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KITAS KATALIKŲ VYSKUPAS 
NUŽUDYTAS KINIJOJ

ISPANIJOJ NIAUKIAS PADANGES; 
KARALIAUS SOSTAS PAVOJUJ

Vokietija Ragina Veikti Del Religinių Perse
kiojimų Rusijoj; Britanijos Valdžia Atsargiai 
Elgias su Maskva; Gali Griūti Londono Kon
ferencija; San Domingo Respublikos Prieša
ky Revoliucionierių Vadas

PRANCIŠKONIŲ MISIO
NIERIŲ KONGREGACIJA 

. TURI 5,600 NARIŲ

ROMA (Fides). — Skait

lingiausia Bažnyčios misijų 

seserų įstaiga yra Marijos 

Misionierių Pranciškonių kon

gregacija. Sausio 1, 1930 m., 

ši kongregacija turėjo 5,600 

seserų vienuolių, 223 namus, 

kurių 158 — misijų plotuose Į į 

Azijoj, Afrikoj, Okeanijoj ir . 

Amerikoj, Šią kongregacijų I 
įkūrė 1877 m. Motina A((ary, 
Kančios kongregacijos, pati i

VOKIEČIŲ JURININKŲ ATMINČIAI ŽINIOS IŠ LIETUVOS

KITAS KATALIKŲ VYS
KUPAS NUŽUDYTAS' 

KINIJOJ

ISPANIJOJ IŠNAUJO SU
VARŽYTA ŽODŽIUI 

LAISVE

misionieriaudama Indijoj.

REIKALAUJA VOKIETI

JOS VEIKIMO !

LONDONAS, kovo 2. — Tš 
llongkongo laikraščiui “Ex- 
eliange Telegrapli” praneša, 
kad arti Suipin, Kinijoj,

BERLYNAS, kovo 2. -J

Parlamentarinė Tautininkų > 

t.

MADRIDAS, kovo 2. — Is
panijoj kilo nepaprastas re- 
publikoninis prieš monarehi- Į Krikščionių Federacijo 
ją veikimas.

s sro-

Pasirodė sostui jė, kuri-pirotestuo jo., prieš Ru- 

raudonieji kiniečiai plėšikai pavojaus. Naujoji valdžia tad sijos bolševikus dėl krikščio- 

žvėriškai nužudė Saleziečių Į uždraudė visokias demonstra- n\lI persekiojimų, Reichstage | 

kongregacijos vyskupą Ver-Įcijas, susirinkimus ir laikraš (iškėlė reikalavimą, kad val- 

siglia, misionierių kun. Cara-j čiams grąžino cenzūrą. Visoj džia viešai pasisakytų, kaipgi 
vario ir tris kinietes seseris} šaly verda kai kokiam Ugne- 'atsineša įvedamus krikščionių, 

vienuoles. ‘ kalnv. Kilę gandų apie gali- persekiojimus Rusijoj. Reika-

Velionis vyskupas Versig-tmą revoliuciją. lauja, kad valdžia tuo svarbiu
lia buvo Shiuchowo apaštali- . » 'reikalu imtų veikti,

niu vikaru, Kivantungo pro- j MADRIDO POLICIJA KO-
vineijoj. Buvo 57 metų. VOJA STUDENTUS

ATRASTI NUŽUDYTŲ 
KŪNAI

ŠVENTOJO TĖVO AT
STOVU PROTESTAS

KOMUNIKATAS DEL DE
RYBŲ SU KLAIPĖDA

Klaipėda. II. 10. (Elta). A- 
pie finansines derybas tarp 
centro valdžios ir Klaipėdos 
krašto direktorija išleido ši
tokį komunikatą:

“Iš delegacijos, kuri cent
ro valdžios vardu veda finan
sines derybas su Klaijiėdos 
kraštu, vasario 4 d. buvo at
vykę į Klaipėdą pirmininkas, 
valstybinio apdraudimo įstai

išparduota. Paryžiaus rinkoj, 

kur į savaitę pasirodo dešim

timis knygų, šitoks reiškinys 

tikrai pažymėtinas. Jis dar 

atrodo reikšmingesnis, kai pri

simeni, kad prancūzų visuo

menė išauginta klasikų dvasioj 

i ne labai mėgsta grynai egois

tinę briką, kokia daugumoj! 

j yra p. Milašiaus kūryba. Jsi- 

i dėmėtinas ir tas faktas, kad

daug kas laikraščių pažymai,] 

jog rinkinio autorius lietuvis.

“R.”

direktorius p. Feteraus 
kas ir nariai, statistikos biu
ro direktorius dr. Micuta ir 
finansų ministerijos referen
tas p. Leonas. Delegacija iš
buvo Klaipėdoj iki vasario 8 
d. Per tą laiką krašto direk
torijoj įvyko keli posėdžiai,

Tai paminklas žuvusių kare vokiečių jurininkų atmin- kurių tikslas buvo suteikti
JtlAl. jĮĮfesty.zKiel-________ _____________ valdžios delegacijai

~ _' smulkių žinių apie Klaipėdos j

3 juodrankiai krašto valdymo, mokesčių ir

i gos

PAKLIUVO RELIGINIS 
FANATIKAS

NEPATRĄUKTI TIESON 
KOMUNISTAI

Suimta
Policija suėmė tris jaunus j, tvarkymą, o taip pat apie 

juo(lraukius, kurie grąsinan- įvairių valdymo sričių būti- 
ciais laiškais reikalavo 1,000 niausius finansinius reikalus, 
dolerių iš Erik Borg, Rogers1
Parke..

“Uhicagb’ lA Nurodytoj vietoj padėta po'

Susitarta kitą savaitę vėl 
tęsti dervbas toliau Kaune.

ALBANY, N. Y., kovo 1.- 

1 llarriman aukštesniąją mo-j 

kyklą atsiliepė mokytojauti 

Miss Auna Mulholland. Mo

kyklos viršininkas (principai) 

jos nepriėmė, kada jinai pasi 

sakė esanti katalikė.

Patyrė apie tai gubernato

rius Roosevelt ir parėdė mo

kyklos viršininką patraukti 

tiesom Jis gali netekti moky
tojavimo teisės.

1TONG KONG, kovo 2. — 

Iš- Kivantungo patvirtinama 

žinia apie katalikų vyskupo, 

vieno misionieriaus kunigo ir 

trijų seserų vienuolių nužu

dymą arti Suipin.

Pranešta, kad vyskupas su 

misionierium ir seserimis plė 

šikų užpulti valty upėje. Pik

tadariai norėjo ] išgrobti vie

nuoles. Vyskupas ii) misionie

rius pakilo ginti. Kilo kova. 

Plėšikai gavo viršų. Viską nuo 

jų atėmė, valtį sudegino ir 

visus penkis pasiėmė į arti

muosius kalnus.

Praeitą penktadienį pora 

kunigų nuvyko į kalnus de

rėtis su plėšikais apie pagro

btųjų paliuosaviiną. Plėšikų 
nerado, tik rado penkis lavo

nus. i

MADRIDAS, kovo 2. — 
j Vakar studentai nukėlė dide- 

! les demonstracijas už respub 

liką. Paskui kilo riaušės, ka

da policija įsimaišė. Daug stu 

dentų areštuota.

Eina gandai, kad kariuo

menės vadai Barcelonoj turė

ję slaptą pasitarimą, apie po

litinę perversme. Taipat kal- 

bama apie karaliaus pasitrau

kimą iš sosto.. .i

..... ■■«»»<■ ' ' .
BRITŲ KARIUOMENEI 

DRAUDŽIA MELSTIS UŽ 
PERSEKIOJAMUS

Taip vadinama _ . _______ a r________,

('rime-“ koijjjsija iškėlė aikš- pergąįįų. Vienas juodiankių Ąįj puses sutiko, kad reika- 
tėn, kad nesenai šeši Chicagos vakare nuėjo paimti ir polici- llllga ^e,'.v1)as-teigti iki vasa- 

BERLYNAS, kovo 2. —(komunistai turėjo būt patrau-Įja jį suėmė. Jis išdavė kitu ”” In(‘nes*° pabaidos.
šventojo Tėvo atstovas (nūn kti tiesom bet prokuroro a-'du. 

rijus) fedęralėi Vokietijos vai sistentas Spiro atsisakė juos 

džįai įdavė protestą prieš iš- ’ kaltinti ir “grand jury” tuo 

statytus parodai komunistų reikalu nieko neveikė, 

pieštus paveikslus, kuriais pa i Tie šeši komunistai praeito 

šiepiamas patsai Išganytojas. rugsėjo mėnesiu pagrobė Tr- 

Keletą paveikslų policija jau vjnff Billig iš Cicero, paėmė jį

konfiskavo. ; ' į sf.jo Vyriausią būkle 2021

'* y--------------- — AVest Division gat., ten jį ap-

ATSISTATYDINO SAN mušė, po to nuvežė atgal na-

DOMJNGO PREZIDENTAS mo ir apiplėšė, pagrobdami

BEPROTIS KOVOJO 
POLICIJĄ

GALI SUIRTI LONDONO 
KONFERENCIJA

LONDONAS, kovo 2. — 

Kalbama, kad gali suirti ka-Į 

ro laivynų konferencija, ka- j 

dangi nėra reikalingo tarp 

valstybių sutarimo.

Amerika su Britanija dirba 

išvien. Tam darbui priešinasi 

Japonija, Francija taip pat 

nepalankiai atsineša1) konfe

renciją. : ' J;

LONDONAS, kovo 2. —

Anglikonų bažnyčiose pas

kelbtos pamaldos kovo 16 d. 

dėl religinių persekiojimų bol 

ševistinėj Rusijoj.

Darbo partijos valdžia pa

rėdė kariuomenėje ir karo lai 

j vyne kapelionams neturėti tos 

rūšies pamaldų. Sako, tie re

liginiai persekiojimai esą po

litinio pobūdžio ir nesą geis

tina, kad kariuomenė ir lai

vynas į tai maišytus!.

13 NUBAUSTA MIRIOP

PARYŽIUS, kovo 2. — In- 
do-Kinijoj francūzų teismas 
už sukeltus maištus miriop 

pasmerkė tryliką žmonių.

KĄ SAKO P. VOLDEMA
RAS APIE SAVE

“Seklu.’’ korespondento pa-

i ,
į klaustas p. Voldemaras dėl 

1 santykiu su universitetu davė

Apskrities darbininkai 
apmokėti

Iš surinkto fondo parduo

dant) taip vadinamus “taksų 

certifikatus” Cook apskrities

tarnautojai praeitą penktadie!pareiškimą, 

nį apmokėti. Kaip šiandie bū- — Nors Universitetas ir ne- 

•sią apmokami miesto ir mo- priima mane į profesorių skai- 

“kyklų tarnautojai. 74 'milionų čių, vis dėlto pas mane yra

DEFIANCE, ()., kovo 1.- 

llubert Kloehr, 61) m., kitados 

paliuosuotas iš bepročių įs

taigos Toledo, čia savo na

muose išnaujo pahludo ir nu

žudė savo žmoną. Kada poli

cija nuvyko jį suimti, jis j*a- 

kėlė kovą. Pašautas policijos • 

viršaitis. Pagaliau jo namai 

sudinamituoti. Bet pirm spro

gimo jis pats nusišovė.

|41 dolerį. Pasirodė, kad Bi--dolerių fondas baigiamas rin- nusistatymas greitu laiku pra- 

kti.; kovo 2. — yig buvo komunistu ir pas- Į kti. 'dėti skaityti platųjį kursą a-

San lamingo respublikos pre kinu išėjęs iš jų organizaci- Už prohibidjos peržengimą pie Vytautą Didį jį, išnagrinė- 
zidentąs \ asųucz atsistatydi- jos. • j [’į, prohibicijos peržengimą l jant didžiojo kunigaikščio rei-

no i.r-wanėšė kongresui,;kad! ......................... . Chicagoj traukiami tieson 4 'kšiue istoriniam Lietuvos vvs-

gydytojai, 1 svaigalų parda- tymuisi. Universitetas neturi
jis apleidžiąs šalį.

Pirm to, vidujinių reikalų 
sekretorium jis paskyrė re
voliucionierių vadą Urena,

Du kaliniu pabėgo
Iš federalio kalėjimo Leave- 

nworth, Kas., paliego du ka

liniu, Holden ir Keating, Cbi

kurs eis prezidento pareigas, cagos plėšiku. Jiedu nubausta 

kol bus išrinktas naujas pre- po 25 metus kalėjimo už paS- 

zidentas. I tos traukinio apiplėšimą Ever

green Parke 1*926 m.

MAŽINS BUVUSIEMS MI- 
NISTERIAMS PENSIJAS

BERLYNAS, kovo 2. —

V’okietija visais laikais vi

siems buvusiems ministe- 

raims moka aukštas pensijas. 

Darbuojąraasi dabar tas išlai

das sunolžinti.

ROMOS SIDABRINIAI 
PINIGAI

Prapuolęs teisėjas

REIKALAUJA ATŠAUKTI 
DELEGACIJĄ

vėjas ir 6 vaistininkai.

ORGANIZUOJASI SAU
SIEJI

į teisės uždrausti man skaityti 

[paskaitas, nes lektorių sąsta- 

Į te manau būti privatdocento 

teisėmis. Skirtumas tas, kad 

už savo darbą aš neimsiu at

lyginimo. Gi pragyventi lėšas 

gausiu iš valdžios, kaip hono-Į

AVASHINGTON, kovo 2. - 

Senatorius K. McKellar, dem. 

iš Tenn., iškėlė reikalavimą, 

kad prezidentas Hoover atšau 

ktų delegaciją iš karo laivy

nų konferencijos Londone, ka 

dangi ta konferencija yra ne

pavykusi.

AVASHTNGTON, kovo 2.—
Kongreso žemesniųjų rūmų

I . * 1 • • •
j juridinis komitetas praeitą1 rarą už rašomąją knygą apie

Lietuvos valRtybės problemas.' 

Paskaitas manau pradėti skai-

BADAUJANČIŲ KINIE
ČIŲ PAGELBAI

MINĖJO SUKAKTUVES
VIENNA, Austrija, kovo 2. 

— Vakar Ungarijoj įvyko iš

kilmės. Minėta 10 metų su

kaktuvės, kaip tą šalį sėkmin

gai valdo regentas (karaliaus

VIENNA, Austrija,, kovo 2. 
— Austrijoje nedarbas. 450,- 
000 šeimynų valdžia šelpia, 
išmokėdama kiekvienai apie 
$2.25 savaitėje.

LONDONAS, kovo 1. — IŠ 
Amerikos parvyko Sir Esme 
ltoward, buvusia ambasado- 

pavaduotojas) ndm. Hbtihy. riba

VARNA, Bulgarija, kovo 2.

------ Devnia sodžiuje, palei
Juodąja jurą, valstiečiai kas
dami daržų rado dn dideliu 
puodu ir juose pinigų, dirb- 
dintų imperatoriaus Don&iei- 
janis laikais — 86—91 metais. 
Brangų rudinį paėmė polici
ja ir iSfcVrdė valdžiai.

ketvirtadienį baigė šlapiųjų 

Nežinia, kur prapuolęs Oak Į išklausinėjimus prohibicijos 

Parko teisėjas J. M. Feron. reikale. Ateinantį trečiadienį įtyti, baigia prof. Voldemaras, 

Praeitą trečiadienį jis apleido j prasidės sausųjų išklausinėji- dar prieš Velykų šventes, t. 

namus ir negrvžo. Jo namiš- inai. . įy., už kokio mėnesio. “R.“

kiai nemano, kad jis galėjo! Tam tikslui sausieji orga- 

būt pagrobtas. | nizuojasi. Jie darbuosis atrein

- ---------------------------------------------ti Slapiųjų priekaištus prohi-i

Patraukti teisman bicijai. Kalbama, kad jie lifl-j

dvti gftl pakviesiu Fordą Ir Ponas Milašius, buv. Lietu-

Rocket'eljerį jaunesnįjį, kurie- vos pasiuntinys Paryžiuj ir 

du remia prohibiciją. ’ dabar garbės ministeris, ne-

1 senai išleido savo parinktų

Uždarytos Peoples State 

bankos, Maywoode, preziden

tą fjangguth ir kasininkę L. 

Lindgren “grand jury ’’ ap

kaltino.

Subombuotas kliubas
Hnbombuotas ir apgriautas 

Algiers kliubo būtas, 657 St. 
Claar gat. Šis būtas pirm ke
leto* dienų uždarytas nį pro- 
hfbiei.jos peržengimą.

SUIMTAS ITALAS SOCIA
LISTAS

TURINAS, Italija, kovo 2. 

— Areštuotas buvusis parla

mento atstovas socialistas A- 

lesandro Bnggino už 600,POO 

dolerių pasisavinimą."

SUSIDOMĖJIMAS MI
LAŠIUM

raštų knygą “I’oėmes.” Jos 

pasirodymo proga literatūri

nio ir kitokio jiobūdžio Pary

žiaus laikraščiai įdėjo labai 

palankias recenzijas bei pami

nėjimus. Knygos pasisekimą 

rodo ir jos pirkimas — per. 

trejetą mėnesių laida beveik

WASHINGTON, kovo 2.— 

Senatui įduota rezoliucija fe- 

deralę ūkių komisiją įgalioti 

išleisti 25 milionus dolerių ba 

dalijančių kiniečių šelpimui. 

Tais pinigais šioj šaly turėtų 

būt nupirkta kviečių arba mil

tų ir pasiųsta į Kiniją.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų „, $10.0(1 
Britanijos 1 sv. sterL 4 871 
Francijos 100 frankų 3 93 

Belgijos 100 belgų 13.93 
Italijos 100 lirų 5.23
Šveicarijos 100 frankų 19.33 
.Vokietijos 100 markių 23.91



Pirmadienis, Kovo 3 -193Č

pašvenčia didelės pinigų SPALVUOTAS DANGARAI

Išeina Raadlen, išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — >4.00, Pu
te* Metų — (3.50, Trims Mėneslajus — (J8.00, Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams (7.00, Pusei Me
ti} — (4.00, Kopija .03c.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrų-

£*, Jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčlama tam 
sint pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vąL
kasdiau.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

Vokietijoj komunistai ar

šiausia trankosi. Mat, ten 

jiems parankiau susisiekti su 

Maskva, iš kur gauna reika 

tingų nurodymų ir pinigų. Vo

kietijoj komunistai be kitko 

yra labai atkaklus. Jie igno

ruoja tvaikų, visur lenda tie

siog per peilį. Nors jie gerai 

gauna nuo policijos, bet tas 

jų nepataiso. Jie yra įsitiki

nę, kad netolimoj ateity jienų- 

visgi pa vyksiu Berlyne su

griauti valdžių ir įvesti sovie

tus. Tolis jų įsitikinimas yra 

daugiau kaip paikas. Tai tik 

vaikiškos svajonės. Vokietijoj 

juk ir socialistai yra vokie

čiais patriotais. Vokiečiai ži

no, kas Rusijos ribose veikia-

EURGPOJR DAUG Ęft&ĄR- Ispanijoj nedarbas taip pat

cunigų yra RIŲ, didelis, bet jis pasauliui ne-

Valsli mini — , ■■ buvo daug ainomas, kada te-
Deinis, 40 Šiandie didelis nedarbas gy- nai vuldovavo diktatorius Pri- 
.; kun. Ka- vuoja trijose Europos valsty- mo tie Rivera. Tik jani pasi- 

Miečislavas bėse: Britanijoj, Vokietijoj ir šalinus paniški, kad toj šaly 

tugiuu. Gal Ispanijoj. Daug nedarbo ir šimtai tūkstančių žmonių ne- 

ulenkėję ilr kitose valstybėse. Bet ne taip turi darbo.

arkivysku- daug skaitlingas, knip anose j Nedurbas paaiškėjo visoje 

kiai. Jie nu trijose. šviesoje gryžus iš užsienių

: Dievui ir Britanijos nedarbas yra va- tremtiniams. Kai-kurie gry- 

kun. prof. dinamas chroniškuoju, tv. isi- žūsiu pakilo bedarbius kurs-’ 
jai ir tikė- senėjusiu. Ten nedarbas iškilo tyti kelti savo reikalavimus, 

tiek, kiek tuojaus po karo, kada uždu- Dešimtys tūkstančių ispanų 

kardinolus rytos amunicijos dirbtuvės, bedarbių įvairiuose miestuose 

ining ir žy- Paskiau padidintas, kada so-'ėmė ruošti priešvaldiškas de- 

cialistai vadai iškėlė naujus nionstracijas. Bedarbiai rei

du kunigų, neatatinkannis -reikalavimus.' kalauja darbo ir duonos. Gra- 

i kokiu bū- j°hio tikslo jie išvedė Sint- sina monarchijai. Nauja val- 

utorgos, jei tus tūkstančių darbininkų į džia dar nepasitvarkė ir dar- 

streikan. Darbininkai nieko bas nepramatomas, 

k 1 i ka ne^a*nu?j° i1’ tuo budu nedar- Vokietijoj bedarbių skai-

... . bas dar daugiau padidintas, čius taip pat didelis ir didė

li katalikai .. .. . 1.
v. . Šiandieninis Britanijos nu- ja. Nedarbo paliesti visi pra-

>sit ziai ^u nįs|erįH pįnuiniiikas, darbo j monės centrai — visi didesnie- 

ie Up\- n partijos vadas MacDonald, ji miestai. Žinovai sako, kad 

. °S ‘ , kituomet pirm . rinkimų Bri-Į Vokietijoj nedarbas yra sežo-

I k L’ Danijai žadėjo panaikinti ne- mm s. Atėjus pavasariui jis
• darbų, jei darbo partija lai- išnykusius. Kas gali žinoti,

ritėsianti rinkimus. Ši partija kiek tame tiesos.

' su ' jų iaįnvįj0 įr MacDonald pateko Vienas dalykas yra kuoaiš-

ngų ’unigų . vapi£ios priešakį. Praėjo klausias: kad kur darbiniųki.

J;.- - p kuone vieneri metai, bet jo tarpe pasirodo skurdas, tuč-

J »' » vųklžia nieko gera neatliko j tuojaus tenai pakįla darbuoti?

nedarbo pašalinime. Visas lai-'komunistai agitatoriai. Ir
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Nežiūrint to, Europoje ne

darbas yra pavojingas gyvuo

jančiai tvarkai. Valdžios nuo 

lat turi budėti, nuolat turi 

grumtis su raudonojo teroro 

šalininkais.

Grūdas.

Atvaizde parodoma arkitek- 

ių planas naujam dangaraižiui 

|New Yorke, netoli Fifth Ave. 

. Išorinės jo sienos bus iš įv'ai- 

irių r:.’ :? _ . terako

tos (degto molio). Tai bus.pir- 

; mas toks spalvuotas danga - 

raižis Amerikoj.

Karia Šventasis Tėvas Pijus XI laišku 

kardinolui Pompilii pasmerkė krikščionių I talk 

persekiojimus Rusijoj ir pakvietė krikščioniš- 

kų pasaulį kovo 10d. melstis už persekiojamus 

krikščionis, kad Dievas juos išgelbėtų iš tos 

baisios bolševikų nelaisvės, tuojaus ir Ame- į-o11 

tikos spaudoje pasirodė 'priekaištų, buk A- Į.ej( 

paštalų Sostas vaduojasi politiniais ir eko- puu 

Burniniais motivais.

Kun. Prof. E. A. Walsli, Jėzuitas, Geor- 

getpvrci Universiteto, Wafdiingtone, vice-pre- 

zidentgs, kurs 1922-23 metais Rusijoj darba

vosi Šventojo Tėvo Šelpimo organizacijos prie 

šaky, ilgu straipsniu katalikiškuose laikraš

čiuose atsako į tuos blogos valios priekaišt-us.

Jis. pareiškia, kad Šventojo Tėvo kvietimas ti į 

melstis yra išimtinai dvasinis dalykas, kas gar 

netari nieko bendra su e^.onomįa arba po- S 

litika. jų,
Bolševikai imtys ir jų šalininkai pažymi, lau 

tad, Šventojo Tėvo laiško svarbiausioji prie- rou 

žastis esanti pasitarnauti pasaulio kapitalis- kui 

iinėms šalims. Girdi, šiandie Rusijoje ekono- pia 

m mm': padėti^ gerėjanti. To labui biją kapi- tie: 

talistinės šalys. Tat pasaulis, esu, ir kursto- jas 

mas pakilti prieš Rusijų. Tuo tarpu teisybė koi 

yra ta, kad Rusijoje nėra ekonominės pažan

gos. Tenai nieko gera nebūtų, kadir šimtus i kir 

metų;bolševikai valdžioje pasiliktų. K.apitalis- .ka1 

tinėnis šalims nei ne galvoje ten kokia svajo- n ta 

jama ekonominė “pažanga” bolševistinėj Ru- be 

sijoj. > riu

Dėlto, kun. prof. AValsh ir pareiškia, kad ma 

Šventasis Tėvas ir vaduojasi išimtinai virš- pa 

gamtiniais, ne kitokiais, motyvais, jei kviečia rei 

pasąulį melstis už persekiojamus krikščio- pa 

Bis. įžir

Kun. prof. Walsh yra gerai susipažinęs su Į ‘T 

Rusija, bolševistine tvarka ir jų darbais. Jis į šit 

paduoda visų eilę tikėjimo išjtažiutojų ir ken- | ęil

KODĖL JINAI DIRBA

meilės laiškų. Tai atsakymas 

tiems, kurie peikia jų darbus 
di.btuv'ėse ir ofisuose.

Ta moteriškė, kuri turi ke

tu.is paaugusius vaikus, atsa

ko, kad jinai dirbanti, nes į- 

p: /.tusi dirbti, nes jai reika- 

li.iga įsigyti namus be skolų, 

suteikti vaikams aukštesnį 

apšvietimų, ir tt. Girdi, kas 

jai galvojo, kokiės žmones tu-- 

Iri idėjas apie dirbančias mo-

I
Įteris. Gi turinti nuosavų ide- 

'jų ir dirbanti. Sako, jos vai

kus globojanti jos motina, 

'laikyti vyrai. Bet jos dirba iš 

[įpratimo, kad'daugiau turėjus 

; pinigų ir liuosoin dienom pra

leidus daugiau linksmaus lai- 

Ir taip.daina bę galo! D susirinkimo kaip nėr ko.

taip iki. Pastarosios rųšies moterys,

Bet daug cbarakteringian, kai apskr. vir- ypač nedarbo laiku, atima 

šininkų matai jau ne kaip administratorių, bet darbus nuo tų, kuriems dar- 

kaip doros “saugotojų”. Štai viena jo re- bai reikalingi ir kurie negali

zoliucija: “Grąžinti. Kaip suprastu po mono- darbų gauti, 

logų ir eilių ‘ Linksmoji; dalis”. Ar tai no- Tokios moterys yra savimęi- 

prieštarauja dorai! Tokis skaudas pasityčio-jonkS nerupi žmonių ge- 

jimas šiuo atveju gal ir įmanomas būtų kur roV(> Kūpi išimtinai tik savi 

nors bufete prie butelio alaus... asmeniniai reikalai. Kas joms

įguliau. koks kriterijus, kur logika mūs «•*«*> kadl 5imtni ir tuks- 
ponų viršininkų f (Tųsa ant 3 pusi.)

LIETUVOS ORGANIZACIJŲ VARGAI.

*Diieniųę dalį” išbraukti, leidžia susirinki

mus dury t i.

Arba vėl ligšiol būdavo rašoma “pareiš

kimas” arba “pranešimas”. To užteko. Ir 

tai visiškai tikslu. Dabar nei iš šio, nei iš 

to pat apskrities viršininkas neduoda lei

dimo vienai “Pavasario” kuopai, parašyda

mas šiokių rezoliucijų: “Grąžinti. Esant karo 

stoviui, rašoma prašymas”. Taigi kitam kar

tui rašo “prašymų”. T*k pirmininkas iš iner

cijos neparašė “prašau ponų viršininkų..”, 

bet “šiuo pranešu...” Na, ir vėl rezoliucija: 

/‘Grąžinti: užvardijimas neatitinką turiniui”.

M. Lermontov’o, — Kas gi man atidarys duris, — 

tariau spirdamas jas koja. Durys pačios 

atsidarė. Užbrėžiau degtukų ir pakėliau jį 

prie vaikino veido: jis apšvietė dvi bal

tas akis. Vaikinas buvo neregys. Jis sto

vėjo prieš mane nesijudindamas, ir aš 

pradėjau išsižiurėti jo veido bruožus. Bet 

kų gi išskaitysi iš veido, kuriame nėra 

akių!.. Su pasigailėjimu ilgai žiūrėjau Į 

jį, kai staiga vos pastebima šypsena per

bėgo per jo veidą ir, nežinau kodėl, ji 

paliko man patį nienkiausį įspūdį. Ma

nyje kilo įtarimus^ kad šis neregys ne taip 

jau aklas, kaip rodosi; veltui stengiausi 

įsitikint, kad akių lėlyčių baltomis įiuita

ryti negalima, ir kokiu gi tikslu!... Kų 

padarysi ? — Aš dažnai mėgstu abejoti.

— Tu šeimininko sūnus! — paguliau 

paklausiau jį.

— Ne, — atsakė.

— Tai kas gi tų!
— Našlaitis, vargšas.

— O šeimininkė turi vaikų!

Nesupratęs tikros paskutinių žodžių 

prasmės, liepiau jam eiti pirmyn. Po kai 

kurio laiko mes privažiavome mažų ba

kūžę ant pačio jūrių kranto.

Mėnulis linksmai švietė ant nukrypu- 

sio stogelio ir naujų mano naujos būstinės 

sienų. Kieme stovėjo antra pakrypusi ba

kūžė, mažesnė ir senesnė nė pirmoji. Sta

tus krantas leidosi į jūrų beveik pale p»- 

čias jos sienas, ir žemai neramiai pliuške

no juodai melsvos bangos. Mėnulis ramiai 

žiūrėjo į neramų paviršių ir jo šviesoje aš 

pamačiau toli nuo kranto du laivu.

— Uoste yra laivų, — pamaniau — 

rytoj galėsiu j Galendžikų plaukti.

Mano pasiuntinio pareigas ėjo kazo

kas. Paliepęs jam išjmti čemodanų ir pa

leisti vežėjų, pradėjau šaukti šeimininkų 

— tyli; beldižiu — tyli... kas tai!.. Pa

galiau iš prieangio išlindo keturiolikos 

metų vaikinas.
— Kur šeimininkas! — paklausiau, 

; ■ — Nėra<
— Kąįp, visai jo nėra?

— Visai.

Užtat ir patartina mielam skaitytojui 

pirmiausia: nusistatyti tvirta valių, kil

nių dorų, persiimti tikrąja Dievo, artymo 

nieijt, o tada jau gilinti savo pasaulėžiū

ros srity. Tvirtai jų pagrįst, kad joki pa
saulio ištvirkimai ir nedorybės nestęiigtų, 

sugriauti, nes turintieji tvirtų dorų, pa- 

saulėžiurų žmonės daug gera padaro.

Nusistačius tvirtų dorų, pasaulėžiūrų 

galima skaityt ir šiaip mokslo, nesunku us 

turinio, veikalai; taip pat liečiantieji po

litikų, ekanomijų ir kiti, bet pirmiausia 

reik skaityti tokie raštai, kurie liečia dva

sinį žmogaus gyvenimų. “Draugo” kny

gyne yra sukrauta labai daug gerų kny

gų, savo spaudęs, taip i>at ir Lietuvoj 

spausdintų. lyutalogas siunčiamas visiems 

dovanai.

Apsiskaitęs žmogus nesibijo sueiti 

su įvairaus plauko socialistais, bedieviais, 

luisvanuiiiiniais ir kitais ir nesiduoda sa

vęs apgaudinėt Imi įųuĮkinti.

RA&Itt SKAITYMO » 
ŽMOGAUS GYVENim

Tapiau — vienas menkiausių Rusijos 

pajūrio miestelių. Aš ten vos nenumiriau 

badu, ir be to mane norėjo imskandinti. 

Tenai aš atvažiavau vėlai naktį. Vežikas 

sulaikė nuvargusius arklius prie vjenintė- 

lių mūrinių namų vartų. Sargybinis, juod- 

marių kazokas, suriko mieguistu balsu — 

kas eina!...

Ipėjo dešimtininkas. Aš jum paaiš

kinau, kad, aš esu karininkas, važiuoju vei 

kiančiojon armijon valdžios reikalais ir 

prmlėjau reikalauti valdiškų butų nakvy

nei. Dešimtininkas nuvedė mane į mies

tų. Prie kurių tik namų prieinam — už

imtu. Buvo šaltu: aš tris naktis nemiego

jęs, pavalgau ir pradėjau pykti.

— Xe»k manę kur nors, nenaudėli, 
kad ir pus patį šėtonų... — surikau.

— Dar yra vieni nauigi, atsakė 

kasydamas (įkaušį deši m tj n inkus, — tik 

jūsų aukštenybei neištiks: ten nešvaru!

* s P. Kaatvydaitis. ________

(Pagbiga)

Platindami dorus katalikiškus raštus 

atliksime tikrai patrijotinį ir pagarbos 

vertų darbų.

Pasirįžkinie tai. mielasis skaitytojau, 

ęlgtLs sulig jMiduotų nurodymų šiame trum 

pam rašiny. Skaitykime dorus, katalikiš

kus raštu.", juos nuoširdžiai platinkime.

Skaitydami dorus raštuę siisikursini 

sau laimingesnę ateitį, pagėręs žmonijos 

būklė, o, be aliejonės, sustiprės ir mūs 

jaunoji dar silpnutė tėvynė Lietuvių o.mū

sų darbus laimins Apveizik^s ranka. 

Priedas.

Žmogaiifs gyveniniai yra sviybigusia 
turėti tvirtų, dorų, tinkama pąsaulėžiurų 

ir ja visur, visada ir visų savo gyvenimų 

Vadovautis. (Bus daugiau)
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Kodėl Amerikiečiams Nesisekė 
Biznis Lietuvoje?

(Pabaiga)

— Amerika — sena, didelė, 

Imt Inga, galinga valstybė, o 

joje bankrotai ar nejmsitaiko? 

Pasitaiko, ir dar kokie! Juk 

New Yorko biržos krachas su

judino ne tik visą Ameriką, 

bet ir visą pasaulį! Amerikoj 

— tobuli įstatymai, bet ir te

nai gi pasitaiko, kad koks le

ndre vės direktorius pagauna 

saują dolerią ir švilpia į Ka
nadą ar į Meksiką! Taip yra 

visame pasauly: ir labai geroj 

šeimoj atsiranda išgamą. Bet 

apskritai imant, dabar Lietu

voje bankrotų pavojus ne kiek 

ne didesnis ir bendrovių prie

žiūra nė kiek ne blogiau su

tvarkyta, kaip ir Amerikoj.

j-j’11 — -■ 'i ............................... — - ■

gražesnė jąją išsaugoti, Tad 

tenesulaiko nuo pamaldumo 

nei darbas, nei žaidimai, nei 

linksmybės, nei nameliu ruo

ša. bet skubinkimės gerai pri

sirengti prie “Dvasinių Kon

ferencijų”. Traukime vienas 

kitą ir pasinaudokime duoda

mąja proga, nes mūsą sielai 

gražumo negalima perdaug į- 

gyti. Juo kas daugiau pasi-

i tvenkinius, sukišo į juos savo 

pinigus ir bankrutavo. Bet 

argi jis nebūtų bankrutavęs, 

šitaip bedirbdamas, net Ame

rikoj ?

Arba kitas vėl amerikietis

stato Kaune trijų aukštų na-!na«<los juo labiau ir skaisčiau 

mus. Tačiau norėdamas su-Į^hės gražumo tėviškėje — 

taupyti pinigus, samdo namų planj?uje«

planui sudaryti ne inžinierių! Kad galėtų Lietuvių Jauni- 

— statytoją, bet... aptiekoriu! imas prieiti prie didesnio gra 

Rezultate, jam namai kaina

vo du! kart tiek, kiek jie ver

ti yra, pažiūrėti į juos — sta

čiai gėdk, o gyventi juose la-

žumo ir skaistumo, tam yra 

ruošiama “Dvasinės Konferen 

rijos” kovo mėnesio pradžioj. 

Kviečiama yra visi, ir mergai-

bai nepatogu: kvailiau kam- tvs ir jaunikaičiai, ar jie bu 

barius sutvarkyti turbūt jau 

nebegalima!

Arba vėl: trys amerikie

čiai susidėjo ir nusipirko gerą

tų jau vyčiai, ar tik norintie

ji prisirašyti, dalyvauti šiose 

‘ ‘ Dvasinėse Konferencijose ’ ’ 

ir pakelti savo dvasią ir tobu

liau savo visas pareigas atli

kinėti. Taip pat ir visi kiti
gražų dvarelį. Ir žemė gera,

Ketvirta biznio nesisekime! ir trobesiai — gražūs, tik vie- 

priežastis — tai kai kurių n-i na bėda: nė vienas iš ameri- ^'aK pasinaudoti šia proga iv 

merikiečių nepakankamas jia- kiečių neturėjo jokio suprati- savo lankymosi prisidėti prie Į

mo apie žemės ūkį. Ir dar 

nauja bėda prisidėjo: du kom- renci.BJ 

panjonai išvyko į Kauną dir-

siruošimas savystoviam biz

niui ir perdidelis savo jėgų

kietis Amerikoj būdamas das- 

* 1
įkainojimas. Pavyzdžiui, buvoj bti valstybės įstaigose, o tre- 

tokių 'atsitikimų, kad ame ri

lio siuvimo fabrike — ranko

ves prisiuvinėdavo, o atvažia

vęs į Lietuvą — darosi dide

lės biznio bendrovės direkto-

čias paliko ūkininkauti. Bet 
kai koinpan.,jonai nuvyko į dva

DRAUGAS
■ggj-j.. .a. ."v. j . ■

inerginoms Dievo Apvaizdos? 
bažnyčioj, 18 St., o vyrams 

Aušros Vartų bažnyčioj, VVesfc 

Side, yra ne vien Vyčiams, 

;bet visam Chicagos jaunimui.
Suprantama, jog mes, Vy

čiai, būsime ten visi iki vie

no, bet neužtenka to. Atsives- 

kime visi nors p) vieną savo 

draugą, tik vieną, o pamaty- 

sim jog, vieną kartą ten nu

važiavę, jis nepraleis nei vie

no vakaro, nes konferencijo 

bus tikrai įdomios, Šis musų 

pasidarbavimas daugiau nė 

kas kitas prirašys mums nau

jų narių.

Šios konferencijos yra pir

mos Vyčių gyvenime. Taigi 

nepamirškime jog ketvirtadie

ny, penktadieny ir šeštadieny, 

8 vai. vakare lygiai, trauktu-, 

me visi su vienu savo geru 

draugu į konferenciją.

Matyk savo draugą šiandie, 
jom tai pasakyk ir “datc” su 
juo padaryk.

Komisija.

Dvasiniu Jaunimui Konfe-
i

pasisekimo. Juo skai t! 

tingiau jaunimas susirinks, juo j 

įspūdingiau ir įtekniingiau 

darbas eis.

Vienybėje galybė! Ne vien-
rą pasižiūrėti ūkio — rado iš- įhk vardas tevienija mus, bet 

parduotus gyvulius, praskolin- ’’r mūsų mintys ir troškimai, 

tus namus ir žeme, tik nebe-p^uome^ dvasios vadai nu- 

rado kompanjono ūkininko; Pv*es kelius ir idealus laimei 

atsiekti, tada visi vienu obal-
rius. Prityrimo ir supratimo
apie biznio vedimą — jokio tas jau plaukė į Meksiką! 

neturėjo. Būtų buvęs stebuk-j Šitokių pavyzdžių būtų ga

las, jei jo vedamoji bendrovė Įima paminėti nesuskaitoma

nebūtų subankrutavusi.

Arba kitas vėl 

atsivežė kiek pinigų — siuna- 

nė pastatyti malūną, vilnų ka-

daugybė. Ar kalta

i - .jos įstatymai, jos tvarka, kad

amerikietis . ... v. . , •
kai kurie amerikiečiai šitokiu

* ršyklą ir verpyklą. Šiam tikš

ti ui jis turėjo užtvenkti vieną 

srauną Žemaitijos upelę. Vi

są gyvenimą praleidęs prie 

audimo darbų) amerikietis nu

tarė pats upę užtvenkti. I’ž-1 

tvenkti tai užtvenkė, bet pa- į 

lijo lietus — ir jo tvenkinys į 

nuplaukė. Tuomet jis samdo 

upelį užtvenkti paprastą pečių 

mūrininką. Šis vyras dirbo 

dirbo, o kai lietus palijo — 

tvenkinio vėl nebėr. Tuomet 

amerikietis tam tvenkiniui su

tvarkyti samdo... meebanikij 

(šoferį). Pamūrytas tvenkinys 

vėl išsilaikė tik iki pirmajam 

stambesniam lietui! Amerikie

tis* tokiu būdu pamūrijo tris

būdu norėjo biznį varyti ir, 

pagaliau, bankrutavo!! Kuria

me pasaulio krašte šitokie 

“biznieriai” nebūtų bankruta

vę ?! Kodėl gi tie amerikie

čiai, kurie Lietuvoje darbą 

pradėjo atsargiai bei išmintin

gai, — ne tik nebanktutavo, 

bet labai gerai įsitaisė ir da

bar labai gerą bizni varo? 

Dabar Lietuvos gyvenimas 

susitvarkė, nusistovėjo, įsta

tymai prisitaikė prie gyveni

mo, jie rodo ypatingo palan 

kruno amerikiečhj bizniui, ir 

todėl kai kurių amerikiečių 

nuomonė, kad Lietuvoj negali

ma padaryti biznio, — šito

kia nuomonė yra ne kas kita, 

kaip pletkais paremta pasaka.

Dr. Gi rius.

u m«r

Valanda
Dainuos Aušros Vartų Parapijos 

Chorai Ir Solistai

ŠIANDIEN LYGIAI 7 VAL. PRASIDĖS 
LIETUVIŲ PROGRAMA IS

WHFC (1420 KILOCYKLES) RADIO STOTIES

KODEL JINAI DIRBA

(Tąsa nuo 2 pusi.}
tančiai šeimynų alksta, kada 
jų galvos neturi darbo.

Vienam angliškam laikraš
ty tenka pastebėti tokios sati-

Tiesa, kad kiekvienas turi 
kitokias idėjas tais ir kitais 
reikalais ir klausimais. Betl> 
štai tokioms moterims kaip

siu gyvensime. Priešų bus vi- kartos ir nevertėtų dirbti, ka- 
suomet; ir Kristus .jųjų turėjo da galybės vyrų neturi darbo, 

Lietuva, nemaža, bet nugalėjo ir mu- kada daugelis šeimynų alksta 
ms tą pergalę savo Bažnyčio- ir į skolas grimsta. 
je paliko. Tad žengkime prie
didesnės vienybės, nes joje 

yra mūsų pergalė.' Klausyki

me savo vadų ir dvasiškių ir j 

savo kuopų prezidentų, o tuo-;

met seksis gyvenimas ir lai- j Chicagos Teatre dabar ei
me bus mūsų. na “geven Days’ Leave,”

Kaipo tliicagos Apskričio ųur dalyvauja garsus artis- 
dvasios vadas raginu kiekvie- tas (Jaiy Cooper. 
ną' neapleisti šių “Dvasinių

J Konferencijų”. Būkite karei-

„ D. C.
1 ............ .................. mai1»- —

BALABAN KATZ 
TEATRAI

McYicker Teatre tebeina
j “The Love Parade,” kur da- I 

riais! Stokite gintf Lietuvos lyvauja Maurice Chevalier. 

Vyčių idealus! Kas yra bloga, United Artistą Teatre

■i".

DVASINĖS JAUNIMUI KONFEREN
CIJOS.

eina 

kur da- 

Talmadge. 

Teatre rodoma 

.“No, No, Nannette,” Paveik- 

vo dangiškąjį Tėvą mylėkite sias naturališkose spalvose, 

riša širdimi! J r štai proga vi- su smagiomis dainomis, 

siems gražiai ir labai tinka- Į Oriental Teatre rodoma 

mai išreikšti savo meilę. Tam, “Slightlv Scarlet,” kur da- 

Kuris jus myli amžina meilė.! lyvauja Clive Brook.

Tad- šu išsiilgimu laukite tų ' —-- -------------------

Dievo malonių valandėlių.

- palikite! Kas yra gera, prie‘«xew York Nights,” 

. to skubėkite! Vengkite tingi- u-vauja Norma Taln

niavimo! Būkite uolūs! 

kriauskite Dievo garbės! Sa-

lyvauja 

Roosevelt

Kristus savo pavyzdžiu aiš

kiai nurodė svarbumą savo 

dvasios reikalus tinkamai ap

rūpinti. Jėzaus atsisveikini

mas su savo Švenčiausia Moti

na ir iškeliavimas į tyrus dėl 

keturiasdešimt dienų maldos 

ir pasninko rodo, kad ir kiek

vienam žmogui reikia palikti 

savo linksmas vietas ir drau

gus ir eiti ten, kur galima sa

vo dvasią atgaivinti ir sus-

užisiėmimų: dirba, žaidžia,
linksminasi, namelius dabina 

ir šie dalykai užima daug lai

ko. Bet nepamirškime savo 

sielos: ir ji nori būti laimin

ga. “Ką gi žmogui padės, jei

gu jis visą1 pasaulį laimėtų ir 

prarastų savo sielą!” (Matas 

V*II1-36). I^abai nemalonu yra 

pasirodyti Viešumoje be tinka

mo rūbo ir apsitaisvmo, bet 

žmogaus didžiausias gražumos

Miprinti. Kristus stovi mums*vra .jojo sieloje. Kaip gi ji

Obalsis šių “Dvasinių Kon

ferencijų” tebūnie: Excelsiorį 

— Kxcelsior — Excelsior.

Kun. J. Matulionis, M, I. C.
Chicagos Apskr. dvasios vadas

VYČIAI, ATSIVĘSKIT PO 
DRAUGĄ!

kaipo pavyzdys kaip reikia 

palikti riša, kas yra mums 

brangu ir malonu, dėl savo 

sielos reikalų. Marija buvo 

Kristui brangiausiu turiu ir 

didžiausiu džiaugsmu, bet Jė

zus atsisveikino su savo Šven-

aps i rėdžius! Kuip pasipuošus! 

Tas turi rūpėti kiekvienam 

žmogui laukiančiam išganymo 

Valandos ir pašaukimo į amži

nas linksmybės. Nejaugi Tikė

jimas taip apmirtų, kad nejau-, 

tų tokių svarbių dalykų! Tai-

Motina ir iškeliavo,gi kas svarbiausia atlikimeČiaupia 

ten, kur Jį Šventoji 

vedė.

Mūsų Jaunimas

Dvasia, pimiinuein ir tad mūsų sielon 
į reikalams privalome pašvęst* 

turi daug daugidu laiko ir tokiu būdu

Raukite tuos Profesionalus 
Ir Biznierius, kurie garsinasi 
dienraStyj “Drauge”.

L. Vyčių ruošiamos konfe- j 

rencijos, kovo B, 7 ir S dd.,1

“DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI- 
CIUS NUOLAT AUGA. 

APSIMOKA SKELB
TIS “DRAUGE”

Family^- % I nui fnversnEngtuh on that No~i_
1I TKIA Vr.

,wCOMS«srfc.Mr «,»<>' .

C. wom<v« V*5
) $»r 'Sfc.l' ***V

CĄTKĮK W lt. H V *

Muzikas Juozas Brazaitis, Aušros Vartų par. 
elioro dirigentas, vadovaus šio vakaro programui per 
radio.

Programa tęsis visą valanda - nuo 7 iki 8 vai. 
vakare. Dainuos solo: Adelė Šiauliutė, Antanina Fe- 
raviėiutė, Anastazija Varaniutė. Kvartete ir duetuose 
dalyvauja: Stasytė ir Ona Bagdoniutės, Kotrytė Lo- 
bikiutė, Marytė Juozaičiutė, Birutė Zalatoriutė ir Ju- 
zvtė Jakoniutė.

Be to dainuoja - Aušros Vartų par. vyrų ir miš
rus choras, muzikui J. (Brazaičiui vadovaujant. Bus ir 
kitokių įvairumų. Anaunceriu bus p. Juozas Bulevi- 
aus. '

Tat, nepamirškit šiandien 7 vai. vakare atsisukti 
WHFC radio stotį (14201 kllocykles .

Šiuos programų,s ruošia dienraštis “DRAUGAS” 
ir THE PEOPLES FURNITURE CO.

Rašykite savo pastabas ir patarimus “Draugo” Ra
dio skyriui, 2334 So. Oakley Ave., Chicago, III.
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D R A O O X S rtvmadienis, Kovo S A., 169

LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, ILL ~

Radio Stoties ĄJJ.
X Labdarių Sųjungos 3 kp. 

smarkiai darbuojasi. 16 d. va

sario laike mėnesinį susirin-

X 16 d. vasario, minint Lie- 

įtuvos Nepriklausomybės su

kaktuvės, Bernaičių kolegijai 

aukojo p. Miliauskienė ne 1 

dol., bet 3 dol., o p. Milasąys- 

kienė ne 3 dol., bet 1 dol.

X Vasario 22 d. ponios Luk-

kimų, parap. mokyklos kam- gtienės svetainėj buvo ”par- 

bary. Į susirinkimų atsilankė ty”, surengta p. Liutkienės, 

skaitlingas būrys atstovų nuo p #1$^ ir p. Miliauskie- 

vietinių draugijų ir da prisi- nįy tikslu pagerbti pp. Pasan- 

rašė du nauju nariu. Bet gale- go metų vedybų sukak

tų da daugiau atstovų atsilan- tuvėse.

kyli į Labdarių susirinkimus.

Juk Cicero je gyvuoja daug ir 

gerų draugijų. Visos skaitlin

gos nariais ir turtingos.

Komisija lankymui neturtin

gų pranešė savo užduotis at- j.tuus kuoilgiausių metų. 

liekanti. Kaip buvo nutarta 

praeitam susirinkime Žemai

tienei įteikti $5, nupirkti ang

lių ir pečių. Pasirodo, viskas

atlikta. Prie nupirkimo pe- vakaras
ciaus pasidarbavo p. Strel- ^tu^oT Vyčiui kuopa

čiuniene, kad nereikėjo iš ^' ruošia šokių vakarų, kuris į- 

iždo mokėti. Ji iš geraširi$ių vyks kovo 4 dienų, Lietuvių 

surinko aukų $12.50 ir nupir-. svetainėje, 25 ir Vernor Hy. 

ko pečių. i &įK yUitaras bus užsigavėji-

Del Kasparienės, kuriai LabĮmas li^į Velykų, tat kiekvie- 

darių 3 kuopa moka pašalpos,

kaip seniau, po $10 mėnesiui, 

pasirodė, kad reikalinga už 3 

mėnesius užmokėti lenda po 

$10 į mėnesį. Kuopa sutiko ir 

nutarė duoti $30 rendai ir 

$10 pašalpos — viso $40. Pa
sirodžius, kad Stepulevičienei 

ir-gi reikalinga pašalpa, nu

tarta mokėti $10.

Buvo ir daugiau praneši

mų, bet sulig komisijos pata
rimo, pašalpa atidėta ant to- 

iiau.

Iš Labdarių centro prane

šimų darė p. J. Motekaitis ir 

p. Gestautas. Jiedu nušvietė 

centro veikimų. Pranešimas 
užgirta,s vienbalsiai.

Po to sekė pranešimas apie 

rengiamų kuopos naujų narių 

vajų kuris įvyks kovo

Ponai Pasankui yra labai 

dėkingi rengėjams ir visiems, 

kurie dalyvavo paminėjime, 

taipgi dėkoja už dovanas.

Ir radio stotis linki Pasan-

DETROIT, MICH.

nas kviečiamas pasinaudoti 

proga.

Vakaras bus abejose svetai

nėse. Orkestras gros lietuviš

kus ir angliškus šokius. Apic- 

linkės lietuviai, jaunimas kvie

čiamas į mūsų vakarų. Links

mai praleisit užgavėnes.

»«-u

MtLWADKEE. WIS.
Vasario 16.

Lietuvos nepriklausomybės 

sukaktuvėse Dailės Ratelio 

vyrų choras surengė koncertų 

ir balių. Dainavo lietuviškas 

ir angliškas dainas. Prie cho

ro priklauso 12 vyrų.

Pirmiausia mūsų gerb. kle-

zantis, J. Radzvilla, B. Gru- 

slieski padainavo angliškai, o 

duetų “Už jurų-marių“ padui- 

navo V. Jakučiunas ir J. Hof

fmann. Visam chorui padai

navus “Biruta” ir da vienų 

dainų angliškai, baigta pro

grama, po kurios prasidėjo Šo

kiai.

JĖZAUS NUKRYŽIUOTO 
seserų PADĖKA.

Kaip linksma ir malonu, ka 

da atsiranda geraširdžių žmo 

nių, kurie atjaučia musų sun

kų padėjimų dėl užlaikymo 

vienatinio lietuviško našlaity- 

no. Tarp kit gerb. knn. A. E- 

žerskis iš Miners Mills, Pa., 
nuo pat jo įkūrimo rėmė ir 

remia ta įstaigų. Šiai ir da

bar, vasario 9 d., leido kolek-

tukstančių, o mums iš šalies 

sunku gauti porų tūkstančių.

Iš to kiekvienas supras, 

kaip pradžiunga mūsų širdys 

kuda matome, jog ir lietuvių 

tarpe atsiranda atjaučiančių 

tų svurbų reikalų.

Garbė tad minersmiliečiams, 

kurie duoda tokį gražų gailes

tingumo ir artimo meilės pa

vyzdį. Dieve duok, kad ir ki

ti pasektų tų jų gražų pavyz

dį, o nudžiūtų daug ašarų bei 

sumažėtų vargai. Todel M.i- 

nersmiliečiai pasiliks musų 

širdyse ir neužmiršime jų sa

vo maldose. Tesuteikia jiems 

Viešpats Dievas savo malonių.

Taipgi reiškiame širdingos 

padėkos žodį šioms draugi

joms, nuo kurių gavom aukas: 

S. L. R. K. 5 Apskr., Carbon- 

dale, Pa. $50; Tretininkų Dr- 

jai, Hartford, Conn., $40; Re-

cūzui sumoka Amerikai karo 

skolų padengimui.

Tačiau, kaip rodo statisti

ka, peniai Prancūzija iš tu
ristų turėjusi apie 60 milijo

nų dolerių mažiau, negu 1928 

metais. Spėjama, kad tie ame

rikiečių turistų pinigai teko 

Italijai ir Vokietijai, kur tu

ristams nereikia mokėti įvai

rių mokesčių ir rinkliavų, kaip 

Prancūzijoje.

Prancūzijos vyriausybė su

sirūpino tokiu turizmo suma

žėjimu ir imasi priemonių jam 

padidinti. Pirmiausia numato

ma panaikinti visokias rink

liavas, kurios tik vargina tu

ristus ir pavaryti smarkesnę 

propagandų. Tani tikslui nu

matyta išleisti didelę sumų.

tuoti savo bažnyčioj mūsų nau . _ . __
• niėjų Dr-jai Brooklyn, N. 1.,

dai. Širdingai esame dėkingos, J J ’
. .. v # . Į $36: S. L. B. K. 77 kuopai, Lu-

mm ir rmrnfni įmeiamsi u? • A 7jam ir parapijiečiams už jų Į 

gausias aukas.

Tų dienų gerb. tėvas Alfon

sas Maria, C. P., per abiejas 

mišias paaiškino žmonėms a- 

pie reikalingumų remti šių 

įstaigų Ąmerikoj. Taipgi buvo 

pasakyta, kiek žmonių yra 

užlaikoma toj prieglaudoj, bū

tent arti šimto, ir kad dar yra 

norinčiųjų patekti, bet, deja, 

su skausmu širdyje turime at

sakyti, nes, dcl stokos vietos, 

negalime priimti. ] Tėvo Al

fonso paraginimų daug atsi

liepė gailestingų širdžių, nes 

po sumos buvo suorganizuota 

Sųjungos kuopa. Kaip visados 

taip ir dabar atsižymėjo mo

terėlės.

Garbė ir Miners Mills vy

rams nes ir jų nemažas skai

čius prie Sųjungos prisirašė.

Be to, S. L. R. K. 25 kuopa 

trečių Valandų po piet turėjo 

susirinkimų, kuriam vienbal

siai nutarta visai kuopai pri

sirašyti prie Sųjungos.

Štai, grekų katalikų prie

žeme, Pa., $1.0; S. L. R. K. 4 

Apskr., Penna. $25; Aušros 

Vartų moterų draugijai, Cle

veland, O., $25; Viešpaties 

Jėzaus Kančios .Areli broli jai, 

Melrose Park, Ilk, $16.65; Pa

nelės Šv. draugijai, Wilkes 

Barre, Pa. $40; taipgi ir Hy- 

de Parko R. K. Susiv. 155 kuo

pai, kuri pasidarbavo sureng

dama balių sausio 18 dienų ir 

pelnų mūsų našlaitynui pas

kyrė.

Jėzaus Nukryžiuoto Seserys

bonus kun. A. Balinskas pasa-

i f™ 3 kė prakalbų apie Lietuvų. Po I glauda, kokia mailė nuo musų

(Mareli) 30 d., siais D. K. Vy- 1 * f. * e. . .. v . v.
. \r , to choras padainavo “Myliu vienuolyno, kasdien šviečia

tauto metais. Vakaro pamar .. .. , „„
Lietuvų ; kvartetas J. Hoff- 

•t manas, J. RadzVilla, J. Hoff- 

mann, B. Grusheski padainavo 

j angliškai. Kitas kvartetas:

S. Milančius, J. Hoffmann, J.

ginimui bus įdomus progra

mas, kuris jau ruošiamas.

Nutarta kviesti visas Cice

ros draugijai; (draugijų pirmi

ninkus) dalyvauti programe,,
, i , • , • Radzvilla, A. Stankevičius pa-
kad kiekvienas paeiliui pareik ’ /

. . duinuvn “Mvlimns lw>rnpli.;”
štų savo mintis.

Nutarta užprašyti šv. Mi

šias birželio mėnesy. Kom. 

įėjo A. Valančius ir K. Žilvi

tis. j ; .

Nutarta rengti viešų rink

liavų, gegužės 12 d. Išrinkta 

komisija, kurios prieky bus 

mūsų gerb. kleb. kun. II. Vai

čiūnas.

Komisijon įeina: Apvalan

čius, A. Janušauskas, K. Žil

vitis, E. Misius, J. Motekai

tis, P. Bernotas, Gestautas, 
Koncevičia, O. Mikolainis, Te

korius, K. Sriubienė, M. Ma

rokas, P. Maženienė, p. Strel- 

čiunienė, O. Misienė ir P. Pet

kienė. /

Atstovais išgavimui rinklia

vos paskirti: A. Valančius, K. 

Žilvitis ir A. Janušauskas.

X Kovo 4 d., t. y. užguvė- 

nių vakare šv. Antano parapi

jos komitetas rengia šaunų 

‘‘bunco party“, parapijos sve

tainėje, 7 vai. Klebonas ir ko

mitetas kviečia visus atsilan

kyti, nes turi daug visokios 

rūšies dovanų. Kiekvienas ga

lės laimėti. Tikietai tik 35c. 

asmeniui.

dainavo “Mylimas bernelis 

Vėl kitas kvartetas K. Bele- 

zantis, J. Hoffmann, J. Radz

villa, B. Grusheski podaįnavo 

angliškai.

Solo dainavo P. Žilius “Pats 

vienas pasilikęs“. Tasai nu

meris publikai labai patiko, 

kud buvo priverstas dainuoti 

kelis kartus. Visas choras pa

dainavo vienų angliškų dainų 

ir “Viltis“, paskui vėl kvar

tetas J. Uoffmanu, K. Be le

mtims į akis savo majestotiška 

išvaizda; trijų aukštų uamas, 

erdvus, kuopuikiausiai įreng

tas, kuriame užlaikoma 225 

našlaičiai; matomas iš mūsų 

vienuolyno langų kasdien su

kelia musų širdyse ne tai, 

Dieve gink, užvydų, bet, liū

dėsi ir tų klausimų, kodelgi 

ir mes, lietuviai, negalėtumėm, 

jei jau ne tokio, tai bent kų 

nors panašaus turėti, kur ga

lėtumėm vaikučius našlaičius 

priglausti ir juos tikėjimo bei 

tautos dvasioje auklėti. Juk 

mūsų lietuvių Amerikoj dau

giau negu grekų katalikų. Jie

ms tos prieglaudos užlaiky

mas į metus kainuoja apie 80

Kų Prancūzijai duoda turistai.
Šimtai tūkstančių turistų iš 

Amerikos ir kitų kraštų, kurie 

praėjusiais petais viešėjo 

Prancūzijos pajūrių kurortuo

se ir ištaigiai leido laikų link

smame Paryžiuje, padarė tai, 

kad pernykštis Prancūzijos 

mokomasis balansas, kuriam 

grėsė 75 milionų dolerių ne- 

dateklius, davė apie 100 mili

jonų dolerių aktyvo. Šiemet 

taip pat numatoma turėti iš 

turistų apie 70 milijonų dole

rių pajamų. Taigi, Amerikos 

turistai sumoka t prancūzams 

žymiai daugiau, negu pran-

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS I
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa
tyrei. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 

j po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums del
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymul žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — 8cope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, įsi- 
kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėlloklt neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

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

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

NĖR
DAUGIAU.
R AUMATIZM0
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medai Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą dėl 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose-vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai“ vardo 
kiekvienoje dėžutėje.
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From Youth la Age

Moteries gyvenime yra trys 
išbandymo laikai: kuomet 
mergaitė bręsta j merginą, 
pirmas gimdymas ir vidur
amžis. Tada I-ydia E. Plnk- 
namis Vegetable Compound 
gelbsti atgauti sveikatą ir 
gajumą.

IADIA I. PIMiHAMS 
VI G MARI L COMPOUND
i > III \ I l’IShh \M ME l> (O. 1 N MASS

■AS
■ADE GOOD wfth

miUions!

Šame Price for Over 
38 įtars

MILLION8 OP POUNDS 
ŲŠĮD PY OU> COVBMMBNT

The Bravesl : the Brave.
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Victor Radio tonas patvirtina Victoro elektrinį 

ir mechaniškų tobulumų. Klausydamas per Victor Ra

dio, jus tikrai taip girdėsite, kaip perduodamų iš sto

ties. Mes tikrai galime jums tai įrodyti jūsų namuose, 

be jokios jums užtai atsakomybės.

Victor modelis 52, 10 tūbų, gražus walnut ka

binetas, kaip ant paveikslo. $50 nuleidžiame už jūsų 

senų Victor Radio Fonografų ar Pianų, be skirtumo 

vertės. Dykai demonstravimas jūsų pačių namuose. 

Lengvus daliniai išmokėjimai.

IŠGIRSK LIETUVIŲ DAINAS PER RADIO
• r •. .« » * **

Kas nedėldienį nuo 1 iki 2 po pietų, iš stoties WCFL 
970 Kilocykles ir

Ketvergais nuo 7 iki 8 vakaro iš stoties WHFCS 
1420 Kilocykles

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 SO. HALSTED STREET

Telefonas Boulevard 4705

SHOVAJ HlK 
TOUO. TOOTHJ

ftUNT)

,________ _
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MOTERYSSKAITYTOJŲ BALSAI
VIEŠAS ATSIŠAUKIMAS I 

L. R. K. S. A. NARIUS 
IR NARES.

tn-l

yra be galo darbštus ir orga

nizacijai atsidavęs žmogus iv 

visais žvilgsniais tin&amas j

—.-------- į L. R. K. S. A. pirmininkus.

Rinkimui į Pildomųjų Tavy i 2. J. Purickis yra žymus ve 
bų čia pat. Ar mes esame prie Į kėjas ir 5 Pann. Apskričio raš- 

jų tinkamai prisirengę? Ar i tininkas, daug yra pasidarba- 

ines esame pasirinkę tinkamus i vęs organizacijos labui ir vi- 

visais atžvilgiais kandidatus sais žvilgsnius yra tinkamu 

tai svarbiai vietai, musų di- būt L. R. K. S. A. vice-pirm. 

džiules organizacijos vairą 3. A. J. Makusevičius yra 

vairuoti ? Tiesa, visi mes trok- čia ginies ir augęs ir baigęs 

štame, kad mūsų organizacija komercijos ir public account

augtų, bujotų, kad jos prie- mokslus, yra knygvedystės ek- 
.1 f • • •

šakyje stovėtų darbštus sųži- spertas. Lig šiol mūsų Susi- 

ningi ir organizacijos 

vei atsidavę žmonės.

gero- vienijimas neturėjo tokio žy- 

Dėja, maus ir aukšto mokslo pasie-

turi valkioti muziko J. Saulio 

vardų po laikraščius ir nesą

moningai žeminti, ko visai p.

J. Sauris nėra užsitarnavęs.

“Draugo” kampelyj rašo, gir

di Sauris eina is vieno su be- I sėkmingai vartojami per 

dieviais ir kokį tai chorų ve- į ,nelų

VARTOJA MILIJONUS OHANGEINE
MILTELIŲ

DAKTARO RECEPTAS 
Pašalina

GALVOS SKAUDĖJIMĄ 
Ir

SKAUSMUS
virš 30

da tarnauti bedieviams ir pa

deda bedieviams griauti žmo

nių širdyse tikėjimų. Toks 

pareiškimas, rodos, daug drų

sos reikalauja. Žinoma, ponas 

“kompininkas” po slapvar- 

džiu tos drųsos ir turi. Ar 

teisingas toks pareiškimas? 

Visai ne. Muzikas J. Sauris 

ir “Vaidylos” choras nedaly

vavo per radio Budriko ir 

“Naujienoms”, kad joms ir 

Budrikui naudų atneštų, bet

1,0c OHANGEINE
MILTELIUS

/UEf

25c!

nominacijų daviniai aiškiai pa.kurio raštininko kaip kad pJdalyvavo tuo tikslu, kad lietu- 

lūsų broliai ir se-.Makusevičius yra. Šiandie Pil- - . . .....rodė, kad mū

sutės daugumoje nesirūpina dūmoji Taryba samdo eksper- 

savos organizacijos svarbiau- tus knygų vedime, ir moka

vių dainas platinti ir duoti 

progos svetimtaučiams pasi

klausyti lietuvių muzikos. Mes 

dabar statom klausimų: ar ga

li “kampininkas” darodyti 

faktais, kad “Vaidylos” cho

ras ir J. Sauris dalyvaudami

. . ,per radio padėjo x griauti 

T. (bei centro vai-,centras sutaupys daug pinigų, i.

siais reikalais. Jų dauguma didelius pinigus už tai. Mes

nesugebėjo susirast tinkames-i išrinkdami p. Makusevičių 

nių žmonių pastatyt šios orga-' rast., centrui nereikės samdyt 

nizacijos priešakyje. Jų dau-Į ekspertu knygų sutvarkymui 

guma atidavė savo balsus už.Tų atliks p. Makusevičius ir Į 

senųjų P,

dybų), kurį per 4 metus vai-' 

modama jos vairų ištuštino 

lėšų fondų ir praskolino bene 

apsaugos fondų (?). Įvedė or

ganizacijų bylinėtis po teis

mus, eikvojo jos turtų apmo

kėjimui advokatams ir teismų 

lėšoms. Atminkite' “garsių

jų” Brooklyno bylų, kurį lė

šavo virš 13,000 dol. paties 

organo pranešimu. Ir tokis ne 

apgalvotas P. K. nusistatymas 

bylinėtis po teismus pridarė 

daug žalios organizacijai.

Lėšų fondas jokiu būdu ne

galėjo padengti tokias įdilži.- 

^Aiškds lėšas it šiafidiė'" ttėra 

galimybės jį atpildyti.

žmonių širdyse tikėjimų? Kam

. 4. J. Tamošaitis yra žymus ■,pjninkui buB ,abal naudb)ga

veikėjas ir 5 Apskričio Penu. žinoU; j nedaly.

pirmininkas, daug pasidarba

vęs organizacijos labui ir vi

sais žvilgsniais yra tinkamu 

būt L. R. K. S. A. iždininku.

vavo “Naujienų” dienraščio 

koncerte, kuris buvo sausio 

il9 d., 1930 in. Taipgi “koin- 

ipininkui” yra žinoma, kad

Ru Tel. Mld^ay MU

, OR, R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

I Oakley Avenue tr 94-tu Street 
Į Telef. Canal 1711-0341

, Valandos: 2 ikt 4 p. p. PanedėllaU 
Ir Ketvergale vakare

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandų; 9 Iki 18. 1 Iki S 

dienų. Ir 9:89 iki 9:99 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 44th Street Chicago, IU.

Ofiso Tel. Virginia 0084
Rezidencijos: Vaa Buren 68Š8

DR, T. DUNDULIS
kam ir kada dalyvauti, o ne 

vedėjas. Kaipo pastabų, mes 

“Vaidylos” vyrų choras, pri

menant “koinpininkui” ir var 

gonininkų sąjungai vienų var

gonininkų, kurio vardas be

dievių prograniuose

pasirodydavo, bet “kompinin- 

kas” nežino ir nenori žinoti. 

Keletas metų atgal minėtas 

vargonininkas nuvedė “Dai

nos” chorų “Naujienų” kon-į 

certan dalyvauti ir net dar 

gavėnios laike, kurie po kon-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

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

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 2413 Franklin Blvd. 

Vai.: nuo 8:20 Iki 9:80 vak.

DR, I, J. K0WARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street 
Kertė So. Westorn Avenne 

TeL Prospeet 2998 
Realdenclja 8889 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 9889
Valandos". 9-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

Nedelioj pagal eueltarimą

Oflao Tel. Victory 2487

Of. Ir Rea. Tel. Hemlock 2174

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

Ant raa ofisas ir Realdenclja
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-4 po 
piet. Ūtarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

TeL Canal 6764 Repubilc (4(4

DR. A. RAČKUS

tankiai Ofl8C Tel- Canai 2111

Namų TeL Lafayette 0098

5. J. Šeimis yra pirmas Jie- L <Vaidylos„ vyrų choras turi j Kam “kompininkui” reika-

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

t NAMAI
1 4193 ARCHER AVĖ.

certo turėjo Šokius. Toji ypa- Valandos: prieš pietus pagal sutartj 
a A Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

ta yra gerb. prof. A. S. Po- ■ 

cius, vargonininkų choro ve-! 

dejas. Kadangi mūsų vedėjo 

muziko J. Saurio vardas be- J 

reikalingai ir neteisingai už-' 

gauliojamas ‘ ‘ kompininko ’ ’,'

mes “Vaidylos” choras griež- j 

tai reikalaujame atitaisyti ir 6558 SO. HALSTED STREET 
per spaudų atsakyti tų klaidų? Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso Tel. Kedzie 0482 
Rezidencios Tel. Drezel 9191

DR. A, A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas 3600 W. Roosevelt Road 

Kampas Central Park Avc.
VALANDOS: 2-4 po piet. 7-9 vak. 

Nedėliomis ir šventadieniais 10-12.

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomis tik 

iškalno susitarus
Ofisas ir Laboratorija

Ir X-RAY
2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

Tel. Lafayette 5798

Phone Armitage. 2822

DR. W. F. KAUSZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartj

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

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartj.

tuvis čia gimęs ir augęs išėjęs 

aukštus mokslus, daug yra ’ 

pasidarbavęs lietuvių tautai. 
Jis pirmas yra išvertęs Lietu

vos himnų anglu kalbon. 

Daug yra rašęs Amerikos spau 

doje apie lietuvius ir Lietu

vą. Jis buvo leidėjas ir redan- 

torius laikraščio “Lith. Boos- 

ter” anglų kalboje, dėl jau

nuomenės ir, dėka jam, šiar-

valdybų, kuri sprendžia, kur,

ADVOKATAI

“Garso” No. 30 kėlia klau- die daug Amerikos jaunimo 

simų apkrauti narius “extra” susipažino su lietuviais ir Lie-! 

mokestimi į lėšų fondų. Ir jie tuva. T. Šeimis yra kilnios 

savo tikslų atsieks jeigu laiku dvasios, tikras lietuvis patri 

apgalvotas P. T. nusistatymas jotas ir visais žvilgsniais tin

rėsirne ar ne, bet būsime pri- kamas būti, L. R. K. S. A. iš

verstais mokėt daugiau į lėšų! do globėju.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tol. Randolph 0331-0332 Vai. 9-4 

Vakarais
9241 SO. HĄLSTED STREĘT 

Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčloe

linga rūpintis svetiniais rei 

Italais ir nurodinėti kitiems, 

kur turi. eiti ir kų daryti. 

Ta rodos turėtų žinoti “kom- Į 

pininkas”, kad kiekvienas 

žmogus pats už save atsako. 

Wm. Damber, pirm.,
A. J. Jekubaitis, sekr.

OPTEMITRISTAI

Tel. Victory 8279

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofiso Ir Raa. Tel. Boulevard 5919

DR. A. J. BERTASH
84«4 80. HALSTED STREET 

Oflao valandos nuo 1 iki I po 
pietų Ir ( Iki 8 vaL vakare 

Rea. 8201 S. WALLACE STREET

TeL Hemlock 8191

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal (229
Rezidencija: 6640 So. Maplevrood < 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Red. prierašas. “Kampinin- 

ardo i

(Tąsa 6-ąjam pusi )

įkas” p. J. Saurio vardo nerže

JOHN B. BORDEN DR. W. YOYAISH

.1. ■ t,.

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

Nedėlioj 10-12

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

8485 West <9 Street 
▼ah: 9—19 ryte, 1—4 p. p. •—9 

v, r. Nedėlloj susltarua

DENTISTAI

fondų, arba iš organizacijos 

pasitraukti. Kol dar ne per 

vėlu, išsirinkime naujus tin- 

kamesnius žmones visais at-mas mūsų organizacijai, kaipo ; 

žvilgiais, kurie geriau suge-Į darbštus ir sąžiningas žmogus 

bės jos vairu vairuoti, ir iš , įr tinkamas būti iždo globėju. ; 

ves jų į šviesesnę ir laimia ' 

gesnę ateitį. Ir gal bus iš

G. V. Mardosa yra žymus 

veikėjas ir darbuotojas orga

(John Bagdziunas Borden)
ADVOKATAS

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

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

nizacijos labui ir gerai žmo- ,Naine- 8 Utl 9 ryte Tei. nepub. 96oo

PHYSICIAN And SURGEON 
l Valandos: 11-12 ir 2-4: vakare 7-8. 

šventadieniais ir nedėlioj pagal 
sutartj

Office R. 1009 Talcott Bldg.
Office Phone Forest 8976

Res. So. Main Ę. R. 7

Res. Phone Forest 8949 
ROCKFORD, ILL.

DR. VAITUSH, 0. P. D. Office Boulevard 7048

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 0257 Res. Prospeet 6496

i DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 So. Artesian Ava 

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

Ir gal bus 

vengta didint nariams mokes

tis. Tat, budėkime! Mūsų L. 

R. K. S. A. daugumoja susi

deda iš .darbo žmonelių, km iii 

ekonominė padėtis yra tiesiog 

apverktina. Nedarbas visoje 

šalyje viešpatauja. Daugelis 

mūsų broliu ir sesučių jau 

badauja. O tie ponai šaukia, 

kad reikia didint nanains 

mokestis į lėšų fondą. Tikra 

ironija.

Chicagos Apskričio kp. ii 

Rytinių Valstybių Apskričių 

kp. ir 3-to apskričio Pa. kp. 

stato į Pildomųjų Tarybų kan

didatais šios musų visuomenei 

gerai įžlinomus veikėjus, būtent 

dvasios vadu kun. Bakšys, 

pirm. A. J. Sutkus, vice-pirm. 

— J. Purickis, rašt. — A. J. 

Makusevičius, ižd. 

moša i tis, iždo glob.

Visi balsuokime už šiuos ■ 

virš paminėtus žmones su ku- ■ 

riais galėsime pilnai koope- ■

moti; pilnai įvyks tvarka ne 

tik centro raštinėj, bet ir vi- 

Su-

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandas 9 ryto, iki 8:00 va- 
kare. Seredomis ir Pėtnyčio-

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS
4740 Dorcliester Avenue

Tel. Drezel 6323 
Vai.: 8 iki 10 ryto

6-8 vul. vakaro

soje musų organizacijoje. A ... _
'' * ... , 'uais nuo 9 Ub 6.

tvarkę organizacijos reikalus, į 
žymiai pastūmėsime jų pir

myn. If nereikės narius ap- 

krauti naujais mokesčiais, 

kaip kad dabar planuojamu,

Tat, budėkite!

i

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

OFISAI:

1446 S. 49 Ct. 4 2924 VVashlngton 
14-11, 2-4, 7-1 12-2, 4-4. Blvd.
Tel. Cicero <62 Tel. Kedzie 3450-2451

DR. S. A. ŪOWIAT
Chicagos Apskr. Komisija:

J. Jusevičius,
J. Mikėnas.

ADVOKATAS

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

•

RESIDENCIJA:
<516 So. Itockivell Street

Telef. Itepubllc 9723

Gydytojas Ir Chirurgas 
REZIDENCIJA
4729 W. 19 PI. Nedėliomis
Tel. Cicero 9888 Susitariu

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimų kuris 
Mtl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuota> 
mo, skaudamu aklų karšti. Atitai
sau kreivu akla nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpų regyste Ir tolinu 
regyetę.

prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimu daro
mu su elektra, parodančia mažiau
sias klaidu

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va 
kare. Nedėliomis nuo 16 ryto Ik 
18 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampu Leavitt St.)

Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 IU 9 vakare

Seredoj pagal sutartj

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų, po numeriu

i 4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SPECUALISTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 

Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 
įdėtų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 Iki 12

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevard 1401

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Milvvaukee Avenue
Utarninke, Ketverge. Subatoj
Nuo 10 ryto Iki 8:30 vakare

Clceroj 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj, Pėtnyčioj 
Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytoju, Chirurgu Ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STBEET
Valandos: Nuo 2 — 4 

7—9 vakaro
N

PROTESTAS.

Vyrų “Vaidylos” choro 

laikytame susirinkime, kuris 

įvyko vasario 12 d., 1930 m., 

Mark White salėje, pakeltas

J. Ta- klausimas kas link vargoni- 

T. Sei-(ninku rezoliucijos, kuri tilpo

mis ir V. Mardosa, ])r. kvotė

jas d r. Ažukas.

1. A. J. Sutkus yra visiems

“Draugo” No. 13, sausio m. 

18 d., ir prie to taippat apie 

Kampininkų, “Draugo” ben-

J, P. VAITCHUS
ADVOKATAS.

52 Ba«t 107th Street
Kampu Michigan Avė. 

Tel. Pullman 6950 ir 6877

Miesto Oflae Pagal Sutartj:
127 M. Dearborn Street

Rooms 998 tr 988
TeL Franklin 4177

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

Tel. Kenvood 5107

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
iventadienio ir ketvirtadienio

25 METįl PATYRIMO
Pritaikyme akintų dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

gerai žinomas visuomenės vei- ^Iradarbj, kuris užgaulioja 

kėjas, buvęs vice-pirm. ir Va- į tuos asmenis, kurie jum ne

karinių Valstybių organizato- patinka. Apsvarsčius nuosek- 

rium. Jo pasidarbavimu įsikū-! liai tų dalykų likosi nutarta 

xė 27 kuopos, ko nėra padarę pureikšti protestų prieš niinė- 

nei vienas lig šiol buvęs cen tų “kompininkų”. Būtent, 

tro valdybos narys. A. Sutkus kokių teisę “kompininkas
f P

Telephone Central <9SI

F. W, GHERNAUGKAS
ADVOKATAS

\

184 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 4:88 Ikt B vai. vak. 
xwal Office; 1906 So. Union Ava

Tel. Roosevelt 6719 
Tat. nuo 6 Iki 4 vaL rak.

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — "Iršuj Belsklo-Rakščlo aptie
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospeet 1930.

Senu ofisu toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
I iki 8 vakare Tel. Boulevard 7M20 
Res. 4641 S. Albany Avė. Tel. P r oš
ti ect 1984. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

DR. NERZIKAM
It RUSIJOJ

Gerai lietuviams žinomu gar 
motus kaipo patyręs gydytojau 6*4. 
rurgu tr akušeris.

Gydo stalgias Ir ohronUfeu 19. 
gasvyrų, moterų Ir valkų pagal aaa- 
jauius metodus X-Ray Ir kitokias 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Btreot

1025 WE§T 18 STREET 
Rea. Hemlock 7491 j VALANDOS: Nuo 16 — 19 plotų N 

nuo 6 Iki 7:26 vai. vakaro.
Tol. ofiso Canal 1116 Ros. Bo. Okon
3228, arba Randolph 8890.

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Ekspertu tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kcgnp. 18 St. 2 aukštu 

Pastebėklt mano iškabu 
Valandos nuo 9:30 ryto Iki 8:30 va
karo. Seredomis nuo 9:30 Ikt 12 ▼. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 3
Phone Canal 0528

Boulevard 7589

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenne 
VaL: Nuo 9 ryto Ikt 8 vakaro

Tel. Armitage 1749

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Deottstu
1608 Milvvaukee Avė.

Kampu North Avė. 
Northvvest Tower Bldg. Room 309 

v Vai.: 9—II ryto; 1—8:20 vai. vak.

OR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tai. Plaaa

VALANDOS: 
Nuo II IU 19 dieną. 
Nuo 2 Iki 9 po Plotų, 
Nuo 7 Iki 9 vakaro. 
Nodšl. au 14 Iki II

X



6 DRAUGAS

GRABORIAI: CHICAGOJE

S, D, ’ ,PU žINiy-žINELĖS
Lietuvis Graborius 

Patarnauja laidotu*
▼ėne kuopigiausia. Rel 
kale meldžiu atsišauk* 
tt, o mano darbu busi
te užganėdlntL

Tel. Roogevelt 2616 
Arba 251C

2214 W. 2Sr<l Place 
Cbicago, III.

Simpatiškas — 

Mandagus —

Geresnis ir Piges

nis nž kitų patar

navimas.

J. F, EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. Tards 1741 lt 1741 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Ayenae 

8K YRIUS
1410 So. 49 Ct. Cicero 

Tel. Cicero 2794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avenue 
Tei. Boulevard 3201

P-nų Preibių namuose, 

So. California ave., su

rengtoji pereitų šeštadienį 

“bunco party” gerai pavyko. 

Būt dar geriau pavykus, jei 

ne lietus. P-nai-Preibiai savo 

namo apačių taip išpuošė, kad 

išrodė, kaip salė. Susirinkusie

ji turėjo “good time” ir pel

no padarė $100 su viršum. Tai 

bus parama Kaune statomai 

pranciškonų ligoninei. Prie 

surengimo darbavosi abu tp-nai 

Preibiai, p-nia Stasiūnienė ir 

kiti. Gausiai parėmė biznie

rius Atkočiūnas, o biznierius 

R. Andreliunas, laikrodinin

kas, buvo tos “parės” vedėju 

ir kalbėtoju.

X

6425

VALKATOS.

J. F. RADZIUS
, PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CKJCA6M1JK
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų U- : 
dirbystės.

OF5SAS
(48 West lt St. 
Tel. Canal <174 
ZKJ RIUS: 3338
So. Halsted Street 
Tel. Victory 4089

Brighton Park. — Keletas 

dienų atgal į p. Pakelčio namo 

duris kaž kas pabeldė. Pakel- 

tienės motina,- senutė, išgir

dusi paklausė: “Kas ten?” 

Atsiliepė: “Aš esu kunigas”, 

aš esu kunigas, tik leisk man 

Į vidų!” Senutė, biski ausi

l Sektųitis choro koncertas 

|buM bažnytinis. Jis įvyks ver- 

. ibų sekmadieny, G. P. š, baž-

pykakles landžioju po namus Į nyčioj.

prašydami aukų. , Be to, permainyta choro rc-

Kaip banditai, valkatos, taip peticijų dienos, būtent iš penk 

ir antrieji apgavikai yra smer tadienių iškelta į ketvirtadie-

kiami. Tatgi patariama, kiek 

galima, jų saugotis.

Namiškis.

nius. j

Ant galo nutarta šių savai

tę surengti šeimyniškų vakare -

---------------------------------------------- (lį. Komisija jau darbuojasi.

MUSŲ CHORO DARBUOTĖ.!Pasisekimo.

--------- -— j Baigiantį savo pareigas M.
Marąuette Park. — Vasa

rio 20 d. parapijos choras 

laikė susirinkimų, kuriame da

ryta pranešimas iš praeito 

koncerto Pasirodė, finansiniai 

gerai pavyko. Varg. B. Janu

šauskas nuoširdžiai dėkojo

WBST SIDE ŽINIOS.

X P- Čekaitįytė su Lazdzi- 

kovskiu Aušros Vartų bažny

čioje ftv. Kaaimiero dienoje 

ryto 10 valanda per šv, Mišias 

komisijai ir visam chorui nž priims Moteifc^tės Sakramen- 

pasidarbavimų. Komisijoj bu

vo p. A. Kaminskas, Z. Jona- 

vičius ir Bartošiutė.

Daugiausia tikietų pardavė 

p-lė S. Stoškiutė. Tad-gi ji ap

dovanota $5 auksu. P. Janu

šauskas taipgi dėkojo ir so

listams, (ėms) ir visiems, kurie 

tik darbavos koncerte.

Choro valdyboj pasiliko tie 

patys, išskiriant koresponden

tų ir maršalkų. Valdybos sųs- 

tatas toks: pirm. — B. Janu

šauskas, rašt. — B. Vaitkiu- 

tė, fili. rašt. — F. Stogiutė, ižd. 

Z. Jonavičius, koresp.
ųmdusi, paklausė: “O iš ko-

kiw parapijos f Už valandėlės' Ske||y> lnav5alka _ .f Gobis.

nono’/i tilnmo o q f ei l ioT'io • ** Am

lė” su laimėjimu pavyko. Sve-, na u tų Dievui ir Tėvynei, o ne- 

čių-atsilankė daug tat ir pel- 'padėtų socialistams ir libera-

no padalyta. Išlaidų nebuvo. 

Tikietų pardavinėjime ir su 

aukomis prisidėjo Račkaus

kienė, Gricienė, Pieža, Pauk 

štienė, L. Mikalauskienė, Ru

dienė, Pilerienė, J. Samoškie- 

nė. ,

Žodžiu, vakaras buvo įspū

dingas. ’

Uiž vis maloniausia buvo 

žiūrėti į tas dvi mergaiti Ge

čaitę ir Pileraitę, kurios tų 

dienų išvažiavo į ftv. Praneiš 

kaus vienuolynų.

Dieve, joms laimink!

J. S.

PRANEŠIMAI.
Bridgeport. — Moterų Sų

junga 1 kuopos susirinkimas 

įvyks kovo 3 d., ftv. Jurgio 

čioji skautų organizatoriams parapijos mokyklos kambajy- 

pamoka, kurioje rengiasi IVest Prašome sųjungietės atsilan- 

Sidės jaunimų atstovauti Jur-, M1 i susirinkimų, nes turim 

gis Žukas, Al-ponsas Čapas,. svarbių reikalų, kas link 

Juozapas Pašvenskis, Antanas mūsų rengiama vakaro “Mo- 

Paukštis ir k. ' jterims Neišsimeluosi”, kuris

X Jonas ir Antanina Krot- IVyhs balande 6 <k, ftv. Jur

kui gavo iš Lietuvos žinių, !«io parapijos svetainėj. Taip- 

kad 9 vasario jų tėviškėje,' 83 prašome nesivėluoti. Susi- 

Rauktomų kaime, Remygalos rinkimo pradžia 7:30 vai. va-

X Šiandien {vakare 7:30 vai. ' 

Quigley priręngiamosios re 

niinarijos gimnazijoj bus tre-

Pirmadienis, Kovo 3 d., 1930

<aBBgggg~ .

kinis kovoti 

Tėvvtie.

prieš Dievų ir

PAKEIČIA SUSIRINKIMO 
DIENĄ.

Marąuette Park. — Pakei
čiama ftv. Teresės draugijos 

susirinkimų diena. Iš ketvir

tadienio perkeliama į pirma

dienio vakarų. Dabar susirin

kimai įvyks kiekvieno mėne

sio pirmų ir trečių pirmadie

nį ftv. Panelės Gimimo par. 

salėj, Nąęės prašomos tai ge

rai įsidėmėti.

Koresp.

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj 

Kovo 1
“NAVY BLUES”

Dalyvauja AVilliam Haines 

Ned. ir Pan. Kovo 2, 3 
‘LONE STAR RANGER”

Dalyvauja George O’Brien,

Sue Carol ir kiti garsus artis

tai. Iš audringo gyveninio 

Texas valstijoj.

Phone Bculevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

liaaų patarnavimas 
visuomet sąžiningos Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži 

plyčia dykai.

3307 Anbnrn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel, Roosevelt 7582

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

Tel V k-tory 111&

\š

esu misionierius”. Dabar jau' 

senutė suprato, kad tai yra j 
koks valkata ir neleido i vi- į 
dų; pažvelgusi pro lųngų pa

matė, kad turėjo atbulų apy

kakle, plaukui suvelti ir visa 

išvaizda liudijo tikro valka

tos. Tas valkata »— tai nepir- 

mutinis ir nepaskutinis. Šiuo 

laiku randasi gaivalų, kurie, 

kad išviliojus iš žmogaus ska

tikų, Vartoja įvairias priemo

nes: vieni su revolveriais ran

kose užpuldinėja žmones gat

vėse, krautuvėse, bankuose, 

kiti užsidėję kunigiškas a-

nepažįstamas atsiliepė: *

J. Skelly yra da naujas cho-’ 

ro narys, bet gabus veikėjas 

visuomenės darbuose, gražioj 

vartoja lietuvių kalbų.

A. t A.-17 »
JUOZAPAS
DUNEWYGZ

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street
Kampas 4<tn Ir Paulina Sta 

TU. Blvd. 65 01

Nuliudimo valandoje kralpkltAa 
pri® manęs, patarnausiu almpatll- 
kal, mandžgiai. gerai Ir pigiau 
besu kitur. Koplyčia dei lermanų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING C0.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal 1111

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

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

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABO'RIUS

Ofisas

4603 S. Marslifield Avenue

Tel. Boulevard 9277

mirė Vasario 27, 1930 m. 6:25 
vai. ryt. 39 metų amžiaus. Ki
lo ifi Vilniaus Red., Alytaus Ap
skričio, Nemajūnų I’urap. Ge- 
ležunų Kaimo. Amerikoje Iftąy- 
veno 20 metus.

Paliko dide'iame nuiiudime 
3 brolius. Feliksą, Vincą ir Jur
gį ir gim'nos, o brolį Aleksan
drą Bravi!ijt>>, o Lietuvoj moti
ną Jievą, tėvą Joną ir brolį 
Joną.

Kūnas pormrvotas \ <01 So. 
*S Ct. Cicero. Laidotuvės f\yl:s 
Vnnedėly. kovo 3. IS uan.ų S 
vol. bus atlydėtas į Sv: .Vita 
ro po r. bažnyčią, kurioj )vi-ks 
gedulingos pamaldos iu velio
nio sielą. Po .pamaldų bus nu
lydėtu į Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir palfsia- 
mui< dalyvauti S'ose laido) uv« re.

NuHudt:
Rro’.'ai ir Giminės. 

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Yards 174t.

par. mirė brolis a. a. Kazimie

ras Krotkųs, 63 metų amžiaus, 

sirgęs sunkia vėžio liga apie, 

10 metų. Už mirusį Aušros 

'Vartų bažnyčioje 8 kovo ryto 

7:45 vai. iškilmingos šv. Mi

glas, kurių išklausyti prašo vi

sus savo pažibamus ir priede

lius.

X WeSt|ddėB merginos, suži

nojusios, kati ' gavėnios pra

džioje, tuojau po pelėnų die

nos, ty. 6, 7 ir 8 kovo,"Dievo 

Apveizdos bažnyčioje vakarais 

8 valandų bus merginoms kon

ferencijos tikslu pagerbti sa

vo draugijų globėjų šv. Kazi

mierų ir per jo užtarymų sa

vo visame veikime, iškelti o- 

balsį “Viskų atnaujinti Kris

le”, pasiryžto taip susitvar

kyti, kud ■‘gdlėtų kuoskaitlin- 

giaušiai dalyvauti šiose kon

ferencijose; už tat tariasi Die

vo Apveizdos bažnyčion ke

liauti netiktai priklausančios 

prie Vyčių ir Nekalto Prasi

dėjimo, bet ir prie Aušros 

Vartų Baltos Lelijos ir kitų

ARBAT±L± PAVYKO.

Brighton Purk, — šv. Pran

ciškaus 2 skyriaus “arbatč-

‘K1

kare.

Valdyba.

PROTESTAS

(Tųsa nuo 5-to pusi).

mina. Pažymėjimas fakto, kad 

p. Saurio vadovaujamas cho

ras dalyvaus socialistų laik-

STEPONAS
LUKOŠIUS

mirė vasario 27, 1930 m. 8:30 
vai. vak. 9 metų amžiaus. A. 
a. Steponas gimė lapkričio T, 
1920, Chicago. III.

Paliko dideliame nuiiudime 
motinų Zofiją.. P° tėvais Ber
notaitė, tėvų Justiną, 2 sese
ris Stanislavą, ir Eleonor). ir 
brolį Petrą ir giminės.

Kūnas pašarvotas 6944 Ar
cher Ave. Laidotuvės įvyks u- 
taminke Rojo 4. Ifi namų 8 
vai. bus atlydėtas J Sv. Kry
žiaus par. bažnyčią, kurtoj, |- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero ko
pinės.

Nuofilrdžinl kviečiamo visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nulludf:
Tėvai, keaerys, Brolis ir Giminės 
lAMotuviins patarnauja grao. 
Eudeikis. Yards 1741.

A. "Į" A<
PETRAS

NAUGŽEMIS
Mirė Vasario 27 d.. 1930 m., 
2:15 vai. po pietai, 37 metų am
žiaus. Kilo ifi Tauragės apskri
čio, Kvedainos parap.. Girinin
kų kaimo. Amerikoje Ifigyveno 
28 metus.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Petronėlę, 2 seserį Oną 
Norkienę (muverio moteris) Ir 
Marljdną Laurinavičienę, 2 bro
liu Kazimierą ir Antaną. 2 fivo- 
gerlu Povilą ir Augustąlourt- 
navičlų.

Kūnas pafiorvotas 1704 W. 
47 St. Laidotuvės įvyks pnne- 
dėlyj, kovo 3 d , ifi ndknų 8 vai. 
bus atlydėtas į Av. Kryžiaus pa
rap. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už vollonio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Av. Kazimiero kopines.

Nuoširdžiai kviečiame viens 
gimines, d raugus-ges Ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti ftiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Motina, Beserys, Bro 
Ilsi, Mvognrtal Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
boMue Z oi p. Blvd. 3308.

Al* .

JULIJONA
RIMKIENE

P® tėvais Dopklutė

Mlrfi Vasario 28, 1930 m. 10:45 
vAl. vak. >66 metų amžiaus.

Gimusi Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 20 metų
Palik® dideliame nuiiudime 

dukterj Oną Demlklenę. sūnūs: 
Joną, Juozapą ir Kazimierą ir 
fivogerį Kazitnlertį ir gimines.

Kūno® pašarvotas 1520 Bo. 
49th Ct. Cicero. III.

laidotuvės įvyks Kovo 4 d. 
1936 m. Ifi namų 10 vai. bus 
atlydėta | Baint Attructs isth 
tr 4 91.h A Ve., Cicero, Iii. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
išmaldos už velionės sielą po 
pumsldų bus nulydėta į fiv. 
Kasimiem kapines.

NuoKIrdžlal kviečiame visus 
gimine®, draugus-gea ir 'pažys
tam us-msa dalyvauti Šiose lat- 
aotuvėoe.

Nubudę Bonai, rinkt*, fivo-
gette » CtĮMlUa.

LAiddtUvtms patarnauja 3T»- 
bėtUiS ZtHp B|vd. 3303.

STACIJOS
Su atvaizdais,

Graudūs Verksmai 

IR
Kai kurios Gavėnios 

Giesmės
Išimtos iš “Ramybė Jums”

KAINA 10c
Nauja Laida. Daug per

kantiems duodame nuolaidą.

“DRAUGAS” PUB. CO. . 
2334 So. Oakley Ave.

Chicago, III.

Del goriausios rųfiles 
ir patarnavimo, fiauklt

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Oiseils tviežių ktaufil- 
■lU. sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina SL
Tol. Boulevard 1389

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas

5

Užlaikau visokių 
tukslnių ir sida- 
arlnių daiktų, vė
liausios mados ra
dio, planų rolių, 
rekordų ir t t 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

aktai West 63rd St. Chicago. 
Kalbantieji paveikslai, dai- ™efon“ hemlock 8ig»

nos, muzika, pasaulio žinios. į'

Vitaphone Vodevilio

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

GRYNAI MODERNIŠKI 
RAKANDAI.

Už $475 gausi gražius ra
kandus 4 kamb., tik 60 dienų

raščio koncerte, tai nėra jo;vartotus. 3 šmotų šilko rayon 

žeminimas, o tik priminimas,' parloriaus setas, du 9x12 Wil- 

kad efioras ir jo vadas negeT ton kaurai, 8 šmotų riešuto 

rai daro remdamas tikėjimo medžio valgomosios setas, 4 

griovikų parengimus. Šiame šmotų miegamosios setas, lem- 

atsitikime ne “Kamp.”, o cho <pos, veidrodis, 5 šmotų dinette 

ras ir jo vadas save pažemi-; setas, įvairiems reikalams sta- 

no. Del to, kad šis choras ir las, peiliai, šakelės, paveiks- 

jo vadas “eina iš vieno su be- lai. Viskas urž $475. Pristatysį- 

dieviais” ir “padeda bedie-'me, paduodam ir skyrium, 

viams griauti žmonių širdyse 8228 Maryland ave. 1 apt., 1

tikėjimų”, netik “Kamp.”, 

bet ir visi Chicagos liet. ku

nigai per Kunigų Vienybę tu

rėjo drųsos padaryti pareiški

mų. Gerai, kad p. Saurys ne

dalyvavo socialistų laikraščio 

koncerte, bet negerai, kad jo 

vadovaujamas choras dalyva

vo. Mūsų manymu, susipratęs 

katalikas vargonininkas po to 

kio choro jiasielgimo būtų pa

davęs chorui savo rezignacijų, 

tačiau negirdėjome, kad p. 

Sauris butų tai padaręs. P-no 

Saurio negali jiateisinti nei 

tas faktas, kad būk tai choro 

valdyba, o ne vedėjas spren-

blokas į rytus nuo Cottage 

Grove ave., Chicago, III., Tel. 

Stewart 1875.

PARDUODU ARBA 
MAINAU

Hotelį ir penkius katidžius 

ant didelio ploto žemės prie 

Lake Micliigan, didele minkš

tų gėrimu dirbtuvė ir visokių 

farmų ant mainymo.

JOHN Y0WAISH 
1134 Quarry Ave.

Grand Rapids, Mich.

PARSIDUODA pigiai na

mas ir lotas, važiuojam Euro- 

džia, kur choras turi daly- P°n- Kreiptis po 6 vai. vAk.

vauti, o kur ne.

Del “Dainos” choro suži

nojome štai kų: Lietuvos Vy 

Čių — Dainos choras niekuo 

met jokiam socialistų ir jų1 

laikraščių koncertuose nėra da( 

lyvavęs. O jei kada tai buvęs 

“Dainos” choras su savo tuo

laikiniu vedėju ir būtų tai pa

daręs, tai dar nereiškia, kad 

katalikui vargonininkui ir ka-

‘ I
tulikams dainininkams būtinai 

reikia jų klaidas pasekti ir jo

mis savo nevykusius Žygius 

teisinti.

, Mes dar kartų pabrėžiame, 

kad mes ne tik nežeminame 

nei p. Saurio, nei jo choro, tik 

noriiųe, kad visi mūsų gerb. 

vargonininkai ir visi katali

kai menininkai bendrai tar-

Klansk savininko. Agentų ne

reikia.

3110-12 W. 41 Street

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVE.
Tetofonas Hemlock 652«

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Nainį) Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockvrell Street

M0IT6EČIAI-PASK0L0S

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskala suteikiama 1 vieną dieną. 
Parkam® r®ol eotst® kontraktus. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalo* |600,00999 
1194 80. KEDZIE AVENUE 

T«L Lafayett* 9738-9711

SKOLINAM
PINIGUS

$100 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių

J. NAMON & CO.
8418 W. Marąuette Road

Arti Western Ave. 
Telefonas Grovehill 1038

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. Renduojam fla- 

tus. Infiurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į oBru: 

2621 W. 71st St., Hemlock 0367 Res Grovehill 1680


