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METAI-VOL. XV

RUSUOS BOLŠEVIKAI PATYS SAU 
NUSAKO BADA

IŠ RYGOS PRANEŠA, KAD MASKVOJ 
PAŠALINTAS STALINAS

PRAHOS ARKIVYSKUPUI YPATINGAS GYDYTOJAS 
GRĄSINA KOMUNISTAI

Griūva Laivynų Konferencija
FILIPINŲ SALOS# KOMUNISTAMS 

IŠKELIAMA KOVA

PATYS PRAMATO RUSI
JAI BADĄ

LAIVYNŲ KONFERENCI
JA EINA NIEKAIS

PRAHA, kovo 20. — Va

kar čia, Čekoslovakijos sosti- 

InSj, įvyko milžiniškas katali

kų ir kitų, susirinkimas pro

testuoti prieš Rusijos sovietų 

valdžių.

Tarp kalbėtojų buvo ir vie

tos arkivyskupas. Jis smerkė 

komunistus. Susirinkime buvę 

komunistai pašoko prieš arki

vyskupų. Jie greitai buvo nu

malšinti ir suimti.

Arkivyskupo rūmus saugo

ja policija.

CHICAGOJE! ŽINIOS IŠ LIETUVOS
MOKESČIŲ SĄSKAITOS 

BUS BIRŽELIO 1

i ----------------------

i Iš VYTAUTO DID. KOMI- 
! TETO VEIKIMO

STEIGS OPERĄ KLAI
PĖDOJ

Girdėti, kad Klaipėdoj ža

da steigti operų. Kol kas df 

neaišku ar ten bus steigimu

i Cook apskrity, taigi, ir Chi-J Persitvarkius Vytauto Did. 

cagoj, už nekilnojamas savas-(Komitetui, jo darbai varomi 

tis mokesčių sąskaitos (taksų sistematiškai toliau. Ligi šiol 

Kilos) bus baigtos birželio 1 įvyko 3 plenumo posėdžiai, 5 nauja opera ar tik mūsiškės 

d. ir tuojaus išsiųstos savini- prezidiumo posėdžiai ir visa valst. operos dalis. Tuo rei- 

'nkams. Ligi liepos 1 d. turės eilė posėdžių pasitarimų at-i kalu rūpinasi pora žymesn|j 

skirose sekcijose bei komisijo-J muzikų, Jei operos neįsteigs,

RYGA, kovo 21. — Žinio

mis iš Maskvos, buvusis fina

nsų komisaras-padėjėjas Pre- 

obraženski gryžo Maskvon a- 

pvažiavęs Rusijos plotus ir 

laikrašty “Pravda” paskelbė, 

kad ateinančiais metais pra- 

matomas Rusijai, ypač mies

tų gyventojams, badas.

Jis už tai kaltina pačių, val

džią, kuriai valstiečių tikroji 

padėtis nežinoma.

\ Anot jo, visur valstiečiai 

priešinas ūkių koniunistinimui, 

visur jie kovoja valdžių, grą- 

sina kuomažiausia sėti javų.

gyvulius. Jei valstiečiai savo 

grasinimus vykins, kitų, žiemų 

badas bus neišvengtinas.

PAŠALINTAS DIKTATO
RIUS STALINAS

BERLYNAS, kovo 21. — 

Iš Rygos praneša;, ten gauta 

žinių, kad iš Rusijos komuni

stų partijos vadovavimo pa

šalintas Stalinas.

Stalinas ilgas laikas raudo

nojoj Rusijoj diktatoriauja.

SUSPROGDINTA BOMBA 
BAŽNYČIOJE

VARŠAVA, kovo 20. — Ga 

licijos mieste Lvove vakar vie

noj rusinu bažnyčioj susprog

dinta nedidelė bomba. ,Ta.i į- 

vyko pamaldų metu pagerbti 

maršalo Pilsudskio vardines.

Bažnyčioje kilo pasiauba. 

Nei vienas pavojingai nesu

žeistas. Keletas įtariamų are

štuota.

KOMUNISTŲ BEPRO
TYBĖ

BERLYNAS, kovo 20. — 
Vakar iš po nakties keletas 
katalikų ir protestantų bažny
čių rasta ištepta ir išrašyta 
raudonuoju dažalu. Tai komu
nistų darbas. Tuo būdu jie 
parodo, kad nieko nedarą iš 
pasaulio krikščionių protestų.

GAISRE 1 ŽUVO, 8 
SUŽEISTA

KNOXVILLE, Tenn., kovo 
21. — Čia gaisras sunaikino 
porą didelių būtų. 1 žmogus 
žuvo ir 8 sugrista.

būt mokesčiai sumokėti.

Tai bus tik už 1928 metus se.

sąskaitos. Už 1929 metus mo-į Vasario mėn. pradžioje iš- - 

ikesčiai bus renkami vėliau. įleista 15,000 egz. Vytauto Did. 

j Apie tai paskelliė taip va- paveikslų po tris litus, kurie j 
dinamas “boarrl of review.” jau baigiami platinti.

Į Piliečių komitetas, kaip žino-! Visuomenės ir provincijos

tai bent salę padarys.

NORI ŠIMTO METŲ 
PROHIBICIJAI

i

v A 
&GUATEMALOJ PRAMATO- 

MA REVOLIUCIJA
AVASHINGTON, kovo

ima, sudarė 74 milionų dole- Komitetų patogumui be buvu- ____ Prohihicijos reikale kongi

Valentine rių fondą būtinoms miesto ir sios einamosios sąskaitos Ko- reso juvį(Įįniain komitetui va- 

GUATEMALA CITY, kovoZelles, yra Austrijoje, Medi*- apskrities išlaidoms. To fon- operacijos Banke atidaryta kįtlJ Hūdijo už proluj

'uuuu, .-, J[lu 21. — Atvirai kalbama, kad kaliai autoritetai jo nepripa- do užteks tik liepos 1 d. Ko-1 naujos einamosios sąskaitos biciją Josephus Daniels,

nėra "kalbos. Tai^-a^jo>!artimiausiuo<’u laikn Duate-įžįsta gydytoju. Nežiūrint to, mitetas tad pasiteiravo apie Lietuv. Baiike, Žemės Banke, vugig prezį<jento Wilsono flfll

ma bau galės būt padaryta A-imaIa respublik°i turės įvykti' 1929 metais jis gydė apie 14,- sąskaitas ir patyrė, kad, rasi, Ūkio Banke, Kredito Banke niįnistracijoje karo laiv

'vienas iš dviejų: arba įveda-J000 žmonių ir daugelis jį gi- bus išvengta naujo finansinio ir Centraliniam Liet. Žydų sekretorius, šiandie Daniels

mos reformos, arba revoliu-’ ria. Vartojus kažkokius apa- pavojaus. Banke. mieste Raleigli, N. C., redak

cija, 1 • s i ratus.

LONDONAS, kovo 21. — 

Karo laivynų konferencija 

pradeda įrti. Apie penkių val

stybių sutarties padarymą jau

Kis gydytojas,

Franeijos užsienių ministe-

ris Briand vakar išvyko na-, visa neransta. Vald

am. Gi apie ministerio pirmi- -ia aStrį(

ninko Tardieu atvykimu, nie- ir (Q ir
ko nežipoma.

laiškams.

ŠVENTAS® TĖVAS APIE 
KATEKIZMĄ

s • ■' -
“T

RASTA NUŽUDYTA 
MOTERIŠKĖ

Hammondo policija tyrinė-

Artimiausiu laiku bus pa-'

skelbtas literatūros veikalams

guoja laikraštį.

KOVA RAUDONIESIEMS

MANILA, kovo 21. — Fili-

130 LAVONŲ ATRASTA 
GRIUVĖSIUOSE

ROMA. 
vas dažnai 
mo. Nes
ntojo Raštį)

kovo 21. - Nan- taygm

______ ! • . , . . v , , . . 000 litų kiekviena. Premijos
i ja įvvkusių žmogžudystę. Ant *

šventasis Tė-j Mo;,onK(ll(.žink(>li() ra. skiriamos: viena nž. \ ytauto
įnasi katėto-j8taa trallkinin suvažinStas 1)ilL l«k» »»•«*» »r P-™,,, 
mas po Šve- Miss Bmnis Norydig (gal N() ir antra - ni tų pa.-ių laikų 
svarbiausioji ,.vidis|; 45 Uvolul!,. veikalų. Ko.»,rsp s.,-

'^/nns sumaltai; kŽliu traukinių ,*» n,'",8‘vtos

parašyti konkursas, kol kas' Anot ^°’ Plo^*WcD°s išmė- 

numatyta dvi premijos po 10,- ^^tmui neužtenka 10 metų —

• reikalinga 100 metų, ir kaa 

skiriamos: viena už Vvtauto metoi P° 300 mUion'1 doleri«

išlaidų.

Už yi
mis dienomis bus paskelbtosmumstų ir jae pastaraisiais . j^usjOTnis žiniomis iš KirinoJ Nesenai čia Romos katekis-' nflkv. _

laikais išvysto platų .savo vei-, AIandžiūrij0 j ? i§ sudegusio ten|tai (katekizmo mokytojai) ir, poį^jja tvirtina, kad motė-?4^omen^s ir Iiteratl* žiniaL 

kim5J‘ te.ątro griuvėsių jau išimta 130 mokiniai turėjio kongresų. Ko- ri5b-jcitur nu*udyta. Kad' Vasario 16 Pradėjus oficia

Militarinės policijos virši-; žmonių lavonų. Tame skaičių-

ninkas kreipės į generalį gu- je yra 23 kiniečiai policinin- 

bernatorių Davis komunistų kai.

kuopoms uždrausti naudotis j Apie 100 žmonių sužeista 

salą pasta. Nes jie paštą pa- ir 17-os dar nesurandama.

ia pervažiuotas. NEW YORK, kovo 2l. 
Komunistams triukšmaujant 

kovo 6 d. daugelis sukomuni-

naudoja savo propagandai.

NEPAL KAREIVIAI ĮSI
VERŽĘ TIBETAN

Matyt, jų lavonai bus nuode-

1guliuose. Teatre buvo vietos 

apiė 1,000 žmonių.

SHANGHAI, kovo 21. — 

Tibeto gyventojų valdovai 

šaukiasi Kinijos valdžios pa

gelbos. Sako, į Tibetą įsiver

žė Nepal provincijos (Indijos) 

60,000 kareivių. Įsiveržimo

priežastis nežinoma. Tibeto 

vardu Kinijos valdžia gal 

protestuos Britanijai. Nepal 

kadangi yra britų valdžioje.

IŠTREMIAMAS Iš FRAN
CI JOS KOMUNISTAS

PARYŽIUS, kovo 21. — 
Sovietų filmų direktorius Se- 
rgiei Eisenstein ištremiamas 
iš Franeijos už norėjimą ro
dyti komunistų propagandos 
krutomuosius vaizdus.

MASKVA NORI VALDYTI
KLIBOS DARBININKUS

HAVANA, kovo 20. — Ei

nant Maskvos komunistų pa

rėdymu, vakar čia prasidėjo 

vienai parai darbininkų strei

kas.

Vidujinių reikalų sekreto

rius turi paruošęs policijos

atsargas.

Šis streikas esąs protestas 

prieš nedarbą, taipat prieš va

ldžią už komunistų veikimo 

varžymą.

NUBAUSTA UŽ MOTINOS 
NUŽUDYMĄ

GIRTAS NUŠOVĖ TRIS

COLTVILLE, Wash., kovo 
21. — Jauną indionę Ilelen 
Moses už savo motinos nužu
dymą teismas nubaudė deši
mčiai metų kalėjimo. Motina

MEXICO CITY, kovo 21. ją barė nesusidėti su baltuo- 
Nežinomas girtas žmogus'ga- ju .jaunikiu.
tvėje šaudydamas nušovė tris
jaunus vyrus. Žmogžudis, sa

koma, pabėgęs iš miesto ir 

pasislėpęs.

Netoli Deerfield ant Wau- 
kegan vieškelio didelis trokas 
sudaužė automobilių. 1 asmuo 
žuvo ir 4 sužeista.

BRITANIJOS AMBASA
DORIUS YVASHINGTONE

WA8HINGTON, kovo 21. 
— Atvyko čia naujas Brita
nijos ambasadorius Am. J. 
Valstybėms, Si r Ronald Lind- 
W’-

d. pradžios mokyklų sporto

nius Bažnyčia. Galva p.re«S- ' ,)p t0, Šventė, birželio 19 - 22 die-

kė, kad Jis pats dažnai mo- kad jinai dirhus ripaam no,nis Žemės Ūkio ir pramo-

kinasi katekizmo. Dažnai į, įr apleizdama gn ga. į nės paroda Kaune, brrželio

raukas paimi,s „ maži, knj-i tar6jw< l,(X)0 doleriu. Tie 22 d- Dain,i Svcnte ,r Mu21-

prie komunistų demonstraci
jų. Teismas daliaiį tuos tėvus 
nubaudė už nesiuntimą vaikų 
į mokyklas.

ikos Diena, visų karo orkest

rų koncertas Kaune, birželio

tesnio apie tas tiesas įkvėpi-j Nubaufįti trys žmogžudžiaj' 23 d. sporto iškilmės ir jo pro- 

mo. j paganda.
Katekizme yra trumpai su-; 3 r-vs žmogžudžiai plėšikai j Tajp pat tenka patirti, kadi 

rašytos reikalingiausios tikė- teismo pripažinti kaltais ir^Vyriausybė jau priėmė Vi

jimo tiesos, kurios liečia visą nubausti po 14 metų kalėji- |au^Q Komįteto statutą, kuris 

žmogaus gyvenimą, jo visus mo- Tai A. Goldstein, 18 m., pus paskelbtas Vyriausybės 

žingsnius, darbus ir amžinat-,^- m-, TJ. Ogden ^jniose “R.”

gėlę, kur pažymėtos dieviškos | 

tiesos, ir iš to apturi sau pla-i

KURIA LAIKRODĖLIŲ 
DIRBTUVĘ

pinigai dingę. EGIPTE KOVOJAMI 
ŽIOGAI

Į 24 m.

į Jie nužudė Dr. G. W. Tbilo.

MASKVA, kovo 21. — So

vietų valdžia kuria laikrodė

lių dirbtuvę. Iš Amerikos pa

rsikviesta 24 darbininkai, lai

krodėlių dirbimo ekspertai, ir 

parsisiųzdinta daug reikalin

gų mašinerijų.

Šiandie pavasario pradžia
Šiandie, kovo 21 d., yra pa

vasario pradžia. Bet oro biu

ras išvakaro nusakė ateinan-

IŠVERTĖ FRANCŪZŲ 
KONSTITUCINĘ TEISĘ 

J LIETUVIŲ KALBĄ

Prancūzų konstitucine teisę 

į lietuvių kalbą išvertė 10 stu-

ti šaltį, o gal dar kartais ir, dentą teisininkų giūpė. Verli-
sniego pūgą. mą prižiūrėjo

NUBAUSTAS AFRIKOS 
SENATORIUS

CAPE T0WN, P. Afrika, 

kovo 21. — Senatorių T. Bov- 

dell teismas nubaudė 50 dol.1 

pabauda arba 14 dienų kalė

jimo už vieno parlamento na

rio užgavimą.

NEW YORK, kovo 20. — 
Vakar šios arkivyskupijos vi- 
eooe 444-«c bažnyčiose turėta 
akaitytinos šv. Mišios del kri- 

i' kftčionių persekiojimų Ihmijog.

CAIRO, Egiptas, kovo 21* 

— Iš senų senovės Egipto gy

ventojai turi daug vairgo su , 

žiogais (šaranča). Šiandie žio

gams vedama mirtina kova^ 

Tik vienam Sinai pusiausaly, 

kaip apskaičiuojama, apie 300 

tonų žiogiĮ išžudyta šaudy

mais liepsna. Kitose vietosfl- 

taipat daug jų išžudyta.

AVASHINGTON, kovo 20.- 

Senatas išsprendė iš užsie

nių prisiunčiamą visokią, ne-’

Koroneris pelnė padėką
Kada Cook apskričiai užėjo 

finansiniai vargai, departame

ntų viršininkai paraginti su

mažinti išlaidas.

Koroneris Dr. Bundesen pi

rmutinis sumažino išlaidas. A-j 

pskrities komisionieriai dabar' 

jam už tai reiškė viešą padė

ką. I

PoUcmonams atostogos

Chicago miesto taryba iš
sprendė šįmet policmonams 
leisti turėti po dvi savaites 
apmokamų atostogų.

. . „ ., . . f . svarią literatūrą palikti mui-
iirotesoriai Knksciukaitis ir*. . ... . , . . m
* . . itimų valdininkų cenzūrai. Tuo

Roemeris. Šiuo laiku kitos I _ ., , ,v. , . . cenzūros klausimu senate bu—
grupės verčia kitus žymesnius 1

, .* . , . .* .. .. vo karsti ginčai,
veikalus is teisės anties. “R.

VIS DAR EINA PREKYBOS 
LAIVYNO JSTEIGIMO 

PASITARIMAI

CHICAGO T R APYLTN-į 

(KĖS. — Išryto pramatomas’ 

sniegas; šalčio banga.

Tautinio prekybos laivyno * 
įsteigimo reikalu tarp suinte
resuotų iniciatyvos grupės o- 
rganizacijų eina pasitarimai. 
Dabar jau parengta gana da i 
ug medžiagos ir tikirnaai, kari 
iki kovo 12 d. parengiamieji 
steigimo komiteto darbai Irus

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų c. $10.00 
‘Britanijos 1 sv. sterl. 4.87 
Franrijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų 
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23J1



4

9

OKXOQXS Penktadienis, lvovo 21, tOSft

“DRAUGAS”
Ueln* kasdien, ltskyrus sekmadieniui

BBENCMBMA.TO8 KAINA: Metama — $4.00, Pa. 
esi Metų — $1.50, Trims Mėnesiams — 18.00, Vienam 
Mėnesiui — 7So. Europoje — Metanui $7.00, Pusei Me- 
tų — $4.00, Kopija .03c.

Bendradarbiams ir korespondentams raitų negre
ita*. jei nepraioraa tai padaryti ir nepriaiunčiama tam 
Uksini paito ienklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 raL 
kasdien. J

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Published Daily, Ezceot Sunday. 
SUBSCR1PT1ONS: One Tear — $6.00. Six Months

— $8.50, Three Months — *2.00, One Month — 75c. 
Burope — One Tear — $7.00, Six Months — $4.00 
Copy — .08c.

4dvęrtisipg ln ‘‘DRAUGAS" brtngs best results, 
Advertising rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

r
DIENŪS KLAUSIMAI

TAUTOS NSORGAN1ZUOTUMO 
PAVOJAI.

dėl kurių nors priežasčių režimo pakeitimas, 
kada valdifikas teroras nebeįgali, tada tauta, 
kaip Šiandien Ispanijoje, staiga atsiduria kri
tiškame padegime, bejėgė, kilsiančio požemio 
galioje, o to viso finalas gali būti labai liūd
nas.

DARBA

DARBININKŲ SKYRIUS

(Pabaiga)
Yra keistas, bet tikras faktas, kad dik

tatūros režimas, pažiūrėti taip priešingas kai

riems ir komunistiniams elementams, iš tik

rųjų gi sudaro palankias sąlygas tiems ele

mentams veikti ir tarpti. Ir taip yra šiandien 

nė tik Ispanijoje. Tai pastebima visur Euro

pos diktatūrose. Valdiško teroro priemonė

mis suvaryti į požemius jie dešimteriopai ten 

auga, neturėdami pasipriešinimo iš laisvai 

veikiančios visuomenės pusės ir tik laukia 

progos iškilti.

Pripratę veikti slaptai, tie elementai žy

miai greičiau prisitaiko prie aplinkybių. Gy

venimo sunkumai, dar neretai šių režimų di

dinami, tik padeda tai slaptai akcijai, ypač 

kai spaudos ir žodžio laisvės visiškas su var

žymas atima žmonėms neretai tų vienintelę 

paguodų — galėjimų pasiskųsti išsikalbėti ir 

bent tuo, jei negalima kuo kitu, sau paleng

vinti. Kevoliucijiniai elementai puikiai šių 

psichologinę aplinkybę panaudoja, slaptai pil
dami aliejaus i beliepsnojančių žmogaus širdį. 

Krikščioniškos etikos dėsnių nevaržomi, vis

kų politinės ar socialūs revoliucijos vardan 

pateisindami, tie elementai be morališkų 

skrupulų prisitaiko prie režimo reikalavimų, 

nesivaržydami priima ‘‘patriotų”, “vienybi- 

ninkų”, kokių tik norite “sportininkų” pa- 

vidalaus, kad tik lengviau pasiektų savus 

tikslus. Užtat neretai ir matai vakarykšti 

raudonąjį ar visiškų bolševikų šiandien di

džiausi režimo prietelių nuduodant, iš kitos 

pusės stebėdamasis matai, kaip visuomenė 

pasiremti negalįs režimas rodo patenkinimo 

tokifcs skvo rėmėjais. lr dėl to, kai įvyksta

Vienybė yra reikalinga, nes joje galybė. 

Bet įsižiūrėję kad ir į pačių gamtų, pama

tysime, kad ji tų vienybę kuria visai kitaip. 

Gamtoje matome vienybės stebuklus, tik jojo 

vienybė yra pasiekiama ne niveliacijos, vieni

jamųjų elementų suvienodinimu, individualu

mų panaikinimu, tik, priešingai, įvairių, skir

tingų elementų subūrimu į vienų, vieningų 

vienetų, sunaudojant skirtingumus aukštesnės 

rūšies harmonijai sudaryti. Ir juo organizmas 

yra tobulesnis, gyvijos hierarchijoje aukštes

nis, juo iš daugiau skirtingų, su skirtingomis 

funkcijomis dalių jis yra sudarytas. Ir taip 

visoje visatoje.

Taip turi būti, nes tik taip tegali būti 

organizuojamas ir socialinis organizmas, tau

ta. Ir tik tokia tautos vienybė, iš skirtingų 

jos narių interesų suderinimo ir pakreipimo 

tautos gerovės kryptimi kilusi vienybė yra 

Į tikra, gyva vienybė kuri nesibijos jokių įvy

kių ir kuri neatiduos tautos likimo į pripuo

lamų praeivių rankas. Tad ir nenr.ikinimas 

partijų, bet mokėjimas jas suderinti viename

AUSTRIJOJE KOVOJAMI 
SOCIALISTAI.

Fo karo, kada griuvo Haps- 

burgų dinastija, Austrijoj 

iškilo daug socialistų. Kaip

nyki mažuma. Tad iškeltas 

sumanymas ir parūpintas pro-

Jjektas įstatymo keliu įvesti aklai laikosi Markso “evange- 

taip vadinamųjų “open-shop” jjjos” ir simpatizuoja bolše 

sistemų ir tuo budu sugriau- vikams. Kiti yra kitokių pa

tikėjimo. Kada nėra pasitikėji ROKI SUMUOTI REKORDĄ 

mo, nėra pavykimo ir tokia' 

valdžia nenoromis turi griūti J 

Bet ne visi ir socialistai va- į 

dai yra atkakliais fanatikais 

Vieni jų yra kairieji, kiti 

dešinieji. Tai ym, vieni jų

M. Svyriūtė,

MERGELĖ Iš PASAKOS

(Tąsa)

— Ar negalėtum man Tamsta paro

dyki oranžerejų? tarė mergelei Eugenija.

Filomena pažvelgė ir nieko nesaky- 

dania atidarė oranžerejos duris. Ji nega

li kalbėti — įsitikino Eugenija, žiūrėda

ma į nuliūdusį mergelės veidų. Ir jai pa

sidarė labai gaila... Apžiūrėjusi jį, išse- 

gė iš savo rūbų sidabrinę sagutę ir i»a- 

duoduma mergaitei tarė:

— Dėkui Tamstai už tai, kad paton- 

kinot mano prašymą. Už tai prašau pri

imti štai šitų sagutę.

Mergelė neigiamu i pakratė galvą. Eu

genija paėmė jos rankų ir sagutę už

spaudė rankoje. Filomenos akyse sužvilgo 

ašaros, galva dėkingai nusviro žemyn. 

Eugenija Husijaudnuisi nuėjo pus brolį. 

Jau gėlės Tiuvo paruoštos, beliko tik už

mokėti ir pm*akyti sudiev. Tačiau Euge

nija dar klausia senuko:

Kas toji mergelė, kuri negali kalbėti? 

Ji tokiu meliutė....

ti socialistų unijų monopoli- 

visur kitur, taip ir tenai jie'jų.

skelbiasi dideliais darbLnin-1 Sakomo įstatymo pravedi- 

kų prietoliais. Jie atranda ne-.mas užtikrintas. Daugelis tvir

mažai sekėjų. Kada darbinin

kus ima spausti koks vargas, 

jie jiems pasiūlo vaistų: Prisi-

tina, kad “open-sliop” siste

ma šiame atsitikime labai rei

kalinga. Yra daug darbininkų,

dėk prie socialistų partijos, į kurie nenori prigulėti socia- 

kovok už būvį, tai nei ,nepu- listų valdomoms unijoms. Ar

jusi, kai gerbūvio susilauksi.
Kada socialistui dar iškelia 

“rojaus” klausimų, nesusi- Kiti sako, kad kaip 

pratę darbininkai būriais prie 

jų prisiplaka ir laukia keptų 

karvelių.

tai dėlto jie negali gauti dar

bų ir turi būt persekiojami?

veik ta

socialistų monopolija bus iš

griauta, įstatymas bus atšauk 

[tas. Gal jo nereikės nei at-

Įšaukti, jei tuo pačiu įstaty- 
nyki mažumo. Bet jie kuone IĮnu 'ir l»tie,ns darbdaviams 
visi yra susisipietę sostinėj

Austrijoje socialistų yra,

Vienna ir visas laikas šį mie

stų valdo. Miesto majoru yra 

tiksle ir panaudoti jas tautos gerovei yra Ų- socialistas. Jų didžiuma ir 

kra valstybinė išmintis, Verta tikrų valstybės ‘miesto taryboje. Vargas tam, 

vyrų.

Fas mus kaip ir kitur yra nesveikų reiš

kinių. Kova su partijomis kai kam atrodo i 

tiek svarbi, ji taip dominuoja jų rūpesčiuo- Įgauti atatinkauių sau mieste

se, jog nepastebima ar nenorima pastebėti, 

kad tikras tautos moralinės ir materialinės 

gerovės priešas dirba su dideliu pasisekimu. 

Jis panaudoja visas priemones, ypač madoje 

esamąsias organizacijas, kad nepastebimas 

varyti galėtų savo pragaištingų darbų, nesu

sivokiančios minios demoralizacijų. Jam juo

ba tai darosi lengviau, kai kitos politinės or

ganizacijos negali išplėsti tinkąmos : viešos, 

legalūs kontrakcijos. Kairėjimas liaudyje, ne* 

sąmoningose darbo masėse sparčiai auga/ 

Komunistų bylų skaičius tai rodo. Kai kas 

gal labai nustebs, jei netikėtai pamatys kiek 

tokios aplinkybės tokiam; požemių darbui pa

dėjo iv, kiek jis žalos yra padaręs. Nepaisant 

išorinės ramybės, tas tautos sveikų pagrin

dų rausimas yra nemažai pasistūmėjęs ir 

daug pavojingesnis nei kas gal mano. Jam 

atsispirti tegalės laisva visuomenės akcija, 

kuriai yra brangus savo kraštas.

Gera būtų, jei tai būtų suprasta laiku, 

o laikas yra tauta stiprinti organizuojant jų 

natūraliais, ne dirbtinais būdais. Svarbu, kad 

bet koki galimi įvykiai jos neužkluptų pakri

kusios, išblaškytos, nes ji nepajėgs pasiprie

šinti.

“R.”

Linksmus senuko veidus apsiniaukė, 

jis palingavo galvą ir sako:

— Tai mano vyresnioji duktė. Ji la

bai nelaiminga; neklausinėkite Tamstos 

apie ją, ji — gyvas mano sopulys...

Bet plepi Morta dar tiek pasakė:

— Panelė, mes neapsakomai mylime 

Filomeną, bet ji, tur būt, mūsų nemyli.

— Nutilk, dukrelė, tu vis nepagal

voji ką kalbanti — draudė tėvas,

“Filomena” Įstrigo žodis į Vitolio 

širdį ir prigijo. Jojant kaštonų alėja Vi

talis žiūrėjo į susijaudinusią seserį ir 

laukė, ką ji pasakys; ši papasakojo vis

ką kaip buvo, paskum dar pridėjo:

— Žinai, Vitoli, už jos ašaras aš bū

čiau ir savo mylimąjį širmį atidavusi. 

Tiek jausmo buvo jos ašarotose akyse, 

kad aš net suvirpėjau. Ji, man rodos, sa

vyje kažką slepia, ji tokia nuskriausta... 

Be to, kažką tvirtina Mortos žodžiai, 

kuriuos -pertraukė tėvas “Ji mūsų nemy

li” — Ką tai galėtų reikšti, kada tu 

sakai, kati tiek jausmo buvo joje. Juk'“ir 

manyje įsikūnijo jos paveiksiąs nuo pir

mo žvilgsnio.

Tau ji patinka, Vitoli, tiesai

bus nustatytos taisyklės, kaip 

jie turi atsinešti į savo dar

bininkus.

žiurų. Kada tie ir kiti paten

ka valdžion, tai anie pirmieji 

žiuri, kad tik jų partijai ge 

rai klotusi, gi antrieji dau-

Anglas Kaye Don, žinomas

giau rūpinasi valstybės, ne; 

partijos, reikalais.

Taip yra šiandie Australijo

je. Tenai ilgiau vienerių metų 

streikuoja anglekasiai, kurie 

priguli darbo partijai. Ši par-l

tija nesenai turėjo suvažiavi- Britanijos lenktynių varvto- 

mų ir reikalavo, kad valdžia jfts» žada mėginti Daytona 

(darbo partijos ministeriai) .Deacli, Ha., sumušti automo- 

užimtų anglių kasyklas įrJbilium greitumo rekordų, 

bendrai su anglekasių unija, PPrnai padarė maj. II. 

atnaujintų darbus. **• gi anglas,

Atsirado ndniateiių (tos pa-iva2iuodwnas 231
čios partijos vadų), kurie to-

kiam reikalavimui pasiprieši

no, kadangi tokiu budu but ų

Gana to, Austrijos soeialis- pagelbėta partijai, bet 

tai, ypač Viennoje, baisiai ne-

kurs nepriguli jų partijai, limsta. Girdisi kalbų apie ga- 

Nepriguiintieji soeialis- ,lūnų jų ginkluotų sukilimų 

tų partijai darbininkai negali prieš valdžių. Anais metais 

Viennoje jie jau buvo sukilę.

valandą.

išlaikomi 'reležinkeliai
bu tų* d dvi?.:- ..

duod>

.m.

darbų. Negali gauti atutinka- Valdžiai pavyko juos numal- 

mų pagyvenimų ir apsunkina- šinti. Tada jie buvo gana sti- valstybės reikalais, 

mi aukštais mokesčiais. Gi tie pnjs. Sutarė kartu su komu-1 Kad tie žmonės priešinasi 

visi, kurie priguli socialistų .nistais sugriauti valdžių. Ka-Įimti valdžios globon angle- 

partijai, naudojasi įvairiau-1 tiangi negalėjo pasiskirstyti Į{asįus> yra priežasčių. Aus 

siomis maloBėhuš. . pramatomais laimėjimais, j1! t ra Ii jo j jau apie 30 metai gy-

vienybė suiro. Tada valdžiai Vuoja arbitražo teismas, ku- 

palengvėjo juos palaužti. iriam pavesta spręsti darbo su 

Grūdas.

Pastaraisiais laikais jie taip 

įsidrųsino, kad nuo visų dirb

tuvių saviniųkų išreikalavo 

sttvo valdomų unijų pripažini

mo. Kai-kurie fabrikantai dėl 

šventos ramybes tas jų uni

jas jau senai pripažino ir lig

šiol socialistams teikia pagal

bos — nuo imistų.. kolektuoja 

unijų iždams prigulinčias duo 

klės.

DARBO PARTIJA AUSTRA 
LIJOJ.

skriaudos visuomenei ir vab-’ Savo ražu valdžiai išlaidos 

tybei. didėja, kada kviečiams ir vil-

Ir štai dabar tuos minis t > noms kaina nupuolusi ir išva

rius partija grųsina pašalinti žinias į užsienius žymiai su- 

iš partijos už tai, kad jie dau- mažintas. Užsieniuose maža 

giau rūpinasi ne partijos, 1 . t kredito, kada nėra atatinka

mos prekybos.

Australijos valdžios prieša

ky yra darbo partija, lygiai 

kaip Anglijoj. Pareina žinių, 

kad tenai darbo partijos vai-i

Aguona.

SKALDGSI ANGLEKASIŲ 
ORGANIZACIJA.

Organizuotam darbui yra 

’• 'kapitalu nesutikimus įvairiais labai nemalonus įvykis. Prade- 

v, J klausimais. Tai yra valstybės jo skilti anglekasių oraamza- 

įstaty mas. Kada darbdaviai ei ja — ‘ ‘ United Mine Workers 

prie je prisitaiko, organizuoti; (T#ga ?

darbininkai tai visa neigia.1 _ _ __ _
Pirm vienerių metų tus teis- Į •

mas sprendė ir anglekasių rei- GYDUOLĖ, KURI

r. , . . A . dzia, susiduria su dideliais ne-
Kadangi nesočiai i stams dar I

.. . , ... . pavykintais ir jai nulemiamas
bininkams vig sunkiau yra i

trumpas gyvavimas.
gauti darbas, tad laisvę mylį 

žmonės tų socialistų priespau

dą pavadino tiesiog teroru. 

Imtasi priemonių atsikratyti 

to teroro. Pasirodė, kad tai 

nelengvas darbas — socialis

tai yra įsitaisę kai-k;okioj tvir

tovėj, negalima jų išjudinti.

Galų-gale rasta priemonė. 

Austrijos parlamente yra jų

Su tomis darbo partijomis 

didžiausias vargas yra tas, 

kad jų priešaky yra socialis

tai. Šiegi, kada patenka val

džion, savo partijos reikalus 

stato aukščiau valstybės rei

kalų. Toks elgimųsis tikrai 

bolševistinis ir tokia valdžia 

negali įgyti visuomenės pani

— Patiko tada, kai aš maniau, kau 

ji nenori sų manimi kalbėti, o ką jau 

besakyti dabai*, kada ji tokia nelaimin

ga-

— Bet mes, Vitoli, juk jai negalime 

padėti.

— Gulime, sesutė. Mes ją aplunky- 
sim, apdovanosim, tas gal įneš į jos gy
venimų kiek šviesos;

— Bet mes savo atsilankymu tik 

varginsime jų; suprask, ji neguli kalbėti.

— Nekartok to, Eugenija, aš žinau...

— Bet, palauk, su ja, manau, bus 

galima susikalbėti raštu. Vitoli, mes ją 

lankysime, padėsime jai, kuo galėsime, 

tik tu pasižadėk neįsimylėti. Man gaila 

tavęs... juk tu būtam toks nelaimingus...

— Vis dėlto laimingesnis būčiau už 

ją — atsakė liūdnai brolis.

Netoli plataus vieškelio skęsta raudo

ni dvaro rūmai. Juos neseniui nupirko 

Vitolio ir Eugenijos tėvus. Senojo šeimi

kai avimus. Paskelbtu sprendi- 'VISAD GELBSTI 
mu anglekasiai nepasitenkino Tos “Nev/ and Improved Gold 
ir sukėlė streikų. Kasyklų Medai Haarlem Oil Capsules”, 

žinomos kaip gyduole inkstų, 
kepenų ir pūsles bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai ’ 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

~ HAARLKM OIL

savininkai taip pat užsispyrė, 

jei anglekasiai nenori pildyti 

sakomo teismo sprendimo.

Australijos visuomenė tų 

ministerių nusistatymą remia, 

bet darbo partijos valdžiai 

gręsia gyvuojanti šaly betvar

kė.

Be anglekasių streiko, šaly 

dešimtys tūkstančių darbinin

kų neturi darbo. Valstybės Į

apie Filomeną, — sako Eugenija.

— Na, ir ką? — nuleisdamas raketą 

klausia borlis.

— Jos motina buvo prancūzė, o Fi

lomena visu kuo panaši į jų. Motina mi

rusi širdies liga. Filomena kasdien einan

ti lankyti jos kapą. Ji, matyt, labui mylė

jo savo motinų. Kas žino, gal jos nemyli 

tėvas ir Morta, todėl ji ir taip nusiminu

si. O motiną per tuos kelis metus, ma

nau, galėjo puiniršti. Morta linksma — 

juk taip ir turi būti. Visų mūs laukiu 

tas pats likimus, kaip ir Filomenos moti

nos. Filomena, matyt, nenori sutikti su 

gyvenimo griežtumu.

— Šiaip ar taip, bet aš turiu viską 

sužinoti apie Filomeną, — su tvirtu pa

siryžimu pasakė“ Vi tūlis.

— Vitoli, palik man tą reikalą: aš 

imsistengsiu prisigerinti Mortai, o ji to

kia plepi, tai, aš manau, viską sužino

siu. Kad ir dabar, pavyzdžiui: tuoj ant 

ninko apleistame sode žaidžia tenisų tam- Mnnio lr vėl joju gėlių pirkti, 

sus juodbruvys aukštas vaikinus ir į jį Į Eugenija vėl atjojo pas daržininkų 

panaši sesuo. Abu jie jau munis žinomi. ’ Senuko nebuvo namie. Ją lubai maloniai 

— žinai, Vitoli. $tš šiandien iš j>aukŠ- pasitiko Morta.

čių prižiūrėtojos dar truputį sužinojau — I*anelė, kaip aš džiaugiuos vėl jus

pamačiusi. Jūs apdovanojote mano myli

mų seserį, pro kurią visi nepažvelgę pra

eidavo. Pamatysite, darbą baigusi, ji žai

džia Tamstos dovanėle.

Eugenijos prašoma Morta nuvedė ją 

pas seserį. Eugenija sėdėjo ant smėlio ir 

pagaliuku kažin kų rašė. Joms besiarti

nant, ji delnu viskų ištrynė. Bet paliko 

dar viena raidė R. kurių atėjusios paste

bėjo. Morta tik palingavo galvą, Eugeni

ja klausiamai pažvelgė į Mortą. Filomenu 

klaikiai apsižvelgė ir vėl nulenkė galvą.

—• Klausyk, Filomena, — sako Morta 

— čia atėjo ta pati panelė, kuri davė do

vaną. Jai labai patiko mūsų gėlynas, ir ji 

žada dažniau mus atlankyti.

Filomena lėtai pasikėlė, nusilenkė ir, 

nuėjusi prie lysvės, rūpestingai apeiupi- 

nėdama rankomis, nuskynė tamsiai rau

doną rožę, kurią atnešė Eugenijui. Mor

ta nustebusi žiūrėjo į Filomeną, kuri ir 

toliau rainiui šipulėliu žarstė smėlį. Nu

sigręžusi, ĮMityloniis sako Morta Eugeni

jai:

(Bus daugiau)
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Prof. Kampininkas “Tik mąstyki ir stebėkis. 

O kas bus dn už 25t metų? 

Pamąstyk.”

Kiek Yra Lietuvoje Mokyklų Ir Mokinių?

I

‘‘Tik pamąstyk!” — sako 
viena smailo “tavorščius”.

“Dar nesuėjo dvidešimts 
penki metai, kaip Oryille 
W right, orlaivio išradėjas, 
stebino pasaulį išbuvęs ore 
dvyliką sekundų.

“Pernai orlaivis “Question 
Mark” išsilaikė ore 151 va
landą.

“Tik pamąstyk!
“Vos 24 metai prabėgo, kaip 

Dumont sumušė visus greito 
lėkimo rekordus, lėkdamas net 
25 mylias į valandą.

“O .šiandie rekordas yra 318 
mylių j valandą.

“Vėl pamąstyk!
Dvidešimt penki metai at

gal nieks nedrįso nei kalbėti, 
kaip aukštai orlaivis gali į orą 
pakilti, o šiandie jau žinome, 
kad pakįla 38,400 pėdų nuo 
žemės.

SKALDOSI ANGLEKASIŲ 
ORGANIZACIJA.

(Tąsa nuo 2 pusi.)

— Kas yra išmintingas? Tai 
didelis klausimas.

— (Ii tas, kuris mokinas

Duodu čia žinias paimtas iš 

paskelbtų Švietimo Ministeri

jos davinių, manydamas, kad 

mums, lietuviams, yra įdomu 

žinoti, ant kiek yra išsiplėto

jęs švietimas Lietuvoje. Bet 

pirm to norėčiau trumpai upi- 

budinti paviršutinio sutvarky

mo atžvilgiu kai kuriuos mo-
viso gera nuo kiekvieno žmo-

, ..... kvklų tipus, nes jie skyriusigaus; kurs savo kasdieninį ' . , ,,

Daktaras susekė, kas geriausia 
tinka liesiem kietų vidurių

žmonėms.

Paskutiniam atsitikime, ty. 

jei padauginama ta skaitlinė 

šešiais, apturima ne tik tie 

patys numeriai, bet dar per

pus jie perstatyti, būtent 857,- 

142.

Pagaliau jei tą pačią skait

linę — 142,857, padauginti 

septyniais, visa magiška for

ui ula sugriuva ir apturima 

ypatinga skaitlinė — 999,999.

Iš viso buvo pradžios mo

kyklose 171,371 mok.

Vidurinių bendrojo lavini

mosi mokyklų buvo 47 su 3,- 

874 mok. Specialinių viduri

nių mokyklų ir kursų buvo 

25 su 1,104 mok.

Reikia pastebėti, kad per

nai specialinėse mokyklose be

veik per pus mažiau mokinių 

buvo, tik 578. Tas aiškiai ro-!

Įvairūs žmonių gardumėliai.
Įvairių yra žmonių, įvairių

nuo Amerikos mokyklų.

darbą atlieka uoliai
ningai. Į Pradžios arba liaudies mo-

— Kas yra galingas? Vėl kvkla skyriasi nuo Public

didelis klausimas. 1 school tuo, kad pradžios mo-

— (Ii tas, kuris suvaldo kykloje tęsiasi mokslas tik 1 

pats save. Koks trumpas atsa- metus.

kymas. Baigęs pradžios mokyklą

— O kas yra turtingas? At- mokinys stoja į vidurinę mo-

sakvsit? Įkyklą, kur jis turi mokytis

— Tas, kuris yra patenki n-'taip pat keturius metus. To

tas, t kiu būdu išeina, kad pra-

— O kas-gi yra patenkin-* džios ir vidurinė mokykla tū

tas? Iri atatikti Public school.

nėra paten-

ir sniži-

— Nei vienas 
kintas.

Taigi sunku surasti tobulą 

žmogų. Sakai, kad ans žmo

gus gerai gyvena

Paskui mokinys stoja į auk

štesnę mokyklą arba, kitaip 

vadinama, gimnaziją.

Gimnazija Lietuvoje yra su 

Paklausk dėta ne iš keturių metų kur- 

jo, ar jis yra patenkintas? !«>, bet iš aštuonių. Gi yra su- 

Ne, nei vienas žmogus nė-jungta kartu su vidurine mo

ta patenkintas. Ikykla. Aišku, kad baigęs mo-

__________________ , kinys vidurinę mokyklą gali

žmogus tik tą horoms ki-!Pafiloti * «inmazijos penktų

tam teikia, ko jam pačiam ne-, 
bereikia.

.kalingo sutikimo ir susiklau

symo, tuomi naudojasi darbi

ninkų priešai, tai kasyklų sa

vininkai ir raudonieji gaiva-

do, kad įvairiomis amatų mo- ‘r Sunku nustatyti,

kyklomis Lietuvos jaunuome- kuris valgis gardesnis, 

nė domisi. Tai sveikintinas menat, tur būt pasaką apie 

reiškinys, nes be gerų ama- kaip tą klausimą švaistė 

tininkų ekonomiškas valstybės sUsir>nkę pasikalbėti gyvu- 

kilimas negalimas. <Uai- Katė P^ukę, ark-

Iš viso mokėsi vidurinėse 
mokyklose 4,978 mok.

Aukštesniųjų bendro lavi-

lys — avižas, karvutė — žo
lelę, o šunelis — kaulelius. 
Kiekvienas turi savo skonį.
Žmonės taip pat negali tą 

nimosi mokyklų buvo 54 su 14, , . . . ....

J ’ klausimą vienodai išspręsti.
14.1 mok. • *• • • i* i *i*

Kiniečiui, pavyzdžiui, didelis
Specialinių aukštesniųjų mo , . ' . , ...
i1i i n . gardumynas jauni, ką tik gi

mę peliukai, mirkyti cukraus 

syrupe; patinka jam dar seni

kyklų buvo 7: 2 kunigų se

minarijas, 4 muzikos mokyk

los, 1 meno mokykla. Jose 

mokėsi .705 mok.

Be to, dar buvo 2 brandos

Kaipo Šeimyninis daktaras Montl- 
celloj, III., visus žmonos, no jų dalf, 
Dr. Caldwoll turėjo savo globoj. 
Didesnė pusė jo paftauklmų buvo 
prio motorų ir vaikų — nes jie daž
niausia serga, liet jų ligos buvo ma
žosios — slogos, karšfiavlma, galvos 
skaudėjimai, aitrumas ir visuose į 
utsitlklmucse reikėdavo nusilaukinė- ■ 
j4mo. Jie turėdavo užkietėjimus.

Ilegyje I)r. Caldwello 47 metų ! 
praktikos (jis baigė Itush Modical J 
College 1875) jis susekė, kad tada i 
geriausia pagelbėdavo jo receptas, I

Atsi- i'*tur randasi lluosuojanėios žolės su 
Į pepsinu. 1892 m. jis pasiryžo vartoti 
savo formula gaminti Dr. Caldweil’s 
Syrnp Pepsin ir išstatė rinkon.

Vaistas tuoj sutiko visuomenės 
palankumo taip, kaip pirmiau Dr. 
Caldvvello privatinėj praktikoj. Da
bar jau trečia gentkartė jj vartoja. 
Tos motinos, kurios duoda jo savo 
valkams, Jo gaudavo nuo savo mo
tinų. Dirbamose dienose kas sekun
da kas nors kur nors eina Jo pirkti.

Milijonai butelių Dr. Caidwell's 
Syrup Pepsin suvartojama kasmet.

Jo pasisekZmas priguli nuo nuola
tinio pirkimo pasitenkinusių žmonių 
Ir viens kitam pasakymo. Yra tūks
tančiai šeimynų, kurios niekuomet
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nesti be butelio Dr. Caldwelį’s Sy
rup Pepsin ir mes turime daug Šim
tų luiSkų, liudijanlėų tai, kad tas 
vaistas joms pagelbėjo tada, kai 
niekus kitas nepagelbėjo. Kiekvienoj 
aptiekoj parsiduoda nr. Cadwell’s 
feyrup Pepsin.

operacija ligonei. Operavo du 

gydytojai Kozubovski ir Aun- 

dvokianti kiaušiniai. Vargu ar ,sonas- Operacija pavyko, bet

atsirastų amerikietis, kuris 

sutiktų tokius dalykus gar-

kursai, visai panašus j ben- valgyti Javos
dro lavinimosi aukštesnes mo- , ,

salos laukimai gyventojai vai

sekti ir kitos valstybės. Per 

keletą metą pašto ženklus pra

dėjo vartot visos valstybės. 

Pasirodžius pašto ženklams, 

jie tuojau buvo mėgėjų ren

kami. Žmonės, kurie juos ren

ka, vadinasi filatelistai. Tokių 

žmonių dabar jau yra labai 

daug. Už kai kuriuos retus

kažin kas ligonė nesitaisė. Pa 
kvietė naują gydytoją. Šis ap
žiūrėjęs ligonę pastebėjo, kad 
iš pilvo pro siūlę kažin koks 
rūbas kyšo.

Ligonė buvo nuvežta Vil-

kyklas su 314 mok.

Iš viso šitose aukštesnėse

mokyklose mokėsi 15,764 mok.

Mokytojų seminarijų ir mo

kyt kursų buvo 13, kuriuose

mokėsi 1,375 auklėtiniai.

Universitetas Lietuvoje yra

vienas ir jame mokosi, visai

tikrai nepamenu, bet kiek at-1 pilve paklodę u^įuvo. 
„.menu, tai 4,000 su viršum. į j)i(Koj(1 kar0 metu buv0 

Bendrai tariant, Lietuvoje, atltitikim,, kad gydytojai, be-

go skruzdėlių kirmėlaites su 

tokiu pat malonumu, kaip mes 

sviestą. Beždžionių mėsa yra 

taip pat laikoma per gardu

myną kai kuriuose kraštuose, 

o mes ir jos vargiai ar para

gautume.

niun ir čia praardžius pilvą Į ženklus turtuoliai — mėgėjai 

moka didelius pinigus. Dauge

lis žmonių vien tik iš pašto 

ženklų rinkimo ir pardavimo 

ir duoną valgo.

metų kursą, o baigęs pradžios 

mokykla — į pirmų metų kur

są.

Taigi išeina, trumpai ta

riant, kad mokinys pradžios 

mokykloje turi mokytis 4 me

tus, paskui gali pastoti į gim 

naziją, kur jam reikia aštuo- 

nius metus mokytis, arba ga
lai. Kaip tie, taip kiti darbuo

jasi ūži darbininkų vienybės ų pastoti i vidurinę mokyklą, 

vusi labai galingu ir augleka-|8kaWyn,4, „es tada yra ga-:kur iSsimokęs 4 nl(.tns. jei 

Ha.ns suteikusi daug naudos.ili)llas j, išnaudojimas. |nor5s haigti auk5teSnę „joky.

Ne vieta čia įsigilinti į skai | Pastaraisiais keleliais ine- .klą, turės dar gimnazijoje ke- 

dymosi priežastis, tik tenka tais anglekasių organizacija tūrius metus mokytis

of America” — kituomet bu-
pabaigoje pereitų metų buvo

skubėdami pamiršdavo kokį

\iis ~,5(X) įvairių mokslo įs- nors jvankį operuojamojo žmo 

taigd „u apie :2W,000 mokinių, vWnriuoee ip ofeindaTO.

Rmšk.a maždaug 10% visų Ta-jau tokio daikt„, kokj

rasta didelė paklodė, kurią 

ten pamiršo pirmieji operato

riai. Ligonės vyras patraukė 

juos teisman, kaltindamas, 

kad jie tokia pagalba kūną 

žmonai sužaloję. Apygardos 

teismas kaltintojo pretenzijas 

pripažino ir abu gydytojus nu

baudė 3,000 zlotų, bet apelia

cijos tvarka tas pats teismas, 

neradęs kūno sužalojimų, kal

tinamuosius išteisino.

Baigęs aukštesniąją mokyk

lą mokinys gali pastoti į uni-

pažymėti, kad jau kelinti me- jau įr be to buvo daug mi

tai tarp pildomosios valdybos kentėjusi, kada turėta nepa- 

ir Illinois anglekasių unijos vykusieji streikai. Už tai rei- į vėrsitetą arba kurią kitą aukš [ 

viršaičių gyvavo nesutikimai, kia kaltinti .ne darbininkų tąją mokyklą.

Šie pastarieji ėmė kovoti tai-p priešus, bet organizacijos va- j Cia a« kalbėjau apie ben-! 

tautinį prezidentą Lewis, gi (Įas. (jaĮ pas jUOs butą ma^lrojo mokslinimosi mokyk- 

šis atsisakė pasiduoti. Kelis žaį orientacijos ir to viso ap- B® t°, dar Yra specialinės 

kartus kreiptasi Į teisinus. Lukrumo, kuom buvo apdova-j vidurinės ir aukštesnės moky- 

Galų - gale nesutikimai pa n0,i anie pirmutiniai angie- klos. Prie specialinių viduri- 

siekė aukščiausio laipsnio kasių vadai, kurie organizaci- n.ų mokyklų pnklanso amatų 

pirm poros savaičių. Antkart » »«kštai iškėlė. mokyklos: stal.ų saltkaly.ų .r

gyvenančiu Nepriklausomoj kų cllirurgai pamiršo vienos

Lietuvoj žmonių mokinosi.

P.

MARGUMYNAI
ARITMETIKOS PAIKYBĖS.

ponios viduriuose, medicinos 

istorija nežino. Buvo taip. 

Lenkų valdininko Čiževskio,

Pašto ženklu istorija.
1840 met. gegužės mėn

d., Augių Karaliaus įsakymu,
gyvenančio Volkoviske, su-i buvo išleisti pirmieji pasau- 

sirgo žmona. Liga buvo to- ly pašto ženklai. Po dviejų 

k'yis rūšies, kad reikėjo skubi metų Anglijospavyzdžiu ėmė

sušaukta du atskiriu angleka- Organizuoto darbo gerovei 

šių organizacijos suvažiavi- ar ta, ar kita pusė turėtų nu

imi: vienas Indianapolis mies-‘ sileisti ir grąžinti reikalingą 

te ’ - • - ” ™

t. t. Prie specialinių aukštes

niųjų priklauso kunigų semi

narijos, meno, muzikos ir kit. 

Be, .. c, . /»• 11 tu t v • , . . i m • i i minėtu mokyklų, yra

kitas Springfield, III. Į sį tvarką ir vienvbę. Teisybės' , , x • »• .. i , x • I i..?.. .. dar mokvtojų ruošimo mokv-

pastarąjį suvvko delegatai, yra vienoje ir kitoje pusėje. ___ _______J:_______

kurie prezidentą Lewis kovoja. 'Jei taip, tad ar nevertėtų pa- 

Šie pastarieji suvažiavę pasi-Li rinkti kokį bepartyvį arbi- 

vadino “United Mine Wor- trą arba kelis?

kers of America” ir išspren

dė Amerikos Darbo Federaci-

GAVĖNIOS 
KNYGOS

Gavėnios knyga, vertė kun.
A. Sabaliauskas, labai" nau-

;i •
dingą pasiskaityti kasdiena 

per ištisą gavėnią, kaina '65c.

Kančia Viešpaties Jėzaus. 
Dievobaimingi apmąstymai 

g’per gavėnią su Evangelijo-

mis. Kaina ........................ 35c.
Dieviškasis Išganytojas. Iš 

vokiečių kalbos vertė kun. B. 

Andruška, S. J. Didelė kny

ga, kaina '............................................ $2.00

Gyvenimas Išganytojaus. 
Viešpaties mūsų Jėzaus Kris

taus. Kaina............................................. 75c.

Viršminėtas knygas galima 

gauti

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avenue

Chicago, III.

Septyni yra kabalo numeris; N A U J S DAINOS
taip pat poetų mylimas. Sep-' LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO 
tintojo vaiko septintasis vai-' STASYS NAVICKAS
kas, sakoma, esąs apdovano-tl Tai aukgta8> aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c 

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

Bet vienas graikų profeso- g jiudi mergužėlė?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c 

rius atradęs, kad septyni esąs 4 Aukštas krčantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c

griovėjas numeris. _ į j Močiutė n,ano-Pas motinėlė (Chorui) .................................................... 30c

Tas profesorius paskelbė, 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 dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c

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

7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ............... 30c
mykite, išeina tie patys nu- g ya^ darįau iyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ..................... . 30c

meriai, tik pei kilnoti. g yaį aUgOm, augom Jau saulutė leidos, (Chorui) -----------30c

Tas pat atrandama, jei tą jg. gQrsas nuo Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c

pačią skaitlinę — 142,8.>7, pa- • Daugiau perkante duodame nuošimtį,
dauginti trimis, keturiais, 

penkiais ir šešiais. Klekvie-1 

nam atsitikime raunama tie

tik vietomis _ a a .
į 2334 S. Oakley Avenue, Chicago, Illinois

STACIJOS

Su atvaizdais,
Graudūs Verksniai

IR

Kai kurios Gavėnios 
Giesmės

Išimtos iš “Ramybė Jums”
KAINA 10c

Nauja Laida. Daug per
kantiems duodame nuolaidą.

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

Chicago, III.

kad skaitlinė 142,857 esanti 

magiška ir ypatinga. Ir štai 

kodėl:

Jei tą skaitlinę padauginti 

dviem, apturima 285,714. Tė-

le los, vadinamos mokytojui se

minarijomis.

Dabar žemiau duosiu skai

čius mokyklų ir mokinių, pa

imtas iš 1929 m. pabaigos sta

tistinių davinių.

Pradžios mokyklų buvo tuo 
KIEKVIENAS GALĖS BUTl 'iaiku 2,382 su 150,352 moki-

Darbinin.

jos reikalauti pripažinimo.

Savo ražu Indianapoli.se an
glekasių suvažiavimą, kurs 
pasirodė skaitlingesnis, aplan
kė
jos prezidentas Green. Jis 
ši suvažiavimą pripažino tei
sėtu ir patarė Illinoiso angle
kasių vadus “maištininkus”
nubausti. Po to prezidentas J . . . ._ _ , ,
v , ... . , .. v pradėjo eiti Kaune. Paskubė-

Ixewis paskelbė, kad jie sau-
. . . . , ii v u . •- kit ji užsisakyti patys, ar uz-
kiarm prieš valdybą “pasiais- *’*. . .
. . .. , XT . . .. sakyti savo besimokantiems
kinti. Aaujos gi organizacijos

ir . x i - vaikams, broliams ar sesutėms.
prezidentas Howat atsake, v '.................................

Išrašykite jį ir giminėms Ule

Įniais. Be to, dar lankė 21,019

. . ................................................................................mok. pradžios mokyklą vasa-

Amerikos Darbo Federaci-,,<as skaitys įdomiausią ir pi-1^ kurie einant priva-

giausią jaunimo mėnesinį žnr- ’lomojo pradžiog moks,o ins 

hu ’trukcija buvo atleidžiami nūn

JAUNAS,

“ATEITIES SPINDULIAI”

kurs nuo 1930 metų pradžios

lankymo žemos metu

patys numeriai, 

pakeisti.

Reikalaukite tuojau

“DRAUGAS” PUB. CO.

Ralslng fhe Family- Ike IS as popuur nnw Pa aa an >ngrown nam __
f—----- i " ■ ,1 * "=J——T—— < 'r unCuK - 7.__

( ĄLLtUiH.T. » ,+ TO

Fishe?

kad jie nereikalauja teisintis, į 

kad Ix?wis jau nesąs preziden

tu.

tuvoje.
Prenumeratos kaina: Ame-

r, • , , , v ... rikoje met. $1.20, pusnį.* 60c.

Pasirodo, kad sis anglekasių U.
. . ,, . xy i • Moksleiviams met. 60c., pusm.snsiskaldvmas jau neatšaukia- „ , . . _ ,

30c. Ijietuvoje met 8 lt. pusm. 
4 lt.

Adr.: “Ateities Spinduliai”,

ma,<. Viršininkai pradės by- 

luotis, gi anglekasiams iš to 

bus viena didelė skriauda.

Kada organizacijoje nėra rei-' Kaunas Laisvės AL 3.

SHOUUO A 

noTj- J THH FCsOU. FiSH-

/

Indianapoli.se


I ORKŲ 0X9
Penktadienis, Kovo ?t, 1930

LIETUVIAI AMERIKOJE

BOGKFOBB, UL Labdarių kuopa šauniai dir

ba. Jos darbas eis plačiau, 

kuomet jį turėsi daujfiau jeigu- 

Tai gali įvykti, jei dėsis d»u- 

Novč«a prie šv. Juozapo giau narią. ir atsijas šiaip

baigėsi kovo 18 d. vakare. Ją daugiau šelpėjų.

kum nupieš Labdarių storį 

ir dar praneš centro pirui i- 
ninkas apie nupirktą Labda
rių ūkį.

Tą sekmadienį bus Ciceroje

X Ateinantį sekttuulianj į buvo daugybė žinoni ą. Niekas 
mūsų iv. Antano bažnyčioje 
prasidėe misijos, kurias ves 
Tė'vai Marijonai; vienas ne
senai atvykęs iš Lietuvos, Tė-

nesitikėjo taip gražaus pasišo
kimo.

Dalyvis.

Hoveaa.

misijos, tai turime vilties kad Į ras kun. Petrauskas, o antras

ir milijonieriai dar pakalbės i tėvas kun. Mačiidionis.

laukė gana žymus žmonių bu 

rys, M toli ne toks, kokio'

Apevietos Rėmėjų draugija 

dar jauna ir nedidelė, bet jau

tikėtasi; Daugelis lietuvių ka-i stoja į darbą. Per paskutinį 

tulikų dar neįstengė įsigyti savo susirinkimą pasiėmė “a- 

sau didesnės pamaldumo dvar kūčių badyti” ir dirbti “Tę

sias. Kitų dar vis neapleidžia vo Dienoje” svetainėje. 

Imudžiauninkų dvasia. Jie

padaro, kas įsakyta, bet to

liau to nenori ir nesistengia 

eiti. Reikia gi atminti, kad 

ten nėra pažangos, itin dory

bėse ir geruose darbuose, kur 

žmonės daro tik iš įsakymo, o 

ne iš meilės Dievo įr artimo.

Pamaldos už persekiojamus.
Prisitaikindami , prie Šv.

Tėvo, Pijaus XI, pakvietimo 

ir paraginimo, Šv. Petro ir Po 

vilo parapijos lietuviai katali

kai turėjo pamaldas už perse

kiojamus Rusijoje tikin

čius trečiadienio, kovo,

19 d., vakare. Į pamaldas susi

rinko daug žmonių. Buvo pa

sakytas pamokslas, apeitos 

stacijos ir atgiedotos “suppli- 

kacijos”.

‘Tėvo Diena’’.
Šv. Petro ir Povilo parap. 

lietuviai, Federacijos skyriui 

vadovaujant, nusitarė švęsti 

“Tėvo Dieną” sekmadienį, ko

vo 23 d.

Tėvo intencija, ar jis gyvas 

ar miręs nusitarta priimti Ko

munija arba paaukoti Mišios 

ar kitokios maldos. -a

Moterų Sąjungos kuopa nu

sitarė turėti tą dieną šv. Mi

šias ir eiti prie Komunijos 

“in corpore”.

Panašiai susitarė daryti it 

Šv. Vardo draugija ir daugy

bė šiaip žmonių. Mokyklos 

vaikučiai priims Komuniją ir 

žada pagiedoti tam tikras gies 

mes.

Žodžiu, visi, kiek galėdami, 

stengsis atsidėkoti “tėvui mai 

tintojui ir globėjui” dvasinė

mis dovanomis.

Programėlis.
“Tėvo1 Dienai” pažymėti 

ir tėvui pagerbti rengiamas 

gražus programėlis. Jis įvyks 

sekmadienį po pietų, po 

“Graudžių Verksmų” pamal

dų apie ketvirtą valandą.

• Šv. Petro ir Povilo svetainė

je laukiama daug svečių. Į- 

žanga dovanai. Programėlis 

bus labai rimtas, gražus ir 

nuoširdus. Kiekvienas tėvas 

ir kiekvienas šeimynos globė

jas turėtų apsilankyti skaitlin

gai, gi jų gerbėjai — dar 

skaitlingiau.

Draugijos.
Šv. Vardo draugija rūpinasi 

įsteigti “skautų” kuopą Šv.

Petro ir Povilo parapijoje. Y- 

ra vilties, kad tas darbas pa

sieks. . ,

Ta pati draugija, kurion dau 

giausia priklauso jaunų vyrų, 

svajoja Įsitaisyti sviediniui ta

kus. Jie gana brangūs, bet, 

geriems norams esant, galima 

tai įvykdinti.

Moterų Sąjungos kuopa į- 

atojo į Labd. Są-gos kuopę- 1 

Tuomi ji paremia lalnlarius, 

kuriems dabartiniu laiku ten

ka šelpti ganu daug suvargu

sių šeimynų.

Klebonija.
Naujoji “ klebonija” jau 

baigiama rengti. Šio mėnesio 

pabaigoje klebonas persikelia 

jon gyventi. M-hu. Taip! Ne

paprasta!!

Kafcn Ar?

“Parlor Suite”, kuris turi 

nusukti “vienai notai” spran

dą, braška. Notos sprandas 

kietas. Jis nenori lūžti. Kaip 

kas ir abejoja, ar bus nusuk

tas. Bet kiti t sako “Rockfor- 

diečiai butų nė rockfordiečiai, 

jei notai nenusuktų sprando”.

Raporteris.

(ENOSHJ„ WIS.
40 vai. atlaidai.

Šiandieną Šv. Petro lietuvių 

bažnyčioje prasideda keturde- 

Šimtės atlaidai, kurie baigsis 

ateinančiame sekmadienyje. 

Vakarais Dievo žodį sakys at

vykę svečiai: pirmąją vakarą, 

— Aušros Vartų klebonas iš 

Chieagos, antrą vakarą —

Marijonų Kolegijos Direkto-

■
rius kun. J. Navickas, o tre

čiąjį, pamaldų užbaigos pamo

kslą, sakys kun. Jakaitis, bu

vusis AVorcestęrio klebonas.

Rap.

svetainėje apie labdarybę.
Taigi visi yra kviečiami at

silankyti į Šv. Antano para

pijos svetainę 30 d. kovo 

(March), 2:30 vai. po pietų 

Įėjimas visiems veltui.

X Ciceroje yra smagiausis*, 

gyvenimas tam, kuris išva-, 

žiuoja iš Cicerus ir po kiek 

laiko vėl grįža.

Štai panele Valerija Vil- 

kanskaitė praėjusį rudenį bu

vo apleidusi Cicero, išvažia

vus buvo pas savo tėvelius į 

VVetftville, 111.

Dabar sugrįžo atgal į Cice

ro ir apsigyveno pas savo se

serį Marijoną Masakas.

Reikia pažymėti, kad p. Va

lerija Vilkanskaitė yra įžymi 

veikėją. Ji seniaus gyvenda

ma Ciceroje daug yra nuvei

kusi ypač Liet. Vyčių 14 kp. 

ir Nekalto Prasidėjimo Šv. 

Panelės draugijai, visur dar

bavosi tautos ir bažnyčios la

bui. Dėlto pasitikiam, kad ir 

vėl stos į visuomenės darbą 

ir todėl radio stotis velija pa

nelei V. Vilkąnskaitei kuo il

giausių vietų darbuotis vi

suomenės darbe.

EASTON, PA.

CHICAGOJE
PRISIRENGIMAI PRIE 

SVARBIŲ DALYKŲ.

CIO, III

Radio stotis AJJ.
X Labdarių 3 kuopa rengia

si visu siuarkuinu prie naujų 

narių vajaus, kuris įvyks sek

madienį, kovo 30 dieną 3 v’al. 

po pietų Šv. Antajio parapi

jos svetainėje.

Programas susidės iš įvairių 

dalykų. Bus sulošta dviejų 

veiksmų komedija “Politika”. 

Toliaus dalį programos išpil

dys visų draugijų pirminin

kai, kurie iš eilės bus kviečia

mi ant scenos, ktu: kiekvienas 

išreikš savo mintis, kaip at

jaučia labdarius.

Taip pat yra užkviesti kal

bėtojai iš didžiosios Chieagos 

“Draugo” redaktorius p. L. 

Šimutis ir Labdarių centro 

pirmininkas p. A. Nausėda,

Gražus darbus.
Pirmą gavėnios sekmadieni 

t. y. kovo mėn. 9 dieną “Sta

te” theatre, gražiausioje gat

vėje, pačiame miesto centre 

buvo suruošta kintamieji pa

veikslai “Ethernal Light” šv. 

Mykolo lietuvių parapijos nau 

dai. Surengime paveikslų 

darbavosi arti 100 žmonių: 

lietuviai, airiai, italai, len

kai, slavokai ir trejetas vo

kiečių. Nepaisant sunkių ne

darbo laikų, susilaukta gražių 

pasekmių: salė buvo pilnutė 

lės publikos (apie šešioliką 

šimtų). Da ne visi užkvietimų 

į krutumus paveikslus dalinto 

jai sunešė surinktas aukas. 

Bet gryno pelno tikimasi bus 

apie $600.00.

Sekmadienio vakare miesto 

majoras Ck. Horn atvyko pas 

vietos kleboną, kaine buvo su

sirinkę ir daugiau svečių: 

pp- Bliekai, Taborelli ir kiti. 

Valandą laiko pasikalbėję vi

si nuvyko teatran, kur jau

Wa#t Side. — Šioje lietuvių 

kolonijoje dabar yra kilęs su

judimas. Mat visi parapijonai 

juu žino, kad sekančiais me

tais Aušros Vartų parapija 

minės Sidabrinį jubiliejų, o 

šiais metais atsilankys vysku

pas ir teiks jaunuoliams pa- 

drutinimo sakramentą.

Prie šitokių iškilmių reikia 

prideramo prisirengimo. To

ms iškilmėms reikia ir išlai

dų. Šiose iškilmėse daug dar

bo ir iškaščių turės panešti

.Altorių Puošimo Dr-ja. Be 

to tai draugijai dabar su

kanka 15 metų gyvavimo. To- į 

dėl kad paminėti tą įvykį ir I 

kad pasidaryti minėtoms iškil-1 

mėms lėšų Altorių Puošimo 

Dr-ja rengia kovo 23 d. va

karienę Aušros Vartų parapi

jos salėj. Vakarienė visa i t 

žvilgsniais bus šauni — val

giai ir gėrimai gardus, puiki 

programa, rūpestingas patai 

navimas, gera tvarka. Tad vi 

si išanksto privalo pasiryžti tą 

dieną niekur kitur neiti, kaip 

tik į tą vakarienę. Yra kvie

čiami vietiniai ir toliau gyve 

mintieji.

Ten busiąs.

REIKALINGAS D1DŽIAU- 
SIASATSAKGUMAS

ereikalingas
Kentėjimas

Z

Jei kitų syk galvos skausmas pri
vers jus būt namie—

Ar kokia kitas skausmas sulaikys 
atlikti sutartį—

Atmink Bayer Aspirin! Nes vargu 
yra skausmas kurio jis nepalengvin
tų, ir palengvintų greitai.

Šie tabletal suteikia tikrų paleng
vinimų. ar milionai jų neimtų be- 
sustojimo. Jie yra neikiek nekenk
smingi. kitaip daktarai visada jų ne- 
užrašinčtų.

Nebūk kankiniu nereikalingo skau 
amo. Nuo šalčio kuris taip lengvai 
sustabdomas, nuo neuritis, neural
gija, nuo ypatingi., moterų skausmų, 
ar nuo bite kitų kentėjimų. kuriems 
Bayer Aspirin yra veiklus antidotas.

Save apsaugoti, pirk tikrų. Bayer 
yra saugus. Visada tas pats. Niekad 
nespaudžia širdies, dėlto vartok taip

tankiai kaip reikia; bet prie
žastis bilo skausmo gali būti 
gydoma tik per daktarų.

BAYER ASPIRIN
Aspirin yra trade Žymč Bayer Fabriko Monoaccticacidester Salicylicacid

Galvos Skaudėjimas
ir

ŠALČIO SLOGUČIAI
GREITAI PALENaVBiAMI 

su
OliANGEINE MILTELIAIS 

Prirodyti saugus per 30 metų 
NETURI NARKOTU AR OPIATŲ 

J t Si: aptiekininkas parda 
VINĖJA IR REKOMENDUOJA 

ORANOEINE 
MILTELIUS10c 25c

BUDAS PABAIGTI KŪDI
KIO NEGALAVIMUS.

“Kaipir visos jaunos motinos a3 
rūpinaus kaip tik kūdikis pravirk
davo”, sako moteris iš Syracuse, N. 
Y. “Keletu kartų, kuomet jis ne
galavo arba jo vidurėiiai sukietėdavo 
aš duodavau ricinos, bet jis jos >it- 
Užiuikydavo. Musų daktaras pasakė 
apie rtecherio Ca storių, nes ji ne
kenksminga ir 'alkai mėgsta jų. l’o 
to •uaro rūpesčiai pasibaigė’. Cas- 
toria nuolatai džiugina motinas, nes 
ji pagydo vaikų slogas, dieglius, už
kietėjimų ir tt. Dėlto ji taip popu- 
leriška ir neišpasakytai daug par
duodama. Kaip visi geri daiktai ji 
imituojama, bet t’kra Castoria —- 
grynai augmenino — visada yra su 
parašu Flechetio.

Vienas garsus doiktaras rašo: “Virš
kinimo organus reikia saugoti taip, 
kaip molina savo kūdikį kad saugo
ja. Reikalingas didžiausias atsargu
mas." Bet ar daugelis paiso tokį 
patarimų? Tąsi nedyvai, kad tiek 
daug girdisi apie vidurių suirimus.

TRINERIO KARTUS VYNAS
atitaiso valgymo klaidas. Jis išvalo 
vidurius, užlaiko juos f švarius, pa
taiso apetitų, pašalina užkietėjimų, 
galvos skaudėjimų, pakelia gajumų ir 
pagelbsti galutinam pašalinimui jū
sų trobelių. Imk jo reguleriai po 
mažų dožų, kaip patariai daktarai. 
Visose aptiekose. I*Tadčk šiandie! 
Sempeliai iš Jos. Triner Co., 1333 
So. Ashland Avė., Chicago. III.

NEMOKAMO SEMI’IILIO KUPONAS, 
Dept. 13

Vardas .........................................................

Adresas .........................................................

TIESIAI J KLAIPĖDĄ
OiM -fr \ ,/r.

A*rst*MCL.n

VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTOS PADARYT 
KELIONĘ ATMINTINU ĮVYKIU, PILNĄ ĮVAIRUMŲ 
IR MALONUMŲ DEL TŲ, KURIE JOJE DALYVAUS

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI 
I KLAIPĖDĄ

Trečia klesa į vienų pusę $107.00 
Trečia klesa j abi pusi .... $181.00 
Turist. trečia kl. į vienų pusę $123.50 
Tur. treč. kl. abi pusi (min.) $201.00
Cabin klesa ............................... $142.50
UŽ VAIKUS; Nuo 1 iki 10 metų pu
sė kainos.
UŽ KŪDIKIUS iki 1-nų metų $5.50 

Vadžios Revenue ir Hcad Tax at
skyrimu.

TANKUS IŠPLAUKIMAI LAIVŲ 
STAČIAI Iš KLAIPĖDOS

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ
Iš NEAV YORKO:

8 Kovo . .. “LITUANIA“
3 Balandžio . “ESTONIA”

17 Balandžio “LITUANIA”
1 Gegužės . . “POLONIA”

17 Gegužės . . “ESTONIA”
20 Gegužės . “LITUANIA”

SMAGIAUSIA IR PATOGIAUSIA KELIONĖ
Del informacijų ir laivakorčių kreipkitės tuojaus 

pas savo vietos Agentų
NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ

BALTIC AMERICA LINE
J15 S. Dearborn St., Chieago. III. 8 Bridge St,. Ncw York, N. V. ki 
Union Trust Bldg., Pittsburgh, Pa. 616 St. James St., Montreal, Can.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit paa 

tikrų specialistų, ne pus kokį nepa
tyrei). Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavlmo. 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 ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokių užsisenčjusių, įsi
kerojusių, chroniškų ligų, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui. neatidėliokit neatėjo 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 po pietų. Vakarais nuo B iki 7 

Nedėliomis nuo 10 ryto 11d 1
no Dietų

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele
mente for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

CHEESE
KBAFTPHEN1X 

CHEESE COMPANY

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thts is n Pamotu Vlvanl Sėt nnd tn- 
cludes fare ponuter, $1.00: Rougc. 75c. 
Tlstmo Crcam *1.00, Dupilatory *1.00. 
kariai Aatringent U.75. Bath Salt 1.00. 
Tcilet VVator »1.25, Perfumo 12.75. Brll- 
ltantlnr 75c. Skin VVhitener 75c. Totai 
Value $12.00. Speclal prtcc, J1.97 for all 
ten pieces to tntroduce tfcls line.

Vardas ......................................
Adresas ......................................
Siunčiame per paštų COD

Pinigai grųžinami, jei 
nepatenkintas.

Bea Van 580-5th Avenue, New York

TUBBY Mom Mušt Have Been Eavesdropping.
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CHICAGOJE
GRAŽI DRAUGIJOS

MOGA.
PRA-

Brighton Park. — Dr-ja Gv. 

Pirai. Div. Sv. Kazimiero Ka- 

laičio rengia “bunco party”, 

kovo 23 d., 4 vai. po pietų, 

pp. Gramonto svet., 4535 So. 

Rockwell Str.

neralei viršininkei, pradėjus 

ir baigus susirinkimų malda, 

rėmėjos visuomet eina į “Bal

tųjų koplytėlę” palaiminimui. 

Grįžusios iš koplyčios, Seserų 

vaišinamos skania kavute ir 

pyragaičiais baigia posėdi ma

loniu pašnekėsiu, skaniais juo-

NUO SLOGU - 
PAŠALINK RŪGŠTIS 

Iš SAVO KŪNO

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
R« Tel. Mldiray 1(11

DR. R. C. GUPLER
D A K T A A I

kais, žodžiu draugiškai pasi- 

Komisija deda pastangų, svečiuoja, 

kad “bunco” pavyktų ir at-1 Palinkėjusios vienos kitoms 

neštų draugijai pelno. • “ Unksmių Velykų”, padėko-

Girdėt, kad draugijos narys • jusius Sesutėms už vaišes, 

p. J. Valskis jau pardavė ti- skirstytas į namučius, su nau- 

kietų už $15.00.

ir-gi kviečiami taip pasidar-Į dies ir padėti mūsų kultūros ženklus, visose aptiekose pau 

huoti. į židiniui — Sv. Kazimiero Vie- r.nradnnais. fc*.ip vartoti
Si “bunco” bus viena įdo-įnuolynui atmokėti skolas.

įmausiu. Bus duodamu

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belakto-Rakfifiio apUa- : 
kos) po nr. 2421 West Marąuette Rd. j 

Daktarai visur gydo slogas Šiuo Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
budu; tūkstančiai džiaugiasi greita Prospect 1930.
pagelba, kuomet tinkamai vartoja- Senas ofisas toj pačioj vietoj:
nui. 4801 8o. Ashland Ave. Valandos: nuo ____

£ radėk, kui pijusi slogas turįs. 8 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
lrr.k .laukėtą. Phillips M tik of M ag- Res. 6841 S. Albany Ave. Tel. Pros- 1 Oflao 
cetda vandens stikle ryto, vidudieny pect 1980. Nedėiomis tik pagal su 
lr vakare pirmą dieną. Sekamą dieną tarti.
pakartok. Po to imk tik vakarais.

Slogos pripildo jūsų sistemą rūgš
timis. Tas jus sargina, silpnina, su- OFISAI:
kelia gėlimus, karfttį. Phillips Milk
of Magnesia yra vaistas nekenks- 1448 6. 49 Ct. 2924 Washlngion
nnngas, gardus. Jis atitolina slogas, lt-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-4. Blvd.
panaikindamas viduriuose rūgštis. \ 1’®*- Cicero 888 Tel. Kedzie 2450-84(1 

Po 50 motų vartojamas, kaipo ge
riausias prlešrugštuus vaistas. Dak
tarai įsako vartoti Phillips Milk of 
Magnesia; vartojamas ligoninėse-
milijonai žino, ka:p jis palengvina Gydytojas lr CnirurgM

REZIDENCIJA

DR. S. A. DOWIAT

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 84-tan Street 

Telef. Canal 1718-8841

Valandos: 2 IU 4 p. 0. Pensdėlląle 
lr Ketvergais vakare

TeL Virginia 0811 
Rezidencijos: Van Buren 68(1

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 

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

2 iki 4 lr ( IU 8 v. v.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 

Namų Ofisas 8411 Franklin Blvd 
Vai.: nuo 8:80 Iki (:80 vak.

T--.- • ■ :g surugusius vidurius, pašalina gesus,
Kili nariai JU pasiryžimu darbuotis iš sir- nevjrgkĮninią lr kitokius rucėtumo 4729 W. 12 PI. Nedėliomisrugštumo

namas, 
pilnais

Tel. Cicero 1888

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

metų aukso žiedai. Dr-jos na- į Rėmėjos per 11 metų savo ............ —— i Tel. Kenvvood 5107
rys R. Andreliunas jau turi gyvavimo prisilaiko vis tos zų Mačiulį, kuris jau apie me- VaL: nuo 9 iki 11 vai ryte; 
gatavus žiedus, tik laukia tos Į gražios tvarkos. Valdybų ger- tus kaip serga ir Pranų Lesai- nuo 6 iki 8 vai. vak. apart

l “Milk of 
H. Phillips

Magnesia”
Cl.emical

buvo Chas. 
Kompanijos

jui-'Per 11 metų vis ta pati graži R- V. registru a .a a vaizbos ženklas ir
“ a~ T r • jos pirmtakuno Chas. H. PhlLlps

riams, nesirgusiems per 10! tvarka. -nuo tars.

dienos, Ir jis pats dalyvaus ir 

atvež gražių “prizų”. P-as 

Andreliunas turi Jewelry 

krautuvę, 2650 W. 63 str. ir 

be to parduoda pianų, radio 

rekordus.

Taigi, nepamirškit dienos ir 

laiko. Visi bukite “bunco par 

ty”.

Dr-jos nariai malonėkite at

eidami atsivesti svečių ir atsi

nešti po dovanėlę.

Komisija.

ŠV. KAZIMIERO AK. 
RĖMĖJŲ DRAUGIJA.

Telefonas Boulevard 1988

DR. & A. RRENZA
Ofiso Valandos: 9 Iki 1>. 1 iki

Ir 6:89 Iki 8:88 vakare

4608 S. ASHLAND AVE.
11 49th Street Chloego UI.

DR. J. J. KOWAR$KIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street

Tel. Proepeot IMS 
Residenclja 8869 8o Leavltt St 

Tel. Canal 9999
Valandos: 9-8 po pietų tr 7-9 v. v

NedelioJ pagal susitarimą

Susitarus Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel Lafayette 0098

DR. A L TUŠU
OFISAS

HALSTED STREET

bia ir įkainuoja kiekvieno na- tį, kuris pusę metų jau serga, šventadienio ir ketvirtadienio Namuose 2-4 
rio darbų. Ir nesigaili iš- Raštininkas pranešė liūdna ži- 

reikšti pagarbų ir padėkų dar- nių, kad mūsų brolis Petras 

buotojonis. Nariai gerbia vai- Bobelis mirė. Pirmininkas pa- ' 

dybų. Ir už tai tai sklandžiai kvietė visus atsistoti ir tuo

ADVOKATAI

pagerbti mirusį. Po pagerbi

mo, pirmininkas paaiškino, 

kad jis keletu metų atgal pri- 

KONCERTAS SENAM KOM- gulėjo prie draugystės. Po to

visa pas mus einasi...

Viena is visų.

POZITORIUI M. PET
RAUSKUI PA

GERBTI.

Jau daug buvo rašyta, kad 

kompozitoriui M. Petrauskui
rengiama koncertas Bridge- r^s d^nas Mazunaitis.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų dr-jos Apskričio 

" susirinkimai*. * *
Sios draugijos susirinkimai 

pasižymi nepaprastu skaitlin- 

gnmu ir gyvumu. Čion dar

buojasi vienos idėjos drau

gės. “Partijų” mūsų draugi

joj nėra. Nėra užsigauliojimų, 

pavydo bei nemandagumo. 

Vienos kitas gerbiame ir visu 

darbų ir pasišventimų lygiai 

įkainuojant ir įvertinam. Ir 

šitoj draugijos niekados ne

pasireiškė moteriška “politi- 

kėlė”. Teisingumas pas mus 

viešpatauja. Atsakomingosios 

vietos nei Centre nei skyriuo

se neapmokamos, nėr už kų 

užsivarinėt. Visos dirba iš pa- 

sišvent’uuo. Už tai draugija nu 

ga, bujoja ir pagarbų visur 

turi Seserų pasišventimo pa- 

Vyzdis — idealas draugijai. U ž 

tai, kur vienybė žydi, ten ir 

galybė pasireiškia. It Dievas 

laimina draugijos darbams. 

Mot. Sų-gos ir Fed. raportai.

Iš Mot. Sų-gos Chicagos 

Aps. raportų išdavė Centro 

viee-pirm. p. Ona lleikauskie- 

nė. Pažymėjo, kad, p. B. Bi

porte Liet. 

2 d.

Auditorijoj, bai.

1900 S.

NAMAI

4193 ARCHER AVE,
Valandos: prieš pietus pagal sutartį 

po piet, ofise 9-8 ▼. ▼.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

PAUL M. ADOMAITIS DR. H. BARTON
ADVOKATAS

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

Oflao Tel. Vlatory 8687
Of. Ir Rea. Tel Hemlock 2878

DR. J. P. POŠKA
3133 a HALSTED STREET

Antras ofisas tr Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVE.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-8 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-8 po 
piet. Utarn. lr Subat Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel Canal 8744 Republle 8468

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rezidenclos Tei. Drezel 9191

DR. A A. ROTH
Rusa Gydytojas lr Chirurgas

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

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

Nedėliomis ir šventadieniais 10-12.

Gydytojas ir Chirurgas 
6558 SO. HALSTED STREET

Pbone Armitage >822

DR. W. F. KAUSZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 Iki 8 lr 6 Hcl 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartj
buvo prasišalinęs paskui vėl TeI. RandoiPh 5130-3131. vai. 10-5, VaL: 24 7-9 val* vakare

sugrįžo ir išbuvo 3 metus. Da

bar paliko mirdamas moterį 

dvi dukteris ir sūnų.

Nesenai įsirašė naujas na-

Iš vakarinių valstybių 7 

konferencijos pranešimų darė 

IŠ

A A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Sake St.. Room 1701 
Tel. Randolph ,0331-0332 Vai. 9-6 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562 
7-9 vai. vak. fe par t Panedėlio lr 

P^uyėlos

OPTEMITRISTAI

Tel. Vlctory (279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

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

Nedėlioj 10-12

Visi žinome, kad Petrauskas ' A- Siaulys ir J. Blankus.

daug pasidarbavo meno srity, i žiedų komiteto M. Bankevičius j

Daug jėgų padėjo Amerikos PraneSe, k'ad. furi parsinešęs.

lietuviams veikalus ir daine- niatų ir grali išmatuoti žiedų

les berašydamas. Jis išva- tti durnus tiems, kuriems išpuo-

žiuos ant visados i Lietuva juos gauti. Kreipkitės pas 

* i ..
apsigyventi. Bet jo atmintis JI-

čia liks ant visados. Į įstatų komiteto J. Blan- ^ams gt Rm, 2117
Kėniemė visokius meninin- Pranešė, kad 300 knygelių 

kus, iš kur tik kas atsišaukė. yra užsakyta atspausdinti. Ko 

Rėmemė ir tokius, kurie tik notėtas pranešė, kad yra iš 

pirmų kartų pasirodė ir Die-, uuomavę daržų dėl išvažiavi- 

vas žino ar juos kada nors n,°’ l<ur*s įvyks 1 birželio, Jus 

beinatysim. Kur kas didesnė parke. Išmokėta poniirti- 

yra mūsų pareiga remti tuos, n(S K. Duroniui už žmonos 

kurie, bedirbdami mūsų tau- inir^b Gautas laiškas nuo 

tos labui, yra padėję visų sVel- gerbiamo klebono, kad drau

Tclephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 3090 
Name; S iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

DR. VAITUSH, 0. P. D.

katu.

Visi bruzda, kas tik gyvas.

gvstė išrinktų 5 atstovus, ku- ; 

rie rūpintųsi D. L. K. Vytauto

2221 VVest 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefoną* Canal 2552Dedama pastangų, kad šis ^.p. ;,90 metų nuo mirties pa-!

pagerbtuvių ir sušelptuvių uiinėjitno iškilmėmis. Išrinkti vaiandos 9 ryto, iki 8:00 
koncertas pavyktų. Auditori- 5ie: A. Kazlauskas, A. Gudas, kare jr Pėtnyčio-
jos valdyba! duoda didele nuo-• Jankauskus, N. Rimkus irjūaįa nuo q itn k
lai da salę. Dienraščiai “Drau

gas” ir “Naujienos” skelbia 

veltui. Tų patį daro ir kiti 

laikraščiai.

Visi solistai pasižadėjo vel

tui patarnauti. Tai gražus 

dalykas. Belieka tik 

skaitlingos publikos.

J. Blankus. J. B.

DR-STĖ MOTINOS DIEVO 
AUŠROS VARTŲ.

JOSEPH J. GRISU
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS

va

North Side. — Bertaininiain
laukti susirinkime, 9 d. kovo, aptarus 4631 S. Ashland Ave. (2 lubos) 

bėgamus reikalus, nutarta at- į
Atsilankiusieji neapsivilti iv likti velykinę išpažintį 22 d. i 

1930 m., o kovo 23 d.

Telef. Boulevard 2800

tautienei vadovaujant Apskri- menininkui suteiks medžiagi- (kovo, lt 

Sų’jungietės jau surinko paramos. i1

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9723

ir pridavė $200.00 įtaisymui Laima,
kambario šv. Kryžiaus Ligo

ninėje. Užstojus Apskrityje i Iš DRAUGYSTĖ SUSIVIE-

to mišiose “in corpo- 

re" eiti prie šv. Komunijos.

Girdėjau, kad draugija duo

da dovanas {nariams, kurie

naujai valdybai, pirmininkau

jant p. M. Vaičiūnienei, aps

kritis nutarė tų gražų darbų 

dirbti toliau ir rengs pramo

gų, kad išmokėjus likusių sko

lų ir galutinai įtaisius kam

barį M. S. Cliic. Aps. vardu.

Iš Federacijos Aps. rapor

tų išdavė p. B.

NIJIMO BROLIŲ 
LIETUVIŲ.

Dievo Apveizdos parap. —
Susivienijimo Brolių ir Sese

rų lietuviu draugystė

nėra sirgę jier dešimtį me

tų. Dovanos nepigesnės ir ne

brangesnės, kaip $10. Dovanus 

gaus 12 narių.

Ta proga, draugija sumanė

turėjo surengti “pavasarinį” vaka- 

sekuia- rėlį pagerbimui tų narių. Va-1

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

62 East 107th Street
Kampas Michigan Ave. 

Tai. Pullman 5960 lr 687 7

Miesto Ofise Pagal Sutartį:
127 N. Dearborn Street

Rooms 911 Ir 9(8 
Tel. Fmnklln 8177

DR. A RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS 

Gydo stalgias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų lr vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomls tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija

Ir X-RA?
2130 AVEST 22nd STREET

CHICAGO

Tel. Lafayette 5792

! DR. A. J, JAVOIš
l

Vai: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
Office: 4459 S. California Ave.

Nedėlioję pagal sutartj.

Oflao lr Rea, Tel. Boulevard 8918

DR. A. J. BERTASH
8484 80. HALSTED STREET 

Oflao valandos nuo 1 Iki s po
pietų Ir 6 Iltį 8 vai. vakare 

Rea 8261 s. WALLACE STREET

Tel. Hemlock *1*1 l

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

98*6 Weet 88 Street 
▼ai: 8—lt ryta 1—8 p. p. 

v, v. Nedėlioj eualtaraa

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal (222 
Rezidencija: 6640 So. Maplevrood 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0257 Kės. Prospect 6859

BR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas .

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 So. Artesian Ava

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

DR. ŽMUIDZINAS
t

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR____—_____
AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue DR. CHARLES SE6AL
Tel. Drexel 6323 

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

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą taria 
priežastim galvot skaudėjimu

svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu 
mo. skaudamą aklų karėti- Atitai 
sau kreivas akla nuimu cataractua 
Atitaisau trumpą regyatą lr 
regystą

Prirengiu teisingai akinius vienose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažteu- 
sias klaidaa

speoialė atyda atkreipiama moky 
■ oa vaikučlama

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 19 ryto Iki 
19 po pietų.

Kainos pigesnėa kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVE.

Tel. Boulevard 7589

25 METy PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN ŠMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

DENTISTAI

Office Boulevard 7989

BR. C. Z. VEZEUS
LIETUVIS DENTISTAS

8988 So. Ashland Avenne 
Ant Zaleskio Aptiekos

TeL Canal <22*

DR. G. L BLOŽIS
DENTISTAS

8201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St)

Valandos* Nuo 8 Iki IX ryto 
nno 1 IU 8 vakare

8eredoJ pagal sutartį

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

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

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

Telef. Midway 2880

TeL Lafayette 5820

OR. 1 A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 
4193 Archer Avenue

Ree Tai. Lafayette 4365

Tel. Boulevard 1401

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas. Chirurgas lr Akuierle

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo * — 8 a gi 

7—B vakare

OI. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams tinome* par 9* 
metus kaipo patyręs gydytojas efci 
rurgas lr skuteris

Gydo staigias Ir chroniškas 11- 
gaavyrų, moterų ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
▼AULNDCS: Nuo 16 — lt pietų I* 
nuo B Iki 7:39 vai. vakare 
Tel. ofiso Canal 6119 Rea Be Bhoee 
9268. arba Randolph 9899.

Boulevard 7(89
Rea Hemlock 7(91

BR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenne
▼ai.: Nno 9 ryto IU B vakare DR. MAURICE KAHN

Gydytojas ir Chirurgas 
4631 SO. ASHLAND AVK 

Tel. Yards 0994 

Reetdoncljos Tel. FIaaa 8198

mėnesini susirinkimų

dienv, kovo 9 dienų, Dievo Ap- karas bus 11 d. gegužės, para- J 

Bitautienė, veizdos parapijos mokykloje, pijos svetainėj.

Susirinkimų atidarė pirm. i Draugija nutarė paskelbti j 
rinko atstovauti A. R. 1). ir Juozas Blankus. Praeito susi- vajų. Nauji nariai bus pri-Į 

toliau Federacijos posedžiuo- rinkimo nutarimus jiersknitė imami be įstojimo mokesčio, j 

Ke raštininkas Jonas Grišius. j Gerbiamieji, nepamirškite j
Per susirinkimų paaiškėjo, ,tų dienų atsilankyti.

kurių A. R. I). Apskritys iš-

Telephone Caotrąl (928

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

Palaiminimas.
Gerb. Motinai Marijai, Ge- kad ligonių turime du: Juo-( Draugijos narys

ocal

114 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLTNOI8 

Nuo 9:89 Iki ( vai. vąk. 
Office; 1909 Bo. Union 

TeL Roosevelt 8719
▼ai. nuo t tld 9 **L velt.

Ave

Ekspertas tyrimo aklų lr pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg.. kneup. 18 St. 2 sulfitas 
Pastebėkit mano lSkabaa

Valandos nuo 9:80 ryto Iki 8:30 va
karo. Seredomls nuo 9:30 Iki 12 v. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 2 
rhone Canal 9536

Tel. Armitage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TA MOSAVUS)

Dentistee
1608 Mflwaukee Ave.

Kampas North Ave. 
Northirest Tower Bldg. Room 809 
Vai.: 9—13 ryto: 1—8:69 vėl. vak.

VALANDOS:
Nuo 18 Iki 12 dieną,
Nuo 2 IU 8 po pietų,
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėk tano 19 IU 11 U«D«.

S
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DRAUGAS Penktadienis, Kovo 21, 1930

GRABORIAI: T C A G O J
S. B. LACHAWICZ

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laidotu

vėse kuoplglausia. Rei 
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti.
Tel. Roosevelt 3 SI B 

Arba 2BIS
2314 W. 23rd Place 

Chicago, IU.

šventasis koncertas. merginoms misijos ir 
7:30 prasidės vyrams.

vakare

R.

Simpatiškas —• 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis nž kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIRIS KOMP,
PAGRABŲ VEDfiJAl 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 lt 1741 
SKYRIUS

4447 8o. Fairfield Avenae
SKYRIUS

1410*So. 40 Ct. Cicero 
Tel. Cicero <734 

SKYRIUS
S201 Auburn Avenao 

Tel. Boulevard 3201

J. F. MOŽIUS
PIGIAUSIAS LWY. GRABORIUl. 

CHICAOtMBi
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kttt 
todel, kad priklau
sau prie arabų tt- 
dlrbystės.

OFISAS
•OB West IS St. 
Tel. Canal 0174 
BKZ RIUS: S33S
8o. Halsted Street 
Tel. Victory 4888

Phont Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
rteaomet •ųtinlngM lt 
nebrangus, nes aetnrl- 
B» Išlaidų užlaikymai 
•kyrių.

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenae

VA-

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 7682

J, LuIevL&ius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTOJ AS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto lt miestelių 
dalyse. ModernM- 
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted 
SL Chicaco, I1L

Tai. Victory 1118

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDEJAfl

1650 Wett 46th Street
Kampas 46tn lr Paulina Sta. 

Tel. Blvd. 8188

Multudlmo valandoj* kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu si m patu
kai, mandagiai, gersi lr pigiau 
negu kitur. KoplyHa dėl Šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lie. 
Koplyčia Dykai

710 Wert 18th Street 
Cinai 8181

Dievo Apveizdos Parap. —
Su dideliu pasitenkinimu su
tinkame linksnių žinių, kad 
“Septyni žodžiai nuo Kry
žiaus’’,garsus Dubois bažny- X Aušros Vartų parapijos 
tinęs muzikos kūrinys, bus pa-, Altorių Puošimo draugija, a. 
kartotas L. V. Chicagos Aps- a kun. Serafino įsteigta, iš- 
kričio “Dainos” choro Die-' gyvavo penkiolikų metų rim- 
vo Apveizdos bažnyčioje. Si- tai savo tikslo siekdama. Ji 
tas šventasis koncertas įvyks netiktai parūpina Dievo auku- 
sekinad., kovo 30 d., 3:30 vai. mi papuošimus, dabindama į bai patiko, o vyrai da graižiau

WE8T SIDE ŽINIOS

po pietų. Tie žmonės, kurie altorius gražiais baltiniais ir 
girdėjo “ Dainos” chorų, kurį gėlėmis, bet rūpinasi tvarkoje 
veda gerb. komp. A. Pocius, laikyti ir visus bažnytinius 
puikiai išpildant šitų veikalų, rubus, kaip antai: arnotus, 
širdingai sveikino ir reiškė di- kapas, albas, kamžas ir t. t. 
dėlės pagarbos chorui ir jo Paminėjimui 15 metų su
vedėjui. Patyrę gilių Įspūdžių, kaktuvių Altorių Puošimo dr- 
apleisdami Kimboll Hall’ų ja ateinančiame sekmadieny- 
reiškė pageidavimo dar sykį je, 23 kovo, savo intencija
išgirsti, Dievo Apveizdos baž
nyčia, kuri turi labai gerų 
akustiką ir galingus vargo
nus, labai gerai atitinka šito 
veikalo išpildymui. Taigi, 
Chicagos lietuviai katalikai

Aušros Vartų bažnyčioje 7:30 
vai. ryto klausys šv. Mišių ir 
“in corpore” eis prie šv. Ko
munijos.

Ta pat dienų 7 vai. vakare 
Aušros Vartų parapijos sve-

neturėtų praleisti šitos nepa- tainėje draugija rengia tinka-
prastos progos. Tai bus dide
lė dvasios puota.

Vienuolynui Rinkliava.
Ateinantį sekmadienį Dievo i 

Apveizdos bažnyčioje bus ren-1 
karnos aukos šv. Kazimiero^ 
Seserų Vienuolynui.

Šį mėnesį Amerikos lietu
viai katalikai ypatingai pra
šomi yra atminti šitos bran
gios įstaigos reikalus. Mums 
visiems aišku, kokių garbin
gų rolę vaidina šita įstaiga 
mūsų gyvenime. Dievo Apveiz 
dog mokykla yra viena iš pir
mutinių, kurių veda šv’ Ka
zimiero Seserys. Be pradinėj 
mokyklos, da yra komercijos

mų gavėnios laikui programų 
su užkandžiais. Įžanga tiktai

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

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

sidės 40 vnl. atlaidai. Panašiai 
tų pačių eis labai gražiai 
North Sidė visos draugijos “in 
corpore prie šv. Komunijos.

Draugijos koresp.

Gerbiamam dienraščiui “Dr
augui” linkiu viso geriausio, 
ilgų metų taip pat ir Peoples 
Furniture Co. Cicero Šv. An
tano parap. choras labai gra
žiai dainavo. M. Kutaitė taip
gi gražiai dainavo. Man la

už tokį choro išlavinimų. Gar
bė visiems dainininkams ir 
dainininkėms, kurie garsina 
lietuvių vardų po platų pasau
lį. Tiktai tiek gala, kad radio 
stotis yra prasta tokiems gra
žiems programams.

Domicėlė Trumpulytė.

Town of Lake. — šv. Pran
ciškaus Rėmėjų 3 skyrius ren
gia “bunco party”, sekmadiė- 
nyj, kovo 23 d., Šv. Kryžiaus 
paiapijos salėje, 7 valandų va
kare. Visi nuoširdžiai prašomi

dalyvauti ir paremti gerų dar- 
Įbų, nes sesutėms yra reikalin
ga parama. Komisijai žada pa
tenkinti atsilankančius dova
nomis ir užkandžiais.

Komisija.

išėjo. V. Ragaišis.

Gerbiamieji:
“Draugo” ir Peoples Fur

niture Co. radio lietuviškos 
yalandos iš stoties AVHFO. 
mes, didėlis būrelis, susirin
kę klausomės ir gėrimės lie
tuviškomis dainelėmis. Šv. An 
tano parapijos choras iš Cice
ro savo programų išpildė ge 
rai. Garbė muz. A. Mondeikai

nuoširdžiai tariame ačių. 
Viskas gražiai pavyko, to-

Gerb. “Draugo” Red. ir 
Peoples Furniture Co.

Ačiū tamstoms už tokį pro
gramų per radio. Dainos labai 
gražios. Cicero lietuvių Šv. 
Antano parap. choras labai 
gerai programų išpildė.

Gal malonėtų da keletu kar
tų pakartoti ciceriečiai savo 
gražias lietuviškas dainelės.

F. C.

Be geros širdies žmonių pri
sidėjimo, mažai kas įvyktų.

dėl tikimės, kad' ir ant to- Todėl norime viešai išreikšti 
liau gerbiama publika nepa- dėkingumų gerbiamiems po-
piirš mūsų paremti, už kų bū-

75c. Bus išlaimėjimas arba-jsime dėkingos. Ir tas 
tinio seto. i .'mums jėgų toliau darbuotis

Programai vesti draugija kilniems tikslams, 
parašė Aušros Vartų klebonų
ir kviečia visus parapijoms ir 
visas draugijas atsilankyti šių! 
sukaktuvių minėjimam 

Teko nugirsti, kad Altorių 
Puošimo draugijos sukaktuvių 
minėjime kalbės pereitų savai
tę atkeliavęs Chicagon Kauno 
universiteto studentas Jonas 
Kudirka, kuris papasakos Vė
liausias iš mūsų iėyyųėi? nau
jienas.

-r • * *»’ • •• J. ... •*.

X Šiandien Aušros Vartų
kursas, kuriuo naudojasi bu-’ klebonas vyksta Kenoshon, 
rys jaunuolių. Todėl, nėrą|Wis., į Šv. Petro lietuvių baž- 
abejonės, kad šios parapijos nyčioj 40 vai. atlaidus, kurie 
lietuviai įvertina seselių pa-(prasidėjo šį rytų įr baigsis 
sišveptinių ir suteiks savo gra- .ateinančiame sekmadienyje.

Rengėjos.

X Trečiadienio ryte prie
šais “Draugo?’ ofisų susikalė 
du automobiliu; Galima saky
ti buvo laiminga nelaimė. Už
gautasis automobilius taip švel 
niai virto, kad nei stiklai ne
sudužo. Draiveriai buvo ne 
lietuviai.

nams Cesnams už svetainę, 
kurios naudojimų suteikė vel
tui; ponui Miniatui už dova
nų, kurių suteikė išlaimėjimui, 
poniai Vitkauskienei už gė
les; ponioms J. Pužauskienei 
ir J. Petraitienei už auka; vi
siems, kurie pardavė bilietus 
ir visiems, kurie atsilankė —

BUNCO i PAVYKO

,Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del goriausios rųMaa 
lr patarnavime, Saukit

GREEN VAtLEV 
PRODUCTS 

OWli Šviežių klanSI- 
mlų, sviesto lr sūrių.

4644 So. Paulina St
Tai. Boulevard 1888

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

•uksinių Ir sida- 
orintų daiktų. vė
liausios mados ra- 
llo. planų rolių, 
rekordų ir t. t 
Taisau laikrodžius 
lr muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd SL Ohicago.
Telefonas HEMLOCK 8888

ĮVAIRŪS kontraktoriai

STANLEY CIBULSKIS
MOIJAVOJIMO KONTRAKTORIUS

Poperloju, mollavoju Ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVB. 

Hemlock 0653

žįų metinę dovanėlę.
Aštuoniolikietis.

MARQUETTB PARK 
ŽINUTĖS.

*X Onai Balčiūnienei Dr, 
Bįežls šv. Kryžiaus ligoninėj 
padarė tonsilų opearcijų. Li-, 
gbjnė jaučiasi gerai ir greit 
sveiksta. * ‘

Town of Lake. — Teatrai iš-I
ka» klubas “Lietuva” rengia 
urbatėlę su pamarginimais, 
balandžio 6 d., Šv. Kryžiaus 
parapijos salėje, 5 valandų 
vakare. Nepraleiskite progos, 
nes kų klubas rengia, visuomet 
visus patenkina.

Komisija.

REAL ESTATE

Už )25,OOO gausi 2 į t oru ant trans- 
fprinlų punktų, 4 mažinu garadžių ir 
Šapo. Rendos >6,840. Morgičial >20.- 
000 — 5% — 5 metams. Jokių j mo
kėjimų. ftus į mainus mažesnę nuo
savybę. W. C. Itcgelin. 10 So. U 
Šalie.

5 kambarių plytų bungalow, 
86,500.

30 p. lotas, štymu apšildomas, 
mažai įmokėti, visi improvementai 
įtaisyti lr Išmokėti. Bryar & Blish, 
162$ E. 79 st. saginavv 2100.

Tikras bargienas.
8 kambarių medinis namas, visi 

dideli ir Šviesus, 5 miegamieji kam
bariai. Puse bloko iki Racine sL 
kar.ų linijos. Cemento pamatai. Fur- 
naco apšiidymaa Kaina >5,500. Len
gvi Išmokėjimai. 5743 So. Elizabetb. 
Tel. Normai 7888.

PARSIDUODA namas su 
groccrio bizniu, arba vienas 
namas. Randasi prie 44 ir So. 
California. Važiuoju į Lietu
vų. Parduosiu pigiai. Savinin
kas Adomas Deringis, 5442 S. 
Spaulding avė.

FARMOS.

X Pereita sekmadienį pra 
sidėjusios misijos moterims ir 
merginoms sėkmingai vyksta. 
Per kiekvienas pamaldas baž
nyčia būna pilna žmonių J. M. 
prel. J. Maciejauskas savo 
pamokinančiais ir graibiais* pa
mokslais tikrai žavėti žavi 
klausytojus.

X Penktadienio rytų J. M. 
Prelatas sakys pamokslų-kon- 
ferencijų vien moterims.

X Teko patėmyti daug įvai 
rių misijų daiktų ir raštų, 
kuriuos pardavinėjama prieš 
pamaldas ir po pamaldų.

4
X Sekmadienyje, 3 vai. po 

piet, užsibaigs moterims ir

A, PETKUS
ORABOKIU8

Ofisas

3238 S. HALSTED STREET 
Tsl. Victory 4088-88

Ree. 4424 B. ROCKWELL ST.
Tol. Vlrginia 1200

EZERSKI
LIETUVIS GRĄBORIU8

Ofisas» ’ ' ■
4608 8. Marshfield Avenue 

TgL Btailkvard 1177

Pereito pirmadienio vaka- 
Sv. Kryžiaus ligonines 

prieteliai buvo surengę “būn- 
po”, kuris labai pavyko. Daug 
kvečių atsilankė ir tikimės, 
kad nemažai pelno bus. Kaip 
buvo garsinta, šis “bunco” 
būvo rengiamas įtaisymui e- 
lektrikinės vėdyklos ligoninės, 
virtuvėje. ',

................

re.

pilnas užsieninis
PATARNAVIMAS

Musų užsienio departmento patarnavimai 
yra taip sutvarkyti, kad jums teikti kuogeriausių 
patarnavimą. Jei pienuoji vykti j senų tėvynę, 
tai mes galime jums gauti laivakortę už priei
namiausių kainų. Mes taipogi parduodame Ame
rican Express Co. Travellers čekius, kuriais ap
saugosi savo pinigus kelionėje.

Jei nori pasiųsti pinigų į senų tėvynę, tai 
šis bankas gali pasiimti vienu iš kelių jums pa- 
tinkamiausių būdų, kas sutaupys jutos išlaidas 
ir laikų. Kųiečianne jus atsilankyti ir pasikalbė
ti su p, Joseph Bey, musų užsienio skyriaus ve
dėju. Jis jums suteiks pilniausias informacijas 
be jokio atlyginimo.

Central^zCS^Bank
A TRUST COMPANY 

IDOVfett 33* Street

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

PRANEŠIMAI.
North Side. — Šv. Juozapo 

Globėjo draugijos visi nariui 
eis prie išpažinties kovo 22 d. 
vakare, o rytų 23 d. kovo, 7:30 
vai. eis prie Šv. Komunijos. 
Kviečiu visus 7 vai. ryto su
sirinkti į parapijos, Šv. My
kolo, svetainę, iš kur sykiu 
eisim į bažnyčių. Taipgi tų 
dienų yra užpirktos draugijos 
mišios. Tų dienų taip pat pra-

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktoriue 

Statau įvairiausius namus prieinama
kaina. v?

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526

Phone Vlrginia 2064 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktoriua 

4556 So. Rockvrell Street

PIRKIT FARMAS
Turiu visokių farmų ant 

pardavimo ir mainymo kainno 
ja nuo $2,000.00. Lig $25,000.- 
00. Norėdami farmos meldžiu 
parašyti kokių farmų norite, 
kiek norite mokėti už farmų 
ir taip-gi parašykite kiek no
rite už savo propertę.

John J. Yowaish 
1134 Quarry Avė. N. W. 
Grand Rapids, Miehigan

Ramova
' . j L i i- ' ' -

3518 So. Halsted Str..../ z ...* • ■ - » • z.
Gražiausias Teatras Chicagoj

Pėtn. ir Suv. Kovo 21, 22
“HUNTING TIGERS IN 

INDIA”
Dalyvauja komendantas G. 

M. Ryott.
Kartu bus rodoma “Metica- 

li Rose”. Vaizdas iš meksiko- 
nų gyvenimo.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

JULIUS ŠLICKIS
Namų taisymo ir statymo

KONTRAKTORIUS.
Turiu namus, kuriuos mainy

siu ant ūkio Lietuvoj.
2150 So. Hoyne Avė.

Tel . Canal 5529 s^

MORTGEČIAI-PASKDIK
2-RI MORGIČIAI 
J-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama | Viena 
Perkame real estate kontraktus

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas I&08.888.88 
8884 SO. KEDZIE A VENOS 

Tel. Lafayette 4788-1718

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

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

2438 W. 47 STREET OHICAGO, ILLINOIS

BIZNIO PROGOS

Gen. Kestoros Diržai — 365 cash. 
Mrs. Plame. 7115 Bennett Avė.. 
Fslrfar 3437.

Grocernė, Iįelięatesaen, kamp., 
senas biznis, turi paaukuoti, su ki
tais blsnlais peino 3250 mėn. 5 me
tų Ustas, 360 mėn. rendos. Pigiai. 
Agentų nereikia 3434 Montroee Avė.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

National Casb reglsterls kaip nau
jės, O. C. Llndh, 2946 Lincoln avė. 
Buckiegbam 1959. '

Rakandai 6 apt. kambarių, proga 
lįstų RUUtl. 2-ras apt. 6346 Mary- 
lan4 Are.

HOTELIS
Dideli, gražūs, švarūs kam

bariai nuo $3.00 savaitėj ir 
aukščiau. Karštu vandeniu šil
domi, maudinės.

2047 W. 21 Street

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

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

i Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausių kainų. Mošų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

I


