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BOLŠEVIKAS PATYS SAVE PLAKA 
IE MII VAŠKŲ AUKLĖM 

SAVO UKSUOSE
GUADALAJARA ARKIVYSKUPAS 

OROZCO JIMINEZ GRYŽO MEKSIKON

DAUG PARAPIJŲ IR MI

SIJŲ NETURI MOKYKLŲ

Australija Mažina Kariuomenę
BOLŠEVIKŲ AUKLĖJAMI ARKIVYSKUPAS OROZCO 

VAIKAI r GRYŽO J MEKSIKĄ

RYGA, bal. 4. — Bolševi
kų. laikraštis l’ravda rašo, kad 
Dono apylinkių keli šimtai vai

MEXICO CITY, bal. 4. — 
Gundai h j a r a a rkivy sk u pa s
Francisco Orozeo v Jiminez!

' AVASHINGTON. — Šioj ša
ly gyvuoja 10,535 katalikų pa- 

į rupijos ir misijos, kurios ne- 
į tu i nuosavų pradžios mokvk-
1 lu. Tenai kataliku vaikai vra! .■ priversti lankyti valdiškas
mokyklas.

Taip yra dėl didelio tų pa
rapijų ir misijų neturto. Ne
turima pinigų pasistatyti mo- 
įkyklų. Dar blogiau būtų, ka
da prisieitų jas išlaikyti.

Katalikų Kaimo Gyvenimo 

Konferencija bendrai su Ša

lies Katalikų Gerovės Konfe-

■ rencijos Kaimo Gyvenimo 
Biuru yra sumaniusios ateina
nčių vasarų parūpinti laikinas

kų paimti j vienų komunistų
ūki ton juos auklėti socialjz- žo j savo vyskupijų. Anks
mo pagrindais. Deja, vaikų 'čiau čia buvo nusakytas arki-
tarpo praplito nedora. Pra- vyskupo gryžimas.
vda pažymi, kad tas esu pa-J Jis yra vienas drąsiausių
eina iš neatatinkamos vaikų Meksikos hierarchijos narių.
priežiūros. jCalles’o laikais, kada visi ki-

,, ,v ., . . . . į ti arkivyskupai ir vyskupai iŠBolševikai tad patys save! J 1 .
. , 1 1 *• t -. i • 1 11 Meksikos buvo ištremti, arpradeda plakti. Įsitikina, kad! _ _ . •

jų teorijos yra vien muilo bu

is
vzo

Amerikos J. Valstybių gry- į

vy skupas Orozeo pasislėpė ir

įtoms parapijoms ir misijoms 
tikybines mokyklas. Tani tik
slui, kaip pranešta, jau suke
lti ir reikalingi fondai.

Tose laikinose mokyklose I 
vaikai bus supažindinami dau
giausia su tikėjimo tiesomis.

Ateity, rasi, toms parapfl 
l'joms ir misijoms bus pagelbė- 
' ta įsikurti ir išlaikyti savo

LAKŪNAMS VĖJO NURODYTOJAS ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Į ŪKININKŲ SUSIPRATI- 
į MAS KYLA
1 _______I

Valakbūdžiai (Šakių apskr).
Suvalkija yra vienas iš turti-1 

!ngesnių Lietuvos kampelių. 
.Čia jau seniai ūkininkai išsi- 
! skirstė į viensėdijas. Daugelis
nors gyvendami paprastai,I
versdamiesi vien žemės ūkiu, 
gyvena pasiturinčiai. Bet šiais 

: moderniaisiais laikais nepa
kanka verstis vien tik žemės

1dirbimu, nes žemės ūkio pro-!
■dūktai, ypatingai javai, šiais, 

I pastaraisiais metais, yra tiek J 
Į atpigę, kad ūkininkas, juos 
pardavęs, negali visų savo 
kasdieninių piniginių reikalų 

Išrastas naujas instrumentas (įtaisas), kuriuomi or- atlikti. Del to tenka susirū
pinti pelningesnių verslu, bū
tent, pieno ūkiu.

MUITO VALDININKAI IR 
PIRKLIAI BUVO SU- 

S ĮTARĘ

Pastaruoju laiku Kiai pėdos, 
muitinėje susekta, kad kai ku-' 
rie pirkliai buvo susitarę soj 
•muitininkais ir už gaunamo 
išilkų imdavo muitų kaip u£ 
,pusšilkį. Del to valstybės i£-; 
.das turėjo daug nuostolių, s

“R.”j

laivių stotyse'nurodoma vėjo smarkumas ir keitimąsis

AFRIKOJ MISIONIERIAI
KOVOJA NUODINTOJAS

ARFA, Uganda, Centrali&Ž 
Afrika. — šiaurinėj Ugandoj 
daly gyvena vadinama Madi 
žmonių padermė. Šioje pader
mėje yra šeimynų, kurios ži
no paslaptį gaminti ypatingus

rbulas.

BRITANIJA NEGALINTI 
GELBĖTI RUSAMS..

LONDONAS, bal. 4. — Ca- 
nterburv (anglikonų) arkivys
kupas lordų rūmuose iškėlė 
reikalavimų, kad valdžia ko
kiu nors būdu prisidėtų prie 
religinių persekiojimų nutrai*- 
kinio Rusijoje.

Valdžios atstovas atsakė, 
kad valdžia tuo reikalu nega
linti nieko atlikti.

ilgiau dviejų metų jo niekur 
nesurado Calles’o agentai bu
deliai.

Vyskupams susitaikius su 
valdžia, arkivyskupas iškilo 
;viešumon ir atvyko į ši mies- 
itų. Valdžiai buvo gėdos, kad 
ijis nesurastas. Tad jam ir lie- 
ipta tuojaus apleisti Meksiku.

RADO UŽKASTĄ SPROG

STAMĄJĄ MEDŽIAGĄ

•mokvklas.

MIRĖ VON DER GOLTZ

COSGRAVE IR VĖL GRĄ
ŽINTAS VALDŽION

DUBLINAS, bal. 4. — Ai
rijos parlamentas pildomosios 
Airijos tarybos (valdžios) 
prezidentu išnaujo išrinko AV. 
T. Cosgrave.

Jis pirm keletos dienų bu
vo atsistatydinęs, kada par
lamentas pasipriešino vienam 
jo valdžios sumanymui.

ESCHAYEILER, Vokietija, 
bal. 4. — Policija pranešė, 
kad Probsteier miške ji rado 
žemėje užkastos daug sprog
stamosios medžiagos.

Policija įsitikinus, kad tai 
komunistų darbas. Planuota 
plaišinti valdiškuosius būtus.

BERLYNAS, bal. 4. — Mi 
erė gen. Conrad von der Goltz,1 
kurs karo pabaigoje su vokie
čių savanorių kariuomene įsi- 
briovė į Pabaltijų neva ten 
(kovoti bolševikus. Tš tenai jis

atšauktas, kada įtartas būk 
planuojąs pulti vokiečius re- 
publikonus. ,

1920 metais jo kariuomenės 
•dalis perėjo Kappo vadovy
bėm Šis kėsinosi griauti Vo
kietijos respublikų.

KARALIUS PALIUOSAVO 
BOMBUOTOJUS

AUSTRALIJA MAŽINA 
KARIUOMENĘ

C A N B E RRA, A u s t r a 1 i j a, 
bal. 4. — Australijos darbo 
partijos valdžia sumažino va
lstybės kariuomenę nuo 47.000 
kareivių ligi 35,000 ir panai
kino verstinų kareiviavimų 
(konskripcijų).

STUDENTAI VARU 
PACIEPYTI

UŽDARYTOS KETURIOS 
MOKYKLOS

BERLYNAS, bal. 4. — Neu- 
koelin priemiesty komunistų 
vaikai sustreikavo mokyklose. 
Kilo riaušės. Uždarytos ke
turios valdiškos mokyklos. 
Keletas komunistų areštuota.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
SICILIJOJ

SYRACUSE, Sicilija, bal. 
4. — Šį miestelį užvakar pa
lietė smarkus žemės drebėJI- 

; mas. Baimės apimti žmonės 
■suplūdo į bažnyčių.

MEKSIKOJ SUIMTAS A- 
MERIK1ETIS LAKŪNAS

A1ENICO CITY. bnl. 3. —'
Kai-kuriose miesto dalyse • vįs-

NUSKENDO VAIKAS mirtinus nuodus. Tai tepalas

----------- — Ši mintis A alakbudžiuos dar vardu “enyenya.” Sakomų,
1 Harold Harris, 2 metų, 37,97 prieš keletu metų buvo kelia- pagaminamas iš kokių tai šak- 
1N0. 74 avė., prigėrė įkritęs į ma- Bet ji vis apylinkes ūki- sumaišytų su angių kai- 
pilnų vandens ravų arti 11a- ninku tarpe nerasdavo prita- liukais. Tuo tepalu patepami

S o C ok k f s k U* mo^na j° iftVonQ at" r“no ’r turėdavo pranykti, aukos oda. Kaip bematai žmo-,
.. * <n, ° . V H . /rado apie vien?) valanda visur kaip daugiau erdvose pasiro- gų pagauna karštligė, konvul
jnno huto siaurinus sienos • dę8 sle„ka. sijoB ,kui k|ajojinma ir
pasidariusios nestiprios tiek- _________ ________________ (Į> k|ausim|Į n0()lat PaKydymui ,,ra vienati

£ ^tM^NIEKO NAUJA LONDONO tarnai raistai - tai taipat
‘ " KONFERENCIJOJE dalykui simpatizuojančių, pri- laptingas tepalas. Apnuodmta

CHICAGOJE
I ■ ■»( »—

Būto griovimui reikalinga 
20)000 dol.

nelaimė. J'
Tos dalies sugriovimui rei- < 

kalaujama 20,(XX) dolerių.

Suspetiduotas biuro vir
šininkas 1

Chicago miesto vandens va
mzdžių pratęsimo biuro vir- ‘ 
šininkas B. AY. Cullen suspe
nduotas tarnyboje. Pašauktas 
prieš civilinės tarnybos komi
sijų.

jaučiančių žmonių-. auka šiuo pastaruoju tepalu*
Ka- štai, prieš keletu dienų, Va-į masažuojama keturias ar pen-> LONDONAS, bal. 4.

■ ro laivynų konferencijoje nie- lakbūdžiuos susirinkęs ūkini- kias \alandas. Ii jei auka įs- 
'ko nauja neišspręsta. Atnau- nkų būrelis nutaria steigti J^į ja, visiškas pasveikimas 
jinti privatiški pasitarimai. pįeno nugriebimo punktų. At-!i,£<ai užsitęsia.

j Kalbama, būk Amerika pripa- likus visus formalumus, par-j nuodingo tepalo dirbte
žinus Japonijos reikalavimus • sivežus reikalingas mašinas, i,nas gentkarcių gentkartėms'

manoma trumpai prieš Vely- 'šeimynose perduodamas kaipo,, 
kas ar tuoj po Velykų darbų • ^^aus*a paslaptis. Nuodiji-, 
pradėti. Reikia manyti, kadįmais paprastai užsiima seny-į

------------- ! šioj daugumoj didelių ūkinin-jvesn^8 moterys. Jų aukomis
PHILADELPHIA, Pa., ba-kų apylinkėj pieno nugriebi- Į baugiausia yra jaunos mote-

didesnį laivynui tonažų.

8 ŽUVO SPROGIME

Jis kaltinamas išlaikyme <la jaiK] 4 __ Pennsylvania Fire- mo punktas sėkmingai veiks 
rbininkų, kurie jokio darbo works Displav Company, Ine.,ir, praslinkus kuriam laikui,

dirbtuvėje įvyko sprogimas. 8, bus galima įsteigti pieninę. [vietas. Viena moteriškė, kaip 
žmones žuvo ir kelios dešini- , Linkėtina minėtam p. nugr.Ipatirta, tuo budu nunuodijusi 

30 asmenų. Kita. — tris savo 
dukteris.

rys, kurios yra patogesnės ar
ba užima kokias aukštesnes

nedirba miestui.

AI ADR r DAS, bal. 4. — Is
panijos karalius pasirašė pa
rėdymų, kuriuomi einant, iš 
kalėjimo paliuosuojami keli 
sąmokslininkai, kurie 1925 m. 
nubausti už norėjimų bombuo- j 
ti karališkų traukinį Garraf 
tunely.

ŽYDAI PRIEŠ BRITANIJOS 
VALDŽIĄ

Pagrobtas paliuosuotas tys sužeista. Dirbtuve apgriau .punktui savo veikimų išplėsti 
AYm. J. Healy, republikonas . ir pritraukti visus aplinkinių

5 kaimų ūkininkus. “R.“kandidatas į valstybės sena
torius 5 distrikto, anų dienų 
pagrobtas ir paimtas lį vienų 

'vasarnamį šalę Antioch, III.

LONDONAS, bal. 4. — Pa
saulio žydai sukilę) prieš Bri
tanijos valdžių už tai, kad 
valdiškoji komisija už buvu
sias praeitais metais riaušes 
/Palestinoj neapkaltino arabų.

Al ENK'A IJ, Žemutinė Ka
lifornija, Meksika, bal. 4. —

kilo rauplių liga. Žmonės im-Į.Suimtas amerikietis lakūnas 
ta čiepyti. Dailgelis medicinos; L. \Y. Alendell. Kaltinamas
studentų pasipriešijio čiepiji- 
inui.- Tad varu juos pačiepi- 
jo kiti kaukėmis apsitaisę stu
dentai.

už žmonių šmugeliavimų iš 
Meksikos į Amerikos J. Val-

NENORI BŪT ATSTOVU
ORGANIZUOJASI BARZ

DASKUČIAIAVASHINGTON, bal. 4. — j 
Paskiau jis paliuosuotas be į ^av*rini Kaufman iš Towan- 

.jokių grųsinimų ir sųlygų. 'da* l>a-> prezidentas Hoover 
Pats Healy negalįs išaiškinti i pasiūlė būti Amerikos ]>asiu- 'zuojama Lietuvos kirjx\jų ir 
to įvykio. Įntiniu Siame. Kaufman atsi- barzdaskučių sųjunga. Kovo

Girdėti, kad Kaune organi-

sakė.

DALINA ŽEMĘ VALSTIE
ČIAMS

Mokslas pagelbon policijai:

Policija negali susekti pik-; 
tadario, kurs pasmaugė Alis. J 
Charlotte Alildred Helsing,! 
26 metų, 5830 AV. Lake gat.' 
Tad pagel Imu pasikvietė mo
kslų. Dr. C. Alueblberger iš 
Northivestern Universiteto la
boratorijos.

Ilgiau keturis metus
1 įGryžo Chieagon žinomas 
/advokatas C. Darrow, kurs

VIENNA, Austrija, bal. 4.
— Rumunijos valdžia išspre
ndė dar 300,(KIO akrų plotusIkovoja prohibicijų. Jis misa
išdalinti valstiečiams.

Sustojo namų statymas
Chicagoj sustojęs namų sta

tymas. Tūkstančiai ainatnin-
stybes. Tam tikslui jis nau-, kų, kaip praneša, neturi dar- 

dojo orlaivį. lio. /

iko, kari prohibicija gyvuosia
nti dar ketverius metus.

PENKIAS VALANDAS 
SKRAJOJO

«16 dienų mano sušaukti pir- 
jinųjį susirinkimų, kuriame ga
ilės dalyvauti visi Lietnvos

Tų baisų žmonių nuodijimo 
paprotį (pradėjo griežtai ko
voti misionieriai. Eųuatorial 
Nile vikariato apaštalinis vi
karas monsignoras A. Vigna- 
to parėdė misionieriams ne
teikti Krikšto sakramento ir 
nepriimti bažnyčion tų Aladi 
moterį), kurios bus susektos 
kaipo muodintojos.

LOS ANGELES,. Cal., bal. 
14. — Už prohibicijos peržen- 

Tuo tarpu kitos jiems arti-Jgimų P. Connley, teismas nu
mos Aferos kalba, kad pagal Įbaudę 6 metams ir 6 mėne- 
dabartinės monopolizaeijos siams kalėjimam

! barzdaskučiai.

FRIEDRICHSHAFEN, Vo 
kietija, bnl. 4. — Orlaiviu 
“Graf Zeppelin” penkias va- madų n* jie mano sudaryti 
landas skrajota jo išlaikomv- , . . ,. J.. barzdų skutimo monopolį. Blo
bės išmėginimui. Orlaivy bu-1 . , . 4 . . , .. .* v gesnm atveju jei tai nepasi- 
vo tik įgula ir inžinierių sta-' , . . .v sektų, suorganizuotų
bas.

4.

NO. DAKOTOS DEMO
KRATAI PRIEŠ PRO-

HIBICIJĄ

J A Al ESTO\YN, N. J)., bal. 
— North Dabotos valstybės

skučių sindikatų ir 
už barzdas taksų.

'harzda- 
nustatytų 

“R.”

DEGTUKŲ MONOPOLIS 
BŪSIĄS TUOJ ĮVESTAS

Tenka j>atirti, kad degtukų

Moteriškės lavonas
Ties Laivtrence avė. ežere line priimta rezoliucija (parei 

rastas nežinomos moteriškės j škimas) už 18-ojo konstitnei 
lavonas. Apie 50 m. amžiaus, jos priedo atšaukimų.

demokratų partijos suvažiavi-iinonopilio įstatymas netrukus 
Jiūsiųs paskelbtas ir, galimas 
'(dalykas, už mėnesio monopo- 

“R.”lis pradės veikti.

PLATINKITE “DRAUGĄ*
.........................— I. JJII.1I.' . .nirtįli

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Saulėta; maža tem
peratūroje atmaina.

PINIGŲ KURSAS 
Lietuvos 100 litų $10.0Q 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.81 
Francijos 100 frankų 3S3 
Belgijos 100 belgų 13.98
Italijos 100 lirų 5.28
Šveicarijos 100 frankų 19.38 

Vokietijos 100 markių 23.0
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EMIGRACIOS ŽALA.

Bendrui paėmus, emigracija laikoma ! 

tautos nelaime. Visos tautos kovoja su emi

gracija ir stengiasi jų sumažinti iki mini

mumo. Emigracija dėl to laikoma tautos 

nelaime, nes išemigravusi tautos dalis ankš

čiau ar vėliau tautai žūna. Tiesa, kartais 

emigracija suvaidina ir svarbų vaidmenį 

tautos gyvenime, kaip pavyzdžiui musų emi

gracija Amerikoj. Bet tai retai atsitinka. 

Bendrai, emigracija laikoma tautos kraujo 

nuleidimu, jos jėgų mažinimu.

Kai kurios valstybės, negalėdamos emi

gracijos sulaikyti, stengiasi bent jų globo

ti, jų organizuoti, apsaugoti nuo nutautėji

mo. Bet vis dėlto anksčiau ar vėliau ir to

kiai globojamai, organizuotai emigracijai 

sunku išvengti bendro visų emigracijų li

kimo.

Ir mūsų tautos kraujas nuteka emi-

tų fabrikui ir daugiau miestų, tai emigracija 
būtų žymiai mažesnė, nes sodžiaus gyvento
jų prieauglis, kurs dabar eina emigracijon, 
eitų į fabrikus ir miestus.

Bet didelę įtakų į emigracijos didėji

mų daro propaganda. Iš emigracijos didžiau

sių pelnų turi vežančių emigrantus laivų ben

drovės. Jos išlaiko tik Kaune dvyliką emi

gracijos biurų. Šitie biurai gauna iš savo 

bendrovių dideles lėšas propagandai ir jų 

labai intensingai varo.

Biurai nusisamdę brangiausias mieste 

patalpas, laiko daugybę slaptų agentų ir 

labai gerai verčiasi. Žinoma, čia viskas pa- 

remta bizniu. Slaptas agentas už kiekvienų 

sumedžiotų emigrantų gauna penkis dole

rius atlyginimo, o biuras — dešimt. Tat 

suprantama, kad ir biurai ir jų agentai 

neriasi iš kailio emigracijai didinti. Del 

to leidžiama įvairūs neteisingi gandai taip 

žmonių, puikiausiomis spalvomis piešiama 

emigrantų užjūry būtis, gązdinama žmonės 

ir vartojama daugybė kitų priemonių, kad 

tik įkalbėti žmonėms emigruoti. Tokiu bū

du suviliojama daug žmonių, kurie kitaip 

neemigruotų.

Vadinasi, čia dirba visa gausinga or

ganizacija ir sudaro dirbtinę emigracijų. 

Koks tai pelningas biznis matyti iš to, kad

Dueajs

darbas
DARBININKŲ SKYRIUS ==

VISUR NEDARBAS, BE
DARBIŲ GALYBES.

Kiekvienoj didelių pramo

nių šaly šiandie gyvuoja di

delis nedarbas. Nedarbas kai 

juros banga palietė Amerikos 

J. Valstybes, Britaniją, Vo

kietijų ir kt. Šios šalies dar

bininkai nusiskundžia nepa-

nedarbas jau pasiekęs “pavo

jingų laipsnį”. Anot jo, 22 

nuošimčiu organizuoto dar

bo nedirba ir 43 nuošimčiui 

statybos amatninkų neturi 

darbo.

Europoje tokios pat sąly

gos. Štai gruodžio pabaigoje 

Vokietija turėjusi 4,583,000 

bedarbių. Vasario mėnesiu tas

prastai blogais laikais. Bet skaičius dar 30,000 padidėjo.

Italija laimingesnė. Mat, 

italų pramoninis veikimas ne

didis. Visvien ten turima apie 

pusę miliono bedarbių.

Francija turi didelę pramo

nę, bet tenai nedarbas kaip- 

ir nežinomas. Sezoninio nedar

bo yra tik ūkiuose. Seniau bu

vo lakiraščių pranešta, kad 

tai esanti Francijos ekonomi

nė paslaptis, jei neturima ne

darbo.

Kaipgi Rusijoj? Bolševikai

toki blogi laikai šiandie gy- ! 

vuoja ir visur kitur, kur tik 

yra didelių pramonių. Kas į- 

domausia, kad šie laikai ne

gerėja, bet kaskart laipsniš

kai blogėja.

» '

Amerikos žmonės jau apsi

pratę iš AVasliingtono sklei

džiamais raminimais ir užtik

rinimais, kad nedarbas esųs 

laikinas, kad štai už keletos 

savaičių prašvisiųs naujas ger

būvis. Taip skelbta praeitų

emigracijos biurų vedėjai gauna per metus 

po keliasdešiųit tūkstančių atlyginimo dar taip skelbiama ir šiandie. Ei 

visokias premijas. Jeigu biurų laikytojai J na savaitės paskui savaites 

gali mokėti tokius pinigus savo tarnauto

jams, tas geriausia rodo, koks tai pelningas 

biznis.

Naujų įstatymų apie emigracijų pereitų 

vasarų paskelbus, biurų ir agentų veiki-

rudenj, Naujaisiais Metais, girias savo kįlančia piamone.

Tuo pačiu kartu "jie pasisa

ko, kad turį virš du milionų

mėnesiai kiti paskui kitus, 

bet nedarbui vis nesimato ga

lo. Žmonės tad tais ramini

mais taip apsiprato, kad iš 

Wasliingtono jau nei nesitiki

mas tapo šiek tiek suvaržytas, bet vis dėlto oau^i tikresnių žinių, 

jie dirba, tik atsargiau, ir biznis eina gerai.

Yra patirta, kad biurai paperka grįž

tančius iš emigracijos žmones, kad jie pa

sakotų apie užjūrių laimę nebūtus daiktus.

Taip jau daug paperkama ten gyvenančių 

emigrantų, kad jie siųstų sava giminėms ir 

pažįstamiems kuo geriausias žinias apie už-

Pirm 'kol erių metų, kaip

bedarbių. Be kitko pažymi, 

kad artimoj ateity sovietams 

busią reikalinga 5 milionai 

darbininkų. Bet tai arčiau pa

sakos.

Kai-kurie ekonomistai yra 

nuomonės, kad didelis pasau

ly nedarbas, tai buvusio karo

rekorduose pažymima, bedar-, jjai4eĮiOS Paskiau pasaulis pa-

gracijos Tipeliais. Daugiau pusės mūsų tau- jūrių emigracijos kraštus. ------------------------

tos prieauglio tampa emigracijos auka. Mū- ' Taigi čia matom didelį plačiai suorga- 

sų mažai tautai, ypač reikia branginti kiek- ! nizuotų žmonių apgaudinėjimų. Būtų reika-

vienas tautos narys. Ir dėl to emigracija 

mums yra žalingesnė kaip kuliai kitai tau

tai. Mūsų emigracija kol kas dar nėra or

ganizuota, nei globojama taip, kaip kitų 

kai kurių tautų. Del to jai gręsia labai 

greitas nutautėjimo pavojus.

Kai dėl mūsų emigracijos priežasčių, 

tai jų negalima ieškoti gyventojų tirštume. 

Mes turim kvadratiniam kilometrui ploto 

vidutiniškai apie 40 žmonių. Palyginus su

linga, kad ne tik valdžia, bet ir pati visuo

menė pradėtų griežta kovų prieš šitų pavo

jingų, visai tautai labai kenkshiirigų emigra

cijos reiškinį. V. “Tr.”.

bių pasauly (pramonės šaly

se) butą apie 20 milionų. Lon

dono laikraštis “Daily He- 

rald” (darbo partijos orga

nas) pareiškia, kad šiandie 

bedarbių skaičiui rieksiąs jau 

30 milionų.

Ir Japonija paliesta nedar

bo, pažymi tas laikraštis. Anot 

žinių, nesenai Japonijoj bu

tą apie 300,000 bedarbių. Šian

die jau 800,000. Ir, sakoma, 

kad bedarbių skaičius nuolat 

eina didyn. Japonijos organi

zuotas darbas ieško priemonių

sitvarkysiųs, gryšianti nor

malė gamyba ir prekyba. Ta

da nebusią ir nedarbo.

Grūdas.

GAVĖNIOS
KNYGOS

i J

Gavėnios knyga, vertė kun, 

A. Sabaliauskas, labai nau 

dingą pasiskaityti kasdiena 

per ištisų gavėnių, kaina '65c.

Kančia Viešpaties Jėzaus.
Dieviškasis Išganytojas. Iš

vokiečių kalbos vertė kun. B. 

prieš nedarbą, gi pati valdžia Andruška, S. J. Didelė kny

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

Dievobaimingi apmąstymai

11 ■ r ■Naui Columb 1a Rekorda1

1
VANAGAITIS

Jus galite gauti šiuos gražius rekordus Budriko 

Krautuvėje arba išgirsti ant radio. Extra 2 valandas, 

Lietuvių muzikos nedėliomis iš stoties WCFL nuo 1 

iki 2 vai. vakare — nuo 3 iki 4 vai. po pietų.

Ketvergais nuo 7 iki 8 vai. per WHFC.

BABRAVIČIUS

10” 75c.
1G159F Linksmybės Perka

LietuviSko Kliubo, Polka

KASTANCIJA MENKEUUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS

16158F Atneša Diedas Kukuli-’ ’ : -’-r ' ?.*l’:p.s Petrauskas)
šia Naktelę Mieg. Notnicg.------;

MAHANOJAUS LIETUVI.' LA iMAINERIŲ ORKESTRĄ

Singing by A. g&ukevičlns — Frank Yotko, Leader
16157F Shenadorlo Polka 

Bernelio Polka
t
-~ ....-------------------------------------------------------------------

10’ 75c.
Ar tau sesėlia. Orchestra wlt'a 

Incid. Singing— Mahanojav:
Lietuviška Mainerių Ork. 16156*'

Aš Žirgeli Balnosju K. Menkeli’.i 
niutė ir F. Stankūnas 1613S1'

Atie Rudenis Užšalo Mahanojau. 
Liet. Mainerių Ork., Sing;r.; 
by A. šaukevičius and J. \Vich;>- 
■'.•onis 161F

Baltos Kankelėlės Mahanoji is 
Liet. Mainerių Ork., Singing by 
A. šaukevičlus and J. Wi< a- 
lonis 16149F

Čigono Meilė (Valcas) Lietuvių 
Tautiška Ork. 16130F

Eisim Laukan A. Vanagaitis Ir 
J. Olšauskas 16145F

Frano Polka Mahanojaus Lietu
viška Mainerių Ork. 16147F

Ganėm Aveles. Folk Song Kastan
cija MenkeJiuniutė ir F. Stan
kūnas 16155F

Gul Šiandiena Jonas Butėnas, Ba- 
rKonas^''—‘

Jaunas Senis A. Vanagaitis ir 
Akiraš 4 4 ‘ ’ 16148F

Kačiukas A. Vanagaitis ir J. Ol
šauskas 16138F

Katrutes Polka Mahanojaus Lie
tuviška Mainerių Ork., Singing 
by A. Šaukevičius 16147C

Kelkis Berneli, Orkestrą with 
Incid. Singing Mahanojaus Lie
tuviška Mainerių Ork. I6156F

Klaipėdos Poka Mahanojaus Lie
tuviška Malneriųl Ork., Singing 
by A. Šaukevičius 16147F

Lik su Dievu Panitelia Mahano
jaus Lietuviška Mainerių Ork., 
Singing by A. šaukevičius lr 
M. Urbas 16137F

10’ 73c.
’.inksma Diena mums Nušvito Jo

nas Butėnas, Baritonas ir 
Kvartetas 16140F

Linksmas Afnerikietes F. Stankū
nas, Baritonas 16146F

Liūdnas Kalnėnas ir šventa Lucia
E. Vclazco 12120F

Man Tik Rodosi Antanas Vanagai
tis, Baritonas 16152F

Mergytė Jaunoji K. Menkeliunlu- 
tė Soprano 16144F

MielašLrdystė K. Menkeliuniutė lr
F. Stankūnas 16161F

Motušaitė Miela K.-Menkeūiunlutė,
Soprano 16144F

O—Čia.—Čia, Conuc Song Antanas 
Vanagaitis, Baritonas 16154F

Oi, Berneli Vienturi! K. Menke
liuniutė ir P. Stankūnas 16151F

Oi, Dainos Seserys Paullukoniu- 
tės 16153F

Ui, Skaudi;, igkauda. K,-Mankei! u- 
nlutė lr F. Stankūnas 16139F

Onyte Seserys Pauliukonlutės 
16163F

Paprienioku Polka Mahanojaus 
Liet. Main. Ork. 16142F

Pasaulis Stovi Antanas Vanagaitis 
Baritonas 16152F

Pavasario Sveikinimai (Valcas) 
Lietuvių Tautiška Ork. 16150F

Piatro Polka Mahanojaus Liet. 
Main. Ork., Singing by šauke-

' vlčius 16143F
Pragėriau Žirgelį A. Vanagaitis ir 

J. Olšauskas 16145F
I’u'.kiam Oegužės Vakare Emil 

Vclazco 12120F
Pulkim Ant Kelių Jonas Butė

nas Baritonas 16140F

Sausio 20 d. Šventasis Tėvas galutinai 

patvirtino jau seniau įsteigtas ir 1927 m. 

Visuotinoje Kapituloje priimtų' Marijonų Kon 

gregacijos padalinimų provincijomis: Lie

tuvos, Lenkijos ir Amerikos paliekant Lat-

kitom šalim tai nedaug. Lenkija, taip jau ' vijoje ir Baltgudijoje esamus namus tiesio- 

žemės ūkio šalis kaip ir Lietuva, turi du 1 ginėje generolo valdžioje. Šio pat mėnesio 

kartus tiek. Vokietija apie keturis kartus, ' 27 d., a. a. arkivyskupo Jurgio Matulevičiaus, 

o Belgija net šešis kartus tiek. Ir ten emi- ' M. I. C., buv. Marijonų Kongregacijos Gene- 

gracija daug mažesnė kaip pas mus. Svar- j rolo mirties dienų patvirtinti jo paties nau- 

biausioji emigracijos priežastis, tai savosios jai pertvarkytoji ir Kodeksui I. C. pritai- 

pramonės ir didelių miestų stoka. Jeigu bū- 1 kvtoji Marijonų Kongregacijos Konstitucija.

planuoja bedarbiams apsaugų. 

Kaip Japonijoj, taip, ir ki-

! tur. Anot paskiausių žinių iš 

AVashingtono, Amerikos J. 

Valstybėse sakoma busią apie 

6 milionai bedarbių.

William GreAi, Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
tas, pareiškia, kad Amerikoj

per gavėnią su E vangeli jo
mis. Kaina ................... 35c.

Gyvenimas Išganytoj aus.
Viešpaties mūsų Jėzaus Kris

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

Viršminėtas knygas galima 
gauti
aa.. i;•, v v--rrą-r ii.r-ii

I1 I 1 Ine.

3417-21 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas Boulevard 4705

VI. Balnionis.

SUTRĖKŠTA ŠIRDIS.

sydavo. Taip bėgo atostogos. Žadino ais- Gavęs laiškų Juozas perskaitė ir prisimi- Dar didesnis lemiąs. Vieni neišlipo, kiti 

/ ’ • • • • I t
į tras, nuodijo tą jauną, nekalto vaikelio į nė savo geradarius, kurie, kol jį žmogumi • grūdasi.

atvirumu spindinčią, pavyzdingų ir re- Į pastatė, daug ko patys nustojo. Apslopin-

(Tąsri).

Daug nedateklių slėgė seną tėvų. Sū- 

nus-gi apie sostinės rautus, dainas, teat

rus ir kitokias prašmatnybes svajojo. Ma

terialiai aprūpintas, galvos dėl rytojaus 

•dienos nelaužydamas didesnį laiko dalį 

pašvęsdavo skaitymui, dažniausia blo

goms knygoms, arba sekmadienį sėdėti 

su Aldone daržely, pašokti ir įvairius 

laisvos meilės, Dekamerono romanų iš

traukas daryti. Darė tai iš anksto, apgal

votu planū. Jš pradžių menkoje doroje į- 

terpdavo panografiško elemento, šlykš

tynių kraterus stengdavosi aptušuoti švel

nių svajonių migla. Gyvenimo klastų ne
patyrusi, purvuos nebraidžiusi mergina 

raudo. Tylėjo. Tik jau Į perdidelcs bulva

rinio šlamšto iliustracijas Juozui nuvažia

vus, ji jia ra tindavo, gražins akis delnais 

pridengusi sakydavo:

=------------ .Juozeli, vaje... kų kalbi.

Imdavo jis migločiau ]«isakoti. Hi 

menkai suprasdama be pastabų vėl klau-

ligingų tėvų kukliai išauklėtų vienturtę.

Beširdis laikas tūkstančius dienų 

prarijo. Juozas gydytojo kandidato laips

niu jau buvo baigęs universitetų. Antri 

nietai praktikavo tūloj Kauno klinikoj.

Tulauskai, dėl per plataus jų busimo

jo žento gyvenimo, 'kadaise Imvę žinomi 

visoj apylinkėj savo pavyzdingu ir turtin

gu ūkiu, dabar ekonominiai visai su

menkėjo, vos banko siektis neprisfjo. 

Juozas vis rečiau rašė laiškus. Luiškai 

buvo šalti, paprasti. Matyt netik ne iš 

ilgesio ir dėkingumo, kiek iš pareigos ir 

formalumo. Visaip žmonės kalbėjo. Vieni 

sakė, kad Juozas kokio tai profesoriaus 

žmonų paviliojęs ir su ja gyvenus; kiti, 

kad jau vedęs. Tokie gandai Tulauskaius 

džiaugsmo nenešė. Liovėsi perduug juo 

tikėję. Nebesiuntė pinigų, tik rašė jam 

švelnesnius laiškus, prašė šventėms būti

nai atvažiuoti. Atsakymo jokio negavo.

tas sąžinės balsas netaikė ramybės.. Kiek 

padvejojęs parašė pagaliau atsakymų, ža

dėdamas Aldonę vesti, Įsakė jai būtinai 

atvažiuoti Kaunan.

Aldonės tėvai, gavę tokių žinių, nu

džiugo. Tik kam važiuoti Kaunan. Liū

dėjo, -kad negalės jaunųjų palaiminti ir 

kitokių tradicijos keliu užsilikusių jiems 

brangių kaimo ceremonijų atlikti. Bijo

dami, kad Juozas, dabar jau daktarus, 

paprašius vestuves kaime kelti, visai ne

atsisakytų, išpirko kas vestuvėms reika

linga, palaimino Aldonę, atsisveikino ir 

išvežė stotin.

Kaunas. Stoty sujudimas. Štai ponai 

ir pudruotos, malevotais veidais, dekol

tuotos ponios lipa iš taksi. Prie jų bėga 

prasti, skarmalais apsitampę pageltę ber-

Minios sukūry Juozas sutinka Aldonę. 

Vilkėjo ji melsvo vilnonio suknelę. Už

pakaly surišta skepetaitė. Ant kaklo 

dvi eilės tikrųjų gintarų. Rankoj rišelis. 

Pasisveikino, paėmė iš jos daiktus, išsi

vedė iš stoties, pamojo ranka žiopsan

čiam šoferiui, abu susėdo ir nuvažiavo.

Aldone gyveno Kaune. Kelios pra

leistos dienos jai stojosi metais. Nuolati

nis ūžesys ir bildesys, sunki miesto at

mosfera, aplink tematoma betonas ir ge

ležis, traukte įraukė jų ši to trukšmo 

katilo į paprastų, bet malonų ir idiliškų 

kaimo gyvenimų. Juozas nesivedė jos pa

sivaikščioti, nesutiko vestuvių daryti, koi 

neišsižadės tų kaimo prietarų, nepasisiūs 

moderniško kostiumo. Aldone šį reika

lavimų sutiko labai nepulankini. Tik bi

jodama įžeisti ir tuo duoti progos vestu-

Norėjo nuvesti jų į kaukių balių. Ši taip 

maloniai ir vaikiškai ėmė prašyti, kad jis 

nusileido. Nebevedė.

niokai ir maloniai siūlosi patarnauti. Sto- j vėms atidėti, kiek apsvarstė, pagaliau Bū

ties peronas užpildytas tūkstantine mi- i tiko. Sekančio sekmadienio vakare, jau 

nia. čia maišosi ir Stankūnų Jnozas. Ma- į*liaujame kostiume išėjo su juo pasivaikfi-

Jširdo seneliui. Parašė jam platokų laiš-' jestotiškni atpykši traukinys. Minios nėr-i čioti.

Dviejų mėnesių tarpas Aldonę skyrė 

nuo namų. Pasiuntė namiškiams tokį laiš

ką:

Brangūs Tėveliai!
Aš, Jūsų duktė, Aldone, dabar jau 

Stankūnienė, sveikinu visus ir linkiu daug 

malonių iš Viešpaties Dievo. Liepos 15 

d., Trejybės bažnyčioje surišo mane su 

Juozu moterystės Sakramentu. Juozas 

norėjo be bažnyčios, be altorių, aš pra

šiau, visko prižadėjau, kad tik susijung

tume bažnyčioje. Išklausė paguliau mano 

prašymo. Mano Juozas tikras daktaras, 

net daktariškų toblyčių prie namo prisi

kalęs turi. Visa nelaimė, kad jis nebeina 

bažnyčion, skaito negražias knygas, ty

čiojas iš kunigų, dar blogiau; man drau

džia bažnyčią lankyti. Liepia nežioti to

kių suknelę, kaip Pakruojo pusplikės žy

delaitės, kai aš to daryti nenoriu žada 

mane pamesti, išvaryti. Daugiau nebepri-

ką. Išdėstė savo ekonominius neiįatekKus 

ir griežtai paklausė: vesiąs Aldonę, ar ne.

vui įtempti. Atsisveikina f>onni. Bučiuoja , Juozas davė jai bendrų instrukcijų, simindama ko parašyti, tariu sudie, 

suvo damoms. rankas. Traukinys sustojo. | Nurodė manierų praktikavimą mieste. * Jus mylinti duktė Aldone.
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Prašau Į Mano Kampeli J
Prof. Kampininkas

PROF. KAMPININKO 
RADIO.

lygiai ir 

“Dr-

voliucijos tarp savęs nesukel

tu, pustatyta sargyba. Algos 

sargybai mokamos iš Apsigy

nimo Fondo.

išgirsti lietuviams, 

kitataučiams Amerikoje, 

augo” redakcija, kuriuose da

lyvauja tie patys Chicagos 

choristai ir dainininkai-ės, ku

rie ir bažnytinius koncertus 

rengia.

Bažnytinis — gi, grynai dva

Brooklyn, N. Y. — Įvairių 
|sektų lietuviški “tautiečiai” 

čia Vytauto 500 m. sukaktu

vių paminėjime žada suvai

dinti anos pasakėčioj musės 

rolę. Birželio mėnesy “Dai

nų Dienoj” Brooklyne dai

nuos apielinkių parapijų jung 

tinis choras iš 500 dainininkų. 

Ant rytojaus “tautiečiai” pa

skelbs: ir mes dainavom.

sinis,

Cicero. — Iš “tavorščių” 

ofiso Chicagoj čia gautas, tik 

da nepaskelbtas, protestas 

prieš “Drauge” tilpusių ko- Betlilehem, Pa. Šioj Šva-

respondencijų, kurioj sakoma, karalystėj vienas komnnis-

kad Cicero j juodukų nėra. “nevalninkas’ išdavė di

Protestete pabrėžiama: jei dėlę paslaptį, kad komunisti- 

Ciceroj yra “tavorščių”, tai ne^ propagandai ir kovo 6 d. 

turi būt ir juodukų. Odos revoliucijai Stalinas atsiun- 

spalva čia nieko nereiškia. |t?s $1,500,000. Dabar neval

ninkas” bijo, kad ir su juo 

t. taip neatsitiktų, kaip suPanevėžys. — Miesto vai

dvbai čia priseis visais šaly- 8'en- Koutepovu, kurį atvyku- 

gatviais pravesti demarkaei-! ši Paryžiun iš sovietų čeką 

jos linija, nes dabar juos lai- užkloroformavo ir išvežė Ru 

ko skersai okupavę žydai, y-

pač šabo dienomis. Lietuviai 

piliečiai, negalėdami pro žy

dus prasimušti, turi nuo šaly- 

gatvių lipti į purvynų.

sijon nulinčiuoti.

Roseland. — čia komunistai 

įsteigė “ ta vorščiškų ’ ’ knygy

nų, kur ant sienos pakabino 

greta viens kito Stalino ir 

Trockio portretus. Kadangi 

tuodu komunistu viešpačiu

nezgadoj gyvena, tai, kad re- 'rojus

■ r -...................................... ■ ■ ■ ■

DRAUGAS
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tų, ir kultūroje visai ne Že

miau stovinčių, kaip kad ne

kurie gal ir buvo įsitikinę, 

ir išsklaidys apie lietuvius tų 

klaidingų' nuomonę, jeigu toki 

pas nekuriuos ir butų buvu

si. Todėl ir už tai verti vra 

pagarbos musų vargonininkai 

bei dainininkai — ės, nes jie 

tuo žvilgsniu laužo pirmus

GAL AŠ KLYSTU?

Rašo John A. Skelly.

Pažanga.
nežinai,

nedavirintos,

žvairakės.
perviliotos ir

Aš neturiu jokios valdžios 

ant moterų; aš jų senai išsi

gerti niekuomet 

- vandens.

kad aštuo- radėjau. Bet 

neįsižadėjaunioliktas įstatymas — prolii- 

bicija, pašalino karčiainnsT

šie- nei tiaininini<ai — es, nes jie — Žinau, bet su tuo padi-1 

dailiu tuo žvilgsniu laužo pirmus dėjo ir groserių skaičius.

Jei šiandien nori išsikaušti, 

stovėjo tarp lietuvių ir kitų kur eisi?

tautų Amerikoje. • Karčiamon? Negražu. Be to,

Kiek girdime, tame koncer-' n‘«ža JU y,a> paskui, gal, toli,.

te dalyvaus visi žymiausi Chi- nuo namų. ’fai kur eisi? Gro-P Pa a’U aPK ^an Te

plaukiančias gies- įeagos lietuviai muzikai, kaip serneu. Jei vienas, arba kitas 

kurios sukelia kiekvie-į p. Antanas Pocius, mūsų ga-, ‘ ‘ >?roser s^or ’ bus uždarytas,

bus kompozitorius, Bethoveno h“ užtikrinu dešimtajame

Konservatorijos direktorius, “for sure” gausi spindinčios 

kaipo to choro ir koncerto ve- j 
dejas, taip pat gabus maži-, 

kas p. V. Daukša ir visa eilė į 
kitų apie 20 asmenų.

Tame koncerte tikimasi

Galvos Skaudėjimas
ir

ŠALČIO SLOGUČIAI 
GREITAI PALENGVINAMI 

su
ORANGEINE MILTELIAIS 

Prirodyti saugus per 30 metų 
NETURI NARKOTU AR OPIATŲ 

Jl’SŲ APTIKKININKAS PARDA
VINftJA IR REKOMENDUOJA

koncertas žmogaus

lai duoda netik vien

Seno vilko neapgausi.
Mokytojas — .Tonai, pasa

kyk man, kodėl Nojus paėmė 

nrkon gyvulių poromis?

Jonas — Gal Nojus netikėjo

10c ORANGEINE
MILTELIUS 25c

Samfor.d, Conn. — Čia įvy

ko komunistų prakalbos. At

vykęs Žaldokas taip gyrė so

vietus, taip gyrė, kad net pa

ilso, sušlapo. Matant tai vie

nam tavorščiui pagailo Žal- 

doko ir pasiūlė veltui šipkor

tę į Rusijų. Įsižeidęs tokiu 

paliūlymu Žaldokas atšovė: 

“Tai tu važiuok, man ir čia

CHICAGOS VARGONININKAI IR DAINININKAI 
RENGIA BAŽNYTINIUS KONCERTUS.

“Draugo” skiltyse nesenai 

teko skaityti, kad Cbicagos 

vargonininkai ruošiasi balan

džio 6 d. surengti bažnytini

tas iš gražių ir prakilnių mu

zikos kurinių, sukelia klausy

tojų sielose tokių pat prakil

nių jausmų, padeda užmiršti

koncertų AVaukegane, III. Te- kad ir laikinai visus sielų sie

ko sužinoti, jog jie yra suma-

teikiaino grožio bei meno, bet ledus, kurie tarsi siena gal 

turi dar ir žmogaus jausmų 

auklėjimo galę. Čia girdi šven

tas, kilnias, tarsi, nežemiš

kais balsais giedamas lyg iš 

dangaus

mes,

nam klausytojui prakilnių ir 

augštų minčių, švelnina atši

pusius jausmus ir priduoda 

ramybės dvasios.

Taigi Cbicagos lietuviai var 

gonininkai, gerai suprasdami 

tų bažnytinių koncertų reikš

mę ir naudų, kokių jie gali 

atnešti klausytojams, būdami 

patys prakilnios širdies ir 

jausdami pareigų duoti žmo

nėms tų, kų jie tikrai gali 

įduoti, sumanė tų prakilnių 

bažnytinių koncertų rengimo 

idėjų, kurių ir nutarė pradėti 

vykint iatliekant pirmų tokį 

koncertų balandžio 6 d., Wau- 

kegane, III., Šv. Baltramiejaus 

lietuvių bažnyčioje.

Kilnus tai musų vargoni

ninkų bei dainininkų-(ių) dar

bas ir reikia atiduoti garbę 

jiems už tai, nes jie pirmieji 

praskynė kelių ir duoda pa

vyzdį kitų miestų vargonin- 

kams bei katalikams daini

ninkams panašiai pasielgti.

Tuo labiau jų tų pirmų žings

nį pradedant bažnytinius kon

certus reikia y - laikyti girtinu 
ir labdaringu darbu, nes jie 

patys liuosa valia, neturėdami 

kitokių tikslų bei sumetimiį 

nesitikėdami sau jokio atly

ginimo nei pelno, tuos kon

certus rengia prakilnios idė

jos vedami, kad suteikti pro

gos išgirsti žymiausių bažny

tinės muzikos autorių kurj-

— Pernai į Lietuvų įvežta 

iš užsienio rugių už penkis mi

lijonus litų.

iš
girsti žymiausių pasaulyje 

bažnytinės muzikos kūrėjų, I

Seni Žmonės Pripažįsta, Kad 
Dr. Caldwell Tiesų Sakė

ramatas ligonis gydyti nesikeitė
knin tai Pn7itii Pnlputrinn lio nuo to laiko’ kai I)r- Caldwe11 balgė Kaip lai rtozim, X aiestl mo, lit Modikalę Kolegiją. 1875, nel-gi nuo
tlioveno ir kitų talentus. Tame to laik0- kai jis iSstatė rinkon įiuo- 

suotoją, vartotą jo praktikoj. Tas 
koncerte taip pat žada pasi- liuosuotojas aptiekininkams ir vi-
rodyti ir Waukega<no sv. Bal- IJr. Caldwe„.s Syrup Peps,n.

tramiejaus bažnyčios choras, Po to ffydymas SUkietėjimo, gelt

vadovaujamas taip pat gabaus Balvos skaudėjimo, ūpo nupuo- 
limo, nevirškinimo, sumigusių vidų- 

muziko vietos vargonininko rių ir kitokių negalių,kurios kjla 
c, jį , per sukietėjimą buvo tik per aug-

p. O. Zyliaus, kurio pastango- meninius laksatyvus, žoles ir šakne
lės Iš jų ir yra pagamintas Dr.mis Waukegano šv. Baltramie- ’t8, ,IŠ ,?.y « yra ,, , v

° (aldvvell s Syrup Pepsin, kurs yra
jaus bažnyčios choras šiandie- mišinys sennos ir kitų švelniai Iiuo- 

. ... . . suojančių žolių ir pepsino.
na stovi eilese garsesniųjų
, v . . - i Juo paprastesnis vaistas nuo su-
bažnytinių Chorų. kietėjimo, tuo saugesnis vaikui ir

Gerb. vietos klebonas kun. 1u,as irtlbendral. vls,} sveikatai- ** 

gali gauti saugiai geras pasekmes su 
.T. Klioris, girdėtu, deda taip- I)r- cai<iweirs syrup Pepsin, tai ko- 

. . dėl rizikuoti su stipriais vaistais?
gi visas pastangas, kad tie,

.. .. . i Butelis Dr. CaldvveJl’s Syrup Pep-
kurie į tųjį koncertų atsilan- gj^ užteks Visai šeimynai keletui 

mėnesių ir visi j} gali vartoti. Jis 
geras vaikui dėlto, kad jis gardus, 
švelniai veikia ir neturi narkotikų.

2^ 43.
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giančius kasdieninio gyvenimo .n’us ^ems, kurių dauguma vi 

kartumus, tap lygiai ir baž- sa’ n(,'ra dar jų girdėję. , 

nvtinis koncertas, kur išpildo

ma garsiausių bažnytinės rau-

nę panašių bažnytinių koncer

tų duoti ir visose Chicagos 

bažnyčiose. Tikrai pagirtinas 

yra toksai musų vargonininkų ■ zikos kompozitorių veikalai, 

sumanymas.

Bažnvtiniai

Tą. koncertų, beabejo, klau

sysis netik lietuviai parapi

jiečiai, bet ir kitataučiai. O

turi tą patį tikslu ir net dar/'“1""1 Parodyti >■«-

koncertai Eu- augštesnį, nes žmonių sieloms

ropoję, ypač Vokietijoje, Pran 

elizijoje ir kitur yra, kiek ži

nome, labai išsiplatinę. Labiau

(iuoda dar daugiau, negu pa

saulinių dainų koncertai.

Pasauliniai dainų koncertai

tuviams, kad ir1 jų tautoje yra 

žmonių, neatsilikusių nuo ki-

šiai jie rengiami Bažnyčios j žmogaus sieloje gludančius 

liūdesio dienomis, advente ir i grožio bei meno troškimus ne 

gavėnioje, kuomet žmonės,' visuomet ir nevienodai paten- 

geri katalikai, nuo kitokių1 kiną.

pasilinksminimų teatrų vaka-j Daug kas klausėsi, andai 

nj, šokių ir t. t. susilaiko, vienos bedievių redakcijos, 

Tuomet Bažnyčia, kad paten- Chicagoje, leidžiamus koncer-

kinus tųjį žmonių troškimų 

gėrėtis dainų bei muzikos 

grožiu ir menu, duoda progos 

pasiklausyti bažnytinių gies

mių, kurių ne visuomet ir ne 

visi gali išgirsti, kadangi ki

tos giesmes tiktai tam tikrose 

dienose ir šventėse bažnyčioje 

esti giedamos.

Kaip kiekviena daina ir 

kiekvienas koncertas, sureng-

ILOAS MIEGAS
SUSTIPRINA KŪDIKĮ.

“Musų kūdikis nubudindavo mus 
naktimis po keletą kartų iki pra
dėjome duoti Jam do truput} Cas- 
torijos”, pasakė viena motina iš Io- 
wa. “Po to gerai miegojo ir visiškai 
atsinaujino”. Valkų specialistai reko
menduoja Fletcherlo Castorla; ir 
milijonai motinų žino, kad tas gry
nai augmenims, nekenksmingas vais
tas gelbsti valkams ir kūdikiams 
nuo dieglio, slogų, sukietėjimo, vi
duriavimo ir tt. Fletcherlo parašas 
ant kiekvieno pakieto. Saugokis imi
tacijų.

tus per radio, tačiau žmogus 

prakilnesnių jausmų negalėda-’ 

vo jų klausytis, o jeigu ir 

klausydavo, tai tik pasibiau-1 

įėjimo, ne pasigerėjimo jspu-( 

dį gaudavo. Tiesiog gėda darė, 

lietuviams prieš svetimtau-' 

čius, kurie papratę klausytis 

simfoniškų dainų bei muzikos 

koncertų, lietuvių bedievių 

duodamuose koncertuose gir- 

dėdavo kartais tik barbariš

kus, tarsi, nekultūringų žmo

nių rėkavimus ir daugiau nie-1 

ko.

Kas kita-gi koncertai, ku

riuose jaučiama dainų bei me

lodijos grožis musų liaudies 

dainose arba vėlesnių laikų 

mūsų tautos dainių bei muzi

kų kuriniuose, kaip kad mo
ka parinkti ir duoti progos

’WO heads with būt a 
single thought; two 

cars that beat it as one — 
anything to get there first! 
Out of line! Into line! We 
all do it! Why? Your
fault? His?
Everybody needs a combination 
Auto Policy—now more than ever! 

Phone us to cover you!

ZJTNA’IZE

V. RUKSTALIS 
Insurance

2423 W. Marųuette Rd.
Telephone HeJmlock 5219

Loop Office 
230 S. Clark St.

Telephone State 3 380 
Cliicago, III.

kys, išsineštu kuogeriausio įs

pūdžio ir išanksto rūpinasi su

daryti pačioje bažnyčioje tin

kamiausias koncerto akto-

J > / '
riams sųlygas,. ir kad pati baž

nyčia kaip šviesos taip ir vi

sais kitais patogumais butų 

tinkamiausiai parengta ir tani 

iškilmių vakarui pritaikinta.

Taigi laukiame balandžio 6 

d. dienos, kuomet visi wauke- 

ganiečiai galėsime gėrėtis 

gerbiamų Cbicagos Vargoni

ninkų choro, solistų-(čių) gra

žiai atliekamus garsiausių pa

saulio bažnytinės muzikos kū

rėjų veikalus.

J. Tutulis.

Remkite tuos Profesionalus 
ir Biznierius, kurie garsinasi 
dienraštyj “Drauge”.

PAVASARINE EKSKURSIJA 
LIETUVON

| VYTAUTO IUBILĖIŲ
Cunard Linijos Didžiausiuoju Greitlaiviu

BERENGARIA
Gegužio (May) 14 d. 1930 m.

Iš New Yorko Per Southamptoną 
Į Lietuvos Portą

KLAIPĖDĄ
Ekskursija asmeniškai lydės East St. 

Ijouis R. K. Parapijos Klebonas

Gerb. Kun. S. E. Kolesinskis
914 N. 15th Street, E. St. Louis, III.

Gegužio mėnesis — tai smagiausis laikas keliavimui 

ir Lietuvos aplankymui 

Kelionėn išrengia visi Cunard Agentai

CUNARD LINE
346 N. MICHIGAN AVE.
25 BR0ADWAY
1135 OUVE STREET

Chicago. 1,1. 
New York

St. Louis, Mo.

dytose ant butelio, tinka ir suau
gusiems, Senesnieji ypač juo paten
kinti. Gaunama visose aptiekose.

Bandyk ir pamatyk, kaip 
Caldwell’s Syrup Pepsino gali

Dr.
pa

vartojant prideramose dozose nuro-1 gelbėti jums ir jūsiškiams.

HOWARD P. SAVAGE
Republikonų Kandidatas 

I

COUNTY TREASURER

Nėra kito ofiso, kuriuo visi piliečiai privalėtų taip 

susiindominti Primary dienoj, balandžio 8, kaip County 

Treasurer.

Howard P. Savage žymiausias kandidatas Į tų ofi

sų sako savo platformoj:

“Kaipo County Treasurer aš stosiu už tokius įsta

tymus ir už tokių apsaugų, kad nebūtų nereikalingų ir 

neprotingų bausmių už pamatuotų neišgalėjimų užsimo

kėti taksas. Aš stosiu už įstatymus palengvinančius at

skirus taksų mokėtojus taip kad surinkimas dabartinių 

taksų butų pratęstas ilgesniam laikui be bausmės. Rei

kalavimas dabartinių užsivilkusių taksų paskirtu laiku 

butų padidinimas naštos, kabančios ant taksų mokė

tojo nugaros.

Aš pasižadu rūpintis sutaupyti kiekvienų galima 

(iolerį taksų mokėtojams ir apsaugoti reikalus Cook 

County Piliečių.

Balsuok Už

HOVARD P. SAVAGE

IHlOlllTII

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

,S P *E C I A L I STAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jusų kas jums ken
kia. ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką tr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to. kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Bcope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jusų tik
ra# negeroves. Ir jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai jusų sveikata lr gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, Jsl- 
kerėjusią, chronišką ligą, kur} ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėlioklt neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Ir.ėjimas Rūmas 1018
20 W. JACKSON BLVD

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

.Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

TABLETS

Antiseptika
Neprile&sk 

Ir Gydyk 

Užkimimų 

Sopamų 

Gerklę 

Kosulį

ČMade by
Lambart Pharaocal Co., S«mt LouU, U. S. A,

PROBAK
ABTF.M PI RftM

ASTRUS 1
Geriausias skustuvas
— arba grąžinamo 

pinigus
Jei ant vielos negau

ni, kreipkis j mus 
SOc. už 5 — $1 nž io

Sempells — 10c.

RROBAK CORPORATION
AaeePM* 6«.. im.am nacT AvnnMi ww rot*
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LIETUVIAI AMERIKOJE [SPORTAS
DftPfCOįttL KJ

W»,A Nurenk 4. Mi
kienė, & VyJuĮtae.

Dėka tų vįfjų ągmenų pasi-Naujoji klebonija-
fiv. Petro ir Botata bęttt<iŲ' štampu e«ta vis

parapija turi naujų klebonijų. ^ag tvarkoje ir parapijai y ra 
IS samdyto naiuo 611 lta«Mn $yWį nauda.
Avė. klebonas persikraustė į i • įMUdiaL
naująjį 1540 So. Wąst*Str. Apie' bažnyčių prisodinta mieste. Visi lietuviai turės

Aplankrwijij?iųpČkw^J4Uin^U Igygjjįj^, njedėliuir jie tinkamai progos tas ristynes pamatyti.
jqjų kleboniją. Gitai. Turu aptverti. Kaip-kas spėja, kati 
pripažinti, kad vargiai, kųę taį brangiai atsiėjo. Bet ištik-
Amerikoje galima butų panaši 
rasti. Gali būti prastesnių, 
na gali būti, ir turtingesnių, 
bet tekios nebus. Aprėžyti až 
jos negaliu. Kas nyrės puma* 
tyti, gaji- atsilankyti.

Kok* uAkitekUs jus planus 
darė, negalima, susekti.- Jfct

W tai nieko mtkUtajv- V. 
Jiuitakta k {takių
medelių ir juos aptvėrė. Gerų 
žmonių pasišventimus sutaupė 
parapijai žymių išlaidų.

Mavji (tartai
Nauji darbai — tai išlygini

mas žemės bažnyčios ųžpaka-
juos puikiai iČpIMči stąjųęt^jąs |yje jj. apgėjįniftt5 žolės iš baž 
ViMM Karelus. Kam. kada !BvHoB Sono ir galll, Tai tao. 
nors reikatagaa geras ‘‘ka,- L jį^ >(}
pe^ąacia ,.taa gal,.&aujętis,p. ^urį p^eugŲj,^ puikių gėlių. 
Karvelį. Jis greitai ir gražiai 
dirbtu.

Daug darbo it tai visiškai 
dovanai atliko L. Trepkus ir

prių^t^ų Reikia tik 
po^įįjgE Taidvyks.

Aųtras darbai — didinimas 
parapijų* svetainės. Planai

žeme

kaip kada A. Ropai-s'sUgftlvpjj, kųipa ųta* taug aP- 
mantas gerai atbko Unkakime Vt*. vilties, kad tas

, daikųs įi pfmaoaJi tais atlikklebemjos įrengimas butų
atsmjęs “sutra,;. Bet eta vM ign^.^įw,U įyųirių kitų 
atsirado sumanios galvos -Sis davbas swdUn.
taj ypatingai SL Keliotis, J, Bu užkuriais sunkumais, 
Pdipaitis, o pida j, U. Vata,

Pr. udy^Įąs, . I&hr j^į Geriems norams esant, 
tas (xwi tamMetą visuomet prašalinu-
narita), ta A. Keliotis, Jie,$ptv 
švente nemaža savo liuoao lai
ko ir “sunimųs”. prašalimo.

St. Valiulis aprūpino visais 
prietaisais elektrinę vijjti pra
šiną. Jąnj'padėjo Al. Pankų®*- 
kuo,

Gęros, greitos darbininkės 
E. Keliotienė, O. Naujufcienė,
M. Bagdonienė, M. Ctetąųtta- 
nėj! Ę. Pleterienė apšvarino 
visų namų. Prie kitų darbų

mos. z -

Federacijos gyrius turėjo 
ąavo susįrirįkiųią bai. 1 d. va
kare. Jo. rųg^nįu ir, jam va- 
dpyeujant, pjna išlaimėjimui 
vpąrlor suite”4 Jis tvirtai, 
naujai padaryk ir grąžus. 
Kas laimės, nesigailės. Esant 
nedarbui Roękforde, bilietų 
pardavimas eįųa gana sunkiai. 
Bet vienok eįna pirmyn.

Atvelykyje, bai. 27 d. Fede
racijos skyrius darys daug iš- 
laimėjimų. Rus išlaimėjimas 
“parlor siute’* ir išlaimėjimai 
“akučių badytojams”. Gali
mas daiktas, kad bus sureng
tas ir “margučių imtynės”.

Federacija svarstė ir “MOr 

tinos Dienos” apvaikšČiojimą. 
geguž. mėnesyje.

Sodalicija.,
Merginų Sodalicija rengia 

gražių pramogėlę bųlv 6 d. 
2:30 po pietų Šv. Petro ir Po
vilo parapijos svetainėje. Jos 
laukia ir tikisi daug svečių- 

Nusišovė
Sekiriad. ryte, kovo 30, d. 

Ausiėųvė Žilinskas, lietuvis. 
«jis pernai statė savo kandida
tūrą į “oldermonus” Rock- 

Nepraėjo. Šnekama, 
kandidatavimas daug

lIMflSTA - fiBBTAį

Kjuomet kmjJUna rėmuo, gesa.1, ar
ba. neyir6kJnį|įas. UI t© prįežastis 
paprastai yrą rūgšties .pervirsią, Ge
riausias — greičiausias būdas — pa
galinti jūsų trųbęlį yra Phillips 
Milk of Magnesia. šaukštas Jo van
denyje panaikina rųgįčių kelia sy
kius daugiau už save ir tą atlieka 
akinųrHsOj. Siipptoiųai išnyksta j pen 
kias minutas.

Kaip tik pažinsi Phillips -Milk. tai 
ąiynesi visus kitus nemalonius bii- 
dus. Ir jus nekuonaet neįeisite save 
kankinti rūgšties perviršui Tai ge
riausias priešrugštimis vaistas ir per 
60 metų daktarai tokiu laiko.

Phillips Miik of Magnesia aptle- 
ko$fe po 2te. lr 5te. buteliuose. Pil
ni , »urodymai aąt kiekvlan* paklo
to.- Relkaūuk tikro. Netikras ąe- 
vettoi..-.taip gerai.

■Wlk o(-liognesia” buvo Chep- 
H.[ Phųilps Chąrųical Kompanijas 
S V. registruotas vaisboe ženklas jr 
jo plrplUkuno Oy*. H, PJ»4Ups «Wb 
1814.

-tr-yta 
gęra kaina 
už gerą danty 
košelę—

LISTERINE
TOOTH PA&TB 

Largt Tube

25*

Šįnuet ilgą taiką buvo be 
Čątbo. Žmogus panietavė nerį- 
mtaoiai. Nuo t^ūjimo ir baž- i 
iryčius jau gana seniai buvo, 
ėtsimątęs. Nerimastyje nebu
vo,. kas stiprintų jo dvasią.. 
Baigė savo. gyvenimų saužu-i 
Čyste.

Ęaportaris.

WAtjSwN7lL
a •, r •* * r ■ ’ . i

Ltatuvis laimėjo rinkimus
Bai. 1 d. čia buvo rinkiniai. 

Žiiibųias veikėjas p. A. Sut- 
|tue išrinktas 1-ųke County 
•upiOVaizerip padėjėju. Svei-

/

DRSDOJS '

troįt International Atlilgtic 
Club. Pradžia 8:30 vai. vakare.

Rengėjai.
DETBOJT MICH.

Ketvirtadieny, Bai. 10 d. De
troit Amiųry, Brusli & Larnet 
sts., įvyks didelės ristynes. 
Tai vienys iš didžiausių risty- 
nių, kokios yra. buvę Detroito

PAD£KA

Risis buvusis pasaulinis sun
kiosios vogos čempionas Ed. 
Straugler Louis su italų milži- 

Ii nų sveriančiu 248 sv. Be to 
risis W. Zbyszko su rusu ir 
dar trečia pora.

Visus -šiuos ristininkus siun-

Aš, Domicėlė Šilienė, dėko

ju pp. Stirbiams ir Jeksibo- 

gams už jų gerų širdį, t. y. 

už surengimų “bunco per- 

ty’ kovo 30 d. kas padarė man 

didelio džiaugsmo. Dėkoju vi

siems, kurie dalyvavo. Dėko

ju p. Dūdai, kuris mane ten 

nuvežė. Prašau Dievo viso

kios laimės mano geradėjams.

Taipgi dėkoju Roselando , 

Labd. Šv. Petro ir Povilo 

draugijai ir Šv. Vincento Pau- 

liečio dr-jai už sušelpimų ma

čią iš New Yorko Madison.. nes, ir prašau nuo Dievo vi- 

Sąųare Garden. Rengia De- šokių malonių.

Kai kurie skausmą, laiko butinu.

Šaltį jie leidžia “persirgimul.”
Jie laukia, kad galvos skausmas “pereitų.”
Jei serga neuralgija ar neuritu, jie pasitiki ge

riau jaustis segantį rytą.
Tuom gi tarpu jie kenčia bereikalingą skausmą.

Beieikalingą dėlto, kad yra antidotas.
Bayer Aspirin visada greitai pagelbsti nuo visokių 
skausmų, kuriuos mes sykį turėdavom perkęstl. 
Jei skausmas nesiliauja, atsiklausk savo daktaro 
Jo prežasties.

Jus išvengsit daug skausmų ir nesmagumų per 
daugumą vartojimų Bayer Aspirin. Apsaugok Bave
pirkdamas tikrus. Bayer yra saugus. Visada tas 
pats. Visose aptiekose.

Bereikalingas
Skausmas!

Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticacid'ester Salicylicacid

UWI‘lt ANPIItlA
T........f ■■

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

VISOS PASTANGOS BUS PA&VĘSTOS PADARYT
KELION ---------------- ------S
IRMAL
KELIONE ATMINTINU ĮVYKIU, PILNĄ Į VAIRUMŲ 

LOMI"ŪMŲ DEL TŲ, KURIE JOJE DALYVAUS
TIESIAIŽEMIAUSIOS KAINOS 

I RLAIPF-DA
Trečia klesa.J vieną pusę 1107.00 
Trečia klesa į abi pusi .... >181.00 
Turlat, trečia Ki. į vieną pusę >123.60 
Tur. treč. ki. abi pusi (min.) >204.00
Cabin klesa ....... .. ................. >142.60
UZ VAIKUS: Nuo 1 iki 10 metų pu
sė kaįnos.
UZ KŪDIKIUS iki 1-nų metų >5.60 

Vadžios Ibevenue lr Hcad Tax at-
•kyriutn.

IhPLAUKLMAI LAIVŲ
IS NEW YORKO:

17 Balandžio “LITUANIA”
1 Gegužės . “POLONIA”

17 Gegužės .. . “ESTONIA”
2« Gegužės . “LITUANIA”

TANKUS 1APBAl KIMAI LAIVU STAČIAI Iš KLAIPĖDOS

smagiausia ir patogiausia kelione
Del Informacijų ir lalvukorčių kreipkitės tuojaus 

pas savo vietos Agentą
NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ

BALTIC AMERICA LINE
JI5 S. Dearborn St.. Chicago, Iii. 8 Bridge St,, Nnw York, N. Y. 
Union Trust'Bldg., Plttsburgh. Pa. 614 St Jaities St, Montreal, Can.

RICHMAN
BROTHERS

Penktudiinis, Bai. 5, 19H6

establish&o
,i«7f

PAVASARINIAI OVERKOČIAI
NAUJAUSIŲ MADŲ IŠ 

LAMOS VILNŲ
TWEEDS

• Ir kitų Puikių materijų
^ŠSTATYTI mūsų nauji overkočiai pereina visus kitus kaip

įvairume taip ir vertybėje.....................vienos ar dviejų eilių ant

krūtinės modeliai ir Ranglanai materijose, kurios būtų sun

ku rasti mokant, po $50..................... lengvi nešioti, pakankamai šilti

ankstybam pavasary.....................nepermerkanū ir jus busite sausi

lijančiose dienose.

Mes pilnai pritaikinsime bile vyrui, nes turime platų pa

sirinkimų naujausių modelių ir spalvų.....................rudų, mėlynų,

oxfordų, pilkų ir maišytų spalvų....................pasiūti retu kriaučiš-

ku gabumu ir užbaigimu, kuriuo Rielmiano siuvėjai yra pa

sižymėję.

Jų visų kaina po $22.50, nes jus perkate tiesiai iš di

džiausių pasaulyje išdirbėjų ir sutaupote pmkupeLO pelnų.

Bile overkotis, Bizniukas, Golfinis ar 
Išeiginis Kiekviename Richman

Bros. Store Suv. Valstijose yra 
viena ir ta pati kaina.

THE RICHMAN BROTHERS COMPANY 

TRYS CHICAGOS ŠTORAIi 

II4-II8 South State Street 6400 So. Halsted St. 

4011 W. Madison Street
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TE ATRĄS IR MUZIKA.
M. PETRAUSKUI PAOERB-. cagiečiai: kun. A. Skripka, 

Dr. Butkevičius ir adv, Kas

putis. (Čia pat pirmose vieto

se sėdėjo ir išvardinti asme

nys). Kalbų, baigė pasakyda

mas visiems — sudie!

Koncertų atidarė adv. Bra

ziulis, o programų vedė Mise-

TI KONCERTAS.

Balandžio 2 d., Lietuvių Au

ditorijoj įvyko koncertas — 

benefisas komp. M. Petraus

kui. Nors šiokia diena, bet pu

blikos susirinko skaitlingai.

Programoj dalyvavo “Biru

tės” ir “Vaidvlos” chorai ir 

Vyčių “Dainos” choro dvigu

bas kvartetas.

Pirmųjų programos dali iš

pildė “Birutė”: dainavo mer

gaičių trio, solo p. Biežienė, 

p-lė Salaveieikiutė (taip pro-

vičius.

Žodžiu, benefisas komp. M. 

Petrauskui visais žvilgsniais 

pavyko. Rap.

VISŲ DĖMESIUI.

PRANEBIMAS

OR. M. T. STRIKOL
re—........ I

liksime dalykus taip, kad 

Springfielde mus lietuvius at

stovautų negrai 1 Jei kas iš
, . . . , | GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

balsuotojų, to pavojaus uar ne- atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai- 
žino, tai praSau ataitankyti ™

pas mane j ofisų jx> num. 3255' valandos: nuo 2 nu 4 po piet. t«i. 
t, a, i , j . • • , -v .v Proepect 1930.
dO, Halsted st. ir VJSkų isais- | Senas ofisas toj pačioj vietoj:

4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo i _________
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 Į 
Rei. 6641 S. Albany Avė. Tel. Bros- 'ofiso Tel. 
pect 1920. Nedėtomis tik pagal au-

kinsiu. V. M. Stulpinas.

MICHEAL A. RUDDY, KAN- ! tarti. 
DIDATAS Į STATE 
REPRESENTATIVE.

Micheal Ruddy, 

nis State RepresentatiVe 4-to 

distrikto Springfielde, vėl šie-į 

kia šio ofiso.

Ponas Ruddy savo tarnybų

Rm. Tel. Mldway 6112

I DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Canal 1712-6241

daktarai

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllals 
Ir Ketvergaia vakare

VLrglnia 0026 
Rezidencijos: Vau Buren 88M

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 VVashlngton

T-’ 12-2.4-6. Blvd.uauaiiiius iT#L Clcero #8, Te,_ Kedzlo 2450.24bi

DR. S. A. DOWIAT

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.
Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 

Namų Ofisas 3413 Franklln Blvd. 
Vai.: nuo 8:30 iki 9:20 vak.

Ofiso Tel. Vlctory 2687
Of. Ir Rea TeL Hemlock 2174

DR. J. P. POŠKA

Telefonas Boulevard 1911

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos: • Iki 11, 1 Iki «

dienų, ir 8:86 Iki 8:86 vikare g gf^EET

4608 S. ASHLAND AVĖ. | Antras ofisas Ir Rezidencija 
Netoli 46th Street Chicago. IlL 5594 g. ARTESIAN AVĖ.

■ Į , Į.■ ■- -------Ofiso Vai. Nuo 6-12 rytais: nuo 7-6
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-8 po

Mvnu/ADQIflQ plet- Utarn. lr Subat Nu0 8'9 Tak* 8 Ji 'Ji nUTvAllvAlv Šventadieniais pagal sutarimą.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 1 

Ofisas 2403 W. 63 Street TeL Canal <764 Republio 84(6

1 Visi, kas jau nutarę atei

nančių nedėlių atvykti į tVest 
grūmos vedėjas perstatė), _ Augrog

Stogis ir, ant galo, misrus cho- bažnytinio koncerto pa. ' visiems, kurie) prie jo kreipėsi i 

ras, vedamas p. Steponavi- kkuĮsyt}/ prftšond | pagelbos. ,

kas seka. f Malonėkit neužmiršti pabrie Į

Skelbta, kad bažnytinis ,žti kryžiukų priešais jo vardų!

čiaus. Visi dainavo po keletu 

p. M. Petrausko dainų. Su

dainuota gerai.

Gydytojai lr Chirurgui 
REZIDENCIJA

yra atlikęs atsakančiai. Vis i«« w. ii pi "•d,ė,‘onfta'ofise Tei. Canal 2118
Ttl. Cicero 2888 Susitarus Į Namų Tel. Lafayetteyra buvęs prielankus Lietu

viams ir maloniai patarnavęs•

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

koncertas bus 3:30 vai. po pie- (rinkimo dienoj Balandžio, Vai.

Tel. Kenwood 5107

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
Antrų programos dalį išpil- tų. Kadangi tų pačių dienų 8~ta> 

Vyčių ‘ ‘ Dainos ’ ’ choro į7:30 vai. vak. bažnytinis koji-

1930.

dė

“atstovas” — dvigubas kvar-' certas įvyksta Waukegane, 

tetas, susidedantis iš: Mickui- kur dalyvauja Chicagos lietu-

tės, Feravičiutės ir šidiškiutės 

— soprano; Sersevičienės ir

viai vargonininkai ir “Dai

nos” choro solistai, tat Auš- RAUMATIZM0
Zalatoriutės— altų; Balsio ir i ros Vartų bažnyčioje “Sep- Naujos ir Pagerintos Gold 

i T/. / Medai Haarlem Oil Capsules
'Kaminsko — tenorų ir Ciapo tym Žodžiai Kristaus ----------

Kertė So. Weetern Avenae 
Tel. Prospect 1611 

Rtaldenclja 2266 So. Leavitt Bt 
Tel. Canal 2226 

Valandos: 2-4 po pietų lr 7-6 v. ▼. 
Nedelloj pagal susitarimą

■ ! ............ .. i ■ . ——

0068

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

'1900 S. HALSTED STREET 

i

NAMAI
4193 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tel. Kedzle 0482 

Rezidencios Tel. Drezel 9191

DR. A. A, ROTH

nUO 6 iki 8 vai. vak. apart Valandos: prieš pietus pagal sutarti 
i šventadienio ir ketvirtadienio Namuose 2-4 po piet. ofise e-8 v. v.

Rusas Gydytojas lr Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų lr visų chroniškų ligų

Ofisas 3G00 W. Roosevelt Road 
Kampas Central Park Avė.

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

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS 

Gydo stalgias ir chroniškas Ilgu
vyrų, moterų lr valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdienų nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

ADVOKATAI

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATASnuo stabdo skausmus ir gėlimą dėl _________________________

su Pažarskiu — basso. Kvar-i Kryžiaus” bus pradėti lygiai Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar- Sulte 721 First National Bank Bldg.

tetas, vedamas komp. Pociaus, Į 3 vai. po pietų. Visi prašo- kos. Ne naujoviškas išradimas, 33 y DEARBORN ST.

•v • , .»*. •, -j.r u . , . , . . ., bet virš 200 metu gyduolė dau-
įšpikle istisų scenų is M. Pet-Įmi tai Įsidėmėti. Įžanga dy- gcliui Hgų Malonios vartoti,

rausko operos “Egle — žal- kai. Kortelės rezervuotoms Visose vaistinėse trijų dydžių.

Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5 »

Tel. ’Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartj

bažnyčioje vietoms vietiniai Ieškokite Gold Medai vardo 

• kiekvienoje dėžutėje. i
gali gauti klebonijoj, o sve-i 

čianis iš kitų kolonijų vietos 

bus rezervuotos ir be korte

lių. Visi prašomi nesivėluoti..

Rengėjai.

^VlAMDIMPRo^

HAARLEM OIL

i

AR 'JUODUKAI” ATSTO
VAUS LIETUVIUS?

Tel. Lafayette 5792

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

Nedėlioję pagal sutartį.
'--iii._______ --t- \==agfcnfa’

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGO 

X — Spinduliai 
Oflaas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6640 So. Maplevrood 

Avenue Tel. Republic 7868
Valandos 1 — S&7 — 8 v. V. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Oflao lr Rea. Te! Boulevard 5911

OR. A. J. BERTASH
84e4 SO HALSTED STREET 

Oflao valandos nuo 1 iki S po 
pietų lr 6 iki 8 vai. vakare 

Rea. 8261 8. WALLACE STREET

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Koom 1701 
Tel. Raini oi r A 0331-0332 Vai. 9-6 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0562 
7-9 vai. vak. .apart Panedėlio Ir 

Pėtnyfios

JOHN B. BORDEN
i

(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

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

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 
Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

OPTEMITRISTAI

I
Tel. Vlctory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Tel. Hemlock 8161

DR. V. S. NARYAUGKAS »> —
GYDYTOJAS Ir ČHlRURdAB

2426 Weat <9 Street

DIDŽIAUSIA KVAILYSTĖ
Balandis yra kvailių mėnuo, — 

bet ar jus žinote kokia yra didžiau
sia kvailystė? Benjamin Franklln 
pasakė: "Nesveikata nėra klaida.

Res. Prospect 6668

eių karalienė”, kurioj solo 

dainavo Šidiškiūtė, Sersevičie- 

nė ir Pažarskis. Tai buvo 

svarbiausia ir, galima sakyti, 

gražiausia programos dalis 

ir kaipo tokia reikėjo palikti 

ant pat galo. Išpildyta ji taip 

gerai, kad tarpe ilgo ir griaus

mingo rankų plojimo, publi

koj girdėjosi, net balsų: “pa- _ __ ,T. .
„J. . , \ X,. A • Bridgeport. — Visi
kartot, pakartot . Bet, delei

... .„ J , bl'idgeportiečiai, Vpac namų bet kvailystė.” Nesveikata paprastai
vedejo ĮS anksto padaryto pa-I . , .... . reiškia nešvarumų, o sveikata reiš-

i ir lotų savininkai ir biznie- į kia, kad užlaikai kūnų švariai, iš- 
. . v . . • i vidaus ir išlauko.

nai, gražiai atsimename su . TR1NER,0 kartos VYNAS 
judimų dėl ‘juodojo pavo- j užlaiko jusų kuno mašlneriją 6va.

1 jaus. Nuo neerų isiveržillio i riQ. ir todėl geroj tvarkoj. "Chicago,
’ “ Vas. 27. — Vartojau Trlnerio Kartų
ir tirščiau- vyn ų per 5 metus ir žinau, kadi te

jo bučiau ligonis. Tas įstabus vais
tas palaiko mano sveikatų ir ener
giją, geriausioje padėtyje. Mrs. Ju- 
llana Jarecki.” Bandyk jj, vartok re- 
guleriai, 1 stalavą. šaukštą, už pus
valandžio prieš valgį! Visose aplie- 
kose. Sempelis nuo Jos. Triner Co., 
1333 So. Ashland avė., Chicago, Iii.

NEMOKAMO SEMPELIO KUPONAS, 
Dept. 13

reiškimo: “plokit, neplokit'— 

dainininkai nekartos, nes pro

gramas ilgas”, nekartojo (no

rs Salaveieikiutė to “pareiški-

mes Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

3265 S. Halsted St.
Vai.: 10 vai. ryto—8 v. v. 

Nedėlioj 10-12

VaL: 9—12 ryte, 1—4 p p. 6—6 
v. v. Nedėlioj susitarus.

...... ri , . įmušti seniausiųjų
visgi nesilaike). Garbe* . . , .. . , ,

' šiųjų kolonijų jau daug dirbo-
mo

komp. A. Pociui ir “Dainos” 

choro, “atstovui” — kvarte

tui! Šitų scenų rinktinis “Dai

nos” choro kvartetas būtinai 

turėtų pakartoti ir savo vie

nam rengiamų koncertų.

Ant galo “Vaidylų” cho

ras, vedamas p. A. Vanagai

čio padainavo keturias M. Pe-<

trausko dainas. Padainavo

■ • • t
ir-gi gerau

Prieš pradėsiant programų 

p. M. Petrauskas pasakė trum

pų prakalbų. Pažymėjo, kad 

gražiausių savo gyvenimo da

lį pašventė Amerikos lietu

viams, kad su visais lietuviais 

santaikoj gyveno, visiems (čia 

turėta minty katalikai, bedie

viai ir komunistai) yra dainų ! 

paruošęs, net žydams hebra

jų kalboj yra parašęs vienų 

kurinį. Tokiu būdu, Petraus

kas, sakė, yra paruošęs dainų 

daugiau negu bile vienas Jie- i 

tuvių kompozitorių. Aplei-! 

džius Amerikų, sakė, Lietuvos j 

valdžios kviečiamas tėvynėn 

pasilsėti ir už nuopelnus mu

zikoj, kų tai žadanti jam duo

ti. Baigdamas linkėjo visiems 1 

lietuviams santaikoj gyventi, 

o sttu nuo Aukščiausiojo pra- į] 

šė ramaus tėvynėj poilsio.

Baigus programų publika!' 

sukėlė Pėtrauskui ovacijas ir 

atsistojimu pagerbė. Užėjęs da 

ant scenos p. Petrauskas Įiasa- 1 

kė, kad Cliicagiečius jis visu-

me ir dar turėsime dirbti.

Bet šiuo tarpu, kada netru

kus eisime balsuoti, tai vi

siems svarbu žinoti, kad ik

šiol Springfielde mus lietu

vius bridgeportiečius atstova

vo negrai. Ar ir ant toliau pa- Adresas
Vardas

■*1. !■

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

DR. VAITUSH, 0. P. D.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvina aklų įtempimų kuris 

esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karštį. Atitai
sau kreivas akla nuimu cataractua.

Valandos 9 vyto, iki 8:00 va- trumM re#fyste ,r
kare. Seredomis ir Pėtnyčio-

mis nuo 9 iki 6.

dos mylėjęs, kad pirmieji ir! 

didžiausi jo rėmėjai buvo chi- į

“MANO PINIGAI SAUGUS”
“Kam man rūpintis? Pinigai, kuriuos aš 

sučežinau Central Manufacturing District 

Banke aš investinau į Pirmųjų MorgLč.ių Bo

nus, nešančius 6 nuoš. Ar jus žinote, kad ban

kas ir jo kostomeriai niekuomet nei vieno 

dolerio nenustojo ant tų bonų per 17 metų 

— nuo laiko, kada šis bankas suorganizuotas. 

Aš laikau tuos lionus saugumo skrynutėj ir 

dabar taupau dėl pirkimo daugiau bonų, kų 

darysiu daliniais išmokėjimo pienu. Ar jus 

stebitės, kodėl aš esu patenkintas.”

Jus taip gi gulite investinti savo pinigus 

saugiai — išmintingai — šiame banke.

Centrai^SS^Bank
atrostcomfany

1110We«t35th Street 
ASUteBaak. • • • ♦ ACleertagHouteBank

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

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

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR

AKUŠERIS

DR; P. Z. ZALATORIS
Gydytoj'as ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED 6tt.
Rezidencija 6600 So. Artesian Ava 

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

4740 Dorehester Avenue t DR. CHARLES SEGAL
Tel. Drezel 6323 

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

DENTISTAI
Office Boulevard 7642

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4646 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptlekos

Perkėlė savo ofisų po nupaerlu

4729 SO. ASHLAND A^E.
SPECIJALISTAS

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

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėliomis 10 Iki 12 

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevard 1401

. V. A. ŠIUOS

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

■r
A D V O K A T'A S

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockwcll Street 

Telef. Republic 9723

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal 6233

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt st)

Valandos* Nuo 6 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 6 vakare

Seredoj pagal sutarti

Gydytojas, Chirurgas lr
3343 SO. HALSTED STREET

Valandos: Nuo 2 — 4 'pu p. 
7—^9 vakare

I~p WliTHHK 25 METy PATYRIMO
Ji ■ fr Prltnlkvm* nklniu KaI vlnnkli] n

LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklln 417 7
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Kuba tas

52 East 107-th Street

Kampas Michigan Avė.
Tel. Puflman 5950

Nuo 3 Iki 9 vak. ir Subatoiuis

Telephone Central 6626

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

114 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 6:26 Iki 6 vai. vak. 
Office: 1906 8o. Union Ava 

Tel. Roosevelt 8716 
▼aL nuo 6 Iki 8 vai. vak.

Pritaikyme akinių dei visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 

4193 Archer Avenue 

Rez. Tel. Lafayette 4365

Boulevard 7589
Res. Hemlock 7691

DR, A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenne 
Vai.: Nuo t ryto Iki I vakare

DR. HERZMO
II RUSIJOJ

Gerai lietuviams žinomas Gfcr 
metus kaipo patyrė* tlVitflIkų 
rurgas ir akulsris.

Į Gydo stalgias lr ehronflkM tt» 
gasvyrų, moterų lr valkų pagal ttM- 
jansiua metodus X-Ray lr kitokias 
elektros prietaisas.

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street 

1025 WEST 18 STRMET
VALANDOS: Nuo 18 — 18 ptotg N 
nuo 6 iki 7:16 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8116 Res. go. >kaM 
>228, arba Randolph 4866.
........—1 ■—111 " ..................... ..

DR. MAURICE KAHN ■
■■ - - -- Gydytojas ir Chirurgas 

Tol. Armitage 1746 463j SQ. ASHLAND AVĖ.Ekspertas tyrimo akių lr pritaikymo
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kismp. 18 St. 2 aukštas 
Pastcbėklt mano iškabas

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

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8 
Phone Canal 6532 .

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Dantistas
1608 Mihvaukee Avė.

Kampas North Avė. 
Northvvest Towor Bldg. Koona 809 

Vai.: 6—13 ryto: 1—8:16 vai. vak.

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieuų
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GRABORIAI:

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS 41RAROR1I S

Fatarnauja laidotuvėse kuoplgiau- 
Btu. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tol. Roosevelt 2515 Arba 2516

2314 W. 23rd Plaee

Chieago, III.
SKYRIUS:

1439 S. 4!) Court Cicero, III. 

Tol. Cicero 6927

VISI BALSUOKIT UŽ

s JOSEPH J. GRISH
į DAR DEL LIETUVIŠKOS 

ENCIKLOPEDIJOS

Simpatiškas — 

Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAORABŲ VEDfiJAl 

Didysis Oflc.9:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yarda 1741 li 1741 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenuo 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero f794 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

REPUBLIKONAS KANDIDATAS 
ANT STATE REPRESENTATIVE 

JI-to Senatoriai Distrikto.

ŽINIĮi-ŽINELĖS

J. F. RUDŽIUS
PIGIAUSIUS MZT GRABORIUS 

CHICACOJR
La ldotuvese p* 

tarnauju geriausia 
lr pi iriau negu kiti 
todsl, kad priklau
sau prie grabu iš
dirby stės.

OPJSA8
(«8 VVest 18 St. 
Yri. Canal 8174 
ŠRI RIUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel Vlctory 4088

Phont Bonlsvard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnavimas 
dsuomet sąžiningas lr 
lebrangus, nes neturt
ine išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži kt> 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

X st. Piktulis, L. V. “Dai

nos” choro narys, gyvenantis 

741 W. 123 st., AVest Pullma- 

ne, susirgo ir nugabentas j 

Illinois Central ligoninę, 5S 

Stony avė., kur jiadaryta ope

racija.

j X Kupolas Balzekas, auto- 

‘ mobilių pardavėjas, buvo pa

sidavęs operacijai ir jam iš

imta kulka, kurių jain įvare 

'plėšikas metai tam atgal. Po 

operacijos p. Balzekas pasvei

ko ir jau dirba savo gara- 

džiuj po num. 6012 So. Ke

dzie Avė.

X Balandžio 6 d. Chicagos 

lietuviai vargonininkai “in 

corpore” vyksta i Waukegan, 

Ilk, kur dalyvaus šventam 

koncerte Šv. Baltramiejaus 

bažnyčioj 7:30 vai. vakare. 

Kadangi jų. vadas komp. A. 

Pocius vadovauja šventam

koncertui Aušros Vartų baž

nyčioj (koncertas prasidės 

lygiai 3 vai. po pietų), tai ir Į 

pakeliuivisi vargonininkai 

sostos AVest

1 r» . -
ji Išgyvenome 12 melų nepn- 

, klausomi, mūsų Universitetas 

I— 8 metus, in tik dainai* aiš

kiai tepajuulam neturį savos 

lietuviškos enciklopedijos. Kad 

enciklopedijos reikalas yra jau 

dabai pribrendęs, rodo ir las 

faktas, kad judresnieji inte

ligentai, savos nesulaukdami, 

perkasi 'užsieny leistas, sveti

momis kalbomis, eneiklopedi- 

jias. Paskutiniu, laiku jmi pro

vincijų važinėja “Brockliau- 

s’o” įgaliotinis siūlydamas pi-

REIKALINGA
5,000 kostomerių pasinau- 

duoti musų išpardavimu. Bar
benai visai šeimynai.

“Seilai” ant: 
i čeverykų

Dressių 
Kelnių 
Maliavų 
Varnišių 
Vaikų drabužių

Kainos numažintos taip,

A, PETKUS
GRABORIUS

Ofisas

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Tel. Victory 4988-89 
Turiu automobilius visokiems rei- Res. 4424 S. ROCKVVELL ST. 

kalama. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chieago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
• 718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted 
8t. Cbicago. III.

Tel. Vlctory 1111

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDfiJAS

1650 West 46th Street
Kampas 46tn Ir Paulina Sts 

Tet Blvd. 5S 03

NuIiudlmo valandoje kreipkitės 
prie manys. patarnausiu si m pa t li
kai, mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia del šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Omai 8181

rkti išsimokėjimui naujai lei

džiamų enciklopedijų. Ir turi 

pasisekimo mokytojų bei šiaip 

Į inteligentų tarpi*. Bet vokie

čių kalba enciklopedija ne vi

siems “įkandama.” Ypač pra

džios mokyklos mokytojams. 

Todėl neabejotina, kad lietu

viška enciklopedija turėtu ši

mteriopai didesnio pasiseki

mo.

i Kokio didumo jų leisti? Man 

rodos, pradžioj plačios nerei

škia. Mums jįhu dabar reikia 

enciklopedijos, o plati — už

truks kelis metus. Pradžioj

i. m

••ciicikldĮitHlijDs alkiui nura
mini i” užlėktų kokių 2 )
litų didumo. Tokios išleidimas, 
darbą gerai suorganizavus, 
gal neilgiau, kaip 2 metus už
truktų. Tik'turėdami trumpų 
enciklopedijų galėtumėm ir a- 
pie didelę ir plačių pagalvoti.

REAL ESTATE

Reikalauk surašo, 80 namų, 4750 
iki 1250,000. Savininkus Rolund O. 
VVutson, 7178 Addison.

2 apt. 5-8 kamb. karštu viiud. šild. 
i geram stovy. Arti mokyki. $15,000. 
lteinl. $2,040.
King l’l.

Mažai įmokėti. 841

< i [ > D U.

Naujas 5 kamb. karš. vnnd. šild. 
atlklinis purčius, 2 karų gar. $7,500. 
Sav. S$$8 W. 03 l’l. ’l'il. ililigrovo 
2073.

BIZNIO PROGOS

Flaiiiig iapa - įsteigta 17 metų, 
geras biznis ir viela. 3537 Lincoln 
A ve.

Ni-lgųuruM**, geras kamp. bung. S 
šv. kamb. 3 porėiui, 1 did. ntieg., 
daug k'ozetų, l'urnaeo apš., 2 kar. 
gar. 3258 W. 64 l’laco.

HOTELIS
Dideli, gražūs, švarūs kam

bariai nuo $3.00 savaitėj ir 

aukščiau. Karštu vandeniu šil

domi, maudinės.

2047 W. 21 Street

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Rakandai, radio, victrola, kaurai, 

indai Ir tt. Kreiptis po 6 vai. vak. 
nedėliomis visų dienų 7208 Jeft'ery 
Avė., 3 Apt;. K»O|>P, Hydc Park 
0509.

3 kamb. rak., mažai vartoti, $100. 
Galima, dailini*. < >gle, sO 14 Cottage 
Grove, 1-mas, Kad. 1203.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

Darbininko namai, arti 63 st., ti 
kamb. medinis namas, naujai deko
ruotus, 4 mieg., gar., vlštinyčia, va
sarnamis, vaismedžiai, visi pągerln., 
lotas 120x200, $6,500, mažai jmokė
ti. Sav. 3517 \V. 63 st. HRnl. 4455.

“Dainos” chorui išpildyti kan 

tatų “Septyni Žodžiai Išgany

tojo nuo Kryžiaus”.

X Šiomis dienomis iš Lie

tuvos atvyko Stefanija ir Ona 

Dambrauskaitės pas tėvus 

Elenų ir Ignacų, kurie gyve

na po num. 3422 Emerald 

avė. Per Atlantikų vyko laivu į 

Rotterdam, Visa kelionė buvo 1 

laiminga ir be kliūčių, nes vi

sus jų kelionės reikalus atli

ko p. P. Baltutis.

X Jonas P. Baltutis, pla

čiai žinomas gazolino vvholesa- 

lininkas pastatė* savo kandi

datūrų į Member Senatoriai 

Committee nuo republikonų 

partijos 4-tame Senatorialia- 

me Distrikte.

ir padės pritaikinti jūsų kišeniui.
Atsiveskit vaikus ir visų

šeimynų. Juo daugiau pirksit, 
juo daugiau sutaupysit.

Bargenai, bargenai, barge- 
nai.

Išpardavimas, kurio negalit 
pamiršti.

I. GOLDSTEIN & SON 
2400 So. Oakley Avė.

Tel. (Janai 1976

STANLEY CIBULSKIS
MOl.IAVOJIMO KONTRAKTORIUS

Poperloju, moliavoju Ir atlieku vi
sokioj namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ.

Hemlock 0653

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

MURO 2-5 KAMB. KAINA 

$4,500.

Maudynės, elektra, šviesus, 

įmokėti $1,500. Likusius $25 į 

mėnesį. Randasi ant Emerald 

arti 32-tros.

Medinis 3 Pagyvenimai Kaina 

tik $3,000.

Cem. bloku fundamentas, 

beismentas, elek., ir visi pa

lankumai. Įmokėti tik $1,500. 

Likusius kaip renda. Randasi 

ant Emerald Avė. prie 35-tos.

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

PRANEŠIMAS.

Town of Lake. — Šv. Ceci

lijos giedorių draugija laikys 

mėnesinį susirinkimų balan- 

3238 S. IIALSTED STREET džio 4 d., Šv. Kryžiaus para- 

1 pijos svetainėje, 8:30 vai. va

kare. Nar iai (ės) malonėsite 

skaitlingai susirinkti.

K. Bartkaitė, rašt.
Tol. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

i PARSIDUODA gesu ir ang

limis kūrinamas pečius. Gera

me stovyj, Visai pigiai. Ran

dasi

3202 Auburn Avė.

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Pėtnyčioj ir Sub. Bai. 4, 5 
“ON THE BORDER’

Dalyvauja Itin Tin Tin. Iš gy- 7217 S. CALIFORNIA AVĖ 

veninio Meksikos parubežyj. T. i.ronns įiemioek- 5526

Vitapbone Vodevilio aktai 

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios 

'Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

PASIRINK FLATĄ!
Sučėdysi Pinigų!

5 kamb. vana, elek $25.00 

Prie Emerald ir 32-tros.

6 kamb. vaim,. elek. .. $30.00 

prie Parnell ir 33-čios.

j 5 kamb. elek. praustuvės $20.001 

prie Emerald ir 35-tos.

I
Štoras, 3 kam. elek. vana 25.00 

4 kamb. elek. vana .... 15.00 

Prie 31-mos ir Wallace Gat.

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

TbanFšTmaT

Wm. J. Kareiva
Savininkas 

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šauklį 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

.Olseils šviežių kiauši
nių, sviesto lr sūrių

4044 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 118#

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

luksinlų ir sida- 
orinlų daiktų, vė
liausios mados ra- 
dio, planų rolių, j 
rekordų Ir t. t. 1 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos Instru
mentus.

Automobilių pirkėjams ir savinin
kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prabom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobiius
sul vėliausios mados automatiškais į 2650 West 63rd St. Chieago. 
įtaisymais. Spo.rt Royal tekiniais -ir 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gaji papuošti- Už tokias pri-

Tslefonas HEMLOOK 8388

einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOR SALĖJ

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EXPRESS

Mes permufuojame-perveža- 

me pianus, fornič.ius ir kito

kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 

i geriausios rųšies už prieina-

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4558 So. Rockvvell Street

JULIUS ŠLICKIS

Namų taisymo ir statymo

KONTRAKTORIUS.

Turiu namus, kuriuos mainy
siu aut ūkio Lietuvoj.

2150 So. Hoyne Avė.

Tel . Canal 5529

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausią.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 3385

NAUDOKITĖS RETAI PA- 
. SITAIKOMA PROGA.

Savininkas perkeliamas į 

kitų miestų. Todėl priverstas 

parduoti savo gražų 6 kamb. 

muro bungalow, karštu van

deniu šildomas, ir kiti vėliau

sios mados patogumai. Kieto 

medžio užbaigimas. Jėla išce- 

mentuota ir Išmokėta. Randa

si Marąuette Manor, netoli 

vienuolyno, lietuvių ap,gyven

toj vietoj. Teisingas pasiūly

mas nebus atmestas. Matykit 

savininkų dienų ar vakarais.

6433 So. Rockwcll St. 

Chieago, III.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama į vieną dieną. 
I’erka me real estate kontraktus

Internationl Investment

BARGENAS.
Turim gerų namų su grocer- 

ne ir bučerne. Biznis išdirbtas 

jx?r 5 metus. Namas randasi 

ant AVcstern avė. arti Marąue

tte Rd. Priimsim’ į mainus ge

rų bungalovv ar 2 flatų namų. 

Klauskit Sedemka arba Kaz- 

mer. • «<»

A. N. MASULIS & CO. ' 

6641 So. Westem Avė.

Corporation

Kapitalas $500,000 •• 
8804 SO. KEDZIE AVENUK

Tel. Lafayette 6738-6716

A. A.
JUOZAS

KUNCEVIČIUS
Mirė balandžio 2 d., 1939 m., 
5 vai. ryto 53 metų amžiaus. 
Kilo iš Vilkaviškio apskričio, 
Virbalio parap. Amerikoje iš
gyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliudlme 
moterį Marijoną po tėvais O- 
rančiutė, 2 broliu Vincą ir Pra
nciškų, 3 pusseseres. 2 švogeriu 
Antaną Poleikį ir* Jurgį šneku
tį, pusbrolį Vincentą, brolienę 
Agotą ir gimines, o Lietuvoj 
seserį Magdaleną, švogerį Plju- 
šą Stankevičių ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1424 So. 
49 Avė., Cicero, III. Laidotuvės 
jvyks panedėiyj, balandžio 7 d., 
iš namų 8 vai. bus atlydėtas J 
šv. Antano parap. bažnyčią, ku
rioj Įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, d.rnugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Moteris, Broltnt, Pu 
sseserės ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Lachavtčiua. Telefonas 
Roosevelt 2515.

A. "j" A.
POVILAS BAGDONAS

mirė balandžio 3, 1930 m. 7
vai. ryt. Kilo iš Panevėžio Ap
skričio Ramygalos Parap. A- 
merlkoj© išgyveno 38 metus.

Paliko dideliame nubudime 
4 dukteris Nataliją Lanke, Ma
ry Strapol, Ona Paukštis ir 
Domicėlė Čebatorunas, 4 žentus 
Gust, Frank, Nikodemas ir Pe
tras, 9 anukus, brolį Aleksan
drą, seserį Antaniną Bataitlenę 
Grand Rapids, Mich. ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas 4644 So. 
Hermitage. I-aMotuvės Įvyks 
panedėly, balandžio 7. Iš na
mų 8 va. bus atlydėtas Į šv. 
Kryžiaus par. bažnyčią, kurioj 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Uo pamaldų bus 
nulydėtas į šv, Kazimiero ka
pines.

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

Nubudę:
Dukterys. Žentai, Arnikai 

ir Giminės.
laidotuvėms patarnauja grab. 
Ežerskis, Boulevard 9277

JONAS SLEGAITIS 

Prie Archer Buick Co.
'-r

Jonas Šlegaitis, žinomas lie- i niiausių kainų. Musų patarna-' 

tuvis gabus salesmanas, šiuo vimas Yra greitas,

PARSIDUODA 2 apt. na

mas, 4 kamb. apačioj, 3 viršuj, 

karštu vand. šildomas, cemen

to pamatai, 1 karo garadžius, 

’ 50 pėdų lotas. Pigiai.

H. MUNCE
6810 So. Oakley Avenue

tarpu pristojo dirbti prie -Ar

cher Buick Co., 4400 Archer

i
Avė., kampas Kedzie avė,, te

lefonas Virginia 2400.

UŽ $475 GAUSI RAKANDŲ ( 
VERTES UŽ $3,000.

4 kamb, rakandai vartoti 60 

dienų. 3 šmotai tikro rožme- 

džio Moliair parloriaus setas, 

vėliausios mados. 8 šmotų rie

šuto medžio valgomosios setas.

4 šmotų riešuto medžio miega

mosios setas su springsais ir 

madracais, 5 šmotų dinette se- t 
tas, du 9x12 "VVilton kaurai,: 

lempos, veidrodis, indai, maži 

kaurai, stalas. Viskas už $475. 

Parduodam ir skyrium. Pris

tatysim. Privatinė rezidencija. 

8228 Maryland Avė. 1 blokas į 
rytus nuo Cottage Grove Avė., 

Tel. Stewart 1875. I

geras ir

nebrangus.

7126 So. Rockwell Street

Telef. Republie 5099 

Alės pervežame daiktus ir į 

kitus miestus.

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinam pinigus ant medi

niu ir murini u namu, Komišas 

tik 2%. Kreipkitės i

Public Mortgage Exchange

S. L. FABIAN, Mgr.
809 West 35th St.

FARMOS.

Farmų bargenai, keletas visai pi
giai. Geros išlygos. Kreiptis E. J. 
Jackson, City Bank Tortagc, \Vis.

Mnnitoba, Canada
7 kamb. namas, barnės, gar. in- 

žino nam., mašinerija, įrankiai, gal
vijai, 160 A. vandens per visą me
tą, arti mokyklos, kietas kelios, 
tarp 2 miestų. Pienai lr smulkmenos 
nuo F. Carpenter, 238 E. 63 St. 
Nevv York (Uty, N. Y.

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 

namus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per 

paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 

liudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 

mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Rendūojam fin

tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit i ofisų: 

2621 W. 71st St., Hemlock 0367 Res. Grovehill 1680
3/

1 akeris vištų farmos, i.špeivyia g- 
vė, 6 kamb. namus, karš. vand. šild., 

j naujos višfinyčios, apšihi., 300 do
biančių vištų, daržas, medžiai. $11,500 
geros išlygos. 842 No. Lincoln SI., 
Park Ridge, UI. Tel. sav. Park Ri
dge 415 R.

PIRKIT FARMAS
Turiu visokių farmų ant 

pardavimo ir mainymo kainuo 

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

(K). Norėdami farmos meldžiu 

parašyti kokių farmų norite, 

kiek norite mokėti už farnių 

ir taip-gi parašykite kiek no

rite už savo propertę.

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


