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150 ŽMONIŲ ŽUVO CERKVEJE 
KILOS GAISRO!

Antradienį Bus Pasirašyta 
Laivynų Sutartis

KAI-KURIOSE BRITANIJOS INDIJOS 
DALYSE EINA RIAUŠES

KALIFORNIJOS UNIVERSITETO KNYGYNO BŪTAS

150 ŽMONIŲ ŽUVO 
CERKVĖS GAISRE

SUTARTIS REIKALINGA 
TIK PASIRAŠYMO

BUK AREŠTAS, Rumunija, 
bal. 20. — Kaimas C’lioesti, 
arti Pitesti, už 65 mylių j 
šiaurvakąrus nuo Bukarešto, 
skaito apie 500 gyventojų. . 
Kuone visi stačiatikiai. Buvo 
ten nedidelė cerkvė.

Šį Didįjį Penktadieni, kaip 
kas metai, j cerkvę nepapras
tai daug žmonių susirinko. | 
Sakoma, didžiuma buvę vai- ; 
kų. Pamaldų laiku staiga ki-! 
lo gaisras. Tuojau ir pašiau-; 
ba. Visi kas gyvas puolėsi į; 
duris. 1

Maža dalis suspėjo išsigel
bėti, kada išėjimas vaikais ir 
suaugusiais buvo užkruštas. 
Tuo tarpu cerkvės vidus lie
psnojo. ; »

Žuvo 150 žmonių. Tarp jų 
šventikas ir kaimo viršaitis.

LONDONAS, bal. 20. — 
Karo laivynų apribavimo su
tartis jau visiškai pagaminta 
ir reikalinga tik pasirašymo.

Pranešta, bus pasirašyta 
antradieni popiety. Nes Ja
ponijos delegacija dar nesu
laukusi galutinų savo valdžios 
nurodymų.

Delegatai pasirengę apleis
ti Londonu.

RUSAI NEATSIŽVELGIA 
J SOVIETŲ VEIKIMĄ

MASKVA, bal. 19. — Ne
žiūrint religinių persekioji

mų, Didįjį Penktadienį čia ir 
kituose miestuose neuždary
tos cerkvės buvo kupinos žmo

INDIJOJ DIDELĖS 
RIAUŠĖS

KALKUTA, Bengalius, In
dija, bal. 19. — Iš Chittago- 
ng praneša, kad tenai kilusios 
pavojingos gyventojų riaušės.

Praneša apie nepaprastų, 
policijos veikimų. Smulkmenų 
trūksta, kadangi nukirstos te
legrafų vielos.

PO 1,700 METŲ IŠIMTA 
KAREIVIO PALAIKAI

LONDONAS, bal.
Ties Tliames upe kasant nau
jo būto pamatams žemę ras
ta nežinomo romėno kareivio 
palaikai, kurs ten buvo palai
dotas pirm 1,700 metų. Tik 
vieni kaulai. Pavesta Karali- 
škųjai Chirurgų Kolegijai.

i rife *nRi.O FHPt

KAIP NUŽUDYTAS VYS- I rodė apie 20 ginkluotų plėši- 
KUPAS VERSIGLIA Ikų. Vyskupas liepė valtį pa- 

I KINIJOJ įsukti į pakraštį. Tuojaus į va-
..... . i dtį įšoko keli piktadariai. Pa-

MARYKNOLL, N. Y. — Iš reikalavo 500 dolerių. Jiems 
'.Kinijos gauta smulkesnių ži- atsakyta, kad tiek pinigų ne- 
j nių, kaip tenai kiniečiai rau-j turima.
donieji plėšikai nužudė vys- Tada 
įkupų Versiglių ir kitų jaunų
kunigų misionierių.

' Vyskupas Versiglia 
Shiuchovo, Pietų Kinijoj, a- 
paštaliniu vikaru.

buvo

piktadariai pašoko 
pagrobti visas tris mergaites. 
Vyskupas ir kunigas puolės 
ginti. Abudu apsvaiginta. Nu
vilkta į krūmus ir sušaudyta. 
.Du mokiniu tuotarpu suspėjo

A asario 25 <1. popiety *au‘ pa*bėgti, pranešti valdžiai apie. 
pine upe vyskupas nedidelėje jyykj
valtimi leidosi aplankyti Lin
cho\v. Su vyskupu valty buvo Piktadariai greitai su pa- 
nesenai įšventintas kum Ca- įgrobtomis mergaitėmis j>as- 
ravario, kurs vyko į Lin Cbow [prūdo už keletos mylių į sa- 

j mokintis kiniečių kalbos. BeiN° stovyklų. Tenai, kaip pa- 
‘ to, buvo du jaunu kiniečiu |tirta, jų viršininkas juos iš
mokimu iš misijos mokyklos, barė už kunigų nužudymų.
dvi jaunos kinietės, bjaigusios Nes kam žmones žudyti, jei

mo mokytoja.
i Netoli nuo Kong Haw ir-

Tai naujas puošnus būtas Los Angeles mieste. Pastatytas pusketvirto miliono do- ,damies iggjr(j0 nuo krašto 
leriy lėšomis. ■ j Sauk™., “sustoti,” nes kitaip

150 ITALŲ AMERIKIE- TT/n * , Anir.lėšta lrnvo-vedė ,1,us šaujama. Pakrašty pasi-

CIŲ AUDIENCIJOJE

mokytojavimo mokyklų, ir ki-jiš to nėra jokio pelno — pi- 
ta kinietė mergaitė katekiz- «ig}L Tik vieni nesmagumai.

ROMA, bal. 19. — Anų die
nų Šventasis Tėvas audienci- 
jon priėmė 150 italų ameri- 

i kiečių, kurie iš Amerikos par
vyko aplankyti savo gimtinę 
iželį ir pelnyti dvasinių nuo
pelnų Šventojo Tėvo kunigys-

Apiplėšta
sekn

iraus 
duktė.

. ±aw> ant- gatežinkelto.

Vykstant 
re iš vieno 
ta ir api 
bey, 15 m., gubernatoriaus
Enimersono sekretoriaus duk
tė. Policija suėmė įtariamų.

Apiplėšta knygvedė.

Hudson Motor Co. knygve-j 
dė N. Kosack nešė į bankų 720 
dol. Važiuojąs automobiliu plė 
šikas ja sulaikė ir atėmė pi
nigus.

LIETUVOJE
SEINŲ LIETUVIŲ GY

VENIMAS

Ir jis Įsakė pagrobtas mer
gaites palydėti atgal į atsiti
kimo vietų ir jas paliuosuo- 
ti. Tas ir atlikta. Joms nieko 
bloga neįvyko.

ii) suvažiavimo atidarymas;
2) sveikinimai; 3) referatas 

j tema: “Mūsų krašto lietuviu 
' gudų katalikų būklė, reikalai 
ir uždaviniai šiuo metu” re
feratų skaitys lietuvių ir gu- 

rašt) •' kalbomis; 4jk«diskusi jos;

nių. Tikinčiųjų nuo pamaldų *^ jubiliejuj 
negali sulaikyti sovietų drau-j 
dimai ir grųsinimai. ’ Šventasis Tėvas į visus ši-

Į rdingai prakalbėjo ir juos lai- 
Byloj, kaip spėjama, Pri- mia0 pagJ.ri) kad jie nenli. 

sikėlimo šventėje toli ,lau-ĮrSta 8ay0 tai.
gmu žmonių susirinks į cerk-^, savo 8jelos rcikolu, fcas 
ves melsti -Dievo, kad bedie- :iyra vl„klĮ pasaa|y svar.

Vilniaus Tlytojus” ____
Ana dienų šalę AVaukegano1 uXors Seinų apylinkėj truk- 5) rezoliucijos ir 6) katalikų, 

traukinis sudaužė automobilių, .jsta lietuvių inteligentų tačiau1 akcijos komiteto sudarymas.
2 žmogų žuvo ir 3 sužeista. ! seiniečiai, susibūrę j Šv. Ka- Provizorinį komitetų suda-

ivianis atsidarytų akys.

GIRIA DELEGATŲ 
DARBUOTĘ

jbiausia. Laimino 
žygiams.

jų visiems

MIESTAS JĄ PALAIDOJO
ROMA, bal. 19. — Italijos 

ministeris pirmininkas Musso 
lini paskelbė pareiškimų apie 
karo laivynų konferencijų 
Londone. Tarp kitko jis auk
ština savo delegacijos toje

19. —l konferencijoje veikimų.

BUDAPEŠTAS, Ungarija, , . .
bal. 19. — Pirm kokio laiko ^lyginimo 
šio miesto mokyklų valdžia 
uždraudė mokyklas lankančio
ms mergaitėms tepti savo vei
delius.

100 dcl. pripažinta.

Mrs. N. Tobin, 3201 Lowe 
avė., įkando šuo, prigulįs J. 
(Juara, 3017 Poplar avė. Mrs. 
Tobin kreipės teisman. Aiš
kinta, kad šuo neturįs dantų, 
tad nepavojingas ir negalėjęs 
įkasti.

Nežiūrint to, nuskriaustų jo i 
teismas pripažino 100 dolerių

-------------------- 1 zimiero draugijos skyrius, ka-• ro P* P* Stasys, Juknevičius,
( hicago Jleights gaisras aji- §dien žengia tautiniu ir kul-1 ^r’ Grabinskis ir I ieciukevi- 

naikino Rau krautuvę ir kitas-tūriniu keliu priekin. Tų pa4čius* E‘
mažesniąsias. Nuostolių busią rodo trijų naujų skyrių įsi- ■ ------ ---------
apie 150,000 dol.

KINIEČIAI TURI DAUG i 
GINKLŲ i

SHANGIIAI, bal. 19. —j

GRIUVO STATOMAS 
STIEBAS; 5 ŽUVO

BUENOS AIRES, bal. 19. 
Netoli čia buvo statomas

PAGERBĖ PINIGUOČIUS

BRIUSELIS, bal. 19. — 
Belgijos valdžia Amerikos pi
niguočius (finansininkus) Mo
rganų ir Young’ų pagerbė. 
Jiedu apdovanoti aukštais or- 
denais-kryžiais už jų pasida
rbavimus karo atpildvmo rei
kalais.

SNIEGAS PIETRYTINĖJ 
EUROPOJ

VIENNA, Austrija, bal. 19. 
— Rumunijų, Bulgarijų ir Ty 
rolių palietė didelė sniego 
ga.

“MIRĘS” ATGIJO

MESSINA, Sicilija, bal. 19.
— Kada namiškiai ir kaimy- (susižeidė.

n Kada, j vienų mokyklų įėjo 
valdžios inspektorius, 15 me
tų mergaitė, Laura Szalay, 
šoko per langų ir pavojingai

Iškraustyti namai
J. H. McNamara, North A- 

merican Insurance Co. direk-I
torių pirmininkas, parvykęs 
iš atostogų, rado iškrau
stytus savo namus, AVilmette. 
Nuostoliai siekia virš 10,000 
dolerių. .1

Dabar.ji iš to mirė ir pa-nai rengėsi laidoti mirusį nuo
plaučių ligos, kaip tas buvo [-laidota miesto lėšomis, 
pripažinta, Tomasso Laspra- 
da, 52 m., šis staiga sukrutė
jo ant lentos ir atsisėdo 
klausdamas, “kas čia daro-

4 ŽUVO SUDEGUS 
ORLAIVIUI

si.” Susirinkę žmonės galva
trūkčiais dūmė laukan.

TAI NESVARSTYTINI 
REIKALAI

AVASHINGTON, bal 
lAmerikos Revoliucijos 
iterų organizacija turėjo Čia 
įsuvažiavimų. Padaryta rezo
liucija, kad ši organizacija 
ateity savo susirinkimuose ar 
nuvažiavimuose negali disku-

suoti religijos, politikos ir 
prohibicijos klausimų.

19, - 
Duk-

steigimas prieš kelius mene-! 
sius; Radziučiuose, Rašėčiuo- 
se ir Starkiškiuose. Dabar 
Seinų krašte veikia devyni 
Šv. Kazimiero draugijos sky
riai. Paskutiniu laiku ypač j metalinis radio stiebas 120 

'Kinijoj civilinis karas nepa- sukruto jaunimas aktyviai da-j perlų aukštas.. Kilo vėtra, ka- 
liauja. Tai baisus daiktas, ka- Jyvaudamas susirinkimuos irlda stiebo viršuj dirbo darbi- 
da vienos ir tos pačios tau- ,skyrių valdybose. Veikimas į ninkai. Smarkiai stiebui gil
tos žmones tarpusaviai nuo- žymiai padidėja, vasaros me-■ siūbavus, darbininkus apėmė 
lat kaujasi, lieja kraujų. Į-tu, kada sugrįžta moksleiviai, baimė ir jie kiti paskui kitus 

■ Svarbiausia to priežastis y-. Pav., pernai vasarų, mokinia-1 ant greitųjų mėgino nusileisti 
ra, kad kiniečiai visas laikas nis pradedant, beveik kiekvie- žemyn. Staiga smarkesnė vė- 
lengvai apturi sau visokių Į nas skyrius surengė po vaka- jo banga palietė! stiebų ir šis
reikalingi; ginklų ir amunici
jos.

Kai-kurios Europos valsty-

irų su vaidinimais. ,Šio mėne
sio ketvirtų diena aplinkiniai 
draugijos skyriai, pagerbda

griuvo. Žuvo penki darbinin
kai.

Nubaustas už šmeižimus.

Prieš “primary” rinkimus [Sąjungai ir sulaikyti ginklų 
;Ber\vvne Ered Broucek savoj'Par^av’m^ kiniečiams. Netu- 
įpolitinį oponentų per radio ap-i r^aini kuom kariauti, jie

bės jiems pristato įvairiausių mį savo globėjų, užpirko mi- 
žudimuisi pabūklų. Laikas bū- ,gįas> per mišias buvo gieda- 
tų į tų dalykų įsimaišyti T. ..mos lietuviškos giesmės. Sei

nų bažnyčia senai girdėjo to
kių gausinga giedančių lietu-

. ' šmeižė. Patrauktas teisman, t ?rP'^ai nurimtų.
JERSEY CTTY, N. J., bal. 'Berwyno magistratas Brouce-

19. — Vakar vakare iš Alba- kų nuvaude K) dol. pabaudos 
(ny, N. Y., į Newark, N. J., ir priede teismo lėšomis.
,orlaiviu skrido keturi žmo- j --------------------
nės. Šalę šio miesto orlaivis
pakliudė “gyvųjų” vielų (su

GAL TAS BŪTŲ IR 
GEISTINA

AVASHINGTON, bal. 19.— 
i“American Societv of News-Pašovė plėšikų.

Policija pašovė J. Colotta, papers Editors” suvirinkime 
aukšta elektros jėga). Užsilie (*>16 So. Talman Avė., kurs apie prohibicijų kalliėjo pre- 
ipsnojo ir krito j žemę. Visi bėgo apiplėšęs vienų krautu-,'zidento Hooverio komisijos 
skridę žuvo. (Vę. ; įstatymus vykinti pirminin-

Tarp žuvusių yra grafas , ------------------------- kas Wickershaiii.
Henri de la Vauix iš Pary- Pavesta ‘ grand jury”. , Jis jmgaliau pripažino, kad
žiaus, Tarptautinės Aeronau
tikos Federacijos prezidentas.

PLATINKITE “DRAUOĄ"

Pavesta “grand jury”.
Mrs. B. G. Chenorvith, kuri 

nušovė savo miegantį vyrų, 
pavesta “grand jury”. Kalti
nama žmogžudystėje.

gyventojai su prohibicijos įs
tatymais nesiskaito ir, rasi 
būtų geistina pakeisti šiuos 
įstatymus.

vių mimų. E.

LIETUVIŲ IR GUDŲ 
SUVAŽIAVIMAS

“Vilniaus Rytojus” prane
ša, kari provizorinis lietuvių 
gudų komitetas suvažiavimui 
sukviesti gavo iš Vilniaus vai
vadijos leidimų tų suvažiavi
mų sušaukti kovo 23 dienų, 

i Kadangi šis leidimas gau
tas pavėluotai, vos kovo 22 d., 
tai komitetas prašys atitinka
mų valdžių tų suvažiavimų lei
sti vėlesniu laiku.

Suvažiavimo darbų tvarka;

PRAPUOLĘS ŠERIFAS
TALLAIIASSEE, Fla., bal. 

19. — Seminola apskrities, 
Georgia valstybės, šerifas 
Horn nežinia kur prapuolęs. 
Spėjama, ar tik nebūsiąs pik
tadarių anka.

NEAV YORK, bal. 19. — 
Praneša, New Yorko valsty-I
bėję bedarbių skaičius mažė
ja. Vis daugiau darbų iškįla.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų ,.$10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.86 
Franci jos 1Z)O frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23 
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.37 
Vokietijos 100 markių 23.83
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“DRAUGAS”
Iteln* kasdien, liskyrue sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — $4.00. Pu
lti Metų — $3.50. Trims Mėnesiams — $2 00. Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tu — $4.00, Kopija .03c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negir
tina, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprisiunCiama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 raL
kasdien.

8kelblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publisbed Daily, Except Sunday. 
8UBSCRIPTIONS: One Tear — $6.00. Six Montbi

— $1.60. Three Montbs — $2.00. One Montb — 76c. 
Surope — One Tear — $7.00, Slx Montbs — $4.00 
Copy — .03c.

Advertising in "DRAUGAS" brings best results, 
Advertising rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
LIETUVOS BIUDŽETAS.

pusę milijono. Žemės ūkio rūmams skirta 6 
mik, nors pernai ir mažesnės sumos tie rū
mui nepajėgia suvartoti.

Nusikaltėliams sekti skirta 650 tūkstan
čių. Krašto apsaugos ministerijai skirta iš vi
so 56 mil. 70 tūkst., o žemės ūkio ministeri
jai 38 mil. 935 tūkst. 739 lt., nors pajamų iš 
žemės ūkio, ministerijos numatyta 44 mil. su 
viršum. Taip atrodo bendrais bruožais šių me
tų biudžetas. »

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
SAUSIEJI IR ADMINISTRA- ,nuį pavestus įstatymus, bet 

OUA. I jo draugingumus neturi reiks-
. ------------- lis tik vienai kokiai partijai

Anų dienų sausieji paskuti- įar žmonių grupei arba tų ar

TIKYBA IR TAUTIŠKUMAS.

niu kartu liudijo Kongreso 
žemesniųjų rūmų juridiniam 
komitetui apie gėrusius probi- 
bicijos puses ir apie jos nau
dingumų Amerikai. Artimiau-

Kauno “Vien.” tuo klausimu tarp kitottetas dar i<artQ įklausys

kitų pažiūroms. Prezidenias 
turėtų būt visiems prezidentu, 
visų vadu ir visų gerbiamu.

Bet kų darysi. Tai adminis
tracijos dalykas, kam ji turi

siomis dienomis tas pat komi- būt palanki ir drauginga, gi

ko sako
Galima sakyti, kad tautiškumas sudaro 

valstybės kūnų, tikyba sielų, gi, kaip žinoma, 
kūnas be sielos ir siela be kūno gyventi nega
li. Taip lygiai negali būti valstybės, jeigu 
tam tikras skaičius vienodai jaučiančių žmo
nių nesudarvtu tautos ir nereikėtų noro gv-

piuosius, kurie prollibicijų ko 
voja, ir tada tie išklausinėji
mai bus baigti. Andai vieno

kam ne. Kas ketvirti metai pi
liečiai turi gražios progos 
keisti administracijas savo 
balsais. Patys piliečiai, ne

Chicago laikraščio korešpon-į kas kitas, gali pašalinti tuos 
dentas iš AVasliingtono rašė, lįsi vyravusius negerumus. Jie 
kad tie proliibicijos reikale
vedami išklausinėjimai yra su
ruošti tik laiko praleidimui, j tus f anatikus-lobiistus.

Iš jų viena, Mrs. Mary Nor
ton, deni. iš New Jersey, pla
čiausiu apėmiu vesianti kam
panijų visoj šaly prieš prolii- 
bicijų. Jinai savo valstybėje 
oponentų neturi, tad kandida 
turą jai užtikrinta. Todėl va
saros laikų praleisiunti kovo 
dama nelemtųjų prollibicijų.

Joms visoms “primary’ 
balsavimai įvyks šįmet. Vie
nur vasarų, kitur — rudenį. 
Kongresui pasiliuosavus tad 
jos tuojaus turi pakilti į po 
iitini darbų.

Kongreso atstovo tarnyba 
daugeliui yra viena geriausių 
Veiklieji kongreso nariai daug 
nusidirba, kai-kurie net save

DR. W. H. WEL0H

galį iš Kongreso rūmų kulva- sveikatų pakerta. Kitigi viso 
rų praginti sausuosius ar ki- terin.no laiku nei vienos pra

“Vyriausybės Žinių” 322 nr. paskelbtas 
1930 metų valstybės biudžetas. Iš viso paja
mų 1930 m. numatyta 320 mil. 254 tūkst. 655 
litai. Tiek pat iš viso numatyta ir išlaidų. Pa
prastųjų pajamų numatyta 274 mil. 793 tūkst. 
112 lt. ir nepaprastųjų — 45 mil. 461 tūkst. 
543 litai. Stambiausias paprastųjų pajamų 
pozicijas, jų pagrindų sudaro netiesioginiai 
mokesčiai — muitai, akcyzas, degtinės mono
polio pajamos. Vienų Įvežamųjų muitų numa
tyta 53 mil. 325 tūkst. 110 litų. Iš degtinės 
monopolio numatyta 41 mil. 150 tūkst. litų 
pajamų. Akcizo mokesčio numatyta apie 17 
milijonų. Miško parduoti numatyta už 35 mil. 
su viršum. Nepaprastųsias pajamas sudaro 34 
mil. 501 tūkst. 972 tl. valstybės iždo pertek
liaus, 7 mil. 828 tūkst. 571 lt. geležinkelių 
apyvartos kapitalo pajamų, kone milijonas 
su viršum, už parduotus dvarų centrus ir ki
tos smulkesnės pozicijos. Čia ypačiai krinta 
į akį naujakuriams duotų paskolų grąžini
mas 975 tūkst. litų. Visi žinom, kaip sunkiai 
verčiasi mūsų žemės ūkis. Vienintelis nauja
kurio pajamų šaltinis javai. Bet šiemet javų 
nėr kur dėt. J ų kainos pigesnės už pigiausias. 
Senieji, gerai įsigyvenę ūkiai šiemet nesten
gia procentų už turimas paskolas sumokėti, 
o iš naujakurių numatyta apie milijonas litų 
duotų paskolų išreikalauti. Galima jau dabar 
užtikrinti, kad numatytoji suma iždan neįeis, 
nors nevienam naujakuriui gali tekt likviduo
tis.

Paliečiant išlaidas reikia pastebėti, kad 
naujakuriams paskoloms skirta 3 mil. litų, tuo 
tarpu 1925 m. buvo skirta 4 su puse mil., 1926 
metais — 5 milijonai. Labdarybės Įstaigoms 
ir draugijoms šelpti skirta 356 tūkst. 1925 m. 
tam reikalui buvo skirta 728 tūkst. litų, 1926 
m. 500 tūkst. litų. Emigracijos reikalams tes
kirta 30 tūkst., valstybės teatrui skirta 2 mil.

venti ir tvarkytis savarankiškai — nepriklau
somai nuo kitų. Taip pat butų ne valstybė, o 
pragaras, jeigu žmonės netikėtų į Dievų ir į
Jo apreikštų mokslų, tai būtų lygiai, kaip j stovų didžiumų sudaro sausie- 
kūnui be sielos, siekiančios pažinti ir garbinti I jį. Todėl slapieji negali tikė
davo Sutvėrėjų, — tai būtų ne žmonės, beliks sulaukti bent kokios pro- 
gyvuliai, juk tik siela skiria žmogų nuo gyvu-Įlubieijoj atmainos, 
lio ir suteikia jam galimybės pažinti ir garbiu , Kokia-uors atmaina negali- 
t i Sutvėrėjų — Dievų ir, pildant Jo apreikštų n,a dar ir delto> kadangi šalies 
mokslų, tarpusavy, gerai ir taikiai sugyventi. i}:dj.iinistraeija yra griežtai 

liesa, prieš keliasdešimt metų atsiradęs nusistačiusi už prollibicijų.
mokslas — taip vadinamas socializmas — Kad probibicija yra konstitu-jnios moterys atstovės. Iš jų! 
neigia, t. y. nepripažįsta nei tikybos nei tau-1 ti;. dajįs> kad prohibicijos visų tik viena, Mrs. Pearl Pe-j 
tiškumo. Šio mokslo skelbėjai virš visko stato įitaiymai turi būt vykinami, 
žmogaus pilvų ir, kad tas mokslas neatrodytų'įpie*taį negaiį būt dviejų 
taip brutalus ir nedoras, kaip kad istikrųjų jŲiomOnių. Bet taip pat nega- 
jis yra, jo skelbėjai, vogtomis iš Kristaus nio- įj į-ut dviejų nuomonių ir a 
kslo tiesomis, savo mokslų gražina

Kadangi kaip juridiniam ko
mitete narių, taip minuose n<:-

. D. C.

NORI PASILIKTI TARNY
BOJE.

Žinomas John Hopkins uni
versitete, kaipo “Dean of A- 
nierican Medicine”, Dr. Wil- 
liam Henry Welcli švenčia 
astuonias dešimtas gimimo su
kaktuves, kuriose ypatingaikalbos nepasako, dažnai nei

. buvo pagerbtas.
lupų neatveria. Tokiems kon- j * ®
gresas yra “rojus”.

Bet kongreso atstovės mote 
rys priguli veikliųjų atstovų 
grupei. Kaipo tokios gali tikę-*

Amerikos moterys paragavo piliečių balsų ir kitokios
vaistvbinės tarnybos kongrese
ir štai tų tarnybų 
lygiai kaip vyrai.

pamylo;
pu ra) uos. D. C.

Šiandie kongrese yra aštuo-

ir brolybės šūkiais, bet tai darydami jie šlykš
čiausiai meluoja.

Sakytas mokslas visų pirma turi tikslo

lygybės Įpie kad gaiįes administra
cija turėtų būt bepartyvė tuo 
svarbiu klausimu. Tuo tarpu 
girdime ir žinome, kad admi-

sugriauti pamatus valstybių, sukurtų tikybos jstracija dirba išvien su sau
ir tautiškumo pagrindais, bet sugriovęs nieko (samiais ir is savo puses 
kito vieton tikybos ir tautiškumo negali duo-Įglesui nerekontenduoja probi 
ti ir todėl šis mokslas, nors iš pradžių ir ma- l,icijOg įstatymų taisyti. Vy
siantis, be žmogžudysčių ir visų kitų nedory-^inti taip kaip yra, tai kas ki
bių žmonijai nieko dabar nepajėgia duoti ir
lodei yra nepatvarus ir neturi jokios ateities.
Čia gali įsitikinti žmonija, stebėdama šių die
nų Rusijos gyvenimų. Vadinas, socializmas

Kon-

"« s

Anų dienų Anti-Saloon ly
gos viršininkas McBride liu-

PASIRUO ŠIMAS DAINŲ 
ŠVENTEI.

Per šių metų Vytauto Di- j 
den Oldfield, demokratė iš Ar-gižiojo minėjimo iškilmes Kau- 
kansog valstybes, tolesniai ne-j ne įvyks, kaip jau buvo spau- 
bus kandidate. Jinai buvo gu-Įdoj rašy ta, didelė dainų šven- 
bernatoriaus paskirta paskuti- tė. Jų rengia, švietimo niinis- 
niam kongreso terminui ir jai terio globoj, Lietuvos muzikos 
to gana. ir dainos centras, kuiio pir-

Bet štai Illinois kongreso alininkas yra Kauno miesto 
atstovė Mrs. Ruth McCormick burmistras p. Vileišis I dainų 
siekia aukščiau. Jinai nori pa- šventės iniciatorių rengėjų 
lėkti senatan ir tai į senato- balsų Lietuvos visuomenė at- 
riaus Deneen vietų. Balandžio siliepė labai plačiai; yra jau 
S d. paaiškės, ar ji turi kiek užsirašiusių dalyvauti 155 cho 
laimės, ar piliečiai jųjų pasiti- ra i su 7,001 daininkų ir vis 
ki. Idar rašosi nauji. Pažymėtina,

Kitos šešios atstovės labai kad yra užsirašiusių ir iš sve- 
\ eiklios apie savo kandidatu- tur. Ir ne tik iš kaimyninės

iki šiam laikui nepajėgė ir, galima drąsiai! pareiškė, jog prezidentas Hoo- 
tvirtinti, nepajėgs tikybos ir tautiškumo pa- Ver probibicijai yra draugin- 
neigti ir žlugs pats, kaip kad jau žlugo ne- g:1s ir prohibicijos vykinimui į 
vienas melagingas mokslas. palankus. McBride karštai pa-

rėmė prezidento llooverio pro
gramą probibicijai vykinti.

Matome, šlapieji neturi pre 
zidento draugingumo, kad luo-

Į LIETUVĄ PER ROMĄ.

Ekskursijų į Eucharistinį kongresų pa
lydime šių savaitę. Amerikos katalikų važiuo
ja apie tūkstantis žmonių, o lietuvių, kiek mu
ms yra žinoma, penki. Reiškia, Amerikos ka
talikai būs gražiai Eucharistiniame kongrese 
atstovaujami.

.Kitų ekskursijų Lietuvių Katalikų Fede- 
su viršum. 1926 m. tam reikalui užteko ne- | racija organizuoja j Lietuvų per Romų. Jai 
viso milijono, o 1925 m. tik tiek viršaus per I vadovaus gerb. kun. M. Urbonavičius ir gerb.

JL.J T.

NEPAPRASTI IR NUOSTABUS 
{VYKIAI.

Dabar jaučiamas didelis susidomėji
mas net mokslo vyrų tarpe nuostabiais 
įvykiais Konnersrente. Konnersrente, vie
name Vokietijos bažnytkaimy, mergaitei 
Teresei Neumannaitei nepaprastu būdu 
radosi žaizdos galvoje, rankose, kojose, 
šone, be to, ji mato Kristaus kančių. Tuos 
visus Įvykius išaiškinti gamtinėmis prie
monėmis mokslininkams nevyksta.

Terėses Naumannaitės jaunystė.
Terese gimė Konnersrente, 1898 mt. 

balandžio9 die.n. neturtingoje šeimoje. Nuo 
mažens buvo pratinama prie darbštumo 
ir maldingumo. Neturtingi tėvai jų teįsten 
gė leisti į pradžios mokyklų, kurių bai
gusį, savo darbu ji turėjo tėvams padėti

imtos, širdis kildavo prie Dievo. Buvo i 
didelė garbintoja šv. Terėses, kūdikėlio j 
Jėzaus.

1918 mėt. kovo 10 d. kaimynystėj ū- 
kininko, pas kurį jį tarnavo, kilo gaisras. 
Uoliai begesindama ji pakenkė sveikatai, 
Iš to išsiplėtė gana smarki liga. Nuo 1919 
met. ji abiem akim apako, prie to prisi
dėjo įvairūs paralyžiaus pasirodymai, 
apkartimas, votys ausyse, kaklo vidurių 
sutinimai, gerklės raumenų paralyžius, 
nugarkaulio susilpnėjimas, dėl to net lo
voje negalėdavo sėdėti. Visų laikų jį rodė 

didelį kantrumų. Paguodos ieškojo ir
rado prisiminime Kristaus kančių.

Staigūs pagijimai.
Terese Neumannaitė daug paguodos 

semdavo iš Tėrėses vaikelio Jėzaus 1923 
met. balandžio 29 d., dienoje paskelbimo 
palaimintųjų Terėses vaikelio Jėzaus, Te
rese Neumannaitė staiga praregėjo. TasSeimų išlaikyti. Terese pasižymėjo tuo 

laiku savo kūno tvirtumu, pav., 14 metui išgijimas pridavė jai dar daugiau imsiti-
būdama ji pajėgdavo net U/a centnerio 
naštas nešioti. Pasižymėjo savo religin
gumu. Kuomet jos rankos buvo darbu už-

sv. T<*rėse vaikelio 
“Danguje būdama

kėjimo. Ji prisiminė 
Jėzaus pažadėjimų: 
darysiu gera žemėje. Aš lydinsiu rožių

f!o n’irsio 20 — 21 d. Kau
ne, šaulių .rjuage.- salėj l.-u- 

parengiamieji užsi
registravusiųjų dalyvauti dai
nų šventėj chorų chorvedžių 
kursai. Kursuose teoretiškai ir
ipratiškai L ..s i.1
dainų šventės 
Kursų lektoriais pakviesti: J. 
Naujalis, A. Kačanauskas, N. 
Mnrtinouis ir J. Štarka.

nitas visas
repertuaras.

dv lamas juridiniam komitetui ras. Yra suplanavusios pla- Latvijos (rygiškis “Šviesos”
čias kampanijas, lygiai kaip 
vyrai. Kada kongresas pasi- 
liuosos vasarai, jų politinės 
prakalbos visoj šaly bus girdi
mos.

Šio mėnesio 21 d. Baltosios 
Gulbės salėj vyksta surengtas 
kursų dalyviams ir publikai 
parodomas chorų koncertas, 
kuriame bus padainuotos vi
sos tos dainos kurios yra ren
giamos dainų šventėj. Tarp 
kitko bus pirmų kartų padai
nuota naujai J. Gruodžio P. 
Vaičiūno žodžiams parašyta 
Vytauto Didžiojo garbei gies
mė, šiomis dienomis laimėjusi 
I ietuvos muzikos ir dainos cen 
tro paskelbta tokiai giesmei 
parašyti konkursų. Visas dai
nas padainuos N. Martinonio, 

sų-eboras), bet ir iš tolimųjų i vedamas Lietuvos šaulių 
kolonijų Amerikoj ir Angli-Jungos choras. Be dainų, pro- 
joj. Taip pat rengiasi atva- ganioj bus dar dvi paskaitos: 
žinoti, jei tik gaus leidimų, ir!V. Žadeikos apie moderniškų 
keletas lietuvių chorų iš Vii-' muzikų ir pulk. Įeit. Zaskovi-

Savo politinę kampanijų žs.- niaus krašto. O ir Lietuvos J čiaus apie Vytautų Didįjį, 
da ypiitingai vesti Mrs, Ruth (mažumos nori prisidėti prie E.
Bryan Oiven, deni. iš Floridos. Vytauto Didžiojo pagerbimo: 

tarpu jis tiems ir kitiems ly-j Jinai po valstybę keliausianti yra jau užsirašę dalyvauti 
giai turėtų būt draugingas ir į automobiliu ir mašinoj ture-Į bendroj programoj trys rusų
palankus. Gali vykinti vykini-Manti ofisų ir sekretorę. i ir du žydu chorai.

kun. K. Bičkauskas. Ekskursija vyksta lai
vu “Roma”, gegužės 17 d. Tikslas — aplan
kyti Šventųjų i’ėvų, apžiūrėti amžinąjį miestų 
— Roma, dalyvauti Vytauto sukaktuvių iškil

mėse Lietuvoje, bendrai — pamatyti platųjį 
pasaulį. Ekskursijos reikalais reikia kreiptis 
j Federacijos Komisijų, 2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, III.

L, K. Blaivybės dr-jos kon
ferencijoje skaityta prof. kun. 
F. Kemėšio paskaita “L. K. 
Blaivybės dr-jos palyginamoji 
reikšmė kitų organizacijų tar
pe”, savo turiniu labai suža
vėjusi klausytojus, greit bus 
atspausdinta atskira knygelė.

lietų”. 1925 met. geguž. mėn. pradžioj 
Terėses Neumannaitė^ prašymu buvo pri
liestas rožių lapelis prie šv. Tėrėses vaik. 
Jėzaus karsto. Vėliau tuo lapeliu palytėjo 
Terėses kairėj kojoj nuo ilgo gulėjimo pa
sidariusių žaizdų ir ji... išgijo.

1925 met. geguž. 17 dienų šv. Teresės 
vaikelio Jėzaus paskelbimo šventųjų die
noje, Teresė Neumannaitė turėjo nuosta
bų regėjimų, kurio metu jai girdimas švel
nus mergaitės balsas, liepė keltis. Ji, 6% 
metų išgulėjus lovoj, atsikėlė ir jautėsi 
tiek staiga pagerėjus, jog galėjo šiek tiek 
vaikščioti. Visai pagijo tik 1925 met. rug
sėjo 30 dienų, šv. Teresės vaik. Jėzaus mir 
ties 28-tose, sukaktuvėse. Tų pačių metų 
lapkričio II) dienų jį patyrė naujų malone 
— po regėjimo, panašiai kaip anksčiau, 
išgijo nuo-aklosios žarnos uždegimo.

Vėliau Terese buvo susirgusi smar
kiu plaučių uždegimu. Jos nusilpęs kū
nas rodėsi jau tikrai tos ligos nepakels. 
Vilties ieškota Dievujc ir 1926 met. lap
kričio mėn. J9 dion, po regėjimo, ji stai
ga pagijo.

Atsiradimas žaizdų, kurias Kristus ken
tėdamas turėjo.

Apie vidurį gavėnios 1926 met. Te
resė gulėjo jausdama didelį skausmų au
syse. Kūrėjas jų apdovanojo regėjimais 
Kristaus kančios, pasikartojančiais kas 
savaitė. Pirmąjį regėjimų turėjo vienų 
gavėnios penktadienį bekalbėdama rožan
čių. Regėjimo metu ji pajutusi smarkų 
skausmų šone, pajuto lyg kas šilto tekė
tų jos kūnu. Tai buvo kraujas iš atsivė
rusios jos kairiajame ' šone žaizdos, kurį 
ilgainiui tapo 3 cm. ilgumo ir piršto pla
tumo.

Tų pačių 1926 metų Didžiajame penk
tadienį atsirado panašios žaizdos nuga
roj, ant rankųir kojų. Tų pačių dienų 
regėjimo — ekstazės (Žodis kilęs iš grai
kų kaliais žodžio extasis — perkėlimas, 
pernešimas, reiškia sielos pagavimų, kada 
ji jaučiasi perkelta iš kūno kitur) metu 
pirmų kartų pradėjo verkti kraujo ašaro
mis. Tas kartojasi dabar kiekvienoj penk
tadienio ekstazėj. Kraujas ištekus eksta
zių metu buvo vėliau chemiškai ištirtas

ir rastas toks pat, kaip ir visas kūno 
kraujas, išskyrus ištekantį iš šono. Šis 
buvo vandeningas (prisiminkime evange
lijoj iš Kristaus šono žaizdos tekėjusi 
kraujų su vandeniu).

Nuo Jėzaus širdies penktadienio 1926 
met. lapkričio mėnesį atsirado galvoje 
iš pradžių trijose, vėliau astuoniose vieto
se žaizdos, kokias turėjo V. Jėzus uždė
jus Jam erškėčių vainikų. 1927 metais 
didjjį penktadienį žaizdos pasidarė ir del
nuose ir kojų paduose. 1929 met., antrą
jį gavėnios penktadienį, atsirado pirmų 
kartų žaizda pečiuose, trečiame penkta
dienį bėgo pirmų kartų kraujas iš tos 
žaizdos. Nuo to laiko iš pečių žaizdos bė
ga kraujas kas penktadienį. Tų pačių me
tų didįjį Į>cnktadienį ekstazėj Teresė 

matė V. Jėzaus plakimų. Ji pajuto kraujo 
bėgimų iš krūtinės ir nugaros. Atsirado
žaizdos, kurias turėjo Kristus nuplaktus.

(Pabaiga)

terin.no


———— ' ■ •
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D R AJJ G A S S
Pirmadienis, Bal. 21 d., 1930

i.iiv, J.ietuvos operos artistas Justas Kudirka, kuriam 
vadovaujant, šv. Panelės Nekalto Prasidėjimo parapijos di
džiulis choras ir jo solistai išpildys šio vakaro “‘Draugo 
l’eopb s Furniture Co. radio programą iš AVIIFC stoties.

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL.z *

vis ir karšias katalikas. Ta D štu katalikų, tai dar to n epu
Į nestebėtina, kad Lietuvoj jis

____  ^dabartinei valdžiai nepatiko ir
vinių; puskutinis lašus kraujo dmvo prašalintas, kaipo ne 
išvarvėjo iš širdies. Klausyk! (Lietuvos pilietis, o Aimukojt 

------------ ; Jis šnabžda ką Alyvų viršgal- K‘n«V* Lietuvis.”
Įspūdžiai iš šventojo koncerto vjaj šnabždėjo ‘“Išsipildė Tikrenybėje mokytojus savo

Visi, kurie ginėjo Lietuvos jau!” j kalboje dabartini* Lietuvos
A. K. padėties nepalietė. Pasakyti.Vyčių Chicagos Apskričio 

“Dainos” chorą giedant kan
tatą ‘ Septyni žodžiai Išgany
tojo Nuo Kryžiaus”, trečiadie
nio vakare, Šv. Antano bažny
čioje, Cicero, Ilk, ištikro, su
tiks su manim, kad tai buvo 
viena iš įspūdingiausių kom
pozicijų

‘dėta.

kad jis dabartinei valdžiai 
nepatiko negalima, nes tam nė 
ra faktų. Dėto iš savo užima
mos vietos ir iš Lietuvos nebu
vo prašalinta^.

Būti dideliu patriotu ir kar>

CHESTER, PA.
Papildymas žinių.

“Draugo” num. 83 bal. 8 
d., 1930 m. tilpo žinutė apie (

kuri kada buvo su- buvusias prakalbas 30 d. ko- 
ivo, kurios būva surengtas L 

Klausydama as nuvau per- . D. S. 19 kuopos spaudos rei- 
kelta iš bažnytėlės, štai, kur... kalais. Žinutės praleista svar- 

Vingiuojantis takelis, apžė-jbiausi dalis, skaitytas re!era-j 
les nejauna žole; gėlių širdys tas apie spaudą. Tą referatą 
apdabintos mylinčiais lape-' skaitė mūsų gerb. klebonas 
liais; vatiniai debesys plau-(kun. Emil. Paukštė, išdėstė 
kia per žydrų Palestinos kokią naudą neša gera katali- 
dangų. Tyla. Tik uksmėtame kišką spauda ir kiek žalos dno , 
Alyvų darže viršgalviai da bloga ir nekatalikiška spnu 
viens kitam šnabžda arte- du
jančią paslaptį. Silpnas vėją-1 Tose žinutėse taipgi yra pa.-j 
lis, su šlamančiais lapeliais, sakyta, kad mokytojas . Sla- 
užmirštoje kalboje, laiko svar- dalnikas ir jo brolis dideli pa ; 
bią sesiją. Viršgamtinė tyla. Jtriotai ir karsti katalikai. Tai 

Tik, staiga oras pradeda (^as nestebina, bet kad Lietu- 
tankiau alsuoti. Artinasi gar- VOs vablžia butą prašalinusi,

ir

Jaunųjų Žiedai.
= JAUNŲJŲ RAŠYTOJŲ SKYRIUS. =

MOKINIO VARGAI.

irMokslas! Kaip 
jausmingai skamba, šis, nors 
ji k dviskiemenis,, žodis. Jo

duotis mokėtume. Nes turėsi
me išduoti sąskaitą, ką' per 
šiuos mokslo metus nuveikė
me ir gauti savo užmokesnj. 
Tie kvotimai čia-jau netoli. 
Jie atbėga su žaibo greitumu,balsas plačiai pasklido po vi

sas pasaulio šalis. Žmonės su- bet nenorėkime, kad užklup- 
prato jo svarbumą ir naudin-jtų mus neprisirengusius. Tad, 
gumą ir kiekviena tauta sten- broliai “į darbą!” Šarvoki- 
giasi prie jo prieiti ir sunau-; mes mokslu!
Joti. Štai musų lietuvių tauta, 
irgi neatsilieka. Įsteigtų yra | 
mokyklų, kolegijų, vaikams' 
ir suaugusiems.

Įstojus j žemesnę ar augštes- j 
nę mokyklų, mokiniui praside
da ilga kelionė. Toji kelionė 
yra varginga, reikalauja di
džio pasišventimo ir neišse
miamos kantrybės. Nes daugi 
skurdo ir vargo turi prakęsti, i 
pirm pasiekus savo tikslo. 
Mokinio gyvenime tėra tik dvi 
atmainos: niokinimasis ir po
ilsis. Bet mokininiosi laikotar-l 
pyje yra valandos lengvesnės !

Petras Gručeckis,
Lietuvių Koleg. Studentas.

GAL AŠ KLYSTU?

Rašo John A. Skelly.

sa.s šimtų pėdų, šimtų plieno' 
kardų, šimtų klykiančių bal
sų. Trupina šventą tylą! Pra
eina. Dabar Alyvos vaitoja 
nuplėštomis šakomis; puikios 
gėlės ir žolė nutremtos; šim
tai pėdų lydi miestan.

Miesto gatvės patvynusios 
žmonėmis, visur mišinys. Pi
loto namas apsiaustas minio
mis. Girdėti balsas “Štai Žmo
gus”.

Rodos iš kalnų gilumos ga
lybė sušunka; “Nukryžiuok 
Jį”.

Kalvarijos kalnas. Nukry
žiuotas Avinėlis, kraujais apsi 
pilęs, paniekintas, gilumoje 
kančios pakelia nuvargusias 
akis į dangų ir meldžias už 
neprietelius: “Tėve, atleisk 
jiems, nes nežino ką daro”. 
Jie tyčiojas iš Jo aukos.

Nerimsta širdis nukryžiuoto 
latro prašo Jo pagalbos. Mie- 
laširdingas Jėzus

tai tas yra netiesa. Jiems iš
važiuojant iš Lietuvos valdžia 
išdavė liudijimus, kad sugrįžę 
galės, jei norės, užimti vietas, 
taip kaip ir pirmiau gyvenę. 
Tas aiškiai rodo, kad neišva
rė, bet jie patys savo liuosa 
valia atvyko. Mūs stebina, 
kad “prakalbose buvęs” to 
viso nematė ir negirdėjo. Pra
kalbos užsibaigė ramiai.

J. J. Kodis.

Perskaitęs skyrių “Lietuviai
Amerikoje”1 ypatingai man 
puolė į akį žinutė, kuri neata- 
tinka tikrenybę. Jos autorius 
sakosi buvęs prakalbose, ku
rios įvyko Česteryje 1930 m. 
kovo mėn. 30 d. Tad nesupran
tu ar autorius vadovaudama
sis bloga valia, ar tinkamai 
nesupratęs prakalbos turinio 
rašo:

“Mokytojas Stadalnikas sa-
neatmeta vo kalboje nepamiršo ir Lie-

kanka, kad būtų galima nejti- 
tikti dabartinei Lietuvos vai 
tižiai.

T. 8.
P. S, Gerbiamųjų korespon

dentų prašome grynąją tiesų. 
Labui mums malonu girdėti, 
kad p. T. Stailelninkas yra

SO. BOSTON, MASS.
Uolus pasidarbavimas.

So. bostoniečiai plačiai žino
mi gailestingumo srityje. Su
žinoję apie mūsų sunkų naš- 
laityno padėjimą ir neatsi
žvelgdami į savo pačių reika-

didelis patrijotas ir karštas ka j lūs, surengė 23 d. vasario te
tai i kas, o visai nebuvo tauti atrėlį ir, učių jų uolam pasi
ninkų persek io ja m a s.

Red.

PLATINKITE “DRAUGĄ"

darbavimui, davė labai didelę 
paspirtį našlaitynui. Kaip ma
lonu būtų susilaukti daugiau 
tokių susipratusių lietuvių,

RADIO
KONCERTAS

I š

m Stoties (1420 KiMIts)

ĮVYKS

PIRMADIENIO VAKARE, TARP 7 ir 8 VAL.

- Raidai, aš bailiai jau
kiuos pavargęs, persidirbau.

— Ką taip sunkaus veikei 1 
— Na, šį ir tą.
— Kada ?
— Dabar ir kai kuomet.
— Kur?
•— Šen ir ten.
— Vai, Jurgi, Jurgi, tau

ir sunkesnės. Jei mokinys nuo|rejĮ.;a atostogų.
bitai uoliai niokosi, tai jam ------------
nėra atmainos. Tokiam ir kvo- Nežinau, kodėl žmonės kai
timai nėra jokia našta. Bet to- tina degtinę, kad ji girtuok
lių mažai yra. Daugumas, bais padaro. Juk valgydamas 
dieną nuo dienos, šiaip bei kopūstus ir girdamas lemona-
taip užduotis prastumia, o at
ėjus kvotimams pradeda “kal
ti”. kad kaip nors perėjus. 
Toks niokinimasis yra klaidin
gas.

dų, jei pareisi sciką ir-gi save 
susirgdinsi. Todėl, nekaityk 
degtinę, tik žmogų. Degtinė 
sako reikalinga “kitiems daik
tams”. Sakau “kijtiems daik-

nuoširdžios maldos. Štai, vi
duj baisiausio mišinio ramy
bė. Tarpe jųdviejų sielų, ro
dos, prasiveria dangaus pil
nybė. Švelnumu Nekaltasis 
guodžia: “Šiandieną busi
drauge su manim rojuje”.

Bet motina po kryžium. 
Kalavijas širdį veria. Sūnūs 
ir jos neužmiršta. Pataupė ir 
jai raminančius žodelius; “Mo 
teriškė, štai, tavo sūnūs”.

Vėl tyla, nors žydai tebe- 
tyčiojas. Kaip keista! Staiga, 
iig vilyčia verianti orą Nu
kryžiuotas taria: “Alano Die
ve, mano Dieve, delko mane 
apleidai.” O po trumpo laiko: 
“Trokštu”. Rodos, ant lupų 
matyt pabaiga sakinio —

tuvos. Palietė jos dabartinę pa 
dėtį ir ją gerai nušvietė. Iš 
kalbėtojo kalbos matėsi, kad 
jis yra didelis patriotas Lietu-

Po noposrkminpj kvotinin, ~ **» gerklei patepti, “ifganyti viens”. Ar tai tie
pasiryžtame geriam mokytis.!tonso,ams pašmeruoti, drąsos, 
Bet po savaitės kitos, šie mu- F’i jos stoka, duoti, žmogų ga-

sa? Tik Marija, kuri nei sy
kio nuo švento veido akiu

.m pasiryžimai gregreitai išnyks- bngu, turtingu ir visa žinančiu j neatitraukė, pasakys
1a. gi grįžta senasis apsilcidi- padaryti. “See ! 
inas ir vėl baimingai laukiame !
kvotimų. Bet ar jie bus sek- Angelo Sargo Vaikų S-gos C

iningi? Ne. Jei norime kad nin 
uis viskas gerai eitų, nepri
valome tinginiui parduoti.

Štai, baigiasi mokslo me-

Komitetas.
Naująjį S-gos Centro Komi

tetą sudaro šie asmens: dva
sios vadas kun. F. Sruoginis,

tai. Su pavasariu prasidės j pirmininkė mok. St. Jonkutė. 
“mylimi” kvotimai, 
viena naktį liksime

Gal ne- 
nedamie- 

g*»ję, kad lik gėliau savo už-

vice-pirni. p. mok. J. Strimai
tis, sekretorius p. Z. Starkiū- 
tė, narys L. Tamošauskas.

Ko taip oras verkia? Net ir 
dangus apsiniaukęs. Jau tur
būt galas! Pakelia, šventą gal
vą i dangų ir sako: “Tėve, 
Į Tavo rankas pavedu mano 
Dvasią”.

Puskutinj kartą temstan
čios akys pažvelgė ant tų, už 
kuriuos Jis kentėjo; paskutinį 
kartą perplyšusios rankos ir 
kojos sukėsi ant surūdijusių

T
HERE’S no escaping 

the man who’s “out to 

hook you for all you’re 

worth”, specially if that 

Auto Accident was more 

or lesa your fault! Your 

only proteetion is Liability 
Insurance—and plenty 

of it!

N A -1 2 E
Pilone mj! NowJ

V. RUK8TALIS 
Insurance

2423 W. Marquctte Rd. 
Telephone Hcenlock 6219 

L. oop Office 
230 S. Clark St. 

Telephone State 3180 
Chlcago, III.

PROGRAMĄ IŠPILDYS

Šv. Panelės Nekalto Prasidėjimo 

par choras, artistui Justui 

Kudirkai vadovaujant

ŠIUOS RADIO KONCERTUS RUOŠIA

DIENRAŠTIS “DRAUGAS”

I R

PEOPLES FURNITURE CO.

Savo pastabas dėl šių koncertų rašykite “DRAU
GUI,” 2334 So. OAKLEY AVĖ., CHICAGO, ILL. 
arba PEOPLES FURNITURE CO., 2536 W. 63rd 
STREET, CHICAGO, ILL.
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Reginys nuimtas nuo Palisades, New Jersey, palei Riverside drive, Manhattan, kurio 
pačiam vidury matyt Rockefeller’io pastatyta babtistų bažnyčia. Kairėje matyti prez. Grant’o 
antkapis.

kas duotų mums progos išvys-, Š. m. gegužės mėn. 5-10 d. metų, kaip yra pradėjusi eiti 
tyti našlaitynų, nes daug y-! Wasliingtone įvyks tarptauti- “Medicina”. “Medicinos” Nr. 
ra reikalaujančių, negu kadmis “Mental Hygiene” kon- 5 bus jubilėjinis numeris, 
dabar kurie yra po mūsų prie-Į gresas. Į šitų kongresų pasi
žiūra. Visiems gerai žinoma, Į ruošų vykti net trys atstovai
kiek tų senelių vargsta “poor- 
haužėse”, o kas svarbiausia, 
kiek jų parsiskiria su šiuo 
pasauliu nesusitaikę su Die
vu, be Šv. Sakramentų, ir 
kiek vaiku našlaičių žūna val-

iš Lietuvos, būtent 
Juozas Blažys (ner\

doc. d-ras 
ų ir psych.

Nuoširdžiai spaudžiu Tams
tos rankų.

J. Staugaitis.
P. S. Brooklyniečiai ir arti-

DRAUGAS

apščiai skanios naminės gi- prašo dr-stė Nekalto Prasidė
tos, White Bose Bottling Co., jinio Panelės Švenčiausios.

vauja Frank Fay. 
McViekers Teatre

Pirmadienis, Bal. 21 d., 1930

tebero-1
Sinai Koslier Sausage Co. ir Vakare šešto, valandą pra-j doma “Hot for Baris.” In-j 

dės rinktis svečiai. Dr-stė domus veikalas iš franeuzų 
Saldžiausios Širdies Jėzaus gyvenimo.
atsilankys ir bus pasipuošus Į, United Artists Teatre rodo į 
raudoniams rožėmis, o dr-stė ima “Putting on the Ritz.” 
Nekalto Prasidėjimo Panelės
Švenčiausios bus pasipuošusi,

’ proven-

Galvos Skaudėjimas 
Sustoja

SKAUSMAI IŠNYKSTAkitiems už uukotų 
tų”.
Kodėl rėmėjoms sekasi dirbti.

Turbut nei vienai organiza
cijai visuomenė nerodo tiek 
palankumo ir pasitikėjimo, 
kai Šv. Kazimiero Akademi
jos .Rėmėjų Dr-jai. Ir yra už 
kų. Rėmėjų Dr-ja dėkingai į- 
kainuoja visuomenės palanku
mų. Visos rėmėjos dirba di
dele vienybe ir pasišventimu 
nepaisant kliūčių.

Be to, šv. Kazimiero Akad.
Rėmėjos veda gražiai ir tei
singai atskaitas. Kiekviena 
aukėlė, kiekvienas centas su
aukotas yra visuomenei skel
biamas ir žinomas. Tai pa- 
vyzdis kitoms t
rių pramogas skelbtas matom
— bet deja atskaitų nema-

Į Roosevelt Teatre rodoma
Tad valio gerosioms šv. Ka-!TT , v A,r „ ,, t.” Under a lexas Moon.” Daly-

zimiero akademijos Rėmėjoms
— jos dirba teisingų ir bran
gų darbų — Seseris Kazimie- 
rietes chicagiečiai privalo pir- 
mon vieton statyti; jos mums 
dirba, pasiaukoja, jos mūsų — 
neapleiskim jų.

Rėmėja.

Dalyvauja llarry Riehniati. 10c
sus,, Onental Teatre rodoma į 

baltomis rožėmis, kiti svečiai “Show Giri in Hollywood.” j
turės ružavas rožes. Prie to 
labai širdingai prašom atsi
lankyti į tą vakarėlį “Drau
go” redakcijos štabų, — busi
te priimti ir užganėdyti bran- 
gausi svečiui. Tas vakarėlis į- 
vyks balandžio 27, 1930 me
tais šešta valanda pono Dim- 
belio svetainėje.

Su pagarba
Jadvyga Elizaldė.

Dalyvauja Alice White.

ie

.. . . , , TEATRUOSE,-yzdis kitoms draugijoms, ku- ... . r„ , ,°d ’ Chicagos Teatre rodoma
“Divorcee,” kur dalyvauja 
Norma Sliearer.

Gaukit greitą, pagelbą paimdami 
OKANGEINE MILTELIUS 

JUSU AUTIEKININKAS 
Pardavinėja ir rekomenduoja 

OKANGEINE 
MILTELIUS

lumbia^

25c

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALI TAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pa9 kokį nepa
tyrė!!. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus, i'iaugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Scope — Raggl. ! 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi- . 
siškaa bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik- j 
ras negeroves. Ir jeigu aš paimsiu j 
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo j 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil- | 
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, nėr- ‘ 
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, I 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba į 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, įsi- 
kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Ir.ėjimas Rūmas 101Š
20 W. JACKS0N BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo S iki 7 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

\
ligų katedros vedėjas Lietu- ■ mesnių rytinių kolonijų lietu- 
vos Universitete, be to, L. U-'viai daktarai malonėkite pasi- 
niversiteto Medicinos fak-to tikti gerb. svečius.

Dr. A. L. Graičiunas,sekretorius), d-ras Jonas Rai k1
džios prieglaudose be tikro riūkštis (Kalvarijos psycliia- 
katalikiško auklėjimo. O visa trinės ligoninės direktorius), 
tai prie geros valios galėtu-į ir d-ras Ant. Smalstys (Klai- 
mėm išvengti, jeigu tik žmo-įpėdos Kr. psycbiatrinės ligo
nės tikrai suprastų, kad gai-Įninės ordinatorius). Š. m. ba-

tai ne darbas, 
kurs priguli nuo musų geros

Am. Liet. Dak. Dr-jos rast.
KVIETIMAS.

lestingumas landžio 16 d. jie sės į laivų 
Hamburge. Balandžio mėn. 25 '

širdies bei valiosi, bet prie-į d., jau jie atplauksiu į New 
dermė paties Viešpaties įsa- Yorkų. Laikotarpis tarp š. m. 
kyta: “Mylėsi savo artimų”,!balandžio mėn. 28 d. ir gegu- 
su kuria rišasi ir gailestin-į žės 5 d. skirtas lankymui Š.
gumas.

Garbė tad So. bostoniečiams, 
kuriems nuo širdies dėkojame, 
ypatingai poniai A. Šiaurie- 
nei, L. Gedminaitei ir kitoms 
moterims,' kurių vardus, dėl 
vietos stokos, sunku išskai
čiuoti, Amžino Ražančiaus ir 
Rėmėjų draugijai už jųjų pa- 
sidarbavima.

Drauge reiškiame padėkos 
žodžius Hyde Parko, Scranton 
Pa., lietuviams už surengimų 
vakarėlio našlaityno naudai, 
ypatingai Karoliui Vaičiūnui, 
Šv. Mykolo bažnyčios vargo
nininkui, už surengimų kon
certo ir visam chorui; M. Brau 
kui, A. Braukui, E. Šlakui ir 
kitiems už jųjų nenuilstantį 
pasidarbavimų, taipgi kun. V. 
J. Nanortui, Hazeltono klebo
nui, kurs leido rinkliavų savo 
bažnyčioj.

Moterų Sąjungos 41 kuopa 
iŠ Ashley, Pa., taipgi surengė 
balių musų naudai kovo mė
nesį. Labai mums linksma, 
kad šios moterys atjaučia mū
sų vargus stengdamos mums 
padėti.

Lai Viešpats atlygina vi
soms šimteriopai už jų pasi
šventimų ir uolų pasidarbavi
mų musų senelių ir našlaičių 
labui.

Visiems darbuotojams ir au 
kotojams tesuteikia Viešpats 
Dievas gausių malonių.

Jėzaus Nukryžiuoto Seserys.

DAKTARAMS ŽINOTINA.

CHICAGOJE
BRiDGEPORTAS

Brangi musų. rėmėja.

Poni M. Tamanauskienė ne
perseniausiai pastojo rėmėja, 
bet jinai tiek jau nudirbo, 
kai kad butų per 10 metų dir
busi. Josios triusu šimtai su-

, kolektuota, 3 amžini nariai
tone, Philadelplujoj ir kt„ kur'urast8i Ta]giai imai su 
juos nuveš kongreso rengėjai...^ Jinaį dįrba u- kelio.

Am. Jungtinių Valstijų psy- 
chiatrinių įstaigų. Žada, be 
New Yorko, apsilankyti Bos-

Town of Lake. — širdingai 
prašome jaunikaičių, mergai
čių moterų ir vyrų atsilanky
ti į ruošiamų “Draugo” nau
dai vakarėlį, nes jau jisai ar
tinas.

Rytoj prašome aštuntų vai. 
atsilankyti ant šventų Mišių, 
ir prašom ponų Daukšų daly
vauti su Panelės Švenčiausios 
giesmė prieš ir po mišių. To

Kongresui pasibaigus, V. 14 
d., jie mano jau sėsti New 
Yorke į laivų, kuris juos veš 
atgal, namon.

likų. Lai Dievas atmoka, nes 
mums žodžių stinga visiems 
tinkamai padėkot. Jei p. Ta
manauskienė taip ir toliau 

Aš jiems patariau aplankyti | darbuosis (o jinai žada Sesu-
didžiausi, Amerikos lietuvių į Q Kazimierici;i„ neapIei8t 
kolonijų, kur yra apsigyvenę! ko, gyva vien Brf
arti 1-3 1-4 visų Amerikos dgeporto rėmėjos viena kuopa
lietuvių gydytojų. Ar jiems 
leis laikas tatai padaryti, ne
galiu pasakyti. Man rodos, 
būtų labai gera, kad užniegs- 
tumėte su jais atatinkamų ry-

Vienuolynų nuo skolų apvalys. 
Padėk Dievo visoms kilniame 
darbe!

Ačiū.

Kuomet Vaikas 
Karščiuoja,

Piktas, Nesveikas

Per menka mano plunksna 
šių; o gal ir galėtumėte juos , .” ° d tinkamai pasakvt actu visoms
pas save pasikviesti.

Jų adresas: 1) New Yorke,
— Lietuvos Generalis Konsu- . . T-r* * i • • - a-vajui. Uz tokius pasisventi-
las; 2) Washingtone, — Lie- , , ,’ 1 ® ’ m0 lr Puošnumo darbus nei
tu vos Atstovybė. - • • • • • .J žodžiais, nei pinigais neatmo-

Už siunčiamas iš Amerikos į kėši, tik karštos Sesučių dė-
mediciniškojo gy venimo ži- j kingunio maldos prie Aukš- 
nias tariu širdingų ačiū! Kasį čiausiojo sosto tegali gerada- 
tiks, bus sunaudota “Mediči- riams atlyginti...
noj”. Tariame viso skyriaus var-

Š. m. gegužės mėn. sueis 10 du ačiū p. Urbienei aukojusiai ]'

Dieglys, gesai, iš
pūtimas, dažnas vė
mimas. 'karščiavimas 
vaikuose ir kūdikiuo
se paprastai rodo. 
kad maistas , vidurė- 
liuose yra surūgęs.

Kai tie ženklai pa
sirodo, tai duok val
kui šaukštą Phillips 

Milk of Magnesia. Įdėk Jo } pirmu
tinį vaiko maisto buteliuką ryte. 
Paaugusiems vaikams reikia duo
ti šaukštą vandens stikle. Tas nu- 
r almi na valką — palengvins jo vi- 
durėlius. Į penkias minutas jis bus 
linksmas ir laimingas. Paliuosuos 
vidurius nuo visokio surūgusio ir 
nesuvirškinamo maisto. Jis atidaro 
vidurius vaiko turintį užkietėjimą.

Apsisaugokite užsikrė
timo! Gydykite kiek
vienų žaizdų arba įsi- 
brėžimų su šiuo nenuo- 
dijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakte
rijas ir gydo.

Laiškas iš Lietuvos D-rui A. 
L. Graičūnui.

*
Gerbiamasai kolega:

Pranešu Tamstos ir kitų I
Chicagos lietuvių gydytojų ži
niai šių įdomių ,jums naujienų.

TUBBY

ir visiems aukojusiems, dirbu
siems ir padėjusieins šiam Slogas ir tt. Vaikai jį geria dėlto, 

kad jis skanus.
Sužinok apie jo naudą motinoms 

,r vaikams. Išsirašyk indomią kny
gą "Useful Information”. Rašyk į 
The Phillips Co., 117 Hudson St., 
New York. N. Y. Bus pasiųsta DY- 
HAI.

Pirkdamas žiūrėk, kad gautum 
TIKRA Phillips Milk of Magnesia. 
Daktarai Ją prirašinėjo per 50 me
tų. |

Miik of Magnesia buvo S. V. Re
gistruotas Vaizbos Ženklas The Chas. 
H. Phillips Chemical Kompanijos ir 
jos pirmatuko Chas. H. Phillips nuo 

R7S.

PROBAK
ABIEM PISfeM 

ASTRUS
Geriausias skustuvas
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis į mus 
50c, už 5 — $1 už 10

Sempells — lOc.

PROBAK CORPORATIONm<T AVINUI NIWTOIK
Mom’s a Good Sport at Tkat

TUPIJF.’ "THAtS OVEO i AUST 
MOM HHAT TO UEhSOK) i SIAYEO 

AU.AV FROM KGMJĘ

HIOID SOTrtL COPS COULbU 
FoR GREAKIM THAT ^>0^. , 7
A1M tUfA LfcVMDUY A SbJC'M BM.U
SHE RAbA FtD&OOlUlHtt TtšB REASOM 

\UAS> SOMFT1N£.AWVHOW - «^ OUUA 
tu IAJ AMVRR^ So SHB.CoOLDMTTRE&E

CATCH MC Am wh»p MF FoC.
v

CHfcVTtP, 
COME 8ACH, 

HEBE’.

~m-rr

Išgirskite šiuos naujus Columbia rekordus. Yra 
labai gražus. Patartina kožnam išgirsti.

Nepamirškite Lietuvių Valandos Nedėlioję iš sto
ties WCFL nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Duoda Budniko 
krautuvė.

REKORDŲ KAINOS PO 75c.
4914 Linksma diena mums nušvito ir Pulkim ant 

kelių.
3842 Sveika Marija ir Avė Maria.

16157—F Sbenadorio Polka Malianojaus Lietuvių 
Bernelio Polka M. Orkestrą su Dainomis 

16158—F Atneša diedas kukulių viedrų. Menkeliuniutė 
Šių naktelę miego nemiegojau ir Stankūnas 

16159—F Linksmybės Polka Worcesterio Lietuviška 
Lietuviško Kliubo Polka Orkestrą 

16154—F Vilnių Šimtų
O-čia-čia

16156—F Ar Tau Seselė 
Kelkis Berneli

16155—F Saulutė Tekėjo 
Ganėm Aveles

16153—F Onytė
Oi Dainos

16152—F Pasaulis Stovi
Man Tik Rodosi

16146—F Linksmas Amerikietis 
Šalčiai ir Merginos

16150—F Čigono meilė
Pavasario Sveikinimai

Antanas Vanagaitis

Malianojaus Lietuviška 
Mainierių Orkestrą 

K. Menkeliuniutė 
ir F. Stankūnas

Seserys Pauliukoniutės

Antanas Vanagaitis

F. Stankūnas

Lietuvių Tautiška 
Orkestrą

JOS. r. BUDRIK,
3417-21 SOUTH HALSTED STREET 

Telefonas Boulevard 4705

Ine?

OHZ asajRighj ! J-
I M16HTA KNOiAiU REIIERMTO . 
GO AU' TttL HEe. AMUI 
THA1 OLE \WIWDOU4- VMlMFOlb IT, 
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IF 5HE. DOMT SWITCH ME OM 
THE LE6^ IT *»0*l'T HURl SO 

»F I CAM GE1 WiS IHiMCLE 
IN MV PAMTS

'vjhY.YoUFOOUSH BOY, N 
TO STKT AUŠT F ROM HOME 
AU.THAY TIME JUCĮ RECAU4E 
YOU THREVJ A SMOW0- BAL V 
THR0U6HA VUIMDOVO — 
DAbDT SHAIL CO Rl&HT DOiUU 
THERE AUB PAT FOR 'AJRAT 
b&MAGE WAS OOšjE, SO Yoo 
AiEEDNT \W0RRY ANYMOP-E

I < A60UY THE POLICE ARREliT-J

ISAi'T VJHAT 
I EKPECtEO 

ATALL

, •**->*-*«
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Pirmadienis, Bal. 21 d., 1930 D R A U G S S 5

C H I C A G O J E
A. A. J. BUDRIKAS. WEST SIDE ŽINIOS.

OR. NORMANTAS
NAPRAPATAS

Persikėlė po num.

i
PRANEŠIMAS

OR. M. T. STRIKOL
Rm Tel. Mld<V liti D A K T A A I

Pirmadieni balandžio 21 d. 
iškilmingai yra laidojamas a. 
a. Jonas Budrikas, grab. Ma
salskiui patarnaujant.

Velionis su šiuo pasauliu 
persiskyrė balandžio 14 d. 5:20 
vai. vak. šv. Kryžiaus ligoni
nėj.

A. a. Jono Budriko ilgas 
gyvenimas buvo ramus ir sek-

X Susižiedavo Teklė Laclia- 
wicziutė su Povilu Budavi- 
čium, kuriedu ruošiasi prie 
šliubo 10 d. gegužės, Aušros 
Vartų bažnyčioje.

X Monika Čaikienė persikė
lė j naujų būtų Budrecko na
muose, bet po operacijos vis 
dar neatgrjšta pilnon sveika
tom

X Ateinančiame trečiadie-

I GYDYTOJAS UI CHIRURGAS 
1 atidarė antrą ofisą (au Dr. Laural- 
įčlu — YlrSuJ Belaklo-RakSčlo aptle- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette R d. 

3236 S. HALSTED STREET Valandos: nuo 2 iki 4 po pict. Tel.
Prospect 1930.

Tel. Vlctory 6965 i Senas ofisas toj pačioj vietoj:
Valandos: 2-5 po pietų, 6-8 vakare ' 4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 

r==’ 6 iki 8 vakare. Tol. Doulevard 7820 
Re«. 6641 8. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

į DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

į Oakley Avenue Ir 84-tas Street
Telef. Ganai 1713-0141

Valandos: 2 iki 4 p. p. PanedėltaU 
Ir Ketvergei* vakar*

mingas, tačiau mirtis buvo tra nyje Aušros Vartų mokykla, 
ginga. Mirė apopleksijos už-! pO trumpos Velykų švenčių 
gautas. Daugelis galėjo įgyti! pertraukos, vėl pradeda savo 
Įspūdžio, kad velionis mirė dėl' darbų.
žaizdos gautos kojon bal. 12 į Aušros Vartų mokykloje 
d. Bet ne taip buvo. Tos die-' ateinančio trečiadienio vakare 
nos vakare suims Bronislovas : Cbicagos Apskričio Vytauto 
beskaitydamas laikraštį prieš , Iškilmių Komitetas rinks savo 
eisiant gulti išgirdo bildesį ga vadovybei nuolatinę valdybų, 
rudžiuje. Bildėsis pasirodė į- ( y Vytauto daržo rengimo 
tartimi ir jis apie tai pasakė ^komisija smarkiai darbuojasi, 
tėvui. Pasaukė policijų. Sūnūs , norėdama šių metų piknikų
su revolveriu ėjo prie gara
džiaus. Sunui nematant ir ne
žinant ir tėvas išėjo. Pastara
jam beinant garadžiaus pa- niams 
sieniu, sunuš Bronislovas jį i 
pamatė ir pamislijęs, kad tai 
vieno iš plėšikų esama šovė ir 
pataikė tėvui kojon.

laikotarpiui parengti visoms 
Cbicagos parap. patogių ir 
tinkamų vietų jų išvažiavi-

IŠ ‘ KANKLIŲ'’ CHORO.

Pirmoji pagelba sužeistajam

Bridgeport. — “Kanklių” 
choras prie šv. Jurgio par.,

buvo suteikta artimiausioj ii- be ’>^.nytiniu giesmių, kurias 
-gieda per pamaldas, rengiasi 
atatinkamai perstatyti Li

goninėj, o paskui buvo perga
bentas į lietuvių šv. Kryžiaus 
ligoninę, kur jo sveikatos sto
viu rūpinosi Dr. Biežis. Žaiz
da buvo ištirta ir nei kiek ne
buvo pavojinga. Ligonis jau
tėsi pusėtinai ir aiškiai šnekė
jo. Bededant kojų į “casting”, 
ligonis netikėtai apalpo ir mi
rė. Dr. Biežis pareiškė, kad 
tai buvo apopleksijos smūgis, 
koronerio tyrinėjimas buvo 
Masalskio koplyčioj. Korone
ris patvirtino Dr. Biežio pa
reiškimų.

A. a. Jonas Budrikas buvo 
vienas iš seniausių Cbicagos 
lietuvių biznierių. Buvo ra
maus, švelnaus ir prietelingo 
budo. Turėjo plačių pažintį, 
daug giminių ir draugų. Pus
trečių, metų tam atgal velionis 
buvo netekęs moteries, kurių 
taipgi buvo ištikęs paralyžiaus 
smūgis.

Gailestingas Dievas lai šutei 
kia jo sielai amžinų atilsį.

Kaimynas.

veiksnų vaizdelį su dainomis 
ir šokiais — “Katriutės Gin
tarai”, — tuoj po Velykų, sek 
madienio vakare, bal. 27 d., Šv. 
Jurgio par. salėj.

Šiam vaizdeliui perstatyti p. 
A. S. Pocius, kaipo reziserius, 
parinko lošėjus vien tik iš clio 
ro, sekančius: p. Zdanį, A. 
Bubniutę, S. Mikniutę, F. Ga
ruckaitę, J. Čiuraitę, M. Ku
dirkų, K. Garuckaitę, Pr. Juš
kų, E. Pocienę, Jed. Gricaitę ir 
A. Budrį.

B.

VYČIŲ ŠURUM — BURUM.

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI
Tos “New and Improved Gold i 
Medai Haarlem Oil Capsules”, i
žinomos kaip gyduolė inkstų, į .
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma- » ®°* ^ic^18an Avenue
lonios ir lengvos imti. Jos turi i Tei. Kenwood 5107
gydymo galios, kuri išpopuleri- Į y j „„„ 9 w „ vaL 
savo jas nuo 1696 metų. Isvy- . .
kitę iš kūno nuodus. Suvikrin- !nuo ® 1^1 ° va' va^‘ aPar^ 
kitę kūną. Vaistinėse trijų dy- Į šventadienio ir ketvirtadienio
džių. Ieškokite “Gold Medai ’ ' _ ____________
vardo kiekvienoje dėžutėje.

A. L DAVIDONIS, M. D.

Ofiso Tel. Vtrglnla 0031
Rezidencijos: Vaa Buren 6840

DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 1088

DR. S. A. DRENZA
Ofieo valandos: 8 Iki 18. 1 Iki 8 

dieną, ir 8:80 Iki 8:80 vakar*

4608 S. ASHLAND AVĖ. 
Netoli 4(th Street Chloago, 111-

SžMSg
| Tel. Hdmlock 8700

Rez. Tel. Prospect

DR. l.ilON
0610

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 Iki 4 Ir 4 Iki 8 v. v. 

Nedėllomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklln Blvd. 

Vai.: nuo 8:30 Iki 9:30 vak.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Westem Avenue 

T*L Prospect 1888 
Reddendja 8888 Bo. Leavitt St. 

Tel. Canal 8888
Valandos: 8-4 pe pietų Ir 7-8 v. v. 

Nedalioj pagal susitarimų

Ofiso Tel. Canal 2118I

SPORTAS
BRIGHTON BABEBALL 

NOTĖS.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

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

Namų TeL Lafayette 6088

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

Kiršas

ADVOKATAI

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATASMiko Tarulis and

botll forilierly of West gulte 721 First National Bank Bidg. 
Side K of L are tol 38 S. DEARBORN ST.

NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.
| Valandos: prieš pietus pagal sutarti 
i Namuose 2-4 po pict. ofise 6-8 v. v.

Ofiso Tel. Vlctory ><87
Ot. Ir Rez. Tel. Hemlock 2874

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

Antra* ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-8 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-6 po 
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak. 

i Šventadieniais pagal sutarimą.

.Tel. Canal 67(4 Republio 8448

Ofiso Tel. Kedzie 0482 
Rezidenclos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

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

Kampas Central Park Avė.
VALANDOS: 2-4 po plet, 7-9 vak. 

Nedaliomis Ir šventadieniais 10-12.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS 

Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomls ir seredomls tik 

iškalno susitariu

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

KASA GRABES, KAD UŽSI
DIRBUS PINIGŲ.

North Side. — Lietuvos Vy
čių 5 kuopa nusipirko vienų iš 
gražiausių radio. Kadangi kuo 
pelė eina didyn narių skai
čium, tat ir reikėjo toks daly
kas įsitaisyti.

Susirinkimai laikomi kiek
vienų pirmų ir trečių trečiadie 
nį mėnesio? Vaikinai ir mer
ginos ruošiasi prie baseball 
Buria trūkšmingi susirinkimai 
su visokiais naujais darbais, 
nes turime labai energingų 
pirm. p. Kastų Savickų, kuris 
deda daug pastangų, kad kuo
pelė būtų viena iš didžiausių. 
Paskutiniame susirinkime ta 

I>o išrinktas p. Juozaitis, ko
respondentu “Vyčiui”. Jis 
buvo pirm. Brigbton Parko 36 

; kuopos. Manom, kad čia jis 
daugiau mūsų kuopelei dar
buosis.
Al. Manstanvičius apkrautas 

visokiais vakarų tikietais ir
gi dirba kiek gali.

play ivitli Brigbton tliis year.
Quite a few backstops bave 

signed Mironis, Al. Petkus,
Cliapas, Baranauskas, Gužaus- 
kas and Bibisli of Providence 
K of L a few seasons back.

Štili some opening for a 
good pitclier. Tbose only sig- 
ued are Scbultz and Zukor. 
Probablv Grigiškis \vlio some 
time back was injured in an 
accident, is nursing bis liand 
to be back again tins year. No 
delinite answer bas been got-Į 
ten from Vasil wbo was witli j 
Brigbton lašt season.

The oi d boys to be back 
tliis year again are Masunas, 
Mikais, Dausin, Randis, Kel
mas, Kaminskas, Mani kas and 
Šeputis. Many ,new ones are 
signed for a trial.

Be a booster of t be 1930 
Brigbton Baseball T'eani by 
donating 50 cents and up. Na
rnės to appear in progratnmes 
for 1930 Baseball Benefit 
Dance April 25th at Meldažis 
Ballroom 2242 W. 23 PI. Ad- 
vertisers also wanted. Send 
donations and narnės of ad- 
vertisers to Business Manager 
J. Cherry, 2517 W. 43 St. or 
see him personally.

Don’t forget to attend the 
Dance. See you tbere.

“J.”

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

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

Ttl. Canal 2552

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Romu 1701 
Tel. Randoiph 0331-0332 Vai. 9-8 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0562 
7-9 vaL vak. apart Panedėllo Ir 

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS

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

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name; 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

NAUJAS ŽURNALAS

Teol.-Filosofijos fak. nuta
rė šalia leidžiamo religijos 
mokslų žurnalo “Soter”, fi
losofijos, psichologijos ir pe- 
dagogikds žurnalo “Logos” 
leisti trečių žurnalų, kuris į- 

I domiausia literatūros moks- 
i lais, istorija ir filologija. Re
daktorius prof. J. Eretas, se
kretorius — dr. A. Salys. Žu
rnalas pasirodys prieš šio se
mestro galų. Vardas kol kas 

“R.”

Otto von Berg, jaunas Vo
kietijos baronus, Havaii salo-'rengia

Vincas Rėkus žadėjo dau
giau rašyti “Drauge” ir ži-’dar nenumatytas 
nom, kad jis kų pažada, tų ir
padaro.

Bal. 23 d. Vyčių 5 kuopa 
“Šuruin Burum” va-

ŽUVO LAKŪNAS SU 
ŽMONA

se kasa grabes, kad užsidir- karėli šv. Mykolo parap. «vet.
bus pinigų kelionei aplink pa- Bus užkandžio, šokiai prie ra-
šaulį. Pereitais metais jis su .dio muzikos, žaidimai ir t. t. 
penkiais kitais studentais bu- j Neužmirškite atsivesti draugų 
vo atsiųstas į Kanadų agrikul-!ir draugių. įžanga tiktai 25c. 
turai studijuoti. i Aš.

HAYS, Kas., bal. 18. — A. 
J. Lacey, 27 m., lakūnas vai
rininkas su žmona orlaiviu 
skrido per tirštas miglas ir 
nukrito už 9 mylių nuo čia* 
Žuvo abudu.

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

O P TE MITRIST AI

Tel. Vlctory 6278

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Tel. Lafayette 5798

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

Office: 4459 S. California Avė. 

I Nedėlioję pagal sutarti.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222
lies. 3201 S. WALLACE STREET i Rez,denciia: 6640 So. Maplevrood 

I Avenue Tel. Republio 7868

Pbone Armltage 2828

DR. W. F. KAUSZ
1145 MILV7AUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutarti

I

Ofiso ir Ites. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET

Ofiso valandos nuo 1 iki S po 
pietų Ir 8 Iki S vai. vakar*

Tel. Hemlock kili
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. ▼. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2488 Weet 89 Street 
▼aL: 8—18 ryte, 1—4 p. p. I—t 

v, v. Nedėlioj susltarua

. .1

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefomu Caaal 2552

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

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) 
Telef. Boulevard 2800

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockwell Street 

Telef. Republlc 9728

J, Pi WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearborn Street
Room 928

Tėl. Franklln 417 7 
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subatas

52 East 107-th Street
Kampis Mlehlgan Avė.

Tel. Pullman 5950
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomts

Telephone Central 8826

F, W, CHERNAUGKAS
advokatas .

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 6650

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED 8T.
Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė, 

Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 
6 iki -8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
4 po

OFISAI
4901 — 14 St. 2924 Washington VaL; nuo 10_i2 nuo 2

pietų: 7—8:30 vakare10-12, 2-4. 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2461

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

Palengvina aklų {tempimą kuri* 
eetl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšt). Atitai
sau kreivas aki*, nulmu cataractua. 
Atitaisau trumpą regyat* Ir tolimą 
regystą.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egsa-minavimaa daro
ma* su elektra, parodančia mažlan- 
sias klaidas.

Bpecialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va- 
i kare. Nedėliomls nuo 16 ryto iki 
111 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Rezidencija 

4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 288S

Nedėliomls
Susitarus

DENTISTAI

Office Boulevard 7948

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4846 So. Ashland Avena* 
Ant Zaleskio Aptlokos

Nedėliomls 10 Iki 12 
Telef. Midway 2880

-—-—...... ...... -l ■ . ■■ 
Ttl. Boulevard liti

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeri*

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. 9.

7—t vakare

OR. HERZMAN
IS RUSIJOS

184 North UStll* Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nue 8:84 Iki I vai. vek.
Office; HO* Bo. Union Ava 

Tel. RooMvalt 8716
Vai nuo 6 tu I vaL vak.

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETBISTAS

Tel. Canal 4888

DR. G. I. BLOŽIS
DBNTIBTAB

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavitt St)

Valandos* Nuo 8 Iki 18 ryto 
ano 1 Iki 9 vakare

 SeredoJ pagal sutarti

TeL Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Gerai lietuviams žinomas por 88 
metus kaipo patyręs gydytojas^ aht» 
rurgas ir akušeris.

Gydo stalgias ir chroniškas 11- 
įvyrų. moterų Ir valkų pagal nau

jausius metodu* X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street 

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 18 plotų » 
nuo 4 Iki 7:34 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8114 Res. So. shore 
2338, arba Randoiph <844.

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg.. kamP- 18 St. S aukštos 

Pastebėkit mano Iškabas
Valandos nuo 9:80 ryto Iki 8:30 va
karo. Seredomls nuo 6:80 iki 18 V. 

ryto. Nedėliomls nėra skirtų 
valandų. Room 8 
Phone Canal 6418

Boulevard 7886
Rea. Hemlock 7661

DR. A. P. KAZLAUSKIS
D1NTIBTA8

4712 So. Ashland Avenue 
▼ai.: Nuo 8 ryto Iki S vakare

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

- Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 3 po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Ncd81. nuo 10 iki 12 dieną
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GRABORIAI: C H I C A G O ] E
S- D. LACHAWICZ

LIETUTIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

•ia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
Biano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2518

2314 W. 23rd Place
Chieago. III.
SKYRIUS:

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

EXTRA SUSIRINKIMAS

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

Town of Lake. — Dr-stė 
Saldžiausios Širdies .Jėzaus tu 
įėjo extra susirinkimų' balan
džio 13 d. 1930 metais antrų 
valandų po pietų. Atsilankė 
gražus būrelis. J Saldžiausios 
Širdies .Jėzaus draugystę su
grįžo Knima Kudeikis, Petro
nėlė Jekienė, Kunigunda Jod-

rinkimai Ims visuomet laiko
mi paskutinį mėnesio sekma
dienį. Jadvyga Elizaldė.

PRAŠOME SUEITI

Draugijos šv. Cecilijos mė
nesinis susirinkimas įvyko 1 
d. balandžio. Apkalbėta įvyk
siantis vakaras. Komisija pra

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAG R ABU VEDĖJAI 

Didysis OfiK-s:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Varde 1741 H 1741 
SKYRIUS

4447 So. Fairfleld Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 4* Ct. Cicero 
Tel. Cicero r 7 94 

SKYRIUS
1101 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 1201

J. F. RAMIUS
.HG1AUSIAS ŪBI. GRABORICS. 

CHIOAOOiE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau segu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų iš
dirbi et ės.

OFT8A8
001 West 1S Bt. 
N. Canal 0174 
BKY RIUS: 1118
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

Phons Bonlevard 4139

... A. MASALSKIS
GRABORIUS

Basų patarnavimas 
Menomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me iSlaldų užlaikymui 
akyrlų.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anbnrn Avenue

nešė, kad svetainė paimta ir 
kienė, Domicėlė Rosilavičienė, )nuno sudaryti labai gražių 
Vincenta širauskienė, Bronis- programų, gį o po programo 
lava Kavaliauskienė, Petronė- bus šokini. Susirinkimas mita
le Laužimienė, Strumskienė,1 rė per tų vakarų priimti nau- 
Slepienė, Justina Susillu. Iš jus narius iki 26 matų dykai, 
dr-stės Nekalto Prasidėjimo o nuo 25 iki 35 už vienų dol. 
Panelės Švenčiausios M. ir M.'Todėl patartina northsidie 
įsirašė į dr-stę Saldžiausios
Širdies Jėzaus. Marijona Lu
košienė, Kostancija Martinkie- 
nė, Ona Krikščiūnienė, Jadvy
ga Elizavikienė, Monika Pet
rauskienė. Dr-stė Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Švenčiau
sios paėmus į globų dr-stę Sal
džiausios Širdies Jėzaus, nera
do pinigu kasoje nė viena cen
to, viskas buvo atiduota Šv.
Kryžiaus Bažnyčiai. Balandžio 
13, 1930 metais įplaukė $36.00 
tai ačiū Dievui dr-stė Saldžiau 
sios Širdies Jėzaus pradėjo pa
doriai gyvuoti. P. Bronislava 
Kavaliauskienė suteikė gražių 
dovanų, — finansų knygų 
vertės nemažiau penkiij dole
rių; negal draugystė atsidėko
ti p. Kavaliauskienei už tokių 
brangių dovanų. Ponia Kune- 
gunda Jodkienė dėkojo vi
siems už gražų draugystės rei
kalų svarstymų, ir p. Jodkienė 
bus prašoma į valdybų. Susi-

čiams nepraleisti šios progos 
ir prisirašyti prie Šv. Cecili
jos draugijos, kuri yra skait
linga nariais ir turtinga. Y- 
pač, jaunimas turėtų nepamirš
ti ateiti į tų vakarų ir prisi
rašyti, nes jaunimui ši drau
gija yra parankiausia; joj 
yra beveik pusė nariu čia gi
musio jaunimo. Ateikite visi 
ir būsite maloniai priimti.

“Elkas”.

PADĖKA.

Didžiai gerb. Lietuvos mylė
tojui, Ip. Pakalniškiui, už au
kas, kurias atsiuntė Rietavo 
vidurinės mokyklos neturtin
giems mokiniams šelpti, pirmu 
kartu 500 litų, o dabar 400 li
tų, tariu širdingiausi padėkos

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chieago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7 532

J. Lnlevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTO JAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
8108 S. Halsted 
St Chieago, 111.

Tel. Vlctory UIS

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street

Kampas 4<tn Ir Paulina Sta 
Tel. Blvd. 55 08

Rulludlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu elmpatlB- 
kal, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl lemtiem] 
tykai._________________________ __ ______

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley . Llc.
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Ganai 8181

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas

Antanas Stabingis, 
Rietavo vidurinės mokyklos 

Direktorius, Telšių apskr., 
Lietuva.

Rietavo vidurinei mokyklai 
palaikyti vietos vartotojų 
bendrovė paaukojo 2250 litų. 
Ši bendrovė Lietuvoj, bene 
stambiausia. Pereitais metais

3238 S. IIALSTED STREET [apyvartos padarė virš 500,000 
Tel. Vlctory 4088-89 Hitų, o gryno pelno gavo per

Res. 4424 S. BOCJCVVELL ST. 26,000 litų.
Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marslifield Avenue

Tel. Boulevard 9277

METI' SUKAKTUVES

JONAS
PETRUŠAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 23, 1929. 9 vai.' ryte, 
sulaukęs 25 metų amžiaus, pa
likęs dideliame nuliudlme mo
tinų Marijonų, tėvų Kazimierų, 
pačių Elcnų, seserį Juozapinų 
Andžlullenę, švogerj Antanų 
Andžluli ir seserį Zofija, gimi
nes ir draugus. Seredoj balan
džio 23 d. bus šv. Mišios su 
Ekzekvijoms. Atminimui sukak
tuvių, šv. Antano par. bažny
čioj, 7:00 vai, ryte, prašome vi
sus gimines, draugus ir pažjsta- 
mus dalyvauti šiose šventose 
Mišiose.

Jau suėjo meteliai, kaip at
skyrė šalta žemelė mano bran
giausių suncl), IlaėkiB ramiai 
brangiausias sūneli, juodoj 
šventoje žemelėje, ir lauk mus 
ateinant. Niekad negalim už
miršti tos valandos kai atsky
rė sunelj, nors ir mes ten atei
sim sunku buvo sulaukti tos 
valandos.

Nuliūdusį
Pet ropaičių šeimyna.

CICERO, ILL.

Atsišaukimas.

Būdamas per 5 metus sun
kios ligos suspaudime, varge, 
biednystėje, neturėdamas iš 
kur gauti pageltos maistui ir 
pasigydymui, atsišaukiu į ju
mis, brangūs broliai ir sesu
tės, lietuviai ir į visas organi
zacijas, prašydamas mielašir- 
dystės: susirinkimuos ar tarpe 
savo pažįstamų parinkit aukų. 
Jūsų sunkiai uždirbtas cen
tas — vienas prie kito man 
daug pagelbės varge ir ligoje. 
Mažu suteiksite vėl man pro
gos nuvykti į meneralinius 
sūrūs šaltinius pasigydyti, 
kur yra man vilties pasveikti 
ir iš šios sunkios nelaimės iš- 
liuosuoti.

Oavęs aukas skelbsiu jus 
vardus ir labdaringus darbus, 
dėkodamas visiems aukoto
jams, kurie mane šelpėte, pri
glaudėte ir aplankėte ligoje, 
nes be visuomenės pageltos, 
senai bučiau žuvęs.

UŽ jūsų didelę mielaširdys- 
tę, negalėdamas surasti žode
lių atsilėkojimui, tariu širdin- 
giausj ačių, ačių.

Lauksiu nuo jūsų, brangūs 
broliai ir sesutės lietuviai, 
pageltos sekančiu adresu:

Joseph Lapinskas,

KĄ ATSAKĖ KAPITULA 
DEL VYTAUTO DIDŽIO

JO SARKOFAGO

Kaip jau buvo pranešta, 
( Vilniaus Vytauto Didžiojo Ju- 
įbiliejaus Komitetas įteikė Vi
lniaus arkivyskupui metropo

lį litui prašymų, kad raštu pa- 
' reikštų savo duotų p. D. Ma
lį linauskui sutikimų padėti ata
tinkamoje Vilniaus Bazilikos 

(.vietoje sarkofagų, kuriame bus 
sudėti dar užsilikę bažnyčioje

Lietuvos Didvyrio kaulai. 
i Į tų raštų atsakydama ka- 
■pitula principaliai pasisako 
prieš paminklo statymų Di
džiajam Kunigaikščiui Vytau
tui Bazilikoj, nes paminklas 

■ jau esųši katedroj. .Juo labiau 
^negalį būti nė kalbos apie sar
kofago statymų Didžiojo Ku- 

‘nigaikščio kaulams sudėti, nes 
'niekas gyvųjų nežino, kur e- 
sų Didžiojo Kunigaikščio pa
laikai Bazilikoj, kurios pože
mius užvertė griuvėsiais ar- 
chitektorius Gucevičius, taisy
damas katedrų XVIII am
žiaus pabaigoje. Pono D. Ma
linausko tvirtinimai apie ta- 
riamųjį (?) Didžiojo Kuni
gaikščio palaikų suradimų ne- 

jiturj mažiausio pagrindo. “Vi
lniaus Rytojus” komentuoda- 
I mas atsakymų pažymi neti-
Lkis, kad XVIII amžiaus Gu- 
i ’jCevičius negalėjęs būti šių 
dienų Gucevičium ir užversti 
griuvėsiais Vytauto Didžiojo 
karstų. Ir tas paminklas (po
rtretas ir po juo lenta su pa- 

į>.rašu), kuris dabar yra Vil- 
1 niaus Bazilikoj, negalima pa

vadinti paminklu šio krašto 
geriausiam valdovui ir tokiam 
didvyriui, kokiu buvo Vytau
tas Didysis. Kapitula pati dar 
seniau turėjo pastatyti jam 
tinkamesnį paminklų nors 
kaip šios bažnyčios fundato
riui ir didžiausiam jos gera
dariui, o jau jokiu būdu ne
trukdyti taip padaryti kitie-

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Šiandie Balandžio 21 
‘SEVEN DAYS LEAVE”

Dalyvauja Gary Cooper, Beryl 
Mereer ir kiti žymus artistai.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

Ifns, ko pati nėra padariusi.
“R.”

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

G. Navadomskis, Savininkas 
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams Ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo Šir
dingai praSom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobiius 
sul vėliausios mados automatiškais 
įtaisymais. Sport Royal tekiniais ir 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash ga'.i papuošti- Už tokias pri
einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOR SALĖJ

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

REIKALINGA
5,000 kostomerių pasinau- 

duoti musų išpardavimu. Bar- 
genai visai šeimynai.

“Seil&i” ant:
Oeverykų
Dressių
Kelnių
Maliavų
Varnišių
Vaikų drabužių

Kainos numažintos taip, 
kad pritaikinti jūsų kišeniui.

Atsiveskit vaikus ir visų 
šeimynų. Juo jaugiau pirksit, 
juo daugiau stAaupysit.

Bargenai, bargenai, barge- 
nai.

Išpardavimas, kurio negalit 
pamiršti.

I. GOLD8TEIN & SON
2400 So. Oakley Avė.

Tel. Canal 1976

ATLAS PHOTO STUDIO

J. W. Staneika
Naujas Savininkas

Gerai, pigiai ir greitai atlie
kam visokį fotografijos darbų.

4090 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 0265

Wm. J. Kareiva
Savininkas 

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių klauM-
sviesto Ir sūrių.

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

MARQUETTE JEWELRY 
& RABIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

tukslnių Ir sida- 
arinių daiktų, vė
liausios mados ra- 
Sio, pianų rolių, 
rekordų Ir t. t 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chieago. 
Telefonas HEMLOCK 8888

•M.,

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS
Sutaisom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus ir kas tiktai 
reikalingą prie mašinos viską 

padarom.

Drillings Auto Body 
834 W. 35th St.,

Phone Yards 1806 
Chieago, III.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIA1

STANLEY CIBULSKIS
MOI.IAVO.1IMO KONTRAKTORIUS

Poperloiu, m-oliavoju 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 

Kontraktorius 
4556 So. Rockwell Street

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 3385

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EKPRESS

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

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina- 

Įmiausių kainų. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099 į.

Mes pervežame daiktus ir j1 
kitus miestus. Į

V. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE
2701 West 47 Street 

Tel. Lafayette 1237
Jei jūsų kas neužganėdina, tai 
atsilankykite į musų krautuvę, 

į Musų patarnavimu pilnai bu- 
Į šit užganėdinti.
I Pristatom į visas miesto da
iliu_______________ _________

MŪRTGEŠIAI-PASKŪLŪS
Pasiuvu Dreses

Moterys nuslplrkit materijolą, o 
aš padarysiu gražių dresiukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utarntnke, ketverge ir su- 

batoms Iki 9 vai. vakaro.

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIOIŲ
Skolinam pinigus ant medi

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

Public Mortgage Exchange
S. L. FABIAN, Mgr.

809 West 35th St.

TUOJAU ATSIŠAUKITE
Turime Labai parankias vietas dėl 4 moterų ar mer

ginų ant laivo BREMEN, išplauksiančio iš New Yorko 
GEGUŽES 3 D.

Laišku, telefonu ar asmeniškai tuoj kreipkitės:

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St.

Tel. Yards 4669 * Chieago, III.

Phone Lafayette 2519 f
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojau generalis 
konkryto darbas ir senų narhų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 
namus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per 
paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 
liudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojana fla- 
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit i ofisą: 
2621 W. 71st St., Hemlock 0367 Res. Grovehill 1680

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

AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAS
B U I C K

Per 20 Metus Užima Pirmenybė.
Pirm negu pirksi automobilių, pamė

gink BUICK ir MARQUETTE

ARCHER BUICK CO. 
4400 Archer Avenue

Virginia 2400 
1 Blokas Nuo Kedzie Avė.
JONAS ŠLEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

REAL ESTATE

3 kamb. namas, 2 lotu Stickny. 
$2,100, tik $500 cash. 4257 W. 22 St.

DVYNIAI: geri namai ir geras in- 
vestm. 2 fl„ 5-5 ir 6-6, maudinės, 
gesas, elektra, didis lotas. Pamatyk 
McDonald, 102 So. Leamington, Co- 
iumbus 8917.

NAUJAS S KAMB. BUNG.
Ant 35 p. lotas. visi patogumai, 

šalinis įvąž. Cash $500, bal. $65 per 
mėn. Visad atdara. 10046 So. Racine.

11 apL Dilimas, So. Shore dlstrik- 
te, N. E. kampu 80 gat. & Crandon, 
visi patogumai, 100% išrenduota. 
Sav. O. C. Brovvn, 2310 E. 80 St.

Naujas 5 kamb. bung. Ateik šian
die. $8,700. Turi pamatyt, retas bar- 
genas. Geros išlygos, 9612 Calumet, 
Stewart 4194.

DIDELIS RARGENAS
Baigiamas statyti 3 flatų 

muro namas ir štoras tinka
mas bile kokiam bizniui. Ge- 
gužio-May 1 bris visiškai gata
vas. Randasi 2451 W. 69 St. 
Priimsim į mainus kitų namą, 
lotų, arba biznį. Tuoj atšišau- 
kit?

DANIEL W. GRICIUS
Generalis Kontraktorius 

2452 West 69 Street 
Tel. Republic 6396

PARMOS.

80 ak. farma, gera žemė, namai, 
geri keliai, pravažiuoja pieno tro- 
kas, geros išlygos, upė. Jos. G. Wa- 
lecka, Kevvaunee, Wis.

130 ak., Wis. farma. gera žemė, 
geri keliai, barn^. $3,500, cash $500. 
Savininkas 102 So. Grand. Waukes- 
ha, Wis.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Kauras ir gražus didelis, riešuto 
medžio naujausios elektros radio. $40. 
3937 No. Long.

Del mirties aukuojam naujus ra
kandus, vietrola, rekordus ir lt.

Tel. West 3507.

6 kamb. rakandai $120, seklyčios, 
miegamosios, virtuvės, galima sky
rium." 5751 Drexel avė. Dorchester

PLATAI — 7 kamb- šviesus, van
duo, pečiais šild. $17.50 į mėn.

KETUI Y BROTHERS 
740 Washington Blvd. Monroe 0098

REIKIA žmogaus prižiūrėti na
mus. Renda bus dykai. Kenny Bros. 
740 Waahlngton Blvd.


