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Bolševikai Skerdžia Rusus Ties Katedros Durimis
NUŽUDYTŲ ŽMONIŲ LAVONAI 

NURITINAMIjlPEN
Gandhi Serga; Indėnai Tarpu- 

saviai Kovoja
BERLYNE SUIMTA TRYS SOVIETŲ 

ATSTOVYBES TARNAUTOJAI

INDĖNŲ VADAS SERGA; 

INDĖNAI KOVOJA

VICE-PREZIDENTAS IR PLAKTUKAS

ŽŪVA RUSAI GINDAMI 
SAVO CERKVĘ

BUK A R ESTAS, Rumunija, 

bal. 10. — Iš Bender praneša, 

kad Tiraspoly sovietų valdžia 

uždarė stačiatikių katedrą.

BERLYNE SUIMTA 3 
BOLŠEVIKŲ AGENTAI

BOMBAJUS, bal. 11. 

Nuo didelio nuovargio susir- 

<go indėnų tautininkų vadas 

/Mahatma Gandhi.

• Tuotarpu už 100 mylių nuo 

j'čia j Siaurrytus mieste Nasik 

ir apylinkėse indėnai veda ta- 

rpusavę kruviną religinę ko

vą.

Tuo įvykiu Gandhi dar dau

giau spaudžiamas. Kada in

dėnams reikalinga vienybė, 

tada jos nėra.

BERLYNAS, liepos 11. - 

Policija areštavo tris Rusijos! 

sovietų valdžios prekybos biu

ŠALIES EUCHARISTINIS 
KONGRESAS OMAHOJ

i

i

OMAHA, Neb. — šįmet ru-
ro tarnautojus. Kaltinami vei- gsėjo 23, 24 ir 25 dienomis į 

Skaitlinga rusų minia suplū- ,kimo prieš Vokietijos valdžią? čia įvyks Šalies .(Nacionalis) į 

VnUdro jr užpuolė .Susekta keletas slaptų komu- Eucharistinis Kongresas. Tos*do ginti katedrą

sovietų agentus. Į nistų spaustuvių, kuriose bu- rūšies Kongreso šioj šaly ne-į

Iš Tiraspolio garnizono jg.1 vo • spauadinami ir skleidžia-/buvo per 20 metų, nors taip

šauktas raudonųjų kareivių 

batalionas malšinti minias. Ki

lo nelygi kova. Kareiviai ko

vojo šautuvais, gi tikintieji

—• laidom**, akmenimis .ir da

lgiais.

Tikintiems nebuvo galimy- 

l»ės apginti katedros. Prieš 

kareivių šaudymus nebuvo ga

lima jiems atsilaikyti.

Bender miestelis yra Besa

rabijoj! palei Dniestro upę. 

Kitam upės šone yra Tiras- 

polis. Iš Bender žmonės aiš

kiai matė, kaip nušautų kated

ros ginėjų lavonai buvo ver

čiami tiesiog upėn.

PRIVATINIAI PIRKLIAI 
MASKVOJE

v

u

■

■

z

Būti Komunistu - Reikia Būti 
Piktadariu

HONGKONG, Kinija. — lesi tai įrodyti atnešęs čia sa- 

' .Maryknoll misionierius pasakojo tėvo galvą," pareikšta jain. 

j'ja t<>kį tikrą Kinijoj įvykusį j Vaikiukas pradėjo protes- j 

tuoti. Jis juk tėvų gerbime 

augintas. Tai negalima. Bet 

raudonųjų sąlyga nebuvo kei- ,

j atsitikimą.-
ii Netolimoj nuo čia sodyboj 
i raudonieji kiniečiai sudarė
kuopą. Vienas dešimtų metų čiama.

.vaikas raudonųjų klausė, ar j Antrytojaus vaikiukas į rau 

ir jis gali būt priimtas, nes donųjlų susirinkimą atėjo sa

vo tėvo galvą nešinas. Jis nu

žudė tėvą. Tuojaus pripažin

tas raudonuoju ir priimtas

ir jis norįs būt komunistu. ' 

Jam atsakyta, kad jis gali.

Bet pirm visako turi Įrodyti

j,savo tikrąjį pasiryžimą. “Ga-'kuopon.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
LIETUVAITE VIENUOLE TARDYMAS LENKŲ ŠPIO-

GAVO LICENCIATO 

LAIPSNJ

' NAŽO BYLOJ PABAIGTAS

mi komunistiški atsiliepimai, ' vadinamų apylinkių (kraštų) 

i Kongresų buvo keletas. Iš šių 

pastarųjų paskutiniu kartu

buvo 1928 m. mieste Buffalo, duojama, lįsRs didelis plaktukas vice-prezidentui įteiktas

Areštavus tris tarnautojus 

gali būt nutraukti, santykiai 

su Maskva.

VATIKANO PINIGAI

ROMA, bal. 11. — Laikraš

čiai praneša, kad Vatikano 

Miestas šįmet įsigys nuosavas 

'monetas (pinigus). Pinigai bus! 

aukso, sidabro, nikelio ir žal

vario. 'Ant jų bus Šventojo 

(Tėvo Pijaus XI biustas.

MILIONAI KOVOTI 
ŽIOGUS

MASKVA, bal. 11. — Ka

da Stalinas paskelbė privati- jau gręsia 

niams pirkliams kiek laisvės, Hm. 

j čia tuojaus pradėjo gryžti 

galybės įvairių daiktų ir mai

sto pardavėjų. Gatvėse praei- ; 

viams parduodama mėsa ir J 

kiti valgomieji produktai.

IŠVEŽTAS MIRUSIOS 
KARALIENES LAVONAS

ROMA, bal. 11. — Italijoj 

mirusios Švedijos karalienės 

lavonas specialiu traukiniu iš

vežtas į Vokietijos uostą Swi- 

nemunde. Iš ten švedų karo 

laivu lavonas bus paimtas į 

Švediją.

NORĖTA SUKELTI NAU
JĄ REVOLIUCIJĄ 

MEKSIKOJ

MEXICO CITY, bal. 9. — 

Naują revoliucijų Meksikoj no 

rėjo sukelti komunistai. Bet 

jiolicija laikų patyrė apie su

moksiu. Daug komunistų are- (Sės. 

štuota čia ir kituose miestuo

se.

“Osservatore Romano” pa-
Kriminalinė policija pabai

gė tardymą keturių kaltina-

Vide-prezidentas Curtis yra senato pirmininku. Po-'akntiniaB1 snvo Kana,mųjl( žpionažo L(,nkijtos nau.
edziy vedpnut p.rmsette.a. naudoja plaktukus. Atvaiz- Jjla,,jni apip įvarty ,dai. Galutinai nustatyto, kad

vadovavo Stepas 
stodamas ta-

uuiversitete gavo licenciatą, mauti Šaulių Sąjungon pasi-

/^ČATT? NORĖTA PASPRŪSTI Laikraščiai pastebi, kad Lie- vadinęs save lietuviu kilusiu

V-d JLJL V'/iAJVZ J C I l§ KALĖJIMO tuva, matyti, nori eiti Jungti-riš Vilniaus.

riliu Valstybių ir Italijos pė- ! , ... ..
-----------------------------i . , . . . Visa kaltinamoji medžiaga

Cook apskrities kalėjime .va-į domis, kurios ėmė rūpintis

m. niiesie nunaio, j > r i , \i u- m' i • vienuolę Mariją Ignaciją, ku-(špionažui vadova1

. Tikim,. kad šįmet ruo-1 J s J® neg|liinaudoti, nes nelengva atkelti Naudojamas • vakieka. kuri, at

„ Fm-tarUtini, plaktukas WSde jo guli "ant stalo” n P"* ' VUkitkas, kuria at
IS rjUCnariSliniS ,■■■■■■■ ■■ „■ ..... ■ ■■■— , ...... . nnivorsutotp iravn lippnr.ifltn mauti ŠarUni San

*
'Siamas

Kongresas sutrauks galybes 

tikinčiųjų, nes dalyvaus daug 

vyskupų ir kunigijos. Jau pa-į 

gaminta Kongresui programa.

CAIRO, Egiptas, bal. 11. — 

(Egipto valdžia parlamento 

reikalauja skirti 3 milionus 

■ dolerių kovoti žiogus, kurie 

ir medvilnės der-

MAŽĖJA AUSTRIJOS 
GYVENTOJŲ SKAIČIUS

VIENNA, bal. 11. - Aus- 

11 rijoj nuolat mažėja gyvento

jų skaičius. Gimimų skaičius 

ivra dar didesnis už mirimų 

skaičių. Bet už keletos metų, 

,kaip spėjama, mirimai užims 

pirmąją vietą.

____  KIEK KAS GAVO BALSŲ

BRITANIJOS AUDIMINESE' ■ Einant galutinais apskaičia-
STREIKAS

LONDONAS, bal. 11.

ifVimais, kandidatas į munici- 
i . . . *
palmius teisėjus adv. Mast 

— (Mastauskas) laimėjo 103,122 

Britanijos audeklų ir gelum- piliečių balsus. Gi kandidatas

bių pramonėje Yorksbire pra- į legislatūrą adv. Grisli — 14,- 

sidėjo darbininkų streikas. Į 652 balsus.

porą dienų apie 109,000 dar----------------------------------------------

bininkų streikuos. Iš nusidirbimo per rinkimus
Streikas kilo prieš užmoke-

snių mažinimą.

KINIEČIAI BANKININKAI 
ORGANIZUOJA ARMIJĄ

SHANGHAI, bal. 11. — Tu

rtingi Kantono pirkliai ir ba

ls nusidirbimo ir nuovargio
1

l>er rinkimus, praeitą antra
dienį, susirgo ir mirė policmo- 
nas AV. Scbnaitman, 50 m., ir 
T. Radtka, 30 m. Abu turėjo 

''silpnas širdis.

kar susekta septynių kalinių ( sav0 vienuolių išmokslinimu., 

sutarimas pabėgti iš kalėjimo.L.

Visi jie uždarvti į stipriausias1-------------------
kameras. . (IŠMETĖ PROKLAMACIJAS

Per langą iš ligoninės 1 Mažeikiai. Čia dažnai iš na- 

Iš Šv. Antano ligoninės per kties žmonės randa išmėtytų 

langą iškrito iš trečiojo aukš-, bolševikiŠkų jvroklamacijįj. Ne 

to ir žuvo Mrs. C. Tumpacli,' seniai nakries buvo rastas 

58 m., iš Cicero. Jinai ligoni- -tokio turinio atsišaukimas:

yra perduota kariuomenės 

Teismo Valstybės Gynėjui.

“R.”

VATIKANAS SUSIRŪPI
NĘS DIVORSAIS AME

RIKOJE

FRANCISCO, Cal., 

—- Iš Romos gryžo

SAN 

bal. 10.

‘‘Minėkime žuvusių kovotojų vietos arkivyskupas Hanna. 

i atmintį”,‘‘Šalin fašistinės sa- Jo Aukštoji Malonybė pažy- 

ivivaldybės” ir t.t. Po vieno- ,ni, kad Šventasis Tėvas šia- 

Policmonas J. Isaacs, 25 m.,' ni^ proklamacijomis pasirašo ndie daug susirūpinęs plinta- 

susibarus pašovė savo žmoną. į-** Lietuvos raudonosios pagel- nčiais tarp krikščionių divor- 

Suimtas sakosi, kad tas įvykę bos centro komitetas’ po ki- sais Amerikoje. ,

netyčiomis. Kitaip sako • pa-» 'tomis “Lietuvos komunistų

nėj buvo gydoma.

Pašovė žmoną

Šaudo viešbučio koridoriuje šautoji.mkininkai išsprendė tuojaus 

sudaryti 300,000 dol. fondą ir*' Keli parkų policmonai šau-l 

įgreitai suorganizuoti iš 6,000 dydami į Stevens viešbūčio 

savanorių armiją kovoti plin- .karidorių ■ isivijo jauną vaiki-!

!partijos centro komitetas.”
Divorsai Įrodo, kaip salies

Ap.plėšta banka
T)u plėšiku apiplėšė Fox

tantį pietinėj Kinijoj komuni- nų, norėjusį pavogti automobi- Biver Gr«ve banką. Sakoma

zmą. Ši armija bus užvardin- bų. į PaSr<j’ę aI’n 2,000 dolerių ir
ta kiniečių priešraudonoji a-' Suimtas yra S. Carpusinski, "nvažiavi Cbicagos pusėn, 

rmija. 10 m., nesenai paliuosuotas iš

.bausminės St. Charles moky-

gyventojai laikai mažai domės 

Proklamacijas policija sūri-, atkreipia į didžiuosius kriks- 

nko ir ieško tų “paukštelių Uloniškus idealus, sakė arki- 

lizdo.” “^L L.’”vyskupas. Padėtis laimi ap-

— ... -gailėtina. Turi būt kas-nors

JURBARKO TILTAS veikiama prieš krikščioniškų

šeimynų griovimų.

Šios priemonės imtasi, ka- 

ida į Kantoną suplūdo galybės 

BOMBAJUS, tai. 10. - In-į T žmo

GANDHI YRA LIUOSAS klos.

Dawes
Užvakar

iš Londono
Susisiekimo ministerija šio- 

rinis dienomis pasirašė su pil.

dijoj gyventojų suirutės ir 

(valdžiai priešinimasis vis la- 

(biau plinta. Vyriausias už ša

lies nepriklausomybę kovoto- 

(jas, Mahatma Gandhi, ligšiol 

(policijos neliečiamas. Jo du 

( sūnų jau kalėjime. Kasdien 

(suimama daug Gandhi sekėjų 

(UŽ druskos gaminimą ir par- 

(dnviiną. A’ietomis įvyksta rinu

nių.
Tyrinės išlaidas

Iš AVashingtono praneša, 

kad senato komitetas ištirs, 

kaip dideles išlaidas kampa

nijoj prieš “priinary”

j (Stevens viešbflty Chicagos 

■įžymiuosius pramoninkus is 

Londono per radio kalbėjo a- 

mbasadorius Davės. Jis ragi

no čikagiečius vikriau ruoštis

susirinkusius į sutartį, kad tas

KARDINOLUI PAMINKLAS

( A\ AŠIIINGTON, bal. 11. —jnijoj prieš ‘‘priinary” Illino- 
iKardinolo Gibbonso atminčiai ise turėjo šen. Deneen ir ko 
•Kolumbo Vyčių organizacija ngreso atstovė McCormick.
statydins čia paminklą. Tam__________________________

tikslui bus parūpintas atariu- lt SAN FRANCISCO, bal. 10.
karnas fondas. !— Centralinėj ir rytinėj Ka-1 - —------------ --------------------- --- ----------------

Paminklas bos kardinolo lifomijog dalyse, taipat vaka-j CHICAGO IR APYLIN- 

statnla. Atsieis apie 200,000 rinėj Nevados daly vakar at-jKftS. — Išdalies debesiuota;

————— J dolerių. Kongresas leido .jaustas lengvas žemės drėbė-i popiety pramatomas lietus;

PLATINKITE “DRAUGA" rinkti paminklui vietą. i'jimas. I vėsiau.

L pastatytų ties Jurbarku laiki

nų tiltą. Tilto statybos dar

bus pradės tuojau, kai išneš 

ledus ir vanduo bent kiek nu- 

! slūgs. Tiltas bus pastatytas

VAIKŲ SVEIKUMO 
DIENA

AVASHINGTON, bal. 11. — 
Prezidentas Hoover vaikų svei 

kūmo 'dieną paskelbė, gegužės 

1 dieną. , t.;

pasaulio j«r«lon 1933 m. ir,nnt ix)|j|Ji kn(| n(,truk()v„/jai.

ligi to laiko Chicagą 
apvalyti, išnaikinti visus pik- 

itadarius ir negeistinus netva-Į 
| rkos šalininkus.

ragino vams judėti ir sieliams pluk

dyti. “R.”

LANKOSI LATVIJOJE

Arkivyskupas Karevičius i 

lankosi J Latvijoje, vizituoda-; 

mas Marijonų vienuolynų Vi- 

lenuose, Latgalijoje. “R.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų r. .$10.00 

Britanijos 1 sv. sterl. 4.80 

Franeijos bOO frankų 3.9L 

Italijos 100 lirų 5.23 

Belgijos 100 lielgų 13.94 

Šveicarijos 100 frankų 19.37( 

Vokietijos 100 uiaikių 23.8čį
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

(Ep. encycl. “Humanuiu genus”, 20 apr. 
1884).

g) Bažnyčia guli įsakyti katalikams dė

tis ar kurti geras draugijas, nes be jų ka

talikams sunku sėkmingai gyvuoti ir Bažny

čiai pasiekti savo tikslas ir t. t.
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Jaunosios kartos auklėjimo 

pareiga priklauso tėvams, bet 

nevisi tėvai turi laiko ir tin

kamo prisiruošimo savo vai

kelius pamokinti. Taigi, dide

lę dalį to naminio auklėjimo 

atlieka mokykla. Kuomet mo

kyklai pavedama vaikelių au

klėjimas, svarbu, kad toji mo

kykla atatiktų tėvų pageida

vimams.

Auginant vaikelius, juos 

reik auklėti krikščioniškoje

Į praėjusiuosius nominacijos (primery) 

linkimus Illinois valstybėj viso pasaulio akys 

laivo atkreiptos. Mat, ėjo kova tarp šen. Char

les S. Deneen’o, Pasaulinio Teismo (World 

Court) šalininko ir p-nios McCormick, to 

teismo priešininkės. Pastaroji nominacijų lai

mėjo didele balsų dauguma.

Dabar dėl šen. Deneen’o pralaimėjimo y- 

ra girdima įvairių komentarų. Vieni sako, 

kad jis pralaimėjo dėl to, kad griežtai stove-

jo už Pasaulinį Teismą, kiti - kad jis palai-tvarioje. Be tinkamo krikščio-

kė prohibicijos įstatymą, treti dar kitaip sa- ,niškai reliSini" vai ^sesens vienuoles

kas gauna tiktai dalina išla-; Paremkime tųjį jų šventų

lėms priseina mokytis pa-! 

čioms, kad pasiekus aukštesnį | 

mokslų. Mokytis/visiems bran-’ 

giai atseina. Taigi čia jomsį 
turi pribūti pagalbon katuli-1 

kiškoji visuomenė, nes vienuo

lės rengiasi dirbti visuomeninį 

vaikelių auklėjimo darbų.

Šiuo laiku seserys Kazi

mierietės kas met daro vajų 

savo motiniškų namų — Šv. 

Kazimiero vienuolyno palai- Į 

kymui. Taigi lietuviai katali- i 

kai paremkime tų taip svarbių* 

ir mūsų išeivijai naudingų įs- j 

taigų, nes jinai rengia ir la-j 

vinų mūsų vaikelių auklėjimui;

mokytojas.

ko: kad tuo balsuotojai pareiškę nepasitenki-

nimą prez. Hooverio administracija, prie ku-|vinim1!' kad tuo tarPu reli«i- ir «art>in«» pašventimo dar-

(Pabaiga)

b) Politinių draugijų tikslai, jų progra

mos pagristoji pasaulėžiūra negali priešta

rauti Bažnyčios mokslui, ir jų priemonės ne

gali laužyti katalikų sųžinės reikalavimų. Ki

taip savaime negali prie jų priklausyti kata

likai. Bet ir tokios draugijos negali būti va

dinamos katalikiškomis tikrų ja prasme. Bent 

Bažnyčia nenori vadinti jų tuo vardu. Nes 

politinės draugijos turi labai plačių dirvų ir 

slidūs jų takai.

iios prasidėjęs nedarbas, pasunkėjus krašto 

ekonominė būklė.

Yra ir tokių, kurie mano, kad Mrs. Mc

Cormick laimėjo dėl to, kad jų palaikė demo- 

! kratai, kad rudens rinkimuose turėjus siipnes- 

' nę oponentę demokratų kandidatui į senato- 

' rius p. Hamilton Levis.

niai lavinamas vaikas gauna bų!

Federacijos Sekretoriatas.

KO SIEKIA KOMUNISTAI

visapusiškų išlavinimų.

J. A. Valstybių susipratę tė

vai katalikai nepaiso didelių 

' išlaidų, jie savo vaikelius siun

čia į parapijų išlaikomas mo- Komunistams nerupi įvesti 

ltyklas. Senesnių amerikiečių [pasauly kokius-nors pagerini- 

tėvų tarpe mažai rasime to- mus, ty. geresnę tvarkų, arba

kių, kurie savo vaikelių ne

įleistų į parapijos mokyklų, 

'nes tenai vaikučiai visapusiš-

Po šių rinkinių lietuviuose pasireiškė ga-jkai auk1ėjami ir lavinami, 

na didelio nusivylimo. Nelaimėjo nei vienas į Mažas kudikis ,at)ai linkęs

LIETUVIŲ POZICIJA.

c) Politinės draugijos visai teclmikiniuo-: kandidatas- N'Sa™ nominacijos nei tie j į,ogus papro{ius. Jis reika.
, b unrli/laf oi L-nrio o irt nnvo ew InimAtniil ’ ’ ... ....

se dalykuose visai nepriklauso Bažnyčios.

d) Politinės draugijos vis dėlto priklauso 

Bažnyčios netiesiog, būtent, tuose dalykuose, 

kur paliečiama tikyba ar dorovė.

e) Bažnyčia gali įsikišti i politinės par

tijos dalykus tada, kai paliečiami tikėjimo ar 

dorovės dalykai ir nepaklausius uždrausti ka-

kandidatai, kurie ėjo neva su “laimėtojų 

grupe. Del to kai kas skaito, kad lietuvių po

zicija Illinois ir šio miesto politikoje pasirodė 

silpna. Tačiau mes kitaip į tai žiūrime.
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Prieš rinkimus keliais atvejais mes esa

me pažymėję, kad šie rinkimai tai mūsų po

litiniai) kvotimai, kuriuos mes turime išlaiky-

tulikams dalyvauti toj partijoj. Taip uždraus-; ti, jei norime įsistiprinti vietos politikoje. Ar 

tos yra politinės liberalų ?t"Wėlalrstų drau

gijos.
Visi kalbėtieji ekonominių ir politinių 

draugijų dalykai na’tūrališkai išplaukia iš to, 

kų kalbėjome apie Bažnyčios ir ekonomijos ir 

politikos santykius. Todel naujų įrodymų ne

bereikia.

f) Bažnyčia gali uždrausti dėtis į blogas 

(draugijas — ir to draudimo turi klausyti ka

talikai. Nes Bažnyčios dalykas yra saugoti 

žmonių dorovė ir jie įspėti bloguose daly

kuose. Be to, Šv. Tėvas Leonas XIII rašo:

“Taip dideliame šiandieniniame pavojuj, 

taip atkakliai puolant krikščionių vardų, Mes 

turime nurodyti pavojų, turime įvardyti prie

šus ir su jais, kiek galėdami, visais būdais 

kovoti, kad amžinai neprapultų mums paves

tieji ganyti, ir J. Kristaus karalystė, Mūsų gi-

mes tuos kvotimus išlaikėme? Mes esame lin

kę manyti, kad taip.

lauja nuolatinio sekimo ir tė- 

mijimo, kad gerai elgtųs. Jau

noji siela reikalauja nuolati

nio lavinimo gerųjų žmogaus 

jausmų; o tai gali atlikti tik

tai mokytojos vienuolės, ku

rios yra pasišveątusios vaike

liu auklėjimui.

įfad padalyti katalikiškų 

mokyklų savo tin-

darbininkams gerovę. Jų tik

slas yra tik visur įvesti bet

varkę, paskui sukelti revoliu

cijas ir įkurti pragaištingus 

sovietus — proletariato rau

donųjų valdžia.

LRKSA. 33 kp. narys, autorius “Lith 

uania, Otir Couiltry” (Lietuva, Tėvynė Mūsų),

.“The Lithuanian Nation’-ę “T’..dnu Tjveius- 

ko”, “Lithuanians” ir kitų veikalų apie Lie-

, tuvų. Buvęs leidėjas ir redaktorius “The Lith

uanian Booster”. P-ųs T. Šeimis turi išstatęs 

savo kandidatūrų į LRKSA. Centro Valdybos 
Iždo Globėjus. Balsavimai baigsis ši tnŽncsĮ.
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bėti. Jie siekia vieno dalyko, !jų”, jei pavyktų šių šalį pa

tai revoliucijos.

Be betvarkės sukėlimo nie

kur revoliucijos negalimos. 

Dėlto, komunistai čia ruošia

Taip rašo laikrašty New į demonstracijas, kad tuo budu 

York Herald Tribūne M '.pagaminti dirvų betvarkei. Jei 

Woll, Amerikos Darbo Fede- vienur, ar kitur jiems pavyktų

keisti bolšėvistine, ty. įvesti 

sovietų kraugeringų diktatūrų, 

kokia gyvuoja nelaimingoj 

Rusijoj.

Taigi, komunistų svarbiau

si siekiai yra betvarkė ir rau

donoji revoliucija.

Nežiurint to fakto, kad šen. Deneen’o gru • kainų, reikalingą, kad ir sese 

pė pralaimėjo, jos pastatytas lietuvių kandi-Į1^ mokytojos būtų tinkamai 

datas į teisėjus adv. Frank B. Mast’as gftvo’|Pr’s*ru°šja8*08 turinčios

stebėtinai daug balsų, būtent virš šimto trijų reikalaujantę mokslo cenzą, 

tūkstančių. Tas parodo, kad mes lietuviai vie-, Kadangi nedaug atsiianda lie- 

ningai dirbdami, politiniame gyvenime čia ga- tuyaičių, stojančių vienuoly- 

lime užimti tvirtų pozicijų. Tai nėra mūsų

pralaimėjimas. Lietuvių ir mūsų veikėjo adv.

racijos vice-prezidentas.

Anot Woll, šioj šaly komu

nistų veikimas yra tiesiogi

nis Maskvos sovietų valdžios

parėdvmas. Centralinė sovietų

* ■ v
valdžia visose šalyse turi ga

lybės apmokamų agentų. A- 

gentai iš Maskvos apturi nuro

dymų, kų jie turi daryti, kaip 

jie turi agituoti.

Kas galvoje Maskvai arba 

Amerikos komunistams dau 

gelio žmonių nedarbas. Jie ne

turi nei mažiausio noro, nei 

pasiketinimo bedarbiams gel

nan su aukštesniu mokslu, 

taigi žemesnių mokslų vienuo

Frank B. Mast pozicija žymiai sustiprėjo, nes j -—■——— -----—— —-----------------------————■

įrodėme, kad mes turime ir balsuotojų ir oponentais buvo seni teisėjai ir seni politikai, j tėjiasirode.

gražios įtakos Chicagos miesto gyventojuose. Rodos, kad turėjo laimėti adv. J. Grišihs, 

Surinkti 100,000 balsų lietuviui, ėjusiam su kuris ėjo su Snow grupe į valstybės legisla- 

ta grupe, kurios vadas pralaimėjo, yra dide- turą. Bet, matomai, tos pačios grupės žmonės 

lis dalykas. Šen. Deneenui laimėti reikėjo 'jam užstojo kelių į laimėjimų. Vienok ir jisai 

dar 200,000 balsų, o p. Mast’ui dar 40,000. Jei nurinko netoli 15,(XX) balsų, kas reiškia, kad 

šen. Deneen’as būtų laimėjęs, ir adv. Mast’as *. ir jn pozicija, nors nominacijoj ir negavo ne-

nania, ne tik būtų ir visa pasiliktų, bet būtų būtų laimėjęs. Nieks apie tai neabejoja. Jis , susilpnėjo.

papildyta naujais vaisiais visame pasauly”. 1 būtų laimėjęs nežiurint ir to fakto, kad jot Kiti visi lietuviai kandidatai silpnokai

Georg von Gebelenz.

ŽIEDAS.
>■*

(Pabaiga)

Aš ėjau ant kelių per grindis, žiūri

nėjau ir čiupinėjau kiekvienų vietų... nie

kur nebuvo nei ženklo kraujo! Bet, Dieve 

teisingasis, aš pats mačiau, kaip bėgo iš 

jos krūtinės kraujas ir krito ant šviesių 

plytų grindų! Ar tai iš tiesų būčiau ma

tęs sapne? Ar aš pamišau? Bet tuomet 

kaip su žiedu, kurį ji man davė? Jis bu

vo užmautas ant mano piršto — toks — 

toks tikras, auksinis!..

Visa pasakojau leitenantui. Aistru 

degė mano krūtinėje matant, kaip jis ju

dino galvą, vogčiomis apžiūrinėjo mane 

įtariamu ir susirūpinusiu žvilgsniu, — o 

aš nieko negalėjau padaryti, kad įtikin

tum leitenantą, kad aš neklajojau ir kad 

mano galva tvarkoje.

t •
Ir kad per daug nenervintų manęs, 

leitenantai vis dar apžiūrinėjo kambarį, 

ir tuojau nž apverstų baldų vienam kam

pe jo akys susidūrė su esančiu prie sie

nos paveikslu.

Su vargu aš sulaikiau pasirengusį iš

sprukti šauksmų: prieš mane buvo nepa

žįstamosios paveikslas... Jos akys, plau

kai, lūpos — visa buvo kaip gyva!

Aš pradėjau prašyti leitenantų, kad 

jis išeitų ir paliktų mane vienų Ko dar 

ieškoti? Per amžių amžius nieks nieko ne

ras! Draugas nenoroms nusileido, aš li

kau vienas ir visų naktį prasėdėjau prieš 

paveikslų.
Rytų, vos prašvito, leitenantas atėjo 

pas mane — su ta pačia susirūpinusia, iš

vargusia veido išraiška, bet jis prakalbė

jo tyčia apie ką kitų. Mane tas taip su

nervino, kad pirmas pradėjau kalbėti apie 

praeitos nakties žygius. Jis atsakinėjo nu 

sileidžiančiai kas mane nervino dar la

biau, ir mes rengėmės tikrai susipykti. 

Tuo laiku įėjo kareivis su pranešimu, 

kad vietinis dvasininkas nori mane pama

tyti, bet dėl kai kurių svarbių priežasčių 

kviečia jms save.

Aš pamaniau, kud nuo, jo, gal būt, teks 

sužinot iapie nepažįstamųjų, ir tuoj nu

sekiau paskui senę, padavusių man dva

sininko prašymą.
Kelias, pasirodė, esųs ne trumpas, to

del, kad dvasininkas gyveno kitam dva

ro gale, mažame namely, kurio vidus nė 

kiek nesiskyrė nuo valstiečių namų. Bau

ginantį įspūdį turėjo didelė dvaro gatvė, 

įxj praėjusio susirėmimo...

Įėjęs paskui senę i apytamsį priebutį, 

aš susitikau veidas veidan su senuku dva-
I 4 • •

sininku, matyt, nekantraujant manęs be

laukiančiu. ?

Aš pasisveikinau. Neatsakęs jis pas

tūmė šonines duris ir Vienu rankos judėsiu 

paprašė įeiti; mano keliavedė kažkur din

go, ir aš vienas įėjau, palenkęs galvą, per 

žemas duris. Įėjau, apžvelgiau kambarį— 

ir su netikėtu šauksmu atšokau, sugriebęs 

už dvasininko rankos^

Prieš mane ant lovos ji mirtinai bal

ta, nejudanti, aprengta suknele su kraujo 

dėme ant krūtines.

— Ka jis — vos ištaręs sausomis lū

pomis paklausiau dvasininkų.

— Vis viena... dabar jau vėlu! — ty

liai atsakė dvasininkas. Vakar vakare... ji 

šaukė jus, blaškėsi, tėjtė...

— Vakar vakarei ji juk buvo paš ma
nė; — paaiškinau aš. Bet dėl Dievo kas ji?

Aš priėjau arčiau lovos ir su gailesio’

sukelti suklaidintų ir sukurs

tytų minių kruvinas riaušės ar 

skerdynesr butų atlikta didelė 

pradžia. Tada komunistai iš 

Maskvos gautų pagyrimo ir 

paskatinimo toliau veikti. Ir 
pačiuose komunistuose tada 

atsirastų daugiau drąsos.

Bet, kaip pasirodo, nevyks 

ta jiems tie žygiai. Labai ny

ki dalis darbininkų prie jų 

plakasi. Tai didžiausi nesusi

pratėliai, daugiausia tingi 

niai. Jie saldžiai svajoja apie 

komunistų agentų žadamų “ro

CICERO, ILL.

Vakaras parapijos naudai.

A. Į.. B. K- Moterų Sąjun
gos 2 kuopa rengia labai grū- 

žų, turtingą vakarų. Komisija 

deda daug pastangų, kad tas 

vakaras pasisektų. Tikietai iš

siuntinėti kiekvienai sujungiu- 

tei.

Brangios sųjungietes, visuo

met mes gražiai darbuojamės 

savo parapijai. Ir šį sykį pa- 

sistėngkime parduoti daug

--------------- :----------- s tikietų. Nelaukime paskutinės

dienos. Nuo mūsų pačių pri

klausys vakaro pasisekimas. 

Kurios norėsite daugiau tikie 

tų, bus galima gauti pas ko

misijos nares, būtent Onų Rei- 

kauskienę, Marijonų Gerdžiu- 

nienę ir Marijonų Vaičiūnie

nę.
Viena iš Komisijos

Adv. F. Mast’as dažnai pavartoja prie

žodį: “Laikykis, nepasiduok!” Tas priežodis 

dabar tinka priminti visiems mūsų politi

kams, kad pradžia padaryta gera, tik nerei

kia nusiminti, reikia laikyti ir nepasiduoti.

Politinius kvotimus mes, lietuviai, ne

abejotinai, išlaikėme. Tas mus turės nuves

ti prie tikrų politinių laimėjimų.

jausmu žiūrėjau į suakmenėjusį, mirtinų 
bet vis dar gražų veidų.

Dvasininkas taip pat priėjo arčiau.

— Pas jus? — sušuko jis — Gracija

Santazilia buvo pas jus, ten i ūmose ? Ji 

lieroiškai, tvirtai, nė minutei nepaliko su

sirėmimo, o visų laikų palaikė sukilėliuose 

vyriškumų, kol pati nekrito perverta kul

kos. Mirtinai sužeistų jų atnešė pas mane 

į namus pats markizas ir atidavė mano 

globai. O kai atėjo žinia, kad jis sugauths 

ir taps karo lauko įstatymų apkn, sužeis

toji prašė nunešti jų pas jus, prie jūsų ko

jų. Tai buvo negalima, ji buvo karščio de

ginama ir kliedėjo.

Mano kojos drebėjo, visas kambarys 

sukosi prieš mano akis, — aš buvau pri

verstas susigriebti už kėdės krašto, kad 

neparvirsčiau.

— Bet juk ji buvo pas mane! — liū

dnai ištariau. — Aš mačiau jų, kalbėjau 

su ja... Štai ta žiedą ji man davė! Tai jos 

žiedą*!

Dvasininkas kurj laikų žiūrėjo į žiedų 

aht rnnrto piršto, paskiau sausai ir piktai 

nusijuokė.

— Ąš jūsų nesuprantu, žinoma pas

jus jos žiedhs, kurį jis, įniręs, padovano

jo jai susižiedotuvių dienoje... Ji galėjo 

pamesti jį nuo piršto... Kų jūs norite tūo 

žiedu pasakyti ir įrodyti? Gracija Senta- 

zilia nepaliko šios lovos nuo to laiko, kaip 

.jūsų pasirodyriias kaime kirto jos jauhų 

bėro jis kį gyvybę.

' Po žygių pabaigos bš ptabuvdu kelis 
mėnesius atostogose. Kariškoje tarnybo

je dar buvau daug metų. Bet tos nakties 

rūmuose neužniitšbu it nėiiŽiiilršiU, nie

kados.
Nelaimingas paveikslas persekiojo 

mane Visų gyvenimų. Iki šio laiko dažnai 

girdžiu jos paskutinį, perveriantį riksmų.

Aš jį girdžiu ir dienų ir naktį, itifiŠv 

ir ginklų žvangėjime, gatvių triukšme ir 

geležinkelio tratėjime tarp juokų ir links

mos draugijos kalbų.

Jūs, ponai, pasakysite; tai perdaug 

kvaila — reikėjo numesti žiedų ir su juo 

nusimesti nuo savęs tą įvykį.
Ne, ikonai, su tuo žiedu aš nesisky

riau ir nesiskirsiu niekuomet.

Tuo ir baigė generolas Golbergas sa

vo pasakojimų.
Vertė čikas.
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Į Prašau Į Mano Kampelį j
bal. 27 d. Choras dainuos dari mes: Tibi luus, Vere lunguores

Prof. Kampininkas kų, vokiečių, prancūzų, anglų, 

skandinavų, amerikonų ir kitų 

laivais plaukioti, kad galime 

ir nuosavų nusipirkti.

Vienas mano kampelio 
voršeius” (“friend”)
V., iš Detroit, Mieli., siūlo lie

tuviams neblogų “išradimą”. 

Jis rašo; “Skaičiau ‘Drauge’, 

kad Buitie America Line lai

vus lenkai nupirko. Aš duodu 

tokį Įnešimą: vienbalsiai nu

tarkime dėti — Lietuvos lie

tuviai po 1 litą, o Amerikos 

lietuviai }>o 1 dolieri, gi, kiek 

truks. -- padarykim šėlus ir 

nusipirkim sau locną laivą, 

kuriuo lietuviai galėtų savo

Ijaikrašeiuose buvo rašyta, 

i kad nesenai mūsų art. p. J. 

į Babravičius nuvykęs Floridon 

amerikonų tarpe plačiai pa

garsino lietuvių vardų. Dabar 

vienas laisvamanių laikraštis 

įdėjo p. Babravičiaus “faksi

milę” (laiško kopiją), kur 

gerb. musų artistas sako: 

“Turėdamas repeticijas savo

negirdėtų dainų. Taiposgi bus 

pirmu kartu Detroite statyta 

operetė “Adomas ir Jieva”. 

Operetė gana įdomi ir juokin

ga, dalyvauja gabiausi scenos 

mėgėjai. Tai visi nepamirški

me šio koncerto, ir nepraleis- 

kime tos progos neatsilankė.

Kleb. kun. J. Čižauskas pats 

būdamas muzikas ir supras

damas jos svarbą, kas nedėl

dienį iš sakyklos ragina jau

nimą prisirašyti prie choro. 

Jo raginimas nenueina vel

tui, ir, štai, per tris savaites 

turime chorą ne iš dvidešimts 

narių, kaip paskutiniame lai

ke buvo, bet jau yra virš sep-

koncerto, sueidavo daug ame- dešimts. Neužilgo ture-

rikonų pasiklausyti dainavimo

mano, o as pną progos pavai

šinau tuos ponus “Birutės” 

saldainiais ir taip-gi su lietu

viškomis dešromis”.

Išeina lig art. Babravičius 

Floridoj eidamas dainų repe

tuoti visados* nešdavos kišenėj

ekskursijas daryti”. Teisybę [“Birutės” saldainių ir lietu- 

p. A. V. sako. Kam mums len-| viską dešrą.

LIETUVIAI AMERIKOJE

ROCKFORD, ILL
Choras.

Susitveręs prieš užgavėnes 

choras, vadovaujant J. Kai- 

liukaičiui, daro smarkią pa

žangą. Į labai trumpą laiką 

išmoko giedoti Mišias ir Ve-

nostros, O Doctor Optime, A 

doro Te, Afferentur Regi ir 

kur Diev’s garsių muzikų Or- 

lando di Lasso, Lot t i, Schu- 

bert’o ir kitų. Vietos bažny

tinis choras giedojo (iloria in 

F. ir Inflammatus et accensus 

Roswig’o ir .Rossini, kurias 

giesmes išpildė labai ir labui 

gražiui. Solo — t) Divine Re- 

deemer Gounod’o giedojo dai

nininkė p. J. Gapšienė ir vie

tomis Inflammatus ir accen-t 

sus ir Jezu Bei Vivi. Dar so

lo pasirodė gražus ir malonus 

tenoras p. V. Daukša, barito- ’ 

nas p. S. Žylius ir vienoje Glo- 

iia in F. p. O. Žvlienė.

Vietos klebonas kun. J

sime chorą, kaip svetimtau- jKlioris pasakė pritaikintą pa

čių “simfonijos chorai”, nes mokslų, pabrięždamas bažny-

medžiagos chore yra geros tik 

vis reikėjo gero vedėjo.

P. Jankus apsigyvenęs ma

no užsivesti muzikos studiją. 

Patartina visiems lavintis lim

finės muzikos bei giesmių di

delę reikšmę katalikų Bažny

čioje. Koncerto klausėsi be

veik pilna bažnyčia žmonių. 

Matytis buvo netik lietuvių—

zikos pas savo lietuvi muziką, |parapijiečių, bet ir kitataučių.

o ne pas svetimtaučius, kurie 

tik išnaudoję, o jokios naudos 

neatneša.

Garbė Šv. Jurgio par. turė

dama darbštų kleboną ir gabų 

vargonininką. Tikimės ateitis 

daug ko parodys.

“Margutis”.KENOSHA, W1S.
Lietuvos Vyčių 38 kp. vai 

dyba rengiamam Lietuvos Vy

čių VlII-jam Seimui, šiaip pa

siskirstė pareigomis: dvasios

vadas — kun. A. Bublys, pirm. |at8’lanka fia chi™S<» katali-

WAUK£GAN. ILL
Bažnytinis koncertas.

Sekmadieny, balandžio 6 d.

Petras Marchulaitis, vice-L

[kai vargoninkai bei daininin-

lykoms pirmą kartą stos gįe- pirm. — Julijonas Klevickas, Į 

doti bažnyčioje.

Iš tikrųjų visi stebisi J.

Kailiukaičia gabumais ir iš

tverme mokyti. Nemažesnis y- 

ra ir jo pasišventimas. Po 

dienos darbo krautuvėje vaka

rus pašvenčia menui.

Choro nariai rodo daug gra

žių norų. Jie, matyt, seka sa

vo vadovą. Jie ir nesigaili lai

ko, kelionių ir darbo laivintis 

giedoti.

Sodalicija.
Merginų Sodalicija sekma

dienyje turėjo “bunco par

ty”. Susirinko gražus jų bū

relis. Lošė linksmai. Pavaiši

nimas buvo nuoširdus ir ska

niais dalykėliais. Keletas lai

mingų lošėjų pelnė gražių do

vanelių.

šv. Vardo draugija.
Ji turėjo savo susirinkimą 

antradienio vakare, bal. 8 d.

Šios draugijos nariai šalia rim

sekretorius — Vincas Judei- 

kis, iždininkas — Romanas 

Pocius. Nariai — Vladas Bu

tautas, Pranas Žielis, Vladas 

Milkentas, Kaz. Marchulaitis 

ir Pranas Stankus. Redakto

rius — Vladas Juzienas.

VlII-tasis Lietuvos Vyčių 

seimas įvyks rugpiučio 4, 5, 

G dd., 1930, Kenosha, Wis.

W. J.

DETROIT. MICH.
šv. Jurgio par. choras ir ren

giamas koncertas.
Kur musų korespondentai 

dingo ? Pirma vis tekdavo ma

tyt šiokių tokių žinių iš šios 

parapijos, o dabar nieko, ro

dos, lyg viskas apmirę.

Štai, jau trys savaitės kaip 

susilaukėm naują vargoninin

ką, gabų muziką ir chorvedį

tų katalikybės darbų, dabar P* J°n4 Tankų, nesenai grįžu- 

rupinasi suorganizuoti savoisi *s Romos, kur du metu stu- 

“baseball tymą” ir įkurti 'Tijavo muziką.

“skautų” kuopą. Kol kas j Matyt, p. Jankus yra di- 
truksla “skautmasterio”. Jei džiai PasiSventęs muzikoje, 

jis susiras, darbas prasidės. Įnes lx'r *1 trumpų laiką su- 

Parapijos darbai. ?nand įrengti koncertą.

Susitarta bal. 11 ir 12 die- j Penias choro koncertas po 

,ną daryti gražinimo darbą a_ vadovyste p. Jankaus įvyks 

pie bažnyčią. Reikalinga išly

ginti žemė, užsėti žolė, apdėti 

krantai velėnomis, pasodinti 

krūmų. Darbas nelengvas, bet 

jis hus padarytas, nes yra no

rinčių tą darbų dirbti.

•# Išlaimėjimai.

Atvelykio sekmadienyje šv. 

Petro ir Povilo parapijos sve

tainėje įvyks įvairiausių išlai- 

mėjiinų. Kas nori laimėti, te- 

siskubina pardavinėti “aku

tes” ir taip pat jas badyti. 

Kas nusipirks “Parlor suite” 

tikietų, gali turėti labai bran

gi) ir gražų išlaimėjimų.

’ Raporteris.

GILTINĖ SEKIOJA MUS
Kasdien Jur skaitote: imogus ne

tikėtai pajuto gėlimus viduriuose, nu
gabentas j ligoninę, bet po operaci
jos mirSta. Viskas buvo pervSlal pa
daryta. Kūne per 24 vai. susitvenkia 

Į tiek nuodų, kurių užtenka mus nu- 
i nuodlnti.

TRINERIO KARTUS VYNAS
i ISvalo jūsų vidurius lr pasalina nuo
dus. "Kaktas” į sveikatą (gijamas už
laikant kūną. Svariai, nes liga pa
prastai kūno atsiranda nepaSalinus 
nuodų. Šiandie gauk to vaisto 18 
aptiekos! Jūsų blogas apetitas, už
kietėjimas. galvos sopėjimas, gesai 
iSnyks IS Jūsų vidurių. Rempeliai IS 
Jos. Trinerio Co., 1333 So. Ashland 
ave., Chicago. III.

NEMOKAMO SEMPEIAO RUPOKAS, 
Dept. IS

Vardas

Adresas

Įspudį tas koncertas klausyto

jams paliko labai gerą. Ir iš

tikrųjų reikia pripažinti, kad 

koncerto rengėjai geriau kon

certą atlikti negalėjo, kaip 

kad atliko. Visi veikalai buvo 

parinkti geriausi ir išpildė 

gražiausiai.

Linkime todėl mes, wauke- 

ganiečiai, Chicagos vargoni-

kai-ės ir sykiu su vietiniu 

bažnytiniu choru atliko bažny

čioje 13 šventų giesmių pri

tariant vargonais ir vadovau

jant garsiam musų kompozi

toriui p. A. Pociui.

Lygiai 8 vai. vakaro p. A. 

Pocius pradėjo koncertą, pa

grojęs vargonais keletą gražių 

preliudijų ir šv. Baltramie

jaus bažnyčios choras gražiai 

pagiedojęs giesmę “Sužadink 

jausmus”.

Toliau vargonininkų chorą? 

pagiedojo šias gražias gies-

KŪDIKIS NEAUGA? 
Prižiūrėk jo virškinimų.

Kūdikiai negali augti. Jei . Jų vl- 
durėlius užkemša surugusi medžiaga, 
gaminanti gesus, diegų ir užkietėji
mą. Tada bandyk būdą, kuri dak
tarai pataria, o milijonai motinų ži
no. Tada tėmyk vaiko perėjimą. 
Keletas lažų grynos augmeninėa ne- 
kenkrjtningos Castorijos tuoj nutildo 
nerimaujanti bei karščiuojanti kudi- 
kj. Keletas dožų lr jo vlrSkinimas 
tvarkoj ir normaliai auga. Kad gau
ti tikrąją Castorlą, tai žiūrėk, kad 
butų ant pakieto FletcherioparaSas.

JT never pays to “cut cor-
JL ners”! Of course a lot of 
folks do—būt that’s ail the 
more reason for our Combi- 
nation Automobile Policy. 
Covers practically every in- 
surable hazard.

Over 20,000 ^-TNA agents, 
located from Maine to’Califor- 
nia assure A.TNA Service to 
/C.TNA policy holders, where- 
ever they may be!

jBTNA.IZE

V. RUKŠTALIS 
Insurance

2423 W. Marąuette Rd. 
Telephone Hemlock 5219

Loop Office
230 S. Clark St. 

Telephone State 3380
Chicago, III.

iiiiiiiiįiiiiiiiil

iiiiikanis, dainininkams (ėms) 

daryti tankiau musų baž

nyčiose panašius koncertus, su 

traukiant visas katalikiškas 

jėgas prie savęs, kad kitais 

metais du ar tris syk dides

niame skaičiuje galėtume Wau 

kegane vėl jus sulaukti, gi 

mes galėtume vėl išgirsti taip 

gražįai jūsų giedamų giesmių 

ir bažnytinės muzikos.

J. T-tis.

Kristaus Kančios teatras, 

Oberamergau, Vokietijoj, bus 

Municbo kardinolo von Gaul- 

haber, konsekruotas, balandžio 

27 d. Tikimosi, kad Kristau i 

Kančios vaidinimas pritrauks 

daug Amerikos svečių į Euro

pą šią vasarą.

Šv. Tėvas Pijus XI nauju 

valstybės sekretorium paskyrė 

kardinolą Pucellį, Šv. Petro 

Bazilikos Arkikunigą (Arcli- 

priest), kuris užėmė mirusio' 

kardinolo Merry Del Vai vie

tą.

Eucharistiniam Kongrese,

Kartigenijoj, susirinkimai busjbua pavesta kiekvienai kalbai 

laikomi dešimt atsikiriom kai- Įjos specialiems ceremonijoms 

bom. Viena Tuniso bažnyčia j ir konferencijoms.

Daktaras susekė, kad
moterys ir vaikai labiau

serga, negu vyrai
Kaipo Šeimyninis daktaras Montl- 

celloj, III., visus žmonos, ne jų dali, 
Dr. Caldwell turėjo savo globoj. 
Didesne pusė jo pafiaukitnų buvo 
prie moterų lr vaikų — nes jie daž
niausia serga. Bet jų ligos buvo ma
žosios — slogos, karftčluvima, galvos 
skaudėjimai, aitrumas ir visuose 
atsitikimuose, reikėdavo nusl'.aukinė- 
jlmo. Jie turėdavo užkietėjmus.

Bėgyje Dr. Caldwello 47 metų 
praktikos jis susekė, kad tada ge
riausia pagelbėdavo jo receptas, kur 
randasi liuosuojančios žolės su pepsi
nu. 1892 m. jis pasiryžo vartoti sa
vo formula gaminti Dr. Caldwell’a 
Syrup Pepsin ir išstatė rinkon.

Vaistas tuoj sutiko visuomenės pa
lankumo taip, kaip pirmiau Dr. Cal- 
dweilo privatinėj praktikoj. Dabar 
jau trečia gentkartė jj vartoja. Tos 
motinos, kurios duoda jo savo vui- 
kains, jo gaudavo nuo savo motinų. 
Dirbdamos© dienose kas sekunda kas 
nors kur nors eina jo pirkti. Yra 
tūkstančiai šeimynų, kurios nekuo- 
met nebūna be butelio Dr. Caldvve- 
ll’s Syrup Pepsin ir mes turime daug 
Šimtų laiškų, liudijančių tai, kad tas 
vaistas iems pagelbėjo tada, kai 
niekas kitas nepagelbėjo.

Nors moterims, vaikams tr seny
viems Dr. Caldtvel Syrup Pepsin y-

AT ASE 83

patingail tinka, tai vienok jo Švel
nus ir malonus veikimas padaro sa
vo ir vyrams ir sunkiai užkletėju- 
siems viduriams. Jame nėra nei o- 
piumo, nei narkotikų, todėl tinka ir 
mažiauslems kūdikiams. Vaikams 
jis patinka ir noriai jį ima. Galima 
gauti kiekvienoj aptiekoj. ,

Laivakortės
Aplankykite savo tėvų žemę šį pavasa

rį ar šią vasarą. Mes atstovaujame visas lai

vų linijas —» pas mus jus galite pirkti laiva

kortę tiesiai į Klaipėdą. Nėra jokio extra 

mokesčio už musų patarnavimą.

Pilkis musų Travelers Čekių apsaugoji

mui savo pinigų kelionėje.

Musų Bankas atdaras visą, subatos dieną 

nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. ir Seredomis 

nuo G iki* 8 vai. vak.

Central^^^Bank
A TRUST COMPANY

1110 Vfest35H» Street 
A SUte Bank « • • • A Clearing House Bank

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIAi.xSTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa
tyrei). Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų 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 reikaUngo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Seope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas lr vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy- 
vutnas 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 užsisenejuslą, Jsi- 
kerėjusią, chronišką ligą, kuri ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėiiokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1018
20 W. JACKSON BLVD.

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

Nedėliomls nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

HA8
MADE GOOD wftfc

mitlionsl

v*“!®

AMERICAS
BIGGEST/
SELLERZ

pavasarine ekskursija
LIETUVON

Į VYTAUTO JUBH.EJV
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. 

Louis R. K. Parapijos Klebonas

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

Gegužio mėnesis — tai smagiausia laikas keliavimui 

ir Lietuvos aplankymui 

Kelionėn išrengia visi Cunard Agentai

CUNARD LINE

Šame Price for Over 
38 Years

25 ounce# for 25/
Pure—Economicat 

Efiicient
MILLIONS OP POUNDS 

U9ED BY OUR GOVERNMENT

From Youth to Age
Moteries gyvenime yra trys 
Išbandymo laikai: kuomet 
mergaitė bręsta j merginą, 
pirmas gimdymas Ir vidur
amžis. Tada Lydis E. P[nk- 
namis Vagetable Compound 
gelbsti atgauti sveikatą tr 
gajumą. ,,

I.YDIA E. PINKHAM’S 
V EGETABLE COMPOIND
» MII \ I P|\hH tM MEI). < O., I VSS. Miss

346 N. MICHIGAN AVE.
25 BR0ADWAY
1135 O LIVE STREET

Chicago, III. 
New York 

St. Louis, Mo.

PROBAK
ABIEM PUSĖM 

ASTRUS
Geriausias skustuvas 
— arha grąžiname

pinigus
Jei ant vietos negau

ni. kreipkis J mus 
50c. už 5 — |i nž 10

Sempelis — lOc.

PROBAK CORPORATION
*M miT AVIMU
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CHICAGOJE
VAKARĖLIS DRAUGO” 

NAUDAI.
M. Vaičius (Waitehes), fin. 
rašt. — p-lė Agnietė Kušlei

kaitė, ižd. — p. J. Zolp.

Pažymėtina, kad valdybon 

įėjo dvi naujos rėmėjos, bu-

Town of Lake. — Dr-stė 

Nekalto Prasidėjimo Panelės 

Švenčiausios moterų ir mer- tent pp. Waitches ij- Zolp. Pa- 

gaičių rengia vakarų “Drau- sitikim, kad jos draugijos In

go” naudai. Vakaras įvyks bui gražiai pasidarbuos, 

balandžio 27 d., p: Dimbelio

svetainėj, 4523 So. Wood St. 

Pradžia 6 vai.

Visos katalikiškos draugi

jos širdingai prašomos daly

vauti, k. a. iš West Side, Ci

cero, Bridgoport ir vietinės

Kurios draugijos dalyvaus 
bus paskelbta laikrašty.
“Draugas” yra visų draugi

jų prietelis ir parama jam 

reikalinga. Vakarėlis bus įdo

mus. Orkestras bus geras, Mit

rose Family.

Justina Sucilla

RADIO ŽŽŽ.

D R S D O S S Penktadienis, tktl 11 d., 1 $$0
.1 ----- -1-----------------i-1-----

smagumus ir kliūtis, džiaugėsi j Čalis — Ugi Gini. Šv. P. ,’O. Zdanevičiutė, O. Kaspubie- pranešimo nebuvo, nes atsto- 
1 nf vas J. Punšą pranešė nebu-ir dėkojo visiems už kiekvie- parapijos choras, vadovau-’nė.

nų dovanėlę, Vilniaus našlai

čiams suteiktų. Gyvai ji per

siėmusį patriotizmu, vieningu

mo dvasia, didelių pasiryžimu 

atkovoti Vilnių nuo grobikų, 

sukultūrinti, sustiprinti uja

mus Vilniuje atėjūnų valdžios 

lietuvius, sujungti Vilniju su 

Nepriklausoma Lietuva. P. F. 

Vileišienė apleido Chicagų, iš-

jant muz. B. Janušauskui. Tai 

bus- kus nors “supraizingo”.

Peteris — Kaip “supraizin

go”?

Čulis- — O-gi išgirsim svečių 

solistų, kurie da mūsų bažny

čioj negiedojo.

Peteris — O kas toki tie so

listai ?

Čalis — Vai, išgirsim buvusį

Ligonių “ųžsimaklavusių” 

pasirodė I. Pupreskis, bet 

greit pasveiko ir atsisakė nuo 

pašelpos. Ačiū jam.

Skaityta laiškas nuo gerb. 

klebono kad draugiją prisi

dėtų prie sudarymo Vytauto 
komiteto mūsų kolonijoj. Laiš
kas priimtas ir išrinkta atsto

vai: P. Kupronis, M. Banke-

vas

vęs susirinkime.

Nutarta šių vasarų sureng

ti išvažiavimų. Išrinkta komi

tetas suradimui vietos: A. Gri

šius, J. Augustinas.

J. Blankus, pirm.

Galvę Skauda?
Periodiniai, Nerviniai ar ttuo viAurtu 
pareinantys Galvos Skaudėjięaal grei

tai palengvinami su ORANGEINE 
NETURI NARKOTIKU 

JŪSŲ APTIEKININKAS PARDA
VINĖJA IR REKOMENDUOJA 

įq ORANGEINE
MIETELIUS 25c

P-lė Agnietė Kušleikaitė

antriems metams liko finansų i važiavo Detroit, Mieh., o iš Į Lietuvos operos artistų Justų viČia, S. Juėevičia, M. Loran- 

rašt. Sveikiname. Toji darbš-

YVMiA* A 4-1 o yy 4-Irv'o "i 1 t 4 nonomittclz lro/1
IŠ Vakarinių Valstybių Kon

ten irsis vis artyn ir artyn Kudirkų, J. Medonį iš West p, Norkus,

prie Atlanto krantų, sės lai- i Pullman. O nepamiršk, kad 

kia organizacijų plėsti ir au-|van ir plauks į numylėtų Vii- ir gražiabalsė Marijona Ja- 

ginti. Jinai prie kiekvienos nių. nušauskienė giedos. Bus due-

Gerbiamų Viešnių palydėti tų, trio ir t. t.

įstotį atvyko būrelis jų myliu į Peteris — Jei taip, tai ir 

čių asmenų. Jų tarpe buvo p. i aš-eisiu Į koncertų.

VoJterienė, p. R. Mazeliauskie- čalio su Peteriu pašnekesys 

nė, p. A. Visčiulifltė, p. lnso tepaskatina visus marųuette-

Universal State Bank
ti panelė, supranta kaip rei-

progos prikalbinėja naujų na

rių, dirba pramogose, aukoja 

ir visur dalyvauja, žodžiu mo

ka prieiti prie žmonių ir trau

kti juos prie naudingo darbo.

Tokios veikėjos, kaip p-lė A. dienė ir kiti. parkiečius atsilankyti į bažny-

Kušleikaitė yra brangintinos 

organizacijoje.

Šv. K. L. Rem. Dr-j'a suta

rė turėt “Birtbday party

darėl'erencijos pranešimų 

A. Grisius, J. Grisius.

Iš Federacijos 15 skyriaus 

pranešimų darė A. Grišius. ir 

M. Lorancas, kad skyrius ge

rai darbuojasi.

Iš Federacijos apskričio

Town of Lake. — Pagarsi

no, kad bal. 10 d., Šv. Kry

žiaus bažn. vak. bus svetimų 

kunigų klausyti išpažinčių.

X Bal. 5d. Chicagos Audi

torijoj buvo Chicagos katali

kų pradžios ir aukštesniųjų 

mokyklų benų kontestas. Tarp 

daugelio kontestininkų buvo 

ir Šv. Kryžiaus par. mokyklos 

benas. Savo skyriuje kontes- 

te gerai atliko.

X BaL 10 d., 7:30 vakare 

bus organizuojama skautai 

Šv. Kryžiaus par. mokyklos 

mokinių.

X Penktad., bal. 11 d. vak. 

8 vai. par. mokykloj įvyks Šv. 

Vardo draugijos narių susirin

kimas. Visi nariai' susirinkite 

ir nauji nariai ateikite ir pri

sirašykite.

X Bal. 13 d. 9 vai. šv. Mi

šiose “in corpore” priims Šv. 

Komunijų nariai Šv. Vardo 

draugijos. Nariai praneškite 

kitiems nariams.

X Sekmad., bal. 13 d. 9 vai. 

šv. Mišiose eis “in corpore” 

prie šv. Komunijos Nek. Pras. 

P. Š. mergaičių Sodalicija, gi 

1 vai. po pietų laikys svarbų 

susirinkimų.
X Bal. b d. įvyko Moterų 

Sų-gos 21 k. susirinkimas. 

Prisirašė 2 naujos narės. Mo

tinų Dienoje, geg. 11 d., už

prašė Šv. Mišias. Tų dienų' vi-

Prieš važiuosiant, nusiėmus tini koncertų. Gerb. varg. B. 

paskutinį paveikslų kartu su Janušauskas deda daug pas- 

palydovais, p. E. Vileišienė Įtangų, lavindamas chorų, kad 

atsisveikino su visais. Čia bu- Jr antras koncertas padai*ytų 

luncheon” balandžio'24 d. To-Įvo. įteiktos paskutinės Cbica- gerų Įspūdi, lr nepamirškite,

je dienoje visos narės eis priejgiečių dovanėlės gerb. Vieš- kad bus metinės sukaktuvės, 

šv. Komunijos ir bendrai pus-į niai, pasakytas paskutinis < kaip meklžiųmės savo naujoj 

“su Diev!” bažnyčia.

Visi* Chicagiečiai linki gerb. ’ K. M-tė.

poniai E. Vileišienei geriausio 

pasisekimo kelonėje, ypač 

sveikatos; kaip kam teks pa

simatyti su ja sostinėj Vilnių-! 

je, apsilankius'vasarų Tėvvnė-

ryciaus.

Geriausių sėkmių naujai vai 

dybai ir visai draugijai.

BRIDGEPORT.

X. IŠ DRAUGIJOS ŠV. JONO 
EVANGELISTO.

Balandžio 5 d. 9 valandų 

ryto apleido Chicagų garbin

ga viešnia p. E. Vileišienė, 

Vilniaus suvargusių lietuvių 

atstovė. Daug ji vargo ir ne

malonių dienelių patyrė ne 

vien Vilniuje, bet ir čia A- 

merikoje. Neperstipriausia 

sveikata ir sunkus aukų rin

kimo darbas jų daug įkamavo, 

bet nuolatos ji linksma, judri,

DU DRAUGU.

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI
Tos “New and Improved Gold 
Medai Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kuno nuodus. Suvikrin- 
kite kūnų. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite "Gold Medai” 
vardo kiekvienoje dėžutėje. *

e a r» l i. el ?

šos narės eis “in corpore”

Dievo Apveizdos Parap. —
.Draugystė Šv. Jono Evangelis

to laikė mėnesinį susirinkimų, 

kovo 30 d., parapijos moky-

_______________ įklos kambary.

Marąuette Park. — Einant Susirinkimų atidarė pirm. 

Artesian Ave. sutinku du drau J. Blankus, o nutarimus pe- 

gu. reito susirinkimo perskaitė

Peteris ,— Kur eisi Verbų j rašt. P. Kupyoias. Dr-jon įsi

sekmadieny? — klausia Čalis.

veikli. Papratusi nugalėti no-j kas rengia?

rašė naujų narių: P. Zickus, 

Čalis — O gi į koncertų. t L. Kasputis, A; Šiurna, K. Gen 
Peteris — Kur? į koki? daškis, P. Ma -ijeskis, J. Grigą 

lunas, V. Skilus, J. Vedeškis,

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

prie Šv. Komunijos. Tuojau 

po Velykų rengs “bunco par

ty”.

X Bal. 6 d. įvyko Labdarių 

Sų-gos 1 kuopos susirinkimas. 

Prisirašė 3nauji nariai. Nu

tarė prisiųsti Į centrų $50.00. 

Notarė po Velykų surengti 

“bunco party”. Iždininkui ne

atsilankant į susirinkimus, iš

rinktas laikinai kun. Anicetas, 

Linkus.

Visos Pastangos Bus Pašvęstos Padaryt Kelionę Atmintinu Įvykiu Pilną Įvairumų 
Ir'Malonumų Del Tų Kurie Joj Dalyvaus

IS SV KRYŽIAUS LIGONI 
NĖS RĖMĖJŲ DR-JOS.

(Suvėlinta).

Metinis jaunutės šv. Kry 

žiaus Ligoninės Rėmėjų Drau 

gijos susirinkimas įvyko ko 

vo 28 d., šv. Kryžiaus ligo 

aidėję. Perrinkta draugijos 

valdyba, kurion įeina šios 

Garbės pirmininkė, Sesuo Ma 

ria Alma, pirm. — p 

Biežis, vice-pirm. —

Rakštis, nutarimų lašt. —

žcmiuusios Kainos Tiesiai | Klaipėdą
Trečia klesa J vieną, pusę ....................... $107.00
Trečia klesa } abi pusi ................... $-181.00
Turistinė trečia klesa J vieną pusę $123.50 
Turlstnė trečia klesa J abt pusi (min.) $204.00 
Cabin klesa .................................................... $142.50

Promenados Manta: Už vietas turistinė,
klesa ant I’romenade Denio nuo Gegužės 
1-mos iki Liepos 15 ) Lietuvą, o J Ameriką 
nuo Rugpiučio 1-mos iki Rugsėjo 30 kainos 
padidtnijmos sekamai: $7.50 | vieną pusę, o 
$12.50 i abi pusi.

Vaikams: Nuo 1-nų metą Iki 10 metų 
amžiaus pusė kainos.

Kūdikiams; Iki 1-nų metų amžiaus $5.50 
| vieną pusę. J abi pusi $11.00.

U. S. Revenue Tax ir Head Tax atskyrium.

IŠPLAUKIMAS LAIVŲ 1»:M) M.
Tiesiai Iš
KlaipėdosLabo Vardas

IS
New Yorko Laivo vardas

LITUANIA .. Ralandžio 17 LITUANIA . . Birželio 16

POLONIA . . . Gegužės 1 LITUANIA . .. Liepos 22

ESTONIA . . . . Gegužės 17 ESTONIA . . Rugpiučio 18
LITUANIA . Gegužės 20 LITUANIA Rugpiučio 26
POLONIA . . Gegužės 27 POLONIA .. . . Rugsėjo 18

SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIONĖ
.1

Ona 
P. U 

!’■

Del informacijų ir laivakorčių kreipkitės tuojaus pas savo vietos agentą. 
NELAUK PASKUTINIU DIENŲ

BALTIC AMERICA LINE
31.1 KO. DEAKItORN ST., CHICAGO. ILL. 
TVION TRTffr RTDG.. mTTKBTTIGTI. PA.

K—10 HKIIU.E KT., NEW YOItH, N. V. 
616 RT. JAMES KT., MONTREAL, CANADA

HHl

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

ka Chieagoje.

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 6%, 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.

Pardnoda Laivakortes ant visų linijų.

Visais savo reikalais kreipkitės į lietuvių bankų 

kur visados gausite tikrai broliškų ir teisingų patar

navimų.

UNIVERSAL STATE 
BANK

3252 S. Hateted SL
CHICAGO, ILL.

STATYK
T b L

SAVO
GEROVEI

Statys Tuojau!

NAMŲ STATYMO
Laikai

Pasikalbėk su savo vietiniu kontraktorium ir 

budavojimo materijolo pardavėjais ir pasmau- 

duok dabartine padėtimi.

tri Cago 

.AUROJ? A Nt> ILGINI

< Itlrltgo Nordi Hliorc 
and Milvvaukce Kali n ui d

Chicago Aurora «nd Elgin 
Kallmad-The Kunset Lines

Cldeago Konili Klmre. 
and Hoiitli Remi Kallroad



t’enkladieriis, hal. Ii d., 1930
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CHICAGOJE Kp. dvasios vadas yra kun. 
Vaitukaitis, kuris taip pat y-

PRANESIMAS

OR. M. T. STRIKOL
Rm Tel. Mldvay l«8 D A K T A R A I

ra Centro Dvasios vadas. Kuo-.
. „ , | GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

pa savo tarpe turi: Centro 1Z- atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai-

dininkę lz. Laucaitę, Chicagos
Apskl-ižid raštininkę A. G.U- ’ valandos: nuo S iki 4 po piet. Tel. 

. . . Prospect 1980.žaitę, Mergaičių sporto Cliica-, senas ofisas toj pačioj vietoj: 

toti pasiruošimui prie sidabri- taip pat renkama skelbimai gos Apskr. ir Centro Sporto J’^i riikare^Tri?Boulevard 7820 
nio parapijos jubiliejaus, 'programai ir remėjai. Šis dar- Merglnių pirm. F. Gtaibaitę. i ^^ijmie^tik pa’aTeuI

WBST SIDK ŽINIOS.

iX Aušros Vartų parapijonys 
šiuos metus pasiskyrė pavar- Ožio 23 d,.

užsisakęs naujės uniformas. 
Dabar rengiama baseball nau
dai šokiai, kurie įvyks balun- 

Meldažio svet.,

1931 metais sueis lygiai,bas vedamas baseball business Vyrų Athletic Ass’n. Chicagos tarų. 
etai, kaip J. E. Arkivys-' — manadžerio Zig. Vvšniaus- Apskr. II viee-pirm. Zig. Vys- J-----

Mat
25 metai
kūpąs Quigley 1906 metais 17 ko, 2517 W. 43 St. Norintieji niauskų ir raštininkų Al. Ma-
sausio davė kun. K. Ambro- pasigarsinti arba paremti L.
zaičiui Aušros Vartų parapi- V; 36 kUojių, kuri visados dir-
jos įstėigihio raštų. Pasiruoši- bri obalsht “Dievui ir Tėvy-
mo prie ateinančio jubiliejaus 
tikslais šįmet atžymimas minė
tinos mūsų parapijos įsikuri- 
rtld diėtios.

Šių mėtų metinis parapijos 
niitingas, 19 d. sausio; susi
derino su pirmuoju parapijos 
įsteigimo! mitingu ir tų dienų 
savo parengimu atžymėjo Vy
čių 24 d.

terapijos pirmuosius dar
buotojus 23 Vasario pagarbe 
didysis- Anšlos Vai-tit patapi- 
jos choras origihdlio veikalo

bei”, lai praneša minėtu ad
resu arba prisiunčia aukų.

Be to, dar šiais metais ma
noma bus galima iš Spring
field, III., persigabenti base
ball ratelį.

L. V. 36 kuopa nori pirmu
tinė įsigyti savo nuosavų na
mų Vyčių tarpe. Mat, viena 
kartų pirmutinė ir visados no
ri būti pirmutinė. Prigelbėkite

nikų. A. L DAVIDONIS, M. D,
Lai gyvuoja L. V. 36 kuopa,J 4910 So. Michigan Avenue

laukdama 15 metų sukaktuvių <pep Kenwood 5107 
rugsėjo 23 d., šių metų.

“V.”
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

MOTERYS 
IŠMOKTI VARTOTI į Tel. Hgmlock 8700 

„ Rez. Tel.

DR. B. ARON
l’rospect 0610

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 84-tas Street 

Telet. Canal 1711-0341

Valandos: 2 Iki 4 p. n. Panedėllati 
Ir Ketvergais vakare

Oflao Tel. Virginia 0014
Rezidencijos: Vaa Buren 6841

DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 1088

DR. S, A. RRENZA
Ofiso Valandos, | lkl 12, 1 lkl 8 

dienų. Ir 8:80 lkl 8:18 vakare

4608 S. ASHLAND AVE.
Netoli 46th Street Chlcago, BL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto lkl 1 po pietų 
2 iki 4 lr 6 lkl 8 v. v. 

Nedėliomis nuo 10 lkl 12 ryto 
Namų Ofisas 8418 Franklin Blvd. 

Vai.: nuo 8:80 lkl i:30 vak.

DR. J. J. KŪWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1888 
Residenclja 8868 So. Leavltt St. 

Tel. Canal 8888
Valandos: 1-4 po pietų lr 7-8 v- v. 

NedelioJ pagal susitarimų

Ofiso Tel. Victory 8687

Of. lr Rea. Tel. Hemlock 2874

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

Antras ofisas lr Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVE.

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

Tel. Canal <764 Republlo 8464

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias lr chroniškas ligas

vyrų, moterų lr vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomls tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų TeL Lafayette 0098

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI

4193 ARCHER AVE.
Valandos: prieš pietus pagal sutari) 
Namuose 2-4 po piet. ofise 8-8 v. ▼.

Ofiso Tel. Kedzie 0482 

Rezidenclos Tel, Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų lr visų chroniškų ligų

Ofisas 8600 W. Roosevelt Road
Kampas Central Park Ave.8

VALANDOS: 2-4 po piet, 7-9 vak. 

Nedėliomis ir Šventadieniais 10-12.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Ofisus 6155 South Kedzie

Rez. 6622 So. Whipplo 
Vai. 2-4, 7-9 v. V. Išskiriant Ket.

Moterims, kurios kenčia nuo šir
dies pyklmo, arba taip vadinamos 
“rytinės Ilgos”, šis paprastas būdas 
pasirodė palaima. Didžiuma slaugių 

, tai žino lr tą pataria žymiausi spėtam jaunimui, kuris visados ; clallstal. Prlrengk biskutj susmulkin
to ledo — sakysim vynini stiklei}. 
Užpilk ant jo arbatini šaukštuką 
Phillips Milk of Magnesia. Palengva 
gurkšnok iki išbaigsi arba lkl blogu
mas visiškai praeis. Retai priseina 
dožą pakartoti, kad užbaigti ųilvo 
skaudėjimų, art ą tąsymą vemti.

Phillips Milk of Magnesia turi 
prlešrugštinlų ypatybių lr jis teikia 
greitą pagelbą, kuomet ėda rėmuo, 
surugę viduriai, į^s&i. Jo švelni, bet 
tikrai liuosuojanti veiląnė užtikrina 

... . regulerĮ vidurių Išvalymą. Vartoja-Slflis Įlietais buvo suorgani- j mas burnos plovimui jis neleidžia 

zuota dar stipresnis tymas, i ėstl ,r dantlms puti neštu'

kėlė lietuvių vardų.
L. V. 36 kuopa taip pat bu-

ADVOKATAI

“Liriksirios tiekos” pdšthty- vo pirmutinė kuri suorgani-
mu.

Dabar pereitojo mėnesio 30 
dienų parapijos komitetai ir 

Moterų Sųjuhgos 55 kp. reng 
dartii metinę parapijos vaka
rienę numatė visų Aušros 
Vartų parapijonų, retnėjų, 
biznierių ir profesionalų pa
gerbimų; tad nieko stebėtino,, 
kad šie pastarieji sukruto ir 
užpildė musii erdvę svetainę.

Reikia piipažiiiti, kad visi 
buvo nustebi fati musų įliažo- 
sios lietuvių westsidiečių ko- 
lonijbs judrumu. Westsidie- 
čiai visuomet pasižymi savo 
darbštumu; bet deliai savo 
neskaitlinghmo dažnai būna 
labai kuklūs ii niekairi nebe
lenda į akis. Tai dorybė, ku
ri višnoihet duoda getus vai
sius. Taip ir šiuo žygiu: meti
nė parapijos vakarienė pui
kiai pasisekė visais atžvil
giais daug sutraukė svečių, 
buvo pasakyta daug gražių 
prakalbų ir pasirodymas mu
sų giesmlninkių-artisčių ir 
net trijų chorų ir lenktynes 
tarp moterų Sųjungiečių ir 
vyrų Grožybės choro tiesiog 
visus užžavėjo. Vieni gavo 
dftug rėmėjų o antrųjų imta 
iš publikos dovanos.

Dabar, per atvelykį, 27 d. 
balandžio visos įdėjinės drau
gijos ir brolijos ruošiasi prie 
bendro VHkaro, kurio paja
mas skiria jubiliejaus rengi
mo fondan reikia tikėtis, kadi 
taip žyinaus teatro, kaip, kad| 
ruošiamasi^ per atvelykį dar' 
westsidėje nebuvo buvęs.

zavo stiprų basket-ball ratelį, 
vienok nelaimėjo “cliampion- 
sliip”, bet buvo antroje vieto
je per du metu.

vienok Vyčių lygoje nebuvo 
pirmutiriihi, tik Midtvest In- 
dustrial Lygoje (svetimtau
čių)
vietoj.

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

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

Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5 
Vakarais: 2221 W. 22nd Street 

(Su Adv. John Kuchinsku) 
Vai.: 5-8; ser. ir pėt. 5-6.

Tel. Canal 2552

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 8822

DR. W. F. KAUSZ
1146 MILV7AUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutari)

Su kiekvienu buteliu Phillips Milk 
of Magnesia eina pilni nurodymai 
jo daugybės vartojimų. Visose aptis- 
kose po 25c. ir 50c, Reikalauk tik
rosios. daktarų užtikrintos per 60

pabaigė sezonų antroje ,
1 ° "Milk of Magnesia buvo Chas.

j H. Phillips Chemical Kompanijos S. 
. I V. registruotas vaizbos ženklas ir jo 

L. V. 36 kuopa buvo taip' Pl^ltakuno Chas. H. Phillips nuo 

pat pirmutinė kuri suorganiza
vo stiprų “Track” ratelį 1928 
m.

Be-to dar turi stiprus Ten- 
nis ir Bowling ratelius, Dra
mos ratelį kuriam vadovauja 
K. Zarumskis, vienas iš seniau 
šių narių kuopoje.

DR. NORMANTAS
NAPRAPATAS

Persikėlė po num.
3236 S. HALSTED STREET

Tei. Victory 6965
Valandos: 2-5 po pietų, 6-8 vakare

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 SO. HALSTBD STREET 

Tel. Vlctory 0563
7-8 vai. vak. apart Panedėlio Ir 

Pėtnyčios

OPTEMITRISTAI

Tel. Vlctory 6278

DR. G. SERNER

lOfiso ir Res. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH ‘
3.464 SO. HALSTED STREET

Ofiso valandos nuo 1 lkl S po 
pietų lr 8 lkl 8 vai. vakare

Ros. 3201 S. WALLACE STREET

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Tel. Hemlock 8111

Tel. Lafayette 5798

DR. A. J, JAVOIŠ
Vai: 2 iki 6 po pietų, 7 lkl 9 vak. 

Office: 4459 S. California Ave. 
Nedėlioję pagal sutari).

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal <228 
Rezidencija: 6640 So. Mapletrood 

Avenue Tel. Republic 7888
Valandos 1 —'3 & 7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

PRANEŠIMAS

9. BALICKAS
WĖST SIDĖS SIUVĖJAS

Persikėlė į naujų, patogių, gražių biznio vietų po num.
2156 WEST 23 STREET

Visus savd kostonieriris, draugus ir pažįstamus šir
dingai kviečia kreiptis nadjon vieton.

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

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

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

Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.

** ***' ” -^ >«' 6 14l| • •—

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

LIETUVIS AKIU 
SPZOIAUSTAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonu Canal 2552

Palengvins aklų Įtempimą kuris 
priežastim galvos skaudėjimo, 

svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšt). Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua 
Atitaisau trumpą regystg lr tolimą

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

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS jr CHIRURGAS 

2486 Weet 88 Street 
Vah: 8—18 ryte. 1—4 p. p. 8—8 

v, V. Nedėlioj susitarus.

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS ‘

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel 6323 

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

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6668

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava 
Valandos 11 ryto iki 8 po pietų 

6 Iki 8:30 vakare

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

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

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

Telef. Midway 2880

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

APIE LIET. VYČIŲ 36 
KUOPĄ.

Brightdn P&į — Liet. Vy
čių 36 kuopa šiandie yra viena 
didžiausių Chicagoje ir apie
linkėj. Narių turi apie 300 ir! 
kasoje apie 500 dol.

L. V. 36 kp. pirmutinė Chi
cagoje kuri suorganižavo stiį) 
rių haseholo komandų ir įtai
sė uniformas. 1921 metais dau 
giausia lošė su svetimtaučiais, 
o šįmet, fiastangomis -fuozri 
Millerio, kuris apie 1922 iri. 
buvo L. V. 48 kuopos baseball 
ratelio (Sprihgfleld, III.) rifa- 
nadžeris ir Vyčių Centro val
dybos sporto sekcijos pirmi
ninkas, yra taisoma baseball 
ratelis, kuris bus vienas stip^ 
riaušių Chicagoje. Jau turi

Geriausi Radio ir Pianai
. . ■. ,,. .1 j* / ; ..... t *

Jums duoda Radio programas jau 7 menuo. Nedė

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

Ketvergais iš stoties WHFC 1420 K. nuo 7 iki 8 

vai. vaktrfe. ,

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

Telefonas Boulevard 4705

r v ............ . "

JOSEPH J, GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATA8

4631 Š. Ashland Ave. (2 lubos)
Telet. Boulevard 2800

RESIDENCIJA: 
<616 So. Rockwell 8trcet 

Telef. Republic 9723

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

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučlama

Valandoa nuo 18 ryto lkl 8 va
kare. Nedėliomis nuo 14 ryto lkl 
18 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVE.

Tel. Boulevard 7589

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

DENTISTAI

Office Boulevard 7841

DR. G. Z. VEZEUS
LIETUVIS DENTISTAS

4448 So. Ashland Avenne 
Ant Zaleskio Aptiekos

TaL Canal <121

Tol. Boulevard 1481

OR. V. A. ŠIMKUS
! Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 

7—9 vakare
o. o-

OR. HERZMAN
Ift RUSIJOS

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tol. Franklin 417 7
Nuo 9 lkl 1 Išėmus S u batas

52 East 107-th Street
Kampas Michigan Ave.

Tel. Pullman 5950
Nuo 3 lkl 9 vak. Ir Subatomis

Telephone Central 6828

F, W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

114 North La8alle Street 
CHICAGO, ILLINOI8

Nuo 8:28 lkl 6 vai. vak. 
Offlae- 1908 So. Union Ava

TsL Roosevelt 8718 
VaL ano 4 iki 8 vai. vak.

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN ŠMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

DR. 6.1. BLOŽIS
DBNtIBTAS

2201 WEST 22nd STREfeT
(Kampas Leavltt fit)

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

Seredoj pagal sutartj

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Gerai lietuviams žinomas per M 
metus kaipo patyrė* gydytojas^ chi
rurgas ir akušeris.

{ Gydo staigias ir chroniškas tt- 
gasvyrų. moterų ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kltoklue 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDO8: Nuo 18 — 18 pietų » 
nuo 4 iki 7:18 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8118 Res. Bo. hhovg
2228, arba Randolph <888.

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

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

Pastebėkit mano iškabsią
Valandos nuo 8:20 ryto Iki 8:10 va
karo. Seredomls nuo 9:30 Iki 12 V. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room s 
Thons Canal 8628

Boulevard 7188
Rea Hemlock 7881

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
VaL: Nuo 8 ryto lkl S vakare

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO.. ASHLAND AVE. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki 8 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nedil. nuo 10 Iki 12 dieną



I DRAUGAS Penktadienis, Bal. 11 d., 1930

GRABORIAI:

S. D. LACH AWICZ
LIErUVlS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuoplglau- 
»ia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2518

2314 W. 23rd Place
Chicago, 111.
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

Simpatiškais — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimae.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Dtdyals OflKs:
4605-07 So. Hermitage Avė* 

Tai. Yarda 1741 lr 174S 
SKYRIUS

4447 Bo. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1414 So. 4> Ct. Cicero 
Tel. Cicero F794 

SKYRIUS
8281 Auburn Avenue 

TeL Boulevard >241

ŽINiy-ŽINELĖS
»

X Visi bridge partiečiai kai 
ba apie Verbų sekmadienį. 
Mat, Šv. Jurgio bažnyčioj tų 
dienų, lygiai 4 vai. po pietų1 j- 
vyks bažnytinis koncertas. L. 
V. “Damos” choras giedos 
kantatų “Septyni Išganytojo 
žodžiai nuo kryžiaus”. Chorui 
diriguos komp. A. Pocius, 
vargonais gros muz. H. Cobb. 
Solistai bus Šidiškiutė, Ka
minskas, Pažarskis. Gerb. prel. 
Krušas deda daug pastangų, 
kad bažnytinis koncertas kuo- 
geriausia pavyktų. Laukiama 
daug svečių ir iš kitų kolo
nijų.

X Didžiojo trečiadienio va
kare, bal. 16 d., paskutinį sy
kį kantata bus kartojama Ci
ceroj, Šv. Antano bažnyčioj su 
tais pačiais solistais.

ŠV. KAZIMIERO VIENUO
LYNUI VAJUS.

J. F. BAUŽIUS
PIGIAUSIAS LDR. GRABORIUS. 

OHKUhOOIB
Laidotuvėse pa

tar aa uju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todal, kad priklau
sau prie arabu 12- 
dlrtiatda.

OFISAS
442 AVest 12 Bt. 
Tel. Canal 4174 
MY RIUS: 2222
So. Halsted Street 
Tel. Vietory 4422

Phont, Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

M naų patarnavimas 
rtauomat oųžinlngaa to 
rebrangus, nes natuH 
na Ulaidy užlaikymu* 
kyrlu |

Bridgeport. — Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 
dr-jos 2 sk., gyvuojantis šv. 

(Jurgio parap., surengė metinį 
vajų šv. Kazimiero Vienuoly
no naudai. Vajus įvyko kovo 
30 d., šv. Jurgio par. svet.

Sekmadienio ryto, rėmėjos 
užprašė savo intencija Mišias 
šv. ir visos, pasipuošusios bal
ta gėlėlė, ėjo “in corpore” iš
klausyt Mišių šv. ir priimt šv. 
Komunijų. Neapsakytai gražų 
reginį sudarė ilgos eilės rimtų 
motenj tvarkiai einančių baž
nyčion, su skyriaus “maršal
ka” p. Lipnickiene priešaky
je. Per Mišias šv. gražiai gie
dojo p-lė Francesca Garuckai-

Nauja, graži 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yarda 1118

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7582

J. LuleviČius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTO J A8
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Modernii- 
ka koplyčia veltui.
3102 S. Halsted 
SL Chicago, III.

Tel. Vietory 1112

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDSJAS

1650 West 46th Street
, Kampas 4<tn Ir Paulina Sta 

Tel. Blvd. 53 08

Nulludlmo valandoje kreipkitės 
prie manos. patarnausiu slmpatlM- 
kal, mandagiai. gerai Ir pigiau 
negu kitur. K o pi y Ha dėl Šermenų 
tykai._____________________ __

B UTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc.
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal 8141

jinai dažniau neduoda savęs 
girdėt, tokio balso neprivalė
tų slėpt. Taip p-lei Gnruckai- 
tei, kaip ir p-lei (i ur i n skaitė i 
A., B. D. 2 sk. taria širdingų 
ačių.

Pusryčiai.
Jš bažnyčios išėjusios rėmė

jos grįžo svetainėn, kur jas
laukė skanūs pusryčiai. Stalai Bridgeport. —- Dr. Norman-

gerb. kun. F. Vaitukaičiui už 
taip brangų nuims patarnavi
mų.

Rėmėja.
(Bus daugiau)

DR. NORMANTAS NAUJOJ 
VIETOJ.

baltai padengti, dideli indai 
pilni auksinių gruzdukų, kurie 
taip gerai buvo pagaminti, 
kad burnoje tiesiog tirpo; ska
ni karšta kavutė — štai, pa
kviesta ir varg. A. Pocius ir 
panelė dainininkės ir visi 
gardžiai pusryčiavo. “Vieš
nias” vaTšino p. Aug. Var- 
dauskas. Jo triusu visas pus
rytis surengtas. Mūsų Augus- 
tukas vaišino šimtus svečių ir 
vaišino ne bile kaip. Rėmėjos 
Duoširdžiu plojimu jam išreiš
kė ačiū. Tos vaišes įnešė gra
žaus ūpo, draugiškumo ir pa- 
sirįžimo vajaus metu “suby- 
tinti” visus skyrius. Tas ir į- 
vyko.

Programa.
Kovo 30 d. vakare šv. Jur

gio svet. prisipildė pilna gerų 
žmonių. Atėjo ir musų parap. 
du gerb. asistentu, kun. A. 
Martinkas ir kun. J. Saulins- 
kas. A. R. D. 2 sk. pirm. p. 
A. Nausėdienė pakvietė gerb. 
kun. A. Martinkų vakarui ves
ti. Kuomet tik mūsų gerb. 
“Father Martin” veda vakarų 
žmonėse sudaro gražų ir links
mų ūpų. Taip buvo ir vajaus 
vakare. Draugiškumas ir šir
dingumas viešpatavo. Seserų 
Kazimieriečių stropiai prireng 
ta programa žmonės džiaugė
si. Muz. p. A. Pociaus veda 
mas vaikų benas; gražiose uni
formose žavėjo savo griežinių.tė. Laike Komunijos, p-lė M.

Gurinskaitė Centro ir 2 sk. Publika šaukte šaukė benų 
rašt.,1 įspūdingai giedojo, jo- : pakartoti. Scenoje vaikučiai 
sios pilnas ir turtingas balsas perstatė komedijeles, panto- 
užpildė bažnyčių. Gaila, kad minius, drilius, veikalėlius ir 

t. t. Visi gerai išmokinti ir 
lošė kaip tikri artistai. Žmo
nėms programa labai patiko, 

i Kalba svečias gerb. kun. F. 
Vaitukaitis.

Brangus svečias, kviestas ir 
lauktas atvyko vakaran ir sa
vo turiningoj kalboj nupiešė 
šv. Kazimiero Vienuolyno nau 
dingumų, reikšmę, reikalin
gumų ir jo ilgų metų vargus. 
Gerb. kun. Vaitukaitis kalba 
aiškiai, nuoširdžiai, įtikrinan- 
čiai. Žmonės klausėsi susido
mėję. Drūčiai dėkingos esame

A. PETKUS
GRABORIUS 

Ofisas

3238 S. HALSTED STREET
Tel. Vietory 4088-89 

Res. 4424 S. ROCKWELL ST. 
Tol. Vlrginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisai
4603 S. Marshfield AvenueI

Tel. Boulevard 9277

t

VINCENTAS
VAIČIULIS

mirė bal. 7, 1930 m. 9:40 vai. 
vak. 63 metų amžiaus. Kilo Iš 
šla-ullų Apskričio. Pašvictlnės 
Parap. Tūbinių Kaimo. Ameri
koje išgyveno 40 metų.

Paliko dideliame nuliud^ne 2 
-broliu Mykolų ir Antanų ir gi
minaičius Jonų, Robertų ir O- 
nutę Vaičlulius ir Ignacų Pet
raitį, o Lietuvoj seserj Natalija 
Akulevičienę. Buvo narys Šv, 
Jono dr-jos ir Sūnų Lietuvos 
Plttsburghe, Pa.

Kūnas pašarvotas 171 No. Ž3 
Avė. kamp. Lake St. Melrose 
Park, III.

Laidotuvės Jvyks šeštadieny, 
balandžio 12. IS namų 1 vai.- 
bus atlydėtas } Mt. Carmel par. 
bažnyčių, kurioj Jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas J 
ML Carmel kapines.

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

Nuliūdę:
Broliai Ir filminės.

laidotuvėms patarnauja grab. 
A. Prabiah, Melrose PArk 747

A. + A

KAPAS ERČIUS
mirė Balandžio 10, 1930 m. 
2:00 va.l. ryto, 60 metų am
žiaus. Kilo iš Kauno Red., Tau
ragės. Apskričio, Žvingių Par., 
Spraudalčlų Kaimo. Amerikoje 
išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nulludime 
moterį Petropelę, p. tėvais Ar- 
monaitė, 4 sūnūs: Antanų, Pran 
ciškų, 'Jurgį ir Vincentų. Duk
terį Kotrinų, seserį I’etronėlę 
Pundinlenę Amerikoje, o Lie
tuvoje brolį Nekodemų ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 712 AV. 
50th PI. Chicago. Laidotuvės 
įvyks Panedėlyje, Balandžio 14, 
1930. Iš namų 8 vai. bus atly
dėtas J šv. Jurgio par. bažny- 
čių, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. Ka 
zimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Moteris, HnsuU, Duktė,

Sesuo lr Glmžnės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikia. Yards 1741.

BRITANIJOS SU RUSIJA 
PREKYBA

LONDONAS, bal. 11. — 
Praneša, Britanija su Rusija 
(sovietų valdžia) baigia da
ryti prekybos sutartį.

tas persikėlė į naujų erdvę, 
dailių vietų po num. 3236 S. 
Halsted st. ant antro augščio. 
Dr. Normantas yra naprapa- 
tas, gydytojas be peilio ir be 
vaistų. Jau 2 metai s uviršum 
kai jis Bridgeporte pradėjo 
praktikų ir sekėsi gerai.

TALMAN BOOTERY
B. J. ZALESKIS, Savininkas

Čeverykai naujausios mados 
visai šeimynai. Pavasariui pa- 
eisportykite pas mus.

2644 WEST 63 STREET

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Pėtn. ir Subatoj bal. 11, 12 
“MURDER ON THE ROOF’

Dalyvauja Dorothy Revier, 
Raymond Hatton, Margaret 
Livingston ir kiti garsus artis
tai.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 
Durys atsidaro vai. po p.

REIKALINGA
5,000 kostomerių pasinau- 

duoti musų išpardavimu. Bar
genai visai šeimynai.

“Seilai” ant:
Čeverykų
Dressių
Kelnių
Maliavų
Varnišių
Vaikų drabužių

Kainos numažintos taip, 
kad 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. Ganai 1976

,Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
1 to patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauBl- 
nlų, sviesto ir sūrių

4844 So. Paulina SL
Tel. Boulevard 1889

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

auksinių Ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų ir L L 
raišai) laikrodžius 
Ir musikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago. 
Talafonu HEMLOCK 8188

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. N a vadom skis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

ATLAS PHOTO STUDIO 
J. W. Staneika

Naujas Savininkas 
Gerai, pigiai ir greitai atlie

kam visokį fotografijos darbų.
4090 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 0265

JVAIRŪS KONTRAKTORIAI

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Poperioju, moliavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6528

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

JULIUS ŠLICKIS
Namų taisymo ir statymo

KONTRAKTORIUS.
Turiu namus, kuriuos mainy

siu ant ūkio Lietuvoj.
2150 So. Hoyne Avė.

Tel . Ganai 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 nenžganėdina, tai 
atsilankykite į musų krautuvę. 
Musų patarnavimu pilnai bu
sit užganėdinti.

Pristatom į visas miesto da
lis.

NORTGECIAI-PASKBLOS
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinam pinigus ant medi

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

Public Mortgage Exchange
S. L. FABIAN, Mgr.

809 West 35th St.

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams Ir snvlnln. 

kams pirm pirkinio- naujo karo Bu
dingai prašom atsilankyti lr pama
tyti naujus 1930 Nash uutomobiius 
sul vėliausios mados automatiškais 
Įtaisymais. Sport Ftoyal tekiniais Ir 
kitais ištobulinimais, kokluia tiktai 
Nash gali papuošti- UI tokias pri
einamas kainąs pas '
BALZEKAS MOTOR SALB^j 

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

LEAVITT STREET 
GARAGE

Viktoras Yuknis, Savininkas
Visokis automobilių dar

bas. Kainos prieinamos, dar
bas garantuotas. Reti Crown 
gazolinas.

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

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

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

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

7126 So. Rockwell Street

REAL ESTATE

Ift PRIEŽASTIES MIRTIES 
UŽ PUSę KAINOS

Bridgeport kolonijoj© parsiduoda 
muro 6x3 kamb. namas. Kaina tik 
16 ,600.00. Šio namo kaina butų 39,- 
500, dabar tik 36,500. nes savininkai 
yra mirį, už tai jis bevelk už pusę 
kainos atiduodamas

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

16 LOTŲ IŠMAINYMUI
Turiu 16 lotų mainymui. Galiu lo

tus Išmainyti ant namu. automobi
lių ar ant kitokių dalykų. Musų kai
nos labai žrtnos sulyginant su kitų. 
Ateikite ir persitikrinkite.

PARDAVIMUI NAMAI. 
Negirdėtas Bargenas

Du nauji 2 flatų muro namai po 
4 kambarius. Pirmutinis floras karštu 
vandeniu šildomas. Ąžuolo t rim ingai, 
tolintai ištaisyti tailemis. Kaina 314.- 
000. Parduodame už 38.950. Pasinau
dokite proga, nes tokių progų retai 
atsitinka. Įnešti tik 32.000 Kiti kaip 
renda. Namai randasi Brighton Park. 
Reikalingi agentai. Atsišaukite.

BAKS & CO.
4394 Archer Avenue

Tel. Virginia 0055

PARSIDUODA i/2 akerio 
žemės su 4 kamb. namu. Ge
ras bargenas tik $4,000. Kreip
tis į “Draugų”.

2334 So. Oakley Avė. 

EXTRA BARGENAS
Telef. Republic 5099 j Priversti parduoti pigiai 

Mes pervežame daiktus ir j parduosim moderniškų plytų 
štorą, 2 flatų, 4-5 kamb. karš
tu vandeniu apšildymas, 2 ka
rų plytų garadžius. Rendos 
$2,160 metuose. 1-mų morgi- 
čių $8,000 po 6% 5 metams. 
Gašli $4,500. Balansas po $50 
mėn. Pažvelgk į 6515 So. Ash\ 
land, duok pasiūlymų. Kreip
kis į 6621 So. Ashland Avė. 
Tel. Hemlock 8716.

kitus miestus.

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, 
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

Parsiduoda 6 kamb. namas, yra 
maudlnė, ant 30x125 loto, 1 extra 
lotas, gesas, elektra, furnace šlld., 
jėla lšbrukuota, 2 karų garadžius, 
puikus sodas, krūmai. Pigiai. Savi
ninkas 2924 No. Mulllgan Avė., 1 
blok. į ryt. E. Naragansett.

L

160 ak. irtguotos, sėkminguose coln, Chicago. 
Black Hills, Butte Co. S. Dak., 640 
ak. Crook Co. Wyo., 320 ak. Slope 
Co., N. Dak!., 320/ak. A. Musselshell 
Co., Mont. 310 ak. W. D. Boies, 316 
Kirkwood Blvd., Davenport, Ia.

2 fl. medinis namas, 4-5, garadžius, 
jėla išbrukuota. 34,700. 7044 So. I.in-

Kad susetlytl nuosavybės, 1760 gal
vijų, javų farma, atsėjo virš 320,000. 
Visa ariama, telefonai, geri keliai. 
325 ak. Įmokėti 316.000, balansas 6 
ar 10 metų 5%. Kitos arti miesto 
farmos po 35 lkl 330 ak. Rašyk L. 
Roscnthal, Rhame, N. Dak.

Išmainymui 280 ak. 111, galvijų, 
vaisių farma, su namais, arti gt. 
Ix)uls, 350 ak. Valdžios paskola 
35,500. Einam. į kitą, biznį. Peterhaus, 
8 So. Dearborn SL

120, ak. farma. su gyvuliais ir į- 
taisymais, geri namai. 36,000. G. 
Bo.rtz, Buttemut, Wis.

Mainysiu 80 ak. farmų, 8 m. nuo 
Muskegon, geras namas lr kiti bu- 
dinkai, a’lejaus distrikto, nekontrak- 
t uotas. Mainysim J 1 ar 1 lį augščio 
namų. Wr. A. Backer, 4 56 Rače Avė.

Mainysim — 120 ak. šiaur. India
noj, gera žemė lr budlnkai, miškas, 
upė, jauki vieta, pigiai 350 akeris, 
Peterhaus. 8 So. Dearborn St.

80 ak. farma, geri namai, gera 
vieta. Ims į mainus karų, šėrus, bo
nus ar geras popieros. 34,800. 401 
I’eck Bldg. KflJamiiioo, Mich.

130 ak. AVis. farma, gera žemė, 
geri keliai, namas, barnė, 33,500 
cash. Savininkaa 102 So. Grand 
AVaukeeha, AVis.

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

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

2438 W. 47 STREET CHIOAOO, 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 teišngumų. Senus namus taisome ant leng
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Rendūojam fla- 
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit j ofisų: 
2621 W. 71st St., Hemlock 0367 Res. Orovehill 1680

BARGENAS — APT. NAMAS. 
Savininkas išvažiuoja—reik parduot.

Rogers Pk. arti Clark. 5-7, šaudės 
parliorius, 2 karų gar., štymo šil., 30 
p. lotas, kainavo1 318,500, dabar už 
314,750, cash .33,500, likusi lengvus 
ltonokėj. Taul A. Hazard & Co. 
(Humphrey) 5324 Lake Park Avė. 
Tel. Dorchester 7800.

šviesus, plytų namas, kampinis, 
arti 51 SL & Wentworth, 3 štorai, 
8 apt. viršuj. Tuoj reik parduoti. 
Jūsų teisingas pasiūlymas. A. J. Pe
terhaus. 8 So. Dearborn St.

2 fl. plytų nam., 2 karų garadžius, 
gera vieta 3845 Addlson St.

SAVININKAS IŠVAŽIUOJA.
Tuoj reik parduot, 6 kamb. žiedi

ne rezidencija, 2 karų gar., 50 p. 
frontas, puikus krūmai. 37,500. Leng- 
vios išlygos.

37 48 AVest 84 Street
Namai, arti Marų. l’k. golfo lauko, 

6 dideli kamb., kietas medis visur, 
karštu vandeniu šlld., 40 p. lotas. 
3 stlkj. porčiai, 2 karų garadžius, jė
la išpeivyta. 37,750, 31.600 Įmokėti, 
likusieji ant gerų išlygų., 3339 AV. 66 
Place.

BIZNIO PROGOS

EXTRA BARGENAS 
Del ligos greitai turime par

duoti grocernę. Biznis gerai 
išdirbtas. Parduosim pigiai.

4631 S. PAULINA ST. 
Tel. Boulevard 7285

Bekernė, 5 m. įsteigta, gera vie
ta, geras biznis. Pigiai. Superior 6422

Geriausios kainos už senų auksų, 
sidabrų, platina, brangmenas, dantis. 
Atnešk ar atsiųsk: 202 So. State 
st. Rm, 802. Kamp. Adams.

Glft šapa, pigiai, Tel. Riverside 
5902. 37 Burlington Rd. Riverside, 
III.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Rooming House, 23 kamb., visi 
lSrenduotl, inelgų 3500. K. 3650, rcn- 
dų 3225. 5050 AVinthrop avė. Edge- 
water 5450.

Rooming namas, 23 kamb. 3 me
tų Ratas, 2 karų garadžius. Geros Iš
lygos. 81X0 AVinthrop.

Kskandai — 6 kamb. fl. už 3135.
renda |30. Pigiai. 1949 No. Rlcb- 
mond St. viršuj.


