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ŠIANDIE BAIGIASI "DRAUGO” KONTESTAS
RYTO! ĮVYKSTA GRAŽUS KONTESTO 

PABAIGTUVIŲ KONCERTAS
DIDŽIULIS CHORAS IŠPILDYS j 

KANTATĄ “BROLIAI”

Šiandien, lygiai 5 vai. vakare, baigiasi “Draugo”) 
kontestas, įkuris ėjo nuo vasario 22 d. “Draugo” talki
ninkai šiandien.suneša paskutinius savo darbo rezultatus, 
5 vai. uždaroma jų knyga, galutinai suvedama sąskaitos, 
teisęjų komisija padarys patikrinimą ir rytoj, 5 VAL. VA
KARE, LIETUVIŲ AUDITORIUM, 3133 SO. HALSTED', 
STR., VIEŠAI BUS PASKELBTA KONTESTO REZUL-' 
TATAI IR KAS KOKIĄ DOVANĄ BUS LAIMĖJĘS. Tai 
bus įdomus momentas ne tik kontestininkams ir jų prie- i 
teliams, bet taipgi visiems tiems, kurie dideliu susido
mėjimu sekė kontesto 'eigą.

Ta svarbia proga yra surengtas gražus KONCER
TAS toje pačioje Lietuvių Auditorijoje, kuris prasidės 5 j 
VAL., NAUJUOJU LAIKU. Programą išpildys L. VYČIŲ, 
— “DAINOS” CHORAS, kuris dabar yra geriausias ir; 
didžiausias lietuvių choras Amerikoje. Statoma garsaus 
kompozitoriaus Sasnausko VEIKALAS-KANTATA “BRO-; 
UAI”, kuriam lygaus kito veikalo nei vienas mūsų kom-1 
pozitorius dar nėra parašęs. Apart to, dainuoja lakštin- 
galbalsė p-le GENOVAITĖ ŠIDIŠKIOTĖ, stipriabalsis K. 
PAŽERSKIS, ONOS—ELENOS ir JONO—ANTANO ra
dio duetai, o taipgi ir garsusis “DRAUGO” ir PEOPLES 
radio kvartetas. Prie kantatos solo dainuoja JONAS RO
MANAS, t) ddetą — p-lč A. BERECKAITĖ ir A. KAMIN
SKAS.

Gros skaitlingas BEETHOVENO KONSERVATORI-1 
JOS SIMFONIJOS ORKESTRAS LULU RABEN dirlguo- 
jan. Tai tikra naujanybė.

SHOWING ULTRA-MODERN CONSTRUCTION AND OLD 
FORT AT CENTURY OF PROGRESS, CHICAGO, 1933

boru, • big falr feiture.

ČEKAI NEMIRŠTA AUS- 
{ TRŲ-VOKIEČIŲ UNIJOS

VIENNA, Austrija, bal. 25. 
į — Čekoslovakija nepaliauja 
kovojusi Austrįjos-Vokietijos 
muitų unijos. Šią unijų labiau
sia puola Čekoslovakijos už
sienių ministeris Benes. Jis 
kursto ir kitas valstybes ko
voti tų unijų. Jis sako, kada
jei šiandie Vokietija gaus vir
šų, ateity ji kėsinsis atsiimti 
kai-kurias jai prigulėjusias te
ritorijas.

Austrų spauda pareiškia, 
kad ministerio Benes sieloji- 
mųsis yra nevietoje, kadangi 

; Austrija unijos reikale veda
mas derybas laikinai nutraukė 
ligi tars savo žodį T. Sųjun- 

igos taryba.

ROCKNE RASTAS SU 
RAŽANČIUM RANKOJ

SOUTH BENĮ), Ind., bal.
24. — Notre Dame Universi-

i tete leidžiamas laikraštukas• . .
•Avė Maria praneša, kad gar

us. šio Universiteto studentų 
lin^ų-vaŠas Jfnūte 'Rb-

ckne, kurs žuvo orlaivio nelai-
v • □ ■ x , XV,. ... . . mėje, rastas su ražančium ra-vaizdai iš statybos darbų Chicagoje, besirengiant prie QQ . x1 . j • - x + "koj. Nelaimes metu razan-1933 Pasaulines parodos. Viršui ultra — modernines staty- v. , ,civis iš rankos ncispuolos nes

Lietuvių Auditorijos estrada bus parengta taip, kaip 1)08 Travel & Transportation triobesio, apačioj repro- ’ buv(> a ktag a Hnk pilįtus. 
išrodo radio studija. Del to pamatysime, kaip ir iš kur dukcija senos Chicagos tvirtovės — Fort Dearborn._______ -į Aye Marift pareiSkia, ‘ jog
musų dainininkai sekmadieniais mums dainuoja. įdomus ,N0RIMA SUKURTI NAUJĄ BUVUSIS BENEDIKTINAS velionis buvo praktikuojančio 
yra dalykas. “Proi.” Kampininkas papasakos savo nuoti-i -
kius pirmą kartą atsilankius studijon. O tie jo nuotikiai
tikrai yra juokingi. Garsus lietuvių magikas KARUŽA pa
rodys stebėtinų dar niekur’1 nematytų magijos šposų

BROLIS YRA VYSKUPAS 'kataliko pavyzdis.VALSTYBĘ

Springfielde valstybės įsta-j’ R) BOLT, Mont., bal. 24.— AMERIKOS MISIJŲ DRAU-
Apię kontestą, radio spaudą ir dainas kalbės L. ŠI- ty*™) leidimo rūmams įduo- Kun. Juozapas Klemann, Sa- GIJOS SUKAKTUVĖS

MUTIS, “Draugo” redaktorius. Programui vadovaus mū- tas prašymas leisti Cook aps- 
sų radio anounceris p. Juozas Bulevičhis, L. Vyčių — kričiai atsimesti iš Illinois val- 
“Dainos Choro pirm. ~ ’ įstybės ir sukurti naujų atskirų

Kaip žinoma, konteste pirma dovana skiriama laiva- valstybę. Tas yra būtina, ka- 
kortė į Lietuvą ir1,atgal, antra — radio, trečia — parlor dangi Cook apskritis neturi 
setas ir dar kitų šešiolika dovanų. Kontestininkų atvaizdai reikalingo skaičiaus atstovų į- 
ir pavardės dedamos viename vidurinių puslapių. Jdomu statymų leidimo rūmuose.
kas kokią dovaną laimės. j______________

Taigi, RYTOJ, VISI BŪKIME LIETUVIŲ AUDITORI
JOJ, 5 VAL. YRA KVIEČIAMAS IR MŪSŲ JAUNIMAS,1,
NES PO KONCERTUI 8 VAL. VAK. PRASIDĖS ŠOKIAI 
prie vieno iš geriausių orkestrų Chicagoje. į

CHICAGO MAJORAS 
NAMIE

lezietis, paskirtas vyskupu ir 
apaštaliniu1 vikaru Pietvakarų 
Afrikoj.

K Matote,‘‘Drawg</’kontesto užbaiga bus tikrai grali«. kanonai, (baltiniai,
ir iškilminga. VISUS PRAŠOME Į UŽBAIGTUVES! 5 "cagl> .maJ,or“ Cermak- įstatymais).

tuojaus įsigilino j miesto rei- 
aukštu žemyn nušoko-ar nu- kalus. Pirmiausia jis parinks 

įvairių miesto departamentų 
viršininkus, paskui rūpinsis pi- 
nigiška miesto padėtimi.

NEW YORK, bal. 24. — 
Amerikos Katalikų Užsienių 

Naujas vyskupas pirm 25 Misijų Draugija ^Maryknoll), 
-metų buvo Švenč. Širdies ko-į kuri vyriausiųjų sėdybų turi 
ngregacijos brolis Benedikti- j Ossining, N.' Y., birželio 29 
nas Insbrucke, Tyroliuj. dienų minės 20 metų savo gy-

, .. ... . , ...ivavimo sukaktuves.Kada jis reiške noro būti | 
kunigu, jam pranešta, kad šios I 
kongregacijos broliai negali 
būti kunigais, nes tas draud-

NAUJAS AMBASADORIUS 
) PRIIMTINAS

CHICAGOJE
SAULĖS ŠVIESA NAU

DO JIMĄSIS

Kaip kas metai, taip šįmet, 
rytoj, balandžio 26 dienų, Chi
cagoje prasideda saulės švie
sos taupymas. Rytoj laikrod
žiai nustatomi viena valanda 
pirmiau.

Taip tęsis per visų vasarų 
ligi paskutinio rugsėjo sekma
dienio, kada laikrodžiai bus 
nustatyti viena valanda at
gal.

AR NUŠOKO AR IŠKRITO

WASHTNGTON, bal. 25. — 
Ispanijos respublikos paskir- 

Tada jis, pasitaręs su savojtas naujas ambasadorius «Am.

krito ir žuvo Chicago Gatve- 
karių Linijų sekretoriaus ir 
iždininko padėjėjas Frederick 
D..Hoffman, 51 m.

KATALIKŲ ALIUMNŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Šalies Katalikų Aliumnų Są
junga Drake viešbuty turi pe
nktąjį suvažiavimų. Snvažia- 
-vime atstovaujama 53 Kole
gijos ir Universitetai.

5 ŽUVO ANT GELEŽIN
KELIO

Ties Antiocb, Lake apskri
ty, Soo geležinkelio traukinis, 
sudaužė skersai bėgių važia-

Nuo Belmont viešbučio gai- vusį automobilių. Žuvo 5 žmo- 
irinių laiptų ties penktuoju nės. .

UŽPUOLĖ TEISĖJĄ

Miestinis teisėjas Erickson 
su bailifu važiuodamas susto
jo ties krautuve, 2344 Milwau- 
kee avė. Išėjus iŠ automobl- 
liaus prieš juodu puolėsi du 
nežinomu vyru. Imta kumš- 
čiuotis. Nuvykusi policija su
ėmė užpuoliku.

perdėtiniais, išėjo iš šios Be
nediktinų kongregacijos ir į- 
stdjo Kunigų Sauziečių kon
gregacijom Baigus reikalin
gus .mokslus įšventintas kuni
gu ir pasiųstas misionieriau- 
foJ- 7

J. Valstybėms, Salvador de 
Madariaga, kaip pranešta,, čia 
priimtinas. ,

NEPASTOVUS ORAS 
VAKARUOSE

YVASHINGTONO TILTAS

NEW YORK, bal. 24. — 
Naujas tiltas per Hudsono u- 
pę ties 178 gatve užvardintas 
George Wasbington vardu.

SAN FRANCISCO, Cal., 
bal. 25. — Vakaruose oras šį 
pavasarį ypatingai dažnai kei-

------------- 'čias. Sniegas, lietus, vėtra, le-
BOSTON, Mass., bal. 24. — dai, šalnos, griausmai, miškų 

Viena moteriškė nugirdusi ka-1 gaįgrai ir kiti gamtos prajo- 
Ibant apie sąmokslų nužudyti vai kasdien aplanko tas ar ki- 
.japonietį princų Tagajnatsu, fas vakarinių valstybių dalis, 
kurs atvyko iš Philadelphijog
Sustiprinta princui apsauga.

SAUGOJAMAS JAPO- 
NIETIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. Šiandie debesiuota; 
retkarčiais gali būt lietausj 

šalta.

MIRĖ KATALIKAS 
ISTORIKAS

NEW YORK, bal. 24. — 
Mirė WiUiam Harper Ben- 
nett, 61 m., žinomas katalikas 
istorikas.

ŠVENTASIS TĖVAS PAŠVENTINO 
TIKĖJIMO PROPAGANDOS 

KOLEGIJĄ
Čekai Vis Dar Kovoja

Austrų-Vokiečių Uniją

VARŠAVOJ STUDENTŲ DEMONSTRA
CIJOS PRIEŠ VOKIETIJĄ

STUDENTŲ DEMON
STRACIJOS VARŠAVOJ

VARŠAVA, bal. 24. — Le
nkų studentai sukėlė demons
tracijas prieš Vokietijų. Poli- 
1 cija sulaikė demonstrantus, 
kuomet jie pasuko maršuoti j 
Vokietijos pasiuntinybę.

ISPANIJOJ RINKIMAI BUS 
BIRŽELY

'j,;'.'

i MADRIDAS, bal. 25. — Is
panijos respublikos laikinoji 

vyriausybė atstovų parlatnen- 
tan rinkimus nuskyrė birže
lio 21 d.

NORI ISPANIJOS 
SOSTO

PARYŽIUS, bal. 25. — 
Buvusio Ispanijos karaliaus 
Alfonso giminaitis Don Jaime 
de Bourbon-Anjou paskelbė, 
kad jei Ispanijos gyventojai 
išspręs turėti, monarchijų, jis 
turįs grvžti sostan, nes jam 
tas’prigulįs.

PORTUGALIJOJ RIAUŠĖS

USBONA, bal. 24. — 0- 
porto mieste kilo riaušės prieš 
Portugalijos vyriausybę. Ka
riuomenė išblaškė riaušinin
kus. Pašautas vienas studen
tas.

. ’įU-------
ŠVENTASIS TĖVAS LAI
MINA AMERIKOS ČEKUS 

KATALIKUS

NEW YORK. — Tautiškų- 
jam Čekų R. Katalikų Susivie
nijimui Amerikoje Šventasis 
Tėvas Pijus XI prisiuntė a- 
paštalinį laiminimų už šios or
ganizacijos darbavimųsi Baž
nyčios ir čekų katalikų gero
vei.

BAŽNYTINES MUZIKOS 
MOKYKLA

LIVERPOOL, Anglija, bal. 
24. — Arkivyskupas Downey 
paskelbė, kad šioj arkivysku
pijoj bus įkurta bažnytinės 
muzikos mokykla.

PIJUS XI PAŠVENTINO 
KOLEGIJĄ

ROMA, bal. 25. — Vakar 
pirm pusiaudienio Šventasis 
Tėvas Pijus XI antrukart ap
leido Vatikano Miestų. Nuvy
ko į Janiculum kalvų ir tenai 
pašventino naujai pastatytus 
Tikėjimo Propagandos Kole
gijos rūmus.

Šveistasis Tėvas Į Kolegijų 
nuvyko tuojaus po 11:00, kaip 
tik ten koplyčioje baigė 
mingųsias šv. Mišias Jo Emi
nencija kardinolas Mundelein, 
Chicago arkivyskupas.

Ties Kolegija Bažnyčios 
Galvų pasitiko 16 kardinolų, 
kurių priešaky buvo kardino
las Van Rossum ir kardinolas 
Mundelein.

Nulydėtas į Kolegijos kop^ 
lyčių Šventasis Tėvas pasime
ldė* ir iš sosto pasakė trumpų 
pamokslų. Dėkojo Aukščiau
siam ir geriems žmonėms, ku
rių pastangomis pastatydinti 
Kolegijos rūmai. Po to' kki- 
dinolų lydimas Pijus XI penė
jo ir pašventino visus kelinė* 
se aukštuose Kolegijos kam
barius. Gryžus1 į koplyčių, su
giedota “Te Deum. ” ■
• Kolegijoj jšventasis Tėvas’: j' ' • * • l t sa

užtruko virš poros valandų. 
Paskui gryžo į Vatikanu. .,

Kardinolas Mundelein sure
ngė pokylį Kolegijoj 300 pre
latų ir auklėtinių.

MOBILIZUOJA ATSARGAS
f. II

: LISBONA, bal. 25. — Po
rtugalijos vyriausybė kariuo
menės tarnybon pašaukė 192?, 
1928 ir 1929 melų atsargas.

VYSKUPŲ SUVAŽIAVI
MAS YVASHINGTONE

WASHINGTON. — šio ba
landžio 14 ir 15 d. buvo nuvy
kę administracinio Šalies Ka
talikų Gerovės Konferencijos 
komiteto nariai vyskupai pa
tikrinti, kų yra nuveikę visi 
Konferencijos departamentai. 
Suvažiavime dalyvavo du ar
kivyskupu ir keliolika vysku-
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esu perdaug nusiskundimų, kad siuntiniai j 
Lietuvoje prapuola. Jeigu šitaip elgsis su. 
amerikiečių laiškais ir žmonės pradėa Ameri
kos paštui skųstis, gal vien tik apdraustus, 
“registered” laiškus tebus galima į Lietuvų 
siuntinėti.

Mes nesistebime, jei tautininkų vyriausy
bė neįleidžia Lietuvon tų ihūsų laikraščių- nu. 
merių, kuriuose rašoma apie jos žalingus val
stybės darbus, nes suprantame, jog jie bijo 
spausdinto žodžio, kuris teisybę pasako, mat 
teisybė jų akis bado. Bet kad* cenzorių rankos 
drasko mūsų amerikiečių laiškus, tai jau yra 
perdaug. Del to reikia griežtai protestuoti.

EINA CE1VN BAŽNYČIOS PADČTIS 
MEKSIKOJ

Amerikos Katalikų Gerovės, Bažnyčios hierarchijos gvvuo- 
Konferencijos korespondentas į ja draugingi santikiai, guli 
kituomet iš Meksikos pranešė, i liudyti šis įvykis. Nesenai

Bet dėl jo kainų nieko neno-, ganizacija (kokia nors: Aklų- 
jriu ir kalbėti. Tegul kainos j,ių Globos Draugija, prieglau

dos etc.). Nežinau kaip bufe
tas teatre išduodamas. Tikiu, 
kad gali būti dideli patento 
ir kiti mokesčiai, gal varžosi

VYSKUPAS TEISME,

kad* tenai Bažnyčiai padėtis 
laipsniškai eina geryn. Jis tai 
patyręs iš Mexico- miesto ar
kivyskupo P. Diazo, Meksikos 
primato: Vyskupas sakė, kad 
meksikiečiui katalikų viltys 
toli gražu dar nerealizuotos, 
bet padėtis gerėja in tas ge
rėjimą# pramtomas ir ateity.

Meksikoj i yra tokių vietų, 
kur lokaliai- valdininkai ko-

Jau seniau girdėjome, kad J. E. vysku
pui M. Reiniui ir kun. M. Krupavičiui) Lietu
vos vyriausybė iškėlė bylų dėl pasakytų kal-lvoja bažnyčias ir kunigus ir

DIENOS KLAUSIMAI
LIETUVOS PAŠTAS IR AMERIKIEČIŲ 

LAIŠKAI.

Sužinota, kad gyvenantieji Lietuvoje a- 
merikiečiai, tarpe kitų nemalonumų, daug tu
ri nesmagumo su laiškais. Nors jau rodos, A- 
merikos lietuviai pinigų nesiunčia laiškais, 
bet visvien, kažin kas, kažin ko ieškodami 
laiškus atplėšia. Kad tokį elgimąsi paslėpti, 
uždeda antspaudų ant laiško, kad vokas ras
ta netvarkoje. Bet keista, kad žmonės, kurie 
dalyvauja opozicijoje jų laiškai iš Amerikos

£ i

visuomet netvarkoje ateina. O tų, kurie ne
dalyvauja valdžios opozicijoje, jų labai retai 
laiškai netvarkoje randami.

Kada buvo paklaustas pašto viršininkas 
apie^tai, pasakė, kad laiškai iš užsienio taip 
yra gaunami, reiškia atplėšti. Tas, rodos, la
bai feista, bet taip sakęs Kauno pašto virši
ninkas. Jeigu pastoje yra žmonės linkę prie 
vagystės; tai jų vieta kalėjime ne pašte. Juk 
yra Lietuvoje ir teisingų žmonių. O jei 'jau 
mūsų' cenzūra pasidarė taip aštri, kati net 
užsimanė sužinoti kų rašo tėvai savo vaikam, 
ar vyrai savo žmonom, tai kamgi taip gintis, 
jeigu kas nors jiem apie cenzūrų prisimena.

Negeriaus elgiasi ir su daiktais muitinė
se. Valgomus daiktus tai dažnai gauna per 
pusę išragautus, o jeigu kas yra dūžtančio 
tai tik šukes tegauna. Daug dar kitokių įdo
mybių pasitaikų, bet “tiek jau to, lietuviai y- 
ra> kantrūs- žmonės.”

Nežiūrint dėl kokių priežasčių tas yra 
daroma, mes Amerikiečiai privalome pakelti 
savo balsų prieš tokį nekultūringų elgimųsį 
ir kati- nedarytų gėdos mums užsieny gyve
nantiems. Jau. dabar Amerikos paštas neku
rtuose miestuose atsisako sjųsti pakus trečiai 
klase “tiiirtb olass mail”, (o siunčiant antra 
klase siuntėjui daug daugiau atseina), nes

bų 1930 m, rugpiučio 31 d.,, Ukmergės-katali
kų kongrese. Dabar byla perduota. Ukmergės 
1 nuovados taikos teisėjui.

Kų galėjo vyskupas kalbėti, kad1 už tai. 
į teismų jisai patraukta#? Mes tikrai žino
me, kad jisai- negrųsino nuversti tautininkų 
vyriausybės. Apie politikos dalykus nekalbė
jo. J. E. vyskupas M. Reinys kalbėjo - įt tikin
čiuosius žmonės- grynai tikėjimo reikalais, ra
gindamas aktyviai dalyvauti katalikiškame 
veikime, kuriam pačių tautininkų sudarytas 

. ir parašytas konkordatas su Apaštališkuoju 
Sostu garantuoja pilniausių laisvę.

Taigi, J. B. Vyskupui Reiniui užvesta by
la visai ne cTelto, kad jis kuomi nors būtų nu
sižengęs kokiems nors valstybės įstatymams, 
o dėlto, kad jis yra vienas veikliausių vys
kupų, o tokius žmones bedieviai skaito labai 
pavojingais bedievybės pragariškiems suma
nymams vykdyti.

Tautininkai, matomai, sumanė eiti Mek
sikos bedievių keliais. Vyskupams pradeda

katalikus. Bet tokių vietų ne- 
dbug. Tokiose vietose dau
giur katalikai be pašalinės 
pagelbos apsidirba su tais

apaštalinis delegatas Meksikai 
arkivyskupas Rūiz v Flores 
buvo pakviestas kalbėti per 
valdiškų radio stotį. A'pašta- 
linis delegatas per radio i il
gino meksikiečius būti patrio
tais, daugiau visko šaly gamin 
ti. ir dažniau nuosu* us gami
nius naudoti. Po tos kalbos 
Jo- Eksoelencija, garo prezi
dento sveikinimų.

Tautiniam Meksikos Uni
versitete sumanyta įkurti te
chnologijos mokyklų. To su
manymo plane aiškiai pažymi" 
ta, kad mokyklos fakultetan

triukšmadarius — pasidar- gali būt pakviesti ir kataliku
buoja juos .pašalinti iš už
imamų vietų.

Apie gerėjančių padėt} Baž
nyčiai arkivyskupas Diaz tai- 
pat pakartojo miesto Wasli- 
ingtone, kur Jo Ekscelencija 
anų dienų užsuko vykdamas 
į Romų. Wasliingtone jis ap
lankė apaštalini delegatė

Apie- Meksikos prezidentų 
Rubio palankiai atsiliepė ar
kivyskupas Diaz. Sakė, kad 
prezidentus, patriotizmo jaus
mų vadovaujamas,, darbuoja
si tautaii grąžinti reikalingų 
vienybę: Jis ano, kad kur 
gyvuoja* vienybė, ten gyvuo-

kunigai.

LIETUVOJE

užvesti bylas, o vėliau gal juos į kalėjimus ja gerbūvis ir laimė. Vieny-
pradės sodinti, arba ištremti. Taip darė Mek
sikos vyriausybė. Katalikų visuomenė tūrėtų 
būti dar labiau pasiruošusi ginti savo- teises, 
nes iš visko matyti, kad'plačiai užsimota nai
kinti katalikybė Lietuvoje.

bė gi tautoje gali gyvuoti tik 
išnykus ligšiol ti^utų slėgu-

KONTESTĄ BAIGIANT.

Šiandien baigiamas “Draugo” naujų skai
tytojų. kontestas, o rytoj bus pranešta kontes- 
to rezultatai. Tai bus padaryta mūsų radio 
dainininkų ir L. Vyčių — Dainos choro kon
certe. y <

Mūsų kontestas netikėtai- gerai- pasisakė.
“Draugo” skaitojų skaičius žymiai užaugo. 
Ko siekėme, tų pilnai atsiekėme. Ačiū už tai 
mūsų, talkininkams, kurie tiek daug nuošir
dumo ir pasišventimo įdėjo į. katalikiškos 
spaudos platininio darbų. Mes taipgi džiau
giamės, kadi lietuvių visuomenė mūsų talki
ninkų darbų taip gausiai parėmė; Dienraštis 
“Draugas” dabar dar geriau galės tarnauti 
savo maloniems skaitytojams ir visai Lietu
vių visuomenei:

Caddugio.

• DB 6HI ŲBROTy.

(Pėrspausdinta iš “Ryto”)!.

būna ir tos pačios, ir aš pats 
kartais už paskutinius centus 
mielai juo pasinaudočiau, jei
gu būtų kitaip. O kitnip turė
tų būtinta prasme, kad bute- ir laikytojai, bet šiaip ar duo 
to laikymas būtų atiduotas ne ti vienam kitam privačiam 
į asmenų rankas,, o į kokios 
nors geros organizacijos ran
kas. Dabar imdami už selterį 
vietoje 25 centų 50, ir pana
šiai, aišku, gerai uždirba lai
kytojai. Tas ir reikalinga, kad 
uždirbtų, bet tegvtl uždirba
ne asmenys, o kokia nors or-

Valstybės Teatro bufetas.
Senai “niežti” pasakyti to

kį dalykų. Teatro bufetas, ži
noma, ne tokiems kaip- man 
skirtas, nes tų aiškiai salio ki- 
šeniaus išmatavimo daviniai, i

siems nesųiw«jiaHui.
Meksikos Kongresą#, anot'

arkivyskupo, šiandie perdaug 
užimtas- ekoriominiais ir ki

tais- šalies reikalais. Tad ti
kėjimo klausimas atidedamas 
tolesniai. Spėjama, kad tikė
jimo klausimą kongresai? ims 
svarstyti- ateinanti rudenį.

Arkivyskupas paaiškino, 
kad šiandie Meksikoj renka
mi katalikų parašai prašy
mui, kurs bus įduotas kongre
sui. Tuo- prašymu bus nuro
dyta reikalingumai tikėjimo! 
pamokų mokyklose. Be to, 
bus reikalaujamu Bažnyčiai 
laisvės. Arkivyskupas pažy
mėjo, kad. prašymui parašų! 
rinkime vyriausybė 
nestato jokių kliūčių.

Kad tarp vyriausybės

.* I ♦ v - «■>

niekur'

iri Ė

— 15 metų berniuko ir ėmė nežmoniškai jie pykoj kam- ji# suvalgė vienas. Vaikas 
I rėkti: “prisipažink!” Kai* kurie jau’ bu- i žiūrėjo į mane prifiiaklžiom akim: jis pir- 

1 mų kartų savo (gyvenime buvo sugautas

(Tųsa)
Atsisėdęs pas didėlį keturkampį skai

dri apkaltų pečių pasakoju įvairias istori- 
jėlės bei anekdotus. Nuvalkiotus ir man 
seniai įgrisusius. Bet manio auditorijai jie 
nauji ir negirdėti. Jie išsižioję klauso ir 
susiėmę, pilvus juokiasi., Pagaliuu man 
nusibodo, tat noriu paskutinį likusį šoko
ladų išdalinti savo klausytojams. Pažiū
rėjau į vienų kišenę — tuščia, kitoje taip 
pat nieko nėra. Einu ieškoti portfely.

— Ko,, sinjore, ieškai? — apipuolė- 
mane keli kaliniai.

— Aš turėjau dar vienų plytelę šo
kolado suvalgytume..

— D, mes tik ir laukėm, iki pradė
sit ko ieškoti — štai jis matė, kaip- tas 
vaikėzas naktį kraustė sinjoro kišenes.

Visi pribėgo prie lieso išblyškusio 14

vo nusijuosę diržus-. Vaikas- gynėsi. Pli- 
i ėjau, atsisėdau šalia joj padėjau jam ant

peties raukų ir ėmiau klfausinėtic
— Nebijok, šį kartų mos tau dbva- 

’ imsime, juk tiesa, tu paėmei iš mano ki«-
senės šokoladų?

-Vaikas paržiūrėjo į- mane tokiom a- 
kim, iš korių jau buvo išspaustos visos 
ašaros. Jo pamėlynavusi apatinė lūpa 

'drebėjo: ’ • ,
— Taip... aš paėmiau.
— Ir visų suvaikei?
— Suvalgiau.

Ir vėl sujudo kamera:,— primušti 
rupūžiukų! nesigailėti! duoti!’

— Visai kamerai sarmatų dilio, — 
konstatavo vienas labai nesimpatingas ti
pas, kuris buvo kalinamas už vagystę.. Jie 
nubalsavo vaikėzų primušti'. Tuifųnu- pa
vartoti visų savo iškalbų ir autoritetų,

, kad jį apginčiau! Užtikrinau,. kad- jei dar 
kartų sugausime, tai vaikų- į miltus #u» 
triūsime. Nežinau, ar pas mano kolega#>•
buvo toks gilus teisingumo jausmas, ar

ir nubaustas. *
Ir vėl nuobodžiai tirpo valandos, juo

nuobodžiau, kad neturėjau laikrodžio — 
jį; kaip ir “Prirkerio”'plunksnų, iš ma
nęs paėmė įeinant į kalėjimų, Todėl da- 
bar dažnai apsivildkvau griebdamas už 
tuščios laikrodėlio kišenės, arba, .norėda
mas kų rašyti tverdamas už kitos kišenės, 
kur buvau- papratęs laikyti plunksnų; ar
ba vėl kai norėdavau riš įpročio ranku 
perbraukti. per plaukus. Abiejose mano 
kišenėse ir ant galvos buvo taip tuščia, 
kaip galvose^tų, kurie įsakė mane ir 

, mano idėjos draugus uždaryti į kalėjimų. 
Kartais prieidavau prie lango, bet tai 
reikėjo daryti, atsuuffiais kaliniams žiū
rėti pro langų griežtai draudžiamu. Ne
paklausius sargybinio perspėjimo jis tu- 

I ii teisės šauti.
1 Jau penkios dienos, kai atsisveikinau 

, su lriiavė. Tėn> gatve vai hščiojantioji žmo* 

: nė# man atrodo nepaprastai privilegijuoti! 

Aš pašėlusiai pasiilgau laisvės; savo gy

asmeniui tokių karvutę melž 
tin negerai. Čia kalba ne pa
vydu#,. bet turi- būti- iškeltas 
pirmon vieton- visuomenės rei
kalus. Tegul ir brangiui ima, 
bet’ kad būti) žinoma, jog tas 
neveltui!

Žurnalistas gaiiorkoje.

CHRYSLERIAI!
Kodėl šiandien parsiduoda (’HItYSh ERIŲ daugiau, 

negu kitų karų? Todėl, kad žmonės 3,.: :?.vo CSerio
vertę!

CHRYKLERĮ nupirksi lengvomis sųlygomis. Jūsų 
kreditas pas mus visuomet geras. Ateik, atsitankyk pas 

‘ mus ir pamatyk mūsų karus.

M. J. Kiras Motor Saks

3207 - 09 South Hahted Street
Telefonas Calumet 4889

LjC 39

SAUGUMAS STIPRUMAS
Daugiau^ Negu Žodžiai — Tai Faktai

irit i-SAUGUMAS banke, remiasi tvįrtu ir tinkamu vediniu:
'-f 5 •• retniasl'jo'Bo^i^l-^-Direktoriais, ku

ris Isusįdeda iš Vyri},' suprantančių finansines operacijas ir 
atsakomybes įstaigai:

PATVARUMAS banko remiasi viršininkais ir darbinin
kais, kurie pilnai supranta savo pareigas banko kostuineriams 
ir direktoriams.

Ši įstaiga remiasi

SAUGUMU STIPRUMU ir- PATVARUMU

Teh Midland NsM Bank
OF CHICAGO

Archer Avenue at Sacramento 
KAPITALAS ir PERVIRŠIS ®5O^OG.0O‘

PO SUV. VALSTIJŲ VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.

S

“pairos patriae” su- 
no mums

Pax Rbmaniečiams.
Pietų iš je- peties kaulo- mums davė 

po tyrų .sriubos- ir po “paiko” duonos. Mė 
ginau valgyti, bet širdis nepriėmė, dar 
jeigu por daug išiepęft. neįpratęs- prie ka
lėjimo maisto, nė prie indų: Iš miesto 
pristatyti pietus kalėjimo viršininkas mu

ms neleido nors komunistai in kai kuri'1 
kriniinalistaii iš savųjų* gaudavo- taleriui* 
pietus.

Ir vakarienę, neuždarytos žirnių bui
zos litrų atidaviau savo kompanijonums 
kuriam vikriai besidarbuojant bematant 
pasirodė bliudo dugnas.

Vakarini# patikrinimą#. Stovime išsi
rikiavę dviemis eilėmis. Įbėgu vyresnis 
prižiūrėtoja# ir ilgu kotu mediniu plak
tuko skursai ir išilgai sudrožta per gele
žinius lango grotu#-. Pasakojama, kad 
kaliniai ir pinstais sugebu tuos grotus 
papietūoti.

— Dvylika — dvylika.
lšeiiia,

(Bus daugiau)

vybės kaina sutikčiau išsprogdinti tuos , geriau negu mūsų 
mūrus ir bėgtų kad ir į* pačių nebuitį. Tik į prato, jog kalėjimas statytas
tada supratau, kodėl kaliniai bėga.

Pasikalbėdavau su Erichu. Jis gražiai 
kalba vokiškai; tikėjausi iš jo praktiškai 
dapgiau tos kalbos pramokti, ypač jei 
tektų ilgiau “žiemavoti”. Jis jau trys 
metai sėdi ir dar turi kalėti vienerius 
metus. Jo pergyventi įspūdžiai šiurpulin
gi, Aš tikėjau jo tvirtinimui, kadi ligi šiol 
jam “ein Tag war eime klaise Evvigkeiti”.

Prieš piet buvome kalėjimo pirtyje. 
Tai vienintelė vieta, kuri neturi) specifiš
kos kalėjimo žymės — čia visi vienodi. Na 
baga# Bričkas pirtyje turėjo- mažų “no- 
pri jemnastį”. Garo kambarėly jis užsili
po ant aukščiausios lentynos ir liepė “duo 
ti gero”. Piktai sušnypštė įkaitę ak on* 
ir vargšas vokietukas, kaip milžiniška 
vertė pliumptelėjo ant grindų, tai iš tik
rųjų buvo “ein grosses Plunip”.

Prižiūrėtojas varė mus po- pora ny
kiais labirintais. Sutikome kalėjimo> gy
dytojų žydų. Jis mandagiai mane užkul- 

‘bino ir prašė, kad1 savo įtaka auklečiau 
tų nelaimingųjų būrelį. Tas svetimtautis.
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Pranešimas.
Federacijos 12 skyriaus su

sirinkimas bus 26 dienų ba
landžio, 1931 metais, 1 va-i 
landą, po pietų, parapijos mo
kyklos 8 kambaryje. Visų dr- 
jų atstovai dalyvaukit susi
rinkime. Federacijos 12 sky
rius prašo visų atstovų susi
rinkime būti laiku, o labiau
siai Federacijos valdyba, nes 
kai kurie valdybos nariai vė
linusi į susirinkimus. Jeigu 
užeini darbų, tai reikia būti 
a i k ii. Juk pati valdyba pa

darė tokių rezoliucijų, • kad 
šiais metais susirinkimai tur 
prasidėti laiku. Pereitais su
sirinkimas pusę valandos vė- 
iau atsidarė. Kas kaltas? 

Valdyba nebuvo laiku atėjusi, 
ai negalėjo susirinkimas lai
tu įvykti.

Pas mus, ciciriečius, yra 
ilogas paprotys — vėlai susi
rinkimus arba vakarus atida
ryti. Turime tų negerą papro
tį prašalinti ir tada viskas 
)us gerai. Cicirečiai moka 
visus gerus darbus dirbti, bet 
(šitame dalyke apsileidę, nes 
nei vienas susirinkimas neati
daromas paskirtu laiku.

A. Valančius, rašt.

gyvuoja nuo 1919 metų ir ge
rai pasižymi. Susirinkime ko
vo 3 d., š. m., išrinkta komisi
ja, kad organizavimos reikalu

ATSISAUKIMAS.

CHI GAGOJE WEST SIDE ŽINIOS.

DU VAINIKU.

Balandžio 26 dienų Gimi
mą parapijos svetainėje, 

atsišauktų į visų lietuvių ko- 7;3O va|an(,^ vakar0 įvyks di.
delis ir labai gražus vaidini-lonijų ex-kareivius

Komisija:
Mikolas Katenas, 
Juozapas Strazdas, 
Steponas Matulis.

Norėdami platesnių infor
macijų, kreipkitės šio adre
su:

J. J. Strazdas,
3214 R Street,
Omaha, Nebraska.

MAŽĖJA MOTERIMS 
UŽMOKESNIAI

NEW YORK, bal. 24. — 
Šios valstybės darbo departa
mento moterų biuras praneša,

mas, užvardintas “Du Vaini
ku”. Vaidins Bernaičių Ko
legijos mokiniai. Pačiame vai 
dinime dalyvauja 35 asmenys.

Atvaidinama senovės gotų 
galybės laikai. Karalių gyve-

lėjime, bet neatsižada tikėji
mo. Scena labai graudi ir ke
lianti žmogaus širdį ankščiau 
šių žemiškų troškimų ir gar
bės ieškojimų prie amžinos 
laimės.

Karalaitis Armigiltis yra 
Katalikų Bažnyčios išpažintas 
šventu. Jo šventė išpuola 13 
dienų balandžio. Retai galima 
sutikti vaidinimų, kuriuose 
būtų tiek tikybinio jausmo ir
dvasios pakėlimo kaip šiame 
veikale. Todėl reikia pasirū
pinti tasai veikalas pamatyti, 
juo labiau, kad čia įdėta daug 
darbo, darbštumo ir pasišven
timo, kad veikalas butų pas-

nimas — suokalbių, pavydo, 
keršto gyvenimas. Vienas ki
tų apgaudinėja, žudo, kad tik
tai pasisektų užimti karaliaus 
sostas ir vainikas. Atsiranda 
jaunikaitis, Liobgilčio kara
liaus snnus Armingiltis, kuris jtatytas savo visame grožyje, 
atsižada karaliaus vainiko, 
kad laimėtų Amžinąjį dan
gaus Vainikų.

Suklastuotas sukilimas pa
gimdo karų. Šmeižtai ir skunkad pradėjus 1929 metais pra

dėjo mažėti ir ligšiol- laipsni- padėtį pasunkina. Kara-
škai mažėja moterų darbinin
kių užmokesniai.

Kaskart vis pigiau apmo
kamos knygvedės, kasininkės 
valgyklose, stenografės ir ki
tos.

laitis priima katalikų tikėji
mų, atsižadėdamas arijonų 
atskalos, kuri buvo tuomet 
pripažinta gotų valstybine 
tikyba. Karalaitis Algimintis 
narsiai miršta, nužudomas ka-
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Iš stoties WHFC 1420 Kiloc.

X Aušros Vartuose ryt bus 
šie susirinkimai: a) Federa
cijos 3 skyriaus tuojau po su
mos; b) Aušros Vartų mote
rų ir merginų 1 vai. po pietų; 
c) Tretininkų ir d) Gyvojo 
Rožančiaus tuojau po mišpa
rų, kurie bus vienu pusva
landžiu ankščiaus kaip pap
rastai.

X Ryt po pietų 5 vai. dau
guma ŠVestsidiečių rengasi ke1 
liauti į Bridgeportą Lietuvių 
Auditorijon, kur bus “Drau
go” Radio artistų ir L. Vy
čių “Dainos” choro koncertas 
ir “Draugo” kontesto laimė
tojų paskelbimas.

X Ryt vakare Aušros Var
tų parapijos svetainėje Auš
ros Vartų moterų ir merginų 

į parengimas.

X Ateinančiame pirmadie
nio vakare Aušros Variuose 
bus Sidabrinis Jubiliejaus ple 
nuino svarbus susirinkimas, 
kuris rinks iškilmių rengėjų 
įvairias komisijas, kaip antai: 
procesijos surengimo, J. E. 
vyskupo sutikimo, bažnyčios 
puošimo, automobilių parodo 
21 birželio, pakvietimo į ba
lių 20 rugsėjo ir t. t.

NAUJOS RADIOS.

Peoples Furniture krautu
vės nuolatai budriai tėmija 
naujausios mados ir išdirbi- 
mo rakandus, radios ir kito
kius namams reikalingus daik 
tus. Kaip tik pamato kų nors 
nauja ir naudingo lietuviams, 
tai tuoj ir parsigabena jų į sa
vo krautuvės.

Pastaruoju laiku štai atsira

do naujai patobulinti Atwat«!' 
Kent radio ir RCA Radiolų. 
Tai Peoples Furniture Co. pi r 
mutinė tų radios parsitraukė 
į savo krautuvės. Tie radio; 
yra nedidelio formato ir kr/ 
nuoja tik po $69.50 su pilm 
įrengimu.

Peoples Furniture kompan.* 
jos krautuvėse taipgi randasi 
Majėstic kombinacijos laba: 
gražus radio ir žymiai pagc 
rintas.
Peoples krautuvėse nuolat v- 

ra didelis pasirinkimas radio- 
ir didelis jų skaičius.

Dabar kaip atsirado naujos 
rųšies radios, tai senieji par
duodami pusdykiai.

Proga norintiems įsigyti ra 
aio.

Ten buvęs.

PLATINKITE “DRAUGA”

Mes, So. Omaha’s Amerikos 
Lietuvių Kareivių Kliubas 
šiuo atsišaukiame į visus A- 
merikos lietuvius kareivius, 
kurie tik yra buvę Pasauli
niam Kare J. A. Valstybių 

joj, kad pradėtų organi
zuotis į kliubus vardu: Ame
rikos Lietuvių Kareivių Kliu
dąs (American Lithuanian

orld War Veterans CluB)/
Būtų gera, kad visi mūsų, 

erikos lietuviai kareiviai, 
uprastų tos organizacijos 
arbų ir pradėtų darbų. Tuo 

udu mes, Amerikos lietuviai 
areiviai, galėtume didelių 
arbų nuveikti visose Ameri

kos lietuvių gyvenimo srity-

So. Omahos Amerikos Lie- 
įvių Kareivių Kliubas jau

7 Tūbų VICTOR Radio

BUVO

Lipsky’s
Parsiduoda tik pas

MUSIC
&

RADIO

DABAR

TIK

Pilnai įreng
tas

Store
LIETUVIŲ KRAUTUVĖ

4916 West 14 Street Cicero, III.
Telefonas Cicero 1329
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STATE BANK of WEST 
PULLMAN

120-th ir Lowe Avenue, Chicago, III.
RAPORTAS STOVIO UŽBAIGUS BIZNĮ BALANDŽIO 20, 1931.
Didesnė dalis kapitalinio stako State Bank of West Pullman yra laikoma naudai šėrininkų CONTINENTAL 

ILLINOIS BANK AND TRUST CO. Arba su ja susijungusiomis įstaigomis. Del šitokio valdymo šis bankas turi nau
dų ir pasigavimą bankinio patyrimo viršininkų CONTINENTAL ILLINOIS & TRUST CO. jo biznio vedime Vice
prezidentas šio banko yra kartu ir vice-prezidentas CONTINENTAL ILLINOIS BANK & TRUST CO.

RESOURCES
U. S. Liberty Bonds ...................................... 26,438.44
Cash ...............................................................................  71,100.25

Due from Banks...............................................   87,556.67

Brokers Gali Loans ...................................................................................100,000.00

Other Bonds ..................................   311,955.18

Cash Position ......................................... 597,050.54
Secnred Loans ...........................   167,803.71
Unsecured Loans................................................  49,843.56
Real Estate Loans...... ...................................... 272,568.52
Bankink House & Furniture ......................... 112,000.00
Other Real Estate ........................................................... 1.00
Other Resources.................................................... 1,946.45

1,201,213.78

LIABILITIES
DemanU Deposits ...............................................  281,852.38
Time Deposits.............. \........................ .......... 596,014.87

Totai Deposits 877,867.25

Capital ................................................................ 200,000.00
Surplus ..................................................................  40,000.00
Undivided Profits ............................................... 19,560.81
Special Reserve................................................................ 25,000.00
Contingent Account ........................................... 21,620.51
Reserve for Iht. & Taxes ................................. 10,529.44
Other Liabilities..................................................... 6,635.77

Viršuje paduotas raportas parodo puikią piniginę padėtį šio banko 

DIRECTORS
Monroe F. Cockrell 

Lewis W. Howes 

K. Kolomyski

Henry J. Reichwein 
O. F. Roberts 
A. L. Sykes

1.201,213.78

igo

tavo

200 METŲ SUKAKTUVES.
• > ■ ■ ■ ———— z

Kovo pradžioje San Antonio, Texas, 
liestas apvaikščiojo savo įkūrimo 200 me- 

sukaktuves. San Antonio miestas iš- 
iš mažos katalikiškos misijos, kurią

metų atgal įkūrė misijonieriai. Jais 
vienuoliai pranciškonai iš Ispanijos. 

|u San Antonio misija, jie tuo pačiu lai- 
įkūrė Conception, San Juan Capistra-
ir San Francisco misijas.
Tų sukaktuvių iškilmėms atlikti atke- 

ivo Patrikas kardinolas Hayes iš New 
lorko ir 14 vyskupų. Dvasiškijos priskai- 
jta buvo apie 500, šiaip žmonių tūkstan- 
|ai.

^adangi San Antonio miesto į si s t ei - 
Imas, jo ir viso pietvakarinio Amerikos 

išto istorija labąi susirišę su katalikų 
žnyčios istorija ir su istorija pirmųjų 

Jtalikų misijonierių dirbusiųjų šioje ša
pe, tai ir iškilmės gavo visiškai katali-
škų spalvų.
Gubernatoriaus Rūmo Šbentimimas.
San Antonio miestas atpirko pirmojo 
inijos Gubernatoriaus Rūmus. Jis juos

Irai ištaisė ir davė visų senoviškųjų iš- 
įlįadų.

Rflrpų šventinimas įvyko trečiadieny- 
kovo 4 d. Šios apeigos buvo labai gra- 

>s ir įspūdingos. Vadovaujami Karrii-
Llo Hayes vyskupai ir daug žymios dva

siškijos nuvyko į rūmus. Ten ėjo iš kam
bario į kambarį ir visus juos šventino. 
Valstybės ir miesto valdžios atstovai ir 
daug žymių svečių susirinko į rūmus pa
sveikinti kardinolų ir vyskupus.

KariuOmenė Dalyvavo.
Ketverge buvo iškilmingos šv. Mišios 

lauke, aikštėje, užpakalyje San Fernando 
katedros. Tokios Mišios su visomis jų a- 
peigomis ir iškilmėmis įvyko pirmų kartą 
San Antonio miesto buvime.

Jo Eminencija Patrikas Kardinolas 
Hayes koncelebravo, o Mišias laikė Santa 
Fe arkivy skupas Albertas T. Daeger. Ki
ti visi arkivyskupai, vyskupai ir kunigai 
klausė šv. Mišių.

Kariškąjį palydovų būrį sudarė vie
nuolika karininkų, šimtas kareivių ir ke
turiasdešimt muzikantų. Orkestrą vedė vi
sų procesijų j aikštę, kur turėjo įvykti 
Mišios. Orkestrą sustojo ant City. Hali 
laiptų, o žemiau bangavo tūkstantinės 
žmonių minios,Nusirinkusios klausyti Mi
šių ir pagarbinti Dievų.

Procesija ėjo iš ftv. Marijos bažnyčios, 
kuri stovi keletą blokų nuo San Fernan
do katedros. Laike Mišių visų laikų iš
buvo karininkai, valstybės ir miesto val
dininkai, daug protestantų ir žydų dva
siškių ir žymių pasaulionių žmonių.

Ketvergo vakare Kolumbo Vyčiai pa
darė iškilmingų priėmimų kardinolo Ha
yes ir visų Žymiųjų svečių.

Kardinolas Hayes atvyko į San An 
tonia pirmadienį. Stotyje jį sutiko į pus
antro tūkstančio žmonių. Kiti tūkstančiai 
stovėjo išsirikiavę šalimis kelk), kuriuo 
kardinolas keliavo į San Fernando ka
tedrų. Ten jį sutiko 800 arkivyskupijos 
mokyklų jaunuomenės.

KUNIGAS CHARLES COUGHLIN 
IR PROHIBICIJA.

Knn. Ch. Coughlin plačiai pagarsėjo 
visoje Amerikoje. Jis per radio judina 
svarbiausius bėgamus reikalus. Jis rimtai 
ir faktais įrodė kompanierių kaltes dėl 
dabartinio nedarbo. Nuo jo kliuvo ir J. A. 
Valstybių net pačioms valdžios viršūnėms.

Kovo 8 d. vakare jis kalbėjo apie pro- 
hibicijų. Tos jo kalbos, kaip ir kitų kalbų 
į 100,000 egz. bus paleista į visuomenę.

Jo kalbos turinys yra toks:
“Prohibicija vadinama “garbinguoju, 

kilniuoju bandymu.” Ja neva norėta ap
saugoti nuo blogo Amerikos šeimų ir itin 
jaunuomenę. Bet prohibicija patapusi 
mv&ėja,' žudytoja Amerikos kūdikių ir 
jaunuomenės.

Amerikos Kongresas aklai padarė pro- 
hibicijų įstatymu. Tas įstatymas pasiliko 
be kontrolės ir vykinimo, nors dabartinis

prezidentas yra didis prohibicijos šalinin
kas, nors “didžiausias” nuo Hamiltono 
laikų iždo sekretorius yra probibicijos rė
mėjas. Žemdirbystės ir Tiesos departa
mentai padeda prohibicijai pinigine para
ma ir savo nusprendimais. Gi prohibicija 
pasilieka “baisiuoju maru,” šios šalies 
žudytoja.

Valstybės iždas išleido 50 milijonų do
lerių prohibicijai įvykinti. Ta« iždas ne
teko prohibicijos laikų 483 milijonų dole
rių jeigu. Gi prohibicija pagimdė daug 
didesnį suvartojimą svaigalų, negu tai 
buvo saliunų gadynėje. Ji išaugino kri- 
ininaliznių, prasižengėlių skaičių. Ji įvei- 
sė ypatingų naujų ligų. Ji įvedė svaigalų 
“gengių” žudynes ir kerštus.

Prohibicijos įstatymas yra aiškiausia 
veidmainvbė. Jam gyvuojant, su 12 nuo
šimčių alkoholio svaigalų kas metai daug 
daugiau suvartojama, negu prieš jo atsi
radimų. Suskaičiuota, kad prohibicijai e- 
sant 70 milijonų galionų svaigalų dau
giau šioje šalyje padirbama ir suvarto
jama, negu buvo prieš jų.

“Kalbinai” tapo panaikinti neva kad 
apsaugojus vaikus ir jaunuomenę, bet jų 
vietoje veikia 18,944,960 įrengimų daryli 
alkoholį. O kas suskaitys tuos namus, ku
rie sau ir savo artimiausioms snvartoto- 
jams dirbinėja alkoholį.

Valdžia leido daryti “saidę” ir “grape

juice,” kurie j 90 dienų jau turi savyje 
alkoholį. Tai davė progos “butlegeriams” 
platinti savo išdirbinius, nes esą ir “val
džia tam pritarianti.

Kas “butlegeriui” įsitaisyti, kad ii 
$3,000.00 vertės katilus, jei jų vaisiai duo
da tuojaus į $400,000 įeigų ir leidžia pa
vartoti į 2 milijonu dolerių į metus papir
kimams, kaip tai susekta Chicagoje.

Prohibicija pasidarė kriminalizmo mo
tina. 1910 kalėjimuose gyveno 68,000 nu
sikaltėlių, o 1930 jau jų atsirado 96,000. 
Tie kalėjimų įnamiai yra amžiaus dau
giausiai tarp 16 ir 25 metų. Tai Ameri
kos jaunuomenės žiedai. Pačiame pavyz- 
dingiausiame Amerikos mieste, Wasbing- 
tone, D. C. per penkis metus įvyko 79,000 
areštavimų už pasigėrimų.

Susekta, kad prohibicijos gyvavimo 
metais praplito naujų lytiškų ligų. Su
skaityta, kad buvo 1,250,000 atsitikimų, 
kad moterys buvo užkrėstos baisia neiš
gydoma liga, daugybė kūdikių gimė pa
liegėliai ir 16,000 mirė nuo tų ligų.

Kunigas Coughlin parodė iš valdžios 
rekordų paimtomis žiniomis ir iš kitų 
patikimų šaltinių gautomis Skaitlinėmis, 
kad prohibicija yra neįvykdomas dalykas, 
kad ji yra veidmainybė ir veidmainiai 
jų gali remti, kad ji privalo būti patai
syta, ar visiškai atšaukta.

/
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BATTER UP! PLAY 
BALL!

May lOth is the opening 
day for the K of L baseball 
league. Brighton plays Pro
vidence at the latter’s home 

grounds. South Chicago co- 
mes to Marquette, and Gary 
meets North Side at Lincoln 
Park. The home grounds for 
all teams are not definitely 
decided upon as yet, so the 
persuers of these articles are 
informed that the “Draugas” 
will carry full details about 
all games every Saturday. Six 
teams are in tlie league. The- 
re is only one championship.
Whose is it?

Cicero lašt year’s cbainpions, 
have been considerate enough 
to remain out of the league 
and giye the other teams a 
ohance. Don’t tliink for a

me and let the foul go. Who! Manager Joe Švilpa of Bri- 
said anything about hard ti-1 ghton has treatened to give 

your writer a nasty look on 
first kiglit for swiping bis 
heading “Sportively Spea- 
king” for an article. Many 
apologies, it won’t liappen a- 
gain. Maybe.

mes.

Joe Gedraitis evidėntly for- 
'got, at tlie lašt meeting, that 
be isn’t President of tlie lea
gue anymore. Krank Savickas 
modestly sliouted, when Joe 

8lbegan, running the meeting, 
Įlosing interest in K of L af- the new President, he
liai rs. Ask any Ciceronian inest”
tliis question and you’ll bet 
an ’emphatic, “Likę L we 
are

nioment that their council isi

for an. answer. 
Marquette Park is the new

Johnny Martin of Providen
ce has bought liimself a spe- 
cial bat witli one indi spi-

____ __ — kės on it. He claims it’s his
Cicero played tlie Slieboy- jown idea for rainy days. Tlie 

gan K of Ls in basketball (bąli won.’t slip on tlie bat says 
lašt Saturday at tlie Cicero i he. Smart boy tliis Johnny,

comer in the baseball league. i Stadihin. Our own cham- eh?
The team is relying on Joe j pions won, the score being 40 j ■ , ■ ■ -
Wilman, a former Nebraska to 29. Stronger every year, Wliere do tlie councils get
League professional pitelier, 
to carry the burden of bri.ii- 
ging tlie team out on top. 
Tliis is a rejuvenated council 
watcli it as \vell as Providen
ce.

INCISIVE SPORT SNIPS.

riglit? Right!

Four teams 
plaving together. The two Pa
žėra boys are with Gary, the 
two Rigauskas boys are with 
South Chicago, the two Wil- 
mans with Marquette, and tlie 
Zalenas boys are witli North 
Side. If tlie good work keeps 
up it won’t be long before 
we’ll liave a whole baseball

{their monev? The entry fee 
| of $25 was paid by every en-

have brothers trant in tl,s lea«ue' 11’s lleld 
by tlie District and is plugged 
every tinie tliere is an infrac- 
tion of tlie rules by a disobe- 
dient team.

Do vou know that the North
Side millionaires used $55 
worth of baseballs lašt year?
It required too much effort to {team from one family. Who’
chase a foul bąli, so theyill be first?
threw out a new one eacli ti------------ -

Tuesday at the Chicago Sta-|home team carries the other
dium in Doc Krone’s sliow, 
against Charley Kox, The Cle- 
veland cop. Some wrestler 
tliis boy Kari, and - a proud 
Lithuanian.

part way home. Nice friends, 
eh what?

It is certain that Providen- 
ce will meet Brighton May 
lOth at Mark White Square, 
on Halsted and 29th streets. 
Botli teams claim the winner 
oi' the game wiil be the poten- 
tial champion. Yeah! Whoj 

When Gary and ^Tortli Side įsaid so l Ask the other wour 
play baseball, win or lose, the teams about it.

Next sports meeting, says 
Sec. Dugan, is May lst at 
Providence.

North Side played its ini- 
tial encounter lašt Sunda5 
with some Insurance companj 
team at McKinley Park. Th< 
result was a 2 to 2 tie. Mar 
quette on the other hand 
won its first practice ganu 
by a decisive margin.

Konnie.

GARSiNKITĖS “DRAUGE’

PAVASARINIS RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS
Mūsų BARGENAI tarpe daugelio kitų yra dar sekami:

l)id Bridgeport eat Provi
dence in debating? Ask Paul 
Saltiineras. He’ll tell you that 
plūs plenty niore beside what 
you want to know.

1. Parlor setas, kaina $150,
parduodama už ................ *75.00

2. Bedruimio setas kaina $150,
parduodam už . . . ................. *69.00

3. Dining-room setas, kaina
$85, parduodant už ......... *49.00

Didis Pasirinkimas ltadiu 
Visų Išdirbysčių

ESAM TIKRI, KAD NAUDOSITĖS 
ŠIAIS MUSŲ BARGENAIS —

— LAUKIAM. 
LIETUVIŠKAS RADIO 

PROGRAMAS
Kiekvieno panodėlio vakarų iš stoties 
WHFC, 1420 kilocykles nuo 7 iki 8 

valandai vakare.
Kviečiam klausytis—M. P. JAVA- 

RAUSKAS ir J. BERTULIS—savinin.

Kari Jojello wrestled lašt

~ CITY UPHOLSTERED FURN1TURE CO.
2314-16 Roosevelt Rd. TeL West 5743

APLANKYKIME TĖVYNĘ!
VAŽIUOJAM LIETUVON SU "DRAUGO” EKSKURSIJA 

Patogiausis ir tiesiausias kelias į LIETUVĄ tai per KLAIPĖDA

į New Yorkų ekskur

sijų lydės L. Simutis,

“Draugo*’ Redaktorius

Iš New Yorko j Klai- 

pėdų ekskursantus ly

dės specialia “Drau
go” palydovas.

*

Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka Ten mūsų 
Tėvynė, brangi Lietuva.

» -A -U
Kęstutis, D. Lietuvos Kunigaikštis

Vilnius Lietuvos Sostinė. Lietuvi, nepamiršk 
savo tėvų miesto!

Iš NEW YORKfl GEGUKS-MAY15

Laivu H Slte
U2S IŠAKYK IT VIETAS IŠ ANKSTO.

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Lietuvos Paltų Valdybos Kontragento Paštui Vežioti

Del piausjiiij žinių kreipkitės | •'Bruugi)" arba šių a (tentų i

Laivas “United States”

P. P. BALTUTIS, 3327 Ko. Haisled St. 
JOHN J. ZOIJP. t5.'>0 So. Paulina St.
V. M. »T( LPINAN. »2Aft So. Hftlatnd St. 
arba kitą nnuaų Linijos Įgaliotų agentų.

Šiuo tarpu Chicagos ir apylinkių Lietuvių kolonijo- 
sc daugiausia kalbu apie “Draugo” Vajų ir “Draugo” 
rengiaftių ekskursijų j Lietuva.

Jums taipgi nX;ko kito nelieka kuip tuoj dėtis prie 
to darbo ir prie šios ekskursijos. |

Šių ekskursijų sumanė ir sutvarkė “Draugus”. Su 
ta ekskursija keliausi patogiai savųjų tarpe. Speeijaliai 
prisirengimai padaryti keliautojams palinksminti laive. 
Kpecijalė keliautojų priėmimo komisija sudaryta Klai
pėdoj. Nereikės keliauti per svetimus rubežins. Nebus 
pasų arba bagažo tyrinėjimų.

t

DRAUGAS
2334 S. Oakley Avė.

CHICAGO, ILL.

Telefcinas Roosevelt 7791

u - --- jjf A M
_______
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C H I C A G O J E
MŪSŲ RADIO KON

CERTAS

Nepamirškite, kad rytoj 
“Draugo” ir Peoples Furni- 
ture Co. radio koncertas

Benaitienė, dain. K. Kriau
čiūnas, mūšy pagarsėję du
etai ir kvartetas. Bus ir ki
tokių įvairumų.

Į, “Draugo” radio daininin

N«w Jersey ir Ohio. Yra at
vykusi p-lė Potraįtė iš Bayou- 
ne, N. J. ir p-lė Teresė Utra- ' 
vičaitė iš Dayton, Ohio. Gir-į 
disi, kad ir iš kitų miestų 
daug svečių turėsime. Taigi 
“Draugo” — Vyčių koncertas 
ne tik programų, bet ir pub
lika bus įvairus.

FRANK M1CKAS
I LIETUVIS SIUVĖJAS '

prasidės 2 vai. jau naujuoju kų ir L. Vyčių choro koneer- 
laiku iŠ WBBM stoties. Pro- tų žmonės jau atvyksta net iš 
grame dalyvauja p-ni Elena taip tolimų valstijų, kaip

BIZNIS AUGA IR BUJOJA.

v-

\

\

JOHN STRAUZ
PAMINKLŲ

IŠDIRBĘ JAS

Reikale Prašome

KREIPTIS

3914 W. 111-th St.

Netoli Šv. Kazimiero 

Kapinių

CH1OA30, ILL.

Kadir blogi laikai, bet žmo- i. I
nes turi valgyti. Be daugelio 
daiktų žmonės gali apseįti, 
bet negali apseiti be duonos. I 

Tai-gi duonos kepėjai nepri- į 

valo bijoti žymaus savo biznio 
pablogėjimo. Tų gerai -i no 
p-nai broliai Kučinskai, kurie ( 
turi moderniškų didelę duonos 
kepyklų po mini. 3401 So. Mor 
gan St. Tel. Boulevard 1048.
Jų firma vadinasi N«w Pro-1#
cess Bakery.

P-nai Kučinskai šiais neva 
blogais laikais didesnį progre
sų savo bizny, daro, negu bilų i 
kada piimiau. Tas darosi dėl
to;, kad p-nai Kučinskai rupi- i 
nosi visada daryti pagerini-' 
mus savo kepykloj ir patnrna-1 
\ime. P-nai Kučinskai rūpi
nosi savo kepykloj įvesti nau- ^MIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIIIIIlllllllllllimilMmiHmillll,l,IIHII,l,lllll„lll,llllll!f X 

jausiua pagerinimus toje pra- į = 
įmonės šakoje ir palaikyti! 5 

kuodidžiausia švarumų.
P-nų Kučinskų kepykla pil- 

I nai prilygsta geriausioms, 
modemiškoms Cbicagos kepy

kloms.
Bė to reikia atsiminti, kad 

Į p-nų Kučinskų duona pritai
kinta lietuvių skoniui. Keps

ima ruginė ir kvietinė duona.
Turi taipgi raikymo* maši- 

Ina ir jjorigt galima-gauti su
irai kytos duonos.

Kaimynas.

Ateina vasara. Apžiūrėk, savo dra
bužius. Žiūrėk ar esi pasirengęs su
tikti-vasarą pritinkamais drabužiais'/ 
Jei'ne, tai kreipkitės pas P. MICKĄ.

Mes siuvame siutus ir viršutinius 
kautus- prieinamomis kainomis.

Turime dideliuusj pasirinkimų ma
terijų, net iš kitų šalių importuotų.

Pasiuvame siutus pagal kostume- 
rių reikalavimus.

Taipgi valome, prosiname ir tai
some. Atsišaukite, o būsite patenkinti.

4146 Archer Avenue
Tel. Lafayette 9832

BUNCO PARTY
— Rengia —

Aušros Vartų Motery ir Merginų Draugija

NED'., BALAND2IO-APRIL 26> 1931-
AUŠROS vartų parapijos svetainėje

2323 West 23rd' Place 
PRADŽIA 5 V AL. VAKARE.

Bus daug visokių gėrybių. Visi būsit patenkinti.

J

Ai

y5

tą

A.

HARD TIMES ŠOKIAI I
Rengia

Iiiii ItinaiH

Iš stoties WCFL nedėlioję, naujų laiku nuo 1 iki 
2 vai. po pietų. Dalyvauja artistai komedijos Buridono 
Asilas, katras bus vąidinimasa Civie Teatre, Nedėlioję, 
Balandžio 26 d.

Naujas Sparton Radio 10 tūbų už . $79.00
Naujas Pbilco Radio su viktrola krūvoje ir 10 rekor

dų už ............................. $88*00-
Naujas General Motors screen grid- radio

.................................$49.00uz

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 South Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705

KAZIMIERAS A. ANUŽIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 24 d. 5 vai. 

vak., 1931 m., sulaulęs 54 metų amžiaus. Kilb iš 
Šiaulių apskričio, Papilės parapijos, Jonaičių, kaimo. 
Amerikoje išgyveno 31 metus.

Paliko dideliame nubudime motcrįi Mortų, podu- 
kres, Seselę Marijų Teresę, ŠV. Kazimiero Kongre
gacijos, Marijonų Stankaitę, Bronislavų, Vaišnorienę,, 
ir žentų Pranciškų, brolius: Vincentų, Domininkų ir 
Pranciškų; o Lietuvoj Jonų, Juozapų ir seserį Ma- 

I rijonų.
Kūnas pašarvotas 4321 S; Artesian Avė. Laidotu

vės įvyks Utarniuke, balandžio, 28 d., 9:11(1 vai. ryto 
iš namų bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Šv. bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

Taipgi velionis buvo narys Tretininkų, Apašta
lystės Maldos, Saldžiausio* širdies Draugystės,. šv. 
Kaz. Akademijos Kem., Šv. Pranciškaus Vien. Reni., 
Kolegijos Reni. ir buvo garbėj narys Altoriaus Puo* 
Šimo.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines- ir pažįstamus- 
inas dalyvauti a. a. Kazimiero laidotuvėse.

Prašoma nesiųsti gėlių. ,
Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Te

lefonas Yards 1741.

Red Rose Basketball Club
SUft GEGUŽIO - MAY 2,1931 M.

Naujoj Liuosybės- Salėj'
14 ir 49 Court, Cicero, Illinois

Buck Jonės Orkestrą
Pracfeia 8 v. v. Tikietai su drabužių padėjimu 60c. 

Iš anksto perkant 45c.

Visus maloniai kviečia atsilankyti.

— :

p a d e k o- n- e

AIA
PRANCIŠKUS VV1LUNATIS WILUNOWSKI

Mirė balandžio 8 d., 1931 iii., palaidotas bal. 11 d. su 
gedulingomis pamaldomis iš šv. Mykolo parūpi bažny
čios Į Šv. Vaitiekaus kapines, kuriose ilsėsis amžinai 
nutilęs. Širdingai tariame ačiū, kurie atsilankė j šer
menis ir dalyvavo laidotuvėse mūsų mylimo- vyro ir 
tėvelio Pranciškaus \Vilunnieio. Širdingai ačiū gimi
nėms ir draugams už šv. Mišias ir gėlių vainikus; šir
dingai ačiū kunigams už gedulingus pamaldas namie; 
liažiiyčiojiir aut kanų. Taipat ačiū vargonininkui, gra- 
bnešiams, ačiū graooriui už gružų patarnavimų. Dar 
kartų tariame ačiū visiems giminėms ir draugams ir 
pažįstamiems už suteikimų paskutinio iiatamaviino ir 
atsisveikinimo mūsų mylimam vyrui ir tėveliui.

Jadi'įfįįa Wilunwitienė ir Vaikai.

ti. A - ■ ■

MIRĖ KAZIMIERAS 
ANUŽIS

Plačiai žinomas Brighton
Parke darbuotojas Kazimie- 

Įras Anužis, gyv. 4321 So. Ar- 
tesian A<\k, staiga mirė j>enk- 
tadienj balandžio 24 d. 3 vai. 
vak.

PRANEŠIMAS.
North Side, — Draugijų 

| vakaras įvyksta balandžio 26 
d., parapijos svetainėje. Va
karo pelnas skiriamas įtaisy
mui naujo-piuno. Paimta gera 
orkestrą* prie kurios bus ga- 
Įlima gražiai ir smagiai pa
šokti. P. R.

A. + A

STANISLOVAS
KA6USIS

Mirė balandžio 23 d., 3 vai. po 
pietų. 1931 m., sulaukęs pus
amžio: gimęs Raseinių apskr., 
Liolių par. Paliko dideliame nu 
liūdimo moterį Moniką, 1 sūnų 
Tamošių Ir Antaną ir Baltra
miejų. 1 seserį Marijoną,' 3 Su
gertus — Kazimierą. Juozapą, 
švogerką Eugeniją, Ir Petrą Jo
naičius, brolienę Domicėlę ir 
gimines, o Lietuvoje 1 brolį VI- 
noentą ir 1 seserį Jadvigą. Kū
nas pašarvotos randasi 3557 S. 
Eiuerald avė, lllvd, 0935.

Laidotuvės įvyks balandžio 
27 dieną, S vai. ryte iš namų 
J Av. Jurgio parapijos bažny
čią, kur bus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš (en 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero

. kapines.
Visi a. a. .Stanislovo Kaču- 

slo giminės, draugai Ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse l.r sutei- 

iktti.ia.ru paskutinį patarnavimą.
Kartu, bus perkėlimas į šei

mynišką lotą Jonaičių famill- 
1 Jo* — tėvo, motinos ir sesers.

Nubudę liekamu
Moteris, Vaikai, liroiiat,

Snuerys Ir Giminė*, 
laidotuvėms patarnauja gra

borius Rudžius, telef. Vlctory
4088.

KOMISIJA.
a
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LIBERTY RA R K
PIKNIKAMS VIETA DYKAI'

2 mailės i pietus nuo Lemorit prie Archer Rdl, Rt. 4-A
Graži ir švari vieta su geriausiais lietuviškais patarnavimais, švie

žias pienas, namie daryti sūriai, barbecue sendvičiai ir visokie šalti 
gėrimai. Atdara dienomis ir naktimis. Puiki salė, šokiams gera mu
zika. Užlaikom gezofiną, aliejų. "ffBMPA TlYKAI. Visas patarnavimas 
dykai, Didelė vieta parkyti. Daug stalelių lauko pusėje. Dideli me
džiai, pavėsiai, atltalniai, upė, sūpynės vaikams. Maži arkliukai jo- . 
dinėtl ir važiuoti. 7 metai kai tą biznį varom. Kviečiam visus ap
sistoti pas mus. Rūpestingas patarnavimas visuomet.

VINCENTAS JONIKIS, Sav.
LEMONT, ILL.

Telefonas Lemont 87-J-2,

S

BSE

4
J

SERVICE STATION

NAUDOKITĖS MŪSŲ PATARNAVIMU
. x ■1 ■

ARCHER A
SUPER SERVICE STATIGN

Says: “Check an’ Double Check” on-Your Car Now and Cbange To

SUMMER OIL & GREASE
Red Crown, Ethyl & Blue Stanolind Gas 

• Polarine Oif, Pennsylvania TOO^ Pure Dils, Mobiloil 
4050 ARCHER AVENUE PHONE VIRGINIA

JOHN1 S PI T LIS, Prop.
— B fc """ S ."—'M ” 1. Į.1-1-................................4- --------- ------------—

2121

i

Visi Marš!J EMOJ MILŽINIŠKĄ CONFETTI ŠOKĮ
Rengia

Lietuvių White Stars A. B. A.
SUB. BALANDŽIO APRIL 25 D., 1931

MELDAZIO SALĖJ, 2244 WEST 23 PLACE
* •Z . , i '

MUaika- The Midwest Rėvellers Pradžia & Valanda Vakare.
=- I— T——- — * ZT-

Lžanaa 
r"" o 50c

iktti.ia.ru
iktti.ia.ru
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PRANEŠIMAI
Bridgeport. — Visi atsiminė 

kitę, kad rytoj bal. 26 d. pra
sideda “dayliglit saving ti
me” ir kad šv. Jurgio par. 
bažnyčioj visos rytinės mišios 
ir suma bus pagal seni} laikų.

West Side. — Aušros Vartų 
moterų ir merginų dr-ja ren
gia “Buneo party” sekma
dieny, balandžio 26 Aušros 
Vartų par. salėj. Pradžia 5 
vai. vak. <

Town of Lake. — labdarin
gos Sąjungos 1 kuopos sus
inąs įvyks balandžio 26 d., 2 
vai. po pietų, Sv. Kryžiaus 
parap. mok. kamb.

Visos narės kviečiamos at
silankyti į sus-mų, nes yra 
daug svarbų reikalų svarsty
mui. Visi pasilikusieji su mo
kesniais prašomi ateiti ir už
simokėti. Taipgi prašome vi
sų sūgrųžinti tikietus nuo į- 
vykuso vajaus vakaro.

Nepamirškite ir naujų na
rių atsivesti.

Valdyba.

sę meldžiam pribūti į susirin
kimų ateinantį sekmadienį, ar
ba susižinot su p. Orišiu, te
lefonas Boulevard 2800 arba 
Republic 9723. Už pamokas ne 
bus jokio mokėjimo. Be to tu
rit prisirašyti prie Kliubo kai
po narys, vyram $1.00, mote
rim 50c.

Joseph J. Grisk
Chairman Executive 

Committee.

BIRUTE DALYVAUJA ANT 
RADld.

Pavasario garsai, Jaunuolių ir viekas pasiuntė Kauno apyga
rdos teismo prokuratūrai raš
tų, kad panaikintų “Geležinio 
Vilko’’ centro štabo (p. Rau
pio namuose) sprogdinimo bv-

F A R M O S

kltokius šokius.
Vertėtų nei vienui nepamir

šti išgirsti tokį programų, 
nevisada yra galima gi t dėti 

tokius lietuvių talentus. Už
sukite stotį WCFL po naujų
laiku, lygiai 1 vai. po pi'tų. Pardavimui 80 ak. dirbamos. 25
Prn<rrftm»q dnndnmns Tne F ak- »nyklW- Nelmsim mainų. Cere i rogramas uuoaamas .jos. i . nU8 iAWBon R cassopoiis. Mich.

Budriko krautuvės korporaci- ! Pelninga 120 ak. farma, vaisiui Ir 
. _ , 0117 O TT„l i. J cu T„i Iplenas. Geri namai Ir gera že»nė. 
JOS, 0*1I O. llalStCU ot., lele- $6,500 su javaiti. Guild, Bear laike, 
fonas Blvd. 8167. Mich’

PASALINO POLICIJOS 
VIRŠAITI

Pelnyk iš So. M Lašišai ppl Pecan 
Sodų. Saugus, tikras, pelningas Lr pa 
stovus lnvestinentas. Pigiai. Bass Pe- 
ean Co. Lumberton, Miss.
5333 S. Washtenaw Avė. Chicago.

West Side. — Nekalto Pra- M&rąuette Park. — liet. 
•sidėjimo Panelės Sv. Sodalici-• Amer Piliečių Klubas šiuo-
jos merginos turės “hike” 26 
d. balandžio. Susirinks prie 
bažnyčios po 7:30 Mišių. Pra
šomos atsinešti “carfare” ir 
užkandžio.

“Hike” bus į Edgebrook.
Raportere.

mi kviečia tamstų į Mar- 
ųuette Park Liet. Amer. Pilie
čių Klubo mėnesinį susirinki
mų balandžio 26 d., 2 vai. po 
pietų, .Gimimo Panelės Šv. pa
rap. svet., '68th ir Washtenaw 
Avė. Į šį susirinkimų’ atsilan
kys įžymūs politikieriai, ku
rie padarys pranešimų apie 
majoro rinkimus. Tat, šis su
sirinkimus bus labai svarbus 
už tai labai kviečiame ir tams 
tų jame dalyvauti.

Nepaprastas radio progra
mas iš stoties WCFL, 970 kil. 
Pradžia nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų (dayligbt saving time) 
naujų laiku, t. y. viena valan
da pirmiau.

LOVELAND, Colo., bal. 23. 
— Pirm vienerių metų poli
cijos viršaitis 0wen areštavo 
Elmer Ivers už trafikos tai
syklių peržengimų. Ivers pro
testavo, bet negelbėjo. Tada

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Birutės choras po vadovys- i ivers išsprendė atsimokėti po

NAMINIAI NAKANDAI PARDA
VIMUI.

Turi būt parduoti tuojau keturių 
kambarių aukštos rųftlee rakandai, 
kauras, elektrinis radio, lempos Ir 
kitkas. Viskas pigiai, jei ateisite grvi 
tai. Bus galima visus daiktus par
duoti ir atskirai. Apleidžiame miestų.

3040 West 62 Street

lų. Toj byloj tardymas truko Atydžiai skaitykite biznie- 
du metu, tačiau sprogdintojų ' rių garsinamus bargenus 
nesusekė. “R.” |r, įvairius išpardavimus.

REAL ESTATE

KAM REIKALINGI 

PINIGAI?

Skolinu ant pirmų mortga- 
čių; mažas komišinas, teisin
gas patarnavimas.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 South Leavitt Street 

Canal 1678-1679

R, ANDRELIUNAS
(Marąuetie Jewelry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

auksinių ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio. pianų rolių, 
rekordų lr t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8380

'4’lĘThlEWICZ&(g,.y

Mająuette Park. — Marąue 
tte Park Liet. Am. Piliečių 

| Kliubo svarbus mėnesinis su
sirinkimas įvyks nedėlioj, ba
landžio 26 d., 2 vai. po pietų.

? Gimimo P. 6. parapijos svetai j Jeį tamsta būtumei atsilikęs 
| nėję. I su mokesčiu, prašytume šia-

. t Malonėkite visi atsilankyti ' me susirinkime užsimokėti 
į šį svarbų susirinkimų, nes savo duoklę. Be to, pršytume 
daug turime dalykų svarsty- i gauti bent vienų niujų narį
ti, k. a. apie nebepakenčia
mus taksus ir kitus reikalus.

• Valdyba.

ir jį prirašyti šiame susirinki
me.

Balandžio 19 d. susirgo po
nų Rokų dukrelė Stanislava. 

.. Nugabentai į Šv. Kryžiaus 
ligoninę^ kur padaryta apen
dikso operacija.

L. Dukrelė jaučiasi gerai. Sta- 
^nislavų. lanko šv. Kryžiaus pa

rap. mokinės. Linkime jai 
kuogreičiausia pasveikti.

Porų menėsių atgal padary
ta operacija jų sūnui Juoza

pui, kuris dabar sveikas ir 
įžo atgal į De La Šalie mo

kyklų.
Raporterius.

C. Beacham, pirnv 
A. J. Malinskas, rast.

LABDARIU CENTRO 
VALDYBA

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

Rast. P. Fabijonaitis
2320 W. 23 PI.

Ižd. Kun. F. Kudirka
2334 S. Oakley Avė.
AGITATORIAI:

Knn. K. Matulaitis,
2334 S. Oakley Avė.

V. Duoba
2328 W. 23 St.

J. Dimša
3230 So. Emerald Avė. 

M. Šilkas
10555 S. State St. 

Visokiais Labdarybės rai
niais kreiptis į valdybų arba

ta torius.

I

Marquette Park Lietuvių 
Pilietybės Kliubas laikys mė
nesinį susirinkimų Sekmadie
ny, balandžio 26, 1931, 2 p. 
m., Gimimo Panelės Bažnyti
nėje svetainėjt, pagal senų lai
kų. Šiame susirinkime yra 
kviesti visi, nes bus žymūs 
politikai. Bus aptarta apie ta
ksus ir ypatingai apie išgavi- S 
mų Amerikos pilietybės popie
rių. Kad pagelbėti išgauti po
pierius yra reikalinga, kad a- 
plikantai būtų prisirengę at
sakyti klausimus apie piliety
bę ir todėl kliubas trečiu kar
tu rengia pamokas, kurios bus
ketvirtadieniais (Ketvergais) 

vakare, mažoj parapijinėj sve
tainėj ant 68-tos gatvės ir 
Washtenaw Avenue, pradeda
nt balandžio 30, 1931. Advo
katas Joseph J. Grish (Gri- 
šius), bus pamokų vedėjas. 
Norintieji įstoti į pamokų kla-

tė M. Yozavito uždainuos ke
letu liaudies dainelių ir gra
žius gabalėlius iš operos “Ra
ganius”, kurių Birutė persta
tys Chicagos Lietuvių Audito
rijoj ggužės 3 d.

Dalyvauja artistai Juozas 
Olšauskas, Antanas Vanagai
tis, Pažerskis, Rimkus, p. Gu- 
gienė, p. Gapšienė, p. Pečiu- 
kaitė, Sarasevieius, Budriko 
orkestrą gros naujus šokius: 
Musų vėliava, Vakar vakarėlį,

CICERIEČIĮĮ ATYDAI
Aš nupirkau Grant Work aptiekų 

nuo J. Malakausko, po No. 4847 W. 
14th St.. Cicero. III. Esu išėjęs Rūs
tesnį aptiekorystės mokslų, lr turiu 
daug metų patyrimo toje profesijoje. 
Turime dldžiausį vaistų sandelį, re
ceptams pildyti, Grant Worke. Vis
kų užlaikome pirmos rųšies. Pildau 
receptus su didžiausiu atsargumu. 
Patarimus suteikiu dykai.

Del jūsų parankumo, laikysiu Am, 
Exprees Money Orderius, priimsiu 
gaxo ir elektrlkos bilas. Renduoju 
bankas dėžės (aafa vaultųj der bfen- 
rmenų pasld ėjimo. Taipgi Užlaikau 
visokių dalykų pasigrųžinimul lr 
paslkvepinlmul.

GRANT WORKS APTEKA
Juozas Keserauskas, Sav. 

4847 W. 14th St. Cicero, m. 

Tel. Cicero 39

CONTRACTORS

Real estate
Statau naujus namus ir se 

□us priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLKY 
PRODFCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
> Tel. Boulevard 1389

AUTOMOBILIAI

W1LLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 
karų už labai mažų kalnų. Norėdami 
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės į 
mus. Taisymo skyrių veda gerai pa
tyręs mekanikas J. MENZOR.

White Sox Motor Sales
A. Jankaitis, J. Bagdonas, pardavėjai 

S. Rumchaks savininkas
610 WEST 35 STREET

Tel. Yards 0699

licijos viršaičiui.

Kad tai atsiekti, jis pa
statė savo kandidatūrų į mie
sto majorus ir laimėjo majo
ro ofisų. Policijos viršaitis 
neteko tarnybos.

.......... —• - dien. lova, deakos filf., vacuum clea- 'Kreiptis;
PANAIKINA “GEL. VILKO” S^7,p tL 5567 w Monroe st Aust,n j R. R. MILLER

SPROGDINTOJŲ BYLĄ ! . i Tel. Boulevard 7181

PTGIAI parsiduoda 3 augš-

Veik dykai, pulkus 4 kamb. ra
kandai, kaip nauji. Gražiai išmar
gintas parloriaus setas vertas $300 
už $85. Pulkus 9x12 Wllton kauras 
$20, Super Heterodyne elektros ra
dio $45. Coxwell kėdė ir ottoman
$25, puiki lempa $5. valgomosios plytų namas, moderniškas 
setas $65, franeuziško pieno mlegk. t, r j e ■>
setas, stalas, vazos ir tt. 1743 e. po 7 kamb. Randasi prie 54 
78 St. 1-mas apt. Saginaw 9786. -j. ■ t, • 4 v- • ddnnnn------ .----------------------- —----- PI. ir Peoria st. Kaina $13,900.

Mlegk. setas, virt. kab., stalas.

“Id. Št.” žiniomis, svarbių 
bylų teismo tardytojas p. Na-

Išslrenduoja kambarys vaikinui ar 
merginai — 2-ras aukštis.

3020 West 42 Street 
Tel. Lafayette 9417

! Bowling — Boiinė — 6 alleys, 8 j 
stalai,- gera vieta, senas biznis, 1464 Į 
W. Madison. Namas 6 kamb. viršuj, 6 kamb. 

beizm., 5 — atike. Vieta 2 gar. Už 
Del. groc. name 135 apt. moder- i $5,300, 4337 So. Mozart St. Laf. 6266 

nlškl įtaisymai, geras biznis, renUa
$40. Pigiai. 5824 W. Lake St.

Perkame vartotas
KONCRETINAS

1738 No .Californla Avė.

PA1TŠKAU Marės Černaucklutės, 
dukters Onos ir Jurgio Cernauckų.
Po vyru Kasparunienė, gyveno Broo- 
klyn, N. Y. Vyro vardas Alex.

Turiu svarbų reikalų, meldžiu jų 114()Q cl- ĄO, fu 
pačių ar kas apie juos žinote pra
nešt, už kų buųiu labai dėkinga.

ONA VISCIULIEN*
5333 So. Waahtenaw avė. CHijcago. Hl-

PARSIDUODA didelė gro 
cemė ir meat market lietuvių 'N- I,una ave 
apylinkėj. Verta $2,500, atidno 
sim už $1,400. Priežastis liga.

Cicero, UI.

Gražus 6 kamb. plytų bung. sau- • 
lės parlorlus, furn. š., 2 karų gar., 
mokyklos, transp. Pigiai 7736 So. 
Aberdeen St. Vinc. 7677. |

Reik parduot 5 did. kamb. mod.' 
bung., lofas 50x125, užd. porčIuR, 
g-vė išbruk. pigiai. J. Frey, 5331

Pigiai 2 flatų plytų namas, $9.850, 
arti mokyklų, bažnyčių. Elston Bu
šas. Krelp tis 5535 No. Linder ave. 

‘arba 5117 Miiwaukee ave.

Naujas 5 kamb. plytų bung., mieg.
Roomlng House. 15 kamb. Visi porčius, k. v. š„ tallių maudinė,

lšrenduoti, 6 kari) gar. Pigiai. 1350 virtuvė, plieno' konstruk. 3507 So. I 
No. La Šalie St. Gunderson ave. B«rwyn, III.

A. J.

PRANEŠIMAS

BER2INSKIS ir

PARSIDUODA čeverykų
taisymo šapo, 4 kamb. gyvent

NAMAS PARDAVIMUI 
Pardavimui 6 kambarių medinis

C A
N. masults Renda pigi. Viskų patirsite

6209 SO. WESTERN AVE. 
______ Tel. Rspublio 4544

NAMŲ SAVININKAMS.
Popleruoju ir malevoju kambarius. 

Darbų keletu didelių sieninės popie- 
ros knygų, kurias pristatau j namus 
išsirinkti. Už rolę 7c. ir aukščiau.

Atsišaukit laišku ar asmeniškai.

K. ANDREJUNAS 
1337 So. 50 Ct. Cicero, HL

4011 SO. CAMPBEI.L AVE.

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nuslunčlame pinigus Lietu

von paštu į dvi savaites, tele
gramų j dvi ar tris dienas.'

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
J Lietuvų.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome įgaliojimus ir visus 

legališkus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų lr 
antrų morglčlų.

Apdraudžlame nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ilgi) metų 
patyrimu ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tėl. Yards 4669

DIDELIS BARGENAS 
t Greitam pardavimui ar mainymui 
ant lotų ar mašinos 2 namai, vienas 

Canal 6394 6 kamb., karštu vandeniu šildomas, ai an(ras 5 kambarių.
------------- ------------------------------------------- -- 7019 SO. W.ASHTENAW AVE.
MARQUETTE PARK. Rendon ar i Tel. Republic 95S0

ant vietos.
4523 Wallace St.

pardavimul Storas. Tinka bile ko
kiam bizniui su 5 p. k. 2 k. gar.
Namas naujas su visais įtalsvmais. . ..
Randas prie W. 69 st Kreiptis pas rčiai, plast, beizm. 2 karų gar., iš- 
' T-apinskų, 6635 S. Sacramento. bruk. g-vė. refreg. geso peč. 6960

rL------------- ---------------------- ------- —- -------- tmlay st. Newc. 1028
Malto Storas, $245. Pigiai, renda I--------------------------------------------- —--------

$30, 1 did. gyv. kamb. šilima dykai. PARDAVIMUI AR MAINYMUI

Musų Muostalls — jūsų pelnas 
5 kamb. plyt,ų bung., stikliniai po-

5636 No. Clark st.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALIŠAUSKAS & SON
7126 So. RockweU St 

Tel. Republic 5090
Mes permufuojame pianus, 

forničiū8 ir kitokius dalykus.

Mošų patarnavimas yra grei
tas, geras ir nebrangus.

✓
Mes pervežame daiktus iš ir 

į kitus miestus.

FREE WHEELING

STUDEBAKER
Vlenln*ėlė Studeboker Lietuvių 

įstaiga Chicago)
Didelis pasirinkimas vartotų karų 

ui žemiausias kainas.

MIDLAND MOTOR SALES
4492 Archer Ave.

Tel .Lafayette 7189 
A. Kasuils Ir J. Zabukaa, Sav.

KĄ JŪSŲ SKRYBĖLĖ PASAKO APIE JUS?
JštikrŲjų skrybėlė dailina arba gadina moters išvaizdą. 
Niekas geriau neįrodo moters asmenybę, gražumą ir grakš
tų mą, kaip joR skrybėlė. Išsirink sau skrybėlę Fenzau’s 

"'skrybėlių krautuvėj.
2-RAR FLORAS 

VAIKU. MERGINU
IR MOTERŲ

> 61.00 iki $1.88 $
DIDELI STORAI 

VIENAME
1646 — ,48 WEST 47 STREET 

“Didžiausi Skrybelninkai Chicago j”

VIENA KAINA 
VISIEMS

$3.95
$3.50

$2.95

BENNIE’S AUTO REPAIR 
SHŪP

2444 West 22 Street

Taisome visų išdirbysčių au 
tomobilius. Darbas geriausias 
ir garantuotas. Kainos pigios.

Atliekame: Overhauling, 
Welding, Carhuretors, Igni-
tion.

Užvažiuokite, susipažinsime.
RENNIE T. DIR2IUS, Sav.
Biznio TeL Roosevelt 3365 

Namų Tel. Cicero 6372

M a dk/ii

X ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus pei

S. L FABIAN & CO.
809 West 35th Street

CHICAGO
TEL. BOUL. 0911 ARBA 9774 
Visados sutaupysi daug Išlaidųbevelk naujas vieno augšto muro na- 

Storas lr 4 kambariai: karšto
čieriaV ^Hm^skyrt^Smlouth: ^n‘<» 
port ave. Ho teatro; tinka bile kokiam biz

niui. Savininkas parduos pigiai ar
ba mainys J Bungalow ar kitokį prl- 
vatiškų namų nepaisant apielinkės.

kam
pinis m Aro namas. Storas ir 5 fia- 

'tai; pečiais šildomas; randasi ant 
1 gyvos biznio gatvės. Renduo laši už 
i $181.00 į mėnesį; parsiduos už $16,- 
000 lengvais iftnokėjimats arba 
mainysime j bile kokį namų nepai
sant apielinkės. Dabar yra groeerio 
biznis, išdirbtas 10 metų, lysas bal- 

GENERALIS KONTRAKTORIUS giasi, galima užimti gerai išdirbta 
Statau namus kaip muro taip ir biznį. i

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. | BIZNIAVAS LOTAS randasi pusę 
Kainos prielnagniausios. bloko nuo didelio teatro. Tikrai ge-
2452 WEST 69th STREET i1* ***** de* Hot Dor 8tand0s arI kitokio biznio. Savininkas parduos pi-

ĮVAIRŪS KONTRAK TORIAI • Į GERAM STOVYJE 3 augštų
i pinis m oro namas. Storas ir

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktortus 

8tatau įvairiausius namus prieinama 
kaina Į

7217 S. CALIFORNIA AVE. I
Telefonas Hemlock 5626

M TU8ZKA
PlmoMiiC * Heatiiv

Kaipo lietuvis, lietuviams patar 
aauslu kuogeriausta.

4426 8o. Western Ave.
Tel. Lafayette 8227

J. H. RICZKUS
4357 S. MAPLEW00D AVE. 

Tel. Lafayette 7545
Phone Vlrglnla 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIUS
4556 S. ROCKWELL ST.j «« u orr.

Geros išdirbystSs pilnai už
tikrintos maliavos.

Kainos numažintos 
Wall blot maliava .... $2.40 
Aliejinė maliava $2.10
Aliejinė maliava ...... $3.00
Aliejinė maliava..........  $3.66
Kopėčios 6 pėdų ........... $1.30

______ .... — - _ . - .................-................... ............ I------HH

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS

JOHN PAKEL & CO.
Gcneraliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WE8T 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

Rez. Grovehfll 1680

Sopos Telef. 
Hemlock 2867

Perkam Mortgečlus lr Bonus 
Skollnam pinigus ant Namų. 
Parduodam, lšmalnom ir Inšturl- 

nam visokį turtų.
Padarom davsrnastes ir ' Pirkimo 
bei Pardavimo Notarlallškus raštus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmlngumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTA DARBĄ.

Skolinam Pinigus
Neimam komiso nuo. $50 iki $300 
Sis departmentaa yra po valstijos 

priežiūra

glai arba mainys į hlle kokį namų Taipgi paskolos ant pirmų morglčlų 
nepaisant apielinkės. I MIMAII CILIiilPC Aflh HNANlit bu.

' 6755 S. WESTEBN AVE.

Namų Telef. 
Republic 5822

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

63 ST. BIZNIO NAMAS. !f
Pardavimui labai pigiai. 

Sav. išvažiuoja. Gera vieta 
bile kokiam bizniui. Lietuvių 
apylinkė.

2640 West 63 Street 
Tel. Avenue 5749

NEPAPRASTAS
NAMŲ

IŠPARDAVIMAS
5 ir 6 kamb. bungaloivs: 50 

p. lotai, visi gatvių pagerini
mai, gatavi gyvenimui. TITLE 
GARANTUOJAMAS. Randa
si ant Webster ave. ir Harri- 
son st. Gera transportation.

WHEATON
Važiuok per Glen Rllyn ant 

Creaeent Blvd. Pasuk į deši
nę ant Harrison st. Agentai 
vietoj Su bato j ir Nedėlioj no 
piptų. Matyk Mr. A. .T. JEN- 
NETT, 66 W. Wasbington st. 
arba savo brokerį.

Mes mokame
už Lietuvos Laisvės Pas
kolos Bonus brangiausia, 
negu visos kitos įstaigos 
Amerikoje. $80.00 už $100 
vertės Bonų ir $40 už $50 
vertės.

Norėdami parduoti at
sikreipkite ypatiškai ar
ba prisiųskite registruo
tame laiške. Tuoj gausi 
banko čekį.

Prirengiame’dokumentus ke
liauninkam. parduodame laiva
kortes ant visų ekskursijų ren
giamų per Lietuvių laivakor
čių Agentų Sųjungų.

Siunčiame pinigus Lietuvon

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street

CHICAGO, ILL.




