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Įspūdžiai Iš Kelionės
Į Plečkaičio Bylą

Po vakarienės išeinu j mie- nų, kaip drabužiams pakabi tį
stų. Tamsu. Nors dar tėra pu- ti lankelių.

Gaila, šiame viešbuty nema

tyti ant sienų jokio religinio

aštuntos, o jau gatvėse nė 

gyvos dvasios. Retai kur pa- 

' matysi policininkų Plečkaičio: turinio paveikslo. Visuose ka

s<

lnios proga patruliuoti pasių

stų, ar kareivį savo mylimųjų 

į namo belydintį. Tik ties “ki- 

durimis stovi būreliai'
nu

RYGA, kovo 17. — Rusijos 

komunistų partijos eentralinis 

komitetas, kaip pranešta iš 

Maskvos, parėdė visos Rusi

jos sovietams nutraukti cerk

vių, bažnyčių ir sinagogų už

darymų be centraliriės vald

žios leidimo, taipat sulaikyti 

komunistinių ūkių kurinių, 

krautuvių ir viešųjų turgavie

čių naikini ma.

Tai svarbus komunistų pa
rtijos nusistatymo keitimas.
Iš Maskvos laikraščių ,paaiš- 

ki tam kelios priežastys; Nuo

latiniai valstiečių sukilimai, 

grųsinųs Rusijai badas vals

tiečius nuo ūkių atsavinant; mirusi 

pasaulio protestų banga dėl Velionio lavonas 

religinių persekiojimų; paga

linu pasaulio žydų smarkus 

veikimas prieš sovietų vald

žių.

PARYŽIUS, kovo 18. —

Sekmadienio ryte Čia vieno

viešbučio kambarv netikėtai1 

. 1
mirė buvusis dar nesenai Is

panijos diktatorius Miguel 

Primo de Rivera, antrasis 

markizas de Estella 61 metu.
9 *

Mirė' širdies liga.

žmonių. Einu j vienų. Kainos 

nuo 60 pfenigui — iki-1,50 Rm. 

■Imu bilietų ir simpatiškos pa-

talikiškuose Vokietijos kraš

tuose 'be kryžiaus, ar šv. pa

veikslo nerasi kambario. Iš po 

patalų iškišęs rankų gali iš

jungti visus žiburius prade

dant naktine lempa ir žiran

doliui pabaigiant. Čia pati ir 

elektrinio skambučio mvgtu-Tai naujas laivas. Pirm vienerių metių jį buvo palietęs gaisras. Apie metus jis bu- vedamas nedrąsiai ž.en

vo taisomas. Sakoma, gal jis savo greitumu atimsiąs pirmenybę nuo laivo “Bremen”. giu kilimais nuklotais laiptais;kas. Tatai labai kuklus ir ne- 

ir takais pro zigz&gų sieneles ištaigingas vokiškas viešbutis.

BAIGĖS NESUTIKIMAI 
HAITI

POR-AU-PRINCE, Raiti,

Smarki moteriškė
Rarvey policija vijosi plė

šikų ir jį lengvai sužeidė. Pi- 

ktadaris su revolveriu rankoj 

įšoko į pravažiuojantį auto

mobilių ir liepė greitai va

žiuoti į Dolton miestelį. Au

tomobiliu važiavo Mrs. D. To- 

leson, 45 m., iš Harvey, jos 

vyras ir 20 metų sūnus.

Kada plėšikas revolverį at

rėmė į jos vyro pašonę, mo

teriškė akiesmirksny nutvėrė 

ginklų, išplėšė iš piktadariu 

rankos ir jį apdaužė taip, kol 

tas neteko jėgų. Nuvežė jį tie

siog į policijos stotį.

CHICAGOJE
Vieno daugiau lavonas
Arti Irving Park bulvaro 

tilto upėje atrastas J. Rito, 

27 metų, lavonas. Nušautas, 

vielomis suraišiotas ir įmes

tas upėn. Tai kolektuotojas už 

svaigalus šiaurinėj miesto da

ly.

Policija tvirtina, kad kai

kur turi būti dar kitas lavo-

I u
nas. B. Bennett kelinta savai

tė išnvkęs.

ir tyliai užsiveriančias duris. Senoje Kryžiuočių Orderio pi

lyje

Iš vakaro ilgai neužmigau 

ir rytų anksti pabudau, nors 

dievai tesaugo ramybėje kiek

vienų taip ligi amžiaus galo, 

kaip man buvo ramu. Niekaip 

negalėjau sulaukti, kol pabels

Salė didesnė nž mūs “Met-į 
ropoliteno” įrengta daug gra-1 

žiau ir patogiau. Publikos ne-' 

daug. Filmą amerikoniška, už 

kurias į vežant reikia sumokėti 

didelį muitų, nes esama ir sa

vo filmų neblogų dirbtuvių. 

Orkestras drožia įvairius gra

žius ir labai ekrano vaizdams 

pritaikintus dalykus. Muzikan

tų apie dvidešimt.

i Pertraukų metu visi skaito 

“kino magazin,” kuriame v- 

ra ištraukos iš rodomo veika-

|kovo 17. — Prezidento Hoo- 

i verio komisijai tarptininkau- 

•11 jaut pagaliau pasirašyta tai- 

aplankė jo sūnus ir dvi duk- -ka tarp šios r(,spublikos pre- 

terys. A isi trys nuėjo Į baž- zj(Įpnto Borno lr jo priešų, 

nyčių, palike tėvų beskaitant r ,
išvakaro gautus ‘laiškus. I Einant imonitt-

kas, Eugene Rov, 65, užims 

Sūnūs pirmiau seserų g^y-, prpZį(iento Bono vietų, kada 

žo į viešbutį pas tėvų ir atra-.£jain gegužės 17 baigsis tar

do ji pargriuvusi. Pakvietė 

gydytojų, kurs atrado

Išryto buvusis diktatorius 

atrodė sveikas. Pirm 9:00

mas į Ispaniją.

nyba. 1

•lauJ Laikinas prezidentas pra- 

1 ves naujo prezidento ir kon- 

išsiuncia-; xrpfJO, rinkimus. "

JI

BUS PALAIDOTAS VAL
STYBES LĖŠOMIS

. Praneša, prezidentas Hoo- 

ver palankiai atsinešus į pa

dalytų taikos sutartį. Apie

Am. J. Valstybių ginkluotų

___  .jėgų atšaukimų iš Raiti nieko

su; “Bitte aufstehen, schon 

7.”

Greitomis užkandęs skubu į 

miestų, reikia ir jį apžiūrėti 

ir teismų susirasti. Miestas ne 

didelis, vos 40,000 gyventojų, 

bet gana švarus. Purvo esa

ma ir čia. 'Keletas bažnyčių,

lo, artistu, fotografijos, tmin-j(jrfrH } tieaja SRVį .
pi dalykėliai .r juokų.,skyrius.I<]ang|) vi(!1)R esan(i laI)ai 

Įtempę prižiehia tiek, kad net t sennvi5ka ir su ]ietuvi5.

RUSAI SKAITLINGAI 
LANKO CERKVES

MADRIDAS, kovo 18.

Ispanijos karalius ir jo valdžia nežlnojna 

išsprendė, kad Paryžiuje mi 

MASKVA, kovo 18. — Ne--1*?8 buvusis Ispanijos diktato 

paisant Įvairios rūšies bedie- rius Primo de Rivera busiąs.

i .-»• Suimto WLžmonių
Paroje ligi vidunakčio prieš

pirmadienį Chicagoj suimta 

940 įtariamų žmonių. Iš jų 83 

turi policijos rekordus, gi 8 

buvo ginkluoti.'.

SUŽEISTAS AMERIKIETIS 
TOREADORAS

DAVIS PASISKELBĖ 
KANDIDATU

vių gaujų veikimo-prieš krik

ščionybę ir prieš cerkvių lan-. 

kymų, praeitų sekmadienį ru-. 

sai skaitlingiau, negu pirmiau, I 

lankė cerkves.

palaidotas valstybės lėšomis.Į

GRYŽO KATALIKŲ 
BAŽNYČION

LONDONAS (per paštų). 

- Anglikonų dvasiškis Rev.
Daugelis krikščionių juodo-' 

mis spalvomis atsivaizduoja

rusu tautos ateiti, nes bolše-llz- , t> * ». T.- •’ i Katalikų Bažnyčion Liverpoo-
vikų valdžia draudžia vaikus j 

ligi 18 metų amžiaus mokinti

MADRIDAS, kovo 18. — 

Smarkiai sužeistas amerikie

tis toreadoras (bulių kovoto

jas), kada bulius jį ragais 

Tekedeno. Tai Sydney Frank- 

lin iš Brooklyno. Bulių kovo-

Suplaišmta bomba
Suplaisinta bomba krautu

vės priešaky, 171 So. AYater 

Market gat. Priešakis apgriau 

tas. Daug nukentėję ir aplin

kiniai namai.

akyse raibsta. Filmą nė kart,, k() gti|jau8 oraampntika ir pa. 

__ ______________ .nenutrūko, ir nė viena skylu-Įpno5alais viduje Matyti

PITTSBURGH, I’a., kovo!te ar <lw“ela ”CTam,r8<“jo-Ma- na daug gražių nesenai sta-;
18. — Darbo sekretorius Da-?“" !l><'' K1 pas a"18 “P tytų didžiulių mūrų su mode-;

negalima, kodėl mes brangiai 

mokam ii- senas suirusias fil-

.....................  .mas žiūrim? Vietoj vienos, ke-

vamioi is republikonų parti- . . ... ...tunas įvairiom kalbom antra-

vis pasiskelbė kandidatu į fe- 

deralius senatorius Pennsyl-

jos.

miškais stiliaus pažymiais.

Teka čia nemažas upelio Išira,’

*
ant kurios kranto stovi dujų; 

fabrikas, o dar aukščiau la-'

tikėjimo.

PAMALDOS DEL RELIGI
NIŲ PERSEKIOJIMŲ 

RUSIJOJ

tVernon Angus Dean priimtas ’se jis buvo pagarsėjęs.

Porų metų jis Londone 

vienoj anglikonų bažnyčioj 

buvo dvasiškiu.

KOMUNISTŲ REDAKTO
RIUS KALĖJIME

LEIPCIGAS, Vokietija, ko- 

LONDONAS, kovo 17. — vo 18. — Vyriausias Vokieti- 

Vakar anglikonų bažnyčiose į-r jos teismas penkiolikai mėne-

vyko spocialės pamaldos dėl 

religinių persekiojimų Rusi

joj. Daugelis milionų žmonių 

meldės, kad Dievas nutrauk

tų tuos žiaurius krikščionių ir 

kitų persekiojimus raudonojoj 

Rusijoj*.

NEVY YORK, kovo 17. — 

Vakar čia įvairių tikėjimų 

žmonės turėjo speeiales pa

maldas dėl religinių persekio

jimų Rusijoj.

Pamaldos įvyko ir ftv. Pat

riko katedroj.

Visoj arkivyskupijoj tuo

PEŠASI SU FILIPI
NIEČIAIS

Nužudyta moteriškė
Gatvaitėj arti savo namų, 

2950 So. La Salio gat., rasta 

nužudyta ir apiplėšta Mrs. I- 

da M. Doyle, 59 m.

Pašalinta apie 300,000 
balsuotojų

Tž piliečių registracijos lak- 

MANILA, F. S., kovo 18. štų pašalinta 292,360 pavard- 

— Čia įvyko dvejos ameriko- žiu. Tokiu būdu užsiregistra-

niškų jūreivių su filipinie- vusių liko 1,298,212 piliečių, 

čiais muštynės ir riaušės. Tų

ir kitų 

žeista.

nemažas skaičius sn-

__________________________ ;stes skait‘™- jei neskuba kur Įh>, tvarkin)ęi kapai. Mieste

MAŽAI DARBŲ KANADOJ ™*hamkas> kitaip ne jokios. kur8ūoja gražūs ir patogūs,

_____ '| Filmus jau šiam metais pa- taip pigflai ■ autohu!,ai.
I gamintos ir nėra jokių dyvų,| B„, reikia skuMti į

OTTAAYA, Ont., Kanada, 

kovo 17. — Kanadoj sumažėjo 

darbai. Valdžia

suvaržyti ate 

jos ir Europos

kaip “veiksmai,” kurių pas
kad kokios dar pavėlinsi®.

žia tad išsprendė ™US kartais bnna skelbta 12’ štai jaui ir didžiulis tvenlri- 

eivrjų iš Britam-’*? *’’• dar dau^au» 0 ’odomaįnys, ant kurio vakarop seni

SUGADINTA DU BRITŲ 
LAIVU

tik tiek, kiek jų beliko, 

i per keletu nuomos metų

šių tvirtovėn nubaudė vokie

čių komunistų laikraščio “Ro

te Fahne” redaktorių R. Schu- 

lz. Jis apkaltintas šalies ifida- 

vybėje. ' ‘

GAL GYVAS PALAIDOTAS

TARDIEU LONDONE

LONDONAS, kovo 17. —‘eiliniai 

Laivynų konfereneijon atvyko 

Francijos ministeris pirmini

nkas Tardieu. Pradėjo jis pa

sitarimus su valstybių dele

gatais.

Policijos kilnojimai I
j Chicagos policijos viršinin- 

iko parėdymu pakeista vieto- 

Imis 7 policijos kapitonai, 4 

j leitenantai, 4 seržantai ir 27 

poliernonai.

MEXIC0 CITY, kovo 18. j ----------------------------------------------

— Iš Tampico praneša, kad j FAŠISTŲ SU KOMUNIS- 
įtenai iš kapų atkastas kars-1 TAIS KOVA
tas, kuriam buvo palaidotas) ------------------------------

Angel Trapaga, ispanas mili-1 CHEMITZ, Saksonija, ko-

leškomas gydytojas
Už atliktų nelegalų opera

cijų, nuo ko viena moteriškė 

mirė, policija ieško Dr. D. E. 

, Lucas.

onierius ir buvusis Ispanijos vo 17. — Vakar čia fašistai doleri’?.

konsu’/is Meksikai. Karste la

vonas rastas begulįs kniups-
reikalu pamaldos bus kovo 19 čias. Matyt klaidingai jis gy
li. vas buvo palaidotas.

Praeitų piliečių registraci

ja Cook apskričiai (Chicago 

ir apylinkės) atsiėjo 327,810

susikorė su komunistais. Vie-! 
nas fašistas žuvo. Daug su-f Chicagoj ir apylinkėse fe- 
želstų. Tarjj šių yra keletas denalių mokesčių surinkta 
pdicininbų. 41,879,558.

1H S ’ jauni slidinėja, ar bent rogu

tėmis kits kitų, vežioja. Čiane-

atsargiai vartojant susidėvi.

Grįžau1 namo su viltimi, kad 

j mūsų Kaunui priaugus tokį 

dydį, kokį turi Įsrutė, turėsi- 

Britanijos karo laivyno mane-'mes ir mes tokius restoranus, 

bruose Tarpžemių jūroj susi- ir kinus, ir visus kitus pato- 

kfllė du laivu. Abu sugadin-1 gurnus.

ta. Mane stebino, kad nėra kio

skų. Laikraščių ir rūkomos 

medžiagos j a ir nuo 7 vai. nie

kur negalima pirkti.

LONDONAS, kovo 18.

AIRIŲ PASIRODYMAS 
NEW YORKE

NFAV YORK, kovo 18.
Vakar ftv. Patriko dienoje ir vokų su viešbučio štampais

vietos airiai turėjo didelį ėji

mų gatvėmis. Dalyvavo virš 

20,000 airių.

NELAIMĖJO PREZIDENTO 
PARTIJA

BUENOS AIRES, Argenti-, 
na, kovo 17. — Paaiški, kad 

kovo 2 dienų rinkimuose kon- 

gresan nelaimėjo prezidento 

Yrigoyen partija. Tokiu būdu 
prezidento valdžiai veikimas
bus 1 varžomas. •

gana dažnai, kaip ir Klaipė

doj, pamatysi, kaip jau su

brendę vyrai veža savo žmo

nas'ir atvirkščiai.

(Bus daugiau).

PAŠALINA ŽINIAS APIE 
PIKTADARYBES

MEXICO CITY, kovo 18. 

— Vietos laikraštis Excelsior 

Savo stalčiui j radau puoš-! paskelbė, jog; ateity jis nedė

tų neblogo laiškams popierių į siųs į savo skiltis jokių apio 

piktadarybes žinių.

Parašiau keletu laiškų ir sku

bėjau lįsti po patalais, po ku

riais vokiečiai žiemų vasarų 

miegti.

Palikęs batus už durų, kaip 

tatai priimta visoj Europoj, 

tik Dieve gink, ne Amerikoj 

(ten žmonės bendrai tarnų ne

pripažįsta), kiūtinau minkštais 

kilimais dantų prausti, rankų 

mazgoti. Indų ir vandens, o 

taip pat ir baldų vokiečiai ne

sigaili ir nieko Teikalįngo ne

užmiršta, net tokių smulkme-

CHICA.GO IR 

KĖS. — Šiandie 

ir šalčiau.

APYLIN-
debesiuotf#

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų .. $10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 13.99

Italijos 100 lirų 5.23
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.91

j



»

v
M

DKA00A3 Antradienis, Kovo iŠ, l9.V>
shsh

“DRAUGAS”
Iteina kasdien, llakyrua sekmadienius

.PRENUMERATOS KAINA: Metama — $6.00, Pu- -M Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tų — $4.00, Kopija .03c.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrą- 
Una, neprašoma tai padaryti lr neprisiunčiama tam 
tikštu a. to ženklų.

Redak‘orius priima — nuo 11:00 Ud 12:00 vai. 
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”

LITHUANIAN DAILY FRIEND
Published Daily, Except Sunday. 

SUBSCR1PTIONS: One Year — $6.00. Slx Months
—- $3.50, Three Months — $2.00, One Month — 75c. 
Europe — One Year — $7.00, Six Months — $4.00 
Copy — ,03c.

Advertising ia “DRAUGAS” brlngs best results. 
Advertising rates on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

prie suirimų, prie perskyrų. Del to ar ste-( 

Lėtina, kad dabar šeimose nyksta tikro pa-i 

šaukimo supratimas, nyksta tikroji meilė, 

nyksta krikščioniškos šeimynos pilnoje to žo

džio prasme dvasia. Del to, tat, divorsai šian

dien nebe šimtais, bet tūkstančiais yra skai

tomi, su jais apsiprantama, jais nebesipikti

nama. Divorsuotų žmonių (teisingiau sakant 

— ištvirkėlių) atvaizdai į pirmus laikraščių 

puslapius dedama, tuo lyg norint pabrėžti, 

kad ne dorame šeimyniniame gyvenime yra 

žmogaus laimė, o ištvirkusiame, pagoniškame.

Padėtis tuo žvilgsniu yra tikrai rimta. 

Ji nieko gero nežada nė atskiroms tautoms, 

nė žmonijai. Jei kada buvo didelis reikalas at

naujinti šeimynose šv. Juozapo dvasių, at-

ĮVAIRUSSTRAIPSNIAI
PAJAMŲ TAKSAI.

Kongresas sumažino, vienu 

nuošimčiu, normalius pajamų 

taksus asmeninis 1929 m. tas 

reiškia, kad taksai ant pirmų 

uždirbtų $4,090 yru pusė vie

no nuošimčio, ant antrų $4,- 

000 — 2%, ir ant liekamų — 

4%, vieton 1%, 3% ir

5%. Užmokėjimo laikas pasi

lieka kaip buvo, be permai

Taksų mokėtojas, nevedęs t 

ir neturėdamas užlaikančių as

menų, 1929 metais, uždirbo 

$3,000 algos. Nuo tos sumos 

numuša savo asmeniškų pa

liuosavimų iš $1,500, lieka 

$1,500 — nuo kurių turi mo

kėti pusę vieno nuošimčio 

taksų arba reikia mokėti $7,- 

50. Dabar numušant ketvirtų 

dali nuo $7.50 ($1.88), jis tu

rės mokėti $5,02.

Vedusi pora turėdama dvie- 

1929 nie

nos. Blanka turi būti išpildy- 

tatyti jos šventumų, santalkų ir gražų kriks-La jr sugrųžinta Vidaus Inei- jus mažus vaikus,

ŠIOS DIENOS MINTIS.

> Rytoj yra Šv. Juozapo diena, kuri,mu

ms primena keletu svarbių dalykų, galimų ir 

šiandien prie savo gyveninio pritaikinti ir 

pasimokinti.

Šv. Juozapas buvo pavyzdingas šeimynos 

globėjas, rūpestingas amatninkas, savo pa

maldumu ir nusižeminimu švietęs tų laikų 

žmonėms. Del to paties Aukščiausiojo buvo 

aprinktas ŠV. Panelės ir Kristaus globėju.

Šiandien Šv. Juozapas yra vadinamas 

Bažnyčios globėju. Daugelis krikščionių dar

bininkų organizacijų Šv. Juozapų turi apsi

rinkę savo globėju, nes jis pats buvo darbi

ninkas, kuriam, kaip ir visiems kitiems, rei

kėjo panešti gyvenimo sunkenybės, taikintis 

prie sunkių aplinkybių, uždirbti duonų savo 

globojamai šventai šeimynai.

Praėjo netoli dvidešimts amžių, o Šv. 

Juozapo gyvenimas visaip žyvilgfiiiaįs ^Jębėra 

gyvu pavyzdžiu žmonijai.” "Dtfvrg kas jSAbikei- 

tė, tačiau to šventojo dvasia mūsų tarpe te

bėra gyva ir taip mums reikalinga.

Prie šios progos mes čia norime iškelti 

vienų minti, apie kurių nei vienam iš mūsų 

nebūs pro šalį pagalvoti ir pasvarstyti. Mes

čioniškų sugyvenimų, tai šiandien tas reika

las yra aiškus.

Tų darbų ne vien Bažnyčia turi dirbti, 

jai turi padėti valstybė ir sveikoji visuomenė. 

O labiausia šiandien yra reikalinga Šv. Juo

zapo, toi pavyzdingo šventosios šeimynos glo

bėjo, pagalba ir globa.

Reikia konstatuoti liūdnų laktų, kad ir 

į į lietuvių iki šiol vis dar, rodos, sveikas dva

sia šeimynas vis labiau tos “moderniškosios” 

blogybės įsigyvena ir vis daugiau persiskyri

mų atsiranda. Tat, minėdami Šv. Juozapo 

dienų, pasiryžkime iš savo pusės viskų pada

ryti, kad lietuvių šeimynos išliktų sveikos 

kūnu ir dvasia.

gų kolektoriui tame distrikte1 tuose, uždirbo $5,000. Numu-

Dvidešinitojo amžiaus barbarai — bol

še vikaį Rusijų baigia naikinti, besiekdami sa

vo žemų tikslų. Jie atėmė žmonių laisvę, nai

kina privatinę nuosavybę, žudo milijonus 

jiems nepatinkamų žmonių, skaudžiai perse

kioja tikinčiuosius žmones, išgriauja bažny

čias, atima jų turtų ir vis kalba kad tai jie 

daro darbininkų gerovei. Tačiau visi žino, 

kad tai yra sumaningas krašto tvarkos grovi- 

mas ir jo turtų naikinimas.

Stalinas, kruvinojo bolševizmo Rusijoje 

diktatorius,, jan pats pastebėjo, kad taip ei

nant toli nenueisi, kad Rusijai, ačiū bolševi- 

kų' viešpata vinuių grųstf oiftielis bado ^pavojus. 

Ir aišku* kad bolševikiškoji Rusija nepasiliks 

be bausmės. Ar ankščiau, ar vėliau ji suklups 

ir milijonus nekaltų žmonių badu išmarins. 

Negalimas daiktas, kad prie tokios tvarkos, 

kuri dabar palaikoma bolševikijoje, galėtų

kuriame taksų mokėtojas gy

vena, arba kur randasi jo biz

nio vieta. Taksai pilnai iš kar 

to gali būti mokami, arba ga

lima mokėti dalimis. Pirma da 

lis pripuola kovo 15 d., antra 

birželio 15 d., trečia rugsėjo 

15 d. ir ketvirta gruodžio 15 

d.

Del pajamų taksų, ateiviai 

turi kitokį stovį. Apsigyvenu

siems teikiama toki paliuosa- 

viinai, koki teikiami Suv. 

Valstijų piliečiams. Tie pa- 

liuosavimai yra $1,500 neve- 

dnsiui asmeniui, ir $3,500 ve- 

dusiui asmeniui, jeigu drau

ge gyvena, ir dar $400 už 

kiekvienų užlaikytų asmenį. 

Tas reiškia, kuomet pajamų

čia turime galvoje šių dienų šeimyninį gy- { kraštas išsisukti nuo bado ir kitokių nelaimių.

veninių, kuris yra paverčiamas gyveninio žais 
lu, kurios daugelyje atsižvilgų nebeatatinka 
tai dvasiai, kuria gyveno Šv. Juozapas. Nesu-

Juk ir dabar jau skaudi bausmė Rusijų pa

lietė. Ten badas, ten vergija — baudžiava, 

ten baisus žmonių persekiojimai ir žudimai.

tiko. ai šeimose, suirimai, perskyros ir tt. ! Neduok Dieve nei vienai tautai tokios baus-

pasidarė paprastu, kasdieniniu dalyku. Tūks

tančiai tėvų savo vaikams ne gerų pavyzdį 

rodo, bet piktina ir nuodija jaunosios kartos 

dvasių. Spauda, teatrai paversta piktinimui 

ir šeimų ardymui. Kur tik nepasisuksi, vi

sas gyvenimas, rodos, tyčia taip tvarkomas, 

kad tik įžeisti šeimynos aukšto pašaukimo 

kad tik privedus prie nesutikimų,šventai nų,

Juze Stalloraitytė-

NUOSTABUS REGĖJIMAS.

(Iš atsiminimų apie paskutinį “Baltąjį” 
Marijoną Generolą kun. V. Senkų). 

(Tąsa)

Ten dega Marytė, mano 
draugė; dega senutė, Skirgailo motina; 
dega ir Skirgailienė... Dega graudžiai 
kaukdamas ir šunelis, pririštas prie len
ciūgo; šiurpulingu balsu mykia karvė

ISTORINIO DVARO 
GRIUVĖSIAI

Griuvėsiui Abington, seniau
sio Amerikoj dvaro, Virgini
joj, kuris sykį buvo nuosavy
bė (1. "Washingtono. Dvarų su
naikino gaisrus.

šant asmeniškų paliuosavimų 

iš $3,500 ir $800 už dviejus 

vaikus, iš viso gali numušti 

$4,300. Reikės mokėti taksus 

už liekamus $700. Taksai yra

pusė vieno nuošimčio, arbaj ............... ....................-

$3.50. Dabar numušant ketvir-i Jeigu jis atvyksta į Suv. Vai- ' ■-r’ "/“omeriams ir

tų dalį tos sumos ($.88) liks Arijas (jeĮ aiškaus tikslo, ku jų reikalavimui, kad ji.; pa

mokėti $2.62. i ris tuoj atliktas gali būti, tai sišalintų iš užimamos vietos.

Ateivis, kuris gyvena Suv.'jis skaitomas neapsigyvenu- Jis pasidavė, kada revoliucio- 

Valstijose, .ne tas kuris perva-Įsiu ateiviu, pajamų taksų rei- niūriai valstiečiai užėmė kuo- 

žiuoja arba laikinai apsisto- į kale.

ja, yra skaitomas apsigyvenu

siu ateiviu pajamų taksų rei 

kale. Jeigu jis gyvena Suv

ne visų ?r. U, ;?mv. •

Neapsigyvenęs ateivis turi vienų t.-riv.inų, kurioje buvo 

mokėti pajamų taksus už pa-!prezidentui ištikimoji kariuo- 

jamas gautas Suv. Valstijos?, menė. Revoliucionieriai • iš-

Valstijo.se ii' nežino kada iš-'Gali reikalauti asmeniškų pa 

važiuos, yra skaitomas apsi-’ liuosavimę. nuo $1,500 nepai- 

gyvenusiu, nors jo šeimyna i sant ar vedęs, ar nevedęs, ap

gyvena užsieny ir jis turi no- Į ba šeimynos galva, tik jei; u 

rų, kada nors ateityje grįžti

i savo šalį. Jeigu jo moteristaksai skaitomi nevedęs as

muo gali numušti $1,500, ir • gyvena užsieny, jis begali rei-į kalanti

mės, kokių bolševikai užtraukė ant Rusijos 

žmonių.

'vra Kanados ar Meksikos gy

ventojas, jis gali taip pat rei-

vedęs asmuo $3,500, nuo už

dirbtos sumos pinigų. Šeimy

nos galva taipgi turi paliuo

savimų iš $3,560, bet vistiek 

luri išpildyti blankų jeigu 

per metus uždirbo SUvlrš $1,~ 

500. ' • " ’ ’ 1:

Kasmet pajamų taksų rei

kalas geriaus sutvarkytas. Da 

bar blanktA < siunčiamos 

visiems; kųriottiJft išpildė blan

kas 1928 in., bet jeigu asmuo 

negavo t-okios-flMiįŲiko.s n-uo vai- 

džos, tas nereiškia, kad jam 

nereik niokė/i taksu. Gali

“Eltos” žiniomis, dabartinė Lenkijos e- 

konominė padėtis esanti rimta. Vyriausybė 

susirūpintus ir dėlto dažnių šaukiama konfe

rencijos prekybos balanso, žemės ūkio, biudže

to vykdymo ir kitais klausiniais.

ka! O kiek tokių aukų buvo, — kas su- j 
skaitys... Į

Sutemus rusų kariuomenė užėmė 
Puskelnių kaimą. Vokiečių frontas pa
sitraukė atgal. Nutilo baubusios gra- ' 
natos ir zvembusios kulkos. Visame 
fronte buvo ramu. Girdėjosi tiktai ka
reivių kalbos ir matėsi dar teberuse
nančios ugnys::: (Visus tuos įvykius 
gali paliudyti matę Puskelnių kaimy
nai: Skrinskai, Grimai, Labanauskai, 
Pačesai ir kiti.— J. S-t€.)

Tik dėliai Baltojo Vienuolio stebuk
lo per Didijį karą mūsų šeima išlikoir žvengia, muistosi arklys liepsnojan- , 

čiame tvarte... Nes, sugaišdami su sun- j ktro audrų nepaliesta. Aš dabar tikiu, 
kiai sužeistu Skirgaila, ir tuos gyvulė- ) kad tai buvo stebuklas, nors pirmiau
litis užmiršome paleisti... Taip būtų de
gęs tr mano tėvas, jeigu Baltasis Vie
nuolis nebūtų laiku mane įspėjęs...

— O Baltasis Vienuoli! Tu išklau
sei mano prašymą, tu apsaugojai mano 
tėvą, mus visus nuo netikėtos mirties 
ir visą mūsų turtą nuo žuvimo; bet dėl 
ko ana šeima turėjo taip baisiai nu
kentėti?.. .

Prabėgus kuriam laikui, toje vieto
je, kur būrėsi jauki Skirgailą šeimynė
lė, kur stovėjo kukliai sutvarkytas jų 
gyvenimas, nebeliko nė kvapo gyvy
bės, o rusinėtos žarijos, apdegę mūrai 
ir plytų kamines liudijo, kad jie buvo 
čia gyvenę... Vis tai Didžiojo karo au-

apie tai abejojau
Už tokią didelę malonę nieku ne

atsidėkojau kun. Senkui, tiktai išpild- 
žiau jo pastatytą sąlygą: per penkio
lika metų ištylėjau niekam nė žodžio 
apie tą stebuklą nesakydama. Tai bu
vo man gan didelė auka.

Ilsėkis dabar šventasis Vienuoli, 
Marijonų Marijampolės parapijos baž
nyčios šventoriuje ir viešpatauk Links
mybės Karalijoje, užtardamas pas Die
vą tuos, kurie, atsiradę dideliuose pa
vojuose, šauksis Tftvo pagalbos rr už
tarymo. r

(pas.) Juzė Stalloraitytė (Iš “Š.”). 
Puskelniai, 1929 m. gruodžio mėn. 15 d.

$400 už užlaikančius 

kalanti kaipo vedusio asmenio jasmenis.- 

paliuosavimų .nuo $3,500, tik Į Neapsigyvenę ateiviai turi 

$1,500 gali gauti, kaipo neve- mokėti 4% už pajamas .nuniu- pastaraisiais 

dęs asmuo. Bet jeigu jis už

laiko vaikus svetimoje šalyje, 

ir tie vaikai dar nėsuiaukę 18

i visas pajamas gautas iš Suv.
m. Amžiaus, arba jei užlaiko1

sprendė tos tvirtumos nekliu

dyti, kad išvengti nereikalin

go kraujo praliejimo.

Didžiuma šalies gyventojų 

prieš prezidentų sukilo, kada 

jis sulaužė duotų savo žadė

jimų. Jis kituomet žadėjo, 

kad antru kartu nebusiąs kan

didatu į prezidentus. Tuotarpu 

laikais jis,savo

duotų žodį pakeitė. Ne vien 

jis išsprendė būti kandidatu,

šant $1,500.

, Neapsigyvenę ateiviai turi 

vartoti form 1040B skaitant bet -n~pačius prezidento rin

kitus artimus asmenius, jis, Valstijų, ir taksai turi būti

gauti blankų iš pašto, arba mos šalies

gali pareikalauti $400 už 

kiekvienų užlaikomų asmenį. !

Apsigyvenęs ateivis turi mo

kėti pajautų taksus :už visus 

uždirbtus pinigus, nepaisant, i 
ar jo pajamos paeina iš Suv. | 

Valstijų, arlm dalis iš sveti-

užiiiokėti prieš birželio 15 d., 

1930 m. F. L. I. S.

NEKRUVINA REVOLIUCI-’ 
JA.

tomus tvarkyti.

Jo priešams to buvo per

daug. Iškėlė agitacijas ir. 
kaip bematai, gyventojus iš
judino. Valstiečiai ėmė telktis 
į burtus, kai-kurie gavo gin
klų. Vyriausiuoju jų vadu 
buvo jaunas advokatas gen.

Santo Domingo respublikoj * Ilafael Estrėlla Urena, 

pravesta nekruvina revoliuci- Kada keli tūkstančiai vais

Vidaus Ineigų departamento 

skyriuose. Čionais taipgi gali 

pagelbėti taksų mokėtojams 

išpildyti tas blankas už dykų.

Dar apart asmeniško paliuo- 

savimo ir paliuosavimų už už

laikančius asmenis, taksų mo

kėtojai turi tolesnį paliuosavi- 

mų iš 25%, pavyzdžiui:

Neapsigvvenęs ateivis yra ja. Tęsės šešias dienas. Revo-

asmuo, kurio gyvenimo vieta 

vis randasi svetimoje šalyje, 

nėr Suv. Valstijų pilietis, ir 

tik pervažiuoja per Suv. Val

stijas arba čionais tik apsis-

liečių suplūdo j sostinę Santo
liueionieriai laimėjo, jų va- Domingo, prezidentas su na- 

das paskirtas laikinuoju pre

zidentu. Naujo prezidento rin

kimai įvyks gegužės 15 d.

Žilutėlis kareivis preziden-

toja. Jeigu tik pervažiuoto jas, į tąs Horaeio Vasquež, susenęs 

jo norai sprendžiami nno Į 5r silpnos sveikatos, per šešias 

kaip ilgai jis čionais išbus, i dienas priešinosi, atsisakė pa

miškiais pasislėpė Amerikos 

J. Valstybių pasiuntinybės 

bute. Tenai jis greitai ir pasi

davė tarpininkaujant Am. J. 

Valstybių pasiuntiniui C. B. 

Curtis. Pasiuntinybėje padary 

D. C.

Teisė Valdyti Orą.
i-------

(Kių dienų juridiški pasaulio reikalavi- 

niai)

Visas žemės pAviršiis padalytas vals

tybėmis, o -kiekvienoje valstybėje — ats

kiriems savininkams. Vandens plotui 

(stambios npės, ežėrai, viduje esamos jū

ros) taip pat išdtdyti valstybėms arba 

atskiriems savininkams, i? tiktai atviros 

jūros pasilieka kaip ir niekam nepriklau

somos. Tačiau dėl oro kolei kas nėra jo

kių bendrų taisyklių., o tuo tarpu gyveni

mas reikalauja atsakymo į daugelį “oro 

teisės” klausimų.

Pirmas ir vyriausias klausimas yra 

čia tarptautiška teisė orui: ar galima lais

vai judėti oru visur, ar tik valstybės turi 

teisę apsaugoti savo riba* ore taip pat, 

kaip ir žemėje! Vienu atžvilgiu lakiosi

mo, kaipo tokio išvystinmi, geriau, žino

ma, pripažinti orų neutralų, juo labiau, 

kad būtų labai sunku apsaugoti oro ribas. 

Tačiau kitu atžvilgiu, kiekviena valstybe 

neri apsaugoti save ir savo piliečius nuo 

lengvai galimų - užpuolimų iš viršaus, ir

7i

i todėl tam tikras apribavimas taip pat yra 

j reikalingas. Neutraliose atvirose jūrose 

toks klausimas išrišamas paprastai: pa

krančių gyventojų" saugumui pakanka, 

kad priešas neprieitų tokiame atstume, iš 

kur jis galėtų kenkti, pav., šaudymu iš 

toliausiai siekiančių armotų (patrankų). 

Todel atviroje jūroje pakrančių juosta 

apie 15 kilometrų platiuno laikoma vals

tybės nuosavybė, o visas plotas y ra visų 

valstybių bendrai naudojamas. Tačiau o- 

rui toks nusavinimas netinka; nes prie- 

šo laivas, esųs jūroje toliau, negu siekia 

patrankos šūvis, nėra pavojingas kran

tui, bet.orlaiviui panašios rilios nustatyti 

negalima, nes visokiame aukštume gali 

būti pavojingas. Todel jokių nustatytų 

ribų orui negali būti. Taip nusprendė jau 

1910 metų vasarų tarptautinis juridinis o- 

ro susisiekimo komitetas galutinai. Tačiau 

žinome, kad nuo .1913 m. sausio 1 d., dėl 

neramių nuotykių, Rusija atsisakė pripa

žinti tų oro laisvę, uždraudus perlėkti sa

vo vakarų ribas visiems oro lėktuvams: 

aviatoriam* grėsė sušaudymas nuo žemės, 

jeigu jie neišpildytų reikalavimo tuojau 

nusileisti ant žemės.

Netaukus ir Vokietija tų pat padarė. 

Ji pareiškė, kad lakūnai, perlėkę jos ri

bas, jei nenusileis ant žemės, bus iš šau

tuvų ir patrankų šaudomi. Bet pasirodė, 

kad lakūnai nebijo apšaudymų: jis gali 

tiek pakilti, o tokį aukštumų, kur šūvis 

nesiekia. 0 iš kitos pusės, dažnai nebūtų 

galima išskirti, ar tyčia, ar ne svptimšalis 

skraidvtojas nenusileido ant žemės, juk 

dažnai tas būna sunku dėl vietovės ir oro 

sųlygų.

Pereikime dabar į atskiras nuosa

vybes. Tuo reikalu įstatymai įvairiose ša

lyse skirtingi. Taip, Rusijoje, Prancūzijo

je, Australijoje žemės savininkas turi ne

ribotų teisę visai oro.erdvei, esamai vir

šuj jo sklypo. D, pav., Vokietijoje ir Švei

carijoje įstatymai apriboja savininkams 

oro erdvės valdymo sferų tiek, kiek tas 

gali teikti jiems naudos. Kitais žodžiais, 

Rusijoje arba Prancūzijoje žemės savi

ninkas turi įstatymiškų teisę neleisti 

skraidyti viršuj žemės bet kokiame aukš

tume; o Vokietijoje arba Šveicarijoje sa

vininkus neturi tokios teisės, jei tiktai 

skraidymo uparutas neužkliudo jo intere

są. (Bus daugiau).

Valstijo.se


I
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[ Prašau Į Mano Kampelį j
Prof. Kampininkas ties mašinomis, kurios atims 

iš jų darbą. Ir bitėms neužil

go užeis nedarbas.

PROF. KAMPININKO RA
DIO.

Kaunas. — Nesenai Lietu

voje įvyko “strošnas pervers

mas”, apie kurį visi bedievių 

laikraščiai labai palankiai ra 

šo, t. y. moterys “atbudo” 

įr “ pasi liuosą vo”. Mat, Plun

gėje viena moterėlė mirdama 

atsisakė religinio patarnavi-1 

mo.

Philadelphia. — Staiga čia 

pagarsėjo kalėjimas, kuriame 

dešimčiai mėnesių buvo pas

tatytas (kiti sako pasodintas) 

Chieagos butlegerių komisa

ras Kaponis. Gerai ten “nu

glūdintas”, nupališuotas” iš

ėjęs jis nutaria “kvitinti” A- 

ineriką ir , nusipirkęs 10 siu

tų po daugiau noi l()0 dol. 

kiekvieną, išvažiuoti visai į 

rf, Havajų salas ar kur kitur. Jei

gu tai tikrai įvyks, tada visi 

Chieagos ir kitų miestų butle- 

geriai bus, siunčiami į Phi

ladelphia kalėjimą, “pališavi-

mui”.

Chieaga. — Socialistų kom 

panijos prezidentas Pijušaitis,' 

perleidęs per savo organą, kai- 

kurių parapijų atskaitas, da

bar žada evangelijas spaus

dinti, vis tam, kati įrodžius 

katalikams menininkams, jog 

nėra jokio jiems nusidėjimo 

dalyvauti bedievių vakarų pro 

grainose.

— Pasakyk man tiesa, tėve

li, — atsiliepė ligonis, — or 

yra man vilties pasveikti?

Pažiūrėjau j ligonio atviras 

akis, į jo aiškų, ramų veidą. 

Mačiau, kad jis tiesos nebijo. 

Ir pasakiau jam tiesą.

— Maža vilties, brolau, 

kiek žmonės jums gali p«r 

gelbėti. Bet tikrai, — niekas 

nežino. Dievas daug stebuklin

gai išgydo, iš kurių gydytojai 

nelaukė išgyjimo. Atsiduok, 

brolau, Dievo Apveizdai.

Ramiai ligonis priėmė žinią. 

Pagriebė jis mano ranką, kie

tai prispaudė prie savo lūpų, 

giliai padėkojo, kad pasisku

binau ateiti ir jo sielą nura- 

minti ir taip atsisveikino su 

savo klebonu, dvasios tėvu, 

— ant amžinystės slenksčio.

Ir tą pačią dieną jo gyvy

bė užgeso...

Grįžau gilių įspūdžių apim

tas, mąstydamas apie žmo 

gaus gyveninio netikrumą,

Dvi špygi.
Susivaidijo dvi moteri ir Į tarpininkauti

'apie likusios šeimos vargus, a- 

pie kunigo didžią užduotį — 

jy

Kaunas. —čia susitvėrė Bi

tininkų draugija, kuri “pri

iminės vašką perdirbti į dirb

tinius korius”. Taigi, ne tik 

žmonės, bet ir darbščiosios 

Lietuvos bitelės pradės skūs-

draugas

BOLŠEVIKU KOVA! vaizdoj yra dorinis nusižengi- 

TIKĖJIMAMS. fe,“sili"'i noby’

Kun. l)r. Walsh apskaičiuo

ja, kad ligšiol Rusijoj bolše

vikai yra nužudę tik vienų 

stačiatikių dvasiškių virš 0,- 

000.

Fermio stačiatikių (pravos

lavų) arkivyskupui gyvam 

išlupta akys ir gyvas palaido-

Nesenai Wasliingtone įvyko 

įvairių tikėjimų šios šalies 

piliečių skaitlingas susirinki

mas protestuoti prieš Rusi

jos bolševikų valdžią dėl reli

ginių persekiojimų Rusijoj.

Susirinkime buvo keli tūk

stančiai žmonių. Be kitų kul- tas (užkastas duobėn), sakė 

bėtojų kalbėjo ir kun. Dr. kun. Dr. Walsli.

Edmundas A. AValsh, George-1 čerdtne vienas šventikas 

town Universiteto prezidentas, didelio šalčio metu išvilktus 

Kun. Dr. VValsIi yra arti susi- plikai ir ant jo imta lieti vpn- 

pažinęs su Rusija ir bolševi- duo. Neužilgo pasidarė ledo 

kų valdžia. Apie du metu jis stovyla.

ten po karo darbavosi Švento-
. m. * , • • •• Bolševikai kovoja visas re-
jo levo Šelpimo organizacijos ' .. , .. ,r ..
priešaky. J’SDas, sake jis. Ir jie nepasi

tenkina viena Rusija. Tą savo 

Kalbėdamas apie bolševikus; piktą kovą jie darbuojasi per- 

kun. Dr. Wa!sh tarp kitko pa-'kelti ir į kitas šalis — pra- 

reiškė

“Aš iššaukiu

zmonems

viena parodė kitai špygą. Sisantykiuose su amžinu gyve- 

padavė savo priešininkę į tei- jUimu... Atsiminiau ir prakil- 

smą. Teisėjas tarė: nų Amerikos respublikos pre-

— Už špygą negaliu baus

ti, nes ir tokio įstatymo nė

ra.

zidentą, kuris kataliku nebū

damas, taip gražiai pagerbė 

Kristaus Bažnyčios kunigą. Ir 

neužmirštu aš tos dienos įvy-

— Ką, nėra įstatymo, sušu i. . v » 
i k * • v kių. Ypač man jie gyvai što
ko skundėja; jei taip, tai se' - -

tau vieną špygą, še kitą. Ir. 

pakišus špygi teisėjui po no-

sia,

««src

išbėgo.

vi akyse, nūn, užgesus Taft’o 

gyvybei.

Kun. Jonas J. Jakaitis

FRAGMENTAS IS PREZIDENTO TAFT’O 
GYVENIMO.

. • ———— 

Keletą dienų atgal, mirus 

garbingam J ungtinių Ameri

kos Valstybių piliečiui, — bu-

kramentą, nepatogu buvo už

vesti nebūtinai reikalingas 

kalbas apie etiketos formaly-

Sekmadienio vakarais, ga

vėnios metu, Paulistai duos 

dialogus iš sakyklų senoje šv. 

Marijos bažnyčioje Cbieagoj. 

Vienas kunigas statys klausi

mus, o kitas į juos atsakinės.

sovietų vai- j 
džios premierą Bykovą už ka

talikų persekiojimus ir baudi

mus tik už tai, kad jie tiki 

Dievą.

“Sovietų valdžia savo pik-' 

tu .nusistatymu įneša kovą į •; 

kiekvieno žmogaus širdį ir 

namus ir grąsina tnrptauti- j 
niams santikiams, nes kėsinasi į 
prieš krikščionybės civilizaci-} 

jos svarbiausius pamatus.

“Tai intelektuale savižudy-j 

bė kiekvienam žmogui, ar jis 

butų ministerių pirmininku, 

ar apmokamuoju propagandis

tu, ar Am. J. Valstybių sena

torium, nukreipti savo akis 

nuo tų kuoaiškiausių baiseny

bių ir sakyti, kad tai “nami

niai reikalai”, lęad “niekas 

pašalinis neturi reikalo maišy 

tis”. Tų iškeliamų faktų aky-

internacionalo pagrinde yra 

ateizmo (bedievybės) platini

mas. Tą darbą pradeda jauni

mu.

APIE PIENYNĘ.

Pienyne visų pirmiausia tu

ri turėti atskirą pienui kam

barį, atskirai nuo karvės tvar

to. Todėl, kad pienas gali bū

ti labai greitai užkrėstas vi

sokiu purvui ir taip pat labai 

lengvai sugeria visokius kva

pus. Jeigu pienas užsikrėčia, 

tai tuoj tampa nesveiku, pa-

perskaityti Suv. Vai.. Agri

kultūros Departamento bulle- 

tiną 1214, “Farm Dairy IIou- 

ses”. Knygutė turi specialių 

patarimų — kaip pasirinkti 

namui vietą, kokią medžiagą 

vartoti, kaip sienas grindis ir 

langus įdėti, kaip aprūpinti, 

nuo ūkio su 25 kalvėmis iki 

didelių ūkių, kur galima į bon- 

kas pieną dėti.

Galinm gauti namams pie

nus, nupieštus, iš Division of 

Agrįcultural Engineering, Bu- 

reau ot* Public Roards, U. S. 

Dept. of Agriculture.

Farmers Bulletinas 1214,

vusiam prezidentui Williain,bę ir todėl, trumpai padėko- 

Howard Taft’ui, spauda pri

minė to kilnaus vyro gražias 

sielos ypatybes. Lai ir man

jęs, užėmiau 

tą.

Privažavus

man skirta vie-

miesto rotušę

bus leista čionai atpasakoti to- '• išlipau, kad susiradus į ligo

jo įžymaus šios garbingos res- ninę einantį gatvekarį. Išlipo 

publikos vado gyvenimo frag-jir mandagusis keleivis. Tik 

menti), kuriame man pačiam;pirm nueisiant, kilstelėjo savo 

netikėtai teko būti dalyviu, (skrybėlę ir pasisakė savo

Pradžioje mano klebonavi- į vardą: “AVilliam Howard

Neapleiskite
Persalimo!

mo IVorcester, Mass., vieną 

vasaros karštą dieną telefonu 

man pranešama iš miesto ligo

nines, kad tenai ką tik atvež

tas iš plieno ir vielų dirbtuvės 

pavojingai sužeistas lietuvis 

darbininkas, reikalaująs kuni-

Taft”. Galite suprasti mano! 

nustebimą... Norėjau dar ką • 

atsakyti kilniam draugkelei- 

vini, bet jau jis buvo įsimai

šęs į minią. Aš-gi nusiskubi

nau į ligoninę.

Radau savo tautietį parapi-

go, ir kad reikia paskubinti. į jietį, tvirto sudėjimo, pačia- 

Pasiėmęs švenčiausiąją Sakra-', me jaunystės žydėjime, opera-

mentą ir šventus aliejus netu

rint automobiliaus (tuomet

cijų kambaryje, gulintį ant 

stalo. Šalia triūsęs gydytojas

dar retai kas juos turėjo), j ir lakstė slaugės. Jauna jo 

pasileidau pėkščias trumpiau-{žmona nuošaliai verkšleno, 

siu keliu į ligoninę. Perkertant, Po operacijos stalu kraujai 

Green gatvę, pasiseka užšokti ir gulėjo padėtos nutrauktos 

ant laipto atdaro gatvėkaro, ligonio kojos. Supratau, kokia

grįžtančio iš miestelio Willbu- 

ry. Dienos būta karštos ir gat- 

vekaris žmonių pilnas. Prisė

jo stovėti ant laipto. Užsimo

kėjau kandnktoriui savo ni

kelį ir paprašiau transfer’o 

į miesto ligoninės gatvekarį.

* Tačiau, koks mano buvo nu

sistebėjimas, kuomet vienas 

rimtai sėdintis, diktoku atro

dantis, malonaus veido kelei

vis, kilstelėjo savo skrybėlę, 

atsistojo ir mane pakvietė už

imti jo vietą suole. Man tuo

met esant dar visai jaunam, 

tvirtam kunigui, lyg buvo ne

jauku priimti vietą nuo daug 

senesnio žmogaus, tačiau, h> 

* rint su savim Švenčiaus) Sa

kaisi gyveninio tragedija tą į 

dieną turėjo įvykti plieno ir 

vielų dirbtuvėje. Ir ne pir

mą jau auką ji paglemžė iš ma 

no parapijiečių, ir tai pačių 

tvirčiausių, gražiai išaugusių1 

Lietuvos sūnų!..

Sužeistasis pažiūrėjo į ma

ne. Jo akys nušvito, pažinus 

kunigą. Priima jis atgailos sa

kramentą. Įteikiu jam šv. Via 

tiką amžinystės kelionėn. Su

teikiu jam paskutinįjį Šven
tais Aliejais Patepimo Sakra-J 

inentą ir suteikiu Palaimini- ' 

irią su visuotiniais atlaidais, ' 

duodamais mirties pavojaus 
valandoje. Užbaigiu pamaldas. * 

Pakalbinu ligonį.

Sustabdykite pirm negu įsi
galės — pirm negu pastos tik
rai pavojingu. Atsikratikyte 
peršalimo naudodami rAuv 
EXPELLERl su pirmu ko
sulio ir čiaudėjimo apsireiski- 

Imu. Du ar trys išsitrynimai 
' su PAIN-EXP’ELLERIU su
teiks jums neįkainuojamų pa
galbą.

PAIM-EXPELLERIU išsitrynimas paakstina kraujo Cir
kuliacija Jis pralinksmins jus. Jis sustiprina jėgas J«» 
JuteikiaTjums daugiau galios pasipriešint, ligoms_ Jis su 
kelia jumyse impulsų kovai su paprastais susirgimą s.

Netenka — Galios
P Al N-EX HSLLERIS »toia pągei-

bon Muikulų Gėlimai ir Skaudėjimai pranyk*,a.
Padaima“ ir .lipnumai pradingsta. Atgaivinantis 

Pa1n-EXPBLLES1O iiaitrymmu
“mį ju.ų *i»temą. Ju* e»te atnaujinta, 

ir sutvirtinta*.
PAIN-EXPBLLERIS irode «avo naudingumų 

.uviri iešia*de»im, melu laikotarpiu Dėlto Ji* 
vra viaame pasauly naudojamas ir rekomenduoia- iiu" PerialiJu. Ko.ulii», . Paprą.ųj Gerkles 
Skaudėjimų. Pergalimų Krutinti*. G
te. Sustingusio Sprando, Neuralgijos, StrėndiejJ’o 
ir t. t.

Dvejopo populiarių kainų didumo bonkute*.: 
maitine IS c«ntai, didesne 70 centų.
Beikalankite artimiausioje Vai»tintj« 

arba raiykite 1

77r» L»bof/ori»» trf 
LlF.Ad. RICHTER *3 CO.

IgRAY ANO SOUTH FIFTM STS.
brooklyn, n.v

T H V A PAIN -IXPEILER

-ggtejng thė Family.
tu too b«d Pa nksn t i

;<yo r<ir

intesnati

pienas būtų laikomas 

liai pastatytose vietose, kur 

dulkės, insektai visokie kva

pai neprieinami.

Jeigu ūkininkas planuoju 

plėsti visam pasauly. Trečiojo pastatyti pienvnei namą, turi

vojingu vartotojui. Valstijų 

regulacijos reikalauja, kad gali būti I)asįųsjas ant parei; 

specia- davinio

F. L. I. S.

SEKANTĮ SYKĮ,
IMK SIUOS DAŽUS

Kai norėsi dažyti, bandyk Diafnond Dažus. leng
va juos vartoti. Po to nulygink rezultatus. Tė
myk, kad neišrodo perdažyti; nėra nei dėmių, nei 
driežlių. Jie atnaujina drabužius. Tėmyk, kaip 
spalvos pasilelka aiškios. Tų padaro dažų anvilinaa 

Juose yra nuo 3 iki 5 sykių daugiau anilino, negu 
kituose dažuose. Baitas paklotas Diamond Dažų 
yra originaliai “visų tikslų” dažai. Jie dažo arba 
varsuoja šilkų, vilnas, bovelnų, lininius audeklus, 
rayon arba bile sudėtinį audeklų. Mėlynas paklotas 
yra specialiai dažai vien ši'.kui arba vilnoms. Su 
jomis jus galite dažyti brangius šilkinius arba 
vilnonius, kurie prilygs geriausiam profesionališ
kam darbui Perkant tų atsimink — Mėlynas pa- 
kielas dažo tik šilkų ir vilnas Baltas — viskų. Jūsų 
pardavėjas turi abu.

DIAMOND DYES
Lengva vartoti — geriausi rezultai 

VISOSE APTIEKOSE

Išėjo Iš Spaudos Nauja

‘KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS'
— Parašė — '

KUN. DR. K. MATULAITIS, M. I. C.
'■ ♦ • • ’

Knyga yra naudinga visiems, kurie siekia dva
sinės tobulybės. Knyga paskirstyta į tris dalis. I. 
Apie Tobulybę, 2. Apie dvasios vadovybę, 3. Apie 
bendrąsias priemones tobulėti.

Pirmoje knygos dalyje sužinosite daug naujų 
dalykų apie dvasinį gyvenimą, dorovinę dvasią, 
sielos takus etc. Antroje dalyje rasite apie žmo
gaus būdą, temperamentus, pašaukimus etc. Tre
čioje dalyje yra nurodyta dvylika tobulinimosi 
priemonių.

Knyga turi 215 p. teksto, gražiais “fabrikoid” 
aptaisais. KAINA VIENAS DOLERIS.

Rašykite:

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III.

£OSK VVMATCHA.
ABour.'

OiOMT t COUftT 
įsoFHifc ik Yne

Iš Porto (Trinidado sala) 

arkivyskupas savo laiške pa

tarė moterims gavėnioj susi

laikyti) nuo kvepalų, nieko ne

vartoti ant lūpų, veidų nepūd- 

ruoti, neiti į teatrus, kinemato 

grafus ir šokius. Arkivysku

pas kreipė daug domės, kada 

uždraudė moterims dėvėti 

trumpas dreses bažnyčioje.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrų specialistų, ne pas kokį nepa- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius. neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno i&egzaminavimo. Jus sutau
pysit laikų lr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to. kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Seope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas lr 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 ilgų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, Jįlrdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokių užsisenėjusių, įsl- 
kerėjuslų, chroniškų ilgų, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto lkl 
l po pietų. Vakarais nuo 6 iki 7 

Nedėliomis nuo 10 ryto lkl 1 
po pietų

'įmik

Apsisaugokite užsikrė

timo! Gydykite kiek

vieną žaizdą arba įsi- 

brėžimą su šiuo įnuo

dijančiu antiseptiku. 

Zonite užmuša bakte

rijas ir gydo.

—

Feeti5*mint
The Laxative

Mėgsta jį vist 

Skanus kramtimui

mint, taip kaip guma. s

Fisher
-rvvrs just ir-
Y* OOtHTSk «*.o «

. ve-Mse • ya <?A.wr > ✓
Itbll wor Yout»*j Z,
PlCKlN'iM TH’S 

'J PfrftKt
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VYTAUTO SUKAKTUVIŲ KAMPELIS.

Pirmas Vytautu 500 m.iriamas ir j centralinį komite-

CHICAGOJE
sukaktuvių minėjimo komite

to susirinkimas įvyko kovo 13

tų paskirta šie asmenys: kum 
H. Vaičiūnus, A. Valančius, J.

STOTIS BPG.

d., Aušros Vartų parapijos Motekaitįs, Misius ir Janušau*

salėj.
J ši susirinkimų atvykę at

stovai bei komiteto nariai iš

kų. 7) Brighton Purk pradė

tu organizpoti komitetas. Fed. 

skyrius laikė susirinkimų ir

sekamų kolonijų: Cicero, Nor- i išrinko komisijų. Uoliai čia 

tli Side, \Vest Side, IStli St,, veikia parapijos kunigai ir 

Bridgeport, Town of Bake, [veikėjai. 8) Marąuette Park 

Brighton Park, Marąuette j— atstovai pranešė, kad trum 

Park. Dauguma minėtų kolo- poj ateityj, susitarus su kle-

nijų parapijos ir-gi prisiuntė 

savo atstovus.

Susirinkimas buvo skaitlin

gas. Apkalbėta daug skubo

tų reikalų, kaip tai:

1) Suorganizuoti vietinėse

bęnu, šauks visų draugijų su

sirinkimų. Iš Boseland, West 

Pullman, Melręse Park ir toli

mesniu kolonijų atstovų nebu

vo, vienok yra žinių jog ir ten 

greitu laiku bus suorganizuo-

kolonijose komitetus, 2) Su- ti komitetai Vytauto 500 m. 

daryti Centralinį Komitetų iiAnirties sukaktuvių minėjimui, 

išrinkti valdybę. | Kadangi nevisosa kolonijosa

3) Nužiūrėti ruimingų salę. j įvyko komiteto organizavimo
4) Prasyti muzikų, kad su- Į susirinkimai ir ,ne iš visų ko- 

organizuotų tūkstantinį chorų. jonijų buvo prįsįljsti į cen-

5) Pasiteirauti apie medalių'.tralįnį komitetų nariai, tad

padirbimų su Vytauto atvaiz

du ir kainų.

C. K. valdybą išrinkta tik 

laikina. Jų sudaro šie asme-

Organizavimo kolonijų ko-inys: pirui. L. Šimutis, 

mitetų reikale kolonijų atsto- ‘ Draugo ” red.; vice-pirm. — 

vai pateikė sekančių žinių:įiuž. A. Žvirblis; rašt. — stud. 

Bricįgeporte — parapija ir dr- Petras Atkočiūnas, 

jos tariasi šaukti bendrų su-J Medalių padirbimo reika- 

sirinkimų kame išrinks komi-į las pavestas valdybai nužiurė- 

tetų. Tas įvyks po misijų. 2) į ti tinkamų’ Vytauto atvaizdų 

Dievo Apveizdos parap., 18tb j ir sužinoti kaina.

St. — jau nutarta šaukti pa

rapijos ir visų draugijų ben

dras susirinkimas komiteto su 

darymui. 3) Town of Lake — 

kun. A. Linkus pasižadėjo dė 

ti pastangų, kad sušaukus vi

sų draugijų susirinkimų ir 

sudarius komitetų. 4) West 

Side — kun. L. Draugelis su

tiko sušaukti greit Fed. sky

riaus ir draugijų atstovų su

sirinkimų kame bus išrinktas 

komitetas, 5) North Side — 

atstovai pranešė, jog kun.

Svirskas ir veikėjai šauks 

tuoj visų parapijos draugijų 

susirinkimų, kad sudarius ko

mitetų. 6) Cicero — pradžia 

jau padaryta, komitetas tve-

Suradimui tinkamos ir rui

mingos salės ir sužinoti'kai

nas pavesta kun. H. Vaičiū

nui ir J. Mickeliunui.

Kitų C. Komiteto susirinki

mų nutarta šaukti balandžio 

(April) 23 d., po Velykų.

Iš to galima spręsti, kad 

lietuvių visuomenė rimtai ren

giasi prie sukaktuvių minėji

mo. Reikalas yra svarbus, to

dėl neprivalome jo praleisti, 

bet turime dėti pastangų, kad 

s uk aktu vi ų apvaikšči o jimas 

butų kuosekmingiausias.

Tad, visi lietuviai darban!

Stud. P. Atkočiūnas,
rašt.

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL.

X Jųu greitai prasidės pa

mokos Vyčių 36 kuopos base- 

baU ratelio. Visi, kurie da ne- 

užsirašėte, atsilankykite į su

sirinkimų, bet koki ketvirta

dienį McKinley Park Field 

House, 39th ir Western, 8 vai. 

vak. arba kreipkitės į Jos. 

Miller, 4352 So. Fairfield, ar

ba Zig. Vyšniauskų, 2517 W. 

43 St.

Visi, kurie norite aprašymus

Brighton Park. — Visi Vy
tauto teat. klubo nariai eis 

‘•in corpore” prie Šv. Komu

nijos kovo 23 d., 8 vai. ryto,

N. P. P. Šv. parap. bažnyčio

je. Bus labai iškilminga, nes 

yra kų tik susitveręs naujas 

jaunimo būrelis.

X Dabar važinėja Vytauto 

Teat. klubo “Dainos ir vaidi-

nūnai” į tas vietas, kur dar d6ti į .‘UoKinky P»rk Ne’ws'\ 
nevaidinta. Padarykite sutar

tis! Draugijos ar parapijos 

norinčios gauti pelno lai, krei
pia pas Zig. Vyšniauskų 2517 

W. 43 St.

I
X Teko girdėti, kad R. An- 

dreliūnas, turintis: Jevvelry 

krautuvę, 2550 W. 63 St., duos 

Vyčių 36 kuopai vienų žiedų 

su žirgvaikio antspauda. Jį 

gaus tas narys, kuris prirašys 

daugiausia narių į kuopų.
Taip pat bus duotas kitas to

lūs žiedas vienam iš narių, 

kuris daugiausia darbuojas 

pakelti kuopų ir esųs atsižy

mėjęs vyčių darbuose.

X Vyčių 36 kuopa rengia

Buneo party”, kovo 29 d.,

Meldažio salėje, 2242 W. 23 

Pl. naujo vyčių spaustuvės na

mo naudai. Bus virš “šimtas

kreipkitės pas Zig. Vyšniaus

kų, 2517 W. 43 St., kurįs yra 

reporteris.

X Jonas Beringas, 4414 S. 

ltockwęll St. turintis lmrdwa- 

re, paints ir wall-paper krau

tuvę, matydamas, kad dauge

liui žmonių reiks pagrąžinti na 

mus, turės apie bal. 1 didelį 

išpardavimų.

Red Gherris.

venų, rankų darbo mezginių
ir siuvinėtų daiktų.

Musų veikliosios komisijos 

narės surinko iš biznierių la

bai puikių daiktelių, kokių 

tokiuose vukaruo.se niekuomet 

nebuvo. Taigi visi kviečiami j 

tų vakarų atsilankyti. Visas 

pelnas skiriamas seselėms 

pranciškietėms.

Pastaba. Katrie turėjot nu

sipirkę tikietus, malonėkit ne- 

numesti. Bus geri 25 d. ko

vo. Pramoga atidėta iš prie

žasties misijų. Vakaras turėjo 

įvykti 23 d. kovo, gi dalau 

įvyks 25 d. kovo, Šv. Jurgio 

parap. salėj, 32 ir Auburn

Avė., ant antrų lubų.

Valdyba.

dėkoja g«rb. prof. kun. Urbui 

už pasveikinimų ir linkėjimus 

mūsų draugijai, minint dviejų 

metų sukaktuves, kovo 16 d.

ba/*-. labi’li

Aipicm

SUKAKTUVĖS.

Town of Lake. — Kovo 16 

d. draugija Šv. Agotos, mote

rų ir mergaičių, minėjo 20 me 

tų sukaktuves nuo draugijos j 

susiorganizavimo.

i Nuo pat įsikūrimo ši pašel-

...........  i pine draugija gerai tebegv-

Briidgęport. — Šv. Pranciš- Į vu°Ja- Daug pasidarbavus Šv. 
kaus Rėmėjų 1 kuopa rengiu'[Kryžiau« parapijai. Dabar pir 
“buneo party”, 25 d. kovo niininkė yra p. Bliudžiuvienė, 

Šv. Jurgio 'parap. svetainėj. ras^ L. Venckevičienė. 

Rėmėjos deda pastangų, kad

atsilankiusieji į vakarų būtų 

patenkinti. Turi visokių do-

‘BUNCO PARTY”.

Galinda.

PADĖKA.

“pri zes” ir “refreashmenb 

Visi kviečiami atsilankyti.

ŠIE PAPRASTAI BUDAI 
LENGVINA DANTŲ

DYGIMĄ.
Buk utargus vaiko maitinime 

dantitns kalantis. NepervaĮgydyk. 
Dabok vidurius ir jei tik pasirodo 
nevirškinimas, gesai arba užkietėji
mas, duok jam kėlėt# lašų nekenks
mingos, gardžios, Fletcherio Casto- 
rijos. Tos paprastas būdas paleng
vino dantų dygimų niutonams kū
dikių — motinoms taip-gi. Nes per 
virš 30 metų Castoria buvo ištikima 
motinų talkininkė visur. JI greit už
migdo piktus ir nerimaujančius vai
kus — ir ,Ji yra augmeninė. Todėl 
jus jos visada galite duoti pagal rei
kalų. JI padaro ricinos darbų, tik 
geriau ir švelniau. Del jūsų apsau
gos butolis tikrosios Cast-orijos turi 
Kietchorio parašų.

STACIJOS
Su atvaizdais,

Graudūs Verksmai
IR

Kai kurios Gavėnios 
Giesmes
r £ * k *

Išimtos iš “Ramybė Jums”
KAINA 10c

Nauja Laida. Daug per
kantiems duodame nuolaidą.

“DRAUGAS” PUB. CO.

2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III.

HARDWARE & PAINTS

Taipgi dėkoja varg. K. 

bonui ir P. Sabonienei už pa 

giedojimų Šv. Onos giesmės 

per Šv. Mišias. Valdyba.

Nereikalingas
Skausmas!

Dabartinėmis dienomis daug žmonių 
ima Bayer Aspirin nuo daugelio ma
žų skausmų, ir taip tankiai kaip 
jaučia skausmų.

Kodėl ne ? Tai užtikrintas antido
tas nuo daug skausmų. Jis veikia!

Ir Bayer Aspirin tablctai visai ne
kenksmingi. Tame jus turite dakta
rų užtikrinimų; jis nesilpnina širdies.

Dėlto, neleisk šalčiu ‘‘persirgti.” 
Nelauk, kad galvos skausmas “per
eitų." Ar kad neuralgija, neuritis ar 
net reumatizmas yra tai kas tokio 
kuriuos turi perkasti. Tik daktaras 

j gali kovoti su tokiais skausmais, bet 
( jus galit visada pasinaudoti Bayer

I Aspirin palengvinimui.

Dievo Apveizdos Parap. —
Šv. Onos draugija širdingai

Jonas Adomaitis ............................ 1.00

Visiems lankytojams ir au

kotojams negaliu surasti žode

lių, kad atidėkavojus. Širdin 

ginusias ačiū. Meldžiu Viešpa

ties Dievo visiems sveikatos ir

laimingos ateities.
Prašau lietuvių visuomenės

Didžiai esu dėkingas tiems 

lietuviams, kurie mane, varg

dienį, ligos suspaudime iš 

mielaširdystės asmenini ir laiš 

keliais aplanko, suramina ir

sušelpia, teikia progų pasi-,

gydyti pasigailėti manęs ligonio; ap

lankyti ir nors kokia aukele

Loomis maliava balta Ir 
visokių spalvų. Galima var
toti iš lauko arba viduje. 
Tik .......................... $1.48 gal.

Champion varnish; varni- 

shis dėl visokių vartojimų.

Tik ....................... $1.39 K»i.

Boys Bali Bearing Skoitai geros iš- 
dirbystės, ilgam dėvėjimui. $1.75 ver- 
čios special ............................................... $1.28

Bayer Aspirin visada yra ir Jis 
visada pagelbsti. Apsipažinlc su 
jo vartojimų skaitlingumu, ir iš- 
veng daug bereikalingų skausmų.

BAYER ASPIRIN
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticacidester Salicylicacid

Iš Amerikos Tiesiai Į Lietuvą
PER

BALTIC AMERICA LINIJĄ
Jums Patogūs Išplaukimai iš New Yorko:

ESTONIA .............. BALANDŽIO 3
LITUANIA .......... BALANDŽIO 17
POLONIA  .............. GEGUŽIO 1
ESTONIA .............. GEGUŽIO 17

Oficialė ir Vienintelė Amerikos Lietuvių D. L. K.
Vytauto Jubiliejaus ekskursija išplauks laivu

LITUANIA - GEGUŽIO 26
Tai bus išimtinai vienų lietuvių ekskursija. Visos 

pastangos daroma, kad tų ekskursijų padarius isto
rine, atmintinų ir pilnų įvairumų ir malonumų.

Prirengimui prie šios garbingos ekskursijos arlia 
prie kitų išplaukimų be atidėliojimo kreipkitės į mus.
Turėdami ilgų metų patyrimų laivakorčių biznyje, 
galėsime visus jūsų reikalus atlikti taip, kad jūsų 
kelionė į Lietuvų ir sugrįžimas į Amerikų įvyks be 
jokių sutrukdymų.

Laukiame jūsų greito atsiliepimo į mus asmeniškai ar laišku.

PaulP.BaltutisSCo.
3327 So. Halsted St. Chicago, III.

TEL. YARDS 4669

Gal būt pavasary vėl galė

siu vykti į mineralias sūrių 

šaltinių vonias pasigydyti, 

kur yra vilties pasveikti.

Iš Covengton, Kentuckv, 

nuo gerb. kun. AValter V. 

Smilgiaus gavau suraminto 

laiškelį su naudingais patari

mais ir antrų kartų nukėlę 

$5.00, Pildydamas jo patari

mus jaučiuos geriau. Už tai 

gerb. kunigui tariu širdingai 

ačiū.’

Taipgi čia vietiniai Ciceros 

gyventojai, kurie pasižymi 

mielaširdystės darbais, aplan

kydami ligonius, vargdienius 

šelpdami neaplenkia ir manęs.

Sekantieji aplankė mane ir 

aukojo:

Jonas Smalskis..................... .... $2.00

Jurgis Skaisgirys .................... 2.00

Molusevičienė ..................................... 2.00

M. Gedminienė ............................. 1.00

sušelpti bėdoje, kol sveikatų 

atgausiu.

J'oseph Lapinskas,
1411 So. 49 Avė.,

Už! alkom U’nion 
žema kaina.

Hardwarc skeltus. Step—Ladders 6 pėdų, ge
rai padarytas bargenas $1.29

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street Tel. Lafayette 4689

TUBBY Spring Fever.

vukaruo.se


i

Ant rudiems, Kovo 18, 1^30 U R K O
■re
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CHICAGOJE
PUIKUS DAINOS” CHORO 

KONCERTAS.

Pereitą sekmadienį teko pa

sigerėti L. V. Chicagos Apskr. 

“Dainos” choro koncertu, 

Kimball hall’eje, kur buvo dai 

nuojauta tarp kit ko įžymi 

Dubois’o gavėnios kantata 

“Septyni žodžiai nuo Kry-

sią” išpildė tenoras ir sopra

nas su choru.

Ir paskutinį žodį — “Išsipil 

dė jau” atliko visi solistai su 

choru.

Užbaigoje sekė malda — 

“Garbinam Tave Kristau”, 

kurią išpildė bendrai choras.

Pabaigus nesigailėta aplo

dismentų, ypač gerb. dirigen-

vana, kurios už pinigus ne

galima nusipirkti”.

Gal tūliems atrodys, kad p. 

Sakavičiaus pagerbimas yra 

mažmožis.

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
Rea Tel. Mld*ay l«ll

i

Telefo Boulevard 1419

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bet SU tuo dalyku *tidarė antrą ofisą (su Dr. Laural- 

. ... v. .. * člu — viršuj Belsklo-Rakščio aptle-
SUSipaŽIIlUS Ul'eiuUS jis atl'O- kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 
dys kitaip. Vien tik tas turi VaU,‘dOi: I1UO 2 ikl < »»

Prospect 1920,
nemažai svarbos, kad šio aps- į SenM ofiBM toj paCloJ TlctoJ: 
krivio istorijoj 

žmogus, 

vaną ir

ir ją turi užsitarnauti. Prie

to da, asmens gaunamo tokį ofisai:

OTDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street

Telef. Canal 1718-I2U
DR. S. A. BRENZA

Valandos:
Ir

2 liti 4 p. 
Ketrorgal®

p. Panedėllalt
vakare

Ofiso Valandos: 
diena. Ir 4:22

• Iki 12, 1 iki
Iki 4:14 vakare

pirmutinis 4401 So- Ashland Avė. Valandos: nuo ofis0 Tel. vlrglnla 0034 
t iki 8 vakare, lel. Boulevard 7820 _ .. _ _

kuris gavo tokią do- Ree. 4941 S. Albany Avė. Tel. Pros- 1 Rezidencijos: Vaa Buren 
... pect 1930. Nedėtomis tik pagal su-

rangą yra lietuvis, tartj.

urėdą visa praeitis buna nuo- i«« s. 49 ct. 2924 w«uutngtoo j
duiniiai ištyrinėta Tvriuėii- s-4. 7-9 i*-2, 4-4. Blvd. ;uugmai įsvjnneui. ry nuėji- Tel cicero 442 Tel. Kedzle 2464-2461 I 

kalbant, koncer- mas tęsiasi kelioliką mėnesių. Į __ _ . nniifiiT
Dili Si Ai UuW1AT

žiaus”. i t ui p. A. Pociui. Delei ten dar-

Koncertas visais atžvilgiais buvo malda pakartota.

pavyko gerai. Į Apskritai

Programa prasidėjo. Best’o tas nusisekė labai gerai, at- Suradus negeistinų ir liepa

maršu, kurį išpildė gerb. kom rodė kaip bažnytinė muzikos 

pozitoris p. A. S. Pocius var-' šventė.

gonais. Maršas gana gražus ir, Dar noriu pasakyti šiek 

ypatingai technišku atžvilgiu • tiek apie chorą. Man tenka

vvzdingų darbu asmens praei-Į

. " v j , u-l Gydytojas Ir Chirurgas
ty nei nebandyk to garbiu- j rezidencija

Nedėliomlsgo paaukštinimo gauti.

liūdija, kad p. Sakavičius

išpildymas buvo įdomus. 'pirmą kartą girdėti chorą. Ir ra.pavyzdingas žmogus.

Po maršo pasirodė scenoje i turi pasakyti, kad jis labai: Tūli mano, kad šerifas turi J

p. St. Lauraitienė, kuria žiū-!man malonius įspūdžius šutei- būti koks tai mušeika. Bet p.

<pas 4729 W. 12 Pi. 
.Tel. Cicero 3888 Susitarus

5843

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 Iki 4 Ir 6 Iki 8 v. v. 
Nedėliomls nuo 10 Iki 12 ryto 

Namų Ofisas 8413 Franklin Blvd. 
Vai.: nuo 8:30 Iki 9:30 vak.

y-

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

Tel. Kenvood 5107
Tintieji rankų .plojimais pas-jkė. Tokiu choru nebūtų gėda Sakavičius tokiu nėra. Jis v- 

veikuio. Jos išpildyta buvo!niekur pasirodyti viešai. Už ra linksmo būdo, simpati-

tai tenka garbė gerb. dirigen- įngas žmogus. Per keliolika i y«Į . nao g jjįį n ryte; 
tui p. A. Pociui už jo choro metų savo tarnybos, kaipo še-'nuo 6 iki 8 vai. ynlf- apart 
muzikalinį išauklėjimą. • rifas, jis nėra užgavęs nei vie

šįs vakaras buvo benefisui, no žmogaus. Jo užduotis yra 

Jis buvo rengiamas pagerbti į išnešioti pašaukimus stoti teis-į 

gerb. kompozitorių p. A. Po- man ir daboti tvarką teismą

įžymaus kompozitoriaus Gou- 

nod’o kūrinys “O, Divine Re- 

deemer”. Gražiai ji sugiedojo, 

tik gal vietomis per smarkiai 

vargonais akomponuota bu

vo.
Vėliau vyrų choras pagiedo

jo tris giesmes, iš jų daugiau

sia atkreipianti dėmesį buvo 

žinomo kompozitoriaus Scliu- 

berto “Kur Diev’s”. Choras, 

turiu pasakyti, yra labai ge

ras, nors ir nedidelis. Jis tu

ri gražių balsų, gerai susidai

navęs. Ypatingai gražus teno

rų balsai, kuriems šitose gies- 

miese teko daugiau save pa

rodyti, negu kitiems balsams. 

Bendrai tariant, choras pali

ko labai gerą įspūdį. Tuo pir

moji dali programos pasibai

gė.

Po trumpos pertraukos pra

sidėjo antroji dalis, kurios 

su dideliu susidomėjimu laukė 

visi. Antroji dalis susidėjo i 
iš minėtos kantatos. Joje gie-J 

dojo solistai, pritariant cho- • 

rui. Iš solistų, soprano dalf iš

pildė p-lė J. Kidiškiutė; teno

ro — p. A. Kaminskas, barito

no — A. Šiapus. Akompona- 

vo vargonais p. Harold Cobb.

Kantato prasidėjo introduk 

cija, kuri pavadinta “Visi 

žmonės”. Ją išpildė sopranas 

solo. — P-lė G. Šidiškiutė turi 

gražų lirinį sopraną. Jos dai

navimas pasižymi dideliu ex- 

presiškumu.

cių, kuris nenuilstamai dar

buojasi “Dainos” choro va

dovybėje jau ilgą laiką.

Tebūna jam šis gražus kon- 

cretas naujos energijos šalti

niu!

Rašant šiuos įspūdžius teko 

! girdėti, kad kantata ruošia

masi atkartoti 30 d. šio mėne

sio Dievo Apveizdos bažny-

butv. Kadangi jis savo užduo

tis mokėjo teisingai atlikti, už 

tai jis tapo apdovanotas.

Vasario 22 d. Lyga buvo 

surengusį balių ir šokius, Lie

tuvių Auditorijoj. Prisirinko 

apie 1,000 žmonių ir nemažai 

miesto, apskričio ir valstijos 

politikierių. Šerifui Sakavičiui 

apie jo pagerbimą nieko ne-

šventadienio ir ketvirtadienio

ADVOKATAI

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Suite 721 First National liank Bldg.
38 S. DEARBORN ST.

Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5

čioje, kurioj yra geri vargo- ‘ žinant jis tampa pakviestas | 

nai o ir pati bažnyčia turi ge

rą akustiką'. Tai tikiai džiu

ginanti žinia.

Rap.

LIETUVIS ŠERIFAS GAVO 
AUKSINĘ ŽVAIGŽDĘ, 
DEIMANTĄ IR RANGĄ. 

VISAM AMŽIUI.

Plačiai ži

nomas vest 

sidietis, V. 

Sakavičius, 

einąs šeri

fo pereigas 

tapo apdo-

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 44tk Street Cbieago. IU.

DR. J. J. KŪWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kert* So. Weeten» Avenae 

Tel. Prospeot 1*23 
Resldenclja 3359 80. Leavitt St 

Tel. Canal 3334
Valandos: 3-4 po plotų Ir 7-2 v. ▼. 

Nedelioj pagal susitarimų

Ofiso Tol. Vlctory 3487
Of. tr Res. Tel. Hemlock 2874

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

Antras ofisas Ir Resldenclja
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-2 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-4 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republic 8442

DR. A. RAUKUS

A. A. OLIS
ADVOKATAS

Ofise Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

>1900 S. HALSTED STREET

NAMAI
4193 ARCHER AVĖ.

Valandos: prieS pietus pagal sutari} 
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

Ofiso Tel. Kedzle 0482 

Rezidencios Tel. Drexel 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 Avė.

VALANDOS: 2-4 po piet, 7-9 vak. 
Nedėliomls ir Šventadieniais 10-12.

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS
Gydo staigias ir chroniškas Ilgas

vyrų, moterų Ir valkų
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomls Ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija

Ir X-RAY
2130 AVEST 22nd STREET

CHICAGO

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

OPTEMITRISTAI

Phone Ąrmltage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILVVAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutart}

Tel. Lafayette 5791

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

Nedėlioję pagal sutari}.

ant estrados ir po trumpų ce-, u Salle gt Raom 1701

remonijų, jam įteikta auksi-į1*1- Randolph 0331-0332 vai. 9-6 
nė žvaigždė.

Linkėtina, kad šerifąp Sa

kavičius, gavęs tą brangią 

dovaną ir viso amžiaus urėdą, 

ateity panaudotų savo autori

tetą besidarbuodamas brolių 

lietuvių labui.

Ten buvęs.

Tel. Vlctory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PECIALISTAS

Ofiso ir Res. Tol. Boulevard 6911

DR. A. J. BERTASH
1484 80. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po 
pietų Ir 6 Iki 8 vai. vakare 

Rea. 3291 S. WALLA.CE STREET

Tel. Hemlock 8161

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22na Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6223 
Rezidencija: 6640 So. Maplevrood 

Avenue Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. T. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DAR 10 METŲ 
IŠMĖGINIMO

Vakarais
BO. HĄLSTED STREET
Tel. Vlct</y 0562 

7-9 vai. vak' apart Panedėllo Ir 
Pėtnyčios

----------------- ė--------------------

8241
■) i*

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

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

Nedėlioj 10-12

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

3436 West <9 Street 
VaL: 9—13 ryte, 1—4 p. p. 4—9 

v, r. Nedėlioj susitarus.

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

2151 W. 22 Št. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 3090 

Name; S iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

DR. VAITUSH, 0. P. D.
DR. ŽMUIDZINAS

GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR 
AKUŠERIS

4740 Dorciiester Avenue

Tel. Drexel 6323 
Vai.: 8 iki 10 ryto 

6-8 vai. vakare

Tel. Canal 02 57 Res. Prospect 6659

i DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 So. Artesian Avo. 

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

Pirmąjį žodį — “Tėve, at

leisk jiems” išpildė tenoras ir 

baritonas solo vietomis pri

tariant chorui. Abu solistai— 

turi gražius balsus ir gana ge

rai giedojo. Pirmasis žodis pa

liko labui gerą įspūdį.

Antrąjį žodį — “Šiandien 

būsi draugę su manim rojuje” 

išpildė taip pat tenoras su 

baritonu vietomis pritariant 

chorui.

Tretįjį žodį — “Žmona, štai 

Tavo sūnus” išpildė sopra

nas, tenoras ir baritonas pri

tariant chorui.

Ketvirtas žodis “Mano Die

ve, mano Dieve, delko aplei

dai mane”, buvo pagiedotas 

vien tik baritono. Jis čia tu

rėjo daugiau progos save pu- 

rodyti. Gražiai pagiedojo.

Ypatingai gražiui skambėjo 

penktus žodis — “Trokštu 

Aš”, kurį pagiedojo tenoras 

ir baritonas su choru.

WASHINGTON, kovo 15.- 

Vakar Kongreso žemesniųjų 

rūmų juridiniam komitetui 

vanotas au- prohibicijos reikalu liudijo R. 

ksine žvaig Hobius, buvusis Chicagoj so-

žde su deimantu ir šerifo- ran- cialės gerovės vadas, 

ga visam amžiui. ; Jis sakė, kad visokis įsta-

Sulig Cook apskričio šerifo tymo pakeitimas grąžintų sa- 

(Traeger pareiškimo; “p. Sa-i liūnus ir apie tai negali būt 

' kavičius yra pirmutinis žmo-į dviejų nuomonių. Aukštino 

gus Cook apskričio istorijoj, prohibicija ir ragino, kad dar

kuriam tokia dovana ir ran

ga tapo suteikti. Tai yra do-

dešimčiai metų jmlikti išmė

ginimą.

NAUJOS DAINOS
LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS

1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c

2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c

3. Ko liūdi mergužėlė?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 80c

4. Aukštas krčantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c

1. Močiutė niano-Pas motinėlė (Chorui) ..................................................... 30c

2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............................. 30c

3. Oi, žalia, žalia-Augau pas močiutę, (Chorui) .............................30c

4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c

5. Oi, tu dzienic-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c

6. Oi, broliai, broliu i-Margytė Mano (Chorui) ..................... 30c

7. Einu per dvarclį-Žalioj girelėj, (Chorui) ..................................... 30c

8. Vai dariau lyselcs-Motinėlė mano, (Chorui) ............................. 30c

9. Vai augom, augom Jau saulutė leidos, (Chorui) ______ 30c

10. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Lciskit į Tėvynę (Cli.) 30c

Daugiau perkante duodame nuošimtį. 

Reikalaukite tuojau

“DRAUGAS”
Šeštą "žodį — “Tėve į Tavo j

rankas jiavedu mano “Dva {2334 S. Oakley Avenue,

PUB. CO.
Chicago, Illinois

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVE ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonu Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredands ir Pėtnyčio

mis nuo 9 iki 6.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATA8
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800
RESIDENCIJA: 

6616 So. Rockwell Street 
Telef. Republlc 9723

LIETUVIS AKIŲ 
SPIGIAUSIAS

Palengvina aklų Įtempimą kuria 
eatl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Atitai
sau kreivas akis. nuimu cataractua 
Atitaisau trumpą regyste Ir tolimą 
regyste.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos valkučiama

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vi 
kare. Nedėliomls nuo 10 ryto 1 
11 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVK.

Tel. Boulevard 7589

DENTISTAI

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
12 nuo 2—4 poVai,

Office Boulevard 7043

DR. G. Z. VEZEUS
LIETUVIS DENTISTAS

4446 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

ryto nuo 10- 
pletų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomls 10 Iki 12 

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevard 1401

Į DR. V. A. ŠIMKUS
Tai. Canal 4333

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt Bt.)

Valandos* Nuo 9 Iki 13 ryto 
nuo 1 IU 9 vakaro

Seredoj pagal sutarti

Gydytojas, Chirurgas Ir Akuteria

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.

7—9 vakar®

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė. 

Tel. Pullman 6950 Ir <177

Miesto Ofise Pagal Sutart}:
127 N. Dearborn Street

Rooms >28 tr 986 
Tel. Franklin 4177

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių del visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Telephone Central 4929

f. W, CHERNAUGKAS
ADVOKATAS

114 North LaSall® Btreet .. 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 9:39 Iki 6 vai. vak. 
ooal Office; 1904'So. Union Ava

TeL Roosevelt 9714 
VaL nuo 4 Ud t vaL vak.

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg.. kasnp. 18 St. 2 a u kitas 
Pastebėklt mano Ifikabas

Valandos nuo 9:30 ryto Iki 9:30 va
karo. Seredomis nuo 9:80 Iki 12 ▼. 

ryto. Nedėliomls nėra aklrtų 
valandų. Room 8 
Thona Canal 9521

Boulevard 7699
Ren. Hemlock 7991

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTIBTAB

4712 So. Ashland Avenus
Vai.: Nuo 9 ryto IU f vakar®

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinoma® par 89 
metus kaipo patyrė® gydytojas, akl- 
rurgas Ir akušeris.

Gydo stalgias Ir ebrenUkno Il
gas vyrų, moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisas.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

; 1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 11 pietų jt
nuo 6 iki 7:19 vai. vakara
Tel. ofiso Canal 8114 Rez. Bo. Shore

i 2238, arba Randolph 6849.

DR. MAURIGE KAHI1
Tel. Armltage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOSAITI8)

Dentistas
1608 Mihvaukee Avė.

Kampas North Avė. 
Northvrest Tower Bldg. Room 809 
Vai.: 9—12 ryto: 1—8:30 vai. vak.

Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plasa 8190
VALANDOS:

Nuo 14 Iki 19 dieną.
Nuo S Iki S po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakar®. Jj
Nedėl. nuo 14 Ud 13 dl®O«. gi
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GRABORIAIs CHIC AG OJE

S. B J
Lietuvis Graborius 

Patarnauja laidotu
vėse kuoplgiausia. Rei 
kale meldžiu atsmauk
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2616 
Arba 2616

2314 W. 2 3rd Place 
Chicago, Iii.

IŠ NAMŲ SAVININKŲ 
VEIKIMO MARQUE-

TTE PARKE.

Simpatiškas 
Mandagus 

Geresnis ir Piges
nis nž kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. Tardo 1741 li 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 40 Ct. Cicero 
Tel. Cicero F794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

Praeitos savaitės trečiadie

nio vakare, p. Dargio ofise, į- 

vvko šios kolonijos naujai su

kurtos Namų Savininkų Są

jungos susirinkimas, kurį 

vedė p. J. Mickeliūnas. Išklau 

sius raportų, paaiškėjo, kad 

jau yra gauta čarteris ir dėl

to sąjungos veikimas pilnai 

legalizuojamas.

Apsvarsčius keletą svarbių 

dalykų, nustačius veikimo pla

ną, išrinkta šiems metams 

valdyba, Į kurią pateko: J. 

Mickeliūnas, pirmininkas; D. 

Gricius ir A. Butkis vice- 

pirm.; A. Dargis, ižd.; Vit

kauskas, finansų sekretorius; 

A. Sutkus ir Jankauskas iž-

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS ŪBI. GRABORIUS. 

CmUAOOJBi
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todel, kad prlklau- . 
sau prie arabu 14- 
dlrbystės.

OFJSAa

60 West 12 Bt. 
Tel. Canal 6174 
■ITT RIUS: 2238
So. Halsted Street 
Tel. Victory 4086

. =^e«iLg--g! - ——

Phonb Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musu patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturt
ine lėlaidų užlaikymai 
įkyrių.

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
GRABORIUS 

Ofisaa ,
3238 S. HALSTED STREET

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

Tol. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue 

Tel. Boulevard 9277

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 7532

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto lr miestelių 
dalyse. Modernll- 
ka koplyčia veltai.
3103 S. Halsted
St. Chicago. III.

Tel. Victory 11 IK

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 Weat 46th Street
Kampas 46tn Ir Paulina Sta.

Tel. Blvd. 62 08

Nuliudlmo valandoje krelpkltėa. 
prie manęs. patarnausiu simpatt*- 
kal, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų 
tykai.____________________ ___________

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

I*. B. Hadley Lic.
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal 8161

JIEVA URBONIENE
po tėvais Malinauskaitė 

Mirė kovo 15, 1930 m., 1:30 
vai. po pietų, 4 3 metų amž. 
Kilo iš Panevėžio Apskričio, 
Šeduvos miesto. Amerikoje iš
gyveno 20 metų.

Paliko dideliame nubudimo 
vyrų, Stanislovų, 3 sūnūs: Bo
leslovų, Kazimierų ir Stanis
lovų ir gimines, o Lietuvoje 
brolį Justinų.

Kūnas pašarvotas 12230 Ro. 
Emerald Ave., West Pullman, 
III.

laidotuvės įvyks Ketvirtadie 
nyje, Kovo 20, 1930. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas J Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų Po pa
maldų bus nulydėta J' šv. Ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugu-ges ir pažysta- 
mus-mas dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nubudę Vjras, Simai Ir Gi
minės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. ards 
1741.

A. + A.
JONAS BERNOTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 16 diena. 7:15 valandų 
ryto, 19 30 nr., sulaukęs 14 me
tų amžiaus. A. a. Jonas gi
mė kovo 4 d., 1916 m. Water- 
ville. Maine. Pabaigė mokslų 
šv. Kryžiaus parapijos mokyk
loj. Paliko- didebaina nubudimi© 
motinų Uršulę, po tėvais 
Kekščiutę, patėvį Jonų Pokai
tį, dvi seseris — Elenų lr 
Htctnlrfnvų, broli Adolfų, dėdę 
H. Rėksnys, dvi cloces — Rek- 
snienę ir Juzefų Basienę lr gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 4639 8. Rockwell St.

laidotuvės įvyks seredoj, ko
vo* 19 dienų, 8 vai. ryto Š na* 
m,ų J Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lų. o iš ten bus nulydėtas J šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. a'. Jono Bernoto gi
minės, draugai Ir pažįstami e- 
sat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
Jani paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame.
Motina, Patėvis, Seserys,
Brolis, Dėdės, Ciocės ir 

Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741.

X

do globėjai; adv. E. Mast, le

gali* patarėjas.

Direktoriais išrinkta šie 

veikėjai: Šarka, V. Petkus, ,1. 

Miežlaiškis, J. B. Baltutis. 

Įstatų sudarymo komisija: 

Dargis, Vitkauskis, Šimutis.

Nutarta atspausdinti laiš

kus ir suruošti masini mitin

gą, kad padidinus sąjungos 

narių skaičių. Tam tikslui su

daryta komisija iš: Butkio, 

Butkaus, Dargio, Mickeliuno, 

Vitkausko ir Jankausko.

Indorsavo Deneen’o Grupę.
Kadangi dabar politikos 

laikai dėlto ir Marąuette Pai

ko namų savininkų sąjungos 

susirinkime kalbėta apie poli

tiką ir vienbalsiai priimta 

toks nutarimas:

Marąuette Namų Savininkų 

Sąjungos susirinkime 1930 m. 

kovo mėn. 12 d. plačiai ap

svarsčius busimų (Pritnarv) 

rinkimų, įvykstančių 1930 me

tais, • balandžio 8 d., klausimą, 

priimta tokio turinčio rezo

liucija.

KADANGI šiais rinkiniais 

yra išstatyta lietuvio advoka

to F. Mast (Mastausko) kan

didatūra į aukštą teisėjo vie

tą (Associate Judge of the 

Mųnicipal Court of Chica

go);

KADANGI tuomi mes, Lie-į 

tuviai esame pastatomi lyg 

ir į politinį kvotimą, nuo ku

rio išlaikymo labai daug pri

klauso mūsų politinė ateitis 

Chicagoje.

KADANGI tuomi mes, lie

tuvio teisėjo pąkęltų mūsų 

tautos vardą ir atidarytų mu

ms platesnius kelius j poli

tinį veikimą’.

Dėlto tebūnie nutarta:

1) DARYTI visas pastangas 

išrinkimui advokato F. Mast 

(Mastausko) į teisėjus.

2) REMTI J. M. Charles 

Deneen į Senatorius ir jo gru 

pės republikonų kandidatus 

Į įvairias valdiškas vietas.

3) Šios rezoliucijos kopija 

pasiųsti spaudai, Deneen’ui 

ir p. F. Mast (Mastauskui).

WEST SIDE ŽINIOS.

X Šiandien Aušros Vartų 

bažnyčioje 9 vai. laidotuvės 

a. a. Jurgio Gustaičio (2039

A. A.
PADĖKONĖ

IZIDORIUS SKREBIS
Mirė kovo 11, 1930, palaido

tas kovo 15, o dabar Ilsisi šv. 
Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilęs ir negalėdamas atsidė- 
kuotl tiems, kurie suteikė Jam 
paskutinį patarnavimų lr paly
dėjo į tų neišvengiamų amžiny
bės vietų. Mes atmindami ir 
apgailėdami jo praslšaltnlmų iš 
musų tarpo reiškiame giliausių 
padėkų dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir sutelkusiems 
vainikus draugams. Dėkuojam 
gerb. klebonui kun. Baltučiui 
už atlalkymų pamaldų už ve- 
llonies sietų. Dėkuojam grabo
riui 8. P. Mažeikai, kurs savo 
geru tr mandagiu patarnavimu 
garhlngai nulydėjo į amžinan
tį, o mums palengvino perkęstl 
nubudimų ir rūpesčius.

Dėkuojam iv. Kazimiero, Tre 
tininku ir Apaštalystės Maldos 
dr-joms. Pagalios dėkuojame 
visiems laidotuvėse dalyvavu
siems žlnonėms. O tau musų 
mylimas tėveli sakom ilsėkis 
šaltoj žemelėj.

Moteris, (tanai tr Giminės.

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

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

tis į “Draugą” arba savinin- 

[ !<’.»•

Leonas Aleksėjunas 
1919 So. Harding Ave.

natnuky, kur jie buvo pasislė

pę.

Iš suimtų vienas pašautas 

į kojįj.

S*

SUGAUTI TRYS BANKOS 
PLĖŠIKAI

Gerbiamoji Redakcija:

Labai mums harboriečiams

yra liūdna, kad rengiamų pro

gramų “Draugo” ir Peoples 

Furniture Co. kas pirmadienį 

iš stoties WHFC negulima aiš 

kiai girdėti ir suprasti. Gal 

per silpna yra stotis, nes Gary 

Ind., ir Hammond, Ind., sto- 

tps prie tų programų mūs ne

prileidžia. A. Glemža.

Gerbiamieji:

Per “Draugo” ir Peoples 

Furniture Co. radio valandą 

iš WHFC stoties buvo labai 

malonu klausytis lietuvišką 

programą. Dėkui B. Janušaus

kui už tokias linksimas dai

nas. M. Janušauskienė labai 

puikiai dainavo. Jos balsas 

taip pat labai gražus.

J. Stachauskė.

JETMORE, Kas., kovo 17. 

— Trys plėšikai apiplėšė Ma- 

nter State banką. Pagrobė 

4,000 dolerių. Kada norėta 

juos automobiliu važiuojan

čius sustabdyti, .jie nušovė še-

rifą ir sužeidė kitu dui žmo

gų.

Pabėgti nepavyko. Už poros 

mailių nuo čia policija visus 

tris apsupo vienam apleistam

P-NAS J. J. ELIAS.

Universal State Banko pre

zidentas, kurs sugrįžo iš Flo

ridos iš žieminių vakacijų pe

reitos savaitės pabaigoj. P- 

nas Elias Floridoj būdamas 

dalyvavo tenykščiuose socia

liose veikimuose. Buvo vienas 

iš narių komiteto, surengusio j 

iškilmingas sutiktuves Illinois 

valstijos gubernatoriui. Matė 

Jack Sliarkeyio kumštynes, 

matėsi su pačiu Jack Sbarkey- 

iu, su juo mušė golfą, su juo 

į bažnyčią ėjo ir abu veikė 

lietuvių vardo pakėlimui aug- 

štose Amerikos visuomenės 

sferose.

Sorzičkaitė, korespondentė — 

E. Bartkiutė.

Nutarta surengti vakarėlį, 

gegužės mėnesy, padengimui 

lėšų n,įtartam vasaros išvažia

vimui.

Mūsų gerb. klebonas kun. 

Draugelis pagyrė alumnus už 

toki skaitlingą atsilankymą, 

linkėdamas pasisekimo.

Repeticijos bus kiekvieną 

ketvirtadienį nuo 7 iki 8 vai. 

vak.

Kviečiame visus alumniečius 

priklausyti prie choro.

Korespondentė.

REAL ESTATE

Slucco namas, 5 kamb., geram sto
vy, karštas vanduo, 2 kuru garadžiua 
didelis lotas, 37%xl75, apart, apy
linkė. Rogers l’ark. 1935 Morą© Ave. 
Mažas įnešimas. $12,500. Briar 1179

Už $25,000 gausi 2 gto.ru ant trans- 
' fermių punktų, 4 mašinų garadžių ir 
šapų. Rendos $6,840. Morgičial $20.- 
000 — 6% — 5 metams. Jokių įmo- 
kėjmuj. Tins į mainus mažesnę nuo

savybę. W. C. Regeiin, So. I-a. 
Šalie.

latgali Sųuarc llargcnas
7 kamb. medinė rezidencija, geras 

stovis, 2 karų garadžius. Spaulding 
9569, 2528 No. Drake.

FARMOS.
----------- -------------------- ----------- 2,000 akerių, kornat medvilnė, truck

lr I’ecan žemė. I’uikios farmos ir 
renčia). Vokiečiai ir čekai gyvena. 
H mineralinių teisių pasilaikoma. 
$30 ukeris. Box 124 Blessing. Ma- 
tagorda Co. Texas.

2 80 akerių farma, kornų juod
žemis, arti miesto, pigiai, priimsiu 
mainus. Geros išlygos. Werner Farms 
Kenosha. \Vis.

344 akerių farma, % mailės nuo 
kieto kelio, 49, geri imp.rovementai, 
visi $25 už akerį. % su improvemen- 
tai $30 už akerį. Henry James, New-

________________________ ton, III.

Wm. J. Kareiva
Savininku

Del geriausios rųšies 
lr patarnavimo, Saukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 So. Paulina SL
Tel. Boulevard 1886

MARŲUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

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

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonu HEMLOCK 888S

ŽINIŲ-ŽINELĖS
X Bridgeporto vyrai nepa

siduoda moterims. Pereitą sa-

j vaitę Šv. Jurgio bažnyčioj mi- 

j sijos buvo moterims. Tai jos 

;vis pripildydavo bažnyčią. Šią 

savaitę yra Misijos vyrams. 

Ir jie šauniai pasirodė — pri

pildo bažnyčią.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

180-330 A. East Colo. Kviečių že
mė. W. E. Peterseri 1778 So. Frank
lin St. Denver, Colo.

PIRKIT FARMAS^
•* Turiu visokių farmų ant 

pardavimo ir mainymo kainvo 

ja nuo $2,000.00. Lig $25,000.- 

00. Norėdami farmos meldžiu 

parašyti kokią farmą norite, 

kiek norite mokėti už farmą 

i ir taip-gi parašykite kiek no

rite už savo propertę.

John J. Yowaish 
1134 Quarry Ave. N. W. 
Grand Rapids, Michigąn

M

PAIEŠKAU žmogaus pri-

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIU8

Poperioju,. moliavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVE. 

Hemlock 0653

BIZNIO PROGOS
Rcstau,rantas, geras biznis, pigiai 

ir geros išlygos 1414 E. 55 St.

Nedidelis išdirbtas skolinimo biz
nis. 'Tereikia mažai kapitalo. Par
duodu dėl nelaimės. E. R. Olson, 
612 No. Mieh. Superior 1995.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

)'
t

L.
i

Coulter), kuris 15 kovo mirė 

Cook County ligoninėje. Pažy

stami kaipo dvasinį bukietą už 

sakė Aušros Vartų bažnyčioje 

už a. a. Jurgio sielą ekzekvi- 

jas, kurios bus atlaikyta. 24 

kovo.

X Ant karsto a. a. Onos Mi- 

sevičiutės nenykstančius dva

sinius vainikns — šv. Mišias 

Aušros Vartų- bažnyčioje au

kojo šeimynos Rokų, Kirklių, 

Miliauskų Masiliūnų ir Ado

maičių.

X Pereitame sekmadienyje 

nemažas rvestsidiečių būrelis 

dalyvavo Liet. Vyčių Chica

gos Apskričio “Dainos” cho

ro koncerte Kimball svetainė

je. Koncertas “Kristaus Sep

tyni Žodžiai Nuo Kryžiaus” 

gražiausia paruoštas, puikiau

sia pritaikintas gavėnios lai

kui, begalo visiems patiko. 

Maldą “Garbiname Tave Kri

stau” publikai prašant net 

antrą' kartą buvo pakartota. 

Žmonės net nebenorėjo skirs

tytis.

žiūrėti didelę, gražią farmą. 

Yra gražus 8 rūmų namas su 

rakandais ir indais. Viskas 

dykai. Atsišaukit tuoj, pėtny- 

čioj, kovo 21 d. važiuosim pa

tys ir nuvežim į farmą. Kreip-

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVE.
Telefonas Hemlock 5526

Ramova
į 3518 So. Halsted Str.
I

Gražiausias Teatras Chicagoj

šiandie Kovo 18 
“THE AVIATOR”

Tik vieną dieną. Dalyvau

ja Ed.ward E. llorton, Patsy 

Ruth Miller ir kiti žymus ar-. 

, tistai.

I

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p/

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namą Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

MOBTGEČIAI-PASKIILOS

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 rieng dienų. 
Perkame real estate kontraktus

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000 61 
8804 80. KEDZIE AVENUB 

Tsl. Lafayette 6788-6716

Koncertinos, Bandonionai, Armo
nikos parduodama, išmainoma, tai- 
sttoia Otto E. Georgi, 1738 No. Ca- 
lifornla.

PRIVERSTI PARDUOTI.
Už $475 gausi gražius ra

kandus 4 kamb., tik 60 dienų 

vartotus. 3 šmotų šilko rayon 

parioriaus setas, du 9x12 AVil- 

ton kaurai, 8 šmotų riešuto 

medžio valgomosios setas, 4 

šmotų miegamosios setas, lem

pos, veidrodis, 5 šmotų dinette 

| setas, įvairiems reikalams sta- 

llas, peiliai, šakelės, paveiks

lai. Viskas už $475. Pristatysi

me, paduodam ir skyrium. 

8228 Maryland ave, 1 apt., 1 

blokas į rytus nuo Cottage 

Grove ave., Chicago, UL, Tel. 

Stewart 1875.

HOTELIS
Dideli, gražūs, švarūs kam

bariai nuo $3.00 savaitėj ir 

aukščiau. Karštu vandeniu šil

domi, maudinės.

e

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkrvto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

X Kovo 14 d. po pamaldų 

buvo šiaukiamas susirinkimas 

West Sidės Alinimų. Susirin

ko nemažas būrelis. Per šį 

susirinkimą susiorganizavo A- 

lumnų choras. Valdybon tapo 

išrinkti sekantieji: pirm. —

O. J. Brazaitis, vice-pirm. — 

— R. Bardnuskaite, rašt. —

P. Žvibaitė, fin. rašt. — H. 
Klekunaitė, knygininke — S.

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 Ba
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą: 

2621 W. 71st St., Hemlock 6367 Res. Grovehill 1680

2047 W. 21 Street

A. ALESAUSKAS

MOTOR EXPRESS
Mes permufuojame-perveža- 

me pianus, forničius ir kito

kius dalykus.

j Taipgi parduodamo anglis

geriausios rųšies už prieina-

.miausią kainą. Musų patarna-

Įvimas yra greitas, geras ir 

1
nebrnngus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

I Mes pervežame daiktus ir į 

i kitus miestus.

9

gto.ru

