
X

t?

-v

"DRAUGAS”
Vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame* 
rikoje.

No. 85

LITHUANIAN DAILY FRIEND
3Č A COPY

"Draugas,” 2334 So. Oaktey ’Avemu
CHICAGO, ILLINOIS KETVIRTADIENIS, BALAN DŽIO (APRIL) 10 D., 1930

ENTERED AS IBCOND-CLAS8 MATER MARCH St, ISIS. AT CHICAGO. ITXINOI8 UNDER THE ACT OF MAKCH Ą 1S7S
3d A C 0 P Y

Telefonas: Roosevelt 7791

“DRAUGAS”
* * ’l

Tlie most influential

Lithnanian

America.

Daily in

METAI-VOL. XV

Bolševiku Žvėriškumai Su Krikščionimis
RUSIJOJ IK TIKĖJIMĄ IS2U0YTA 

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ
MASKVA IŠ LONDONO ŠAUKIA NAMO, 

SUŠAUDYMUI TARNAUTOJUS

Kanadai Nerūpi Bedarbiai
RUSIJOS BOLŠEVIKŲ 

ŽVĖRIŠKUMAI

TAI RUSIJOS SOVIETŲ ŪKIO BŪTAI

BOLŠEVIKAI GRĄSINA 
SAVO TARNAUTOJAMS

LONDONAS, bai. 10. — Ke

liolika , sovietų valdžios buvu

sios prekybos delegacijos na

rių neturi palinkimo iš Angli-

Chicagos Lietuviai Gerai Pasirodė
Nors Deneeno (Kepubliko- laimėjimo mes neskaitome lie-’ 

•nų) grupė visiškai rinkiniui)-Luvių pralaimėjimu, hes paroki

se buvo 

grupės

kad turime gana stiprių 

(balsuotojų pajėgų.

Adv. J. Grisk (Grišius), 

kandidatas i valstybės legis-

Šie būtai yr,a pastatyti vienam komunistišku ūkių Rusijoje. Juose apgyvendinti 
v alstiečiai baudžiauninkai. Jų priešaky yr,a komisaras su eekos agent a i s. i

PALIUOSUOTAS UNGA- 
RIJOS PRINCAS

SOFIA, bai. 0. — čia įvy

ko masinis krikščionių susiri

nkimas protestuoti prieš bol

ševikus, kurie žvėriškai perse

kioja krikščionis ir kitų tikė- jos gryžti Rusijon, 

jimų žmones

aiškius.

Susirinkime tarp kitų kal

bėjo iš Rusijos ištremtas sta

čiatikių (pravoslavų) vysku

pas Serafinu .lis pranešė, ko- , \a, kada jau taip grųsina-i 

kias baisenybes Rusijoj lig

šiol atkėlė stačiatikių cerkvė.

Didžiuma jų aukštųjų dvasiš

kių žvėriškai išžudyta. Jis sa

kė;

Baisiai žvėrišku būdu nu-r, 

žudytas Kijevo metropolitas 

Vladimiras.

sumušta, tačiau tosj^ėme 

kandidatas lietuvis 

iiiflr. Frank B. Mast (Mašiotu- 

' skus) į teisėjus iš 2194 Chi- 

! cagos miesto precinktų gavo

180,500 balsi,. Rašant šią ži-flatūnl irgi Kav» nemažai bai 

nių dar neturėjome pranešimų f SU- Stulpinas, kandidatavęs 

j iš 805 precinktų. Nors adv. F.

B. Mast nominacijos negavo,

tačiau lietuviai parodė, kad 

•vieningai dirbdami

iį legislatūrą demokratų tikie- 

<tu, nominacijos taipgi nega- 

ivo. Nelaimėjo nei p. V. Pier- 

ChicagosĮ žinskis, nei J. Baltutis, nei A.

JAPONIJOJ ATJAUNINA- Į TT/"1 A 'in’es^° politikoje svarbių rolęĮ Naugžemis. Bet dėl to nei jie-

MAS BUDIZMAS ■ VALjkJ j E 'gali vaidinti, nes turi ir bal-jms» nei jų rėmėjams nėra ko Į

suotojų ir įtakos. Tat, šio pra-'nusiminti.

TOKYO.'— Japonijoj pra- DEMOKRATŲ KANDI
DATAS

VIENNA, Austrija, bai. 10. _______

daugiausia d\a-, Tad iš Maskvos jiems pri- .— Ungarijos valdžia iš kalėji-Isčiokių miniose pradeda atgy- 

siųsta griežtas įsakymas tuo-,mo paliuosavo princų Liudvi-įti budizmas (pagoniškas tikė-i

jaus gryžti, arba jie bus pa-įfcą, \Vindisch—Graetz. KartuJ jimas). Tai paaiški iš dievai-j Kaip žinoma, kandidate

smerkti miriop ir jų savastys jam grąžintos ir pilietinės tei-hčių šventybių lankymu. Šįmet senatorius iš republikonų pa-, 

Rusijoj bus konfiskuotos. «sės.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
RUOŠIA PATARIMŲ 

BIURĄ
MOLIO STATYBOS 

KURSAIrtijos antradienį nominuota

, M rs. R. IL MeCormick, Kon-' 

greso atstovė. Gi iš deinokra- • 

tų partijos laimėjo buvusis 

senatorius Levis.

tie lankymai pasirodė skai i-

anais metais,Į1'"*"“™' ,,ž ll,aritus

Osaka rniesic yra Ebiso, lai

mingumo dievaičio, šventynė. 

Sausio 9—11 d. tų vietų ap-,

Šis princas
nereikia nei laukti, kad ,

.. . . . .. ’ vedamas patriotiniais” jau-
tie buvę raudonieji grvztu i . . . . T,
,r , ‘ 1 sniais, mėgino sugriauti Fra-
Maskvos nasrus. „. ,. r .

ncijos finansus. Jis su kitais

ma

KANADOS VALDŽIA 
NEDARBAS

IR

OTTAAVA, Kanada, bai. 10., 

Petrogrado metropolitų Be------------Parlamente iškeltas suma- •

niaminų bolševikai nužudė pri- |tnymas duoti kokios nors pa

rišę prie garlaivio rato. [.gelbos Kanados bedarbiams.

Tobolsko metropolitas Ger-į, Valdžios atstovai tečiaus pa- 

inogenas dai žiauriau nužu- <ai§kįno, kad bedarbiais rūpi-

dytas.

Arkivyskupas Adronikas gy

vas palaidotas.

Vyskupas R. Revelski dide- ^ra

lio šalčio laiku vandeniu lie-! _____ ____________________

tas, kol visas apšalo ledu; po Į, LEIDŽIA VALSTIEČIAMS

pagamino galybes Jankė apie W00 japoniečių ivvįs |en|; .

xrakomis' ‘ ’

žmonėmis 

klastuotų francūzų Yri

' Nesuspėta jų paskleisti, 

greitai jis buvo suimtas.

VOKIETIJOJ VARŽOMOS 
SMUKLES

nes jj jie paliko apie 40,000 venų 

<(20,000 dol.). Septyniasdešim

čiai vyrų ėmė septynias va

landas suskaitvti tas aukas.

. Nors tas budizmas mituose 

atjauninamas, bet prasčiokams 

trūksta gana reikalingos ir a-

Moliniai trobesiai kainuoja, Veršių km., Sintautų vak,. 

p palyginti, daug pigiau ir jie šviesuomenė ruošiasi sudaryti 

ilgiau laikosi. Bet pastebėta,patarimų biurą, padėti išsiai- 

, Ateinanti rudenį tarp šių k'a<l 1U()^° statybos vengiama. ( skinti žmonėms teisės, medi-;

Mat, nėra pas mus gerų meis- j cinos, ekonomijos ir kitus ki-' 

terių, kurie gerai iš molio nn-:lasius klausimus. “M..L_” 

krėstų trobesį. Todėl geriems
nes.

MAŽASIS BALIOTAS 
PRIPAŽINTAS

! meistrams paruošti žemės ū- 

ikio rūmai rengia molio staty- 

į bos kursus. Kursai prasidės 

balandžio. 7 d. ir užtruks 6i

KAD MOTERYS PASAKY
TŲ SAVO AMŽIŲ

Cbicagos piliečių balsų did- haianozio. i u. ir uzikuks o COLUMBUS, O., bai. 7. - 

žiuma pripažintas mažasis ba- savaites. Kursai jvyks pai'°- Vedant gyventojų surašymų, 

botas — bonų laidos, išėmus ^os aikštėje. Bus statomi tva- |f daugelis moterų nenori paša- 

Ogden

i BERLYNAS, bai. 9. — Rei

chstage pravestas įstatymas, trinkamos religinės dvasios.'vieną, skiriamą

r______ _________ ___________ .kuriuomi einant visoj šaly Aišku, kad jų religinė dvasia. prailginimui.

su nedarbu neturi nieko ben- smuklės *r visos užeigos, kur (.nepakils jį budizmo. Bet tas j Pripažintos keturios 

iparduodami svaigieji gerymai, 'btidizinas

įturi būt uždarytos 1:00 po v 

.dunakčio. Tuo pačiu įstatymu

utis yra provincijų ir atskirų 

miestų pareiga. Valdžia tad

to bolševikai į tų ledo stovy 

lų šaudė.

Vyskupas F. Solikamski gy-1 MASKVA, bai. 10. — Šo

vas į duobe įmestas ir užkas- j.vįepj valdžia daugiau nusilei-

..džia valstiečiams. Kurių že- 

A vskupas Izidorius perver- Į ni(-, konfiskuota ir prijungta 

tas medine jietimi. j,prie komunistiškų ūkių, nori-

Avskupas Amvonii pririš- j ntįPins lejdžįama tų žemę at- 

tas prie arklio uodegos, val-^sjįm|j jr ūkininkauti. Bet jie 

kiotas ir taip nukankintas. «gaĮ kitokiu būdu būsiu varžo-

Toliaus vyskupas Serafim' mj 

išskaičiavo visų eilę kitų nu-

žudytų stačiatikių dvasiškių. 

Dešimtis tūkstančių dvasi

škių ir pasaulinių krikščionių 

bolševikai žvėriškai nužudė

ATSIIMTI ŪKIUS

AUSTRALIJA SIAURINA 
PREKIŲ ĮVEŽIMĄ

SYDNEY, bai. 10. — Aus-
darbuodamies išgriauti krikš-, trali.įoj ekonominė padėtis 

čionybę. Jie buvo pagamino-, kasdien eina blogyn. Daug su- 

planus į penkis metus visoj sirūpinę bankininkai.

Rusijoj išnaikinti krikščionis Į Darbo partijos valdžia iš- 

ir krikščionybės ženklų—kry-;, spendė susiaurinti iš svetur 

žiu. Tas jiems nepavyko. prekių įvežimų, kad tuo būdu

Bulgarų tautos vardu su-'idaugiau darbo sukelti savo ša-

sirinkime buvo iškeltas pro

testas prieš bolševikų žvėriš

kumus.

MOKESČIAI UŽ DVI
RAČIUS

ly. Tik tuo būdu galima page

rinti ekonominę padėtį.

KAS VALANDA VIENAS 
KALINYS

avė. rtai. Bus. ai liekamas praktiš- kyti savo tikrojo amžiaus.

kas ir teoretiškas paruošimas, 
i , , , .. Čia surašyto jai rado prie-

bonu ' i kursus bus pni- , ... .
* 1 įmonę. Kada moteriške nenori

surašyto- 

sprendžia

kiek turi metų, prie tų metų 

dar prideda 29 metų ir pasa

ko, kaip sena.

Praneša, ši priemonė sek- 

džio 2 d. žemės ūkio rūmų mingai veikia, 

statybos skyriaus vardu. Pa

reiškimai žyminiu neapmoka-!

ll’įbudizmas šiandie .ir yra svar-,(laidos, skiriamos Ashland a- mama iki 40 klausytojų. Bai-I savo metų s

Ibiausioji kliūtis japoniečius pa S ve., AVestern avė., La Šalie gusiems kursus bus išduodami apžvelgia, išs

lU traukti į Kristaus mokslų. Bu-(gat. ir Municipal orlaivių sto- i pažymėjimai. Nepasiturintie-i j.iek’tnri mptlp 

dizmas išpintas prietarais, iš čiai. ins kursantams, manoma, kad_____ on
,uždrausta svaigiuosius ^ry-liSpinfag prietarais, iš 

muš paiduoti įvairiose jaun** *jjurių prasčiokų japonietį yra 

sunku ištraukti.mo pramogose.

UŽDRAUDĖ RODYTI 
FILMĄ

ŠVENTOJO TĖVO PA
AUKŠTINTI PRELATAI

KANTONAS, Kinija, bai. 

9. — Vietos švietimo komisio- 

nierius uždraudė teatre rody

ti krikščioniškų Ben-Hur fil

mų. Anot komisionieriaus, fil

mą esanti perdėm išmarginta 

■krikščioniškais “prietarais.”

ROMA (per jiaštų). — Ne

paprastų Bažnytinių Reikalų 

►Kongregacijos sekretorių mo- 

nsignorų J. Pizzardo Šventa-

Cirro arkivyskupu.

Capranica Kolegijos rekto- 

AR PERKĄS SVAIGALUS !rius inonfii«n- A- Carinei pas

GALI BŪT KALTINAMAS

AVASHINGTON, bai. 10. — 

(Vyriausiąjam šalies teismui 

įduotas išspręsti klausimas, 

ar prohibicijos įstatymams 

nusižengia perkąs svaigalus. 

Ligšiol kaltininkais yra laiko

mi vien parduodantie ji svai

galus. ’

MIRĖ POETAS KUNIGAS

-------------- j AVASHINGTON, bai. 10. —,
LONDONAS, 1»1. 10. —i Apskaičiuota, kad visoj saly

Iškeliamas sumanymas Angli- kas valanda suimamas ir ap- 
joj uždėti mokesčius už varto-1 kalinamas vienas žmogus už
jamus dviračius.

prohibicijos peržengimų.

BRIUSEJJK, Belgija (per 

paštų). — Mirties dalgis pa

kirto poetų kunigų Alois AA’al- 
grave, Vollezeele klebonų, 54 
m. amžiaus.

-------------- --------------------- ---------------------•*

Balsavimas praėjo ramiai
Šį antradienį piliečių baisa-, 

viniai Chicagoj praėjo gana 

ramiai, ačiū policijos uoliam', 

veikimui.

ms kursantams, manoma, kad: 

ženrės ūkio rūmai išduos pa

šalpų. Pareiškimus apie įsto-| 

jimų į kursus siųsti iki balan-

nn. “M. L.”

BUS PALIUSUOTAS 
PAGROBTASIS

Sužeista 6 žmonės
Ties 119 gatve AA’estern a-: 

ve. nežinomi automobiliu va-.

ais Tėvas paskyrė titnliarių y,įuo_ją vyrai smogė į vienų 

laidotuvių automobilių ir nu

važiavo. Pastarą jam autoino-

biliu.j pavojingai 

kirtas Apeigų Kongregacijos (žmones, 

■sekretoriumi. Mons. (tarinei il

gus metus yra pontifikaiių a- 

jieigų vedėju.

KONGRESO DIDŽIUMA 
VIS DAR SAUSA

KIEK PERNAI IŠSPAUS
DINTA LIETUVOJE 

KNYGŲ

OKLA1I0MA 'CITY, ūk

ia., bai. 9. — Iš Meksikos gan; 

ta žinia, kad pagrobtas ten 

plėšikų amerikietis Bristow 

būsiąs paliuosuotas. Pagrob

tojo sūnus susisiekė su plėši

kų vadais ir išmokėjo jieins

Pereitais metais visoj Lie

tuvoj išspausdinta daugiau 

kaip pusę milijono egzemplio

rių knygų. Kaune išspausdin- reikalaujamų sumų, auksu: 

ta 380,500 egz., Klaijiėdoj —

30,100 egz., Marijampolėj —

Englewood policijos stoty, gojmjO .Šiauliuose — 34/M10 ir :Ūia suimta trys iš Cbicagos 

6347 AATentwortb avė., kilo po kelius tūkstančius kituose galvažudžiai. Praeitais 6 mė- 

gaisras. Kadangi šalę yra gai- niiestuose. “M. L.” uosiais čia suplaišinta visa bo-

srininkų stotis, kilęs gaisras___________________________

sužeista 9

Gaisras policijos stoty

Ikaip bematant užgesintas.

NEAY YORK, bai. 10. —i 
‘North American Newspaper’, 

sų junga užklausė abiejų Ko

ngreso rūmų narių reikšti sa

vo pažiūrų į probibicijų. Iš 

gautų atsakymų pasirodė, kad 

didelė didžiuma stovi už pro- 

hibicijų ir jos vykinimų.

Pašautas plėšikas mirė
Miss Marsbnll pažintas plė

šikas Frank de Rocco burė 

Bridewell ligoninėje. Bet

sėbras yra kalėjime.

MARTON, Ind., bau 10. —

VEIKIA KOOPERATYVAI
Jurbarke veikia trys koopc- l^a^’n’,no- 

ratvvai: “Sūkurys’’ ir b-vės 

“Gerovė” du skyriai. Šie ko- l 

operatyvui, kotiKuru<Mlatni su 1

JOkitais, privatiškais pirkliais,;

PLATINKITE “DRAUGĄ”

____________

nibų eilė, penki asmenys žu

vo. Suimti kaltinami bombų

CHICAGO IR 

KĖS. t- Numatomas 

oras ir šilčiau.

palengvina pirkėjams, numuš- 

■ ■~a darni kai kurių prekių kainas. 

APYLIN-“Gerovės” koop. šiemet ruo-'> 

dailu.“ šia savo pirkėjams loterijų.

“M. L.”

PINIGŲ KURSAS 
Lietuvos 100 litų . $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.81 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 13.98
Italijos 100 lirų 5.23
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.91

,, š
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(Tąsa)
Šv. Tėvas Pijus X rašo: ‘‘Socialinis 

klausimas ir su juo susiję ginčai, būtent, dar

bo įgimtiem ir ilgio, mokesčio didžio, streikų,

atrodo, kad Mes, vyskupai, dvasininkai, ir 

katalikai pas&ulininkai politikuojame. Iš tik

rųjų darome ne kų kita, kaip atstovaujame ti- Į 

kybai. Nes mes tik giname tikybą, kovodami 

už Bažnyčios laisvę, šeimos šventumą. Visais 

tokiais atvejais nevarome jokioa politikos, tik 

politika palietė tikybą, palietė altorių”. (Kal

ba tarptautiniam jaunimo kongresui, rūgs. 

mėn. 1926). ‘‘Mes tesirūpiname tikyba. Mes 

ją teginame, kaip Mes tekovojame už Bažny

čios laisvę, už, šeimos šventumą, už mokyklos 

šventumą, už Dievui pašvęstų dienų šventi

mą. Tokiais atvejais nevarome jokios politi-

iniRĮnminimt
APLANKYKITE IR DOT

NUVĄ!

Šiais Vytauto Didžiojo me

tais laukiame daug svečių iš 

Amerikos. Maloniai prašome 

neaplenkti ir Dotnuvos, kur 

yra antroji lietuvos Aukštojo 

mokslo įstaiga — Žemės Ūkio

LABDARYBĖS SKYRIUS
Karo laivynas šiandie jau ne- 
Įsiskaito išdykusiems jaunuo
liams reformų (pataisymo) }•. . . 
staiga. Tai garbinga ir naudin Rinkimas buvo skaitlingas.
ga tainvba tik doram jauni- |Visos ku0P°s buvo “tstov““- 
mui. ;j«inon

Akademija, kurioje rengiami 

kos, tik politika palietė tikybąrir altorių. Čia'yra agvonomai> <«įa dedami 

mūsų priedermė yra ginti Dievą ir Jo tikybą, l tvirti pagrindai Lietuvos ge 

kurią Jis malonėjo pavesti Mums ginti. TaiĮrovei čia bene svarbiausias 

yra vyskupų ir dvasininkų pareiga, tai yrajžidiny8 lnūsų tautinės, ukinin-

taip pat Jūsų (pasaulininkų) priedermė, vis

tiek kurios tautybės būtumėte; priedermė, 

kurią Jums įsakė garbingas apaštališkojo ben 

dradarbiavimo Jūsų pašaukimas”. (Discorso

IŠ CENTRO SUSIRINKIMO, daryti jau užbaigtu kovo G d.

—' Gauta pranešimas iš adv. Gri-

Praeitas labdarių centro su- J šiauš, kad viskas yra tvur- 

koje. w

Skola ant labdarių ūkio yra 

tokia: Pirmo morgičio $6,000, 

o antro — $6,9(H). Viso sko

los $12,900. Dabar reikalinga 

atmokėti antro morgičio $500 

ir nuošimčių $207.00. Reika-

išskiriant ir 2 ir 10

Šiandie laivyne jaunų vyrų!kP< Atsilankė atstovų ir iš

didžiuma yra, galima sakyt,'^‘hų draugijų.

blaivininkais arba labai sai 

kiai svaigiuosius gerymus var

tojančiais. T laivyną taip pat

Išklausyta raportai iš cen

tro valdybos ir komisijų vei

kimo. Paaiškėjo, kad yra ga linga atmokėti bul. I d., 1930
įvesta griežta prohibicija. Jeilua smarkiai ruošiamąsi prie >n

jurininkai kur svetimose šaly-)•‘Vainikų Dienos”. Šv. Kazi- 

se išleidžiami į sausžemį pasi-Įmiero kapinėse. Ženkleliai jau 

kiškos kultūros. Iš rusų reng- žmonėti, svaigalus jie mažai i užsakyta iv kiti prisiruošimai 

to pravoslavijos bei rusifika- kliudo. Gryžtančius į laivą1 daromi.

cijos centro, Lietuvos visuo- nusigėrusius laukia juos na- 

mene ir vyriausybė padarė ti- minis laive kalėjimas, vadina- 

alla 1 ederazione Italiana Homini Cattolici, 30 jtraj kultūrinės įstaigą kuria mas “brig”, gi išsipagiriojus 

ott. 1926). Tas pat popiežius dar sako, jog teisėtai džiaugiasi ir didžiuo-. laivo kapitono drausmės teis- 

popiežius nepolitikuojąs. Jis tik tevarąs sielų|jasi mūsų tauta. 'mas ‘‘mast”. Kada jis gauna

Privažiuoti nesunku. Dotr.u-nuo kapitono ‘‘vėjo”, be abe-išganymo įr Dievo garbės politiką, jei tai 

galima esą pavadinti politika. Bet tai nesanti 

politika, o tik visai tikybinis reikalas. Tik 

jeigu bet kuriuo būdu, po bet kokia priedan

ga, nors net politine, kyląs žmonių sieloms pa-

yos gelžkelio stotis randasi Jonės, tolesniai išsižada girta-

nėra vien ekonomiško pobūdžio, bet visų pir- I al^a pavojus įžeisti Dievo gaibę, tada;
Šv. Tėvas nesvyruojąs ir stojąs ginti pavojuj 

atsidūrusias sielas ir Dievo garbę. (Discorso
ma moralinis ir tikybinis klausimas ir todėl 

negali būti sprendžiamas be Bažnyčios bal

so”. (Ep. encycl. “Singulari quadm”, 24 

sept. 1912). Šv. Tėvas Benediktas XV sako: 

‘‘Socialinis klausimas vis tebelaukia sprendi

mo. Bet labai svarbu, kad jis nebūtų spren

džiamas be Bažnyčios”. Tas pats Šv. Tėvas 

dar rašo, kad darbo sąjungos “visada galin

čios būti labai naudingos tada, kai yra įkvėp

tos katalikiškų dėsnių ir įpročių ir gerbia 

Bažnyčios valdžią”. (Lett. ail’ Episcopato 

Veneto, 14 giugnio 1920). Šv. Tėvas Pijus XI 

sako: “Nors Bažnyčia ir mano, kad be rei- : 

kalo negalinti kištis į pasaulinius ir visai po- I 

litinius dalykus, bet vis dėlto teisiai žiūri to, , 

kad pasaulinė valdžia net frįsh^bėt R aip lau

žyti tų dalykų, kuriuose glūdi amžinas žilio- ' 

nių išganymas, ar neteisingais įstatymais ar j 
įsakymais darytų skriaudą ir rengtų prapul- - 

tį, ardytų Bažnyčios Dievo teisių konstituci- Į 

ją ar, galop, po kojų pamintų šventas Dievo i 

teises valstybėj”. (Litt. encycl. “Ūbi arca 

iio”. 23 dec. 1922). “Taip, mes norime iš- 

šprę sti visus gyvenimo klausinius, — klausi

mus gyvenimo privatinio ir viešo, civilinio 

ir politinio. Reikalas yra tas, kad sielos bū

tų parengtos ir suformuotos katalikų moks

lu”. (Discorso ai giovani della Societa Gio- 

ventu Gattolica ltaliana, 1923). “Kai politi

ka- paliečia altorių, tai ir tikyba, ir Bažny

čia, ir popiežius, kuris jiedvi reprezentuoja, 

turi ne tik teisę, bet ir pareigą duoti nuro

dymus ir direktyvas, ko katalikai turi teisę 

reikalauti ir pareigą sekti”. (Discorso agi i 

Universitari Cattolici, 8 sett. 1924). “Reikia 

vengti neaiškumų, kurie atsitinka: kai kam

ai pellegrini della Isole Maltesi, 

1929).

22 agosto

maž daug vidutkelėj tarp Kau 

no ir Šiaulių dvi vai. važia

vimo nuo vienp ir kito mies

to; gi iš stoties vienas kilome

tras gražiu patogiu takeliu.

Per vasarą mūsų įstaigą

aplanko tūkstančiai žmonių i vo) apie 

į kaip iš Lietuvos taip ir iš už- į šiandie -

vnno.

Kada į laivyną pradėta im

ti tik doras jaunimas, žiūrė

kis, sumažėjo iš laivyno pabė

gimai. Seniau kas metai iš lai

vyno pabėgdavo (dezertuoda-

Šv. tėvai nekai tą įsikišo į ekonomiją ir Įsienio. Lauksime ir savo bro-į nepaprastas skirtumas, 

politiką. Tai padaryta dėl to, kad ekonomija »lių liei seserų Amerikiečių. Jauni vyrai karo laivynui 

ir politika palietę tikybą ar dorovę. Taip, Šv.Į Su aukšta amerikiečiams pa- rekrutuojami iš visų penkių 

tėvai pasmerkė ne vieną neteisingą valstybės • garba 4 - Amerikos J. Valstybių armi

Kun. F. Keinėšis.įstatymą, prieškrikščionišką įstaigą, prieš

krikščionišką politikos mokslą, ekonominę 

sistemą ir t. t. Pavyzdžiu gali būti politinis ir 

ekonominis liberalizmas, socializmas ir pas

kutiniais laikais “Action Francoise”.

PRAĖJO TIE LAIKAI.

Georg von Gebelenz.

ŽIEBAS.
-x-j

(Tąsa). 
— Neužinuškite jo! - pratarė jos lū-

pos.

Bet aš norėjau palikti tvirtas; moterų 

ašaroms negalėjau nusileisti net tą kartą. 

Aš atsakiau, kari tai ne nuo manęs parei

na, kad prieš karo įstatymus mano valia 

bejėgė.

Aš negalėjau jums i>asakoti, ką per

gyvenau per tas kelias minutes. Tai buvo 

sumišęs baimės ir skausmo jausmas.

Aš buvau tikras, kad vargšė sumišo

iš baimės ir skurdo.
Gąlų gale man pasisekė nusikratyti 

mažu širdingumu. Kareiviškas išauklėji

mas greit atgimė manyje, ir aš liepiau jai 

atsikelti.

— Kelkit! Jūsų prašymas veltui.

Jos. akys vėl įsmigo į mane.

— Neužinuškite jo! — pratarė ji, 

bet jau grasinančiu tonu.

Sekantis centro susirinkimas 

būs bai; 23 d. Prašome visų 
kuepų ir draugijų prisiųsti 

savo atstovus.

lšvažiavimo į labdarių ūkį 

komisija pranešė, kad tas iš

važiavimas, kuris įvyks birže

lio 1 d., būs pasekmingas, nes 

kuopos gana rūpestingai prie 

jo ruošiasi. Visur yra regis

truojami automobiliai, kuriais 

publika bus nuvežta į ūkį. Ki

tam susirinkime kuopos jau 

turės pranešti, kiek turės au

tomobilių ir darbininkų.

Išklausyta raportas iš Šv. 

Kryžiaus ligoninės. Raportas

7,000 jurininkų, gi;priimta su padėka Šv. Kazi- 

vos keli šimtai. Taiįniiero seserims už gražų dar 

bavimosi ir tvarkingą ligoni 

nės vedimą.

Pasirodo, kad ligoninės rei

kalai labai gerai stovi.

Išduota raportas iš labdarių 

ūkio reikalų. Legalūs raštai

jos plotų. Jaunuolis pirmiau- 

isia turi pasirašyti taip vadi- 

inamą aplikaciją. Po to rekru- 

tavimo ofisas laiškais susisie

kia su mokytojumi, kur jis 

mokinosi, ir su darbdaviu,

Gegužės mėn. 12- d. Ciceroj 

įvyksta vieša rinkliava. Lab

darių 3 kuopa rūpinasi, kati 

tą dieną kuodaugiausia pini

gų li’.'iJ "“'hei surinkus. 3 kp.

Į pagalbą p.;..',- A iii ir ki
tos kuopos, prisiunčiant rin

kikių bent po 5 iš kiekvienos 

kuopos.

Kuopos prašomos išrinkti 
rinkikių “V.L.L:ų Dienai” 

kapinėse.

Be to, pasirūpinkime susi

tarti su gerb. klebonais, kad 

įvykdžius Šv. Antano dienoj 

labdarybei kolekta. Taipgi Šv. * 

Antano dienoj užpilkite šv. 

Mišias už mirusius labdarius.

A. Nausėda,
Labd. Centro Pirm.

Amerikoj buvo laikai, kad

Jeigu kalbėsime apie ekonomines ir poli-' priaugą jauni vaikinai bu- j 

tipes draugijas sįkyrinpi, pasakytina darįvo nesuvaldoim ir linkę į nu-į kur jis dir^o- Be to, aplikan- 

štai kas: * ' ’ ! į sižengimuš? ji? pataisymui ir j tas turi būt sveikutėlis’ir ą-

„ . 'pobūdžio išdirbitnui jiems bu tatikti nustatytam ilgiui. Pa-

1. Ekonomines draugijos: t , - i , . ■,vo patariama įstoti karo lai įgaliau aplikamtas turi gautu

a) Ekonominės draugijos visai tecliniki- vynan Daugelis paklausydavo Į savo tėvų arba globėjų sutiki 

niuose dalykuose tiesiog nepriklauso Bažny

čios.

ir pavedami karininko instruk 

toriaus žinybai. Jie kokį lai

ką jie saugojami nuo senų ju

rininkų, kurie naujokus moka 

pašiepti.

Baigę aukštesniąsias moky-

so apie 150 milijonų litų. Čia 

taikoma už Klaipėdos krašto 

turtą: miškas --72 mil., uos

tas ~r 37 mik, geležinkeliai— 

37 mil. litų.

— Daugiausia pasauly duo-

i,

b) li

ir iš tarnybos gryždavo gerais mą.

žmonėmis ir pavyzdingais pi-! Priimti tarnybon jaunuo- 

nomines draugijos vis dėlto pri-! iįė£įajs> Priimant į laivyną tar liai siunčiami į lavinimo stotis 

nybon iš jii nereikalauta jo-' ir į amatų mokyklas. Tenai 

kio atestato apie jų praeitį, pa jie ištiriami prie kokių užsiė- 

sielgimus ir abelną moralumą. J mimų daugiausia linkę. Be to,

Bet tie laikai praėjo. Karo' įpratinami būti drausmingais, 

laivyno tarnybon šiandie pri- įtikinami, kad jie nėra dau- 

iinaini tik tie, kurie išlaiko'giau civiliniais, išmokinami į 

reikalingus fizinius, proto ir švariai užsilaikyti, ir tt.

klas jaunuoliai gali pasiekti nos suvaldo prancūzas, taip 

aukštesniu laipsnių. Iš jų tar-J apie 270 kilogramus per mė

lio gabus vyrukai siunčiami i,tus, o per dieną apie 740 gra-

į kiaušo Bažnyčios netiesiog, būtent, tikėjimo

ir dorovės dalykuose.

c) Bažnyčia gali kištis į tuos ekonominės

draugijos dalykus, kur paliečiama tikėjimas 

ar dorovė ir nepaklausius uždrausti katali

kams būti toj draugijoj.

2. Politinės draugijos: 

a) Bažnyčia^ stovi aukščiąu už visas po

litines partijas ir jų iriteresus ir nekenčia, kai 

kas šioj srity dangstosi Jos vardu, arba tam 

tikrai, specifiškai ar pažymėtai vadinasi ka

talikiška. Nes Šv. Tėvas Leonas XIII sako: 

“Neabejojama, kad politikos pozicija turi bū

ti padoriai' imama, būtent, teisingai ir neįžei-

dorovės kvotimus, kaip tas 
nustatyta laivyno taisyklėmis.

Tik po keturių mėnesių to 

lavinimo jie paimami į laivus

Laivyno Akademiją mokintis 

į karininkus.

Taigi šiandie tarnybon į lai

vyną negali patekti abejotinos 

praeities vaikinai.

Ašara.

jnų, o lietuvis į dieną suvalgo 

apie 300 gramų arba per me

tus1 109 kilogramus arba 6 pū

dus, 13 svarų.

KUN. CESNA LIETUVON.

— Didžiojo karo skolų čalis 
teks ir Lietuvai mokėti — vi-

džiant teisingumo, tikrumoj turi būti vertina- , galėti savo priešai, yra nesąmoningas pikta-

mos tos nuomonės, kurios atrodo įgyvendina

mos visuomenės gerovei. Bet Bažnyčią traukti 

prie partijų arba norėti su Jos pagalba nu-

■ .......... ... „ .■ — ...

naudojimas tikybos”. (Litt. encycl. 

tiae”, 10 ian. 1890).

(Bus daugiau)

‘Sapien-

Kun. Oe&na, Sioux City. 

Iowa, lietuvių klebonas, šią 

vasarą vyks vakacijų į Lietu

vą. Jisai bus vadu vienos eks

kursijos, kuri išplauks Scan- 

dinavian — American Linijos 

laivu United States birželio 

14 d.

keičian sprendimo! Stengdamasis pasiro- akys įsmigo į mane nuostabiu neišspren- sapnavau, a v tai buvo tikrenybė, ar ha- j 

liucinacija. Ir aš pamačiau ir užčiuopiau idyti stipriu ir nenuolaidžiu, aš nenoronis 

ištariau.

— Markizas pasmerktas, ir jo minu

tės jau suskaitytos.

. Ar išgirdo ji mano atsakymą? Jos di

delės akys dar labiau padidėjo ir su bai

mės išreiškime įsigėrę pro mane į tylią 

tamsą už Jango. Tuo tarpu ji greit pašo

ko, ištiesė rankas su išskėstais pirštais j 

lubas, o iš krūtinės veržėsi riksmas... per

veriantis, laukinis, baisus...

' Galvoje kaip žaibas perėjo mintis, kad 

mato mirštantį markizą.

Mane apėmė gailestis nelaimingosios 

kančių. Aš buvau pasirengęs pulti prieš 

ją ant kelių, prašyti jos dovanoti už mar

kizo mirtį, prašyti jos saugoti savę, ne

užmiršti savo žaizdos... Tačiiau uš nega

lėjau padaryti nei vieno žingsnio, nei 

vienas garsas neišėjo man iš burnos. Lyg 

jos skausmas, šąlantis kraujas ir smege

nys užčiaupė visam tam laikui hiano bal

są.

Ji nurimo, kažkaip lyg susirietė ir

džiamu žvilgsniu, lyg iš jos sielos gel

mių gimtų kažkas naujo, kažkoks baisus 

piktumas. '

Priėjo prie manęs taip arti, kad aš 

jutau savo veidu jos kvėpavimą. Ji pa 

kėlė savo ranką, nuėmė nuo piršto auk

sinį žiedą ir tarė:

— Duokit savo ranką!
Aš nusileidau. Kas išdrįstų priešin

tis?

Ji paėmė mano ranką ir užmovė ant laptį. 

piršto žiedą.

— Nešiokite jį amžinai!..

Kam tai ji darė? Ir kas man veikti 

su tuo žiedu, norėjau paklausti... Bet ji 

jau priėjo prie durų, atidarė jas ir din

go.

Nežinau ar ilgai dar stovėjau, atsirė

męs į langą, nepažfatamajai dingus. Tik 

žinau, kad aš buvau truputį paralyžuotas, 

ir tas pajautimas praėjo ne iš knrto, o 

palengva, kaip sunkus sapnas.

— Baigta?

Vos sugavau tik girdimą “taip”, kai 

ant rankos žiedą! ' Į pribėgau prie pirmo sargybinio su klausi-

Greičiau lauk jį... per langą! I niu, kur nuėjo išėjusi iš rūmų jauna mo

li* aš pradėjau mauti nuo piršto žie- teris. Bet sargybinis nustebęs pakartojo 

dą — veltui! Jis lyg priaugo prie odos. mano klausimą; iš rūmų nieks neišėjo ir 

Neapsakoma baimė apėmė mane. Kas į negalėjo išeiti.

Į tai tokio? Kas gi ji, ta nepažįstamoji, su Į Vadinasi, nepažįstamoji dar rflimio- 

i kuria mane surišo tas žiedas? Ji viena ; se! Įteikia visus pakelti ant kojų ir ją su- 

gali tai išaiškinti — greičiau bėgti pas- rasti! Leitenantas su savo kareiviais ne-

kui ją, suieškoti, priversti atidengti pas- spė,jo sugulti: aš sušaukiau juos nuvargu

sius, ir mes visi su žibintuis rankose, ap- 

Aš sugriebiau nuo stalo žvuket ir iš- žiūrinėjome visus kampelius pirmo ir ant- 

bėgau pro tas duris, kuriose ji dingo. Ap- Į ro aukšto. Tačiau, deja, mes jos nerado-

žiOrėjau karidortų, laiptus, visus kampus, į me. 
visus plyšius... niekur jokio pėdsako, nei 

žingsnių balso, nei suknelės šnabždesio,

— tik mano kareivių knarkimas ėjo iš 

visų kambarių pirmo aukšto.

Vidurinės rūmų durys buvo uždary

tos; aš atsidariau jas ir išėjau, bet pirmam 

žingsny susidūriau su leitenantu, grįžtan-

Įčiu iš sodo su keliais karaiviais. Aš su 

Kada sąmonė grįžo į mane, pradėjau | pratuu ką reiškia jų rimti, išbalę veidai, 

apžiūrinėti save, draskyti save nugaiš... i bet vis tik sugriebiau leitenantą už ran-

Kodėl aš tuomet neišbėgau ir nepa- tyliu žvilgsniu priėjo arčiau manęs. Jos man reikėjo įsitikinti, ar aš miegojau, ar • kos ir paklausiau:

Leitenantas, to ieškojimo kankinamas, 

pradėjo nervintis ir galų gale išsireiškė, 

kad aš visą tai mačiau sapne...

Tuomet aš buvau ne savo kailyje. 
Sapne? Bet jisai pats gali matyti šviežias 

kraujo žymes ant grindų! Ir aš miliau- 

kinu skeptiką pus save į kambarį ir su 

lempa rankoje privedžiau į tą vietą, kur 

ji: stovėjo...

(Daugiau bus)

7^
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[ Prašau Į Mano Kampelį J
Prof. Kampininkas

PROF. KAMPININKO 
RADIO.

Šiose dienose netikėtai atsi

dūriau už Cbieagos ir patekau 

j IVaukeganą. Sustojęs pas 

vieną pažįstamuli pradėjau 

teirautis naujienų.

— Gerai, — sako man pa-j 

žįstainulis, — pasakysiu tau J 
naujienų, kokios tu, gal, nie 

kur negirdėjai ir negirdėsi.

— Na, na, — sakau. ;

— Vakar, — sako, — pri

reikė man žvakutės. Einu j 

vieną storą — “nėra, išpirk

tos’’ — paaiškina; einu į kitą 

\ — vėl “nėra, išpirktos’’; einu 

Į trečią, ketvirtą — “nėra ir 

nėra, išpirktos’’; einu į Wool- 

wortho dešimtštorius ir ten 

gaunu tą patį atsakymą.

Kas čia yra, kas tas žvakes 

išpirko, — netekęs kantrybės 

pagalios paklausiau vieno što- 

rininko.

— Tai tamsta da nežinai, — 

atsako man štorninkas, — 

kad balandžio 7 dieną Lietu

vos Nelaisvės Mylėtojai čia 

rengiasi prie didelio mitingo, 

kurį šaukia pats socialistų 

dvasiškis velnių ir grybių kup 

čius ir tame mitinge išstaty- 

siąs atgabentą iš Rusijos šven

tą bolševikų daiktą. Taigi, 

tara daiktui sutikti ir pagerb

ti, visi Waukegano bedieviai,

soeialistai ir komunistai, kiek 

jų čia yra, prisipirko kuodau

giausia žvakių, kurias vakare 

savo šventam daiktui uždeg

sią. Tuo bolševiku šventu daik 

tu yra viena kėdės koja.

— Eik, jau eik, — numo

jau ranka pažįstamaiiui. Me

luoji ir gana.

— Ne, šiur taip yra, -— rim

tai tvirtino man pažįstamulis. 

— Paklausyk, pasakysiu, kaip 

čia atsirado ir ta bedievių 

šventenybė. Kaip žinai, Rusi

jos. caras Stalinas Amerikos 

tavorščiams buvo įsakęs su

kelti revoliuciją kovo G d. 

Draugai, čia ruošės ir žadėjo. 

Bet atėjus tai dienai jie Sta

liną “sufulino” — revoliuci

jos nepadarė. Supykęs Stali

nas taip smarkiai sėdo į savo 

sostą, kad net viena kėdės ko

ja triokštelėjo. Dženitorius no

rėjo tuojau nulužusią koją 

išmesti, kaipo nereikalingą 

daiktą, bet greįtai apie tai su

žinojo mūsų socialistų šventi

kas. “Nevalia tokio daikto 

išmesti” — telegrafavo jis 

Maskvai. “Spešil. deli veriu at

siuskit man tą koją j Ameri

ką. Turėdamas tokią komunis

tų šventą palaiką aš galėsiu 

geresnį čia biznį daryti, negu 

tavorščiai su visokiais fon

dais, ir pelnu fifty fifty dalin

tis”.

Žinodamas Stalinas, kad A- 

merikos lietuvių tarpe da yra 

beibių, kuriems reikia tik cac- 

ka parodyti, o dolierių nesun

ku bus gauti, liepė savo džia- 

nitoriui nulužusio pagalio ga

lą supakuoti ir Amerikon pa

siusti.

Taip tai ir atsirado čia tas 

šventas mūsų komunistų daik

tas — Stalino kėdės nulupu

sios kojos galas.

LIETUVIAI AMERIKOJE

LOWELL, MASS.
% _____________

Sekmadienyje, bal. 6 d. lie
tuvių šv. Juozapo bažnyčioje 
įvyko nelaimė, apie 40 moterų 
nukrito su prieangiu į cemen
tinį šaligatvį iš 10 pėdų auk
štumos. 23 moterys nugaben
tos į ligoninę; kitos tik smar
kiai išsigando. Didelių sužalo
jimų nėra. Mirties pavojaus 
nėr.

pijiečių nuolatinis troškimas 
ir malda.

Cicero lietuvių, kolonijos gar 

be ne pati kįla, bet parapijos 

gerovei daug įr labai daug dir 

ba pats klebonas ir jam geibi 

susipratę, savo gerumu žinomi 

Cicero lietuviai katalikai. 

Klebono darbuotės pasiseki

mui daug gelbsti jo paties di

delis darbštumas, jo, rodės, 

geležinė sveikata. Jis pirmas 

į darbą ir dirba ligi darbas už

baigtas. Taip — bažnyčioje,

. CICERO, ILL.
Sėkmingos Misijos.

Šio miesto lietuvių Šv. An
tano bažnyčios klebonas, gerb. 
kun. J. Vaičiūnas, yra žinomas 
netik kaipo gabus parapijos 
J'inansierius, kuris trumpame 
laike sugebėjo išstatydinti puo 
šnią mūro bažnyčią, ruimingą 
mūro mokyklą ir tinkamą kle- 
Imniją, be apsunkinimo para
pijos didele skolos našta; lygi
nai jisai yra garsus kaipo ge
ras parapijiečių vadas, sutrau
kęs juos į gražų organizatyvį 
veikimą, kuris vietos lietu
viams daug garbės duoda ir 
tarp savųjų ir taip svetimtau
čių. Ijaimingi Ciceros lietuviai 
turėti tokį vadą. Kad Dievulis 
jį sveiką laikytų tarp jų dar 
ilgiems metams, tai turėtų bū-

Švarlis ir kun.' Tanias Gaspa- 

rnitis, — kurie išvien su kle

bonu su atsidavimu darbuoja

si parapijiečių gerovei, tiek 

bažnyčioje, tiek šiaip, jau pas

toracijoje. Ciceroniečiai myli 

savo dvasiškiją ir įvertina jų 

nuoširdžią darbuotę parapijie

čių ir tautos gerovei.

Didelė klebonui pagclba yra 

jo paties gera iškalba, tvirtas 

balsas. Ir nesigaili jis savęs. 

Kas sekmadienis jo skambus 

balsas gaudžia bažnyčioje, pa

prastai per visas pamaldas. Ir 

myli parapijiečiai jį girdėti, 

nes tai jų tikro dvasinio tėvo 

balsas, karis juos mokina, ve

da, perspėja. Tačiau, paties 

iškalba neiškelia klebono į tuš 

čią puikybę, perdidelį savimi 

pasitikėjimą. Jis savo, brangių 

parapijiečių dvasios kėlimui, 

tobulinimui dažnai rengia į- 

vairias dar nepaprastas pa

maldas, į kurias kviečia iš ki

tur iškalbumu pasižymėjusius 

kunigus; kad tokiu budu savo 

žmonelėms suteikus kodau- 

giausia pagelbos žmogaus svar 

biausiame — sielos išganymo, 

— reikale. Ir šią gavėnią, — 

kaipir priderėj, klebonas nu

traukė įvairių parapijinių, 

pramogų rengimą, gi savo pa

rapijiečiams suruošė labai rū

pestingas misijas. Misijonie- 

riais pakviesti patyrę misijų 

skelbėjai — Tėvai Marijonai. 

Jų vienas, tėvas Antanas Pet

rauskas, nesenai atvykęs iš 

Lietuvos Mariampolės vienuo

lyno, yra tai senas Lietuvoje 

plačiai savo iškalbingumu ži

nomas. Pamylo jį ir Cicero L 

žmones. Taip nuoširdžiai, aiš- Į 

kiai, tėviškai, tiesiog į širdį jis t 

kalbėjo, kad su didžiausiu į- 

doniumu jo tik klausykis ir 

klausykis ir nei nepajunti 

kaip valanda pralekia. Kalba 

jo aiškiai lietuviška, labai len

gvai visiems suprantama, be i 

jokių nereikalingų slaviškų ar 

angliškų barbarizmų ir pro- 

vinciolizmų. Tuojau matai, 

kad tai žinovas ir mylėtojas 

lietuvių kalbos.

Antrasis vienuolis, nuoširdų 

sis tėvas Juozapas Mačiulio - 

nis, jau Ciceriečiams gerai ži

nomas, nes būdamas Marijonų 

naujokų magistru artymame 

Hinsdale vienuolyne, dažnai 

čionai jis atvažiuoja į įvai

rias bažnytines pamaldas pa

gelbėti. Ir mylėjo ciceriečiai 

tas misijas. Nors visos misi

jos būdavo brangios, bet tos 

paskutinės, kurias lengviausiai 

atsimename su jos įvairiais 

maloniais įspūdžiais, tai,—ro

dos, brangiausois. Milžiniška

sijų dalis yra užbaiga, kuomet 
minia su meilė kentančio Išga- 
nytojaus, su didžiausiu sielos 
susikaupimu artinasi bučiuoti 
V. Jėzaus nukryžiuoto žaizdų. 
Į jų giliai rimtus veidus žiū
rint, matosi didelis pasiryži
mas pasilikti Dievo meilėje, li
te Gerasis Dievulis jiems pa
deda ištverti.

K. J. Suntautis.

MONTREAL, CANADA
Vakaras.

Kovo 30 <1., šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje buvo su
ruoštas puikus vakaras, k-»r 
suvaidino veikalu “Liurdo

Stebuklui”. Vakarą rengė 

Nekalto Prasidėjimo mergai 

čių dr-ja.

pagirtinos v i mis artistės, kad
Šis veikalas jau buvo vai

dintas pereitais metais ir tu- 
,'rėjo puikų pasisekimą. Ypač 
šįmet pagirtinos visos artistės, 
gerai mokėjo savo rolės ir 
puikiai vaidino. Taipogi pui- 

.kiai buvo pritaikintas prie 
veiksmu smuiko balsas, kuris 
atrodė toli, toli girdimas ir 
teikė klausytojams malonaus 
įspūdžio.

Tik gaila, kud daug mūs.,* 
žmonių labai, labui neramiu! 
užsilaiko laike lošimo. Be
veik vienas trečdalis salės, t 
y. užpakaliniuose suolose, no

ri kląusytis ausis ištempęs lo
šimo eigos, bet veltui, negir
dėsi. Kaikas sako, girdi, artis
tui nepergarsiai kalba. Netie
sa. laibai negražu atrodo, jei 
artistai turi išeiti iš naturalės 
kalbos del kaikurių žmonių ne
ramumo. Žinoma, tani neramu
mui yra daug klinčių, kurios 
pas mus pasitaiko gana daž
nai, liet paskirti tani reikalui 
asmenys' gali tas klutis suma
žinti. Komitetas parapijos tu
ri pasirūpinti bent porą žmo 
r.ių, kurie laike lošimo prižiū
rėtų salėj’ tvarką ir susodin
tų žmones į suolus, jei yra liuo 
sų vietų. Nes keistai atrodo: 
žmonių užpakaly ir pasienuose 
stovi, tarpuose randasi liuosų

kėdžių. Pašalinis žmogus, ne

turėdamas tam tikro “virši

ninko” ženklo, nemanyk kvie

sti Į suolų, nes sutiksi tokių 

“autiretetų”, kurie tau pasa

kys, kad jis atėjęs ne lošimo 

pusižiurėti, bet pasikalbėti 

ir t.t. Be to, prisimaišo ir to

kių (vis netol durų, tur būt 

arčiau per šviesu), kurie, tęs

dami savo “ciniškas” šyps- 

nas ir gaudydami artistų žo

džius, kurie .jiems paliečia gi

liau sielos netobulybes, mano 

esą pilnai “kultūringais”.

P. J.

ATYDŽIAI PERSKAITYKI- 
jTE BIZNIERIŲ BARGENUS

taip — parapijų pramogų va

lyme, jis dirba su tokiu atsi-Įftv. Antano bažnyčia per ati
davimu, kad ir šalies tėmy-

janti negali susilaikyti jam

virš dvi savaiti kasdien buvo 

artipilne. Nors pirmąją savai- 

nepadėję. Parapijiečiai mylijtę buvo baisios sniego audros 

savo kleboną ir su juom eina .^stabdžiusios gatvėkarių ir 

visur iš vien. Lietuvių draugi-j automobiliu važiavimą, tačiau

jos šiame mieste žinomos sa

vo tvarkingumu. Jos iš vien 

dirba su bažnyčia, tiek para

pijos, tiek tautos reikaluose 

ir dedasi į bendrą visos Ame

rikos lietuvių darbuotę, pri-

toji audra buvo per maža sus

tabdyti Cicero susipratusių 

lietuvaičių katalikių uolumą. 

Net ir iš tolymesnių parapijos 

dalių, kasdien būriais lankėsi 

į misijas ir tik reta kuri, silp-

Amerikos’nesnė kunu ar dvasia, per dvi

Federaci

klausydamos prie 

Lietuvių Katalikų Federaci-!pati žiauriausi audros dieni fė

jos. Tat, nestebėtina, kad Ci- įneatsilanke. Minių — minios 

cero kįla, kadangi jį kelia no- per Misijas lengvai priėjo įs

ius sutartinis darbas klebono pažinties. Iš artymo Marijonų 

su draugijomis ir parapijie- .vienuolyno atvyko kunigai pa

čiais. Nuo pat savo atvykimo gelbėti klausyti išpažinties, 

į šią parapiją klebonas turėjo Taip gi buvo daug ir aplinki- 

gabjų, prakilnių kunigų pa- nių lietuvių bažnyčių dvasiški- 

gelbininkų. Dabar čionai yra jos.

ti šv. Antano bažnyčios para- du jaunu kunigėliu kun. M. įspūdingiausia, žinoma, mi-
A 1*M, I. J. F»rn©M« Tobaee* 
C«WT. Vbutoa-SaUm. N. C.

Gausumas Camels 
daugiau nekainuoja

NEATSISAKYKIT SAU PASIGĖRĖT rūkydamas Camels. 
Taip brangiai užmokat; neatsižvelgiant ką pirksit. Kodėl 
neturėt tą tikrą rūkymo malonumą ką vien tik Camels gali 
duot?

Į šį žinomą pakelį įeina visas nunokęs, naturališkas kve
pėjimas, visas lengvumas, visas švelniai sumaišytas kvepė
jimas ir pilnumas—ir, trumpai sakant, visus tikrus rūkymo 
malonumus ką dvidešimt—cigaretų gali turėt. Pakely jokių 
pagražinimų nėra. “Extras” kuriuos jus gaunat su Camels 
yra nepaprastoj pačių cigaretų rūšy. *

Camels turi platesnę draugystę tarp tų milijonų, kurie 
įvertina tobulaus rūkymo gausumą, kaip koks kitas išdirbtas 
'igaretas.

Neatsisakykit sau gausumo

Camels



DRAUGAS
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ketvirtadieni*, ftnl. 10.

“gtffttiažijoje“ bū v o kentus- Į tižius, k tin. PaskAtiskas ir Buvo sulošta dialogas “Gir-Į tuntas ir Aleksandra gra- nė, P. BalėiUJliŠklft, V. 
tas, kur dalyvavo šešiolika kun. Kruša. Retai kur galima duoklė ir blaivininkas”. Vai-'-Mai griežė ir publikai bdp pa-(nė, A. Cesnienė, A. Uaesn^-

‘ DRAUGO’’ IR PEOPLES 
RADTO PROGRAMAS.

Dienraščio 
The Peoples

“Draugo”

kos dainavo bernaiti!} kolegi
ja vtrų choras.

“Vilniaus Kalneliai” — 
ir liaudies motyvas ir “J(tau,

Pttrniture Co. Dieve Gyvasis” — Vetdi, dni-
praeito pirmadienio koncertas 

iš AVtlFC radio stoties gra

žiai pavyko. šis koncertas bu

vo tuo ypatingas, kad jį iš

pildė vieni vyrai — Ine tuvių 

Kolegijos studentai, muzikui 

Jonui Baniui vadovaujant.

Pranešėjas studentas J. Bu

levičius apie Lietuvių Kolegi

jų taip kulbė jo:

“Prie šios progos keletu žo
džių norime pasakyti apie Lie

tuvių Kolegijų, kurios moki

niai šį vakarų išpildo “Drau

go” ir Peoples Furniture Co. 

radio programų.

Amerikos lietuvių visuome

nė senai mate reikalų įkurti 

bernaičiams aukštesnę mokyk

lų “High Schoolę’, arba ko

legijų, kurioje būtų auklėjami 

vadai jaunajai Amerikos Lie

tuvių kartai. Jau ,tiUo gebai 

buvo planuojama ir daroma pa 

stangos, kad tokių įstaigų įsi

gijus. Tačiau, tol, kol šio dar

bo inicijatyvos į savo rankas 

nepaėmė Tėvų Marijonų Kon

gregacija, tol visOs pastangos 

buvo veltui.

Šiandien musų visuomenėm 

troškimas dalinai jau reali

zuotas. Lietuvių Kolegijos už

uomazgų turime, kad tai yra 

tikrenybė, gerb. klausytojai, 

patys šiandien turite progos 

įsitikinti klausydami KOlegt 
jos mokinių dainavimo.

Nekartų jau buvo į mu«U 

visuomenę atsikreipta pifišartt 

padėti Kolegijos veikimų pra
plėsti, pastatant jai tinkamus 

rūmus, kuriuose galima būtų 

patalpinti ne penkiosdešimts, 

bet 500 lietnvių jaunikaičių 

siekaneių aukštojo mokslo ir 

norinčių įgytomis žiniomis, 

persiimta lietuvių tautine 

dvasia šviesti lietuvių išeivi

jai, užtikrinti jaį ateitį ir kel

ti savo tautos garbę pasaulio 

akyse. Kas remia lietuvių ko

legijų, tas remia savo tautų ir 

linki jai gerovės. Lietuvių ko 

legija yra Ilinsdale, UI. 18 

mylių į vakarus nuo Chiea 

gos.”

Koncerto programas 

toks:

“Už jūrių, už marių 

Tallat — Kelpšos ir “Kaipgi 

nemylėti Tėvynes” — Monitoš-

itavo berilničrų kolegijos vaikų 
choras.

“Tyli kaip naktis” — 
Bohin ir “Atit Tolimųjų Lau
kelių” — liaudies daina dai
navo solo — .lobas Banys, a- 

komphuavo Vincas Čatnte, M. 
I. C.

“Oi Būta, Rūta” — Kača- 
nausko ir “Kareivių Daina” 
— Šimkaus dainavo bernaičių 
Kolegijos rinktinis choras.

“Išganytojau” — GJuk, 

“Po Kryžiumi” — Faure, so

lo*— Tanias Poška, M. I. C., 

akompanavo Jonas Banys.

“fcisifti, Broleliai, namo”—. 

Aimkauft ir “Ave Maria” — 
Alassėy dainavo Bernaičių Ko-! 

legijos choras.

mokyklų. N. P. P. šv. parap. 

“band” solistai taip-pat daly

vavo ir net penki. laimėjo me

dalius. šitie jaunieji nevien 

pakėlė savo mokyklų, bet da 

ir lietuvių vardų pagarsino. 

Didelė jiems garbė.

Iš “band” šie gaus įnedu- 

lus: aukso medalį už klarinet 

solo H. Si pav įčius. Sidabrinius

iStfrcti taip harmoningi,, ge- g Bartkaitf,

rai išlavintų chorų, kaip kad 

yra dabar Chicagos Apskri- Mamaitė. Ubai girtinai Bu
čio Vyčių “Dainos” chorus,į vaidino. Jos gali gerai lošti.

N. tiko, kad turėjo keletu sykių 

atkartoti.

Ikienė ir A. Urbonaitė.

prof. Pociaus vedamas.
Du broliu — Kroniai Kas-

1$ MOTERŲ SĄJUNGOS VA
JAUS VAKARO.

Per vakarų įsirašė kuopon 

G naujos narės: O. Viska&tie-

- ■J-lA-

Valio, Moterų 

kuopa su savo 

veikėjomis.

Sujungus 21 

darbščiomis

Alma

Town of Lake. — Kovo 30 

d., Šv. Kryžiaus parapijos 

medalius laimėjo J. Šerauskas svetainėj įvyko vakaras, kuris 

už trombone solo ir Lapinskas gerai pasisekė. Žmonių buvo 

už baritone sox solo. Bronzo vidutiniškai. Programa, kad 

tnedalius laimėjo S. Mikužiutė įr neilga, bet buvo graži. So

dž mellophone solo ir A. Pakel lo dainavo p-lė N. Mauraitė, 

tis už Basa solo. .turinti gražų balsų. Patartina

Didelė garbė lietuviams tu- jai ii- toliau lavintis ir siekti 

rėti tokius jaunuolius-ės, ku- pačios muzikos viršūnių. Pia- 

rie kelia lietuvių vardų. nu skambino p-lė O. Skiriutė.

Visi tie jaunuolai Velykų šv. Kryžiaus mokyklos mo- 

rytų grieš per procesijų Nek. kiniai trim smuikom pagriežė

Pras. P. Š. bažnyčioj.

Red. Cherris.

WĖŠT SIDE ŽUttOS.

Universal State Bank
A State and Clearing House Bank
Seniausia, stipriausia ir saugiausia lietuviška ban

ku Chicagoje.

Atlieka visus bankinius reikalus.

Taupymo skyrius (Savings Accounts) moka 3% į

metus už padėtus pinigus.

Checking Accounts: Visi biznieriai ir taip sau žmo

nes naudojasi tos bankos čekiais.

Insurance: (Apdrauda) Apdraudžia namus, biz

nius ir kitų turtų nuo ugnies, vesulos (tornado) ir t. t. 

Paskolos: Suteikia paskolas ant Pirmų Morgičių. 

Parduoda gerus ir saugius Pirmus Morgičius ir

Aukso Bonus, nešančius G%, nuo $100.00 ir didesnius. 

Bankos Dėžutės: (Safety Boxes) Parsamdo sau

gias bankines dėžutės nuo $3.00 į metus ir aukščiau. 

Siunčia Pinigus į Lietuvų ir. į visas pasaulio dalis. 

Parduoda Laivakortės ant visų linijų.

Visais ^savo reikalais kreipkitės į lietuvių bankų 

kur visados gausite tikrai broliškų ir teisingų patar

TTT never pats to “i 1 nfcrs”! Of a
folks do—būt that’s 
more reasbn for our 
nation Aatotnopiffc diry. 
Covers practically ei 
surable nazard.

Gvfcr 20,000 
Iocated fro® 
nia assure ŽC.TI 

A poUcy 
evertney may

iETN A-IZ8

V. RUKfiTALtfc 
InsurancČ

2423 W. Marqu<ttc Al 
Telephone ttėttdfttk Bet!

Loop otftčš 
230 8. Olai* St. 

Telephone State 3380 
Chleago, tll.

i keletu šmotelių. Jie yra A. 

! Bikus, J". Šiupas ir J. Bilaus- 

kas. Pianu skambino O. Pili- 

ipavičiutė ir girtinai atliko. 

Toliau piano skambino soloAteinančiame verbų sek-

Andriuška, Poška ir Banys j madienyje Aušros Vartų para- p-lės H. Ramšaitė ir S. Za- 

padainavo trio “Išėjo tėve- • p|jo8 svetainėje 7:30 valan. jauskaitė. Kaip viena, taip ir 

lis į miškų ir Fi, ku ku . va]<are bus rodoma įdomūs kita gražiai skambino. Publi- , 

Visos dainos išėjo gražiai. paveikslai, kuriuos atvykę pre ka jas apipylė aplodismentais, i 

legentai gyvu žodžiu išaiš-! Kalbėjo gerb. kun. A. Lin- 

kins. Prašome atsilankyti, į- kus. Savo kalboj nurodė, kaip 

' žanga labai pigi, tik vienas svarbi yra Moterų Sųjunga 

augusiems, o vai- ir kaip naudinga yra prie jos 

kams nikelukas. Į priklausyti ir kad tai vienin-

X Šiandien Vyčių 24 kp. tėlė moterų katalikių Ameri- 

Aušros Vartų parapijos svetai koj organizacija.

nėję susirinkimas vakare 3

X

Kalbėjo L. Šimutis, “Dr.” 

rėd. apie politikos dalykus.

Ragiho balsuoti už lietuviusį$ 

kanditldtus, pažymėdamas,! dešimtukas 

kad nuo Šių rinkimų labai 

daug pflkltfūsjrs tbiiihesnis pft- 

snkrrtftlgas Rėlavių politinis 
tėlklMittk. Pranešta, kad kitas 

tonččrtas bus ateinantį pir-j 

maihvbį tno pačiu laiku.
N. K

JAUNI LAfMtTOJAI.

firighton £a^fc. — N. P. P.
Av. parap, tnbkyklos “battd” 

tėhtvių mokyklose yra vibftas 

griausi ų. Daug sykių ė’Ėtib 

ji programose ir baž- 

ŠD “band” susidėdM 

iš IrihkStnČių prrtdinę nuikyklųi 

Vedėjtttn yra A. fjevgnndas.

Kovo

buvo

.M

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI I5.0Č

SPECIALIS ^A B 
Taigi nenusiminkit, bet eikit piui

tikrą speciallst* ne pas koki th?t><- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaUH Jhsų kaa JUlnš kfett- 
kla, ar kur skauda, bet pasakyt pata 
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką lr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo. suradymui žmogaus kfcnkšthln- 
gumų.

Mano Radio — Scope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas lr Vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jusų tik
ras negeroves, tr jeigu aš paimstn 
jus gydyti, tai jusų sveikata lr gy 
▼urnas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio. žarnų, inkstų, odos, krShjb, ftSfc- 
vų. širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenėjuslą, |sl 
karėjusią, chronišką Ilgą, kuii no* 
pasidavė net gabiam šeimynos ty 
dytojui, neatidėllokit neatėję pas 
įmanė.

DR. J. E. ŽAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti. State Oatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vdkdrale btlb B IKI 1

Nedėllomlh n«W 10 tTttS IKI 1 
po plotų

De La
boacai

vai.

X Bažnytinis koncertas 

Aušros Vartų bažnyčioje su

traukė nerhažų būrį klausyto

jų, GiėsrnPš tikrai buvo įspū

dingos, prie jų klausymo pa 

religinio žbdį iškalbingai pasa

kė kun. B. Vrba, Qbigley se- 

fttinarijos profesorius. Šv. Sa

kramentu palaiminimų sutei

kė prelatas Maciejauškas, asis 

trtbjant kun. Matulaičiui ,ir 

kun. Jrtfcevičįrti. KončeiTh rtt-

Sallblvvko pasiklausyti kun. Alba- 
«■-L .....

DIDŽIAUSIA ŠIŲ MBTŲ LfETUVIŲ

EKSKURSIJA
TIESIOG KLAlPftOON

Išplauks iš New Yorko

GEGUKIOalMAY 34, 1930
SKANEHNAVIAN AMERICAN LI
NIJOS DIDŽIU LAIVU OSCAR II

Baaažicriai užsisakę vietas ant kitų laivų galės 

permainyti ant OSCAR II.
Iš Cliiėago pnsažiėriai speeijalin traukiniu po va

dovystė p; P. Baltučio bns palydėti iki pat laivo. Visi 

jusų reikalai bus putliausia prirengti ir kelionės puto- 

permainyti ant OSCAR II.

VELYKOS
.Jusų pinigus išmokėsime jusų giminėms Lietuvo

je prieš Velykas į tris dienas Amerikos doleriais ar 

gumai užtikrinti.

Tad kelionės į Lietuvų ar pinigų siuntimo reikalais 

tuoj kreipkitės į mus.

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

navimų.

UNIVERSAL STATE 
BANK

3252 S. Halsted St.
CHICAOO, ILL.

Hudsons
A

AN ENTIRELY NEW TYPE

lt siveeps 
aside 

High Cost

EIGHT-CYLINDER QUALITY
Hudson, teikdamas aukščiausios rūšies 

patarnavimų, yra stebėtinai ekonomiškas 

kuro ir tairų žvilgsniu. Jis taip pagamintas, 

kad jo užlaikymas pigiai atseitų. Tūkstan

čiai buvusių “Six” savininkų gėrisi jo pigiu 

operavimu ir užlaikymu. Tarp Eights jis į- 

kuiia naujų skalę pigaus užlaikymo.

Jus gaunate greitų įsibėgėjimų. Per kal

nus važiuojate lengvai. Tirštame trafike re

tai priseina vartoti genies. Švelniai prasi

deda jo įsibėgėjimas, švelniai sulaikomas 

jau įsibėgėjęs.

Ateik pasivažinėti. Jo yjiatingi patobuli

ni mai, lengvas važiavimas ir pasitikėti na

mas, kuriuos duoda Hudson, kad protingai

elgiantis neprivalu brangiau mokėti už tū

li į pat karų.

P R I C E S 
Standard Length Chassūt4*1 f \ CO ACH —fti.oo; Sltn^tr^I II J Ii ^»«iTdi», frljo;

v ftįoo; SHittnUit, ftįff.
Long Wheelbase:

f-fittn. Tiuring Stdan, itPįo; K^ugbdiit, Įtsyj; l-PiUi. 
Pbartvn, fijoo; 7~p»is. Std»», fibjn.

Price* f. O-.b. Dccroit, Factory

Standard Equipment Indudes:
tbttb tbtorbtrtf radiMtr tbutltn; M diAi

tl temink; tltclrit gttugt ftr futl Md •« dMb i tirt Ittb Md
Idggttgt e^rtUt.

A WQ>B CHOICB OF COLORŠ AT NO IXffeA OOiT

HUDSON MOTOR CO. OF ILL.
2220 So. Michigan Ave. Tel. Calumet 6900. Kreiptis j artimiausią pardavėją .J

Telefonas Yards

Buckiughani Motors, Inc. 
3948 N. Damen Ave.

Lincoln Ave at Irving I’ark 
Blvd., Buckingham 2310 

Hudson Motor Co. of Illinois
Evonston Urane h 
1820 Rldge Ave.

Sheldrakc 2300 University 720 
Hudson Motor Co. of Illinois

North Side Branch 
62G9 Broadway 
Sheldrake 7210

Keystone Motor Sales Corp.

3143 W. Lawreneo Avo. 
Keystone 3400 

and
4940 N. Western Ave. 

6715 Olmstcad Avc.
Edison I’ark, III.

Nowcastle 3160
A, W. Persdn 

Highland Purk, III.
Hlghland Park 2492 
Plainondon Motor Co. 
4824 Sheridan Road

Longbeach 1818

Portago Park Hudson Co. 
4101 Milwaukce Ave.

Pallisado 1800 
llerwyn Hudzon-Esscx Co.

3145 Oak Park Ave. 
Bervvyn. III.
Ilerwyn 351 
Albany 4010

North-Wezt Hudson Co. 
Crandali Motor Car Co.

439 Madlson St.
Oak Park. Tll. EucHd SIlT

Crandali Motor Car Co.

of Maywbod
51 Lake St. at First Ave. 
Muywood, III. Mnywoo<4 IfiO 
Hudson Motor Co. of Illinois

Lognn Hudure Hradcfi 
2647 Milwaukce Avc.

and
2401 Lognn Htvd 

Hpoulding 3000
Hudson Mdtor Co. tlf IltlHBls 

Parkorny Praneli ‘
3808 W. North Ave. 

Hudson Motor Co. of Illinois

(
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CHICAGOJE
ŠVENTAS KONCERTAS 

WAUKEGANE.

gerb

pamatys vienų iš lbsen’o ne

paprastų moterų.

Nora yra išlepinta poniutė,, 

advokato Helmerio žmona. Ji 

yra lengvo būdo, beveik vai

kiška, mylinti savo vyrų, ir 

pataikaujanti visiems jo no

rams. Kadangi jis to nori, No

ra visados pasirengusi

ir reikalauta kad ji kaipo le- veninio palieka begalo gilų 

lyte ir pasielgtų nuolat visus įspūdį į žiūrėtojus. Tik lb.sen’ 

linksmindama. Noros atbudi-jas gali taip artimai kiekvieno 

mas iš šio nenatūralaus gy- širdžiai Nuros sielų parodyti, 

taip užimančiai veikimų iš- į

Garsus Europiskas
PAIN-EXPELLERIS

Jau Jung. Valstijose

vvstvti. Vienas.

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antra ofisą (su Dr. Laurai
čiu — "lrSuj Belsklo-Rakščlo aptie
kos) po nr. 2423 Went Marąuette Rd.

jam Naminis linimentas naudojamas
v .... . ... per suvirš 50 metų greitam sus- ,----- ------ ------ —,------ —
šokti, duinuoti, deklamuoti, ii tabdymui skausmų nuo Neuričio, i valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tei. 

- - - - — x - Prospect 1930.
Senas ofisas toj pačioj vietoj: 

Ashland Avė. Valandos: nuo 
vakare. Tel. Boulevard 7820

t. t. Ir kodėl ne, ji mano šau: Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo, j
ios vvras dabar nuskirtas bnn Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, 4,oi“s^. 
jos iyias danai paskirtas ban- Neuraigijos> skaudamų ir Susti- « iki s
ko direktorium, teisus geras, rusių Muskulų ir Sąnarių.
visų gerbiamas. Ji begalo my- Amerikos vyrai ir moterys gali
r tr i tikrai pasidžiaugti, nesą bonkaIi Uolinei’!, gėrisi luomi. di-- - b - -

Rez. 6441 8. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėiomls tik pagal su
tarti.

Rea Tel. Mldvrsy IBIS

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
Oakley Ąvenue ir 34-tas Street 

Telef. Canal 1718-4841

Valandos: 2 lkl 4 p. p. Panedėllate 
Ir Ketvergais vakare

=8=
Ofiso Tel. Vlrginia 0034

Rezidencijos: V*» Buren 6863

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Vai.: tl ryto lkl 1 po pietų 

2 lkl 4 lr 6 lkl 8 v. v. 
Nedėllomls nuo 10 lkl 12 ryto 

Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd. 
Vai.: nuo 8:30 lkl 9:30 vak.

rj, gėrisi ji 
a si juoin, nėr

dievina jj. Jis 

viskų parengti.

Pain-Expellerio su Inkaro vaizba- 
rodos, ženkliu, kuris tarptautiniai naudo-

gražiai moka iam^. ir giriamas kaipo skausmų 
v. ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek-

Sveciuose su vienas gali lengvai nusipirkti bile

daktarai
Telefonas Boulevard 1832

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandoe: 9 lkl 18, 1 lkl 

lr 8:88 lkl 8:88 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 48th Street Chicago. HL

DR, J. Ji KOWARSKIS
JYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Westeru Avenae 

Tel. Prospect 1888 
Residencija 8868 So. Leavitt St 

Tel. Canal 8888
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-8 v. v. 

Nedelloj pagal susitarime

Ofiso Tel. Victory 1637

Of. Ir Rea Tel. Hemlock 2874

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

Antras ofisas lr Residencija 
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-13 rytais: nuo 7-1 
vak. Antro Of. Vąl.: Nuo 8-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republic 8466

DR. A. RAfiKUS

Bai. 6 d., vakare, Waukega- 

ne, lietuvių šv. Baltramiejaus 

bažnyčioj j vyko šventas kon

certas, kurį išpildė vietinis 

parapijos choras, vedamas 

varg. p. Žvliaus ir Chicagos 

lietuvių vargonininkų choras, 

vedamas komp. A. Pociaus, 

ir solistė p. Gapšienė. Progra- 

inon buvo sutraukta klasinių 

bažnytinės muzikos veikalų— 

Gounod'o, Orlando di Lasso, 

Lotti'o, Mitterer'o, Bartniau- 

nski’o, Piel’o, Rosewig’o, Ver 

di’o, Shubert’o, Rošsini’o ir 

kitų — net 14 numeni ir vi

si, kaip chorų, tuip trio ir 

solo (pania Gapšienės) gražiai 

išpildyti. Bet upie tai plačiau 

parašys vietos koresponden

tai. Publikos buvo pilna baž

nyčia.

Vidury programos

kleb. kun. Kloris pasakė gra

žų pamokslų apie bažnytinės 

muzikos reikšmę.

Po koncerto svečiams pro

gramos dalyviams gėrių kle

bonas pasikvietęs pas save 

iškėlė tokių, ppotų, kokios cbi- 

cagiečiai net nesapnavo. Per 

puotų kalbėjo komp. A. Po

cius, varg. Daukša, Kudirka, 

p. Bujanauskas, p. Kaminskie

nė, Sakalas, kun. Sitavičius ir 

pagalios pats svetingasis šei

mininkas kun. Klioris. “Toast 

master i avo” varg. p. S. Žy

lius.

12 vai. mušė, o ebieagiečini 

vargdtJRffrTkai ir*~svečiai vis 

da nenorėjo skirtis su vaišin

guoju šeimininku.

Ilgai, ilgai chioagiečiai ne

pamirš Waukegano ir svetin

gojo, malonaus jų dvasios va

do, gerb. kun. Kliorio.

Rap.

juo visad laip lamu, malonu, Rištinėje visoje Amerikoje tik už 
ir ji tada būna tokia linksma, Paimkite blogiausj jįj visų sen4 

žavėjanti. skausmą — Reumatizmą, arba
Bot K-iiln l-,d no vGkns Neuraith Neuralgiją, Mėšlungi,
Hit gaila, kad ne \ Dkafe Galvos Skaudėjimą, Dantų Gėli-

taip gražu kaip paviršuj at- mą, Įsisėdantį į kūną Peršalimą—
rodo. Nė su tėvu, nė su vyru į* Plakuokite kaip kelių minu- 

. ... tų patrynimas su Pain-Expelleriu
būnant, neduota jai turėti jo- su Inkaro vaisbeženkliu urnai at-
kios atsakomvbės. Ir kada jaineš palengvinimą. Sunku tikėti 

... . . . ... tam, kuris turėjo kankinančius
prireikia imtis rimtų dalykų, skaufimus.
ji padaro niekšystę, skoiinda- O prašalinimui apšlubimo ir

ma pinigų be vvro žinios ir skaudėjimo iš pailsintų ir ištam- 
; * _ j pytų muskulų ir sustirusių sąna-

dar padirbdama tėvo parašų. rįų negalite gauti lygaus linimen-
Kaip ji pagaliaus pradeda su- to- Jokis darbas nebus jums per- 

.... v , . .. sunkus, jokis šokis nebus jums
plasti įeiksmę savo daibo, ji perilgas. Jus jausitės begaliniai 
nutaria prasišalinti. Bet kaip sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu- 
ir skolinime pinig,,, taip ir 3.S
šiame nutarime, Noros negali-sąnarius.

ma kaltinti, nes neleista bu- Kartą patyrę kaip urnai ir efek-
vo jai išaugti pilnoje to zo- vaJbaženkliu £,ikia _ daugiau
džio prasmėje. Gyvenimo pro-niekuomet nebandysite save s va i-
blemas jinai dabar riša kaip ginti su kenksmingais ir vidurius 

• . . . apsarginancias vaistais, kad tuo
moka. Ji buvo laikoma lėlytė budu sumažinti skausmą.

HARDWARE & PAflNTS ia 4*

PRAŽYDO NUVYTUSI 
GĖLE.

Brighton Park. — L. Vyčių 

36 kuopa stato scenoje 3 veik

smų komedijų, ned., balandžio 

13 d., 7:30 vai. vak. N. P. P. 

Šv. parap. svet. 44 ir Fair

field Avė.

Šio vakaro pelnų skiria 

parapijos naudai. Kviečiame 

visus paremti šį darbų.

L. Vyčių 36 Kuopa.

Nek. Prasid. parap. choras 

laiko susirinkimus kas pirmą 

penktadienį kiekvieno mėne

sio. Praktikos-gį iki šv. Vely

kų bus šioje tvarkoje: pirma

dieniais sopranams ir altoms, 

antradieniais tenorams ir bo

sams, gi penktadieniais ben

dros praktikos visiems bal

sams. Kas da iš šios parapi

jos prie choro nepriklauso, 

gali prisirašyti, uos dabar ima 

ma mokintis dainas per radio 

“Draugo” ir Peoples Furni

ture Co. programoms išpildy

ti. Chore randasi virš 60 asme

nų.

KAS YRA NORA?

Tai yra vienas iš veikian

čiųjų asmenų Ibsen o gražiau

sioj dramoj “Nora”, kuri L. 

Vyčių 4 kp. Dramos Ratelis 

vaidins sekim, balandžio 13 

d. Dievo Apveizdos parapijos 

šulėj. Kas matys šį veikalų,

Tvirto išdirbinio Wheel Baris storo plieno 
viduris ir geležinės kojos pats geriausias dėl 
namu vartojimo. Tik ............. ..................*3.98

I*ilsen flat sienos maliava galima ma’iavo- 
tl sienas, medžius, radiatorius, ir ant wall 
popieros visokių spalvų. Sykį mėginsi visa
dos vartoti. Tik ................................. *2.50 Ga,‘

Ateikite Arba Tclcfomlokite Lafayette 4689 
Pristatėm Visur

Loomis maliava bal
ta ir visokių spalvų. 
Galima vartoti iš lau
ko arba viduje. 
Tik ____ *1.48 GaI-

Kwik-Kotc Varnlštsi 
kuris išdžiūsta j 4 va
landas. Gailina vartoti 
ant florų,1 medžiu arba 
klljankos. Taipgi duo
dame 3 colių bruSį su 
kiekvienu galionu. 
Galionas Tik *3.00

Valspar VarnUis vi
siems žinomas. Galima 
va.rtoti viduj- arba Iš

mauko. Dldeiis specia-
las. Galionas *4.98

St. Louis "Dutch 
Boy” Whitc Lead. 100
svar‘j ......... *11.98

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street

NribUiiMit

Geriausi Radio ir Pianai
Jums duoda Radio programus jau 7 menuo. Nedė

liomis nuo 1 iki 2 vai. po pietų; iš stoties WCFL 970 K.

Ketvergais iš stoties WHFC 1420 K. nno 7 iki 8 

vai. vakare.

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

Telefonas Boulevard 4705

Ofiso Tel. £anal 2118
Namų TeL Lafayette 0098

i DR. A. L. YUŠKA
A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Miehigan Avenue

Tel. Kenwood 5107 I °FISAS
Vai.: nno 9 iki 11 vai. ryte; 1900 & ^TED STREET 

nuo 6 iki 8 vai. vak. apart! namai

šventadienio ir ketvirtadienio 4193 ARCHER AVĖ.
-.... 1 -1 1 ’•------ ................ .... ........es valandos: prieš pietus pagal sutarti

Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v.ADVOKATAI

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

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

Tel. Randolph 6130-5131. Vai. 10-5
Vakarais: 2221 \V. 22nd Street 

(Su Adv. John Kttchinsku) 
Vai.: 5-8; ser. ir pėL 5-6.

Tel. Canal 2 552

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 

f
I ... =--------------------

Ofiso Tel. Kedzie 0482 
Rezidencios TeL Dreiel 9191

" DR, A, A, ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas • 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų tr visų chroniškų ligų

Ofisas 3600 W. Roosevelt Road 
Kampas Central Park Avė.

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

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAB 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų lr vaikų

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

Phone Armltage 2822

DR, W, F. KALISZ
1146 MILWAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 Iki 2 ir 6 lkl 8 P
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartj

Tel. Lafayette 57 93

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

Office: 4459 S. California Avė.

Nędėlloje pūgai sutartj.
=

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tsl. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

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

Pė< nyčios

OPTEMITRISTAI

JOHN B. BORDEN
(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

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va* 
kare. Seredomis ir Pėtnyčio
mis nuo 9 iki 6.

Tel. Victory 4279

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Z

Ofiso lr Ras. Tsl Boulevard 6911

OR. A. J, BERTASH
9494 80 HALSTED STR E EI 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po 
pietų lr 6 iki 8 vai. vakare 

Rea 3241 8. WALLACE RTRBET

OR. S. BIEZIS

Tel. Hemlock 8181

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X — Spinduliai 

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal <222 

Rezidencija: 6640 So. Maplevvood 
Avenue Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 3 & 7 — t v. V. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

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

Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSH, U. P. D.

LIETUVIS AKIŲ 
8FE0IALBTA8

Palengvins aklų jtemplmų kuris 
esu priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karšt). Atitai
sau kreivas akla nulmu cataractua 
Atitaisau trumpų regyatų Ir tolimų 
regystų.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažlau-

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockwell- Street 

Telef. Republic 9728

" J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
• Iloom 92 8 
Tel. Franklin 417 7

Nuo 9 iki 1 Išėmus Suhatas

52 East 107-th Street

Kampas Miehigan Avė.
Tol. 1’uJlman 5950'

Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

Telephone Central 8939

F. W, GHERN AUCKAS
advokatas

BR. V. S, NARYAUGKAS
GYDYTOJAS ir CHIRtmOAS 

3486 West 69 Street 
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p p. s—9

v v Nedėlioj susitarus

BR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Dreiel 6323 

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

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

9 • ",

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija^ 6600 So. Artesian Ava 
Valandos 11 ryto Ud 3 po pietų 

6 lkl 8:30 vakare

, DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų
PO

OFISAI:
4901 14 St. 2924^Washlngton Vai.: nuo nuo

pietų: 7—8:80 vakare10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Nedėllomls 10 lkl 12
Telef. Midway 2880

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

DENTISTAI
Specialė atyda atkreipiama moky

klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto lkl 8 va
kara Nedėliomis nuo 19 ryto iki 
18 po pistų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVB.
Tel, Boulevard 7588

Office Boulevard 7149

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4446 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Boulevard 1481

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas lr Akušeris

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

7—9 vakare

184 North I^aSalIe Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nue 9:36 Iki 6 vai. vak. 
Office; 1*99 8o. Union Ava

Tel. Roosevelt 8719 
YsL nuo t lkl 9 vaL vak.

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

TsL Canal 8228

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

Valandos* Nuo 8 Iki 12 ryto 
nuo 1 lkl 9 vakare

Seredoj pagal sutartj

DR, HERZMAN
Ii RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 
metus kaipo patyręs gydytojau i 
rurgas ir akušeria

88

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365
Ekspertas tyrimo aklų lr pritaikymo 

akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano Iškabas
Valandos nuo 9:39 ryto lkl 9:89 va
karo. Seredomis nuo 9:30 Iki 12 v. 

ryto. Nedėllomls nėra skirtų 
valandų. Room 8 
Thone Canal 9629

Boulevard 7689
Res Hemlock 7991

DR. A. P, KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenne
VaL: Nuo 9 ryto tiri 8 vakare

Gydo staigias lr chroniškas lt 
gasvyrų, moterų lr vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 12 pistų tl 
nuo 6 liti 7:89 vai. vakare.
Tsl. ofiso Canal 3119 Res. Ro. Mota 

13238, arba Randolph <899.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Tlaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 lkl 3 po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakaro.
Nedfll. nuo 10 liti 12 dienų



GRABORIAl:

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuoplgiau- 
■la. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 251#

2314 W. 23rd Place 

Chicago. III.
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court Cicero, III. 

Tel. Cicero 5927

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis nž kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDfiJJU 

Didysis OftaCis:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tai. Tards 1741 H 174S 
SKYRIUS

4447 So. Fairfleld Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 40 Ct. Cicero 
Tel. Cicero C794 

SKYRIUS
0201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 2201

J. F. RAFIZIUS
PIGIAUSIAS UT GRABORIUS. 

OHIOMOCfE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pi jiau negu kiti 
todat, kad priklau
sau prie arabu Iš
dirby st ės.

OFJSAS
002 West 12 St. 
Tel. Canal 2174 
SKY RIUS: 2222
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4022

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABOUIUS

Masu patarnavimas 
rlsaomst sąžiningas lr 
nebrangus, nes netart
us lėlaldu užlaikymui 
•k yrių.

Nauja, graži kv

plyčia dykai.

3307 Anbnrn Avenne

Telefonas Yards 1128

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

S. M. SKUDAS
\

LIETUVIS GRABORIUS 
Didelė graži koplyčia dykai
718 AVEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7 5 82

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTO JAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Modernlž- 
ka koplyčia veltui.
2103 S. Halsted 
SL Chicago. 111.

Tel. Vlctory 1112

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street
Kampas 46tn Ir Paulina Eta.

Tel. Blvd. 62 02

•Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
prlo manės. patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai. gerai lr pigiau 
negu kitur. Koplr&ia dėl Šermenų 
dykai.____________________ _

IBUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc.
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal 8141

ŽINiy-žINELĖS
X P-ni A. Simutienė, “Dr.” 

redaktoriaus žmona, jau su

grįžo iš Lietuvių Šv. Kryžiaus 

ligoninės, kur dr. St. Biežis 

padarė jai sėkmingų operacijų.

PRANEŠIMAI.
'Buneo Party’

24 kuopos Vytės rengia 

“Buneo Party” balandžio 10 

d., Aušros Vartų par. salėje. 

Kviečia visus AVest Sidiečius

A.1 ET K U S
GRABORIUS

Ofisas

3238 S. HALSTED STREET

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

Tol. Vlrglnla 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

4603 S. Marslifield Avenue 

Tel. Boulevard 9277

METINĖS SUKAKTUVĖS

A. + A.
NIKODEMAS OVERLINGAS

Mirė balandžio 12 d. 1929 m. palaidotas šv. Ka

zimiero kapinėse bal. 16 d.

A. a. Nikodemas Overlingas gimė Žalpių kaime, 

Vainuto parap. Naumiesčio valšč., Tauragės apskr. 

Amerikoje išgyveno 35 metus.

Atminčiai metinių sukaktuvių jo mirimo, gedu

lingus pamaldos už velionies sielų įvyks šv. Jurgio 

bažnyčioje, šeštadienyje bal. 12 d., 7:30 vai. ryte.

Gimines, prietelius ir pažįstamus prašom ateit 

Mišių šv. išklausyt ir amžinų atilsį ištart už velionies 

sielų...

Brangus vyre ir mylimas tėve! Štai meteliai lai

ko liūdnai praslinko kai Tu nuo musų atsiskyrei, pa

likai mus našlaičius kartaus liūdesio prislėgtus... 

Prašvito gamtužė, sužido pavasario gėlės ant Tavo 

kapo — sulaukėm pavasarėlio, bet Tavęs musų my

limasai nebesulauksim šiame pasaulyje. Negailestin

goji mirtis atskirė Tave nuo musų, bet įnirtis meilės 

nepergali... Ilgimės Tavęs, pasigendame Tavo švelnios 

šypsenos, Tavo meilaus gerumo ir globos mums; my

lėjom Tavę gyvų, atmenam mirusį.

Ilsėkis ramybėje, brangus vyrė ir tėve, nebega- 

lim Tau niekuo patarnaut, vien siunčiame Tau šir

dies meilę, ilgėsi ir nuoširdžias savo maldas prie 

Aukščiausiojo sosto. •

Nuliūdę:

Veronika Overlingienė, moteris, M. Mikšienė, E- 
lena ir Lucija dukterys, Antanas, Kazimieras, Myko
las, Izidorius ir Vladislovas sūnūs, Aneta Overlingie
nė marti ir Juozas Mikšys žentas.

METINĖS SUKAKTUVĖS

ALEKSANDRAS BAGDONAS
Mirė balandžio 10, 1929, o po gedulingų pamal

dų Aušros Vartų parap. bažnyčioj palaidotas Šv. Ka

zimiero kapinėse balandžio 13 d. Buvo sulaukęs 50 

metų, kilęs iš Telšių apskr., Pavandenio par.

Atmintinės šv. Mišios už a. a. Aleksandro sielų 

įvyks šeštadieny, balandžio 12 ir antradieny balan

džio 15 Aušros Vartų par. bažnyčioj 6 vai. iš ryto.

Visus giminės, draugus, pažįstamus ir kaimynus 

širdingai kviečiame atsilankyti į tas pamaldas ir 

pasimelsti už a. a. Aleksandro sielų.

Nulindę:

Dukterys Stanislava ir Ona.

ir Chicagos Vyčius ir Vytie^. 

Bus daug dovanų ir visiems 

užtikriname “Good time”.

Vytė.

Bridgeport. — Vyskupo Va- 

lančausko pašelpos draugija 

turės mėnesinį susirinkimų ba

landžio 10 d., 7:30 vai. vaka- 

re po num. 3133 So. ITalstml 

St.

. s
Kiekvienas narys būtinai tu 

ri atsilankyti.

J. Samaška.

Kriaučių Local 269 A. C. AV. 

of A. susirinkimas įvyks penk

tadieny, balandžio 11 d., 7:30 

vai. vak., Amalgamated Cen

tro name, 333 So. Ashland 

Blvd. Visi nariai dalyvaukite 

susirinkime, nes bus delegatų 

rinkimas į konvencijų. \

F. Prusis, sekr.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

566

567 

573

Simienui Antanui 

Siurienei Anai 

Srigaitienei Monikai 

Spetila V.

DRAUGAS
578 Tamošaičiui dūk. Š.

580 Vaitkų-.Jurgiui

582 Vasilei Antanui

911 Gudauskui Juozui

917 Juškienei Annai

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj
Pėtn. ir Subatoj bal. 11, 12

“MURDER ON THE ROOF”
Dalyvauja Dorotby Revier, 

Raymond Hatton, Margaret 

Livingston ir kiti garsus artis

tai.

Vitaphone Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

REIKALINGA
5,000 kostomerių pasinau- 

duoti musų išpardavimu. Bar

genai visai šeimynai.

“Seilei” ant:
Ceverykų
Dressių

Kelnių
Maliavų

Varnišių
Vaikų drabužių

Kainos numažintos taip, 

kad pritaikinti jūsų kišeniui.

Atsiveskit vaikus ir visa 

(šeimynų. Juo daugiau pirksit, 

juo daugiau sutaupysit.

Bargenai, bargenai, barge 

nai.

Išpardavimas, kurio negalit 
pamiršti.

I. OOLDSTEIN & SON
2400 So. Oakley Avė.

Tel. Canal 1976

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšle* 
ir patarnavimo, Saukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių kiauši 
alų. sviesto lr sūrių

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1289

MAROUETTE JEtfELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

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

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8882

VINCENTAS

VAIČIULIS
mirė bal. 7, 1 930 m. 9:10 vai. 
vak. 63 metų amžiaus. Kilo 18 
Šiaulių Apskričio. PaŠvletlnės 
Parap. Tubinlų Kaimo. Ameri
koje išgyveno 40 metų.

Paliko dideliame nuliudlme 2 
broliu Mykolų ir Antaną, ir gi
minaičius Jonų, Robertų ir O- 
nut.ę Vaičiulius ir Ignacų Pet
raiti, o Lietuvoj seserĮ Nataliją 
Akulevičle.nę. Buvo narys šv. 
Jono dr-jos lr Simų Lietuvos 
Pittsburghc, I’a.

Kūnas pašarvotas 171 No. 23 
Avė. kamp. laike 8t. Melrose 
Park. III.

Laidotuvės jvyks šeštadieny, 
balandžio 12. IS namų 1 vai., 
bus atlydėtas j Mt. Carmei par. 
bažnyčių, kurioj jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielų. 
Po pamaldų bns nulydėtas j 
Mt Carmei kapines.

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

Nuliūdę:
Broliai ir Giminės. 

Laidotuvėms patarnauja grab. 
A. Prabish, Melrose Purk 797

918 Kausteklitei Basei 

930 Merkeliui Juozapui 

932 Miekunui K. C.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

JVAIROS KONTRAKTORIAI

STANLEY CIBULSKIS
MOI.IAVO.HMO KONTRAKTORIUS 

Poperloju, mollavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5522

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

JULIUS ŠLICKIS
Namų taisymo ir statymo

KONTRAKTORIUS.
Turiu namus, kuriuos mainy

siu ant ūkio Lietuvoj.

2150 So. Hoyne Avė.
Tel . Canal 5529

M. YUSZKA
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 3385

V. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE 
2701 West 47 Street

Tel. Lafayette 1237
Jei jūsų kas neužganėdina, tai 

atsilankykite į musų krautuvę. 

Musų patarnavimu pilnai bu

sit užganėdinti.

Pristatom į visas miesto da

lis.

MŪRTGEČIAI-PASKOLOS
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGICIŲ
Skolinam pinigus ant medi

niu ir mūriniu namu. Komišas 
tik 2%. Kreipkitės į

Public Mortgage Exchange
S. L. FABIAN, Mgr.

809 West 35th St.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama i vienų dienų 
Perkame real estate kontraktus

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 2500.000 ••
2804 80. KEDZIE AVENUB 

Tel. Lafayette <788-<71<

vi

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generaiis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET 0HI0AG0, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

General iai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 

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

paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 

liudija musų teisngumą. Senus namus taisome ant leng^ 

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 

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

tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 

2621 W. 71st St., Hemlock 0367 Rez. Grovehill 1686•SOįf

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams Ir navinin

kams pirm pirkimo naujo karo Šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobiius 
sul vėliausios mados automatiškais 
įtaisymais. Spart Royal tekiniais ir 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai

G. Navadomskis, Savininkas lNash PnPu°so- už tokias Pn-

ieinamas kainas pas
Elektros kontraktorius BALZEKAS MOTOR SALB^j

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

Studebaker 27 Special 6 ke

turių durų Sedan, mažai var

totas, visi geri ballion tairai, 

4 ratų breksai. Karas toks, 

kokį tų dienų gavau. Labai 

reik pinigų. Paaukuosiu nž

50.

6750 So. Campbell

LEAVITT STREET 
GARAGE

Viktoras Yuknis, Savininkas
Visokis automobilių dar

bas. Kainos prieinamos, dar

bas garantuotas. Red Crown 

gazolinas.

2226-30 So. Leavitt St. 
Tel. Canal 6954

NAMAI -- ŽEMĖ
EXTRA BARGENAS

Priversti parduoti pigiai 

parduosim moderniškų plytų 

storų, 2 flatų, 4-5 kamb. karš 18 LOTŲ IŠMAINYMUI
Turiu 16 lotų mainymui. Galiu lo

tu vandeniu apšildymas, 2 ka- tus išmainyti ant namu, automobi- 
, , ,v. ti , iių a» ant kitokių dalykų. Musų kal

ių plytų garadžius. Beitdos nos labai žetnos sulyginant su kitų. 
$2,160 metuose. 1-mų įuorgi- AtoIkite ir persitikrinkite.

čių $8,(XX) po 6% 5 metams. 

Casli $4,500. Balansas po $50 

mėn. Pažvelgk į 6515 So. Ash-

. -tr j 4 kambarius. Ptųnutinis floras karštu
land, duok pasiūlymų. K re) P- [vandeniu šildomas. Ąžuolo trimingai, 
kis į 6621 So. Ashland Avė toUetai ,štal8yti tailemis- Kaina *14- 

Tel. Hemlock 8716.

BIZNIO PROGOS

Kalvė, 3ulicjimo šapa, stąkas, 1- 
raukiai, elektra, cash biznis, nėr 
konkurinctjoR, darbo daug. J. A 
Graliam, Milo. Ia.

Už $3.000 nupirksi ltooming Hųuse 
iš 56 kamb. Geras, elektra. Figial. 
55 Erle.

{VAIRUS PARDAVIMAI
Koncertinos, Bandonionai, armoni

kos parduodam, mainom, taisom 
Oito E. Georgi 1738 No. Califųrnia.

ŪŽS475 GAUSI RAKANDU
VERTES UŽ $3,000.

4 kamb. rakandai vartoti 60 

dienų. 3 šmotai tikro rožme- 

džio Mobair parloriaus setas, 

vėliausios mados. 8 šmotų rie- , Paaukuosim 24,300 eųuity, investy- 
įtų J 6 kamb. bungalow. 2 karų ga- 

Šuto medžio valgomosios setas, pradžius už 22,300 cash. 5713 South 
4 šmotų riešuto medžio miega- Troy St'

mosios setas su springsais ir 

madracais, 5 šmotų dinette se-

5 kamb. Stucco bungalovv, lotas 
60x150, arti transportacijos. mokyk
lų, bažnyčių, g-vė Išpeivyta. kaina 
25,500, 2500 cash. Atdara nedžlio-

tas, du 9x12 AVilton kaurai, mis. Downers Grove Inv. Co. 1018 
, ....... v įCurtiss St. Tel. Downers Grove 391.
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.

Ketvirtadienis, Bal. 10, 1930

ATLAS PHOTO STUDIO
J. W. Staneika

Naujas Savininkas 

Gerai, pigiai ir greitai atlie

kam visokį fotografijos darbų.

4090 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 0265

REAL ESTATE

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 apgyVen

toj vietoj. Teisingas pasiūly

mas nebus atmestas. Matykit 

savininkų dienų ar vakarais.

6433 So. Rockwell St. 
Chicago, UI.

is PRIEŽASTIES MIRTIES 
UŽ PUSĘ KAINOS.

Bridgeport kolonijoje parsiduoda 
muro 6x3 kamb. namas. Kaina tik 
26,500.00. šio namo kaina butų 29,- 
50fl„ dabar tik 26,500, nes savininkai 
yra mirį, už tai jis bevelk už pusę 
kainos atiduodamas

BAKS & CO. (Baksevicz) 
4394 Archer Avenue 
Tel. Virginia 0055

PARDAVIMUI NAMAI. 
Negirdėtas Bargenas

Du nauji 2 flatų muro namai po

000. Parduodame už 28,950. Pasi nau
dokite proga, nes tokiu progų retai 
atsitinka. įnešti tik 22.000 Kiti kaip 
randi. NanįaT randasi Brlghton Park. 
Reikalingi agentai. Atsišaukite.

BAKS & CO.
4394 Archer Avenue 

Tel. Virginia 0055
6 ak. sodas, didelis nalnas. vanduo, 

elektros šviesos,• arti Denver. 210.900. 
Gėrės išlygos, W. S. Rudolph, 3441 
W. 39 Avė. Denver, Colo

20 iki 80 ak., arti Green Bay. geri 
keliai, mokyklos, bažnyčios, turtinga, 
pieno kraštas, pakaimės žirnių, pu- 
nn. morkų, burokų, kopūstų, agur
kų, P. Bolsiul, P. O. Box 2 53. 
•R-.jen Bay, \Vis.

5 kamb. namas, kamp. 50x190, stik 
Hniai porčiai, 2 karų garadžius. N. 

■ W. trųns., vaisiai, greipsai. Savinln- 
kas 341 Maple avė. Elmhurst, III.

2 fl. mediniai namai 6-5 kamb., 
cemento pamatai. Karštu vand. šild. 
29,500. 1424 W. 73 Street.

PARSIDUODA i/2 akerio 

žemės su 4 kamb. namu. Ge

ras bargenas tik $4,000. Kreip

tis į “Draugų”?

2334 So. Oakley Avė.

FARMOS.

PIRKIT FARMAS
Turiu visokių farmų ant 

pardavimo ir mainymo kainuo 

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

00. Norėdami farmos meldžiu 

parašyti kokių farmų norite, 

i 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, Michigan

KARMA, pigiai, pieno ir paukščių, 
5<k ak., visos reikmenos. vištos, kar- 
vėA geras vanduo, arti mainų mles- 
*O> Vieškelis 49 E. Z. Handley. Anna- 
poilu, Mo

I


