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Bolševikų Prieštikybinis Veikimas Neturi Pavykinu
LUNDY SALA IR TOS SALOS VALDOVAS

VELYKOMIS CERKVES IR BAŽNYČIOS
BUVO PILNOS TIKINCHJNJ

Atvaizduojama kuone vienų plikų uolų sala, kuri yra
Bristol perlajoj, už 200 mylių nuo Londono. Sala užima
apie pusaptros ketvirtainės mylios plotą. Joje gyvena tik1
14 žmonių. Sala yra Londono piniguočio M. C. Harman’o
savastimi. Tad jis ir vadinamas Lundy salos "karalium.”
Saloje yra keletas gyvenamųjų namų ir nedidelė bažnyčia. H.arman ‘ salą nepriklausomai valdo. Ten yra, savotiški pinigai, pastos ženklai ir įstatymai. Tie 14 žmonių
karaliaus”

RAUDONIEJI PLĖŠIKAI KINIJOJ GRĄSINA MISIONIERIAMS

Bengaliuj, Indijoj, Bijoma
io Puolimo
DIDELI BOLŠEVIKAMS
NEPAVYKIMAI
MASKVA, bal. 21. — Ne
žiūrint sovietų valdžios plačiai
organizuoto priešreliginio vei
kimo, kaip čia, taip visoj Ru
sijoj pravoslavų cerkvės ir
katalikų bažnyčios vakar Ve
lykomis buvo pilnutėlės žmo
nių.
Pasirodo, žmonės niekus
daro iš bolševikų vedamos
priešreliginės
propagandos
prakalbbmis, pramogomis ir
teatrais, kad juos atitraukti
kuo šios garbingos šventės
minėjimo.

ROMA, bal. 21. — Vakar j matai, aukštosios kilmės re
— Velykų dienų — /Šventasis mėnų atstovai ir kiti įžvmiejj
T(\vas Pius XI Pri™iai at’ asmenys. Buvo ir Popiežn
'nasavo *v' ^is*as Siksto ko- namiškiai,
Pb’čioje, kur buvo sukviesta, A isos Romos bazilikos
1 bažnyčios Velykomis buvo
’»pie 500 asmenų.
1 Buvo skaitytinos šv. Mišios. Inos žmonių. Be Romos gyve
Šventasis Tėvas patsai dali ntojjų buvo maldininkų ir šiai j
jo šv. Komunijų susirinkusie daugybė iš viso pasaulio ke
ms, kurių tarpo buvo diplo- leivių (turistų).

LIETUVOJE

RAUDONIEJI PLĖŠIKAI
VIS APGULĘ M.IESTĄ

MIRĖ PIETŲ AMERIKOS,
KARDINOLAS

TAUTINEI PRAMONEI
KELTI KOMITETAS

RIO DE JANEIRO,
21. — Mirė kardinolas Joi
quin de Arcoverde de AlbuJ
Tautinei pramonei kelti ko- querque, Rio de Janeiro arunitetas, Įsikūręs Vytauto Di- kivvskupas, virš 80 metų am
’džiojo metų pradžioj, plačiu žiaus. Velionis kardinolui buimastu pradėjo darbų mūsų vo paaukštintas 1905 m.
'v
• •
•
#
krašto ekonominei nepriklau
somybei sukurti.
NAUJAS VYSKUPAS

SHANGHAI, bal. 22. — Iš
Kanchow, Kiangsi provinci
jos, gauta laiškas. Tų mies
tų raudonieji plėšikai vis dar
iapgulę. Miesto gyventojai jų
puolimus vis dar atmuša. Plė
šikai grųsina išžudyti visus
svetimšalius, taigi, misionie
rius, kada paimsiu miestų.

Kanchowe yra keliolika ka
talikų misionierių. Negalimas
daiktas jiems iš ten išsisukti.

Velykos Vatikane, Romoj

PEORIA VYSKUPIJAI

(BIJO NAUJO PUOLIMO

CHICAGOJE

KALKUTA, Indija, bal. 22.

To miesto apylinkės ir to
— Po kruvino įvykio Chittfcliaus dideli provincijos plo
'i'gonge Bengaliaus provincijos
‘ tai plėšikų išnaikinti.

NUŽUDYTA SALIUNINKAS IR DU KITU

Komiteto pirmininkas yra;
~ . . . ,
"
'J. Vailokaitis; vicepirmininROMA, bal. 21. — Peoria,
Gran n nkas p.esko auka:Dr~5Č/‘;S6loveičikas ir inž
MMMU- ryte kažkas . Glodenis; nariai - L. Ožins-'lllU .Vy8kup,Jal V^kupu
,
pašaukė grabori, Ig. J. Zol-.kia, A. Voayliua, Dr. G. Vol- ”‘a"’
pask?'^ "“"M
P,. pranešant, kad prie 47 ir fas, Dr. Purickis, A. Bružas,^' L Sc,llarman “ BėllenlleJ

Ada str. yra mirusi Kazlaus-,inž. Labanauskas. Dr. Racb-<
’ viršininkai labai susijaudinę.
Net maža dalis darbininkų
kaitė. P-nas Zolpas, manyda- imilevičius, dir. A. Kaminskis, į
Jie bijo kito sukilėlių kurVelykomis ėjo Į darbus, nors
Velykų
anksti
ryte
nežino

mas, kad tai tikrai bus laido-1 dir. Bžozauskas, M. Potru- i NAUJAS LINDBERGHO
EISIĄ I KASYKLĄ ALKTI inors staigaus puolimo.
REKORDAS
keliomis dienomis prieš tai
mas piktadaris saliune, 2900 tuvių prospektas, į pašauktų- ichas, J. Mordelis ir L. Gure-!
jiems buvo įsakyta neminėti j MENICO CITY, bal. 21. —
So. AVells gat., nušovė ten bu- jų vietų nusiskubino, liet nei jvičius.
'
,
~
,
A. . ,
.x x * NKXV iORK, bal. 21.
Velykų ir dirbti kaip šiokio-! Laikraštis “EI Universal”! BRITŲ POLICIJA IR KA vusius tris žmones, jų tarpegyvenamo namo nei numirė-' „
patį saliunink, AVakefieldą, Įlio ten nerudo. Vietoj to, jj, '
'° k°“Ptu0“, pulk. I.indbergh vakar atlikt
RIUOMENE IEŠKO
mis dienomis.
praneša, kad Cinco Minas ka-|
pirmosios wardos politikieri,. p. Zolp,, užpuolė keli vyrai,^1'"1“'1 Taduo,“ s‘»jnngos
"ap» skridim«‘ 'rekord«- «
SUKILĖLIŲ
sykioje, Jalisco valstijoj1, 500
Policija
sako,
jie
visi
tę
s
Skandžiai
sumušė.
Sudaužytas
m,n,nkaS
’
r
stad
'Angeles, Gal., jis savo oKOMUNLSTŲ RIAUŠĖS mainierių išsprendė su savo
jų draugijos pirmininkas.
rlaiviu “Lockheed Sirius”
LEIPCIGE
šeimynomis jsileisti į kasyk- 1 KALKUTA, Indija, bal. 21. prigulėję Al C'apone gaujai, j veidas, keliose vietose suža— Dabar tik paaiški, kas įSaliunas buvo uždarytas. jotas žando kaulas. Užpuolimo/ Tautinei pramonei kelti ko- c’a atskrido į 14 valandų,
lų ir požemiuose alkti, kol
LEIPCIGAS, bal. 21. — jiems nebus garantuotas dar vyko Chittagong. Apie šim Žmogžudį i; vidų’ įsileido gerti ir sumušimo motyvai dar ne- unitetas savo posėdy kovo mė- 'romutes ir 32 sekundas. S
Vietos komunistai savo susi bas arba už nedarbu atlygi tas sukilėlių nakčia to miesto alaus, matyt, jis buvo žino ištirta. Iš p. Zolpo atimta tik nėšio 24 d. nutarė pakviesti p. •inom orlaivy buvo jo zmo
apylinkėse suardė geležinkelio mas.
rinkimų pakeitė kruvinomis nimas.
doleris su centais, bet kitų dr. P. Karvelį savo generali- Skrido 10,000 ligi 20,(XX) pėbėgius, nukapojo telegrafų ir
riaušėmis. Žuvo /du policinin
“R.”,dlJ aukštumoje. Valandoje dapnngu, laikrodėlio nei kitu niu sekretorium.
telefonų vielas ir puolė mies
rė apie 180 mylių. Vienų ka
ku ir vienas komunistas. Ke
Valomas miestas
dalykų neėmė. Vedama tarSTREIKUOJA GATVEKAtų. Kovoje su policija 7 as
rtų jis nusileido AVichita pt
liolika raudonųjų suimta.
Ši ir kita savaitė yra ski dvmas.
t RIŲ DARBININKAI
GUDAi ŠVENTĖ
menys žuvo ir keliolika su riamos Chicagos miestui va
siimti žibalo.
žeista.
Sukilėliai
paskui
apKapit. Havks seniau be si
FRANCŪZAI ATMUŠĖ
Deja, miestas negali
TOKYO, bal. 21. — Čia su ,
.
, . lyti.
__________________
o_. rpri
“Vilniaus Rytojus” praneBridevvill kalėjime
stojimo tų kelionę buvo atli
MAURUS
streikavo gatvekarių ir busųĮ rauS P° lclJ°s arseną ų
prje į0 valymo. Nėra
kad Vilniaus gudai ir šie
Bridevvill
kalėjime,
Cbieasa
pagrobę ginki,, nudūmė ir a- įreikalinK0 fon(|o Oatvaitė«
kęs j 17 valandų, 38 minute
_ j tarnautojai. Didžiuma darbi
met iškilmingai minėjo savo
goj,
vra
2,300
kalinių
—
vyRlABAT,’ Moroko,» bal. 21.I.ninku
. ,
. v.
Južveratos pelenais, atmato.„A ,»,skelbimo ir 50 sekundų.
ninku
fpci
tečiaus
neprisidėjo rtunnoahls kalnus.
r, ir moter,. Velyk, dienQ:nepriklausomybės
— Gauta žinių, kad apie 200}gtrejkan
Antrvtojaus pasiųsta ten ka ' mis ir skardinėmis.
Jie savanoriais ir
(srikaktuves. Šv. Mikalojaus
kalėjimo koplyčioje katalikasukilėlių maurų Tadiehsaute tolesniai miestui patarnauja, nuomonė. Sumobilizuotos po
PALAIDOTA 109 AUKOS
pamal
buvo atlaikytos pam
s
kaliniams
turėta
netikėtai užpuolė francūzų sa
kadangi igatvekarius valdo licijos atsargos nusivijo už
Apiplėštas paštos būtas
dos, pirmiau vyrams, paskiau 'maldoR, ° vakare buvo 8Ur™rgybų.
GAESTT, Rumunija, lial.
Homevvood miestely du plė moterims.
miestas. Streikas kilo suma puolikus. Kol-kas jie niekur
'
gta
kurių atidarė
Maurai nugalėti. Daug už žinus darbininkams užmokes- nesurandami.
šiku užpuolė paštų ir pagrobė
i senatorius Bagdanavičius. Pa 21. — Didįjį Penktadienį čit
Tų dienų kaliniams išdalin-’
muštų ir sužeistų. Iš francū- nį.
Mahatma Gandhi su sekė 7,100 dol. ženkleliais ir 100
skui dienai pritaikytų paskai sudegus cerkvei pamaldų lai
ta 13,000 išvirtų kiaušinių.
zų pusės du kareiviu žuvo ir
jais savo ražu ir toliaus ga- dol. pinigais. Be to? dar į au»
tų laikė kun. dr. Gadlevskas. ku 109 žmonių aukos šiandie
keliolika sužeista.
KĄ JIS TEN ATLIKĘS imina druskų. Jo sekėjų vis tomobilių įsivertė vienų maišų Rasit! tušti paštos maišai iPo paskaitos gudus sveikino palaidotos. Žuvusių tarpe dai
giausia vaikai ir šventikas.
daugiau suimama, gi jis pats su registruotais laiškais.
Palei Lowe ir Pamell avė. / lf!^uviai’ žydai, ukrainiečiai
Keliolikos žmonių nesurai
NUŠOVĖ DU MARININKU i VIENNA, Austrija, bal. 21. yra liuosas. Daugiur įvyksta
v v.
.
..
įir rusai. Nesveikino vien lenpraeitų šeštadieni atrasti pa— Iš Romos gryžo Ungarijos riaušės.
.. . ...
»,
....
ikai. Po sveikinimų sekė kon- dama. Cerkvės nuodėguliai at
Nuskendo vaikiukas
mesti
tusti
pastos
maišai,
kuMANAGUA, Nikaragua, baministeris pirmininkas Betli))» Picines upėje nuskendo ^7 imv? «n kift.is ^kdrti
dali9' Ak«<bn.ij.i |«> kasinėjami. Tikimasi ten rasland. 21. — Tautinės Nikara
len. Tenai jis matėsi ir kal NEPAVYKO IŠSILAUŽTI penki, met, va,kinkas Jenų wžoiit ifį or,aiviu stot!;s j ^ .sibaigns, publika smriednjo i daBPaa
gua sargybos buvusia seržan
bėjosi su Mussolini. .Gryžęs
Drouin. Iškrito iš tėvo autoy ,“Ad viekou my sjiali.
” “R.”:—-- ----------•stos butų. Tai buvo orine pašJ spali
K
tas Morales nušovė du ameri
nepasakoja, kų jis ten atlikęs.
PROVIDENCE, L. I., bal. mobiliau*, šiam nuslydus nuo ta iš Mihvaukee.
PINIGŲ KURSAS
konišku marininku leitenantu
Daugeliui rūpi žinoti Musso- 21. — Tš valstybės kalėjimo pylymo.
MEMORANDUMAS
Paštos viršininkai pranešė,
Dartt ir Y'oung. Morales ser
linio žygiai.
Hovarde kaliniai mėgino pa
VALDŽIAI
Lietuvos 100 litų . .$10J
kad plėšikai mažai pelnę.
žanto laipsnis atimtas nž gir
bėgti. Bet nepavyko. Vienas
Nušauta virėja
Britanijos 1 sv. sterl. 4.
tavimų. Tad jis atkeršijo.
ROMA, Kol. 22. — Iš Tri- ištikimas kalinys nušautas. Vienoj valgyklų šiaurinėj NEW YORK, bal. 22. —
Valstiečių liaudininkų cent Francijos 1/X) frankų 3. 91

politanijos praneša, kad ten Kalinių vadas pats nusišovė,
CHICAGO IR APYLIN- įitalų kariuomenė mūšy su so- kada pamatė nepavykimų.
KfiS. — Nusakoma saulėtą kliedais nukovė 50 šių pastaSužeista vienas sargas ir
I
diena; šalta.
du kaliniu.
1W

miesto daly nežinomi galvažu
džiai plėšikai šaudydami nu
šovė virtuvėje dirbusių virė
jų Miss Sabina Pezza.

Brooklyne sudegė dviejų auk ro komiteto atstovai įteikė
štų namai. Žuvo Ch. Johnson ministeriui pirmininkui me
ir keturi jo vaikai. Du asme morandumų dėl dabartinio paniu sužeista.
fdėjimo Lietuvoj.
“R.”

Italijos 100 lirų
5.23
Belgijos 100 belgų
13.94
Šveicarijos 100 frankų 19.37
Vokietijos 100 markių 23.83

I
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DRAUGAS

Aptradienis, Buk 22 d., 193(1

kurie tiriu tų dalyki}, tvirtina, kad apie 99 iš
šimto keliaujančios j Braziliją ar Argentiną
ličio* kasdien, Uskyrua sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metame — *100. Pu
darbo ieškoti jaunos mergaitės patenka ap
sei Metu — *3.6®. Trims Mėnesiams — *2.00, Vienam
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
gaulingu būdu į baltųjų vergių pirklių ran
KALĖJIMAI KUPINI
Keli kalėjimų viršininkai
tu — *4.00, Kopija .03c.
kas. Tuo būdu beveik visos keliaujančios mer
, Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nerrųKALINIŲ.
pareiškia, kad kalinių skaičių j
ttna, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam
gaitės
patenka
j
paleistuvystės
namus.
Vi

šiandie daugina jaunįnio pa
tikslui pašto lenkių.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vaL suomenė ir valdžia turėtų labai rimtai šiuo j Amerikos Jungtinių Valsty- linkimas pelnyti sau pinigų
Itąsjlen.
dąlyką susirūpinti.
jbių kalėjimuose kalinių skai- be darbo. Be to, svaigalų klau
,
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
Argentinoje, Brazilijoje ir Kanadoje eius šiandie pasiekęs aukščiau simas lošia svarbių rolę. Pa
vai. po piet.
galiau sumažėjusi pagarba ša
yra didelių plotų, kurie galėtų būti apgy-jMojo laipsnio.
vendinti mūsų žmonių. Tas būtų galima J New Yorko valstybė šiandie lie. įstatymams ir kitų "teisių
padaryti darant sutartis su tų šalių valdžia, j turi didžiausių skaičių, kali- negerbimas.
“DRAUGAS”
Ii pati emigracija turėtų eiti organizuotu bū-' nių savo istorijoj. Taip yra
Suprantama, kalėjimų viršiUTHUANIAN DAILY FRIEND
Published Daily, Except Sunday.
du, o ne taip kaip dabar kad eina visokią j New Jersey valstybėje. Tuo;įlinkai nėra liuosi atvirtai

“DRAUGAS”

dirbtiniai debesys.

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

SUBSCRIPTIONS: One Tear — *6.00. Slx Montbs
•S- *3.60, Three Months — *2.00, One Montb — 76c.
Burope — One Tear — *7.00, Slx Months — *4,00
CWF
.03c.

biznierių pasipelnymo tikslais.
Tuo tarpu bent patar.avi.nais

i atžvilgiu neužsilikūsi nei fe- reikšti savo nuomones.
ir noro-įderBlS valdžia'
.
Ii federali., versmių aužino-

Advertiaing ln “DRAUGAS" brlngs best results.

dyniaie reikėtų eiti enugrantaine pagalbon.! Xew York“ ‘“ikrašt.s ‘Bnn'j.nn, kad Šioj Saly dirbama ir
Girdėti, kad galų gale prie Lietuvos Kantas i
«>«•■» revolverių.
Kaune susiorganizuos tam tikras biūras emi imis statistikomis, nuo 1895 j Didžiuma jų tenka kalėjimų
grantams patarnauti, (lai mažu pamažu li metų ligi 1915 metų kalinių kandidatams.
skaičius visoj šaly didėjo pro-Į
----------------pas mus pradės pati visuomenė emigracijos
J. A. Valstybių karo orlaivių maniebruose. Pacifiko paporcionaliai gyventoji} skai ATPILDO INDIONAMS.
dalyku daugiau rūpintis.
k r u š č i u o s e, daryta bandymai uždengti
čiui. Gi paskiau skaičius praSUSIRŪPINO EMIGRACIJA.
Fort Bertliold rezervacijoje, miestus nuo priešo atakų iš oro. Atvaizde parodoma Saeradėjo kilti kai kokia banga.
Prezidento paskirtos komisijos įstatymų
yįs laikraštis visų atskiriu Šiaurinėj Dakota valstybėj, mento, Californijoj, miestas, kirį v’ '-as orlaivis per vieno,
Kauno “Darbininke” emigracijos klausi
įgyvendinimo pirmininkas p. George W. Wic- 1 valstybių kalėjimų viršinin- gyvena apie 1,^00 indionų. minutę apdengė tirštais dūmais, un
' imis, pro
mu taip rašoma:
kersham spaudos atstovų suvažiavimui pa-1 kailis išsiuntė paklausimų apie Pirui 50 metų tie indionai tu kuriuos negalima matyti, kas žemai yra.
Emigracija iš Lietuvos prasidėjo po 1866 reiškė kad proliibicijos įstatymo mo'difikavi-! kalinių skaičių.
rėjo nuosavybėje didelius že
metų. Emigruodavo daugiausia j Vokietijų, n.as gal ir prisidėtų prie esamos Jungtinėse, j.
at3akylnų ,9.oj ,)aJy. mės plotus, kuriuose jie ga zervacijos indionai po ilgų me laiku Amerikos lietuvių laik
Prancūziją, Angliju ir Jungtines Amerikos Valstybėse padėties pagerinimo. Jo žodžius
minia, kad kalinių skaičius pa lėjo laisvai medžioti, laisvai tų lukeridvimo pagaliau iš įraščiai danai; n paduoda ži
Valstybes. Dar labiau emigracija padidėjo patvirtina “Literarv Digest” vedamas pro- siekęs aukščiausių viršūnių, gyventi ir tuo budu jaustis
paties kongreso gavo leidinių įimj pie idetuvos vidaus popo 1873 m. įvedus Rusijoje priverstinų karei liibicijos klausimu balsavimas.
laimingi.
Tuometinė
valdžia į kreipi is teisman (Court of litikų, negu kad Lietuvos.
kituose sakoma, kad arti virviavimų. Jauni vyrai, nenorėdami stoti į rusų
indionams
paskyrė
rezervaciĮciaims) tikslu ieškoti atlyti
i šuniu. Antiii karo laivyno kaŠtai, kaip vienas iš Lietu
kariuomenę, bėgo į užsienp Taip emigracija
Pulk. Charles Lindbergli (“Lindy”) padu !iejįine Portsmouth, N. If., ka ją, ty. apribuotų žemės plotų, nimo už atimtus nuo jų žemės
vos kunigas man rašo:
tęsėsi iki Didžiojo karo.
rė naujų rekordų. Iš Los Angeles į New Yorkųijįnjų skaičius sumažėjęs. Mat, gi visus kitus plotus atėmė, piotus. Indionai sakė, kad jų
“Reikia pasakyti, kad iš
Emigrantai lietuviai neužmiršdavo prieš savo lėktuvu atskrido per 14 vai. 45 niinutas 'šiandie? nėra karo laikai,
kas buvo lygu konfiskatai.
žemė tiesiog konfiskuota ir jūsų laikraščių mes daugiau
karų savo gimtojo krašto, neužmiršta ir da ir 32 sekundi. Mat, “Lindy” ir milionieriu 1a-Apie kalini4 Vaičiaus aidėIlgus metus indionai vargo i jie įstumti vargan. Tad anais sužinom apie ura patrijotus,
bar. Tų jų neužmiršimų Lietuva aiškiausiai pęs “neištižo”, bet toliau vysto ir tobulina^ priežasti kalėjimų virši- ir ieškojo priemonių, kokiu mietais jie užvedė bylų. R:ika inegu iš savų. Mat, pasiutusi
pajuto kovose dėl nepriklausomybės. Jie pir susisiekimų oru ir kelių savo krašto garbę. '.nlnkai yisaip atsako> Antai Q_ budu tuos plotus atgauti ar Javo 14 milionų dolerių atpil- cenzūra ir nekalčiausių daly
mieji ginklavo šaulius, užlaikė komitetus
ibio valstybės kalėjimo virsi- bent išsirūpinti už tai atatin- 5lymo, nustatydami atimto4 kėlių nepraleidžia, o jus ra
Šveicarijoje, Lietuvos delegacijų Prancūzijoje
“Gengsterių” kova Chicagoje tebeina.' ifinkas
Tliomas pareiškia: i bailio atlyginimo iš valdžios. Į žemės akrui kainų tik po 1 miai naudojatės spauda”.
laikos: konferencijos metu, ir t. t. ir t. t. Jie Jie šaudosi tarp savęs dėl pelno už degtinės j“ Kalinių skaičiaus didėjimo
Senovės laikais Amerikoj dol. 25 centus.
Tautininku cenzūra netik
kasmet į Lįetuvų prisiunčia apie 30 mik litų.
šmugeli ir tuo teršia miesto vardą. Ne tik vy-1priežastis yra ta, kad dau-1 indionai buvo išimtini visų žeŠtai tas teismas indionams kad neleidžia Lietuvos laik
riausybė,
bet
ir
visuomenė
ta
padėtimi
turėtų
įj
au
kalinių
kalėjiman
įeina,
ulės
plotų
savininkai.
Kada
ir pripažino 1,270,259 dol. 66c raščiams talpinti žinias apie
Tačiau nevisi emigrantai gali būti savo
susirūpinti.
Inegu
baitieji
ateiviai
į
šių
šalį
ūžte-'atpildymo,
kų valdžia turi į pragaištingus lietuvių tautai
iš kalėjimo išeina”.
tėvynei naudingi. Pakliuvęs į nepakenčiama*
I' Kovo 20 (iieiia’vaištvbiū ka lėjo,-imlidnanwvgrei!tal pas i du- jiems išmokėti.' Valdžia turi ura “patrijotų” darbui, bet
sąlygas emigrantas praranda ir savo jėgas ir
Nežiūrint persekiojimu ir žudymu, tikiu- 'įėjimuose kalinių skaičius bū rė aukšta. Nuo jų atimtos že įteisės apeliuoti.
ant tiek nupuolė doroj, jog net
i»avo naudingumų gimtajam kraštui. Čiandieinės. Nuo baltųjų kultūros in- j
-------------------apšmeižia sau nepatinkamus
Pą j Angliju ir Suvienytas Amerikos Valsty tieji Rusijoje, kiek sąlygos leido, iškilmingai ivo toksai:
bes kelib bemaž nėra. Del to lietuviai emigraii šventė Velykų šventę. Bolševikų pasityčioji- i San Rafael> eaiifornįa, 4,- dionų skaičius pradėjo nykti, j SIŲSKIM KATALIKIŠKŲ žmones per savo spaudų, gi
LAIKRAŠČIŲ Į
kuomet nuskriaustas nori pa
Iškilo šiandieninės J. Valtai pasuko į Pietinę Ameriką ir į Kanadą. ' l,,ai ’ir rodomas tikintiesiems kerštas žmonių A72; jojįet, Illinois, 4,162; Mi
LIETUVĄ.
siteisinti per savo laikraščius,
Jei pradžioje nelengva buvo mūsų žmonėms nesustabdė nuo garbinimo iš numirusių pri- |c|,j„an citv Indiana 2,320; ^tybės. Vietomis indionai dar
tai cenzūra neleidžia. Taip
į Fort Madison, Iowa, 1,220; skaitlingai laikėsi ir atkakliai
Anglijoje ir Suvienytose Valstijose, tai Bra sikėlusio Kristaus.
Kiekvienas apsišvietęs lietu jie paselgė su gerb. kun. M.
zilijoj, Argentinoj, Paragvajuj ir Kanadoj y-----------Eddyville, Kentucky, 1,032; gynėsi. Bet tai buvo veltus jų
vis
katalikas, gyvenantis A- Krupavičium ir kitais.
ra kur kas sunkiau. Anglijoje ir Suvienytose
Buitie — America laivų linija jau visai Frankfort, Kentucky, 2,314; dailias ir pastangas. Jie buvo
sau Mes siųsdami laikraščių iš
Valstijose yra daug fabrikų ir darbo būdavo ištraukė savo skelbimus iŠ lietuvių laikraščių. Baton Rouge, Louisiana, 2,170; visur nugalėti ir apgyvendin merikoj, prenumeruoja
vienų
ar
daugiau
katalikiškų
Amerikos Lietuvos žmonėms
Mieliigan,
4,675; ti paskirtuose žemės plotuose.
daug lengviau gauti. Be to, ten ir kultūra Reiškia jos laivai visai pereina į lenkų vai- Jųckson,
laikraščių.
Yra
nemažai
ir
to

duosim
jiems progos pažinti
aukštesnė. Brazilijoj, Argentinoj ir Kanadoj džios rankas. Laivas “Lituania” pakeistas Jefferson City, Missouri, 4,- Kiekviena jų padermė gyvena
Visų kių šeimų, į kurių namus pa- ^tautininkų niekšiškumų,
emigrantas labai dažnai atsiduria laukinio irgi lietuvišku vardu “Kasčiuška”, o “Esto- 061; Raleigli, North Carolina, atskirioj rezervacijoj.
žmogaus sąlygose — miškuose tarp žvėrių ir iria” — “Pulaski”. Tol, kol lenkai nesugra- 2,345; Salem, Oregon, 882; indionų reikalais rūpinasi tam reina visi Amerikoj išeinan į Siunčiant laikraščius į Lie
gyvačių. Dar baisesnis likimas, tai jaunų žins Lietuvai Vilniaus, tie laivai negalės Pittsburgli, Pennsylvania, Iš tikras valdiškas biuras, ku tieji lietuvių katalikų laikrnš- įtuvų nėra būtino reikalo nešti
į paštą. Suvyniojus į pundų
953; Howard Rliode lsland, rio priešaky , yra koniisionie- čiai. '
mergaičių keliaujančių į užsienį. Jos yra vi plaukti į Klaipėdos uostų.
Šiandie Lietuvoj katalikų į reikia pasverti ir už kiekvicsokiais būdais suviliojamos. Kaip senovėje,
-----------709; Coiiinibia, South Caroli- rius.
uncijas dėti 1 c. pašVisas laikas visi šios šalies spauda yra įvairiais budais uaS
Uip ir dabar vergų prekyba yra labai pel
Nepamirškite: Maldininkų Kelionė iš-Ina, 691; Petros, Tennessee,
ninga, todėl yra žmonių, kurie negali susilai plaukia iš Ne n Yorko gegužės 17 d. gražiuo- ;897; liieiimond. Virginia, 2,- indionai neturėjo nei prliety- persekiojama: cenzūros žirklė to ženklą. Tokiu būdu už pa
kyti nuo tokios prekybos. Jie visokiais suve ju laivu “Roma”. Visais kelionės reikalais 277; \Valla VValla, Washing-įbes teisiu. Tik anais metais mis, redaktorių pabaudomis ir siuntimą vieno svaro laikraš
čių bus tik 8c.
džiojimais pagrobia jaunas mergaites ir jas kreipkitės į Federacijos Komisijų, 2334 So. ton, 1.197; Wnupun, VYiscon- kongresas jiems tai suteikė. ištrėmimais.
Tat nestebėtina, kad šiuo
Atomas.
Sakytos Fort Berthold reparduoda į paleistuvystės namus. Žmonės, Oakley avė., Chicago, 111.
sin. 1,286.
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NEPAPRASTI IR NUOSTABUS
įvykiai.
(Pabaiga)
Visas šias nuostabias žaizdas Teresė
iį- jos tėvai pradžioj slėpė, bandė gydytojų
jf-nurodymais gydyti, tačiau visos pastarigjos buvo veltui. Nuo to tik didėjo skaus
mas, sutinimai. Gydymų turėjo pertrauk-

Nuo 1923 niet. Teresė nevartoja jokio
maisto ir nuo 1927 niet. spalių mėn. jo
kio gėrimo. Be to, ji negali miegoti. Kas
kart aiškiau reiškiasi pas jų galia išskai
tyti žmonių mintis, pasakyti jų blogus
užmanymus, sielos ilgas, tikras relikvijas,
škirtl nuo netikrų ir t. t.
Nuostabus ir mokslui nesuprantamas
dalykas, kad ji nieko negerduma ir nevalgydnma savo svoriu vis dėlto nemažė
ja. Ji sveriu 53 kg. Kas dar nuostabiau—
per regėjimus kas penktadienis ji neten
ka nuo 2 iki 4 kg. svorio (dėl kraujo nu
tekėjimo, išvargimo), o po keliu dienų

«...

jai visai nieko nevalgant, priauga praras
tasis svoris.
Regėjimai — ekstazės.
Ekstazės įvyksta kiekvienų penkta
dienį. Jos nevienodos — atitinka laikotar
pį: kitokius vaizdus ekstazėje mato ga
vėnioj, kitokius po Velykų. Ekstazė už
klumpa Teresę netikėtai. Ekstazėj mato
įvairius vaizdus: nuo Kristaus kančią,
girdi aramaiškus žodžius — ta kalba Kri
staus laikais kalbėjo. Nors ji visai nemo
ka aramajų kalbos, tačiau ekstazėj girdė
jusi vėlinu juos atsimena — gali pakartoti
ir mokslininkai ramia, jog Kristaus lai
kais tikrai taip kalbėta. Ji girdi Romos
kareivius bubnų mušant, mato Palestinos
trobesius. Teresės pasakojimai apie Pa
lestinos trobesius atitinka mokslo davi
nius.
Ekstazėj mato ir vaizdus iš šventųjų
gyvenimo, pav.. 192tl met. kovo 19 d. ji
matė malonų vaizilų iš Arentosios šeimos
gyvenimo Nazarete. Su jo sregėjimais
atitinkamai krinta ir veido išraiška. Ek
stazės metu ji darosi visai ne jautri. Ga

lima, pav., nors KM) žvakių elektros lem
pute žibinti prieš jos akis, ji nepajus.
Kadangi jos pergyvenimais visuome
nė labai domisi, tai buvo sumanę filmų
gamintojai nufilmuoti jų ekstazėje. Buvo
1927 niet. spalių 30 d. net 2 filmų (kine
matografo) aparatai atgabenti prie jos
buto, tik Teresė nesutiko. Jai ir jos tė
vams buvo pasiūlyta net K) milijonų do
lerių (100 milijonų litų) vienos amerikie
čių filmų darymo bendrovės, kad tik ji
leistųsi nufilmuoti. Ji tačiau, nesutiko.
Tas įrodo, jog įvykiai Konersrente su
medžiaginiais dalykais — pelnu nieko
bendro neturi. 1
Kas manyti apie tuos jvykins?
Žmonių minios atkeliauja Teresės pa
žiūrėti. Ją lanko, tiria kunigai, daktarai
ir kiti mokslo vyrai, ir visi, kam įdomu.
Lankytojų tiek datfg, kad tenka griebtis
priemenių lankymą^ tvarkyti, kad nenuvnrgintų perdaug perenės.
Viskas tas h>d4. jog įvykiai čia ne
paprasti-. Apie šiuos įvykius Bažnyčia dar
nieko nėra tarusi ir gal dar greit netars

Taip didžiojo šeštadienio .naktį už
— reikia pinna gerai ištirti. Reikia ta
čiau pastebėti, jog Bažnyčios istorija migdama galvojo senelė tyliame, miglos
žino daug įvykių, kmla krikščionys turė apglėbtame, kaime.
Jonelis, jos brangiausias sūnus, išėjo,
jo Kristaus žaizdas: pirmasis buvo sv.
Pranciškus Asižietis (miręs 1226 niet.), kaipo savanoris, išvaryti priešą iš savo
vėliau Katarina iš Sienos (mir. 1380 m.) krašto ir šiandien turėjo aplankyti nu
Katarina Riceri (mir. 1589 mt.) ir daug liūdusią senelę. Vyrą senelė palaidojo jau
kitų. 19 šimtmetį — Katarina Emericli, seniau, o vieną mėnesį, tamsų, bangų va
Marija iš Moerl, Domenika Ijazzari, Ju- karą išėjo sūnus į kariuomenę; ji nedrau
liona VVeiskircber ir Luise Ixiteau. 20 dė, tiktai priejuoste šluostydama ašaras,
šimt. Genima Galgani (mir. 1903 mt.) ir prašė Dievą, kad jį laimingai grąžintų.
Jau metai praėjo nuo to laiko.
Barbora Pfister (mir. 1909 niet.).
— Piiskarininkas Jonas Viščius at
Ar tik nebus ir čia Dievo Apveizvykau įsakymui — pranešė Jonas savo
dos darbas.
vadui.
Pr. UiMkis.
— Gerai! Paimkite savo kulkosvaidį
ir žygiuokite į antro būrio užimamą vietą
jiems padėti. Apie įvykdymą pranešti!—
įsakė vadas.
(Jonelio gyvenimo apysakaitė).
“Prieš savaitę rašė, kad imrvažiuos
šventėms. Kiafidien didysis šeštadienis, o
jo nėra; gal būt... nesuspėjo. Bet rytoj

VHYiyiTOSTOGOS...

tikrai Į^ervožinos,
Jonelis.”

mano brangiausias
(Pabaiga)

I

DRAUGAS

Antradienis, Bal. 22 d., 1930
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padarytų, ausies būgnas pats irių abstinentų draugija turėjo dėtas, išsikišęs buvusio teletruktų, ir ta ausimi daugiau! jau 4,360 narių, o šių metų i grafinio stulpo galas. Žmonės,
nebūtų gulima girdėti.
sausio mėn. 1 dienų — 6,1661 besileisdami žemyn is Malūnų
Kaip galima kurtumo iš narius. Vadinasi, per pasta gatvės, neretai randa suklupi
Ar. V—skas.
rengti? Nuo vidurinės ausies ruosius metus Švedijos šoferių mo vieta.
ij gerklę siekia maža triubelė abstinentų draugija padidėjo,
įvudinama Kustachian Triube- nariais arba 41%.
[le. .Ii įleidžia orų i vidurinę
Kaune autobusų stotyje di
ausį kad oro spaudimas ant
džiausias bruzdėjimas, kuria
ausies būgno butų vienodas iš
me sunku susirasti reikalingą
abiejų pusių.
autobusų ir tuo labiau sunku
.Te! liežuvėliai ir gerkles pie
Naudokite išlaukiniai nuc
sužinoti tikrų išėjimo laikų.
Skaudamų Muskulų
vele apie tą triubelę yra svei
Iš daugelio balsų negalima išPeršalimų
kam stovy vidurinė ausis ne
Skausmų Krutinėję
rėkiant, kad toks ir
užsikrės. Bet jei liežiuve liai
Sustingusio Sprando
toks autobusas išeina. Reikia
Pečių Skaudėjimo
nesveiki ir adenoidai auga
Išsinarinimų ir
padaryti kų nors panašaus Į
ypač. prie pat triubeles, galima
Išsitempimų
Trys J. A. V. kongresnionai: Abernatby iš N. Carolina, lengvai ausi užkrėsti ypač tuo visiems matomų iškabų vidų
Neuralgijos
Persitikrinkite, kad gaunate tik- i
Purnell iš Indiana ir Britten iš Illinois valgo pavasarinį, Kon laiku kada žmogus turi šalti r^e Vienio, su tikru išėjimo
rąjj!
INKARO vaisbaženklis ant
laiko
nurodymu
kiekvienam
pakelio
pagelbės juras apsisaugoti.
gresinio gydytojo G. W. Carver patartų, valgį, kuris, taip nosyje ar gerklėje. Vidurinės
Knygutė, kurioje paduodama pilni
nurodymai naudojimui PAIN-BXsakant, atatinka sistemai “tokio darbo” žmonėms. Kadangi ausies užkrėtimas daugiausiai autobusui, ir tuomet jau griež
PELLERIO daugely atsitikimu, pri
dedama
orie kiekvienos bokulėa.
šapų darbininkams toks valgi* būtų “per silpnas”, tat neap atsitinka tuojau po sirgimu tai ’aikvtis nustatytos tvar
Parsiduoda visose vaistinėse
po, 35c. ir 70c. bonka.
Ar. V—skas.
simoka nei tas “patrovas” išvardinti.
tymų, skar'atinos arba kitos kos.
Arba galima užsisakyti stačiai is
ligos.
L»bor»/or!»» orf
Kaune Seimo gatvės šalif.Arf. R1CHTER Sr CO.
F. L. I.
BIRRVANO SOUTH FIPTH STS.
gatvėje, iš Malūnų gatvės li |!

PAVASARINE VALGIO “DIŠE” KONGRESMONAMS

Prof. Kampininkas

kili negali sau išaiškinti, kaip
galėjo įvykti toks “Rustei
kas”, dagi Lietuvos universi
tete, kur kovo 23 d. apie dvasiškijų kliedėjo dr. Šliupas.
Tokios “paskaitos”, sakoma,
galima girdėti tik iš kaikurių
“prelegentų” Kalvarijos “gal
vų” gydymo “ošpitalėj”.

Chicaga.

Laisvamanių
Paryžius. — Nesenai Pary-i susivienymo vienos kuopos
žiuje įvyko katalikų inžinierių susirinkime sandarieeiai su
soeialės sujungus konferenci-' socialistais įnešė Seimui ii
ja. Ši sųjunga turi 6,000 narių, j nubalsavo šitokį konstituci0 mūsų bedieviai sako, kadjj°j pataisymų, išbraukti is
tikėjimas yra priešingas mok-jnar*^ priesaikos žodžius. So
shii ir — daeol!
llclp me God”. Mat, taip san_________
įdariečiai, taip socialistai nuTelšiai. — šiame ŽemaičiųĮ jaučia, kad neužilgo gali būti
kampely moterų drabužių nia- į naujai prisaikdinami ir varu
das nustato ne Paryžius* kaip j verčiami kalbėti:
So belp
pas mus, Amerikoj, bet oras.in,e Lenin .
Kada žiema lauke būna zero l
•
arba žemiau, mados yra dai
Telšiai. — Bedievių laikrašlios. Bet vasarų, kaip “Žemai- tukas čia minėjo 5 metus savo
Čių Prietelius” sako, moterys J gyvavimo ir pasipuošė fotomadoje lig užburtos: nepaiso j graf i jomis barzdotų, ūsuotų,
nei kų žmonės kalba, nei kų i ilgaplaukių ir plikavedižių “alaikraščiai rašo. Priešininkai paštalų”, kurie ' per penkis
labai gailisi, kad Telšiai toli i metus taip išprotėjo, kad jų
yra nuo pietinio žemės ašiga-i kaimynas “Žemaičių Prieteliūs” nuoširdžiai visiems pa
lio.
taria važiuoti į Kalvarijų
Kaunas. — Daugelis kauniš- pasigydyti.

Sveikata -- Musų Turtas.

BROOKLYN, N.V

Švedijos šoferiai blaivėja.

pant žemyn, kairėje paliktas'
cementiniais, luitais aplink ap

KILLS PAI N *

KURTUMAS.

liams liuosai judėti, arba au
Paskutiniuoju laiku beveik
sies
būgno
sutrukimas.
ar
iš

visuose kraštuose yra susirū
Niekuomet kituo kuo nemė
laukinio
ausies
kanalo
užsikim
pinta šoferių blaivinimu. Švegink išimti iš ausies vaško,
%
kaip tik su minkšta skepetai Šimas bus priežastimi girtieji-i<įj ja šioj srity.) jau nemažai
tė. Įsakyk vaikams nieko mo netekimo, daugiau ar ma- j padarė. Čia pirmiausia valnedėti į ausis. Guzikai, žir- žiau, priklausant ant kiek Įdžios tam tikru parėdymu nenukai ir kiti maži dalykėliai susitrukdys balso vilnių per- {blaiviems šoferiams nustatė
labai dideles pabaudas ir net
daug sykių yra buvę kurtumo nesnnas.
Išlaukinis ausies kanalas tu atimti jiems leidimus važinėti.
priežastimi. Jei koks gyvūnas
ausyje įsigauna, reikia mė ri daug vaško. Jis suima dul Valdžios spaudimas teigia
ginti jį išplauti su šiltu van kes ir mažus gvvunus, kurie mai paveikė visus Švedijos šo
ferius. Jie patys pradėjo gal-,
deniu; jei taip nesiseka, tuo įsigauna į ausį.
Špilkų, krapštukų, degtukų, voti apie tai, kaip pakelti šo-į
met/ reikia kreiptis pas gydy
ir
kitų aštrių dalykų niekuo ferių blaivumą. Todėl 1926
tojų. Jei liežuvėliai nesveiki,
1
arba adenoidų buvimų parodo met nereikia į ausį dėti, kad met. vasarų nedidelis šoferių, i
per nosį kvėpavimas, reikia! tuomi iškrapščius vaškų, nes abstinentų būrelis įsteigė va- į
--------JAUNŲJŲ RAŠYTOJŲ SKYRIUS. =
eiti pas gydytojų ir pasiduo taip galima perdurti arba dinamų Švedijos abstinentų I
ti išegzaminavinnu; visus nes kaip nors ausies būgnų sužeis šoferių draugijų. 'Iš pradžių j
MUSŲ GIMTINĖ KALBA. darome! Mūsų tėvai turi mu veikumus reikia prašalinti. Jei ti. Jei pasirodo reikalas ausį ta draugija turėjo tik keiioli-!
myse pasitikėjimų, kad mes ausis pradeda skaudėti, ir kur išvalyti, reikia daryti su mink ka narių. Per metus jų skai
kai- išlaikysime jų brangių kalbų tumo ženklai pasirodo, reikia šta šlapia skepetaitė, susukta čius padidėjo iki 1,000. 1928
tn* “Maža garbė svetimomis
I
metų pabaigoje Švedijos šofebomis kalbėti;
ir jų gražius papročius. Išpil- kuogreičiausiai teirautis pas smailiai.
Kartais tėvai mano kad au
Didi gėda savosios gerai ne dykime jų širdies norų. Kal gydytojų. Tuojaus gydant ga
mokėti.”
bėkime lietuviškai be baimės lima išvengti visiško kurtu sies skudėjimas yra vaikų1
paprasta liga ir gamtai duo
Kiekvieno žmogaus prieder ir su pasididžiavimu ir tada mo.
dama liuosybė tai atitaisyti,
mė mylėti ir gerbti savo tėvy jausime, kad esame mūsų tau Kada kalbama apie ausis,
kartais įlašinant šilto aliejaus,
natūralu manyti, kad kalbame
nę, jos kalbų, ir papročius. tos ištikimi vaikai.
kad tuomi skausmų sumaži
tik apie tų ausies dalį, kurių
Net tai yra Dievo įsakyta žo
Bronius Matijošaitis.
nus. Daug protingiau yra pa
matome ir kuri apart buvimo
džiais: •‘Gerbk savo tėvų ir
šaukti gydytojų, kaip tik au
Lietuvių Koleg. studentas.
geros vietos dulkėms kolekmotinų”. Mes didžių garbę
sis pradeda skaudėti. Skaus
tuotis taip pat suima ir bal
suteikiame savo tėvams, mylė
mas ausyje su karščiu ar be '
dami savo tėvynę ir jos kalbų L. K. BLAIVYBĖS DR-JOS so vilnis ir perneša jas į vidu
karščio reiškia kokį nors užsi- Į
BIULETINIS NR. 12.
rines ausies dalis. Žinojimas
gerai mokėdami. Mes, lietu
krėtimų ir užsikrėtimas kar- j
musų girdėjimo aparato nema
viai, turime tvirto pamato
tais gali būti labai pavojingu.
mylėti ir stengtis gerai mokė (1930 Vyt. Didi. met., balan tomų dalių konstrukcijos pa
Jeigu gydytojas atėjęs ramia
džio mėn. 3 diena).
gelbės suprasti, kas atsitinka,
ti lietuvių kalbų, dėlto kad ji
kad ausies būgnas ištinęs jis
kuomet ausis pradeda skaudė
yra viena iš seniausių ir gra
Alkolikų ligoninei statyti rink ti ir kokios yra kurtumo prie praduria jį, kad išleidus skisžiausių kalbų pasaulyje.
tumams ištekėti. Jei ji to neliava.
žastys.
Liability
Amerikoje jau yra apsi
Insurance
—
Vidaus
Reikalų
Ministeris
Apačioje centralio kanalo, KUDIKIS TRUKDO POILSĮ
gyvenusių daug lietuvių, bet
leido
L.
K.
Blaivybės
dr-jai
kuris eina į ausies vidų yra
ar galime tvirtinti kad lietu
PAVARGUSIO DARBI
j per šiuos metus organizuoti ištempta pievelė, kuri iš iš
viai Amerikoje visados išlarNINKO.
T N A•I Z E
darbo, kurį
kys savo kalbų ir papročius? I visoj Lietuvoj viešų aukų rink vaizdos ir iš
“Mano kelių savaičių kūdikio vlPhone us! Now!
sukietėjo
nuo mano pie
Dabar nėra labai daug vil liava alkolikų ligoninės įren •dirba vadinama ausies bugnu. durėlial
V. RUKSTALIS
no”, pasakė viena motina 19 Neties. Mūsų jaunimas nelabai giniui. Reikia tikėtis, kad vi- Užpakalyje šio būgno, yra vi braskoa. "Jis neleido miegoti nakti
Insurance
mis Ir mano vyras snausdavo ant
mėgsta
lietuviškai kalbėti, suomenė taip pat parems tų durinė ausis, kurioje yra ke desko ofise. To to daktaras patarė
2423 W. Marąuette Itd.
Telcphone Hetnlock 5219
kūdikiui Costorljos Ir jau se
net tarp savųjų. Lietuvių ame L K. Blaivybės dr-jos inicia letas mažų kaulelių ir jie taip duoti
kančią dieną valkas buvo geresnis.
l.oop Office
sutvarkyti, kad kuomet vienas Jo vldurėllal veikė gerai ir jis dau
230 S. Clark Rt.
rikiečių
kalboje vartojama tyvų.
giau netrukdė musų poilsio”. Saugo
Telephone State 3380
daugybė angliškų žodžių, pa 1930 met. valdžios pašalpos. juda kiti ir juda. Vieno kaule kis Castorljos Imitacijų. Fletcherio
Cliicago, UI.
reiškia tikrą Castoriją, gry
lio viršūnė' siekia ausies būgnų parašas
vyzd in: strvtas, storas, faieras
nai auginenlnę, nekenksmingą, dak
Šių metų šv. ministerijos iš vidaus.
tarai visur pataria Ją vaikams Ir
ir daug, labai daug, kitų.
kūdikiams nuo sukletėjUmo, d ėglio,
i sąmatoj numatyta
pašalpų
Kas tik neleis tiems kaule slogų, nerimavimo Ir tt.
((S)
Mūsų jaunimas turi keletu kultūros organizacijoms 221,savo organizacijų, bet ar jis 447 lt., meno organ. 23,000 lt.,
savo susirinkimuose kalba lie sporto organ. 30,000 lt., prieš*alstng the Family* sural No one could tau it had ty usodl
tuviškai? Atsakysi: “Taip kai alkolinėms organ. 24,000. Kitu
a bn”, bet turėsi pridėti — ministerijų sąmatose taip pat
“retkarčiais”. .Jeigu jaunimas numatyta panašiems tikslams
nekalba lietuviškai savo susi pašalpų, bet priešalkolinėms
rinkimuose, tai nėra vilties, organizacijoms niekur kitur
kad jie tarp savęs kalbėtų lie nėra, o tno tarpu iš nlkolinių
tuviškai svetimtaučiams gir garimų per šiuos metus val
dint. Kodėl? Jie bijo. Bijo džia numato paimti 43,415,000
būti išjuoktais, nors didesnio litų, iš tabako bei gilzų 13 misavęs išjuokimo negali būti, ' Ii,jonų litų. Taigi, krašto blai
kaip kuomet paukštis gė4tsi vinimui paskirta dalis paja
savo plunksnų.
mų, gaunamų iš narkotinių
Jaunime! Pažvelgkime kų dalykų.

Jaunųjų Žiedai.

HERE’S

T

no

H AR DWA RE & PAINTS
Ix>ąmis maliava bal
ta ir visokių spalvų.
Galima vartoti iš lau
ko
arba
viduje.
Tik ----- *1.48 Gal.
Kwlk-Kotc Varnlšis,
kuris išdžiūsta j 4 va
landas. Galima vartoti
ant fiorų.l medžių arba
klijankos. Taipgi duoTvirto išilirbimo Wheel Baris storo plieno dame 3 colių brušj su
viduris ir geležinės kojos pats geriausias dėl kiekvienu galionu,
namų vartojimo. Tik . ...
•3.98 Galionas Tik *3.00

Valspar Varniais viPilsen flat sienos maliava galima maliavo- siems žinomas. Galima
ti sienas, medžius, radiatorius, ir ant wall vartoti viduj" arba išpopieros visokių spalvų. Syki mėginsi visa- ]auko- Uiileiis
dos vartoti. Tik .............

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

*2.50 «•»’ ,a9

________
Ateikite Arba TelefoiMiokite Lafayette 4(189
Pristatom Visur

GaMonas. ’4-98

St.
Louis
“Dutch
Boy” White Lead. 100

8Van* ....... *11.98

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street

4-li »»

Visuotina Ekskursija Į Lietuva
Laivu Leviathan
BIRŽELIO 11 D., 1930
(Didžiausiu Pasauly Laivu)
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Del pilnų informacijų kreipkis:

Paul P. Baltutis

John J. Zolp

3327 So. Halsted St

46th & Paulina St.

Plsneri
vtei-t.tv to.
lootsr nEKTlOS* »T.
IHoAOO'lLL EV8.R

Antradienis, Bal.

DRAUGAS

c

1

LIETUVIAI AMERIKOJE

DAYTON, OHIO

j priešų galybę. Mirgai-gi Jogai
los bičiuliai atkeršija.
Be to, da galėsit gerai pa-

Misijos.

5—S5SE

U'.-’IS

22

d,

1930

bs-b—s

afsar- { — Žinau, žinau, nagi tik pu mato kitų

kolonijų žmonės,
kaip mes gyvuojame.
sė dolerio. Ar ne pigu!
Skruzdė.
— Nų, tai jau reikės ir man
Veturėlis
Pas mus kol kas nebuvo tik
eiti tų vakarų ir pamatyti vei
ro pasišventimo platinti kata
kalų, nes, kur Jonas žolp lo
likiškų spaudų, o tai yra vie
šia, tai gali žinoti, kad bus
nas svarbiausių uždavinių, su
“good sliovv”.
sirūpinti spaudos galingumu,
Velykos šįmet Cliicagoj
Ar girdėjai?
—
Ęisiu
aš,
eik
ir
tamstą
nes šiandien be spaudos nega
buvo šlapios; visų dienų lijo.
—
Ar
žinai,
kų
uš
girdėjau!
ir
kvieskime
visus
Cicerus
lima apsieiti. Lietuviai skaity
Nežiūrint to, bažnyčios per
ti mėgsta, tik kartais neju — Kų-gi, tumstėlė, tokio žmones. Eikime visi, tegul pamaldas buvo pilnos žmonių.
čiomis atidėlioja ir gero laik-Audėjai ?
raščio neišsirašo. Parapijų ko-Į
Šlajau, kad p. Jo,
lonijotse ir kur tankiau lietu- į11“8
nuo Town ttf Lakli
vių gyvenama, dienraštis “Dr- i‘ul“ l>ūtl Clcer0J
augus” bus pristatomas į na-į27 d;’
Antano, pamus kas dienty. Jau keletas ,laP'jos; svetainėje.
svet. įrengia Fotografijų stu gerų tėvų vaikai pasižadėjo j — Na, o kų jisai ten da
dijų, kuris yra to amato žino- tų darbų atlikti.
_____ Vaikučiai
_________ ,1's
vas patartina lietuviams visa-j galės centų kitų užsidirbti ir! — O-gi, braculi, loš labai įsda kreiptis prie katalikų dar-[be nuovargio “Draugų” i pa-ĮPu^*n^a *l įdomų veikalų
buotojų.
žangesnę šeimynų pristatyti. Močiutės suokalbis .
Į
I Lietuva
i Taipgi gerb. klebonai paraMočiutes suokai1
*•
'gins, kad i»jw iš bažnyčios ;b“”? Ak’
tas viena“

Šv. Antanė par. mokinės, va
dovaujant mokytojoms, Jė
zaus Nukryžiuoto Seserims,
labai gražiai atvaidino “Pi
loto Dukterį”. Viskas atrodė
labai gražiai. Publikos buvo
gana daug. Kleb. kun. I. F.
B orei ši s paaiškino apie vei
kalo istorijų. Tas davė aiškiau
suprasti dramos svarbumų.
Kalbėjo viešnia p. E. Vileišie
nė; vaizdžiai atpasakojo Vil
niaus našlaičių vargus ir jų
troškimų. Aukų surinkta neto
li šimto dolerių.
Clias. Samsonas Lietuviu

Spaudos svarba ir jos platini jautiems reikia
giems.
mas.

būti

ŽINIŲ-ŽINELĖS

CICERO, M.

šokti prie Jaunuolių Muzikos
Balandžio 28 iki gegužės 4, iki vėlumos; grięž lietuviškas
s. m., Šv. Kryžiaus bažnyčioje poikas ir amerikoniškus šo
bus šv. Misijos, kurioms va kius.
dovaus gerb. kun. Dr. J. Vai
Žmogau, jei jautiesi esųs lie
tkevičius, M. I. C., garsus pa tuviu in turi jo dvasių, nepra
mokslininkas.
leisk tos progos nepamatęs
Šv. Misijos yra tai ypatin “Mirgos” ir neužmiršk, kad
gu Dievo maloniu laikas. Ne uį b~s bal 2(} d
dažnai mums pasitaiko proga
Rap.
jomis naudotis, todėl kviečiu
į misijas visus Davtono ir aNauja Vyčių Kuopų.
pielinkės lietuvius-(es) be skir
Apreiškimo Šv.
salėj bal.
tumo ir parapijiečius ir nuo
bažnyčios nutolusius, žodžiu, 11 d., 8 vai. vak. įvyko Vyčių
kam tik rūpi sielos išganymas, j'susirinkimas (ankščiau šaukia
Jmas), vadovaujant p. A. VisNesišal inkim nuo Dievo ma
lomų, kad kartais nepiišeitu; WL*nu^
Mažeikai,
Šių vasarų dauguma rengia gerų laikraštį įsigytų. Tuo
Močiutė yra brangus, j
mums skaudžiai to gailėtis.! P. Visminas paaiškino susisi aplankyti Lietuvų. Kiek žvilgsniu Detroitiečiai padary- — Na, o kiek bus įžangos,1
Misijų pabaigoje bus iškil- Rinkusiems Vyčių tikslų ir jų teko sužinote, tai važiuos
sime gerų pavyzdį kitiems.
ar žinai?
mingas naujo misijų kryžiaus darbuotę.
varg. J. A. Blažis, J. Bilaitis,
pašventimas.
Beveik visi atsilankusieji į- J. Bizauskas, Pia DruskausDarbai.
i
----Kviečia
stojo į organizacijų. Prieš pa- kienė, moterų sąjungos 54 kp.
Kol kas pas mus darbai! PILNAS EGZAMINAS
Kun. S. Bystrais,
j aiškinimų sukalbėta malda dv. darbuotoja.
$5.00 TIKTAI $5.00
iprastai eina. Iš kitur važiuo-1
Šv. K ryžiaus par. klebonas. į vado kun. Paulonio.
SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
Valdybon išrinkta: pirm. —
tikrą, specialistą, ne pas koki nepaUŽGIRIA “OSCAR II” VYTAUTO EKSKURSIJĄ
A. Visminas, vįce-pirm. — A.
tyrėlj. Tikras specialistas, arba proNEW YORK. — Susirinkę gražiam Skandinavų Ameri-' fesorius. neklaus jūsų kas jums ken-į
Buziutė, ižd. — Brigalius, fin.
Į rast.' — A. Mažeika, prot. lašt. ROS Linijos garlaivy Oscur J L , {labai csnnciuill NcWi ^Olko p0 pnno iSegzaminavimo. Jus šutauLietuvos
Generaliniam Konsului New Yor-i^t
1? laik4 u Jlnlgua> “““f*11* *,t’>
Malonūs įspūdžiai.
'— M. .Paplauskaitė, rap. — uoste dalyvaujant
. ,
.
i daktarų negalėjo pagelbėt jums dėlke, Pulkininkui Povilui Žadeikiui, ir skaitlingam lietuvių bu-!to. kad jie neturi reikalingo patyriv
-v
•
,
»
mo. suradymul žmogaus kenksmlnLabai malonų įspūdi padalė Į Vik. Raudonaitis. Sporto pirm. . .
nui, mes, zemau pasirasę organizuotų Amerikos lietuvių at- gumų.
—
kun.
Aleksaunas.
į mane Šv. Pranciškaus para
Išrinktoj valdyboj yra ga- stovai> pareiškiame didelio pasitenkinimo, jog Didžiajai VyEoe.X”d7
"‘'S
pija. N.ors čia man prisėjo
biy žmonių, kurie gale's tinka-,tauto met« e^kursijai parinktas toks gražus ir patogus „m-'X"„
trunipai darbuotis, vienok la
niai vesti minia Duonele buri ras draugingos tautos garlaivis, “Oscar II”. Tikime, jog juo! ras negeroves. Ir jeigu aš paimsiu
.
i jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy->
bai gražios buvo darbo sek nitu vvnn naujų nųupnv,
tikimos, greitu laiku pasieks Plaukių, į Klaipėdą, be persedimo, tiesiai is Acvv A. oi ko, ge-|vumas sugryš jums taip kaip buvo
inės. Per visas tris dienas ryt
savo tikslo. Pirm. ragina na-' S““8 24 dpaminėti Vytauto.iškilmės Lietuvoje, “'į
mečiais ir vakarais buvo pil
ekančiam susirinkime bus tikrai patenkinti. Del to mus tautai būt labai didelė gar- m. širdies, reumatizmo, kirminų,
na bažnyčia žmonių, kasdien !r^us
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
dalyvauti ir prirašyti savo
3ei tai musų didžiausiai Amerikos lietuvių ekskursijai visi Jeigu turit kokią užslsenejusią, Jsldaugybė ėjo prje Švenčiausio
kerėjusią, chronišką ligą, kuri ne
1,400 draugus, kad padidinus kuo- bendrai dirbtume ir pritartume,
pasidavė net gabiam šeimynos gyjo Sakramento (apie
I dytojul, neaUdėliokit
neatėję paa
pų. Kitas sus-mos įvyks bal.
I mane.
H).
,
.
DR. J. E. ZAREMBA
Užbaigus trijų dienų reko 24 d. 8 vai. vak., toj pačioj
SPECIALISTAS
lekcijas, parapijonai susirinko vietoj.
Inėjimas Rūmas 1018
20 W. JACKSON BLVD.
į salę paklausyti mano prakal Susirinkimas baigtas malda.
Rąp.
Arti State Gatvės
bos apie Lietuvų. Parapijinės
I Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki
j 1 po pietų. Vakarais nuo 6 Iki 1
mokyklos mokiniai gražiai pa
NedėUoznis nuo 10 ryto Iki 1
dainavo keletu dainelių, akom
po pietų
panuojant tos pačios mokyklos
mažoms mergaitėms. Čia aiš
P-nia E. Vileišienė atvyko.
10 PJECE COSMETIC
kiai pasirodė gabumai mūsų
SĖT $1.97
Vilniaus našlaičių atstovė
jaunų tautos žiedelių prie dai
Thls Is a Famous Vlvanl Sėt and Includes face powder, >1.00; Rotige, 76c,
nų ir muzikos ir sesučių Ka- p-ia E. Vileišienė yra Detroi
Tlgsue Crcam 61.00, Depilatory 61-00.
F aulai Astftngcnt 61-76, Bath Salt 1.00.
zimieriečiiĮ pasišventimas auk te gerb. atstovę stoty patiko
Toilet Woter 61.26. Pcrfume 62.76. Brlillantlne 75c, Skln Whltener 75c. Totai
p. J. A. Blažis šv. Antano
Valu. 612.00. Spcclal prlce. 6167 for all
lėjimo srityje.
ten pieces to introduce thls line.
Duosnūs Šv. Pranciškaus par. vargonininkas gerb. Rut-Į
Vardas ...................................
Adręsas ........................................
parapijos parapijonai priešą- kapskas ir poni Kudirkienė
Siunčiame per paStą COD
kyje su savo gerb. klebonu j (biznieriai) viešnia apsistojo ,
Pinigai grąžinami, jei
nepatenkintas.
kun. Daumantu paaukojo $223 pas minėtus biznierius ir kiek i
85 Švėkšnos gimnazijai, aiš-liu laikas leidžia, padeda p.
Bee Van 580-5th Avenu*. New York

MINERSVILLE, PA.

I

CETROIT, MICH.

kiaušiai rodydami, kaip jiems Vileišienei su automobilrunr
yra brangus tėvynės apšvieti- aukas rinkti. Gerb. p. Kudir
Letuvių Laivakorčių Agentų Sų-gos Atstovai:
nias. Todėl viešai pareiškiu kienei ir gerb. Rutkauskams
Juozas Ambraziejus, pirmininkas
mano padėkų gerb. klebonui priklauso padėka už tokį vaiJonas Sekys, Sekretorius ir
Daumontui, sesutėms ir vi-šingumų. Vėliau
parašysiu
Albinas S. Trečiokas, iždininkas,
siems Šv. Pranciškaus parapi- ’ plačiau apie atstovės/darbuotę
jonams už sumažinimų skolų,|ir kas parodys našlaičįams1 D. E. K. Vytauto Didžiojo 500 m. sukaktuvėms minėti New
Yorko apylinkių komiteto atstovai:
užtrauktų statant Švėkšnos širdingumo.
Piloto Duktė.
'
Dr. M. J. Vinikas, Ekskursijoms ruošti komisijos vįccgimnazijos rūmus.
“ Pi loto Duktė” gerai pavy* pirmininkas.
i
Su pagarba
ko bal. 6 d. Lietuvių svet.
A. B. Strimaitis, kom. sekr. ir kiti.
Prel. J. Maciejauskas.

BROdlYN, N. Y.
“Mirga”.

Cineovos B-vė stato istoriškų 4 aktų dramų “Mirgą”,
ukrainų salėj, 101 Grand St.,
bal. 26 d., 7 vai. vak.
Gerbiaiiiii'ji! Šis veikalas
statomas trečiu kartu. ŽinrCtojums jis labai patiko, nes
paimtas iš D. L. K. Vytauto
laikų.
Atsilankusieji
pamatysit
kaip Vytautų išgelbsti iš ka
lėjimo tarnaitė Mirga ir kaip
išgelbėtas Vytautas lieka taudidv’yriu, pergalėdamas

TUBBY

Relieve Coughs, Colds,
Headache, Rheumatism
and All Aches and Paine

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

Yra

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

KAINOS

PO

75e.

4914 Linksma diena mums nušvito ir Pulkim ant
kelių.
3842 Sveika Marija ir Avė Maria.
16157—F Shenadorio Polka
Maliauojaus Lietuvių
Bernelio Polka
M. Orkestrą su Dainomis
16158—F Atneša diedas kukulių viedrų. Menkeliuniutė
Šių naktelę miego nemiegojau ir Stankūnas
1.6159—F Linksmybės Polka
Worcesterio Lietuviška
Lietuviško Kliubo Polka
Orkestrą
16154—F Vilnių šimtų
Antanas Vanagaitis
O-čia-čia
16156—F Ar Tau Seselė
Mahanojaus Lietuviška
Mainierių Orkestrą
Kelkis Berneli
16155—F Saulutė Tekėjo
K. Menkeliuniutė
Ganėm Aveles
ir F. Stankūnas
16153—F Onytė
Seserys Pauliukoniutės
Oi Dainos
16152—F Pasaulis Stovi
Antanas Vanagaitis
Man Tik Rodosi
16146—F Linksmas Amerikietis
F. Stankūnas
Šalčiai ir Merginos
16150—F Čigono meilė
Lietuvių Tautiška
Pavasario Svcikinimaį
Orkestrą

JOS. F.

Ine, ‘

3417-21 SOUTH HALSTED STREET
Ali drnUiM.-aSe and fSe ier. and tnbea.
Childran'a Mnataroic (mildcr foną) 35c.

Better than a Muštard Ptaster

What>» the Ūse. of Staying in Bed Then?

Telefonas Boulevard 4705

4

DUSUOS S ' ’■

Antradienis, Ituk 22 d., 1950

PRANEŠIMAS

DR. NORMANTAS

C H I C A G O

Rea Tat Mldvay 8818

DR. M. T. STRIKOL į. DR. R. C. CDPLER

NAPRAPATAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai-'
Persikėlė po num.
į Clu — viriui Belikto-HakiSlo apHa- 1
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd.
3236 S. HALSTED STREET Valandos: nuo t iki 4 po plet. Tai.

IŠ L. R. K. S. A. OHIOAGOB siuntinėjamas laikraštis atsi
metėliams gyviems ir nuni
APSKRIČIO DAR
rusiems.
BUOTĖS.
Prospect 1930.
Tel. Vlctory 6905
Senas oflsaa toj
paCloj vietoj:
Taigi, jei Chicagos apskri
Valandos: 2-5 po pietų, 6-8 vakare 4881 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
i.
•— —
ją įjęj g vakare. Tel. Boulevard 7820
L. R. K. S. A. Chicagos Aps čio kp. randasi, tokių nuoti- . ----- --- i.
Rea 8841 8. Albany Avė. Tel. I'roskričio suvažiavimas įvyko 30 kių, tai, be abejonės, jų ran- Na, ir jeigu šis įnešimas pas- Į pect
au
ti. kovo, Panelės Šv. Nekalto Jasi ir po kitas kolonijas. Ir įtektų pervaryti busimam Sei-Į**1^'
Prasidėjimo parapijos ruoky- tas neša daug žalos Susiv. nie> tai p. A. J. Mokusevičius i"
~
-----------klos kambary.
Kur tik nepažvelgsi, visur ma- !“gįur” būtų atmestas,, nors
>
Delegatų užsiregistravo ar- tosi nepačėdumas, bei eikvoji-1 įr laimėtų didžiuma balsu, i
ti 30, atstovaudami 9 kp.
! mas organizacijos pinigų- Pa-' Konstitucijos pataisymas įeitų ' 4910 S0- Michigan Avenue
Pirm. p. J. Aukštaitis ati- imkime nuotikius iš Brooklyno Įgalėn daug aukščiau, negili
Tel. Kenwocd 5107

is»o. Nedėiomti tik pagal

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Arenu* ir 14-tas atrast
Talei. Canal 1718-9841

Ofiso Tai. Vlctory *887

DR. S. A. BRENZA

Valandos: 8 Iki 8 p. p. PanedėllaU
Ir Ketvergala vakare

Ofiso Valandos* 8 Iki 18. 1 Utį 8
dieną. Ir «t«8 Iki 8:88 vakare

Ot Ir Rea. TaL Hamlook 287*

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

4608 8. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Tel. Vlrgtnla 8088
Rezidencijos: Va* Buren

A. L DAVID0N1S, M. D.

darė susirinkimų malda ir 35 kp. ir p. Saliuno užsispiry-,užtvirtinimas naujos Centro Vai.; nuo 9 iki 11 vai. ryte;
perskaitė dienotvarkę, kurį ; mo. Is paminėtos kp. iškolek • j Valdybos. Seimui priėmus pa- i nuo 6 iki 8 vai. vak. apart

DR. J. J. IOWARSKIS
Ofisas 2403 W. 63 Street

PAUL. M. ADOMAITIS

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS
IR OBSTETRIKA8
Gydo staigias ir chroniškas ilgas
vyrų, moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS

DR.A.A.ROTH

t

1900 S. HALSTED STREET

Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėlioinis ir seredomls tik
iškalno susitarus

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų. Vyriškų
Vaikų ir visų chroniškų ligų

NAMAI
Valandos: prieš pietus pagal sutarti
Namuose 2-4 po piet. ofise 8-8 v. v.

DR. A. RAČKUS

Ofiso Tel. Kedzle 0482
Rezidenclos Tek Drezel 9191

DR. A. L YUŠKA

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY
2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Ofisas 8600 W. Roosevelt Road
Kampas Central Park Avė.

VALANDOS: 2-4 po plet, 7-9 vak.
Nedėllomla Ir šventadieniais 10-12.

Tek Wentworth 3000
Rez. Tek Stewart 6191

Phone

Armltage

Tel. Lafayette 5788

DR. A. J, JAVOIŠ

2818

iki šiol nesugebėjo įregistruo Taryba iki šiol nesugebėjo įre žalingą organizacijai darbų’’.
ADVOKATAS
Su tuo visi sutiko ir išrink- Suite 721 First National Bank Bidg.
ti čarterio Mass. vai. Kp. ten gistruoti čarterio Mass. vai.
1145 MILVVAUKEE AVENUE
38 S. DEARBORN ST.
šiandie jaučiasi kaipo nesvei Turbūt, naujai pertaisyta kon ta komisija rezoliucijai pūga- Į
Gydytojas ir Chirurgas
Valandos:
12 Iki 2 ir 8 Iki 8 P. M.
Randolph 5130-5131. Vai. 10-5 i
ka kūno dalis,
atkirsta nuo stitucija da nepilnai atsako minti: pp. J. Jusevičius, j ’ , Tel.Vakarais:
Seredos vakare uždaryta
2221 W. 22nd Street
i 6558 SO. HALSTED STREET
Nedėlioj pagal sutarti
didžiulės musų organizacijos. tos valstijos reikalavimams, o J Mikėnas ir S- Butkus,
(Su Adv. John Kuchinsku)
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Vai.: 5-8; ser. ir pėt. 5-6.
Toliau sekė atstovų rapor jau atspausdinta ir keli šim-į
Rezoliucija
Tel. Canal 2552
Ofiso ir Res. Boulevard 5913
tai, iš ko paaiškėjo, kad kp. tai dolerių išmesta veltui. At Mes, Chicagos Apskričio su
gerai gyvuoja. Raportai Aps einantis Seimas vėl turės tai- važiavimo dalyviai, atstovauO PTEMITEIST AI
kričio organizatorių: pp. A. syti konstitucija, ir vėl nauju !(|a]1|i 9 kp 6iame „„važiavime,
3464 SO. HALSTED STREET
Ofiso
valandos nuo 1 Iki S po
Žvirblio, J. Mickeliuno ir Jo- finansinė operacija bus daro- išklausę skundus ant Pil. Ta
ADVOKATAS
pietų Ir 8 Iki 8 vai. vakaro
Tel. Vlctory *279
natos, Sargybos komisijos, ko-įma organizacijai, O tai dėlto
Res. 3201 S. WALLACE STREET
rybos ir administratoriaus, ku- 11 So. La Šalie St., Room 1701
misijos rengimo
gegužinės, ■ tas įvyksta, kad Pil. Taryba rie aiškiai pasirodė teisingi ir į Tel. Randolph 0331-0322 Vai. 9-1
Vakarais
Tel. Hemlock 8181
konstitucijos pataisymo ko-įsauvališkai elgiasi, nesiskaito grynais faktais paremti, gri-e- 8241 SO. HALSTED STREET
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Tel. Vlctory 0562
misijos raportai vienbalsiai su Seimo tarimais. 41-42 sei- štai jų pasmerkėme už ne
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir
Pėtnyčlos
priimti. Išrinkta da du nariai'mas, priimdamas naujai patai lojališkumų organizacijai, dirGYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
komisijon ir nuta-ria^-nuodug-*sytą -konstitucijų pareiškė se
bant žalingus darbus.’ Taigi
8488 West <9 Strost
niai peržiūrėti konstitucija ir kančiai: “Pertaisyta Susiv. aiškiai pasirodo, kad dabarti▼oL:
»
—18 ryte. 1—4 p. p. 8—9
Oflsaa Ir Akinių Dirbtuvė
konstitucija duoti spaudon, ' nė P. T. ne atatinka stovėt orv. r. Nedėlioj susitarus.
prirengti pataisas.
3265 S. Halsted St
(John Bagdzlunas Borden)
Buvo apkalbama balsavi- peržiurėjus tinkamam a^'°' įganizacijos viršūnėje
ir jos
VaJ.: 10 vai. ryto—8 r. v.
Nedėlioj 10-12
ADVOKATAS
mas centro valdybos. Vienbal- katui, ar konstitucija
vairų vairuoti.”.
šiai nutarta rinkti naujus kan- atatinka tų valstybių reikala105 W. Adams St. Rm. 2117
Rezoliucija užgirta.
didatus Į Centro Valdybų ir vintams, kuriose L. lt. K. S.
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR
Telephone Randolph 6727
Toliau
kalbėta
apie
gegužiAKUŠERIS
laikytis bendro fronto su drau A. čeiteris da nėra įregistruo2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
4740 Dorchester Avenue
gais Rytinių vals. ir Penn. 5 tas” (žiur. “Garso” No. 33, K- Nutarta išleisti serijas su i
Telėphone Roosevelt 9090
1928
m.).
Taigi,
aišku,'
kaip
'
'šlain^jimais
skirtų
10
dova’
Name
.
8
Tel. Drezel 6321
Iki
9
ryte
Tel.
Repub.
9600
apskričio.
Vai.: 8 Iki 10 ryto
dieųa, kad Seimas konstituci- ,nib įstota dabartinė agitaci-j ..
Buvo apkalbama lėšų fondo
8-8 vai. vakare
deficitas. Vienbalsiai nutarta,'jos galės nepaskelbė, nes neži-.^os koni>si-ia ''ant kP- agitaci-

DR. W. F. KALISZ

DR. H. BARTON

.Vai: 2 Iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Strost
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal <229
Rezidencija 6640 So. Maplevrood
Avenue
Tel. Republlo 7888
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. V.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DR. G. SERNER

DR. V. S. NARYAUCKAS

Tel. Canal 0257

Gydytojas ir Chirurgas
Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava.
! Valandos 11 ryto Iki S po pietų
8 Iki 8:30 vakaro

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Jeigu nurys persikėlių iŠ vie- W>» laike regubarių rrakuny

no. vietos į kitę, tai jau. einaJ-u buty huve8 p.lna,

uSį^u
jau du “tiureu”: vienas senu,>us,v. 2 metu ,r 2 men. iMbar^

j ti ir j
nra!

DR. CHARLES SE6AL

i

j Perkėlė

savo

ofisą

po

numeriu

’ 4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

!Į
OFISAI:

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
LIETUVIS AKIŲ
4901 — 14 St.
2924 Washington v-.
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 pa.
LIETUVIS ADVOKATAS
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd.
pietų: 7—8:20 vakaro
SPKOIALISTAS
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzle 2450-2451
Nedėllomla 10 Iki 12
Palengvina aklų Įtempimą kuria
2221 West 22nd Street
Telef.
Midway 2880
sali prlešaatlm galvoa skaudėjimo,
avaldmo, aklų aptemimo, nervuotnArti Leavitt Street
mo, skaudamą aklų kartų. AUtalGYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Telefonas Canal 2552
aau kreivai akto. nulmu eataraotua
Tai. Boulevard 1481
Atitaisau trumpą regyat* Ir tolimą
Rezidencija
4729 W. 12 PI.
Ncdčliomis
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va regyrią.
Prirengiu teisingai ‘akiniu* visuos* Tel. Cicero 2888
Susitarus
kare. Seredamis ir Pėtnyčio- atalUklmuose, egzaminavimas daro
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris
mas au elektra, parodanCla matlaumis nuo 9 iki 6.
slaa klaldaa

DR. S. 1DOWIAT

DR. V. A. ŠIMKUS

DENTISTAI

JOSEPH J. GRISH

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

(Juozas J. Grisius)

Valandos nuo 19 ryto Iki t vaI karo. Nedėllomla nuo 18 ryto iki
11 po plotų.

ADVOKATAS

Kainos pigesnės, kaip kitur

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)

4712 S. ASHLAND AVI.

Telef. Boulevard 2809

RESIDENCIJA:
6615 So. Rockwell Street
Telef. Republlc 9723

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS

Tu(..

kitus nauju adresu. «. p. J.,daro.ua k.tas skyu.us: ka.n,y_1>u
|iĮ(on.n|.
Aukštaitis patvirtino, kati jų ninės trys kp. juu paskelbė
. ,
.
.....
.
tai ir susivėlinau,
15 kp. randasi net 4 toki na pataisymų konstitucijos, bū
Rap.
riai, kurie jau 2 metai nėra tent, kad kandidatas turi bū I
I I I ■■■ I
Susiv. nariais, o organas jiems ti pilnai 2 metų išbuvęs Su-į Amer. Liet. Daktarų Dr-jos
siv. luike nominacijų. Kitas
eina dykai.
!paskutinis susirinkimas prieš
J. Jusevičius sakė.- “Kaip įnešimas skamba sekančiai: Uasarinį dyklaikį bus pėtnyčio
matos, tai mūsų organizacijos “Narys, neturėdamas 30 metų..
je, balandžio 25 d., 8:30 vai.
centro raštinėj yra tikras hao- amžiuus, negali būti renkamas, vak., Universal State Bank
sas, betvarkė. Tr šiandie .jau 4 PU- Kutnitotę ir .jame negali jw
negalima
kad, euunt'užimti vivtou”. Si. įneSmiMĮ
‘^^(į
tokiai betvarkei, lėšų fondas
taikomas prieš p. A. J-J
, , .
į - r ikalai ’
išnyko. Liūdnu
kad U,.; Muku^u. ne. p. M,km«vikis .neprižiurėjimas yra, kad.^os yra jaunas žmogus, da'
mūsų sumokėtais pinigais yra i nepasiekęs 30 metų amžiaus.
Dr. A. L. Oraičunas, sekr.

1821 SOUTH HALSTED HT.

I

DR. ŽMUIDZMAS

6ten^ai JOHN KUGHINSKAS

Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS

JOHN B. BORDEN

kad jokiu būdu negalima di-įnojo, ar jį bus tinkama, ar,^’kati kiekviena kIX
dinti mokesčių į lėšų fondų. ne. Ir ta nauja konstitucija į
delegatų ateinančiam
eime.
Apkalbėta
Kewanee,
Jeigu būtų mokestys pakeltos, neturi jokios juridinės vertės
Ilk, kp. prašymas prisiųsti kai
tai organizacijoj įvyktų pa lig ateinančiam seimui.
Kp. nori surengti va“Bet p. Valiūnas jų jau na u bėtoją.
L
krikimas. Reikia surasti būdas
pačėdumo.
Kaikurie centrodojas ir verčia visus Susiv. į-iaUs prakalbas. Laiškas pervaldybos nariai gauna per di-' narius su ja skaitytis. Jis, pa- duota* aP«kričio organizatodelės algas, taip pat ir rašti-: siremdamos nauja konstituci i'
P- A-'L ^rirbliui, kuris pa
nes darbininkai. Proporcijo-1 ja, atmetė legali kandidatų į slzat^jo «usizonti su kp. ir jų
naliai turėtų būt algos suma-Įeėntro rašt. p. A. J. Žvirblį. aplankyti su prakalbomis.
įintos.
j Suprato, mat, kad p. Žvirblis
Buvo kalbama ir kitokiais
Čia pat atsirado ir skundų į bus jam stiprus konkurentas, i mažesnėm vertės reikalais
ant Centro administratoriaus Naujoji konstitucija visai ne-; Susirinkimas baigės 6 vai.
p. Šalinuo. Chicagos Apskrity į nusako nominacijų laiko. Ji vakaro. Pirm. p. J. A. Aukš
randasi daug kp., kurių nariai įtik nusako, kad kandidatas taitis uždarė susirinkimą mal
po du, tris metus atsimetę nuo butų pilnai išbuvęs 2 metu da ir kp. atstovai išsiskirstė
organizacijos: vieni išvažiavę,Susiv. laike rinkimu. O rinki- visi gerame ūpe.
i Lietuvę, ir pasimirę, o orga-.niai prasideda nuo 1 d. kovo
Raporteris.
nas “Garsas” vis eina; kiti »>ėn. ir baigiasi su paskutine
P. S. Atsiprašau gerb. atsto
nariai gauna net po du egz. d. bal. mėnesio. Tat, p. Žvirvų, kad šio Apskričio durhuo-

pagal sutarti.

DR. S. BIEZIS

DR. A. J. BERTASH

A. A. OLIS

Republlo 848d

Tai. Canal 8764

Kert* So. Westam Avenue
TeL Prospect 1888
Resldenclja 8888 So. Leavitt Bt.
Tel. Canal 8888
Valandos: 8-4 pa plotų Ir 7-9 v. v.
NedclioJ pasai susitarimą

4193 ARCHER AVĖ.

ADVOKATAI

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 8-12 rytais: nuo 7-8
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 2-8 po
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 2-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

JYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Tel. Canal 8118
Namų TeL Lafayette 8088

OFISAS

Antras ofisas Ir Resldenclja

OfeicSge, UI.

8888

GYDYTO JA8 IR CHIRURGAS
4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
2 Iki 4 ir 8 Iki 8 v. v.
Nedėllomla nuo 10 Iki 12 ryto
Namų Ofisas 8413 Franklln Blvd.
Vai.: nuo 8:30 Iki 8:30 vak.

DR. B. ARON

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzle
Rez. 6622 So. VVhipple
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Netoli 4Sth Street

DR. T. DUNDULIS

buvo vienbalsiai priimta.
įtuoti $9.00 Susiv. lešavo virš ; minėtus kp. įnešimus, jie bū-i Šventadienio ir ketvirtadienio;
Ofise
Apskričio rast. p. K. Rubi- ■ $15,000.00 ir da tų $9.00 ne- į Įų paskelbti tų pačių dienų ga___
uas perskaitė pereito susiruv- į gavo. Byla da nėra užbaigta. ■
jr> tuo pasirement, p. A. J.
.Tel. Halmlock 8700
kimo nutarimus, kurie buvo Kaip girdisi, p. Lukoševičius,1 Makusevičius būtų atmestas.'
Rez. Tel. Prospect 0610
priimti su maža pataisa.
į 35 kp. iždininkas, vėl traukia i
kažin, ar tas pasiseks at-

Toliau sekė skaitymas svei- ‘Garsų” į atsakomybę už jo !siekti. Tad, budėkime, draukininio laiškų nuo draugų, valx*° įžeidimų. Mat, besibyli-'gaįf Kad šios taisomos pinklės
Penn. ir Rytinių Valstybių.; ėdamas Centro Rast. su 35 nebūtų atsiektos. Ir aš nuošir-Į
Visi buvo vienbalsiai priimti. įturbūt, įžeidė p. Lukoše-{^^iai prašau šio suvažiavimo
P. J. Rikteraičio laiškas iš G&ų ir neatsiprašė. Tat orga-’ dalyvių, kad išneštų papeiki-j
Mass. valst. padarė įtakos. nizacija vėl turės medžiaginiai !,no rezoliucijų Pil. Tarybai ',
daug nukentėti.
j ųį jw sauvališkumų, nepil-!
Draugai Mass. vai. nusiskun
“Dabar dėl Mass. valst. Pil. ’dant Seimo tarimų ir dirbant
džia ant P. Tarybos, kad ji

Teistams Bonlenard 1888

127 No. Dearbom Street

Tel. Boulevard 7569

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTA8

Tel. Franklln 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subatas

DR. C. Z. VEZEUS
LIETUVIS DENTISTAS

4448 Bo. Ashland Avena*
Ant Zaleskio Aptlakoa

DR.fi, LBL02IS
DHMTIBTAB
flted STREET
(Kampas Leavitt Bt)

SOI WEST

Valandos1 Nuo 9 Iki 12 ryto
nno IMI vakar*
SeredoJ pagal sutarti

Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS

52 East 107-th Street
Kampas Mlchlgan Avė.
Tol. I’ullman 5950
Nuo 8 Iki 9 vak. Ir Subatomis

DENTISTAS X-RAY
4193 Areher Avenue
Rez. Tel. Lafayette 4365

Telapbone Central 8888

ADVOKATAS

Office Boulevard 7948

TaL Canal 4282

Room 928

F. W, GHEBNAUCKAS

,3343 SO. HALSTED STREET

Ekspertas tyrimo aklų Ir prltalkynlo
akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bidg., kamp. 18 St. 2 aukšta*
Pastebėklt mano Iškabas (
184 North LaSsJla atrast
Valandos
nūs 8:84 ryta IW 4:88 va
CHICAGO, ILLINOIS
karo. 8eredomla nuo 9:80 Iki 11 V.
Nuo 9:89 Iki 8 vai. vak.
ryto. Nedėllomla nėra skirtų
asai Offlc*: 1908 So. Union Ava
valandų. Room 8
TaL Rooaavalt 1719
plona Canal 8514
▼ak ano I iki I raL vak.

Boulevard 7888
Rea Hemlock 7891

DR. A. P. KAZLAUSUS
DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenų*
VaL: Nuo 9 ryta IM 8 vakaro

Valandos: Nuo 8 — 4 gu *>
7—9 vakare

DR. HERZMAN
Ii

RUSIJOS

Gerai lietuviams Blnoma* per >8
i metus kaipo patyrė* gydytojas, ahl>
rurgaa ir akušorto.
Gydo stalgias Ir ohronlBkas IV
gaavyrų, moterų ir valkų pagal naaJaualus metodus X-R*y Ir kitokias
•Isktros prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Btrest

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 19 pistų N
nuo t Iki 7:29 vai. vakaro.
Tai. ofiso Canal 1119 Rea. So. aksn
2219, arba Randolph <899.

DR. MAURICE KAHN

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994
Rczklcncljoe Tel. Pluza 3200

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

J" J

1 '<■ ...

T

b R AUGAS

GRABOR1AI:
S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS

GRABORIUS

CHIGAGOJE

ŽINiy-ŽtNELĖS

Patarnauja laidotuvėse kuoplglauBia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
mano darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 Arba 2516

rekordų. Dubois’o kantata
“Septyni lšganvtojaus Žo
džiai” kartota net penkis kar
tus. Tai pirmas toks įvykis
Vyčių choro gyvavime.
X Buvo susirgus p-nia JT
Urbutienė iš Marųuette Park.
Būdama globoje Dr. J. Kowarsko, eina geryn.
X P-nas M. Kežas, Peoples
Fnrniture Co. prezidentas,
pirko Big Marnion iš Dauno
ras Auto Saies. P-nas Kežas
pirkimu labai patenkintas.

Antradienis, Bal. 22 d„ 1930

PRANEŠIMAS.

mui, atidėliojimas neduos gerų
pasekmių.
VytaUto 500 m. sukaktuvių
Stud. P. Atkočiūnas,
minėjitno centralinio komite
Kom. Rašt.
to, Ohicagoj, susirinkimas įvyks balandžio 23 d., Aušros
North Side. — Marijonų
Vartų per. mokykloje. Susirin Kolegijos Rėmėjų 2 skyriaus
kimas bus svarbus, tad visų susirinkimas įvyks 22 d. ba
kolonijų išrinktų komisijų na landžio, šv. Mykolo parapijos
riai bei atstovai malonėkite svetainėj, 7:30 vai. vakare.
skaitlingai dalyvauti šiame po
sčdy. Laikas jau pradėti rim
AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAS
tai rengtis iškilmių surengi
B U I C K

X Gerb. kun. Ig. Albavieius
tebėra kritiškame sveikatos
padėjime, tačiau pavojus gy
2314 W. 23rd Place
Chlcago, UI.
vybei, ačiū Dievui, jau praėjo.
SKYRIUS:
1439 S. 49 Court Cicero, III. X Šiandie iš New Yorko
išplaukiu amerikiečių maldi
Tel. Cicero 5927
ninkų ekskursija Į Eucharisti
nį kongresų. .Jų tarpe yra ir
Simpatiikas —
Per 20 Metus Užima Pirmenybė.
lietuvių būrelis.
Pirm negu pirksi automobilių, pamė
Mandagu
—
METROIPOLITAN
gink BUICK ir MARQUETTE
X Ryt West Sioėje įvyksta
Geresnis ir PigeBELECTR]
ELECTRIC
SHOP
ARCHER BUICK CO.
Čbieagos Centralinio Vytauto
nis už kitų patar
G. Navadomskis, Savininkas
4400 Archer Avenue
500 m. Sukaktuvių Minėjimo
navimas.
Elektros
kontraktorius
Vlrginia 2400
HOLDAPAS.
K-to susirinkimas.
1 Blokas Nuo Kedzie Avė.
2515
W.
22
St.
Tel.
Canal
2591
X Ateinantį sekmadienį, Bridgeport. šeštadienį 9 v.
JONAS ŠLEGAITIS
bal. 27 d., West Sidėje, parap. vak. užėjo du “kostumeriu”
LIETUVIS FARDAVftJAS
PAORABŲ VEDfiJAl
salėje bus “Linksmios Die į esančių ant 3347 S. Union
Didysis OflKie:
4605-07 So. Hermitage Avė, nios”. Pradžia 7:30 vai. vaka Avė. kirpyklų. Jos savininkui Automobilių pirkėjams ir savinin
LEAVITT STREET
re.
Tel. Yards 1741 Ir 1741
kams pirm pirkimo naujo karo šir
Petrui Kazlauskui darbuojan- dingai
GARAGE
prašom atsilankyti ir pama
SKYRIUS
X
L.
V.
“
Dainos
”
choras
tė
visai
neatkreipta
dėmesys
’
tyti
naujus
1930
Nash
automobiius
4447 So. Falrfield Avenue
vėliausios mados automatiškais Viktoras Yuknis, Savininkas
šįmet savo veikime padarė J tllOs kostumeriUS , . 1UO >'sul
SKYRIUS
j įtaisymais. Sport Royal tekiniais ir
Visokis automobilių dar
1410 So. 40 Ct, Cicero
' kitais ištobulinimais, kokiais tiktai
tarpu jie, apžiūrėję aplinkui Nash gaJ1 papuogti. U2 tokias prl.
Tel. Cicero 2704
bas. Kainos prieinamos, dar
ir pagaliau uždarę užpakalines 'einamas kainas pas
SKYRIUS
bas garantuotas. Red Crown
1201 Auburn Avenue
duris, staiga įrėmė vienas iš BALZEKAS MOTOR SALĖJ
Tel. Boulevard 1201
gazolinas.
4030 Archer Avenue
GRABORIUS
jų revolverį į pašonę, liepda
Ofisas
2226-30 So. Leavitt St.
Tel. Lafayette 2082
mas nenutraukti darbo, o ki
' Tel. Canal 6954
3238 S. HALSTED STREET tas atsidaręs registrų išsiimė

J. F. EUDEIKIS KOMP.

PRANEŠIMAS.

A. PETKUS

J. F. MOŽIUS

REIKALINGA

ten esančius 40 dol. Taip apsi
Res. 4424 S. R0CKWELL ST. dirbę “kostumeriai” greit pa
5,000 kostomerių pasinauLaidotuvėse
pa
Tel. Vlrginia 1290
taria uju
geriausia
sišalino.
duoti
musų išpardavimų. Bar
Ir pi flau segu kiti
Šitas
atsitikimas
aiškiai
ro

todėl, kad prlklaugenai visai šeimynai.
saa prie grabų Udo,
kad
visados
reikia
būti
dlrbjstės.
“Seilai” ant:
OFJ8A8
atsargiam
ir
niekad
ne

čeverykų
<00 West
18 St.
LIETUVIS GRABORIUS
Tel.
Canal
8174
laikyti prie savęs daug pini
Dressių
Ofisas
BKY RIUS:
>220
So. Halsted Street
Kelnių
4603 S. Marslifield Avenue ge

P1G1ACSIAS UHE. GRABORIUS.
CHKiaOOiB

1 Tel.

Vlctory 4088-89

,Wm. J. Kareiva
Savlninkaa
Del geriausios rųšies
ir patarnavimo, šauklį
GREEN VALLEY
PRODUCTS
Olsells šviežių klaušlalų, sviesto Ir aurlų.

EZERSKI

Tel.

Vlctory

4088

Tel. Boulevard 9277

Užjautėjas.

Phont Bcnlsvard 4139

PRANEŠIMAS VISIEMS
YPAČ JURGIAMS.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Mošų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes netari
ate

Išlaidų

užlaikymui

skyrių.

Nauja, graži
plyčia dykai

ke

JUOZAPAS LĖKIS

3307 Auburn Avenue
Telefonas Yards 1188

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

Mirė balandžio 20 d., 1930 m.
11:25 va', ryte, 4 metų ir 10
mėn. ašužiaus.
Gimė Chicago, III.
Paliko dideliame
nulivdime
motiną Marcelę po tėvais Kilkštlkė, tėvų Aleksandrą.
brolį
Aleksandrą, 2 seserį Mikaliną
ir Eleną ir gimines.
Kūnas pašarvotas 548 W. 32
St.
Laidotuvės įvyks Ketvirtadie
nyje, balandžio 24. Iš namų 8
vai. bus atlydėtas į šv. Jurgio
par. bažnyčią, kurioje jvyKs ge
dulingos pamaldos už velionio
sielą, Po pamaldų bus nulydė
tas į fiv. Kazirnero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažystfjmus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Tėvai, Brolis. Sese
rys ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborlus S. P. Mažeika TeL Boulevard 1138.

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7 52 2

J. Lulevi&us

__

GRABORIUS IR
BALSAM UOTOJAS

Patarnauju
laido
tuvėse visose mie
sto
ir
miestelių
dalyse.
Moderniš
ka koplyčia veltui.

8103 S. Halsted
St Chicago, 111.

Tel. Vlctory 1111

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1660 We$t 46th Street
Kampas 46to Ir Paulina
Tel. Blvd. 6 J 01

Sta

Nulludlmo valandoje
kreipkitės
prie mane*.
patarnausiu si m patli
kai, mandagiai,
gerai
Ir pigiau
negu kitur. Koplyšla dėl šermenų

Sykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc.

Koplyčia

Dykai

MO West 18th Street
Ganai 8101

A.
A.
ONA JASIENĖ
(Po tėvais Barauskaitė)
Mirė Bal. 20 d., 12:20 vai.
ryte, 1930 |m., sulaukus apie
44 metų amžiaus, orimus Taura
gės Apskr. Tenainių par. Var
laukiu k.
Amerikoj Išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame
nuliudlme
vyra Adoma, 2 sunu Julijoną 9
mi, Rdvarda 7 m. dvi podukras
Stanislova ir Elzbieta Ir gimi
nės, o Lietuvoj seserį Grasilda
brolį Petrą ir gimines.
Kunae pašarvotas randasi 8 31
West 83 St.
Laidotuvės Trečiadienį Ba
landžio 23 dieną, 8:00 vai. Iš ry
to iš n almu į šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kur bus gedu
lingos
pamaldos už vellonies
sielą, o Iš ten bus nulydėta į
šv. Kazimiero kapines.
Visi a. a. Onos Jasienės gi
minės, draugai ir pažįstami csat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir sutelkti jai
paskum) patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame.

V yrąs. Kiniai, Pohikres
ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja grab.
A. Masalskis, Tel. Blvd. 4139.

TUOJAU ATSIŠAUKITE
Turime labai parankias vietas dėl 4 motery 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

Chicago, III.

Malonėkit visi rėmėjai ir rė
mėjos atsilankyti ir atsivesti
naujų narių, nes mokestis ma
ža, tik $3 į metus ir jį narys
gauna “Laivų” sykį savaitė
je.

Noriu priminti, kad yra ke
letas narių, kurie da neužsimokėjo savo metinės mokesties.
Tat malonėsit atsilankyti ir
užsimokėti
Valdyba.
Arli Logan Blvxl., šviesus 5 kamb.
[fl..2 pečiu, $35, 2620 No. \Vbipple.

Ramova

REAL ESTATE

3618 So. Halsted Str.

Galite parduot savo praportv per
mus. Atsiųsk aprašymą ir žemiausią
kainą, sužinok apie mus. McDonald,
102 So. l^eamington. Colunibus 8917.

Gražiausias Teatras Cbcagoj

Ut., Ser., Ket. bal. 22,' 23, 24
“SH0W OP SHOWS”
Dalyvauja 77 garsiausieji ar
tistai, 1,00(1 gražuolių ir šokė
jų. Tai veikalas, kokio dar nė
ra buvę. 100 veikalų viename
Nei viename veikale nebuvo
tiek garsių artistų, kaip šita
me.

3 kamb. namas, 2 lotu Stickny.
$2,100, tik $500 cash. 4257 W. 22 St.
DVYNIAI: geri namai ir geras investni. 2 fl.. 5-5 ir 6-6, maudlnės,
gesas, elektra, didis lotas. Pamatyk
McDonald, 102 So. Leamington, Columbus 8917.

NAUJAS K KAMB. BUNG.
Ant 35 p. lotas.
visi patogumai,
šalinis įvaž. Cash $500, bal. $65 per
mėn. Visad atdara. 10046 So. Racine.
11 apt. n:$mas, So. Shore distrik-

te, N. E. kamp. 80 gat. & Crandon,
Vitaphone Vodevilio aktai vist
patogumai,
100%
išrenduota.
Sav. O. C. Rrown, 2310 ________
E. 80 St.
Kalbantieji paveikslai, dai- _________
nos, muzika, pasaulio žinios.* 5 kamb- plytų, tikrai modem. $5.700
’
. ’
cash $1,000. 3838 W. 64 PI.
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.
$7,500

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIA1

STANLEY CIBULSKIS

1
augščio plytų, 6-5, namas, 2
karų gar., g-vė išpeivyta, ir išmo
kėta, cash $1,500. $60 mėn. pelno.
Kav. Belmont 7385. .3342 Crystal St.,
1 Park Ridge.

Del ligos už $1,000 parduosim eųuity $2,000 gr. bung. Tel. Hemlock
Poperioju, moliavoju ir atlieku vi 8445.
sokias namų dekoracijos.
Moderniškas 7 kamb. namas, 2
Darbas garantuotas.
hL N. W. depot, 30 rnin. į Loop.
5234 S. SEELEY AVĖ.
botas 87 34x125, pigiai, $6,500. Išva
žiuojam. Geros išlygos. Sav. 575 N.
Hemlock 0653
Dės Plaines a\e. Dės Plaines.

MOLIAVOJIMO

KONTRAKTORIUS

« FLATA1 — $22,000.

8 kamb. apt., ineina $4,700 met.
arti Englewood L, geram stovyj, $5,~
000 cash. Paaukuosimi už $22,000.

M. ZIZAS

Fcslin & Hannon

Namų Statymo Kontraktorius
Statau įvairiausius namus prielnanąa

4644 So. Paulina St.
Tel.

Boulevard

1889

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

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 1800
Chicago, UI.

Telefonas Hemlock 5526

Namų Statymo
Kontraktorius

/

4666 So. RockweU Street

M. YUSZKA
Plumhing & Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams
nausiu kuogeriausia.

patar

4426 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 3385

V. PAUKŠTIS

Pasiuvu Dreses
Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238
Valandos nuo 10 ryto. Iki 6 va’.,
vakare, utarninke, ketverge ir subatoms iki 9 vai. vakaro.

DIDELIS BAR6ENAS
Baigiamas statyti 3 flatų
muro namas ir štoras tinka
mas bile kokiam bizniui. Gegužio-May 1 bus visiškai gata
vas. Randasi 2451 W. 69 St.
Priimsim į mainus kitų namų,
lotų, arba biznį. Tuoj atsišaukit:
DANIEL W. GRICIUS
!
Generalis Kontraktorius
2452 West 69 Street
Tel. Republic 6396

HARDWARE STORE
2701 West 47 Street

FARMOS.

Tel. Lafayette 1237
Jei jūsų kas neužganėdina, tai
atsilankykite į musų krautuvę.
Musų patarnavimu pilnai bu
sit užganėdinti.
Pristatom į visas miesto da
lis.

H0RT6EŠIAI-PASK0UB
Moterys nusipirkit materijolą, o
aš padarysiu gražią dresiukę pa
gal naujausios mados.

Pigiai pirk 3 kamp. lotus 94 St.
$9,000. Goldschwitz,
3121
Fulton
Blvd.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Phone Virginia 2064
JOSEPH VILIMAS

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.

Steivart 7402

610 E. 75 St.

kaina.

Maliatų
Varni&ų
Vaikų drabužių
Kainos numažintos taip,
kad pritaikinti jūsų kišenini.
Atsiveskit Vaikus ir visų
šeimynų. Juo daugiau pirksit, Savininkas R. Andrelhtnas
Užlaikau visokių
juo daugiau sutaupysit.
luksinių ir aidaorlnlų daiktų, vė
Bargenai, hargenai, bargeliausios mados ra
lio, pianų rolių,
nai.
rekordų
Ir t. t.
Taisau laikrodžius
Išpardavimas, kurio negalit
Ir muzikos instru
mentus.
pamiršti.
2650
West
63rd
St. Chicago.
I. GOLDSTEIN & SON
Telefonas HEMLOCK 8888
2400 So. Oakley Avė.
Tel. Canal 1976

Žinokite, jog trečiadienį ba
landžio april 23 d. pripuola
labai mėgiama ir visiems lie
tuviams žinoma šventė šv.
Jurgio. Visi vyrai nešiojantieji tų vardų privalo savo var
duves smagiai paminėti.
Jurgiams ir jų draugams
ir prieteliams, seniems ir jau■nienis rengiamas piknikas ir
kartu Jurgio Čeraausko dar
žo atidarymas ateinanti sek
ATLAB PHOTO STUDIO
madienį balandžio 27'd., 1930.
J. W. Staneika
Bus geriausi piknikams mu
Naujas Savininkas
zikantai po vadovyste Antano
Venckevičiaus, 4547 So. HerGerai, pigiai ir greitai atliemitage avė., tel Boulevard kam visokį fotografijos darbų.
4000 Archer Avenue
4991. Bus duodama visiems
dykai Clam Chowder ir ska
Tel. Lafayette 0265
nių lietuviškų dešrų. Už pasi
A. ALESAUSKAS
žymėjimų bus duodama kep
MOTOR EKPRESS
tas paršiukas.
Mes permufuojame-pervežaVisi Jurgiai ir jų draugai ir
draugės ir šiaip jau visi vyrai j nie pianus, forničius ir kitoir moterys jauni ir seni kvie-! kius dalykus.
čiami skaitlingai atsilankyti! Taipgi parduodame anglis
j pirmutinį šių metų piknikų, i geriausios rųšies už prieinaSuvažiuokite
nepaisydami miausių kainų. Musų patarnakoks ten oras nebūtų — pik vimas yra greitas, geras ir
nebrangus.
nikas vistiek įvyks.
Taigi iki pasimatymo Jur 7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic, 5099
gio Cernausko Darže ateinan
Mes pervežame daiktus ir j
tį sekmadienį, balandžio 27 d.
i kitus miestus?
Jurgiu Komisija.

.

ilnri:fcirrTi

60 ak.. 20 mail. į So. Cleveland,
O., 7 kamb. nsfaias, barnė, upė, pie
nininkystė, paukštininkystė. $200 ak,
89 IVest, Berea, Ohio.

80 ak. Ozarks, viešk. 16. su page
rinimais. Paauk uosi m dėl ligos. Ra
šyk J. A, Boyne,
1135 Quindaro
B'.Vd. Kansas City, Mo.
Derlinga farma, pelno $2,000 met..
be samdininkų. Sav. A. E. Jonės, \Vashlngton, Maine.
I

Pigiai 86 ak. failma, $2,750. Ra
šyk. B. S. Davenport, De’anson, N.
Y.

. . ... f J

1
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,

ą
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ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Kauras ir gražus didelis, riešuto
medžio naujausios elektros radlo. $40.
3937 No. Long.
Del mirties aukuojam naujus ra
kandus, vietrola, rekordus ir tt.
Tel. West 3507.

6 kamb. rakandai $120, seklyčios,
miegamosios, virtuvės, galima skyriurh,
2480,

5751

Drexel

avė.

Dorchestcr

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

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis
konkryto darbas ir senų namų taisytojas
2438 W. 47 STREET

CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)
Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus
namus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Pet
iaskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas
iudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojana flatus. InšuTinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų:
2621 W. 71st St., Hemlock 0367 Res. Grovehill 1680

f

KENNY BROTHERS
740 Washington Blvd. Monroe 0098

Pilni rakandai, geram stovyj, 18
šmotų, po $5.68, viskas už $115. Tuoj
kraustomios.
2-ras
apt. Privatiški
žmones. 6861 Crandon.
Rakandai 3 kamb., pigiai, pianas,
kaurai, kurtiniai, šėpos, lovos, payi lkslai. 5830 arper. Mldway 249?.

BIZNIO PROGOS
Bėkerrtės įtaisymai, pigiai, jei pirk
si prie# geg. 1, 1918
W. 11. Tel.
Beverly 0841.

šiušių taisymo šapos mašina. 1
arklio jėgos Ir kitos šapos rellcmenos. Kreipkis tarp 9 ir 11 vai. ryt
O. Olsen, ,2810 W. North Avė., Tel.
Htfrttboldt 7132.
BARGENAI.
Galvijų, grudų ir daržovių farmoa
$15 ak. ir aukščiau. Pranešk ko no
ri. Shiel & Chapin, 220 No. Illinois
fit. indlanapolis, Ind.

