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LAIVYNŲ KONFERENCIJAI LONDONE 
YRA PAVOJUS

PIETVAKARINĖJ FRAN
CIJOJ POTVINIAI

POLICIJOS STOTIS CHICAGOJE I ŽINIOS IŠ LIETUVOS
PARYŽIUS, kovo 6. — 

Ijietvakarinę Francijų palietė 

I dideli potviniai. Virš 100 žino-

BRITANIJOS VALDŽIA SLEPIA RELIGI-1™’ Wi si,ntai v,s
NIUS PERSEKIOJIMUS RUSIJOJ

Francijoj Dideli Potviniai
SAUSŲJŲ IŠKLAUSINĖJIMAI; FORDAS 

UŽ PROHIBICIJĄ

VOS LAIKOSI LAIVYNŲ 
KONFERENCIJA

LONDONAS, kovo 6. — 

Karo laivynų konfereneijai 

eina pavojus — gali ji suirti.

SLEPIA RAPORTĄ Iš 
MASKVOS

LONDONAS, kovo 6. — 

Britanijos užsienių reikalų se

kretorius Henderson parlame-

j išgelbėta, 

j Išsiliejo Tarn upė. Vietę- 

iniis vanduo išgriovė pylvmus

'ir užtvankas. Užlieta keli mie-

1

stelini ir daugybė sodybų.
Labiausia nukentėjęs Mojs- 

sac miestelis.

Į nelaimės plotus pasiųsta 

kariuomenė.

Kas blogiausia, kad užlie

tuose plotuose pasirodė netu 

rimą valčių, be ko susisieki 

linai ir pagelba negalima.

a ai 
£1

Tad Am. J. Valstybių dele- Inte pranešė, kad ambasado-

NORI GELBĖTI ŠIOS ŠA
LIES SAUSIESIEMS

New Yorke iškeltas suma 

nymas pastatydinti tokį vy

riausiai miesto policijos sto-! 

čiai būtų. Atsieitų 8 milionus 

dolerių.

Kaip prasilenkiama su 
teisingumu

“Chicago Grime” komisija 

iškelia aikštėn du nepaprastu 

įvvkiu:

SULAIKĖ KONTRA
BANDĄ

PREMIJOS UŽ DAR
ŽELIUS

Į vakarus nuo Palangos 10’ Klovainiai. Pavasarininkų

or. ... iJliriI myliu atstu nuo kranto kuopos susirinkime, kuris ne-

vuri* bankos tarnautojas, pi- "“™“ , , f“ 8™"U |Vyk°’ bUV<! J>ranei,a *

rm penkių met, patrauktas ”a ™ Ial' P“ Klovainhf pavasarininkų

teisman už 53,000 dol. išeikvo- ,'Ų a“ 1810 , *h^“ Pra8juaiai“ metais’ l"

• • t • v , • , , • I Laivas, vardu ‘\ ėst , plau domiausias dalvkas, kuri pra-jnnų. Ligšiol jam bvla neivy- ... ’ 1 . H1“
ko 47 kartus atidėliota ke SU lenklska v6liava- KaPJ- ėjusiais metais Klovainių pa

ti........ Greonboro- 40 m •tonflS yra lentaj Pilietis’ Zig- vasarininkai atliko, tai buvo
profesionali* kišenė* B™uge su juo darželi, koakarsas. Už gra-

pinu 10 mota nubaustas kn.,™™ a komanda .» t„J, zmo- žiauriu* pavasarininkui dar

iajam,, bet neuždarytas. Po "^ Vedamas tardymas. , želiu* buvo išmokėto* dova-

to ji, dar 63 kartus buvo aro-' J*.f*2“"' ”»■»» ><“™ uos.

, Prezid. Smetona” jvvko ma-,
stuotas ir paliuosuotas. ' v •

za nelaime. Susidūrus su lai- 

J vu “Friesland” jam buvo i- 

1 lenktas bortas. “R.”

“M. L.”

STATYS NAUJĄ BAŽ-, 
NYCIĄ

gacija visomis priemonėmis
darbuojasi sulaikyti suirimų.

Amerikos delegacija konfe

rencijos gelbėjimui keičia sa

vo nusistatymus ir daro nusi

leidimų Japonijai ir Franci- 

jai.

ŠVENTASIS TĖVAS SMER
KIA JAUNIMO palai

dumą UŽJŪRY

NEGALI SULAIKYTI VAL
STIEČIŲ SUKILIMŲ

RYGA, kovo G. — Nors Ru 

sijos diktatorius Stalinas su

laikė valstiečių nuo ūkių at- 

savinimų, bet tuo būdu vals

tiečių sukilimai jokiu būdu 

nesustabdomi. Kai valstiečiai 

prieš valdžių išjudo, sunku y- 

ra juos numalšinti. Sovietų 

valdžia bijo valstiečių judėji

mo sėkmių.

POLICIJA PASIRUOŠUS 
PRIE KOMUNISTŲ 
DEMONSTRACIJŲ

riaus raportas iš Maskvos a- 0TTAWA, Ont., kovo 6.. — 

pie religinius persekiojimus Kanadog ministerig pirminin.

Rusijoj nebus viešai paskelb-, kag Ma<?Kenzie King 1>arla.

las. ar amente tad pasigirdo mentuj į<javė sumanymų už- . YT .

protestu kad valdžia slepia , .... . sis Tėvas Pijus XI vakar au-
1 1 drausti svaigalų išvežimų i .. .. „ •>, »
tuos svarbius visam pasauliui . , .. ,, , m A diencijon priėmė Romos baz-

dalvkus. , , ... nyčių pamokslininkus, kurie
/ , „ . . gabi eksportas Kanadai i me- .... ... , ,
Sekr. Henderson pareiškė,' 7 " j . . ... paskirti sakyti pamokslus Ga-... 1 ’ tus duodavo virs 30 milionų _ . ... ....

jog Jis skaitęs ambasadoriaus , , • , .vetuos laiku* Kalbėdamas į

n ’ * dolerių pelno.
raportų ir įssprendęs apie tai

ROMA, kJvo 5. — Šven ta

Nori naujo biuro
j 4G-os wardos aldermonas 

į Nelson iškelia sumanymų į- VARŽOSI DEL MOKYKLOS J statyti naujų bažnyčių, daug, 
: kurti Chicagoj naujų biurų ! —.—Į didesnę už senųjų. Senoji ba-

departamente — phunbavinio Seirijai. Alytaus apskr. Jau-žnyčia labai maža. Yra net pa

niūrų. keli metai Seirijuose veikia j tarlė — spaudžia kaip Šakių

Šakiuose norima pradėti

nieko neaiškinti. Nes, girdi, 

tas sukeltų negeistinus ispfi-' 

džius, kas nėra sąryšy su vi

suomenės farnvba. j

MANILOJ STREIKUOJA 
MOKINIAI

ŽUDOSI MAKEDONAI

BERLYNAS, kovo 6. — 

.... . i
Čia ir kituose miestuose ko-\ 

nuliūstai šiandie rengia dide

les prieš buržujus demonstra-1 

cijas. Čia tarnybon pašaukta 

visa policijos atsarga.

SOFIA, Bulgarija, kovo G.

— Makedonų revoliucionierių 

vadų tarpe kilo nauja kova. 

Čia vienoj" gatvių nužudyta 

du vadu.

į Tuo pačiu laiku Pirote,

Jugoslavijos valdomoj Make-

■ doiiijioR daly, į vienų viešbutį 

per langų įmesta bomba. 4 

žmonės žuvo ir IG sužeista.

MANILA, kovo 6. — Strei- į 

kųotja 14,(XX) mokinių iš aukš-. 

tesniųjų mokyklų. Pranešu,' 

kad šis streikas virsta kaipir1 

maištu, kadangi vadovauja 

komunistai. i

susirinkusius šventasis Tėvas

j palietė jaunimo palaidumo

1 -

j klausimų, ypač užjūry. Kai

ras aiškina, laOiffieaius mi

nty turėjęs Amerikos jaųni- 

unų.

į Didžiausias piktas yra ta

me, sakė' Šventasis Tėvas, 

kad tėvai atsisako savo teisių 

ir priedermių prižiūrėti savo

Prieš tų sumanymų protes- stalių amatų mokykla. Mokyk- 

tuojama. Nes ir be to mieste ja gerai aprūpinta įrankiais 

yra daug visokių biurų. Nau- jr gerais mokytojais. Todėl 

ju norima padidinti išlaidas, mokinių skaičius vis didėja ir 

ateinančiais metais gali būti 

perpildyta. Ir keistas dalyPuolė komunistų būklę
Policija išnaujo puolė ko- kas, kad apskrities miestai ir 

munistų būklę, "2021 AV. Divi- ‘miesteliai tų mokyklų norėtų 

reštuota keletas kiekvienas turėti pas saye:

Tai nevykęs1* noras. Pirmiau- 

j šia būtų skriauda tai apylin- 

i kei, kuri šių mokyklų išsirū- 

i pino. Be to, tai būtų labai ne- 

! tikslu. Reikia daugiau tokių

Si!

vvru ir vfena moteriškė.

ba žnvčio j. ‘M. L.”

SOVIETŲ VALDŽIOS 
SVAJONĖS

IŠSISUKO VOKIEČIŲ 
KABINETAS

SVETIMŠALIAI NETENKA 
DARBO

DETROIT, Mich., kovo 6. 

— Iš miesto tarnybos pašali

nta 1,689 svetimšaliai nepilie-

v • _ •
ciai.

BERLYNAS, kovo .6. — 

Vokiečių kabinetui gnęsė pa- 

• vojus dėl nedarbo klausimo. 

Vakar tečiaus kabinetas išsi

suko iš to pavojaus.

J NEPRIEINAMĄ KRAŠTĄ 
MISIONIERIAUTI PA

SKIRTI JĖZUITAI

ŽIOGAI PALESTINOJE

JERUZALE, Palestina, ko

vo G. — Palestinų iš pietinių 

tyrynų ima užplūsti žiogai.

PATNA, Indija (Fides). — 

Indi joj yra vienatinis kraštas, 

į kurį krikščionys misionie

riai visas laikas nejsileidžia- 

mi.

Tas kraštas yra Nepal. Jis

MASKVA, kovo 5. — So

vietų valdžia pagamino pla

nus apie Rusijos pijųųoųėa ir 

žemės ūkio išvystamų. Einant 

tais planais, už dešimts metų 

pramonės ir žemės ūkio pro

dukcija būsianti tris kartus 

didesnė už Am. J. Valstybių 

produkcijų ir devyniolikų ka

rtų didesnė už šiandieninę pa

čios Rusijos produkcijų. Už 
būtų tas pat, kaip noras pai|J]0 metlJ ,os pI.odnkcijos VOT..

Mažiau automobilių 

nelaimių
1929 m. Chicagoj ndaimos mokj^ strf^ vi(.n?

U p,nu..nnų >«yo 8u automobiliais sumažėjo 12 kilnoti • kriti Tai
jaunus sūnus ir dukteris. Be-Į . 100c u; RllnoU P° aPsKrnl- lai

rnoUAiai i- io.i , i h1108* 8U u būtų tas pat, kaip noras iiail-
FORD UZ PROHIBICIJĄ i

\VASHINGTON, kovo 

— Kongreso žemesniųjų rū

mų juridinis komitetas vakar 

pradėjo išklausinėti sausuo-

sius prohibicijos reikale. 

Pirmiausia skaityta JI.

rdo telegrama. Pažymi, kad

elgtis taip, kaip jiems tinka-
ma.

Tuotarpu krikščionių kata

likų tėvų pareiga yra atsidė-

„nioJmūa n ni.nž na/HrU i* * 11U0 '1P tė būsianti 37 bilionus dole-

tos nelaimes 11 nuoš. padidėja jog ga,Q ir duriant prie ki. 
josios. ’ ' f6

I Mokykla turi djdelį namų 

Teismas užverstas bylomis :r pjecjų Tik namui būtinai

nų.

Toliaus, už 10 meti} Rusi

ja turėsianti 20,(XX),(KM) auto

mobilių ir 2,500,000 traktorių. 

Gi už 15 metų — 30,000,000 

automobilių ir 3,500,000 trak

torių.

Federalis teismas Chicagoj reikalingas yra remontas. Mo- 

užverstas prohibicijos bylo- kyklai remontuoti ieškoma lė-

■ bulas, niekas’nėra liuosas nuo|m^Hi kurių šiandie yra 1,200.-Sų. M. L.

Klausimas, kada su jomis bus 

apsidirbtai

j usi ai z i u r ė t i savo

... . . , . ,, ,, .vaikų, kadangi' niekas nėra to-
Pirnuausia skaitvta H. lo-'

...... , . pradinės nuodėmės, kuri vi-
jis gneztai stovi uz prohibici- . ..

. . ■ 1 tuomet gali sukelti baisias įs-
W’,,. ... , , .... davas.

Kitas liudijo, kad prohibi-. ? ,.
cija šaliai, ypač darbininkams, 

atnešus “gerbūvį.”

GLOBOJA KŪDIKIUS IR 
MOTINAS

Suimta du vagiu
Užvakar vakare 66-os

BUVUSIS TEISĖJAS TAFT 
SVEIKESNIS

smerkė ruošiamus 

Jaunimo vakarus (parties), iš

'kurių be jokios gėdos atšali- i ir So. M’estern apylinkėse po-

w ‘ e .... 11* ________ __ J 1—1 *J —   
’ narni vyresnieji,ir tėvai, kai-

Pašvitinys, Šiaulių apskr. 

Praėjusiais metais užsidarius 

lieija sugavo du kišeniniu va-' neturtingų maitinjmo punktui,

gat.

mo- po nereikalinga 
1 kenybė.”

vo sūnus pradėjo leisti 

kyklas Kalkutoj.

Bet krikščionybei per šimt-Į Antgalo atkreipė pamoksli- 

mečius uždrausta ir pasi rody-, n’nk,J domę i blogų literatūrų 

ti. 1715 metais Kntmande, šia- Pačioje Italijoje.

ndieninėj Nepal sostinėj, Ka- Į 

purinai Įkūrė stotį. Tai buvo

jiems sun- giliu. Vienas pabėgo.

Sužeista du pollcmonu

tos pačios s-gos ir likusiomis 

lėšomis įsteigtas dalia r kūdi

kiams ir motinoms globoti ce-

paprasta užeiga keliaujantie 

nis į Tibetu ir atgal misio
J

GAVO 5,000 DOL. 
RADINIO

J NFAV YORK, kovo G.nikams. Atversta G2 hepalie-’ ’ „
yra Ncw Yorko valstybė* di- fiu Rpt Kap,lcinailM'-a J. E. Parsons pametė

apio 50,000 ketvir- 
Beerrbeta apylinkė* žiogų jau Tcn pug.
npnyktos. Tiik»tanėi»i arabų,5eSt„ min„no inlonis, Vi«i pa- 

gonys. Nepal yra Patna dio-
pašaukta kovoti vabalus.

PREZIDENTAS IR NE
DARBAS

AVASIIINGTON, kovo G. 

— Pasklido gandų, kad pre

zidentas Hoover sušauksiąs 

konferencijų nedarbo klausi

mu.

16 Baltųjų Rūmų 

tie gandai.

diuno

cezijos ribose.

Nepaliečiai yra susipratę,

garsūs kovotojai. Jie pasižy

mėję buvusiam kare, tarnau

dami Britanijos kariuomenėje. 

Oryže namo po karo karei; 

viai yra persinefię naujų idė

jų. Yra įkūrę keletą ligoninių

užginti ir geležinkelio galų Himalajų 

kirmiuose. Turtingesnieji na

101 gat. ir Torrence avė. ntras. Dabar jo žinioje yra 

skersgatvy sužeista, du polic- per 300 kūdikių ir 70 motinų, Į 

nionu, kada ant jii užlėkė au- Bet jų skaičius kasdien auga. 

tomobilius. šiuo važiavę trys Čia motinos ir kūdikiai gau- 

asmenys taipat sužeista. na nemokamai gydytojo pa

galiu} ir vaistus. Be to, netur-

Pagrobė daug brangenybių
Anų dienų iš F. K. Babson 

45jXX) dolerių vertės brango-' namų, '183 Addison road, Ri- 

nybių vienam automobiliuj verside, trys plėšikai pagro- 

(taxi). Automobiliaus vežėjas lu> 22,000 dolerių vertės brn- 

(šoferis) brangenybes grųži- ngenybių.

no ir už tai gavo 5/XX) dole

rių radinio.

GRYŽO ADM. JONĖS
NEAV YORK, kovo 5. —

ir su atverstaisiais praginti 

iš šalies.

1863 metais vyskupas A.
Hartmann, Patna apaštalinis 

vikaras, darbavosi Nepal y į- 

kurti nors vienų misijų. Bet 

ūepavyko. Paskiau irgi susi

durta su nepavykimais.

Dabar į tų kraštų misionie- Iš laivynų konferencijos Lon 

riautų paskirti Amerikos Jc-jdone parvyko adm. Jonės, A- 

zuitai iš Missouri ir Chicago merikoa delegafcijos narys. 18- 

provincijų. Nežinia, ar jie tu- vyko į Waehingtonų ir pasi- 

rės pavykimo. * davė j ligoninę.

Ieškomas Šunų nuodintojas
Kenihvortli apylinkėse nu- 

įniodinta keletas šunų. Kele

tas serga. Policija ieško nuo- 

riintojo.

CHICAGO IR AJ'YLIN- 
KES. — Saulėta; maža tem

peratūroje attnaiha.

AYASHINGTON, kovo 5. 

— Buvusis teisėjas Taft yra 

jau sveikesnis. Šiandie išryto 

jau galėjo kalbėtis su slauge.

Savo ražu gydytojai pažy

mi, kad jam esųs “pavojus,” 

/kad gyvenimo valandos su-

tingų motinų kūdikiai gauna 

nemokamai pieno. “M. L.”

PUSĖ MILIONO PA
SKOLOS

Tenka patirti, kad žemės 
liankns, atsižvelgdamas į dau
gelio Klaijs'dos krašto ūkini
nkų norų, kad jiems būtų su
teikta ilgametė pa skola, nuta
rė išduoti Klaipėdos kraštui 
pusę milijono litų. Ūkininkų 
prašymai turės būti patvirti
nami atatinkamomis fųranti- 
jomis. “R.”

skaičiuotos-.

ŽUVO 14 ASMENŲ

FUNCHAL, Madeira, kovo 

6. — Karnivalo1 metu nuo vie- 

aukštai kibančios uolosnos

staiga nuslinko daug žemės 

tiesiog ant žmonių. Žuvo 14

asmenų.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 109 litų t.. $10.00 
Britanijos 1 sv. eteri. 4.87! 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 1QQ markių 23J]

13.98
5.23
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DIENOS KLAUSIMAI
LONDONO KONFERENCIJA.

• Pilte pilasi žinios iš Londono karo laivy

no Konferencijos, taip kad kiekvienas ii£iu-: 
jas pasiūlymas, kiekvienas bile kurios vals

tybės nusileidimas Amerikai yra žinomas 

ne už savaitės ar dienos, bet už kelių va

landų. Deja, Amerikos visuomenė savo atsto

vų Konferencijoje žygiais nesidžiaugia, nes 

ji nepajėgė išsilaikyti toje pozicijoje, kurio

je ji buvo pasiryžusi nepajudinamai laiky

tis iki Kaitri.

bių delegacija j Londono Konferencijų daro 

— daro neveidmainingai, nuoširdžiai. Bet 

tokiais atvejais gerų norų ir geros valios 

neužtenka. Reikalinga ilgo patyrimo ir daug 

politinio gudrumo, kud į pasaulio suktų val

stybininkų tarpų patekus, būtų galima pra

vesti savi planai. Vyriausybė, rinkdama sa

vo delegacijų, turėjo tų gerai sau įsidėmėti.

Ir bendrai, reikia pasakyti, kad Lundo - 

110 Konferencija nedaug težada.

programai per radio.

(lai niekuomet lietuviams dainininkams 

nebuvo tiek progų patiems pasirodyti pla

tesnės Amerikos visuomenės akyse, savo 

tautos vardų iškelti, kiek pastaraisiais lai

kais. Kelius j šias progas atidarė stebėtina- 

sai šio amžiaus išradimas — radio.

ir

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
KORĖJOJ KRAUJO PRA 

LIEJIMAS.

Japonijos cenzūra nepralei

džia žinių iš Korėjos, kuri ja

ponų brutaliai valdoma. Tik 

praeito sausio 27 d. iš Slian- 

ghajaus buvo trumpai praneš

ta, kad Korėjoj tūkstančiai ko 

rejiečių studentų areštuota ir 

78 iržmusta.

t

KUN. J. ČIŽAUSKAS.

atgaus ir korėjiečiai, kada jie ' 

tuiės daugiau apšviestų vadu.!

D. 0.

KONGRESE NEI 20DAI0.

Al ūsų šalies 

praeito gruodžio pradžios; 

sunkiau dirba. Deja, daugiau-: 

J šia jis užimtas pašaliniais!

klausimais, l>e kurių aptarimo ' 

'ir sprendimo būtų galima ap-

Kongresas nuo

Jungtinių Valstybių vyriausybės planas, 

kurį jos atstovai išsivežė į Londonu, be di

delio vargo Europos gudrių ir suktų politikų 

ir diplomatų buvo visiškai užmestas. Aųte- 

rikos atstovai, rodos, to lyg ir stebėte nėpa- 

stėbėjo. Bet už tat spauda ir kai kurie šios 

šalies politikai atvirai kalba, kad Jungtinių 

Valstybių delegacija dėl,tokio žymaus nusi-} 
lentinio, sakoma, net žalingo, tu&&j^,.būU. 
atšaukta iš Londono Konferencijos. ” Dabar 
jau spėjama, kad jei Konferencijoj ir bus 

prieita prie kokio nors susitarimo, Kongresas 

sutarties greičiausia nepasirašysiųs, nes vie

toj palengvinimų busiu naujų apsunkinimų,- 

o ir pasaulio taikai nedaug iš to naudos 

tebflsių. Dėlto nėra prasmės ilgiau Konfe

rencijoj pasilikti ir dar daugiau išlaidų val

stybei daryti.

Jungtinių Valstybių visuomenė dar kar

tų turėjo progos įsitikinti, kad šiai šaliai 

tikrai trūksta patyrusių valstybininkų, 

kurie sugebėtų tinkamai atstovauti valsty

bės reikalus, kad, patekę į senų ir gud

rių kitų šalių politikų tarpų, galėtų atlaiky

ti ir apginti savo šalies interesus.

Mes žinome, kad kų Jungtinių Valstv-

« ■wmh>—m —___ ««■»»

Kelintas jau mėnuoj kaip Cbicagos 

apylinkių lietuviai, o kartu ir svetimtaučiai 

per radio girdi lietuviškas dainas, lietuvių 

muzikų iv kalbų. Tai geriausia priemonė 

pasitarnauti Lietuvių tautai. Tat reikėtų 

J jų tam iv išnaudoti. Savo tautines dainas 

per vatlio turėtumėme leisti kuogražiausias, 

dainininkus geriausius, kokius įlies turime, 

o kalbėtojus aiškiausia ir gražiausia lietuvių

tarme kalbančius, kad parodžius pasauliui Belgiją, ir paskui visai pasi- 

lietuvių dainų, muzikos ir mūsų kalbos gra

žumų visoje pilnumoje.

Bet reikia konstatuoti liūdnų faktų, 

kad kai kurių lietuviškųjų valandų per 

radio rengėjai to visiškai nesilaikė. Gražių 

lietuvių dainų (net iš Lietuvos atvykę 

kompozitoriai) pavertė “džiazu”, kalbėto

jais pastatė tokius žmones, kurie mūsų kal

bos visiškai nemoka ir jų darkydami, lietu

vių kalbų pavertė kažkokia negražia, nekul

tūringa. Pastatyta dainuoti tokie daininin

kai, kuri,e .neturėdami jokio apie dainų!

Daug jaunų korėjiečių eina ...

, . i, „ . ‘sierti. Gyvinusieji reikalai te-!
mokslus Amerikos aukštesne- . * .

, , , s. , , , bestovi. Kad ir nedarbas ša-'
se mokyklose. Šie studentai . . ,

. .v , •• • , • ... Iv. Kongrese apie tai nei žo-i
susirisę į federacijų ir leidžia • ® r

..... ... .... Alelio nesakoma,
nedideli laikraštukų. Siame

Tuotarpu milioninis darbiniu itad plačiau pranešama apie 

įvykusias Korėjoj gyventojų kų nedarbas nėra koks sezo- ; 

skerdynes. • ainis apsireiškimas, kaip to!

norėtų šalies administracija, iPirm rusų — japonų karo 

Korėja buvo nepriklausoma 

šalis, turėjo nuosavų valdovų. 

Sakomo karo laiku Japonija

, Tai tiesiog blogieji, nepakeli- į 

čiami laikai. j

Pramonių centruose labda-

užėmė tų šalį, lygiai kai bu-.rybės organizacijos jau nelu-|

Vusio karo laikais
Vokieti ja ii iš ko pavargėlius šelpti. Šimi 

tai ir tūkstančiai šeimynų'

Klebonas Sv. Jurgio ; -::cs, Detroit,

Midi., kuri.', dalyyavo j. Petro ir IV. J.> pa

rapijos, Grand Kapith, Mieli., sidabrinio jubi

liejaus misijose.

savino. Japonai brutaliai su!šaukias pašelpos. Nėra, kas j 

korėjiečiais apsieina ir šaipi jas galėtų išlaikyti. Šeimynų! 

išnaudoja. I galvos senai nedirba, nėra j

1919 metais Korėjoj įvyko

dideli gyventojų sukilimai iš

kovoti nepriklausomybę. A- 

pie tuos sukilimus pasaulis 

mažai girdėjo, nes japonų cen 

žara uždraudė paduoti. Dide-

Po to visoj šaly prasidėjo 

supratimo, teršia mūsų tautos vardų. Rei-i dar didesnis korėjiečių tauti-

BLAIVYBĖS BIULETENI! 
5 NR.

Užbaigi • ‘ u šia : avri 
:t_, 9 d., Kauno blai
vybės skyrius surengė šeiniv-

Apie nedarbu ima pagaliau'

atsiliepti ir tie laikraščiai, ku- Kaune praleista blaiv^

(1930 Vyt. I). m., vasario 11 aiškų susipažinimo vakarienę, 

d.).

rie visas laikas ir dar šiandie 

džiugina bedarbius, kad va 

tuštuojaus gryšiųs gerbūvis,

kurioj buvo per 120 žmonių. 

Centro V-bos pirmininkas doc. 

dr. A. Gylys pasakė kalbų 

ir skyriui palinkėjo savo vei- 

Kasdien per visų blaivybes I kinių daugiau išplėsti. Daug

bės savaite?

savaite Liaudies Namuose bu- buvo pasakytu ir kitų reikš- 

liu kraujo praliejimu Japoni-'kad gerbūvio palaikymui ski-jYo kaitomos blaivybės pas-1 minga, kalbų, padeklamuota, 

ja nuslopino sukilimus. narni bidonai dolerių. įkaitos, kurių klausyti papras-1 padainuota ir gražių monologų

kėtų tokiems ponams atsiminti, kad jie ne 

salinne rr ne prie galvijų bandos stovėdami 

,dainuoji, ar kųlba, bet prie jajdi&jigr,.kurį

Hg ^artetuv^kos ausys klauso, bet ir ki- ponija numalšino dideliu krau

tų tautų. Radio programų rengėjams reiktų!jo praliejimu.

dar ir tų atsiminti, kadis nevykusiai suruoš-

Nedarbu ima atjausti ir pir-. tai susirinkdavo -per šimtų pasakyta, 

kliai, ir verteivini, ir galybė,' » atiilaiant Maivy- •

ninku veikimas. Ir štai šių žmonių, kurie darbiniu-jsavaitę, vasario 2 d., bu-'

metų pradžioje prasidėjo ki 

tas sukilimas. Ir šiuokart Ja-

Korejiečių studentų laikraš-

t, programų, daugelis svetimtaučių klausyto- tuke taMfe bu-
ji] spręs apie lietuvių kultūrinį stovi. Jvęs sukili„as Oe!)l(vo' ^sSu.

Tie dalykai privalėtų rūpėti ir mūsų dai-Įtinis. Jų bus /įauginu ir dar.- 

nininkams, nno kurių darbo labai daug pri-įniau, neatsižvelgiant į japonų

kams patarpininkauja.

• -T.ua -n • * . t i 1er vienuolika
ivo apie /00. laip pat kasdien . - T. .

C • v • t, • i i menesių Lietuvoj
'po 10 minučių apie blaivybę

Bet Kongrese apie tai t>- },uvo skaitoma ir per radio. 

linu, Kai-kas drįsta spėtų visį laikra5atti

1929 metų 

pagaminta 

- alatfs' 9,343,5(X) litrų, vyno

kad Kongresas ar tik ne ty

čiomis užsiima kitokiais daly

kais, kad tuo budu apsidrau 

sti nedarbo klausimo kėlimu

rase i

apie alkolizmų ir įdėjo Blai

vybės dr-jos išleista atsišau-
kais, kad tuo budu apsidrau- ... r , . ‘

. ’ .. 1. .. kunų Žodis Lietuvos visuo

menei

Tas svarbu yra kiekvienam;

Darbi-! 

Kon-

Blahybės savaitė buvo mi

nima visoj kariuomenėj ir 

mokyklose. Paskaitoms skai- 
kų galima atsiekti tik didelė- 6T«« neturi prietakų. 1tyti "prelegentus Blaivybės įle

nda tautos automis. ri atsiminti, kad be tų pne-į fiunW, vi,„r> kl„. tik buv0

Visa nelaime, kad. korėjiečių v. . įprašoma. Le to, įvairios oi-

pastangoms pasiliuosuoti

japonų nelaisyėš neužjaučia1 Atėjus rinkimams darbinin-

klauso programų suruošimo pasisekimas. Šie į brutalumą. Nes yra ko kovoti, .piliečiui darbininkui, 

radio programai jiems turėtų būtį didžiausiu i Išorėj iečiai pasiilgę laisvės, į ninkai turi žinoti, kad 

akstinu sistematingai lavinti savo balsus, kil

ti ir kelti Lietuvių tautos Vardų į pačias 

aukštumas. Ne kam kitam jan savo muzikos 

ir dainavimo mokyklas turime. Jos turėtų 

būti pilnos gražiabalsiais jaunikaičiais ir 

mergaitėmis.

j Tat, jei norime dainuoti ir savo daina vi- 

‘ niu tautos vardų iškelti, mokykimės!

>•»■> ' ....... n........ ..  ! -Ii!?!!

pasaulis. Kitados pasaulis ne-, kai neturi pamiršti, už kų jie

užjautė ir lietuvių tautai. Bet turi balsuoti.

ji atgavo laisvę. Taip laisvę1 D, 0.

ganizaeijos Kaune ir jo prie

miesčiuose savo susirinkimuo- 

svarstė blaivvbės reikalų

216,900 litr., tabako 1,069,500 

klg. Alaus gamyba kiek nia- 

jžesnė už 1928 metus (9,507,000 

litr.), o vyno gamyba gerokai 

I padidėjo, net 33,300 litr.

Kiek per mėnesį iš užsienio į 
vežama spirito ir tabake

■ Pereitų metų spalių mėnesi 

-iš užsienio į Lietuvų įvežta 

spirito ir jo dirbinių už 12,- 

(KM) litų, tabako ir jo išdirbi

nių už 130,700 lit.

Blaivybės Draugija.

se

ir skaitė iš to dalyko paskai

tas.

SKAITYKITE IR PLATRV 
KITĘ “DRAUGĄ".

TAMAN.
M. Lermontov’o. - „

(Pabaiga)

$ — Tai kipšas! — gulėdamus ant šiau

dą sušuko mano kazokas ir tikėdamasis 

susišilti arbatos likučiais. Tik dabar aš 

galutinai atėjau į save.

Praslinkus dviem valandom, kuomet 

uosti* Viskas nutilo, pažadinau savo tar

ną.

— Jeigu aš iššausiu iš revolverio, — 

tariau jam — tai atbėgk į pajūrį. — Jis 

išpūtė mieguistas akis ir greit atsakė: — 

klausau, jūsų aukštenybė.

Užsikišęs už juostos revolverį, išėjau. 

Ji manęs laukė ant, kranto. Jos drabužiai 

atrodė labai lengvi.

— Eikit paskui mane, — tarė ji im

dama mane už rankos. Mes ėjome tuo pa

čiu takeliu, kuriuo pereitą naktį ėjo ne

regys. Jūra bnvo nerami.

— Lipame į valtį, — tarė mano sųn- 

keleivė: Aš abejojau, bet grįžti buvo vėlu. 

«7i įšoko į valtį, aš paskui jų. NesiHj.s'.jau

— Kų tai reiškia? — sušukau piktai.

— Tai reiškia, — atsakė ji sodindama 

mane šalia savęs ir apkabindama, — tai

Į reiškia, kad aš tate myliu...

Jos skruostai prisiartino prie manųjų 

ii' aš pajutau Jos ugninį kvėpavimą. Stai

ga kas tai garsiai pliumptelėjo į vande

nį. Čiupt už diržo — revolverio nėra... O? 
čia baisus įtarimas kilo mano galvoje, 

kraujas pradėjo virti! Ajisidairau — 

mes nuo kranto kokia penkesdešiint žings

nių, gi aš plaukti nemoku! Norėjau atstu- 

Uiti nuo savęs — ji kai katė įkibo į mano

paskutines jėgas, ritėčiau jų į jūrų...

Buvo beveik visai tamsu. Keletu 

kartų pasirodžiusi tarp juros bangų jos 

galva, pradingo...

Ant valtelės dugno radau galų sulū

žusio irklo ir pradėjau irtis. Baisiai nu

vargęs pagaliau pasiekiau uostų. Eidamas 

į savo bakūžę pažiūri* ja u ton pusėn, kur 

andai neregys laukė naktinio jūrininko. 

Mėnuliui šviečiant -bnan jiasirodė, kati 

kažkas baltas sėdi ant kranto. Prišliau

žiau arčiau ir pasislėpęs už akmenų la

bai nudžiugau, baltojo vpatoje pažinęs

drabužį, ir ūmu smarkum pastūmimu vos ' mano undinę. ,Ji spaudė vandenį iš savo

neišmetė manęs iš valties. Valtis susiū- (ilgų kasų. šlapias plonytis drabužis aiš-

bavo, bet aš susilaikiau ir tarp mūsų kiai rodė jos puikų lieknų liemenį ir 

prasidėjo žūtbūtinė kova. Įsiūtimas šutei- aukštų krūtinę. Netrukus tolumoje pusi

kė man jėgų, bet aš greitai įstebėjau, rodė Valtis. Prisiyrus jai prie kranto, iš 

kad mano priešas kur-kas už mane mik- jos iššoko žmogus (tas pats, kų ir perei- 

lesnie. j tą naktį buvo atplaukęs) ir prisiartino

— Ko tu nori? — surikau stiprini prie jos. 

suspaudęs jos mažytes rankas; jos pirš- J — Ynnko, — tarė ji — visa dingo! 

tai subraškėjo, bet ji nesuriko: jos žvė- Toliau jie kalbėjo taip tykiai, kad 

viskas — laukinis prigimimas tvirtai iš jokiu būdu negalėjau jų žo/lžių išgirsti.

1 įvertė į valtį.

— Klausyk, neregi! — tarė Yanka

— tu saugok tų vietų... žinai?.. Ten bran

gūs daiktai... Pasakyk (vardo nenugir

dau), kad aš jo jau ne tarnas... Dalykai 

eina menkai... Jis manęs daugiau nematys. 

Kitur eisiu darbo ieškoti...

Kiek patylėjęs, Yanko tęsė toliau:

— Ji važiuos drauge su manim... Čia jai 

liktis negalima... Senutei pasakyk, kad 

mūs daugiau neregės...

— O aš! — tarė liūdnu balsu nere

gys.

— Kas tu man? — išsiblaškiusiai pra

tarė Yanko.

Tuo laiku mano undinė įlipo į valtį 

ir pamojo ranka savo draugų. Yanko kų 

tai padavė neregiui ir tarė: — Še. nusi

pirk saldainių... — Tik? — nustebintai 

pratarė neregys. — Na, štai dar tau, 

ir puolantis pinigas palytėjęs į akmenį 

suskambėjo. Neregys jo nepakėlė. Yanko

laikė baisų skausmų,

— Tu matei, — sušuko ji dusliu bal

su, — tu praneši!.. — ir baisia pajėga pnr-

npsidairyti, kai ]>astebėjau, kad m -s pinu į vėrtė mane... Mes abu lig pusei karojome 

kiame. ' iš valties... Kritinga minutė.. Surinkęs

— Kur gi neregys? — paklausė Yan

ko garsiau.

— Aš jį nusiunčiau, — atsakė ji. . 

l ž keleto minučių faisirodė vilkda

mas ant pečių maišų neregys. Maišų jis

įšoko į valtelę ir, pa putus vėjui jie is- 

tieaė burę ir greitai nuplaukė. Ilgai dar j 

mėnulio šviesoje matėsi tarp juodų vilnių ‘ 

balta burė. Neregys vis dar sėdė.įo aut 

kranto ir štai man pasigirdo kas tai pa

našus į dejavimų: neregys verkė, ir il

gai ilgai...

Man pasidarė nejauku... Ir kam 

gi reikėjo likimui įstumti mane į ramų 

“teisingų kontrabandistų” tarpų?.. Kai 

įmestas į tyrų versmę akmuo sujudinau 

jų ramybę ir kaip akmuo, vos nenusken

dau ?...

Sugrįžau namo. Ant stalelio blyksės 

jo baigianti degti žvakė. Mano kazokas, 

priešingai įsakymui, laikydamas abiem 

rankom šautuvų giliai miegojo. Palikęs 

jį ramybėje, paimiau žvakę ir nuėjau sa

vo kambarin. O, nelaimė!.. Mano čemoda

nas, sidabrine rankena kardas, degesta- 

’niškas kinžalas — draugo dovana — 

viskas dingo. Tik dabar supratau, kokius 

daiktus vilko m*regys. Šiurkščiai pažadi

nau kazokų, pasibariau, papykau, bet kų 

pagelbės*..

Na. argi nejuokinga būtų skūstis ko

mendantui, kad aklas vaikinas mane ap

vogė, gi 18 metų mergina vos nepuskun li

no?... Ačiū Dievui ryte gavau progų ap

leisti Ttunan’ą...
Kas atsitiko su senuti" ir neregiu — 

nežinau. Na ir kasgi man rūpi apie sve

timus vargus ir linksmybes, man, keliau

jančiam karininkui ir dar valdiškais rei

kalais...

Iš rusų kalbos vertė Tyrų Sūnus.

U

T.ua
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Prašau Į Mano Kampelį
mūsų bus viršus ir kunigams

• * y f 9išgrauš .
Prof. Kampininkas

Mūsų slannaus miesto ITol- 
stedo gatvės socialistams ir 
laisvamaniams dabar ‘biznis’ 
kaip iš pypkės rūksta. Me
džiagos — nors šakėmis ka
bink, nevalioja net visos ant 
liežuvių sunrėžti. Ir kur-gi ne? 
Kunigai “uždraudė” žmonėms 
poterius ant kapinių laidojant 
nabašninkų kalbėti! Esu, jei 
tik kuris lydėtojas, leidžiant 
karstą į duobę, tylomis su
sikaupęs už nabašninko siel 
“Viešpaties Angelas” sukal
bės, Kala bus! Netik jo po
teriai bus “no gud”, bet da 
pats pataps kunigo “'vergas” 
ir tada laisvamaniams priseis 
jį iš tos “vergijos” vaduoti, 
o bolševikai gali da net nau
ją fondą jų vadavimui įsteig
ti. “Ne!” — sako mūsų bedie
viai. “Jeigu norite kunigų ver 
gijon nepatekti; jei norite, 
kati jūsų maldos būtų geros, 
nulydėjus nabašninkų i ka
pines, turite prie duobės visą 
laiką stovėti, kai]) stulpai, pa
siimto ir laukti graboriaus 

.‘poterių uždavinio”. Tada 
demonstratyviai “pasimelsti”. 
(')t, tokia malda, tai bus, mal- 

. da! Ir jei tuo momentu neat
lėks ant kapinių pasiųstas 
kunigo buržujų “skvadas”,

‘ *

Dabar, sakoma, visi bedie
viai, kurie jier penkiolikę, 
dvidešimts metų, poteri] ne
kalbėję juos visai pamiršo, o 
prisėjus reikalui kur būtinai 
persižegnoti, tik musę nuo 
raudonos nosės nuvaiko, mo
kinasi poterius iš naujo, kad 
tik daugiau būtų gerų maldų. 
O jei kurio razumas jau vi
sai atbukęs, tas, sakoma, steng 
sis poterių rekordą įsigyti visą 
gramatbną ant kapinių vešis, 
kati, “uždavus” graboriui po
terius, “pleita” galėtų už jį 
“pasimelsti” ir tuo parodyti, 

j kad jis nesąs kunigo vergas.
, Visais laikais bedieviai la
ibai rūpinos katalikų reikalais. 
Į Dabar da labiau susirūpino. 
! Matyt, toks jau jų “zokonas”: 
į apie kitus rūpintis, o save vi
sokių lindynių sienomis nuo 
Į šviesos dangstytis.

PROF KAMPININKO 
RADIO.

Roseland. — Čia komunistai 
drąsiau ir drąsiau raudonas 
noses pro susparas rodo. 0 jau 
kovo (5 d., sakoma, parodys jas 
visoj pilnumoj. Kitaip sakant, 
bus revoliucija prieš fašistus. 
Vieni neš gatve Trockio pa
veikslą, kiti pasidirbtą Leni
no mumiją. Nešdami disku- 
suos, kuris jų yra geresnis 
Roselando bedarbiams ir, ne
galė) laini prieiti išvados, klau 
simą pradės rišti kumščiais. 
Tada atvažiuos buožės su ve
žimu, ant kurio šonų atspaus
ta “komunistinės” emblemos 
— žvaigždės, ir visą revoliuci
ją sau susikraus.

LABDARYBĖS SKYRIUS
DAUGIAU VEIKLUMO.

Apie labdarybę, rodos, kuo- 
mažiausia reikėtų nuims kal
bėti ir rašyti, nes labdaringą- 
sai darbas ir be jokių paragi-j 
Tiimų turėtų būti supranta-! 
mas ir uoliai dirbamas. Bet 
daugeliui iš mūsų ir paragi
nimai nieko negelbsti. Mūsų! 
tarpe labdarybės nuoširdžių - 
veikėjų ir rėmėjų yra labai 
apribuotas skaičius. Beveik 
visose Chicagos ir apylinkių 
kolonijose turime Labdaringo
sios Sąjungos kuopas, tačiau 
jos neperdaug skaitlingos na
riais, o ir veiklumo jose ne- 
perdaugiausia.

Tat, ir nestebėtina, jei gana 
dažnai spaudoje matome gy
vų paraginimų apie tuos daik
tus, kurie ir be paraginimų 
turėtų būti rūpinami.

Mes visi esame krikščionys.

Dėlto visi labai gerai supran
tame, kad nėra pasauly gra
žesnio, kilnesnio ir naudinges
nio žmonijai darbo, kaip lab
darybė. Paties Sutvėrėjo yra 
aiškiai įsakyta mylėti savo 
artimą jei ne daugiau kaip 
save, tai nors tiek, kiek pats 
save. Bet pats Kristus, Jo a- 
paštalai, kankintiniai ir visi 
šventieji viską, ką turėjo, net 
gyvybę artimui pašventė. 0 
mes ar rūpinamės kitais nors 
tiek, kiek apie savę? Berods 
i šį klausimą retas kuris iš 
mūsų galėtumėme teigiamai 
atsakyti.

Hią savaitę pradėjome Ga
vėnios laiką. Tai laikas, ku
riame privalome ir galvoti a- 
pie tai ką Kristus yra mums 
padaręs, kiek kentėjęs ir net 
ant kryžiaus už mus numiręs 
ir savo sąžinėj padaryti ata
tinkamą sąskaitą. Tai darv

RfilSing the Family- Of course H • •». dm peifecoy picini

I
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!O*AL CARTOON to H y. J

KUN. S KUČAS.

Šv. Jurgio parapijos, Sagina\v, Mieli., 
klebonas, dalyvavęs ŠS. Petro ir Povilo 
parap., Grand Rapi.ls, Mieli., sidabrinio

jubiliejaus misijose.

darni nepamirškime pažvelgti 
ir į labdaringuosius reikalus 
ir pamatyti, kaip daug pildo
me Dievo įsakymą ir ar bent 
dalinai išpildome savo šventą 
pareigą link savo artimo.

Taigi, bent Gavėnios laiku 
atsiminkime, kad mes lietu
viai turime Labdaringąją Są
jungą, kuri prie esamų aplin
kybių gana daug yra nuvei
kusi ir dabar daro pastangų, 
kad tik daugiau pasitarnavu- 
lietuvių visuomenei. Negali bū 
ti gražesnio sumanymo kaip 
nutarti prie tos sąjungos pri
sidėti ir darbu ir sulig išgalės 
aukomis. Pasiryžkime visi, 
kas tik galime, tapti Labdariu 
gosios Sąjungos nariais netik 
iš vardo, bet ir savo darbais.

Š. D.

MUSŲ IŠVAŽIAVIMAS.

Labdaringosios Sąjungos iš
važiavimas į labdarių ūkį bir
želio pirmą dieną — tai mūsų 
visų išvažiavimas, arba gerai 
tiktų vardas — labdarių die
na. Kodėl i O todėl, kad išva
žiavimą rengiame savo t. y. 
labdarių nupirktoje žemėje, 
ant kurios kada nors būs pas
tatyta senelių ir našlaičių prie 
glaudos. Birželio 1 <1. būs ri
kio atidarymas ir jo apžiuit'- 
jimas. Visi, kam tik labdary
bė rūpi, privalo jau dabar bir
želio 1 d. užsirezervuoti tam 
išvažiavimui, kad niekas pas
kui negalėtų sutrukdyti.

Jau ir išvažiavimo tikintai 
buvo padaryti. Tik įvykus 
klaidai, jie dabar išnaujo per
spausdinami ir neužilgo kuo
pų veikėjai juos galės gauti.

Kuopos dabar svarsto, kaip 
geriau išvažiavimui pasiruo
šus, kaip daugiau tikietų iš
platinus, automobilių suregis
travus, išlaimėjimams nauja- 
nybių suradus ir kuodnugiau- 

jsia žmonių patraukus.
Mūsų visų šūkis dabar tebū

nie: Labdarių išvažiavimas į 
įsavų ūki turi pasisekti!

Labd.
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IŠ SUSIRINKIMO.

-j'

' visi bėgamieji Sąjungos reiku 
lai. Koresp. V.

Labdarių centro susirinki
mas buvo vasario 26 d., Auš
ros Vartų par. salėje. Jį ati
darė ir jam pirmininkavo p. 
A. Nausėda, centro pirm., raš
tininkavo p. Fabijonaitis, Cen 

1 tro sekretorius. Kuopų atsto
vų atsilankė ganą skaitlingai, 
bet jų galėjo būti ir daugiau 
Juk kuo daugiau žmonių, tuo 
susirinkimai būna gyvesni, i- 
domesni ir veikimas pasidaro 
žymiai platesnis. Kuopos, rink 
damos i centrą atstovus, pri
valėtų prižiūrėti, kad jie be 
svarbios priežasties neapleistų 
svarbių centro mėnesinių su
sirinkimų, nuo kurių daug pri 
klauso visos Labdaringosios 
Sąjungos veikimas ir to vei
kimą pasisekimas.

' 1 ! , .
Susirinkime išklausyta val

dybos ir komisijų raportai, 
padaryta pastabos, apkalbėta

----------------- j 2328 W. 23rd St.
NAUJAS GARBĖS NARYS. J. Dimša
__ „• j , , - . v i 3230 So. Emerald Avo.,West Side. — Labdarių Są

jungos 7 kj). smarkiai darbuo
jasi. Kovo, 2 d. laikė mėnesini 
susirinkimą. Susirinkime daly 
vavo daugiau negu pusė kuo
pos narių: vieni atvyko užsi- 
mokėt duokles ir pasiklausyti 
įvairiu tarimų, o kiti, kad 
dalyvauti įvairuose labdarių 
kuopos reikalų sprendimuose.

Kuojios pirmininkas Longi
nas Jusevičius tapo garbės na
rių — įmokėjo $100.00. A. Vai 
čiulis ir A. Vaičiulienė pasi
žadėjo antru kartu tapti gar
bės nariu.

Šiuo momentu nariai yra už
siinteresavę rengimu “buneo 
parlv”, kuri įvyks 'balandžio 
ii d., parapijos svetainėje. Ku- 

! rie turite tikietus paėmę par
davinėti, pasistengite parduo
ti, nes tas pelnas yra skiria
mas senelių ir našlaičių prie
glaudos statymui. Iš Labda- 

Įrių centro pranešimą darė A.
Bartkus, nušviesdamas centro 

j darbuotę. Pranešimas užgin- 
i tas. Rašt.

2334 S. Oakley Avė. |M. šlikas
Duoba 1 10555 So. State St.

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdyba arba 
agitatorius.

Peoples Furniture Co.

KRAUTUVESI k

Siulija $50.00 Ir Daugiaus

Nuolaidos tiž jūsų instrumentą į 
mainus ant naujo

Victor
RADIO

LABDARIU CENTRO 
VALDYBA

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

Rašt. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oaklev Avė.

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

AGITATORIAI
Kun. K. Matulaitis

PAIN-EXPELLER
r\ L c u s. n a ,r. o f f .

V/s ‘~ /r

Jusy Žvaigždes 
Sporto Pasauly

—ar tai jie butų kumštininkais, ristikais, 
bėgikais ir šiaip atletai — neapseina be 
PAIN-EXPELLERIO. J ie žino vertę 
šito visam pasauly garsaus linimento.

įie reikaulauja išsitrynimo su PAIN- 
:XPELLERIU po kiekvienam dides

niam treniravimosi gimnastikos kamba
riuose ir taipgi po kiekvienų įtemptų 
imtynių arenoje. Niekas kitas taip neap
saugoja jų nuo visokių Muskulų Gėli
mų ir Skaudėjimų, kaip tatai padaro 
PAIN-EXPELLERIS.

Išvengkite Kusulių, Peršalimų,

turėdami tokį patį pasitikėjimą PAIN-EXPELLER1U. kokį 
turi jūsų pačių tautos žymieji atletai, išbandykite išsitrinti 
su PAIN-EXPELLERIU šiandien. Jus Risite stačiai nuste
binti jo pasekmėmis. Jus tapsite alnaujintu ir sutvirtintu. 
Nesą jūsų kraujas pradės cirkuliuoti taip, kaip niekuomet 
pirmiau necirkuliavo.

Atminkite taipgi, kad PAIN-EXPELLERIS yra puikiu 
vaistu kokis tik galima gauti nugalėjimui Reumatiškų Skaus
mų, Strėndieglio, Sustingusio Sprando, Neuralgijos ir t. t. 
Ir yra pnikiausiu paistu nuo Išsinarinimų, N'usimušimų ir 
Geliamų Muskulų.

Dvejopo populiarių kainų didumo bonkutėse:
35 ir 70 cantų. t

Galima gauti visose Vaistinėse arba stačiai iš

7ba Laborator/aa ofF.Ad. RICriTER Zs CO.
■ IRRYAND SOUTH FIFTH STS. 

BROOKLVN, N.V

TRY A PAIN-EXPELLER RUB TODAY

Z ąuj ier rvus imto tojo tvoru- 
\ Shs. saij tvaov u poor 
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Mados R-52

Tai yra geriausia proga įsigyti atsakantį 
RADIO atsakomingose Krautuvėse 

su dideliu surėdymu

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS BE 
PALUKŲ

VICTOR RADIO R-52

Bukite musų Krau
tuvėse šiandien ir 
pamatykite didžiau- 
šį Hrikinį visų atsa- 
komingų Amerikos 
išdirbyscių radios ir

( persitikrinkite kiek 
čia pirkdami galite 
sučėdyti!

Krautuves atviros 
Antradienio, Ketvi
rtadienio ir Šešta
dienio vakarais ir 
Nedėlioję pagal su
tartį.

PAŠAUKITE: 
Hemlock 8400 

arba
Lafayette 3171

Pilnas rinkinis visų Lietuviškų Rekordų dėl 
Tamstų Pasirinkimu Peoples Krautuvėse

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
M. T. KEŽAS 

Vedėjas
G. A. NAKR06IS 

Vedėjas

N



t DRAUGAS Ketvirtadienis, tvovo u,

LIETUVIŲ atletikos klubo futbolo komanda, grand rapids, michigan. tw labai gražus koncertas iri gera proga susipažinti su Chi-i Ligi pasimatymo nedėlioję 

ii- teatras 4 4 Moterims neišsi- cairos North Side jaunimu. I koncerte.

•i

n- teatras 

meluosi

cagos North Side jaunimu. | koncerte.

Koncertą reių»ia muzikos 
mokytojus N. Kulys su savo 
mokiniais.

Nors trumpas laikas kaip 

< Kulys mokytojauja Melro- ! 

e Parke, vienok jau prirengė j 

keletą mokinių, būtent S. Ki- 

S. Šlubis, V. Janclia, F. 

Miknevįčiuei, S. Starus kurios 

šiame koncerte skambins pia

nu.

Taipgi Šv. Mykolo parap. 

chcrcs, vedamas N. Kulio, pa

dainuos labai gražių dainų, 

Melrose Parke da negirdėtų

O teatras, kuri priruošė ir • 

sumokino pp. P. ir E. Masko- 

laįčiai, yra labai žingeidus,

Į ypatingai moterims, nes pa-; 

matys, kaip dažnai vyrai ban- ( 

do joms išsiineluoti.

Lyrą.

Victor Tonas

Ši L. A. K. futbolo komanda 1929 m. laimėjo Grand Rapids, Mieli., miesto čempionatą nugalėdama South 

End Independentui?. Kiti tymai, kuriuos Ši komanda nugalėjo, yra Pliantoins, Catholic Central All-Stars ir 

Cardinal Rėtis. Pirmoj eilėj sėdi iš kairės į dešinę: A. Strokis, P. Zegunis, F. Lzas, 1>. Tauter, kapitonas 

J. Šinimons, J. Skuzinski, M. Mazgalis, A. Salatka. Antroj eilėj taip pat žiūrint iš kairės į dešinę: P. Maz

gelis, J. Anacinka, F. Zvailauskas, F. Skestone, B. Adomaitis, menedžierius D. Giedris, P. Sav'age, J. \ irkstis.

LIETUVIAI AMERIKOJE 
INU, HARBOR. INO?

Gražiai pagerbė savo kleboną.
Šv. Kazimiero dienoje vie

tos lietuviai katalikai turėjo 

labai gražią iškilmę pagerbi

mui savo klebono gerb. kun. 

Kazimiero Bičkausko jo vardo 

dienoje. Naujoji salė buvo pil

na prigrūsta žmonėmis. Ir 

reikia pasakyti, kad salė yra 

gana didelė ir graži. Pagerbti 

kun. Bičkausko ’ suėjo netik 

▼lėtoje gyvenantieji lietuviai, 

bet suvažiavo ir iš tolimes

nių apylinkių, k. t. Calumet 

City, Hamond, Gary, E. Clii-

patarimą alunuiiečiams daly'- kuopoj. Ačiū ir p. K. Budgi- 

vauti šioj vakarienėj. nie,nei už prisidėjimą ir vi-

_______ Į -Ačiū varg. S. Rakauskui, soms, kurios kuo ir kaip pn-

prie šios puotos suruošimo ir dainininkams ir chorui. Labai sidėjo prie šio pasisekimo, 

atsilankiusiems svečiams. džiaugiamės mūsų aluninie- Taip pat mūsų Vyčiams, ku

liai- reikia pridėti, kad ši čiais, kad jie gražiai patarna- rie atsilankė, šv. Onos drau- 

puota ir kitą tikslą turėjo, Fu- Į vo sveteliams ir padainavo, gijai, Moterų idealisčių klubui 

tent pažymėti kun. Bičkausko J Tai pavyzdis visam Amerikos už auką $5. Žodžiu, visiems

5 m. darbuotės sukaktuves šv. lietuvių jaunimui,

Pranciškaus parapijoje. Del 

to, visi kalbėtojai žymėjo kle

bono stambius nuopelnus trum 

pu laiku padarytus.

■ė Rap.

Ačiū p. Vocek, jos dukre

lėms už gražią muziką, daine

les, taip pat p-lei T. Kance-

širdingas ačiū.

Mūsų biznieriai begalo duos
mis. šj kartą stebėjamės iš di
delio jų gailestingumo. Davė

1 vielutei, kurios malonus bal- visi. Taipgi darbininkai žmo-

B8SOAND, AL
Širdingas ačiū.

sėlis, kai lakštingalos, visų 

širdis sužavėjo.

Reikia priminti, kad šios 

vakarienės*pasisekimo didžiau 

sios kaltininkės tai p. Pavilo-

neliai irgi gana gražiai rėmė. 

Ačiū visiems.

Reiktų visų vardus išvar

dinti, bet labai daug vietos 

užimtų,

l.ai Visagalis visiems atlynienė. Jeigu ji km- dirba, tai

Labdarių 2 kuopa širdingai'pasisekimas garantuotas, kad'gina. L. S. 2 kp. komisija, 
taria ačiū visiems gerada- keli šimtai liks pelno. Ši mo-1 ---------------------------------------------

gai lengva dirbti, kada nie

kur nerandi pasipriešinimo,

©ago, Chicago ir kitur. Iš to j riams, nes vakaro pasisekimas teris yra maloni, darbšti ir tei- 

tenka spėti, kad kun. Bičkaus«priklausė ne nuo mūsų, bet 

kas yra labai populiarus žilio-;nuo gerb. visuomenės. Ypatin

gus ir visų gerbiamas.

Salėje apie 8 vai. buvo su

ruoštas įvairus vakaras, ku-!kada visi pritaria, remia ir 

riam programą rūpestingaiĮ padeda;

prirengė Seserys Kazimierie-, Roselando žmonės — tai kil į 
kės ir vietinis vargonininkas1 na širdžiai, kad tokiai bedar-1 

p. )A. Glemžto, kuris savo įžan- hei esant taip rėmia labdarin-

MELROSE PARK, ILL
singa.

Taipgi p. V. Stoškienė, pir

mos rūšies šeimininkė. Džiau

giamės jų gražu darbu musų

Koncertas —
Nedėlioję, kovo

Teatras.
9 d. įvyks-

gine kalba programą pradėjo 

ir jo vadovavimą pavedė 

gerb. kun. II. J. Vaičiūnui, 

Ciceros lietuvių parapijos kle

bonui. Šv. Cecilijos choras, p.

gus darbus. Kas galėjo tikėtis, 

kad liks $300? Nevienam 

vargdieniui tas nušluostys a- 

šaras ir sumažins vargo naštą.

Širdingai ačiū gerb. kun. J.
Glemžai vadovaujant, padai-1,Raškauskui už viską, ką gavo- 

navo keletą gražių sveikini- j me veltui, taipgi ir už progra

mo dainų. Paskiau eina mažy- mo vedimą. Žodžiu muuis dir- 

eių mokyklos vaikų sveikini- bo, kai geriausias tėvas. Del-j 

mas. V. Leškauskaitė padek- to ir sekinės geros, 

iemavo eiles “Tikras Priete-i Ačiū sesutėms kazimierie- 

Ms”. Pasveikinimo kalbelę pa-Į tėms už. dideles pastangas ir

sakė O. Veliškaitė. Eiles “Ku 

nigas” padeklamavo mokyk

los mokiniai-bemaičiai. Vėl 

sveikina Goberytė, ir P. Mika

lauskas, o paskiau sveikina 

mergaitės, kurios klebonui i- 

teikia parapijiečių vardu duu 

gybę gražių dovanų. Duetą 

gražiai dainuoja p-n i E. Bali- 

©ienė ir S. Radžiutė. Imliai 

gražiai pądainavo mergaičių 

aikstetas, o gale J. Kadžius, 

vargonininkas iš Gary, Ind., 

dainavo solo.

Buvo visa eilė kalbų, kurias 

pasakė: Būda, J. Baleika, Tam 

kutonienė, Gasparienė, Serben 

ta, L. šimutis, kun. P. Kara

lius, kun. A, Skripka, kuli. 
Maltis, kum Ig. Albavičiua il
gu le pats klebonas gerb. kum 

K. Bičkauskas. Jisai širdingai 

dikojo visiems prisidėjusioms

darbą, kurį pašventė vaiku
čiams programai pildyti.

Didelei ačiū kun. A. Kru

šai už gražią prakalbą ir už

TUBBY

INCOME TAXfll
Jau laikas rūpintis išpildyti Inconie Taxus. Pada

rykite tai pas mus dabar, ypač tie, kurie rengiasi va

žiuoti Lietuvon ir nėra Amerikos piliečiai.

X
Prie tos pat progos gausite pilnas informacijas ir pa

tarimus apie šių metų ekskursijas į Lietuvą.

Ofisas atdaras panedėly, seredoj ir pėtnyčioj nuo 

9 vai. ryto iki G vai. Utarninkais, ketvergais ir subato

mis nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare.

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Telefonas Yards 4669

Lošėjai, kurie dalyvauja j 

šiame veikale, taipgi yra 

daug kartų atsižymėję.

Tad, kas tik atsilankys į 

šį vakarą, bus patenkintas, 

nes pirmą syki toks gražus 

koncertas ir veikalas bus 

Melrose Parke, Vaičuno sve

tainėje, 15 ir Lake g., G vai. 

vakare. Įžanga tik 50c.

Šios kolonijos jaunimui bus;

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne paa koki nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro- 

* fesorius, neklaus jusų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzamlnavimo. Jus sutau
pysit laiką tr pinigus. Daugelis kitų 

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

y Mano Radio — Scope — Raggi. 
jx-Ray Roentgeno Aparatas ir vi- 
i siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jusų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jusų sveikata ir gy
vumas sugrryš 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 užslsenejusią, Įsi
kerojusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Ir. ėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

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

Nedeliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and AU Aches and Pains

Ali drnMi.t,- 15o »d 65c ivi and tnh-i. 
Childrco'a Muaterole (mtlder form)d5s. 

Better than a Mustard Plaster

Generi Personified.

GR4wp skomį 
BANK 
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Victor Radio tonas patvirtina Victoro elektrinį 

ir mechanišką tobulumą. Klausydamas per Victor Ra

dio, jus tikrai taip girdėsite, kaip perduodamą iš sto

ties. Mes tikrai galime jums tai įrodyti jusų namuose, 

be jokios jums užtai atsakomybės.

Victor modelis 52, 10 tūbų, gražus walnut ka

binetas, kaip ant paveikslo. $50 nuleidžiame už jusų 

seną Victor Radio Fonografą ar Pianą, be skirtumo 

vertės. Dykai demonstravimas jusų pačių namuose. 

Lengvus daliniai išmokėjimai.

IŠGIRSK LIETUVIŲ DAINAS PER RADIO 
Kas nedėldienį nuo 1 iki 2 po pietų iš stoties WCFL 

970 Kilocykles ir
Ketvergais nuo 7 iki 8 vakaro iš stoties WHFC 

1420 Kilocykles ’ »

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

Telefonas Boulevard 4705

/
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CHICAGO
tuvių kolonijas Amerikoj.

Tautiečiai, ateikit kiekvieno 

mėnesio paskutinį antradienį

VYpIII lUINfE CHORAI1 1<ilU°rt4 iS Mot* yQ-gos AP* i paiapijos salę, kur laikomi 
Tiuly UnIRUu ŪMUMO Įjgt,aVp p j Valterienė, kuri skyriaus susirinkimai. Mokes-

“SEPTYNI ŽODŽIAI NUO 
KRYŽIAUS”.

Dalyvaus Ir Garsusis Mus 
Vyrų Choras.

Gaisus prancūzų, kompozito

rius Dubois purušė tų kanta

tų, kuri didelių, garsių eliorų 

buvo išpildyta dideliuos teat

ruose. Banalios Kantata iš-

13 mlUom

Sloan’s
Liniment

ftsa Tai. Mldvay IKI

DR. R, C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenua Ir >4-ts» Street

Telef. Canal 1711-0241

Valandos: 1 IU 4 p. p. Panedėlial 
Ir Ketvergaia vakare

Ofiso Tol. Virginia 0034
Rezidencijos: Ve* Bufcn 5859

Telefonas Boulevard 1888

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos* • iki 18. 1 iki I 

dienų, ir 9:19 iki 9:89 vakare

4608 S. ASHLAND AVE.
Netoli 48th Street Chlckgo. IU.

šį sykį pati viena kuopų Aps. tis — $3 metams. Lž tų mo- 

atstovavo. kestį gaunama da savaitinis

Iš Ped. Aps. rajiortų išdavė laikraštis “Laivas”, kuris ka- 

p-lė Klebaitė. Pirmoji kuopa tulikams labai naudingas, 

nesnaudžia, bet akyliai daly- Koleg. Rėmėjų Centras lei-

vauja ir seka visuomenės vei- džia laimėjimui naujų pen- ' — ~-----------------------

kimų ir bendrai dirba katali- kietus asmenims susėsti auto- demijos 10 kuojios vajaus va- 

kiškų darbų. Pirmoj kuopoj mobilių (Auburn), kurio ti- karų.

nesiranda tokių ‘veikėjų’, ku- kietai ptinlavinėjimi. Visi į.j„s jabai gerų kallėtoju, 

rios perstatytos darban atšau-, northsidieeiai lietuviai j^Uy-lkad ir per visų naktį ju klau-

na “neapsiimu”. Taip ir rei- kit, rfes tikieto kaina tik 25c. 

versta lietuvių kalbon ir jų. į kia. Pirmoji kuopa turi pa- Į Pardavinėtojai pranešė*, kad 

Vyčių Apskr. “Dainos” eho-!l(K,yt pnvyzdį kitom kuopom.' tikietų pardavinėjimas jiems

ras išpildys nedėlioj, kovo 16 

d., Kiinball Dali, prie S. AVa

bash ir Jackson Blvd. Kanta

ta bus išpildyta su vargonais 

Tas pats garsusis mūsų vy

rų choras (vargonininkų ir 

“Dainos” choro narių), kurį 

svetimtaučiai, dainuojant jam 

“Draugo” ir Peoples Furni

ture Co. Radio programuoso 

(iš KYW stoties) lygino prie 

rusų New Yorko choro, kuris 

taip pat labai gražiai pasiro

dė “Draugo” koncerte Lietu

vių Auditorijoj, kurį veda tas 

pas “Dainos” choro dirigen

tas komp. A. Pocius, tų va

karų dalyvaus programoj ir 

prieš kantatų išpildys koletų 

gavėnios laikui pritaikintų 

giesmių.

Be to, komp. A. Pocius so

lo gros vargonais pasaulinio 

šio koncerto programan gū
siam koncertą programan su

traukta visos įžymiausios Chi

cagos lietuvių katalikų meno 

jėgos.

Bilietai iš anksto choro na

rių pardavinėjami. Prašome 

iš anksto Įsigyti, nes kadangi 

salė nedidelė ir vietos rezer

vuotos, tat pritrukus tikietų, 

ir labiausia norint išgirsti 

kantatų, jau nebus galima.

Šis koncertas rengiamas 

komp. A. Pociui pagerbti už 

jo didelį pasidarbavimų, taip 

“Dainos” chorui, taip ir vi

sai lietuvių visuomenei Chica

goj. Tat kas tik jaučia savy 

pagarbos komp. A. Pociui, šir

dingai kviečiamas dalyvauti 

tani koncerte.

Bilietai nebrangūs; “ 

floor” $1.50, “balcony” 

$1.00.

, širdukas

Kadangi pirmoji kuopa yra sekasi. Kaikurie jau pardavė 

motina visos sujungus, tad nu- po visų knygute. Nereikėtų

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

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

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd. 

Vai.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.
syti nenusibostų. . Į

Nemanykite, kad šv. Kaz.1 _______

Ak. Rėmėjų 10 kuopa nesidar-

" - v Ofiso Tel. Canal 2118
buoja seselių naudai. Pan.aty- į Namų Te, n^ite

site kaip mes labai aukštai pa-

matyta Motinų Diena, gegužės leisti, kad svetimtaučiams au- kiLsįine if blWlne pinuo> pį_

11 d, kurioje bus siirengta 15 tomobilius tektų. Lietuviai 

metų kuopos įsisteigimo puo- turi daugiausia tikietų išpirk

ta. •' ti.
I

Kuopon įstojo naujas narys ‘ P. K. P.
p-lė Domicėlė Klimaitė. j ----------------------------------------------

Sųjungietės džiaugiasi ga- Iš ŠV. KAZIMIERO AKADE-
vusios pasižadėjimų iš skam

ba — balsės dainininkės p. 

A. Pieržynskienės, kuri malo

niai apsiėmė dainuoti sųjun-

MIJOS RĖMĖJŲ 10 
KUOPOS.

West Side. — Kovo 9 d. ren
giečių vakare, balandžio 6 d., giamas akademijos Rėmėjų 10 

Šv. Jurgio par. svet. kuopos vajaus vakaras. Bus

Gerbiamieji bridgeportiečiai, šiauni vakarienė su labai gra- 

pasižymėkit sau balandžio 6 žiu programų.

d. ir toje dienoje, geriau sa-j Jei kas norite pamatyti kų 

kant vakare, visi susirinkit į nors labai įdomaus, prašomi 

šv. Jurgio par. svet. Nuošir- atsilankyti ir šv. Kaziin. Aka- 

džiai pasijuoksit ir gražių dai r ’ "T

nų pasiklausysit. Komedija ADVOKATAI 
Moterims, neišsimeluosi” y - Į ..................................... ■ ■..............■.

ra viena įdomiausių. Jei kas1 

mano, kad moterys lengva ap

o mam

IŠ MOTERŲ SĄ-GOS 1 KPS. 
GYVAVIMO.

DR. J. J. KOtf ARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė SoJ Weetem Avenue 

Tel. Prospect 1018 
Rezidencija 8868 So. Leavitt St 

Tel. Canal 8880
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v • 

Nedelloj pagal rusi tarimą

0098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 s. HALSTED STREET

NAMAI

4193 ARCHER AVE.

loję, nes į komisijų įėjo la

bai darbščios narės: pirm. —

D. Gasparkienč, p. Mikšienė,' 

p. Dačiolienė. Jos stengsis sve i

ČIUS kuogeriausiai pavaišinti. Valand0,: prle8 pietus pagal sutartį 
Prašome visu atsilankyti, Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v.

nes nesigailėsite ir kilnų dar- , ■, ..■= 

bų paremsite. Tej Wentworth 3000

Kviečia

Komisija ir Valdyba,

gauti — lai ateina bal. 6 d.' 

o persitikrins, kad ne taip y-1 

ra.

Poni Pieržinskienė, Viešnia 

iš Tovvn of Lake, savo gražiu 

balsu užkariavo ne vienų šir

dį. Bal. 6 d. turėsim progos 

jos gražiu dainavimu pasi

džiaugti. Vakaro pelnų dalin

simės su parapija.

Taigi atėję >etik linksmai, Telcphone Randolph 6727 

pavasario vakarų' praleisi!, bet2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. 
ir parapijų paremsit. Sųjungie ! Telephone Roosevelt 9090 
tės lauks daugelio svetelių 8 |kl 9 ryte Repub. 9600
visus nuoširdžiai priims.

A. A. OLIS
advokatas

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

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0562'
7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.M.I..I , <1. I..III..I ■

JOHN B. BORDEN '
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Nina.

IS MARIJONŲ KOLEGIJOS 
RĖMĖJŲ 2 SKYRIAUS

VEIKIMO.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTt

I Abaroivicz’ui Nik.

II Dalinkevičiui P. 

Didzgalvytei D.12

REDAKCIJOS ATSAKAI.

. Ofiso Tel. Kedzie 0432
Rezidencios Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH

Rez. Tel. Stmrt 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

OPTEMITRISTAI

Tel. Vlctory 8279

DR. 6. SERNERA. Gencauskaitei. (Wauwa- 

tosa, Wis.). Apie AYisconsino 

Apskričio Vyčių Seimeli jau UETUVIS akių specialistas 
buvo įdėta “Drauge” kito į 
mūsų koresjiondento. Todėl i 

Tamstos korespondencijos ne- j
sunaudosime.

DR. W. YOVAISH
PHYSICIAN And! SURGEON 

Valandos: 11-12 ir 2-4; vakare 7-8. 
šventadieniais Ir nedėlioj pagal 

sutartį
Office R. 1009 Talcott Bldg.

Office Phone Forest 8976
Res. So. Main R. R. 7

Res. Phone Forest 8949 
ROCKFORD, ILL.

»)

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

Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Bridgeport. — Mot. Sų-gos 1 

kps. susirinkimas įvyko kovo 

m. 3 d., Šv. Jurgio parap. 

svet. Susirinkime aptarus bė

gamus reikalus, ir išrinkus 

darbininks kuojios rėengia- 

mam vakarui, kurs-įvyks bal. 

6 d., nutarta, kad artistams,

North Side. — Susirinkimas 

M. K. H 2 sk. įvyko 25 d. va

sario, parapijos svetainėj. 

Perskaičius nutarimus iš pe

reito susirinkimo, kurie tapo 

vienbalsiai priimti, komisija 

darė pranešimų apie bosimų 

rudieny vakarų. Komisijai ir 

toliau palikta pamažu ruoštis. 

Keturi rėmėjai užsimokėjo sa

vo mokesčius, t. y. atnaujino 

prenumeratų “Laivo”. 

Skyriaus valdyba pageidau

ja, kad knodaugiausia north- 

sidiečių prisirašytų prie Ma-

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefoną* Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 r&- 
kare. Seredaonis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 ik 6.

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel 6323 

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

JOSEPH J, GRISH
(Juozas J. Grisius)

ADVOKATAS

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

RESIDENCIJA: 
0515 So. Rockwcll Street 

Telef. Republlc 9723

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2824 WaShlngton
10-12, 2-4, 7-9 12-2. 4-4. Blvd.
TeL Cicero 003 Tel. Kedale 9450-9481

DR. S. A. DDWIAT
Gydytojas ir Chirurgas 

REZIDENCIJA 
4789 W. 11 PI.
Tai. Cicero 9888

Nedėliomis
Busi tarne

Ofiso Tel. Vlctory 8087
Of. ir Ros. Tel. Hemlock 3174

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

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVE.

Ofiso Viai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-8 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-8 po 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 

, Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republlc 84(1

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

Kampas Central Park Avė.

VALANDOS: 2-4 po piet, 7-9 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10-12.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS 

Gydo staigias ir chroniškas Ugas
vyrų, motorų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdienų nno 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomls tik

iškalno susitariu

Ofisas ir Laboratorija

Ir X RAY
2130 AVEST 22nd STREET

CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILVVAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. A. J, JAVOIŠ
Vai: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėliojo pagal sutarti-

Ofiso Ir Rea. Tel Boulevard 6812

DR. A. J. BERTASH
S4s4 80 HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po 
pietų Ir 8 iki 8 vai. vakare 

Res 8281 8. WALLACE STREET

Tel. Hemlock 8181

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 0228 
Rezidencija: 6640 So. Maplevrood 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

3428 Weet 89 Street 
Vai.: 8—19 ryte. 1—4 p. p. 0—9 

v. v. Nedėlioj susitarus

Res. Prospect 6(59

DR. P. Z. ZALATORIS

DENTISTAI

Office Boulevard 7942

DR. G. L VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4041 So. Ashland Avenoe 
Ant Zaleskio Aptiekos

Gydytojas ir Chirurgas 
1821 SOUTH HALSTED St/

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
Valandos 11 ryto iki 9 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTU

Palengvins aklų įtempimų kuria 
eetl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervnotn- 
mo, skaudamų aklų karštį. Atitai
sau kreivas akla, nuimu cataractua. 
Atitaisau trumpų regyste ir tolimų 
regystų.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atslUklmuose, egzaminavimaa daro- 
maa su elektra, parodančia mažlan- 
slaa klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kara. Nedėliomis nuo lt ryto Iki 
12 po platų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVE.

Tel. Boulevard 7589

ToL Canal 6229

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos* Nno 9 Iki 18 ryto 
nuo 1 IU 9 vakare

Seredoj pagal sutartį

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po nujmeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECUALISTAS

I Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 Iki 12 

Telef. Midway 2880

i Tai. Boulevard 1451

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Milwaukee Avenue
'Utarninke, Ketverge, Subatoj 

Nuo 10 ryto Iki 8:80 vakare
Ciceroj 4847 W. 14th Street

Panedėly, Seredoj, PėtnyčioJ 
Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nno 2 — 4 p. P 

7—9 vakare

k u l ie ta d ienų suloš mums 

veikai* “Moterim. neikime- rij°ni» Kolegijos Bem. skyrio 

luoei”,' po Io5i.no surengti ir toki“ M<1” kole8- I
priėmiau, kuopos iždininkės "<‘s «»»» ‘"-Į
p. I!. iiitautieiSe namuose.!" br,t Tam tikslu.!

Mot. S,)<•.,. I kpe.' pirm. p. ',n,"r <’iTO va-'n“ P° Be' 

Elena Nedvarienė rūpinsis kar

tu su iždininke vaišėmis sve

čiams. Poniu Nedvarienė — 

tai pa vyzdys darbštumo visai 

kuopai, .linui netik pirminin

kė iš vardo bet ir iš dnrlM’.

Ponia Bitautienė visuomet 

gatava kuopai patarnauti. Ji

nai ,ne šykštauja nei lėšų, nei 
savo darbo by tik kuopos gur

be pakėlus.

Feen^mint
I

The Laxative

Mėgsta JJ visi 

Skanus kraratlmtti

mint, taip kaip guma.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampe* Michigan Avė. 

Tel. Pullman 5960 Ir 6177

Miesto Ofise Pagal Sutartį:
127 N. Dearborn Street

ROoms 838 Ir 981
Tel. Franklin 4177

Telephone Central 6139

f. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

184 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOI8

Nuo 9:89 Iki 6 vai. vak. 
oeal Office; 1*09 Bo. Union Ava

Tel. Roosevelt 8719 
VaL nuo • IU 9 vai. vak.

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

Tel. Kenwood 5107

Vai.: ftuo 9 iki 11 tai. ryte; 
uuo 6 iki 8 tai. tak. apart 
Itentadienio i» ketvirtadienio

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (au Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 Wost Mąrųuette Rd. 
Valandos: nuo 8 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj ' Vietoj: 
4801 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tai. Boulevard 7820 
Ites. 6641 8. Albany AvA Tel. Proa- 
pect 1980. Nedčlomia tik pagal au- 
tarti.

25 METy PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aktų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

OR. HERZMAI
ie snsu»l

Gerai lletuvlama žlnomae BBT 98 
metua kaipo patyręs gydytoja* eRl 
rurgaa Ir akušerla

Gydo staigias tr ehronlMtaa U- 
gasvyrų. moterų ir valkų pagal nau
jausi u s metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prletatsua

Ofisas ir Laboratorija.
Netoli Morgar Rtreai

Boulevard 7189
Rea

OR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
▼ai.: Nuo 8 ryto Iki 8 vakare

1025 WEST 18 STREET
Hemlook 7491 VALANDO8: Nuo 19 - 19 Blatu

nuo 6 Iki 7:80 vai.. vakara 
Tel. ofiso Canal 8118 Ree Ho 
2238, arba Randolph «88«

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt IMdg., katnp. 18 St. 2 aukžtas

Pa«tcbėklt mano Ukabaa
Valandos nuo 9:89 ryto Iki 9:19 va
karo. Seredomls nuo 9:30 ik t 12 ♦. 

ryto. Nedėliomis n6r» skirtų 
valandų. Room 3 
Fhnne Canal 0S2I

Tel. Armitage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Dentistas
1608 Mihvaukee Avė.

Kampas North Avė. 
Northvvest Tovver Bldg. Room 809 
Vai.: 9—13 ryto: 1—8:30 vai. vak-

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgą® 

4631 SO. ASHLAND AVE
Tel. Yards 0094

Rezidencijos Tai. Plaaa 9999

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų.
Nuo I Iki 1 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakara.
Hedėl. nuo 19 Uri 19 dleog. 79

Io5i.no


6

GRABORIAI:

S. D. LACHAWIGZ
Lietuvis Graborius 

Patarnauja laidotu- I
vėse kuopigiausia. Rei 
kale meldžiu atsišauk- I 
tl, o mano darbu busi- 1 
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2 515 
Arba 2518

2314 W. 2Srd Place 
Chicago, III.

BALSAI DEL “DRAUGO” LR THE PEOPLES FURNITURE 
GO. DUODAMŲ PROGRAMŲ.

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

Gerh. “Giedu dainelę “, “Nuo Lie- 

“Oi

DRAU OAS
__ _ ______ _ >

ŠIANDIEN VYČIŲ 
KONFERENCIJA

Ketvirtadienis, Kovo 6, 1930

Simpatiškas —

Mandagus — t

Geresnis ir Piges

nis už kitų patar

navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAORABŲ VEDfiJAl 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. Yards 1741 li 1741 
SKYRIUS

4447 So. Fairfleid Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero T794 

SKYRIUS
S201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 8291

J. F. RADZIUS
FIGIAUSIAS L1R. GRABORIUS. 

CHlCAtlCJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr plglan negu kiti 
todėl, kad priklau
sau Yrle asabų lš- 
dirbystės,

OFJSAS
888 West 18 Bt. 
Tel. Canal 1174 
EKY RIUS: 8X88
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4488

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

t. ' ' * f
Mošų patarnavimas 

visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, ne>» neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži kr 
plyčia dykai.

3307 Auburn 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 
BALSAM UOTO JAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Haleted 
St. Chicago, Iii.

Tel. Vlctory 1111

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 We»t 46th Street
Kampas 48tn lr Paulina Sta 

Ttl. Blvd. 5!03

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street

Canal 3181

tuvos, nuo Dauguvos“,

» J

tarti padėkos žodį dėl Lietu 

viųi programos iš radio stoties 

AVHEC, kurią davetė 3 d. ko

vo. Jau ilgas laikas prabėgo, j 

kaip girdėjom taip puikiai j 

dainuojant per radio. Nors'.Gerb. “Draugas“: 

mes ant ūkės gyvenam, bet Man labai patiko praeitas

Malonėsite leisti ir mums.
tu strazde, strazdeli . 

Lauksime ateinančio pirma

dienio.

T. ir V. Shurn,.
Hinsdale, III.

i niekados nepraleidžiam ne

klausę lietuviški} programų.

programas, bet labai gaila, 

kad aš jų daugiau nebegirdė- 

Bet šis labiausia patiko. Dai- *gįu to, }-a(Į nuo 7 įį-į g y_ 

nos ir sielą gaivinančios mu- ni j)er anksti. Geriausias bu- 

zikos melodijos taip ir primi

nė praeitį, jaunystės dienas, 

kada ir mes patys dainuoda-' 

vom, o ypatingai kaip užtrau

kė “Kur bėga Šešupė“. Prie 

to pfttprtumėm padainuoti

tų laikas nuo 9 arba 10 vai. 

Būtų labai gerai, kad galėtu

mėm išgirsti programuose ar

monikų arba konstantinkų.

J. Zalumski.

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

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

Tel. Virginia 1290

šiandien, t. y. ketverge, 8 v. 
vakare. įvyksta pirmutinė tri
jų dienų Vyčių Konferencija: 
mergaitėms — Dievo Apveiz
dos bažnyčioj, 18th ir Union; 
vaikinams — Aušros Vartų 
bažnyčioj, West Side.

Taigi, visi Vyčiai prašomi 
nesivėiinti, nes Konferencija 
prasidės paskirtu laiku ir, kad 
davus progos atvažiavusiems 
iš Roseland, W. Pullman, Ci
cero ir kitų tolimesnių kolo- j 
nijų nevėlai sugrįžti į namus, 
bus neilga ir anksti pasibaigs.

Kiekvieno nario priedermė 
yra šiose Konferencijose daly
vauti.

Kovo 6 d. Konferencijas lai-1 
kys Dievo Apveizdos bažny
čioje kun. Pr. Vaitukaitis, Auš 
ros Vartų bažnyčioje — kun. 
J. Mačiulionis.

Kovo 7 d. Dievo Apveizdos 

kun. J. Jakaitis,

pasiaukojimą visuomenės ge

rovei ir švietimui.

* Tema paskutinės paskai 

tos laikoma slaptybėje •. Bet 

užtikriname, kad susirinkę tu

rėsit ko pasiklausyti ir pa

simokinti.

Kvieslys.

viengenčių atsilankyti, drau

giškai praleisti laikų ir .pa

remti Marijonų Kolegijos kū

rimų. Be to bus geri kalbėto

jai.
K. Matijošaitis, pirm

PRANEŠIMAI.
WEST SIDE ŽINIOS.

ši vakarą įvyks Federacijos 

X Marijona Ramanauskie- Apskrities mėnesinis

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas
4603 S. Marslifield Avenue

Tel. Boulevard 9277

URŠULE
VAINAVIČIENE

(Po tėvais klackevičaitė) 
mirė kovo 3, 1930 m. 4:20 (val. 
po pietoj, 42 metų amžiaus. Ki
lo iš Vilkaviškio Apskr., Bart
ninkų Parap. Kriobelių Kaimo. 
Amerikoje išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Adomą, 2 sunu Edvardą 
ir Juozapą, 2 dukteris Anelę 
ir Aldoną, 2 broliu Jurgį lr 
Juozapą, seserį Agotą lr gimi
nes, o Lietuvoj motinėlę Mari
joną lr seserį Marijoną.

Kūnas pašarvotas 12245 So. 
Union Ave, IVėst Pullman, Iii. 
Laidotuvės įvyks ketverge ko
vo 6. Iš namų 8 vai. bus atly
dėta į šv. Petro lr Povilo baž
nyčią, kurioj Įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Vyrai, Sunal, Dukterys, Broliai, 

Seserys lr Gaminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikls. Yards 1741.

.Gerb.: \

‘Draugo“ ir Peoples Fur- bažnyčioje
niture Co. valandoj per radio Aušros Vartų bažnyčioje kun. 
iš WHEC šiuo reiškiu dėkui Pr. Vaitukaitis, 
p. J. Brazaičiui už taip gra-į Kovo 8 d. Dievo Apveizdos 
žią programą. Lauksim kitos bažnyčioje — kun. J. Mačiu- 
tokios valandos. ilionis, Aušros Vartų bažnyčio-

O. Kazlauskienė.

Gerb. “Draugo“ Red.: 

Klausydami jūsų gražaus

radio programo kovo 3 d., bu

vom visi patenkinti. Visi gė

rėjosi jūsų nepaprastai gražiu 

programo. Mūsų klausytojų

je — kun. J. Jakaitis.
' Komisija.

i

1 būrely buvo ir lietuviškų žy

delių, kurie da nepamiršo lie

tuvių kalbos, ir norėjo išgirs

ti lietuvių programą. Klausė

si ir labai buvo patenkinti. Bet 

viena daina apie žy

delį iš Vilkaviškiu miestelio, 

tai buvo netinkanti, To- 

kia daina nepritinka ‘dai

nuot per radip.

Vjenas iš, klausyto jų.

ONA ŠVELNYKĖ
mirė kovo 4, 1930 m. 12:58 vai. 
ryto, pusę amžiaus. Kilo iš 
Tauragės Apskričio, Daugelių 
Kąimo.

Paliko dldeliarce nuliudime 
brolį Juozapą ir giminės, o IJe- 
tuvoje seserį Rozaliją Kuncie- 
nę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3312 SO. 
Halsted St. Laidotuvės įvyks 
pėtnyčjoj kovo 7. Iš namų 8 
vai. bus atlydėta į šv. Jurgio 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Brolis ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja grab. 
Mažeika, Yards 1138

METINĖS SUKAKTUVES

—r

ŠIMTAI ŽMONIŲ SU DI
DŽIAUSIA DOME KLAU
SOSI GERB. KUN. PROF. 

VAITKEVIČIAUS
. • • PASKAITŲ.

Paskatinė iš eilės gerh; ku 
nigos prof. J. Vaitkevičiaus 
paskaita įvyks šv. Kazimiero 
Auditorijoje (Vienuolyne) ket 
virtadienio vakare, kovo 6 d., 
7:30 vai. ’

šimtai žmonių gėrėjosi iš 
kalba ir žiniomis gerb. knn. 
profesoriaus pirmose paskai
tose. Deja, jos jau baigiasi 
Paskutinė paskaita įvyks ko 
vo 6 d. Dar viena proga pa
siklausyti įdomių, dalykų ir 
moksliškų dėstymų gerb. pre
legento.

Kviečiame visus susirinkti 
atsisveikinti ir padėkoti gerb 
kun. prof. Vaitkevičiui tlž jo

BONIFACAS BAKTYS
z

Mirė Kovo 7 d., 1929 m., Lietuvoje, Telšių apskr., 

Varnių j>arap., Ragenų kaimo. Buvo sulaukęs apie 78 

metus amžiaus. Gimęs ir augęs Šiaulėnų miestelyje. 

Lietuvoj paliko dideliame nuliudime dukterį Teklę 

Jazdauskienę, žentą ir 3 anūkus, o Amerikoj moterį 

Emilijų po tėvais Pikelaitė, dvi dukteris: Teodorą 

Paplauskienę ir Vladislavą Zinkevičienę ir žentą 

Juozapą Zinkevičių, 2 sūnų: Mikalojų ir Bonifacą 

ir marčių Mikalinų ir 7 anūkus.

Už a. a. Bonifaco sielą pamaldos įvyks Pėtnyčioj, 

Kovo 7 d., 7:30 vai. ryte, Dievo Apveizdos par. baž

nyčioje.

Visus pažįstamuR, gimines ir kaimynus nuošird

žiai kviečiame atsilankyti į minėtas pamaldas ir pa

simelsti už a. a. Bonifaco sielą.

Nubudę: Moteris, Sūnai ir Dukterys.

nė (2112 W. 24 str.), vargšė 

žmona su trimis mažais vai

kais .jau penkios dienos neiš-, 

lipa iš lovos, nes sunkiai per

šalus susirgo. Per užgavėnes 

ją rado led gyvą p. Mųstavi- 

čienė, kuri pakvietė Aušros 

Vartų klebonų ją aplankyti ir 

suteikti pagelbos. Prašyta Dr. 

Kavarsko ištirti ligonės pa

dėtį. Prašoma ir kaimynų bei 

gailestingi}jų jų aplankyti.

X Aušros Vartų bažnyčioje 

per gavėnių kiekviename tre

čiadienyje ir penktadienyje 

vakarais 7:30 vai. Moterų Są

jungos 55 kp. ir vyrų chorai 

giedos “Kryžiaus kelius“, 

sekmadieniais gi po piet 3 

valandų — “Graudžius Verks 

mus”; giedojimuose prašoma

susirinkimas, 8 vai., Aušros 

Vartų parapijos mokykloj. Su

sirinkimas bus svarbus, todėl 

atstovai skaitlingai susirinki

te.

Valdyba.

North Side. — Svarbi cho

ro praktika įvyksta ketverge, 

kovo 6 d., Šv. Mykolo par. sve 

tainėje, 7:30 vai. vakare.

Kviečiame visus susirinkti.

Valdyba,.

dalyvauti visiems 

atsilankiusiems.

pamaldose

Tow.n of Lake. — šv. Ceci

lijos" giedorių draugija laikys 

mėnesinį susirinkimų kovo 7 

d., Šv. Kryžiaus parapijos sve

tainėje, 8:30 vai. vak. Nariai- 

(ės) malonėsite skaitlingai su

sirinkti.

K. Bartkaitė, rašt.

STACt JOS
Su atvaizdais,

Graudūs Verksmai
IR

Kai kurios Gavėnios 

Giesmės
Išimtos iš “Ramybe Jums”

KAINA 10c
Nauja Laida. Daug per

kantiems duodame nuolaidą.

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

Chicago, 111.

Del geriausio* rųšies 
lr patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių klaušl- 
■lų, sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

MAROUETTE JEWELRY 
. & RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

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

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8889

X Šiandien vakare 8 va

landų Aušros Vartų bažnyčio

je pirmoji bernaičiams bei 

vaikinams konferencija. Į 

šias konferencijas Chicagos 

Vyčių Apskričio Dvasios Va

das užprašo atsilankyti visus 

vaikinus, be skirtumo jų am

žiaus ir gyvenimo vietos.

X Ryt, kaipo pirmame šio 

mėnesio penktadienyje, prie 

Jėzaus Širdies vakarinės pa

maldos 7:30 Vai. ir tuojau po 

jų Maldos Apaštalystes susi

rinkimas 7 mokyklos kamba

ryje; tuom pačiu laiku bažny

čioje bus “Vyčių“ Apskričio 

antras konferencijų vakaras.

Remkite tuos Profesionalus 
lr Biznierius, kurie garsinasi 
dienraStyj “Drauge”. JVAIRŪS KONTRAKTORIAI

RĖMĖJŲ “BUNCO*

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj
Ut., Ser. ir Ketv. Kovo 4, 5 

ir 6

“FLIGHT”
Visas kalbantysis paveikslas. 

Viskas dedasi padangėse. Įs

pūdingas, įdomus. Vienas iš 

geriausių šio sezono veikalų.

Vitaphone Vodevilio aktai 

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.
Dievo Apveizdos Parap.—

Vietinis Marijonų Kolegijos

26 skyrius rengia “bunco par-Į PARDUODU ARBA
ty“ su užkandžiais subatoj, Į MAINAU
kovo 29 d. i Hotelį ir penkius katidžius

Iš pradžių buvo nutarta tu- ant didelio ploto žeifiės prie 

rėti “party“ K. Matijošaičio Lake Michigan, didelė minkš- 

namuose ir taip tikietai ats-Įtų gėrimu dirbtuvė ir visokių 

pausdinti, bet vėliau pasirodė, farmų ant mainymo.

kad bus daug publikos ir vi

si nesutilps namuose, tat pa

imta Dievo Apveizdos para

pijos naujoji svetainė aukš

čiau minėtai dienai. Pradžiia 

7:30 vai. vakare. Įžanga 50c. 

Tikietai bus geri tie patys. 

Kviečiam kodaugiausia mūsų

JOHN Y0WAISH 

1134 Quarry Ave. 

Grand Rapids, Mich.

HARDVVARE & PAINTS

I.oomls maliava balta ir 

visokių spalvų. Galima var
toti ift lauko arba viduje.
Tik .......... ............ 91.48 gal.

Champion varnlsh: varni- 

shis dcl visokių vartojimų. 
Tik ..................... 81.39 gal.

Boyg Hali Bearinir Skeltoj geros iš-
dlrbyetės, Ilgam dėvėjimui. $1.75 ver- ------ —
čios spėriai ............. ...................... 81.29

U Vaikom Union Hardwarc skeltus. Stcp—Ladders 6 pėdų, gc-
ženįa kaina. ral padarytas bn.rgenas 81.29

JOHN DERINGIS
4414 So RockweH Street Tel. Lafayette 4689

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

8tatau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNLA AVE.

Telefonas Hemlock 5528

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

MORTGEČIAI-PASKOLOS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 1 vieną dieną. 
Perkame real estate kontraktus

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,009.99 
3898 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 9788-9719

HOTELIS
Dideli, gražūs, švarūs kam

bariai nuo $3.00 savaitėj ir 

aukščiau. Karštu vandeniu šil

domi, maudinės.

2047 W. 21 Street

SKOLINAM
PINIGUS

$100 iki $30,000 

- ant 1, 2 ir 3 morgičių

J. NAMON & CO.
2418 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

J

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 teisngumą. Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 

mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam Ba

tus. Inžurinam visokias nuosavybfs geriausiose kompa

nijose. Sn visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą: 

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

- t


