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Londone Pasirašyta Karo Laivynų Sutartis
LENKIJA APSIŽIŪRĖJO, KAD JI
ŽLUNGA EKONOMIŠKAI

317 KALNŲ ŽUVO OHIO VALSTYBĖS
KALĖJIME

KROATAI VALSTIEČIAI PRISPIRTI

110 Kalinių Sužeista, Kai-Kurie
Mirtinai

NUSILENKTI KARALIUI
PASIRAŠYTA KARO
LAIVYNŲ SUTARTIS

KROATAI VERČIAMI PA
SIDUOTI KARALIUI—
—DIKTATORIUI

ŠIMTAI KALINIŲ ŽUVO
KALĖJIMO GAISRE

mas. Liuosi kaliniai puolėsi
gelbėti uždarytus. Tinta dauLONDONAS, bal. 23. — Po |
įžyti geležinių virbalų durys,
trijų mėnesių triukšmingosBELGRADAS, bal. 23. —
COLUMBUS, O., Imi. 22. mes ant greitųjų nesurasta
konferencijos ir derybų vakar j Rytoj čia teisme prasidės by— Vakar vakare Ohio vals raktų. Kaikurie kaliniai gais
pagaliau pasirašyta penkerie- la kroatų valstiečių partijos
tybės kalėjime kilo gaisras, rininkams pradėjo kliudyti,
ms metams karo laivynų di-įvadui Dr. V. Maček, kurs bu, sakoma, pačių kalinių šukei- ėmė pjaustyti guminius vamz
dumo apribojimo sutartis.
Ivo užėmęs įnirusio S. Radičo
tas.
džius, trukdė vandenį lieti,
Pasirašė visų penkių vals- rvietų. Maček kaltinamas boKuone per naktį kovota gai t Po pusiaunakčio gaisras už
tybių vy riausieji delegatai, mbų plaišinime mieste Zagsras ir kaliniai. Žuvo 317 ka- gesintas. Kalėjimo kieme ant
būtenl, Amerikos, Britanijos, -reb, Kroatijoj, praeitų gruolinių. Didžiuma jų užtroško šlapios vejos suguldyta eilėFrancijos, Italijos ir Japoni- dį minint Jugoslavijos kara
dūmais ir nuodingaisiais ga- ,mis žuvusių kalinių lavonai,
liaus gimtuves.
308.
Toks paminklas planuojamas pastatyti Washington<' mirusio S. Gomperso atmin- rais. Kiti sudegė, kai-kurių | Paskiau tie lavonai kariuomeTai ivyko iškilmingai Šv.
Karaliaus šalininkai ir Ma- čiai. Gompers ilgus metus buvo Amerikos Darbo Federacijos prezidentu.
,>negalima nei pažinti.
nės trokais paimti į parodos
Jokūbo rūmuose, Londone.’
čeko priešai šiandie i Belgra
p Sargybos pareigas ir kitus Coliseumų.
du pristatė keliolikų šimtų MIRE ISTORINES BAŽNY
Nužudęs dukterį
darbus kalėjime atlieka vals- i Sužeistų 110 kalinių. Jų dau
LENKIJAI GRĘSIA EKONO kroatų valstiečių, kuriems nu ČIOS PARYŽIUJE KLE
1925 m. rasta gazu užtroš- tybės kariuomenė. Iš oro ka- 1 gelis vargiai išgys
MINIS PAVOJUS
rodyta reikšti ištikimybės ka
BONAS
j
-i--------kusi Mary Cutler, 35 m., pa- Įėjimų saugoja reguliarė J.----------------------raliui.
NUŠAUTAS IŠNAUDOTO iliegusi, 35 E. 22 gat. Korone- Valstybių kariuomenė.
GUBERNATORIUS PAREVARŠAVA, bal. 23. — U-’
PARYŽIUS (per paštų).—
JAS, SUSEKTOS VArio teismas pripažino, kad jis r Gaisras 1 atliko nedidelius i
DĖ TARDYMUS
gas laikas Lenkijos valdžia 29 NUBAUSTI KALĖJIMU Mirė kanauninkas . Paturėau,
nusižudžiusi?*'
j nuostolius — apie 11,000 do--' i
—----------pasauliui skelbė, kad Lenkijos
St Pierre’ ,(Šv. Petro) de MoUKRAINOJ
Dabar jos tėvas, Charles
COLUMBL S, O., bal. 23.
ekonominė padėtis esanti skla
ntmartre bažnyčios klebonas.
Nežinia kas mirtinai pašo-'
savanoriai poli- ' Kalėjimas senas, kuriam — Ohio valstybės gubernatondi. Dabar paaiški kaip tik
CHARKOVAS, Ukraina/' Paryžiuje ant Montmartre'vė George Lueido, 38 m., 1011 j .? e?v ^.S
..
.
.normaliai «-aii imt išlaikoma rius
normaliai gali būt išlaikoma rius Cooper parėdė pravesti
priešingai. Lenkija susiduria' })a] . 22. — Bolševikų teismas kalvos yra visam pasauliui ži- Tovnsend gat. Jis būdamas//',81 1SJ)a^in°’ 8. 3*^ J\"U -1 500 kalinių. Tuotarpu buvo tardv
mus apie gaisrų kalėjisu ekonominio žlugimo pfivoJ 99 asmenis nubaudė kalėjimui noma nauja Švenčiausios Ši- sužeistu dar suspėjo nueiti
8 sluaazin 1 «Jai en' ’ ..
4.ASO knlinin
me \
tėpmus. .Jo duktė miegojus (išlaikoma 4.6»)0 kalinių.
me, kur žuvo 311 kalinių.
jumi.
į įvairiems laikams už norėji- rdies bazilika. Šalę tos yra apdiraudos nuo gaisrų patro- ‘gi jis eidamas į darbų atsu-j Gaisras pirmiausia kilo I ir '• Franklin apskrities prokuApsižiūrėta, kad praeitais mų atgaivinti šaly kapitalisti-įEt. Pierre parapijos bažny naus stoti No. o, 1044 Orleanu
ragelius.
K kamerų blokuose. Paskiau roras pakilo vesti tardymus.
čia. Ši bažnyčia pastatydinta gat.- Is tenai jis pasiųstas į j
tnmis metais is užsienių jve-.gkų tvarkų,
kitas kitoj kalėjimo daly. Ka- Jis pirmiausia pareikalavo iŠ
žta apie 300 rnilionų dolerių!, jų didžiuma išsisuko mir- dvyliktam šimtmety.
ligonine, kur mirė.
f Gavęs 750 dolerių pomrrtiu?rakyti
pareigQ -jimQ paliuosuoti ka.
vertės tokių daiktų, koki ga- ,ties bausmės pasisakydami,
Policija tuotarpu nuėjo į jo^11^* /^ to jis išleidęs 200 c oi.
Karidoriai greitai užtvino Įėjimo viršininkų ir uždaryti
Šių bažnyčių pašventino poĮėjo būt pagaminti namie. ka<i jie klydę.
K1 1 UP14 • nm{J dūmais, i Uždarytų kalinių ge-į jam visus telefonus.
įpiežius Eugenijus III speci pagyvenimų. Tenai rado rita i-^>a 81
Nuosavose dirbtuvėse darbiĮ
—
gydytojams.
aliai čia atvykęs kartu su Šv. sytų altorėlį, ant kurio pasta
Riejimas pasirodė nebegali- '■ Bet tuojaus Įsimaišė gube
įlinkai menkai dirba, nes iš
KRUVINOS RIAUŠES
Bernardu. Tas įvyko 1147 me tyta brangintina monstrauci-! Tėvas yra 70 metų.
rnatorius. Šis delegavo gene
mas.
užsienių perdaug visko parsi
LENKUOSE
tais Velykų dienų.
Savo ražu visam kalėjime ralinį prokurorų vesti tardyja, kitų bažnytinių indų ir ku-l
traukiama.
IŠDĖSTYS
SAVO
PAŽIŪ

kilo pasiauba, kalinių riks- mus.
nigiškų rūbų.
Išvengti ekonominės nelai-> VARŠAVA, bal. 21. — AuRAS
J
TIKĖJIMĄ
KE

r
EGIPTAS IŠGELBĖTAS
Paaiškėjo, kad tai visa jis į
mes Lenkija gali tik tuoj'aus dėklų dirbtuvių miestely ZaTURI ŽMONES
NUO ŽIOGŲ
NELAIME GELEŽINKELIO
pavogęs iš Šv. Pilypo bažny-Į
sulaikius nereikalingų prekių Avierce komunistai bedarbius
PERVAŽOJ
’čios, Cambridge avė. ir Oak’ CINCINNATI, O., bal. 22.',
įvežimų. Bet nelengva tas at- sukurstė riaušėsna. Miesto bū
, BiASRA, Irakas, bal. 23. —
likti.
— Music Hali balandžio 24
tas apgriautas. Keletas nu- pasra apylinkės pagaliau iš- gat.
, Vasario mėn. ! !7 d. 6 vai.
ŠIŲ METŲ PARODA
Kaimynai pasakoja, kad nu d.«vakare skaitlingam susirin
, kantų ir kelios dešimtys su- gebėtos nuo žiogų, kurie di
; traukiniu 31 Nr. tarpustoty
SUŽEISTOS 5 ČEKES į žeistų kovoje su policija. Su- dp]jauSiiais spiečiais užplūdę šautas Lueido tarpe italų bu- kime kalbės kunigas, pryčeNUSISEKSIANTI
t Jūra—Skrandžiai ties pervaMOTERYS
šventu” žmo-įiris, agnostikas ir rabinas. Jie
imta 26 komunistai.
viskų naikino. Pasirodė, jnos vo laikomas
gum. Jis užsiimdavo gydymais J’visi aiškins apie savo tikėji- 1 Jau iš turimų davinių aiš-Į'žn mirtinai suvažiuotas pil.
nugalėti negalima. Bet štai
PRAHA, Čekoslovakija, bal.
to gyveno.
Lmų. Kunigas išdėstys: “Del-jkėja, kad šiais metais ruošia-i I rbaitis Andrius, 13 metų a11 ŽUVO KOVOJE SU tomis dienomis kilo smarkus
-------------------- įiko aš esu kataliku.” Tai busimoji Lietuvos žemės ūkio, mžiaus, ir sužeistas jo brolis
23. — Radscbine policija puo
POLICIJA
vėjas ir žiogus kai šluota nu-Į
lėsi išvaikyti komunistų susi
Mokesčių sąskaitos
kun. O’Neill, Jėzuitas. Pryče- Į pramonės ir prekybos pramo-J rbaitis Petras, 27 metų amšlavė į Persijos užlajų. Ten
1 »• /x_i \
_ iris: “Delko aš esu protestam nė bus gana įvairi ir numa-l žirnis, abu is Obleniskių km.
rinkimų. Kovos laiku polici CORDOBA, Argentina, bajie prigėrė.
Mokesčių (taksų) suskaites
ninkai šaudydami sužeidė j>a- land. 22. — Santa Rosa de-į
tu.” Žinomas adv. Darrovv: tomą gana didelė. Parodoj da- I Gudelių valse. Jų vežimas,
Cook
apskrity
už
1928
metus
šalines penkias moteris.
raokratų susirinkimų policija PARKERIO PASKYRIMAS
“Delko aš esu agnostiku (a- Ivvaus visa eilė kitų valstv- kuriame jie važiavo skersai
baigiamos ruošti ir, rasi, už
norėjo išvaikyti. Kilo kova.
bejojančiu).” Pagaliau rabi bių, bet jų tarpe stambiau- ' geležinkelį, visiškai sudaužy
PAVOJUJE
poros
savaičių
bus
išsiųstos
RAUDONIEJI NUŽUDĖ 11 žmonių nužudyta.
nas: “Kodėl aš esu žydu.” sią ji eksponatai bus Rusija ir'tas ir vienas arklys sunkiai
nekilnojamų savasčių savininLatvija. Esu gauta paklausi-• sužeistas. Urbaitis Petras tuo
KUNIGĄ
AVASHINGTON, bal. 22. — ikams. Tas darbas skubiai diTas įdomias prakalbas re
KOMUNISTAI NUBAUSTI Prezidento Hooverio paskir irbamas, kad liepos 1 d. turėti ngia senas žydų laikraštis mų apie parodų net iš Japo-ĮPa^u traukiniu nugabentai
“L. U.” Kauno miesto ligoninėn. ‘V.’
MEXIC0 CITY, bal. 23. —
mjos.
KALĖJIMU
tas teisėjas Parker teisėju j ireikalingų fondų.
“
American
Israelite.
”
Canadas bažnytkiemy, JalisNEW YORK, bal. 22. —< vyriausių teismų, rasi, sena
co valstijoj, raudonųjų gau.jia
A. SUTKUS APDOVANO CHICAOO IR APYLIN
to nebus patvirtintas. Senato
SENATAS ATŠAUKIA
14 dolerių dienoje
nužudė katalikų kunigų J. Le- Už vadovavimų riaušėms ko
TAS GEDIMINO ORKES. — Debesiuota ir šalta.
vo 6 dienų penki komunistai komitetas nubalsavo neremti
ATEIVYBES ĮSTATYMĄ
zama, kurs gynė bažnyčių
“
Bridge
d;
Structure
Iron
DENU
paskyriųio.
nubausti kalėjimu.
nuo uždarymo.
WASHINGTON, Kai. 23. —
AVorkers” unijos No. 1 nariai
PINIGŲ KURSAS
Teisėjo Parkerio paskyri
Jų keturi nubausti neapri(išsprendė iš kontraktorių rei- Žinomų praeitais metais įgyRespublikos Prezidento ak
9 ŽUVO, 5 SUŽEISTA buotam laikui, gi vienas 30- mui priešinas organizuotas da • kalauti 14 dol. dienoje užmo- įvendintų ateivybę šion šalin tu už nuopelnus kultūros sri Lietuvos 100 litų . .$10.00
rbas ir negrai.
iai dienų. Šis pastarasis leng
kesnio. Šiandie jiems moka 1 varžyti tautinės kilmės (paė tyje apdovanotas III laipsnio
Britanijos 1 sv. sterl. 4.86
BUKAREŠTAS, Rumunija, vai nubaustas už tylėjimų tei
ma 13 dol.
jimo) įstatymų senatas balsų Gedimino ordenu radiofono
Franci jos W0 frankų 3.91
1 ,
bal. 23. — Tarp Bukarešto ir sme. Gi anie keturi teisme NUSKENDO 20 ŽMONIŲ
didžiuma atšaukė.
direktorius Antanas Sutkus i Italijos 100 lirų
5.23
Constanza keleivinis traukinis (drožė savo raudonusias pra CALRO, Egiptas, bal. 23.
Michigan ežero
pakrašty
(artistas, buv. “Vilkolakio” Belgijos 100 belgų
13.94
susidaužė su garvežiu. 9 žmo kalbas, smerkdami visus ir — Kibaus upėje apsivožė vAl- Evftnstone nuskendo 5 metų
Illinois valstybėje išlaikoma ir “Tautos Teatro” įkūrė-j Šveicarijos 100 frankų 19.37
nės žuvo ir 5 kiti sužeista.
tis. Nuskendo 20 Žmonių. • , vaikiukas J. R. Bowmftn.
viskų, grųsindami visiems.
76 stotys orlaiviams.
jas).
“V.” Vokietijos 100 markių 23.8d

CHICAGOJE

W

LIETUVOJE

draugas

“DRAUGAS”
Meiną kasdien, išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — *6 00, PuMl M«tU — *3.50, Trims Mėnesienas — *2.00. Vienam
Mėneeiui — 75c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — *4.00, Kopija .03c.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negir
tina. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprisiunčiama tam
tikslui pašto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai.
kasdien.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

į

Trečiadienis,

Bai.

23

d., 1930

tui ne smurtas?! Deja, iškelta tuo reikalu by- J
la dar ligi pat šiol teismo Įstaigų nepajudi n- ‘
ta. Norime dar tikėti, kad rūpestingoji Tem
idė atsimins ir šia bylų kada nors ant savo .'ŽMONIŲ GEROVĖ ATEITY sai turėtų savy kultivuoti resvarstyklių paimti.
.
j
JE.
I ligijų ir menų”.

ĮVAIRUS straipsniai

Suvalstybinus ginui, paliktas senasis mo-1

Apie televizijų prof. Pupin
kytojų personalus. Čia Įvyko tiktai tokia ut-j Netolimoj ateity žmonės ii sako, kad tas interesinga, bet į
mainu, kad galingais tapo silpniausios figų- igįau gyvens, trumpiau kasdien. tai nesvarbus išrudimas. Kas
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 ros, kurių nusikratyti jau seniai buvo nori- dirbs ir pagaliau daugiau mų-Įčiu svarbaus, jei žmogus kal
nia. Pav., ne kartų Sv. Minist. buvo prašoma' tys.
Į bedamas telefonu galės matyti
vai. po piet.
atsiimti jos paskirtų mokytojų, kuri direkto
Tokios yra nuomonės prof. ! asmenį, su kuriuom kalba. Šis
rius ir inspektorius naktį užklupo mylimos
“DRAUGAS”
M. 1. Pupin iš Columbia Uni išradimas antraeilis. Jis svar
mokinės kambary... Žinoma, tokie mokytojui
LITHUANIAN DAILY FRIEND
versiteto. Prof. Pupin yra at bus tik televizijos instrumentų
Publisbed Daily, Except Sunday.
pasidarė galingais naujoje situacijoje dėl to,
eivis, regis, serbas. Amerikoj! gamintojams.
SUB8CRIPTIONS: One Tear — *6.00. Six Montbs
kad
gerokai
“
pasidarbavo
”
organizuodami
*- IM* Tbree Montbs — *2.00. One Montb — 76c.
jis pagarsėjęs išradėju tele-'
■urope — One Tear — *7.00, Slx Montbs — *4.00
streikus.
Vienas
iš
tų
ir
ligi
pat
šiol
“
tebe

Copy — 03c.
fono, bevielio telegrafo ir X- ■ i BOLŠEVIKŲ AUKSO IEŠ
Advertising iu "DRAUGAS'* brings best reaults,
viešpatauja” nors mokiniai ir jų tėvai įvai
KOTOJAI.
spindulių srityse. Jis yra 72 I
Advertising rates on appllcation.
riais ir pamatuotais prašymais jau nekartą
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
įlietų.
prašė direktorių ir Švietimo Ministerijų paisinant žiniomis iš Rusijos, J
Šešių valandų darbo diena sovietų valdžia suorganizavo i
keisti jį kitu.
Nuo šių mokslo metų pradžios įvyko pa žmonėnis jau netoli, pareiškia keliolikų tūkstančių bolševikų
DIENOS KLAUSIMAI keitimai
mokyt, personale. Šviet. Minist. gal profesorius. “Tai vis ačiū gi ieškoti šaly užkasto žemėje
ir nenorėdama turėjo pakeisti direktorių. Pa lesniam mokslui. Žmonės yra aukso ir įvairių brangenybių. į
LIŪDNI APSIREIŠKIMAI.
Į
sikeitė ir kelį mokytojai. Laikinai direkto reikalingi daugiau liueso lai
Kada Rusijoje iškilo levo- į
riaus pareigas eiti paskirtas buv. Linkuvos ko, kad galėtų daugiau minty
liucija, aukštosios kilmės ir'
Vienam Lietuvos laikraščiui buvo para
gininaz. mokytojas p. J. Oobis, kuris per spau ti. Pasaulis reikalingas dau
turtuoliai rusai paslėpė galy -!
šytas straipsnis “f kų ^pavirsta kultūros židi
dų pareiškė esųs pakeitęs savo credo. Bet gim giau mintijimo. Šiandie mes
bes aukso ir sidabro pinigų i
nys”, tačiau karo cenzūra neleido jo spausnazija ligi pat šiol tebeserga. Tai patvirtina, mažai mintijame. Šiandie mes
ir brangenybių, kad tai visa :
dinti. Tų raštų mes gavome, tat ištisai jį ir
tik sklaidom savo proto ener
kad ir šie reiškinai.
S Y E I K I N A M E !
apsaugojus nuo revoliucionie
dedame, iš kurio pamatysime kokie liūdni
Mažai koncentracijos,
Jau spaudoje buvo minėta, kad lapkri gijų.
Gerb.
kun. Jurgis Raškiusi ? • "mų
rių. Daugelis tų turtų paslėp
dalykai dabar dedasi Lietuvoje.
perdaug
nereikalingo
bruzdė

čio mėn. per vienų moksleivių surengtų gim
Šventų par. klebonas, limdgųl Vienytės
ta kur namų plyšiuose arba
“1929 m. vasario 15 d. buvo uždaryta nazijoje vakarų buvo siuntinėjama mokiniams jimo.
Chicagos Apskr. pirmininkas, šiandien
rūsiuose, bet didžiuma užkas
ir nuo kovo 1 d. suvalstybinta Plungės “Sau konvertuos preventyviai seksuališkiems rei
švenčia
savo va dines. Ta proga gerb.
“Didžiausi išradimai paeina ta į žemę kur daržuose ar Jau
lės” gimnazijų, kuri čia veikia nuo 1919 m. kalams prietaisai. Gimnazijos vadovybė nesu
veikėjų nuoširdžiai sveikiname!
iš žmonių, kurie turi progos, kuose. Tas atlikta tai visa at
Per keletu metų rūpestingai tvarkoma gimna gebėjo ar nenorėjo savo laiku tinkamai į tai
ilgai sėdėti ir mintyti. Tas kasti, kad šalis nurims.
zija buvo apsirūpinusi gera patalpa, buvo reaguoti. Įvairūs mieste paplitę gandai pri
i parkus ir miškus. Savo ražu- Kasan miestely valstiečiai
žmogus, kurs nuolat bruzda,
įsigijusi reikalingų inventorių, mokymo prie vertė įsikišti policijų su tardymais ir dalykas
Bet
šalis,
kaip
žinoma,
neyru susįdariusi dar ir privati- atrado keliolikų gabalų aukso
negali būt išradėju. Išradėjas
mones ir k. Žinoma, kai jau blynas iškeptas atsidūrė teisine.
nurimo. Iškilo bolševikai, ku ne aukso ieškotojų armija. Šių ir platinos. Viską pardavė. Už
bruzda, bet tik protu. Jo vai
— kiekvienam malonu jį pagriebti.
Tam tikra spauda tvirtina, kad valdžia dentuvė vra beribė, šešių va riems rupi kuodaugiausia su pastarųjų sovietų valdžia per gautus pinigus dešimtį dienų
Mūsų visuomenei jau yra žinoma, kokio galinti geriau aprūpinti savo mokyklas moky- landų darbas dienoje nebetoli sikrauti turtų. Jie apiplėšė sekioja, nes ji dirba ne sovie jie lėbavo. Juos belebaujant
mis priemonėmis yra suvalstybinamos kata- tojais. Deja, Plungės ginui, nuo šių mokslo
palaidotų Rusijos carų lavo tams, bet savo naudai.
užtiko sovietų aukso ieškoto
Atsinienanie, kaip buvo svajo
_likų mokyklos, kuriam tikslui tai yra daroma metų pradžios darbas negalėjo prasidėti nor
nus, turtuolių kapus, katali
jai. Girti valstiečiai nenorėjo
jama apie 8 valandų darbų. Ši
Koks
tai
didelis
yra
nusi.kaip krikdomi mokiniai, kurstant juos maliai, nes nebuvo kai kurių mokytojų. Aukškų bažnyčias ir stačiatikių
pasakyti, kur jie gavę daug
svajonė senai įkūnyta.”
žengimos
žmogų
rasti
kur-nors
prUš savo auklėtojus, organizuojant streikus { tesnėms klasėms vokiečių ir anglų kalbos į
cerkves. Jie apkraustė puoš
pinigų. Tada aukso ieškotojai
niuosius
caru
ir
aristokratu
k®Ww>“
>»
‘
"H
“
Anot
jo,
truni]>esnės
darbo
tt, Mums katalikams, yra aišku, kad tokie mokytojus tiktai lapkričio mėn. tepavyko gau
įėmės priemonės — sukiršino
neteisėti ir antipedagogiski (laibai tiesiog 1 t; Norom — nenorom p. Gobiui teko kreiptis valandos, be kitko, bus nau niurni. Viski). 'Kas "tik tiiri >r neprasti' .Maskvos vai- j girtus valstiečius. Kilo mušty
dangaus keršto šaukiasi. Deja, tam tikra spau į čia gyvenančius vienuolius kapucinus ir prs dingos šiai šaliai — žymiai bent kokių vertę, jie pagrobė. džiai! Už tai yra numatytos nės ir nukentėję išdavė visų
du drįsta tvirtinti, kad visa tai esu daroma švti pagalbos. Tėvas Eimonas, baigęs aukšt. sumažins nedarbu.
To jiems neužtenka. Tais aštriausios bausmės. Toks žino Ipaslaptį. Visi ilgiems metams
neva pagerinti mokyklas, patenkinti tėvų no teologijos ir filosofijos mokslus, sutiko pa
užgrobtais milžiniškais tur gus jei nesušaudomas, tai už j uždaryti į kalėjimus. Bet auk“Mokslo žinyba prailgins
daromas kalėjiman, kankina
rų, atleisti blogus mokytojus ir tt.
tarnauti keblioje padėtyje esančiai gimnazijai. žmogaus gyvenimų”, pažymi tais jie nesugebėjo padėti jo
ir platinų pirkęs žmogus
1‘
kio stipresnio pagrindo savo mas ir badu marinamas
Uždarius Plungės “Saulės” gimnazijos Bet štai ko jis susilaukė už savo uolų darbų
nesurastas, matyt, jis išdūmė
prof. Pupin. “Vis daugiau
finansams. Šiandie jie dar ieš Kada rusų “baltosios arini- j užsienį,
direktorius teol. magistras kun. A. Šimaitis su atsilikusiais mokiniais.
susipažįstama su vitaininomis,
buvo atleistas, o į jo vietų paskirtas iš Uk
Sausio 25 d. Tėvas Eimonas mokinių pa kas yra svarbus dalykas ko paslėpto aukso ir brango 1 jos” vienas vadų — Jašvili - 1, Užkastų turtų savininkų ne
nybių.
mergės gimnazijos ekskunigas L. Dalangaus- kviestas laikė jiems gimnazijoje paskaitų te
pasprūdo nuo bolševikų, visų
žmogaus gyvenimo prailgini
mažas skaičius gyvena užsie
kas, kuris čia ir persikėlė su visa savo šeima ma “Kristus — Tiesos Karalius”. Ar bereikia
krūvų
aukso,
paimto
iš
kasyk

Anot
vokiečių
laikraščio
mui.
niuose. Jie laukia progos gryž(jų tariamoji žmona — iš Rusijos parsivežta nekaltesnio turinio temos katalikų krašte. De
“lllustrikte Zeitung”, sovietų lų Siberijoj, užkasė žemėn.
įti ir nors dalį tų turtų pasiim“Bet kas iš to ilgo gyveni
slavė). Tai buvo didelis Šviet. Minist. netak ja, susirinkime buvęs direktorius pradeda kri
Nesenai Sibenjos valstie-, . ....
,
valdžia suorganizavo tukstan- „........
...
. ,
. ,ti.‘Sovietų valdžios agentai amo,
jei
žmogus
ilgai
gyventi
tas, kuriuo žmonės labai piktinasi, nes ininė- tikuoti prelegentų, panaudodamas tam pašai
atrado tų auk.
•
.
....
čius aukso ieškotojų. Ieškoto eiai ,Tįšnetveiu
’ ‘ .
........ pie tuos žmones patiria, kur
tasui ekskunigas nelabai seniai buvo laikęs pos mimikų, keistus gestus ir dar keistesnius n<?turės jokio garbingojo tiks jai paskirstyti į kelias dalis. į sa. Negalėdami pasidalinti jie ;.
....
jie gyvena ir valdžia siunčia
mišias mūsų apylinkėje, iš kurios lenkuojan išsireiškimus. Išpeikęs nekalčiausio turinio lo
Viena jų dalis atlieka nuodug-1 susikovė. Vienas jų tuojaus vi-gavQ &nipus šie nu.
čių bajorėlių ir pats yra kilęs. Štai koks gim paskaitų žinoma, pasikėsino mokinių akivc.z“Mokslas gali prailginti gy_ Įnias kratas rūmuose ir šiaip sa tais išdavė sovietams. Grei- įduoda sovietų priešais, turi
nazijos vadovybės pagerinimas. Štai koks mo doje ne tik prieš prelegentų, bet ir prieš pačių
{veninių, bet negali jis žino- Įjnu įtariamuose namuose;»kita tai visas auksas konfiskuotas Įklastuotus pasus, susieina į pa
ralinis pavyzdys mokiniams: skaistybės prie jos temų “Kristus — Tiesos Karalius”. Ko
ir valstiečiai atsidūrė kalėji- Įžintį su turtų palikėjais ir
saikų pamynęs ir kunigystę suteršęs žmogus verta buvo ta antipedagogiška intervencija gaus pakelti dvasiškai. Žino- (dalis apieško bažnyčias ir Ra
! mažu-pamažu iš jų išgauna pa
tampa direktoriumi! Ar tai pedagoginis au rodo ir tas faktas, kad direk.' čia rado vietų gus, ilgiau gyvendamas, pat- Epines, gi trečioji — daržus, man.
'slaptis apie paliktus turtus —
.
■' —.
'■
■■
——
J!____
toritetas?!!
neigti kunigų celibatų ir tt. Štai kas dedasi ■i n..
auksų, sidabrų ir brangeny
Naujoji vadovybė perėmė gimnazijų per Katalikų įkurtoje gimnazijoje! Taip nedėkin universitete ir pas kuriuos profesorius jis yra buvo pasakotis, kaip ir už kų savamokslis ga-i
bės.
prievartų. Į užrakintų gimnazijos patalpų bu gai tokiu “antausiu” pavaišintas prelegentas studijavęs, kad šitaip leidžia sau elgtis. Čia, vo cenzų.
(Tąsa 6-ųjam pual.)
(Bus daugaiu)
vo įeita su Vitrikais arba laužte Įsilaužta. Ar paklausė savo netaktingų oponentų, kuriame žinoma, reikėjo su gėda nutilti, nes nepatogu

VELYKŲ AT0ST060S...
---------------i ' w t*
. J
A A A
(Pabaiga)
Buvo tai dvi dienos prieš Velykas.
Antrų dienų, atėjus į užimamų vietų, ka
pitonas asmeniškame pasikalbėjime pa
žadėjo puskarininkiui Viščini, kad žadė
tas atostogas šventėms gaus bent kiek vė
liau, bet už tai savaite ilgesnes. Nusimi
nė Jonelis, bet suprato, jog kitaip negali
ma^ todėl “jeigu ,ne pačioms šventėms, tai
neužilgo, — rašė laiškų motulei, — tuo
jau po Švenčių išleis, nes kapitonas ža
da!...”
Balandžio mėnesio vakaras greitai ar
tinosi. Sutemos pridengė raides: Neužbaig
tą. laiškų motinai Jonas paslėpė ant krū
tinės. Truputį nesavas išėjo iš savo lan
dynės ir nuėjo apžiūrėti kulkosvaidį, ar
jum ko nors ne trūksta, arba, kas blogiau,
ar jo kareiviai “neužgavo”.
Viskas buvo tvarkoje.
Ūpas jum bent kiek pasitaisė, ir grį

tai — net trims savaitėms. Tuomet Viš
žo į savo apkasų.
Užmigo. Jau jis kaime atostogose; čius kiek tik gyvas, ėmė dėlioti savo daik
grįžta su motina iš bažnyčios, ir seniū- tus, kad būtų pasiruošęs vykti.
Tuo pat lakiu kapitonas buvo iššauk
vas, vadinus jį “ponu”, prašo “ant mar
tas pulko vadovybėn, kur gavo įsakymų
gučių”.
budriai pasiruošti kitai nakčiai. O puska
Nuėjo su motina, kuri iš didelio džiaug
rininkis Viščius vis dar laukė ir laukė...
smo nieko kallw‘t negalėjo, tik šluosto bė
Taip prabėgo valanda, dėl poilsio pašne
gančias ašaras. Pas seniūnų susirinko
kesiais paįvairinama, kai apkasuose pa
daug senių iš kaimo; visi jį gyrė. Jis pa
sirodė susimąstęs kapitonas. Ėjo Jono pu
sakojo jiems apie savo “mašinėlę”, kuri
sėn. Linksmumas sužibėjo Jono akyse ir
šauna, tur būt, geriausiai iš viso pulko.
jis greitu žingsniu priėjo prie vado, ku
Tarpe tų savų žmonių jis jautėsi gerai;
ris trumpai tąrė:
tiktai bijojo, kad kas nors nepagadylų
Šių naktį reikia būti pusiruošusicins.
jo “mašinėlės”, arba, kas blogiau, -nepamestų. Tarpe pagyrimų ir motinos Viską laikyti paruošta.
džiaugsmo, jis ilgėjosi apkasų gyveniųio.
Joneliui net akyse tamsu pasidarė...
Šaltas miglotus rytas prižadino jį iš Žodis “įsakymas jam nepaprastai pasigir
miego; pasiekęs taboką susisuko popiero- do. Tvirtai ištartas žodis” i>o velnių “—
sų ir mąstydamas apie atostogas, pasken- lydėjo jį prie kulkosvaidžio. Įšilęs buvo
do popieroso dūmų kamuoliuose.
prieš bolševikus, kad sulaikė jo kelionę
Po pietų pulko pasiuntinys, pavai pas motulę. Vėliau pradėjo žiūrinėti “ma
šintas popierosu, pranešė, kad anksti ati šinėlę”, lyg ir priekabių ieškodamas.
davė jo kelionės dokumentų kapitonui, ir “Mašinėlė” buvo tvarkoj. Šiek tiek nusi

raminęs, suspaudė jų šypsodamas: “dm kėjimu pasidarė nepertraukiamas zvimbi
mas ir dėžutė girgždėdama išbėrė visų
ir tu patrūksi”.
Naktis ramiai prasidėjo. Jonelis sto nelabąjį “švenčių siuntinį.”
Paskui buvo ataka, laužyta aštriosios
vėjo prie “mašinėlės”, pasirėmęs ant ap
kaso krašto, įbedęs akis į priešo apkasus. vielos ir triuškinta Jonelio “mašinėlės”
Vidurnaktį priešo patrankos šūvis su šarvas. Dabar byra ištisa ugnies kruša.
kėlė triukšmų, o po jo ėjo kiti, palaiky Vienns šovinys žaibu sušvietė aukštu
dami šūvių augantį barnį. Triūkšnias pa moje, trumpai blykstelėdamas, ir šnypš
žadino .fonų iš minčių, šiurpu pakraty damas pabėrė dvi saujas švino. Kažin
damas ir uždegdamas kibirkštėles už kas įsmigo Joneliui į krūtinę, sukruvin
miegotose akyse. Trumpai į “dantis”, ir damas nebaigtų motinai laiškų...
Pirmų švenčių dienų, pavakary, į
Į rakietomis nušviestų lauką.
pamiškio geltonąjį smėli draugai kasė žen
Ataka artinosi. Priešo šūvių ugnies
klų labiausiai pasižymėjusiam: berželio
linija
kiekvienų
minutė
artinos,
kryželį Jonelio kapo gale. Nebus jam nuo
liakietų šviesoje nustatė
taikinį
ir
bodu tose amžinose atostogose be savo
laisvui taikė Į ugnelių eilę. Dabar gerai.
“mašinėlės,” nes antras didelis šovinys
Pirštu paspaudė gaidukų. “Mašinėlė”
sutriuškino jų ir palaidojo j minkštų
sutarškėjo spjaudydama į priešo ugneles.
smėlį..
Minutei sustojo — prieš jį jau nebeužsiAtostogų dokumentas buvo grąžintas
žiebė zvimbesį darančios ugnelės. Pasuko
daliai, nes puskafininkas Viščius garbin
daugiau į dešinę, iš akies taikydamas
gai nuėjo į amžinas Aukštybių atostogas.
mirgančių ugnelių tirštumon, ir ėmė spiiul
J. V—nė.
dyti... Tame tarpe su kulkosvaidžio tarš

Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas
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KAIP REIKĖTŲ SVŲSTI
VYTAUTO JUBILIEJŲ

Skyrius

l)r. Kl. Ruginis “Lietuvos
Mokyklos*’ 1 Nr. vedamame
sraipsnvje “Vytauto Didžiojo

laikyti. Esą, Šliupas nėra,man
(Iresnis už juos “prelegentas”.

Milijonai šeimynų naudoja
Dr. Caldwello receptų

Kuomet
Dr. Caldwell
pradėjo
praktikuoti medicina 1875 reikalas
.,
,
.
„
laksutyvij nebuvo tulp didelis, kaip
Įlietai
ruso, kuip reiktų Švęs- šiandie. Žmonės gyveno normaliai,
ftii Vvfnnfn
inbilioin Tn
' va,tun
*ė ,joPaprastą,
\ y tauto jumnejų.
lų viPTM
vietų, ra,niai
lr
tyro oro sveikąvalgj
ir 8aųlėfc
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Rašo Adv. JOHN B. BORDEN
Lenkija. — Lenkų klaidati- '
2151 W. 22 St.
Tel. Roosevelt 9090
ikių (marijavitų) vadas Kovalkaip Įdomių plačiai visuome- H,t net anais laikais jau buvo nuo
skis parašė katalikų vysku-,
..sukietėjimo stiprių vai»t,ų ir lakaatyvų. kurių Dr. CaJdwell nepripažino
™S»„. k,niuo siūlo mari- P™IGAI, VISŲ KLAPATAI gvstės, — už paėmimų ir pa-j nei, čia dedami*.
'tinkamais imti j savo vidurius. Tosisavinimą jos $200.00, kurie' “ Ir mes. Lietuviu tauta, tll-,*1''1
išrašydavo savo receptą savo
įjavitus sujungti su Katalikų
.
pacientams.
Kaimynai,
tarp
savęs
kalbė

buvo
namie
paslėpti.
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[rime savo didžių žmonių, savo Vuistas nuo sukietėjimo, ikuri• jis
Bažnyčia.
Vyskupai patarė
karžygių. ! vartoJo savo praktikoj Ir kuris at.jam kreiptis į popežių. Geras dami, dažnai prisimindavo a- vokatas reikalavo, kad teisė- geniui,'. didvvriu,
.
.
.
. sirado aptiekose 1892 m. vardu Dr.
'pavyzdis mūsiškiams nezalež-[ J,ie linkus, buk tarp jų ne jas įsakytų vyrui grąžinti pi Vienų jų, būtent,
Vytautų, dėl Caldwell’8 Syrup Pepsin yra skystas
... J viskas gera — girdėti, kad nigus, o atsisakius jam tų pa JO (IKiZlŲ (kubų pramintu, I)i- vaikams ir senyviems žmonėms ir
|
l**
1 . it i 11 u ii 11 is m ■ tu u
i f u* i ■
Chicaga. — Balandžio 1.5 iiinkums, biblistams ir kitiems
dažnai barasi.
Obelinskas, daryki, nusiųsti į “Grand Ju- tižiuoju, šiemet ruošiamės mi- kaip Hykls j,erns relkia tokio švJe><1., Lietuvių Auditorijoj mūsų klaidatikiams.
vienas iš kaimynų, sykį suti ry” už vagystę, nes tie pini n<"ti«
į riama stimulanto, kaip Syrup Pepsin.
socialistų papė darė savo par
kęs
Grusinskų
pareinant
iš
gai
yra
jos
asmeninė
savastis,
AT ase sa
j Po jo sėkmingą, vadovybę Sis vaisChicaga. — Maskviniani ctijos “ inventorių”, žiūrėjo, ar
Kokia
yra
didvyrių
minėji-'tas
įrodė savo vertę ir dabur labiau_ . t i - i »
• i-, siu perkamas skystas laksatyvas vii
i
.. i. ;
dienomis ko- darbo, bekalbėdamas apie į- vyro nepaliečiama.
daug
da
randasi
lietuviško . pastaromis
.
1110 pi asine. Labai dažnai did šame pasaulyje. Tas, kad iniiionat
vairius
dalykus,
palietė
ir
šei
Ir jei
kartą pabandysi, tai visada
, . •
p, •
gau-_
Nors vyras ir atsisakė gra
°iama kaAnet, rodo, kad Jo butelį turėsi namie
marksimo
“stopo ,, . Pasirodė,
| misurai Bimbalai pradėjo
y
. ®
vyrių minėjimus ruošti {jrie- ’ lis itri iovart
netikėtam
žmonių
nn«it ik/dimn
ti pranešimų, kad po kovo 6 minimus santykius.
žinti pačiai pinigus, vienok
atsitikimui.
tai
pat
vaistas
paSa
’
.
ina
galvos
skaudėjikad “partija” visai suban
biasi žmonės, neturi apie
Ypatingai malonu pabriežtl, kad
“Klausyk, Grušinskai, kas teisėjas Į “Grand Jury” jo
! mą, geltą, išpūtimą,
nevirškinimą,
kaikurių
daugumą
jų perkasi motinos sai ir
kruti jus ir jos likučių “prai d. “revoliucijos”
mažiausio
supratimo.
ir
To netekimą miego ir apetito, blogo kva savo vaikams.
nors Syrup Pepsin
_u
- ,,'Aldi akli “korpusų” vadu vi- ten tarp jūs yra, kad žmonės nesiuntė. Teisėjas aiškino, kad
ir karSsas lvgiai
, .
1
f
,
kiems žmonėms tik rūpi pusi- ^vi^oUrių sulrimo’ slog,J
tinka ir senyviems žmonėms. Visose
n* stovi su “prai.su tiuliuose
randasi priešingų; kalba, buk nelabai sutinkate, teisių akyse, asmeninis ve
aptiekose jo parduodama.
Pirmas
“tavoro ? J išstatvto ant .lefferrodyti kitų akyse dideliais vei Milijonai Šeimynų dabar ncapsel- pabandymas Šio vaisto tikrai bile
bolševizmui “mikrobų”: neau-i baratės už kokius ten daly dusių asmenų turtas yra abie
son St.
kūjais ir smagiai laikų pra i na be Dr. Cald-.vell’s Syrup Pepsin ką jtikins į jo gerumą.
kus.
Ko
jums
trūksta?
Turite
koįimas traktorių fondui; nejų jungtinė nuosavybė. Kas
leisti. Ir dėl tokių minėjimui
kaišiojimas liežuvių buržujams gražų namelį, abudu dirbate, vieno, tai ir kito — “du as- esme dažniausiai sudaro tokia ti metai turi būti visai mūsų ti, kad tuo metu savo viduje
Chicaga. — Išgirdę, kad per revoliucijų; baimė netekti rodos, nieko nestokuoja, tik
mens, vienas turtas”. Nei vvLietuvos universitete galima darbo,, jei darbo dienų išeis a- gyvenk ir džiaugkis iš tokios Į ras, nei moteris negali būt 'kri tušti išorinė pompa ir pokv-; tautai didelės, gilios rekolek- jie suregina visų, kas yra ne
lis su brangiais rūbais ir gau-Kur einam ir kur turim dora, neteisinga, negražu.
net kliedėti (laikraščių žinio pie dirbtuvę demonstruoti ir laimės”.
Iminaliai kaltinami už
■
l
sybė
svaiginančių gėrimu. Devalstybės, visuomenės,
Ir mes šiemet turime tokius
mis kovo 23 d. apie kunigus t. t. Dėlto komisarai nutarė
“Tikrų, tiesę, sakai, drauge arba neteisėtą pasisavinimą ja, ne taip reikia didvyrius kultūros ir religijos gyvenime laužus kurti! Tais laužais mukliedėjo bedievių tėvas dr. savo ofise Įtaisyti Rentgeno
,
.
_
Obelinski, rodos, turėti? taip vienas kito turto, kuris abiem iminėti. Tautos didvyrių minė- J
turi būti pagrindinė šių ms turi būti Vytauto Didžiojo
Šliupas), mūsų socialistų oia- i<abinetg. ir įtartus vadus kiau-1 ir būti”, atsakė Grušinskas, lygiai priklauso.
ijimas turi priminti tautai, ar didžiųjų rekolekcijų tema.
minėjimai. Tik mes turim kar
kulai, velnių kupčiai, maikių rai peršviesti, ar tikrai tokių “bet ant nelaimės, taip nėra.
šios ir kitų valstijų statu-Į besupranta ji savo aukščiau-Į Šveicarai kiekvienais metais ti .juos ne tiek ant mūsų kaltėvai, bolševikų bimbilai, pru- [“mikrobų” turi. Radus, tada Kol nieko neturėjome, taila- jtai duoda vedusioms moterims sįjį tikslą, ar bežino į jį ke- švenčia savo tautinę šventę, nų kalnelių, kiek mūsų žmošokai, kvailoniai ir kiti, sako, jau, sako, nabagai neišvengs bai gražiai gyvenome, — ne
teisę turėti ir valdyti, kaip lių, ar jo besiekia, kad kartais vadinama Initium mensis Au- nių širdyse!
buvo jokių barnių, nesutikimų. judinamų taip ir nejudinamą, į likimo ranka neimtų rašyti gusti
ir-gi galėtų ten “paskaitas” ricinos.
rugpiučio mėnesio į Gilaus sąžinės perkratymo
Bet dabar, kada įsigijom siek į turtg* kaipo savo atskirą nuo baisųjį dekretą: Alane — Te- pradžia, [Mat, 1291 m. rugpiu-keikia visai mūsų tautai, bet
tiek cento, nebesusirokuojame, vyro asmeninę nuosavybę, irlkel — Pares. Siekti savo aukš- čio mėn. pradžioje įsikūrė ypač jo reikia mūsų tautos
ir tai vis dėl tų pinigų, nors civiliai teismai pilnai apsau- blausiojo tikslo tautai reika- Šveicarijos valstybė. Dabar šviesuomenei. Vytautų Didįjį
ir netaip daug jų turime. Tur goja jų teises, bet kriminaliai | Iingi yra didvyriai. Bet dięl- šio mėn. 1 dienų šveicarai li- minėdama šviesuomenė turi
būt, tokie laikai užėjo. Alat, .vienas kito negali įtarti, turi [vyriams gimti, augti, subręsti)pa į aukščiausius kalnus ir drąsiai pažiūrėti sau į akis ir
"= JAUNŲJŲ RAŠYTOJŲ SKYRIUS.2
kaip tik ji piadėjo dirbti,
jkrejptis į civilį teismą. Ang-jir didžius darbus nuveikti, sukuria ten didžiulius laužus, paklausti, ar savo žodžiu ir
simanė saiouždarbį
sau pa- G” j sulig dabartinio statuto, i reikalinga yra tinkama dirva, Į tuos laužus jie meta kokius darbu padeda ji tautai kilti
JAUNUOLIAI, DIDŽIUOKIMūsų kalba yra labai sena
i, nuo manęs Kavolį.
inoteris gali būti kriminaliai tinkamos sąlygos. Tokia tinka- nors savo daiktus. Ši apeiga prie tiesos, gėrio ir grožio ide
MĖS ESĄ LIETU
ir mes jų turime gerbti. Kiek fj^Rau
jai, kam taip daruti, jjtariama už pasisavinimą savo ma dirva ir tinkamomis sųly-. yra vidujinio apsivalymo siin- alo, ąr veda ją į fizinio ir mo
VIAIS.
|ines turime gražių poezijų,jjuk
mano, tai tavo, o kas vyro turto, bet mes gyvename kon>is ir turi būti visa tauta, bolis. Degindami kai kuriuos ralinio supuvimo
bedugnę,
i kurių į kitas kalbas negali •
tavo
tai
mano;
kam
čia
skirs

Alės, Amerikoje gimę lietu nei išversti, nes neturi tinka
Amerikoje.
ITad minėdama savo praeities savo daiktus jie nori parody- ar ji yra tautos gaivintoja,
tyti
arba
kavoti
vienas
nuo
stiprintoja bei rėmėja, ar jos
viai, turime sau laikyti šventa mų žodžių. Paimk tu tautų pa,
didvyrius tauta tir turi pažiū-b
Kitas straipsnis tilps sekau-i
.
1
:
kito.
Bet
ji
vistiek,
savo
ir
parazitas. Jeigu pajos tauta,
pareiga išlaikyti lietuvių kal vyzdį, kurios savo kalbą pra- gana
rėti, ar ji taip gyvena, kad
pa Ifjam trečia,Urny.
kad jos šviesuomenė yra tik
bą ir vaitoti ją musų kasdie rado. Dabar jos bando tas.....
[joje galėtų gimti dabarties
.
.
‘_
J
!
imsiu,
lai
nemandravoja
per-'
—
jos parazitas, ji nepasigailės
niniame gyvenime, nes lietu užleistas kalbas atgaivinti, bet ,
didvyriai, kurie yra jai svar
,,
;
_
.
,
.v
daug
.
Tavo,
mano
ir
musų.
jos, kaip nepasigailėjo, savo
vių kalba yra begalo brangi. jau negali. Ar butų malonu iš
besni, negu praeities. Tinkainteligentijos prancūzų tauta
‘Tai, kažin,’ tarė Obelinskis i Kartų vienas našlys, kuris'ma didvyriams gimti dirva
Tų kalbą ligi mūsų laikų iš girsti Lietuvoje, kad mes, jų
didžiosios revoliucijos metu,
laikė mūsų tėvai ir protėviai, vaikai, nebevartojame savo abejotinu balsu,, ar pati kar- turėjo daug vaikų, vedė nas-,tauta bus tik tada, kada ii-į
i
j
kaip nepasigailėjo jos rusų
kuri taip pat turėjo daugiuose jos vaikuose bus gyva'
kurių daugelis net ir savo gy kalbos? Ar gi manai, kad j'ie-!tais negalėtų jum užtai kritauta bolševistinės revoliucijos
vastį padėjo, kad tik lietuvys ms širdies neskaudėtų dėl mujnūnalin teisman patraukti. Sa- vaikų. Vedę jiet susilaukė taip savo tautybės meilė, kada vi- ,
metu ir kaip dabar jos nesi-.
tė nežūtų. Ir jeigu musų tėvai sų paniekinimo tautos bran-,kys pavogei, ir gana. Žinai, įpat daug vaikų. Kartą įbėgus m jie bus idealistai, be atvan-j
du tttr8n, o ypatingai (j trobų žmona sako savo vv- gos siekią tiesos, gėrio ir gro-|
ir bočiai nebūtų mylėję lietu giausio turto? Bandykime, tat,!su
i žio idealo. Istorija ir gyveni- į 40,000 helping hands!
vių kalbos ir būtų pasidavę kalbėti mūsų brangia kalbap<a<ta tarp jūs y ra nesutiki- iru i.
This new cheese
Over tvventy thousand
priespaudai, tai mes būtume visur: gatvėse, namuose ir kur nias
Tavo vaikai ir mano vai- mas rodo, jog degeneruojanti
/c.tn a agents from the At
treat
tauta didvyrių nebegimdo.
užgimę ne lietuviais, bet ko tik suseiname. Kelkime visi
Geriau pasitark su advoka-jkai muša mūsų vaikus
lantic
to
Pacific
—
and
all
Tad ne tuščiomis pompomis, i
kiais: rusais, lenkais ar vo savo tautų. Jei mūsų tauta ,tn «
of them ready to lend two
kiečiais. Ar butų buvę mums kokiame nors dalyke žemiau j
Vanduo, virintas 5 minutes, ne pokyliais, ne akmeniniais. helping hands wherever
dviejų savaičių laiko
malonu ir garbinga svetimais stovi už kitas, tai dėlto tik, i Grušinskai atsidūrė teisman, yra toks pat karštas, ktfip ar metaliniais paminklais mes
you may be! Protection
plūs
Service — anytime,
marškiniais dengtis? Ar-gi, už kad ne visi lietuviai dirba sa-!^°^er^s kaltino vyrų dėl va- vanduo virintas 5 valandas. Ar turime šiemet minėti Vytautų
anywhere! That’s why ?t
uot. gerbus nies nebūtume pa vo tautai. Pamvlėkime savo i
ne keistai atrodo.
Didįjį! Šie jo vardų praminpays to—
niekinę protėvių, jeigu jie ne- tautų, būkime visi gėrį lietu- musų bočiai dėl mūs ilgus am, būtų atlaikę lietuvystės?
viai, dirbkime savo tautai, o žius per žiaurias kovas išlaiAT N A • I Z E
Now—Kraft-Phenix’ new achieveDRAUGIJOS
*
LIETUVOS
ŪKININKAS
”
nent! Rich mellow cheese flavor
Lietuva bus taip garsi kaip kė ? Amerikos lietuviai jaunuo
V. RUKSTALIS
plūs added health ęualitiea in
NORI SENATE KĖDĖS.
Vokietija, ar Anglija.
jliai! Afes esame lietuvai, lietu
vholeaome, digestible form.
iii

iiiiiK

iiiv

Jaunųjų Žiedai

f-

O

ROŽINIS BALIUS

Pažvelk į kitas tautas, kaip
jos gerbia savo kraštų ir kal
bų ir kaip kiti nesigėdina saI vo paėjimo. Jų pavyzdis ir
iI mus te išmokina
gerbti savo
e
e
I
tuntų, mylėti lietuvių kalbų
ir prabočius. Su lietuviais
kalbėkime tiktai lietuviškai
ir savo kilniais darbais kel
kime lietuvių tautos vardų.
Taigi, brangusni Amerikos
lietuvių jaunime! Alės turime
išlaikyti tų senų — senutėlę
kalbų, kuri atėjo nuo tėvų—
tėvų ligi mūsų.

Aaron C. Reed, 85 m. senis,
Nors ir Amerikoje gyvena
stato savo kandidatūrų į J.
A. Valstybių senatorius iš me, tačiau turime išlaikyti
Nebraska vai., priešais George tautinį brangų turtų — kalbų.
W. Norris, republikonu tikic- Juk nei viena kalba pasauly
tu. Senis savo gyvenime nėra mums nėra taip artima, malo
ragavęs svaiginančio gėrimo, ni ir brangi kaip mūsiškė.
dėlto ir jo “platforma” yra Argi mes savo apsileidimu, nel paisimu palaidotume tų, kų
sansa.
.
,N

vių kalba tai musų kalba.
Branginkime tą. kalbų, kalbė
kime lietuviškai! Būkime tik
rais lietuviais! Savo tautai
neškime garbės, o ne pažemi
nimo.
Pranas J. Morkūnas,
Lietuvių Koleg. studentas.

-------- Įvvks ---------

Nedėlioję Balandžio (April) 27 d., 1930
MELDAŽIO SVET., 2242 W. 23 Place
Prasidės 6 vai. vakare
Įžanga 50c. Ypatai
Visi yra kviečaimi dalyvauti, neg bus įvairus šokiai
ir kitokių pramogų prie geros muzikos J. Phillips.
Kviečia
Dr-ja ‘ * Lietuvos Ūkininkas ’ ’.

.RdtSlnįgf the Family-t<iix anom your movinp pKiurer

Insurance

2423 W. Marąuette IM.
Telephone Hetnlock 5212
l.oop Office
230 S. Clark St.
Telephone State 3310

Chlcago, III.

Vdveeta retains all the valuable
elements of rich mite. Milk sugar,
calcium and minerals. Etery orte
caneatit freely!
Velveeta spreads, slices, melts
and toasts beautifully. Try a half
pound package today.

KRAJFT

\Zelveeta
y
The Deticious N«w Cheete Fo«d

Fishee

«

Trečiadienis, Dal. 23 3., 1030

DRAUGAS

I

kiniui ruošiamų koncertų ir
kun. K. Baronas, kuris lietu- Į tąsi į akis, kad yra Torontą
įvairių programų pridėti dar
vių parapija valdo jau nuo į lietuvių, kurie, pragyvenę a-Į
vienų dalykų, kuris kartų kar
gruodžio mėn. 1 d., 1929. Pa-; pie 15-20 ir buvę katalikai,
susikim
toms paliudytų Vytauto Di
lapijos gyvavimas ne rožėmis vaikus auklėję katalikiškai,
Naujas režisorius.
šima*—
džiojo sūnainių nuopelningų
žalti*
Prie Vyčių kuopos prisira klotas: reikia darbo kantry šiandie neina bažnyčion, kovo Laikraščių skaitytojams.
krutini]*?
jų
darbų
vertumų.
Kuris
tai
ju
tikėjimų,
bet
jų
vaikučiai
bės
tiek
klebonui,
tiek
komi

šė Kenoslios “scenos vaidyla”
1. Gražus sumanymas. Ame
paminklas amžiais liudytų kas
Dailus vakaras.
eina katalikiškas mokyklas, rikiečių atmintis.
artistas Antanas Lauraitis, ku tetui.
Pirmiau nebuvo bažnyčioje sekmadieniais matosi einant 2. Mažų kolonijukių statisti- ir kiek yra nuveikta amerikie
apsiėmė
lavinti
na
A. L. lt K. Moterų Sų.jun ris
čių lietuvių dėl pirmosios mū
gos 2 k uolia ruošia labai gra rius prie vaidinimų ii rengti stacijų, bet jas paaukojo De prie šv. Sakramentų. Kartais kog .sudarymas,
troito lietuvių šv. Jurgio pa pamanai, ko-gi reikia tų v ai- g Milžiniškų darbų galime sų Matutės Lietuvos, dėl jų
žų vakarų, balandžio 27 d., teatrus.
pačių moralio, tautinio, ekono
rapija, už kų širdingai jai ta- ' kūčių tėvams?
lengvai užbaigti.
Šv. Antano parapijos svetaiLiūdna, kad kaikuriuos mušiI 4. Lengvas pasitarnavintas minio ir t. t. palaikymo, dėl
Kenoslios Vyčių balsai: Sei- riame ačiū. Stacijas pakabin-į
nėję. Bus sulošta veikalas
Vaduojanties keleto laik
gvarbos visuomeninia- šios laisvos šalies konstrukty- raščių mums patiektų koloni
“ Močiutės Suokalbis“; pirmų, mas! Seimas! Seimas! Visi tos pereitų gavėnių ir kiek brolius aptemdė bolševikiška.
vio gyvenimo pagerinimo. Tuvienų penktadienį buvo einami spauda.
kurių bus Ciceroj. Lošėjai bus dirba ruošiasi ir garsinasi.
me darbe.
jų sąrašu, lietuviai Ameriko
Labai būtų pageidautina,1I Vytauto
Didžiojo vardas lint ome”»e visas
Dvasios vadas jau paskyrė Kryžiaus keliai.
iš Chicagos.
je gyvena sekančiose valstijo
Susiorganizavo moterų alto- kad Toronte būtų suruoštos praskambėjo Lietuvos padan apystovas ir tai, kas yra ga
Cicieriečiai, ar pamenate Jo- šias dvi savaiti visiems pase:
sustiprintų gėje
g^-e jirr skaitlingos
Kkaįtiingos išeivijos lima ir pastoviausia pagamin
na Zolpą, kuris lošė “Valka rapijonams, kad užsiregistruo liaus draugija, kuri rūpinasi, misijos, kurios
(Bus daugiau)
tų“, “Kalvio duktė“, “Kūmu tų kas suteiks .naktines atvy- kad Dievo aukuras būtų vi-1tvirtesne dvasia katalikus ir, larpe Jo atbalsis atsįlįepė ir ti šio brangaus istorinio įvy
sad gražus ir, be to, valo baž- gal, nevienas bolševikėlis, iš-1 svetimtaužilj ausyse. Ištikimi kio pminėjimui, kyla mintis
čių Rojus“ ir kituose veika kustems delegatams.
nytėlę.
klausęs, misijų pražiūrėtų švL' Tautog if Tėvynės sūnus ir pageidavimas, kad Amerikos
Vytis.
luose. Tas pats Jonas Zolp los
Neperseniai vėl susiorgani- sesnėmis akimis į gyvenimų. | dukterys SUsirupinę vertu ir Lietuviai turėtų pagaminti aAmerikos Don Edvard, da
tarno rolę veikale “Močiutės
zavo Gyvojo Ražančiaus drauToliau labai būtų garbingas jinkamu savo didvyrio pami- tatinkamų memorialų ant bron lyvaudamas pasauliniam ka
suokalbis ’ ’.
gija.
, darbas, kad Amerikos inteli- j n§jįmu. Nėra šiandie susirin- žinių ar sidabrinių lentelių, į re, iš leitenanto tapo brigados
Tai-gi, nuoširdžiai kviečia
Labai prasta buvo parūpi jos | gentija atkreiptų domės į To- kim^ kuriuose būtų nutylimas kurį būtų įrekorduoti svar
me visus — senus, jauni, di
generolu; jis turi 55 žaizdas,
Iš lietuvių judėjimo.
svetainė; parapijonai nusitarė I ronto, ir visos Kanados, kata- iVytauto Didžiojo vardas; nėra biausi Amerikos Lietuvių sta
delius ir mažus—ateiti balau- j
neteko vienos rankos ir viedžio 27 d., lygiai 7:30 valanBegyvenant Toronte apie remontuoti ir lietuviai katali- likus. Kurie katalikai važinė- beveik korespondencijų
ar tistiniai daviniai ir kuris tai
dų vakare ir pamatyti minėtų du metu, visko teko pamatydirba sulyg savo išgalės, ja su prakalbomis, kad aplan-1 atsišauliunų, kuriuose būtų ' paminklas būtų nusiųstas Lie- nos kojos ir apdovanotas 82
veikalų. Įžanga gana pigi. tik- ti, patirti.
j Dauguma netik darbų aukoja, kvtų ir mus kolonijų, nušvies- nepamįnėjamas mūsų brangus i ^uva*.
lordenais..
tai 50c.
j Atvykus į Torontu 1928 m. I,et ir Pini-ais remia- žodžkl tų katalikiškos spaudos naii- jįjVyrįs jo> narsuolio karžy-i
.
dvasia
gaivinančiai J
Kurie atsilankys, bus pilnai, jįe|uvjų kolonija galima buvo sakant, katalikų jėgos stiprė daugumų, 01 ganizacijų reikš- gįgka
Jaunatvė, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl
patenkinti.
.
i skaityti apie 300 lietuvių, o ja, nors ir pastebima daug mę ir t. t. Jei kuris kalbėto- Į skverbias į mūsų nUsilpnėjan- j
valių ir, tartum, šaukte Į
Tikietų galima gauti pas šiandie jau skaitoma apie 2,- sunkumų ir nemalonumų. Bet jos atsišauktų, būtų galima
jums grįžti. Skausmai, dėl inkstų, kepenų ar pūslės
susitarti ir padaryti gražų gaukia mug žengd į garbę joį
A/' 1J A netvarkos, jūsų smagumo neužmuš.
kiekvienų sųjungietę.
000, nors ne nuolatiniai visi viskas reikia taisyti.
A IX 2*. Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena
Mūsų kolonijos lietuviški darbų,
Lauksime daug svečių. Už apsigyvenę: vieni atvažiuoja,
1 pramintais takais.
ipi/Al IX gyduolė, kuri virš 200 metų liJ. xk.
prielankumų' is anksto tariame kįįį išvažiuoja, o daugiausia komunistėliai, matydami, kad ;
Labai tad yra patogi dabar
Ulv/L/L/ goniams gelbėjo, padaryta makatalikų negali išnaikinti, ėmė ~ 1
”
--------~
—
nuoširdų ačių.
dėl darbo negali apsistoti.
valanda greta tų gražių ruo
MI?nAV
lonia ir Gaukite
kngva
Draugijos tuomet buvo vos si biauriausio darbo: pradėjo! Vaikas stypčioja prie durų, šiamų Vytauto Didžiojo pami- •
Rengimo Komisija
MEDAL vartoti.
rengti
tam
tikras
prakalbas
nori
paskambinti
skambutį,
trys: Šv. Jono Kr. pošelpos
nėjimui iškilmių pastatyti dai ^haaRlem^uR4 tikrąsias ir neimkite 1X11? MM O
draugija su skaičium apie 40 prieš tikėjimų. Koks bezdžio-įbet nepasiekia. Einančio pro gražesnį paminklų; prie įspū
(33B3SB23
kitų. Vaistinėse tariul^/1
1 sį yf
nariui, Šunų-Dukteru socialis nžmogis atsineša biblijų ir šalį pono prašo:
dingų parodavimų, jo pager- i dydžių. Ieškokite “Gold Medai” vardo kekyienoje dėžutėje.
skelbia “mokslų’’, o šiaudi-j “Dėde pakelk, norių pastinė su 80 narių ir komunistu
niai lietuviai klauso.
kambint’’. Ponas pakėlė vaiRuošiamasi prie Vyčių Seimo. kuopa su 10 narių
1
Paskutiniais laikais pradėjo kas paskambino ir sako:
Šių vasarų mūsų kolonijoje
Jeigu palyginsim laikų du
“Dabar dėdė lėkim abudu
įvyks Lietuvos Vyčių 18 Sei metai atgal ir dabartį, tai ra katalikus šmeižti per savo
bus
blogai!”
mas. Jau daroma prisiruošimo sime didelę pažangų. Šiandie šlamštus, ypač puola klebonų
ir veiklesnius totalikus, bet
darbas.
įvairių draugijų randasi apie
Floridos pusiausaly Ameri
tas katalikų nebaido, tik da
Seimo renginio pirm. Petras 11. Kiekviena sava darbų dir
TIESIAI paskatina energingiau dirbti. koj, vienoj įlankoj žvejai su
Marcbulaitis valdybos
na ba, neskaitant bolševikiško egavo
žuvį,
suaugusių
iš
dvie

♦
Vienas keistas dalykas nie
Be persėdimo Didžiuoju
riams patiekė šiuos prisiruo lemento, nes jų darbas draugi
jų Žuvų.
laivu
šimo faktus:
jose. neneša kolonijoje sugy
Julijonas Klevickas, vice- venimo, nei apšvietus, bet ve MOTINOS dabar
PILNAS EGZAMINAS
pirm. ir Šv. Petro par. pirmi da kovų prieš katalikus.
$5.00 TIKTAI $5.00
sužino vertę
ninkas, pareiškė kad jis pasiūs
Katalikai nenuleidžia rankų
8PECIAOTSTA8
MAGNEZIJOS
visoms Vyčių kuopoms pa ir labai daug dirba. Štai, Šv.
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
tikrą specialistą, ne pae kokį nepakvietimus nuo šv. Petro par. Jono draugija per porų me
IŠ NEW YORKO
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
Kadangi Phillips fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
Toliau paskirta diena spe tų užaugo ligi 175 narių. Ge
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio
Milk
of
Magnesia kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,
Gegužes
24cialiam susirinkimui, kad ap gužės 5 d., 1929, susiorganiza
gelbsti užlaikyti val po pilno išegzamlnavlmo. Jus sutau
VYTAUTO
kus sveikatoj Ir ge pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų
tarus seimo tvarkų. Šiame su vo katalikiška jaunimo kuopa
11
vai.
r.
mirties
rame upe, tai kiek daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to,
kad
jie
neturi
reikalingo
patyri

viena
motina
privalo
sirinkime bus iš Centro nariai, Švyturys, kur jaunimas atvy
Visi Lietuviai Visose šalyse
mo, suradymul žmogaus
kenksmin
apie jį žinoti.
iškilmingai
švęs šias sukaktuves ir prisi
Užsisakykit
vietų
dabar.
Wisconsino Apskr. ir iš Keno- kęs iš Lietuvos ir gimęs Ka
šis nekenksmingas gumų.
mins senovės lietuvių kovas už laisvę, jų
Mano
Radio — Scope — Raggl.
velk be skonio vais
Del žemiausių kainų ir toli
didvyriškus žygius ir tose kovose didelius
slios “Cbainber of Comnier- nadoje jungiasi į bendras jėtas geriausia pagalina X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
tų karžygių laimėjimus.
Prisidėkit prie
mesnių
žinių
rašykite
arba
»»
tuos sttnptomus, kurie pa siškas bakteriologiškas egzaminavi
ce
šių didelių 600 metų Iškilmių aplankyda
as. tiražus darbas ir graži valkuose
prastai kįla dėl surūgusių vidurių, mas kraujo atidengs man jūsų tik
kreipkitės prie šių autori
mi savo tėvynę.
Pramatoina, kad šių vasarų dirva švyturiečiams darbuotis vėmimo, karščiavimo Ir dieglio. ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu
Hcandinavian American Unija siunčia
zuotų
Chicagos
agentų:
Jus
gydyti,
tai
jūsų
sveikata
ir
gy

Kaipo lengvai
1 iuosuojantis,
jis
vieną iš savo didžiausių laivų tiesiai iš
kuopos siųsdamos savo dele tikėjimo, apšvietos ir tėvy Švelniai
veikia, bet tikrai, pagalin vumas sugryš jums taip kaip buvo
New Yorko į Klaipėdą.
damas sukietėjimą,
slogas, valkų pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligą skil
gatus į Vyčių 18 Seimų, tu nės meilės srityse.
prisidėkit prie misi
vio,
žarnų,
inkstų,
odos.
kraujo,
ner

ligas.
vų, širdies, reumatizmo,
kirminų,
rės iš kalno $3 užmokėti už
šaukštukas
Phlllipa
Milk
of
Ma

Didžiausias Katalikų atlik
V. M. STULPINAS
P. P. BALTUTIS
gnesia atlieka darbą pusės paintės uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
delegatų, kuris gaus ženklų ir tas darbas, tai suorganizuota kalkinio vandens prirengiant karvės Jeigu turit kokią užsisenėjuslą, {at
3327
So.
Halsted
St.
3255 So. Halsted St.
pieną kūdikiui. Daugelis vartojimo kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne
turės teisę dalyvauti per tris parapija. Pirmu parapijos kle būdų
yra išaiškinti knygoj "Useful pasidavė net gabiam šeimynos gy
UNIVERSAL STATE BANK
J. J. ZOLP
dytojui, neatidėlloklt
neatėję pas
dienas surengtuose:
teatre, bonu buvo kun. Gervickas; Information”. JI jums DYKAI bus mane.
3252
So.
Ilalsted
St.
4559
So. Paulina St.
pasiųsta. Kreipkis į The Phillips Co.,
DR. J. E. ZAREMBA
šokiuose ir koncerte bei už per kelis mėnesius jis energin- 117 Hudson St., New York, M. Y.
arba į
Pirkdamas žiūrėk, kad gauti tikrą
8PECIALISTA8
kandy.
gai dirbo, bet, dėl tam tikrų phiiups muk of Magnesia. DaktaInėjlmas Rūmas 101B
Tat, iš anksto raginant ruo uplinkybių, apleido Torontu.
11<onlums "Medavo per 50
20 W. JACKSON BLVD.
štis delegatus ir savo patari Gcrvickui apleidus, katalikų
*Mllk of Magnesia” buvo Chas.
Arti State Gatvės
.
,
,
•
,
H
Phillips
Chemical Co. 8. V. re- Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki
150 N. La Šalie St., Chicago
mus ir patyrimus siusti mūsų eilese pasidaro kiek liūdniau. Iglstruotas vaizbos ženklas ir jos 1 PO pietų. Vakarais nuo B Iki 7
nuo 10 ryto Iki 1
kuopai.
nuo Nedėltomis po
Nepoilgo vėl gauta klebonu l?į™takuno’ cha,,■ H
*
pietą
Vytis.
-1

STATISTIMiy ŽINiy
RINKIMAS.

LIETUVIAI AMERIKOJE

«o,ul

Sloan’s

Liniment

TORONTO, KANADA.

ŠIOS

KENOSHA, WIS.

(KLAIPĖDĄ

tari

SUKAKTUVĖS

81

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE

Teatras.

Lietuvos Vyčiai 38 kp. vai
dins veikalų “Meilė— visų li
gų gydytoja“, balundžio 27
d., 3 vai. f»o p., Šv. Petro pa
rap. svetainėje.

Fteen*a*mint
The Laxativc
Mėgsta jį visi
Stomų fcramtlmui

mint, taip kaip guma-

TUBBY

Covering His Track*.

(

5

D R A U G 'A S

Trečiadienis, tJul. 23 J., 1933

PRANEŠIMAS

DR, NORMANTAS

C H I C A G O J E

DR. M, T. STRIKOL

DR. R, C, GUPLER

Telefonas Boulevard 1238
Ofiso TeL Vlctory 1487
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Of. Ir Res. TsL Hamiock 3174
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
atidarė antrą ofisą (su Dr. LauralPersikėlė po num.
; člu — viršuj Belskio-Rakščio aptieOakley Avenue Ir 24-tas Street
kos) po nr. 2423 West Marąuette,Rd.
Telef. Canal 1711-0241
Ofiso Valandos; 8 Iki 13, 1 Iki 8
3236 S. HALSTED STREET Valandos: nuo 2 iki 4 po plot. Tol.
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllals
Prospect 1930,
dieną. Ir 2:22 Iki 2:22 vakare
3133 S. HALSTED STREET
Tel. Vlctory 6965
| Senas ofisas toj
pačioj
vietoj:
Ir Ket vergais vakare
Valandos: 2-5 po pietų, 6-8 vakare 4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
4608 S. ASHLAND AVĖ.
Antras ofisas Ir Rezidencija
6 iki 8 vakare Tel. Houlevard 7820
Netoli
46th
Street
Okloaoo.
UL
6504
S. ARTESIAN AVĖ.
Rez. <661 S. Albany Avė. Tel. ProsOfiso Tel. Vlrglnia 0021
Ofiso Vai. Nuo 2-12 rytais: nuo 7-2
L. V. “DAINOS
CHORO
18M Nedįlomi8 tlk vagal ,uRezidencijos: Vaa Buren 6811
'vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-6 po
i plet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak.
NARIAMS.
9ventadlenlals pagal sutarimą.

NAPRAPATAS

I

taip viskas gražiai atrodo, kad
nesijaučiama kaip tris kart aX Aušros Vartų asistentas pėjus bažnyčia baigėsi iškil
kun. Vitkus grįžęs iš Gary, minga džiaugsmo valanda.
Dr. kun. Navickas sako pa
Ind., džiaugiasi, kad kun.
Maltis jau sustiprėjo ir po li mokslų ir tuojau laiko iŠkilgos per Velykas pirmų kartų alingas prisikėlimo Kristaus
galėjo skaitytinas sv. Mišias Į šv. Mišias, per kurias musų
didysis eliorasį vedamas varg.
laikyti.
JYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Didelis darbas, kurį choras i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X Aušros Vartų klebonas J. Brazaičio gražiai giedojo
Republlo 8466
Tai. Canal 6764
Ofisas 2403 W. 63 Street
4142 Archer Avenue
turėjo
atlikti
prieš
Velykas,!
491Q
Michigan
Avenue
pirmadienyje šv. Antano ligo Kosewig’o Mišias.
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų
Kertė Bo. Weotern Avenue
2 Iki 4 Ir 6 iki 8 v. v.
ninėje su šv. Sakramentais
TaL Prospect 1222
su džiaugs.,. U»j.
Kenuocd 5107
Nedėllomls nuo 10 Iki 12 ryto
Rezidencija
2262 Bo. Leavitt 2
aplankė Jonų Govmanų, jau gausias Velvkų dovanėles. Al-į 110t’e °iaziai’ vlbUr ljaclaie
Namų Ofisas 8413 Franklln Blvd.
GYDYTOJAS.
Tai. Canal 2222
Vai.:
nuo
9
iki
11
vai.
ryte;
torių
Puošimo,
Nekalto
Pra!
žluon
*
ms
didelio
i
s
P
udžio
‘
Vai.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.
CHIRURGAS
senyvų pavieniai gyvenantį
Valandos: 2-4 po ptotų Ir 7-2 v.
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
Nedėlioj pagal susitarimą
IR OBSTETRIKAS
vyrų iš Pakuršės kilusį, kuris sidėjimo mokyklos draugija! Dabar, paskutinis prieš va- Į Šventadienio^ ir ketvirtainio1
Gydo
staigias
ir
chroniškas ligas
Ofiso Tel. Canal 2118
sunkiai serga vidurių liga.
ir daugybė parapijonu eina.!saros dyklaikį L. V. “Dainos” j
vyrų, moterų ir vaikų
Ofiso Tel. Kedzie 0482
Namų Tel. Lafayette 0098
X Veronika Vavrinskienė, šventai pasiruošę ėjo prie Die-į choro vakaras bus nedėlioj, i
DARO OPERACIJAS
Rezidencios Tel. Drezel 9191
Tel. Hemlock S700
po sunkios vidurių operacijos, vo stalo.
! gegužės 4 d., Meldažio salėj. į
Rez. Tel. I'rospect 0610
Ligonius priima kasdieną nuo
pajuto kojose skaudų gėlimų
Viskas baigėsi ryto 7:15 Laiko nedaug. Todėl ateinantį,
pietų iki 8 vai. vakaro.
OFISAS
Nedėlioinis
ir seredomis tik
ir aštunta savaitė, gydoma šv.Įval.
Rap.
penktadienį, bal. (April) 23 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IŠkalno susitarus
1900 S. HALSTED STREET Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
Antano ligoninėje, dar vis
Ofisas 6155 South Kedzie
d. visi clioro nariai kviečiami
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Ofisas ir Laboratorija
NAMAI
Rez. 6622 So. \Vhipple
neleidžiama grįžti savo šeiiny- ‘DRAUGO” RADIO KON suvažiuoti pamokai. Prašomi Vai. 2-4,
Vaikų Ir visų chroniškų ligų
7-9 v. v. Išskiriant Ket.
Ir X-RAY
4193 ARCHER AVĖ.
non.
GERTAS.
Ofisas 3600 W. Roosevelt Road
ne,suvėluoti. Painoka prasidės
2130
WEST
22nd STREET
Valandos: prieš pietus pagal sutarti
Kampas Central Park Avė.
X Šiandie 23 balandžio Auš
CHICAGO
------------8 vai. Kviečiame ir naujų naNamuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. ▼.
ADVOKATAI
VALANDOS: 2-4 po plet, 7-2 vak.
ros Vartų mokykloje 8 vai. va
Balandžio 21 d., tarp 7-8 vai. į rįų atvykti ir įsirašyti choNedėllomls Ir šventadieniais 10-12.
Tel. Lafayette 5792
kare įvyksta Chicagos Aps vakare vėl mums pasigirdo ran.
Tel. Wentworth 3000
kričio Vytauto Iškilmių Ko per radio kilni lietuviškos dai
Valdyba.
Phone Armitage 2823
Rez. Tel. Stewart 8191
misijų susirinkimas dėliai val nos širdį jaudinanti melodija:
ADVOKATAS
dybos rinkimo.
buvo tai pasirodymas buv. Lie: Remkite tUGS Profesionalus
Vai: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
Suite 721 First National Bank Bldg.
tu vos operos artisto Justo Ku ir Biznierius, kurie garsinasi
1146 MILWAUKEE AVENUE
",Office: 4459 S. Califomia Avė.
38 S. DEARBORN ST.
Gydytojas ir Chirurgas
Valandos: 12 iki 2 ir 2 iki 8 P.
Velykų įspūdžiai.
dirkos vadovaujamojo šv. Pa dienrašty] “Drauge".
Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5
Seredos vakare uždaryta
Nedėlioję pagal sutartį.
Vakarais: 2221 W. 22nd Street
6558 SO. HALSTED STREET
Nedėlioj pagal sutartį
Velykų išvakarėse Aušros nelės Nekalto Prasidėjimo
(Su Adv. John Kuchinsku)
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Vartų bažnyčioje į vakarines parapijos choro ir jo garsiųjų GALVOS SKAUDĖJIMAS
Vai.: 5-8; ser. ir pėt. 5-6.
Tel. Canal 2552
|Ofiso ir Ites. Boulevard 5 913
pamaldas daug prisirinko žmo solistų. Kaip malonu įvairių
ŠALČIAI
SKAUSMAI
nių; vieni buvo pasiryžę per musų lietuviškųjų parapijų ir
O P T E M I T K I S T A I
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Greitai palengvinami
naktį budėti, kiti ėjo šv. iš įstaigų chorų klausytis ir jų!
su
X — Spinduliai
3464 SO. HALSTED STREET
ORANGEINE MILTELIAIS
Ofisas
2201
West 22nd Street
pažinties, kiti atėjo Kristaus gražų giesmių pildomųjį re
Ofiso valandos nuo 1 iki S po
KLAUSKITE SAVO
ADVOKATAS
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6221
pietų
Ir
t
liti
S
vai.
vakare
APTIEKININKO
Tel. Vlctory <379
karstų atlankyti.
pertuarų bei rinkinį vienų su
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Res. 3201 S. WALLACE STREET
10c
ir
25c
11
So.
La
Salio
St.,
Rooin
1701
Avenue
Tel. Republlo 7868
Asistencijoje Marijonų klie kitais palyginti. Lig šiol jau
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 2-6
, Valandos 1 — 3&7 — 8 v. V.
Vakarais
rikų pats klebonas Kristaus turėjome malonumo klausytis
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
Tel. Heznlock 8161
2241 SO. HALSTED STREET
LIETUVIS
AKIŲ
SPECIALISTAS
karste atlaikė Koinpletų. Dr. chorų “Dainos”, Chicagos var
Tel. Vietory 0662
7-2 vai. vak. apart Panedėllo Ir
Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6659
kun. J. Navickas apie Jėzaus gonininkų, parapijų šv. KryPėtnyčios
• kentėjimus pasakė gražų pa- žiaus,
Ahšros '
Vartų,’
GYDYTOJAM Ir CHIRURGAI
>436 W«et 33 Street
mokslų. Vyrų ir moterų sųj un į Švento
Mykolo,
Gimimo,'
Vai.: •—13 ryte. 1—4 p. p.
Ofisas Ir Akintų Dirbtuvė
giečių chorai kryžiaus kelius Marijonų bernaičių kolegijos, '
Gydytojas ir Chirurgas
v, r. Nedėlioj susitarus.
I
_•
3265
S.
Halsted
St.
giedojo.
1 šv. Antano ir dabar Šv. Pane-1
(Jobn Bagdziunas Borden)
1831 SOUTH HALSTED ST.
Vai.: 10 vai. ryto—8 v. v.
Velykų naktyje
Kristaus į lės Nekalto Prasidėjimo choro. į
Nedėlioj 10-12
ADVOKATAS
Resldenclja 6600 So. Arteslan Ava
karste poromis pasimainydami' Kiekvienas choras vis turi
I Valandos 11 ryto Iki 8 po pietų
105 W. Adams St. Rm. 2117
6 iki 8:30 vakare
parapijos komitetai, pasipuo naujų ir dar kitų negiedotų
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR
Telcphone Randolph 6727
šę kamžomis, budėjo.
dainų, o kad ir tos pačios
AKUŠERIS
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Auštant užėjo smulkus lie- dai"08 išpildys kiekviena-,
4740 Dorchester Avenue
Telephone Roosevelt 9090
nie chore vis pasižymi savo- į
' ,
Tel. Drezel 6323
Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600
tus. Rodėsi, kad sutrukdys
Perkėlė savo ofisų po nuyri ariu
Vai.: 8 Iki 10 ryto
tiškumu ir kelia ypatingų mū
žmonėms ankstybų rytų rink
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
6-8 vai. vakare
sų dėmėsį.1
tis į Kristaus prisikėlimo pa
SPECIJALISTAS
Tikrai dienraštis “Drau
maldas, bet priešingai, ėjusie
OFISAI:
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
LIETUVIS AKIŲ
gas” ir Peoples FurPiture Co., į
4901 — 14 St.
2924 Washington Vai. ryto nuo 10- 12 nuo 2—4 po
LIETUVIS ADVOKATAS
ji bažnyčion lietaus nenusi
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd.
pletų: 7—8:20 vakare
ruošdami šiuos koačerfus, pui- i
SPECIALISTAS
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451
gando, ir musų erdvi su 1,000!
Nedėllomls 10 iki 12 .
kiai pasitarnauja mūsų visuo
2221 West 22nd Street
Palengvina aklų įtempimų
kuria
sėdynių bažnyčia taip užsi
Telef. Midway 2880
eatl priežastim
galvos skaudėjimo,
menei ir menui!
svaigimo, akių aptemimo, nervuotuArti Leavitt Street
pildė, kad vėliau atvykusiems
TAI
mo. skaudamų aklų karšt). Atltal
Justas Kudirka prie didžio
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Telefonas Canal 2552
sau kreivas akla nulmu cataractua
prisėjo stovėti bažnyčios ta
Tsl. Boulevard 14*1
Atitaisau trumpų regystą Ir tolimų
Rezidencija
jo mišrojo parapijos choro da
PAŠAU
kuose ir prieangyje.
4729 W. 12 Pi.
Nedėliomis ,
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va regystų.
davė mums progos pasiklausy
Prirengiu teisingai akinius visuose Tel. Cicero 2888
Susitarus i
Lygiai 5 valandų ryto kle
KIT
kare. Seredomis ir Pėtnyčio- atsitikimuose. egsamlnavlmas daro
ti vienų merginų, vienų vyrų
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris
mas su elektra, parodančia mažiau
bonas, klierikų ir ministrantų .
mis nuo 9 iki 6.
GAS
sias
klaidas.
.....
i- ii' mokyklos mokinių VH ir
DENTISTAI 3343 SO. HALSTED STREET
asisteneųoje
pradeJ
.
Speclalė
atyda
atkreipiama
moky

VIII skyriaus mergaičių cho
MAN
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
jo
Rezurekcijos
pamaldas
klos vaikučiams
7—8 vakare
Office Boulevard 7249
rų; solisčių ir solistų dainos
prie Kristaus grabo giesme
Valandos nuo 19 ryto Iki t va“Aš bijau pasakyt”, “Žalio
į kare. Nedėllomls nuo 12 ryto Iki
(Juozas J. Grisias)
“SS. Trejybei garbė”. Mal
11 po pietų.
je lankelėje”, “Naktis svajo
doms pasibaigus, karstų švęs
ADVOKATAS
Kainos pigesnės, kaip kitur
LIETUVIS DENTISTA8
nėmis papuošta”. Tikrai pui
tu vandeniu pašlakščius ir pa4712 S. ASHLAND AVĖ.
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
18 BU8UOI
kiai buvo sugiedotos, bet už
4246 Bo. Ashland Avenae
kodylavus iš karsto tapo pa-į
Telef. Boulevard 2800
Ant
Zaleskio
Aptlekos
vis įspūdingiausiai girdėjosi
Tel. Boulevard 7589
Gerai lietuviams žinomas pa* sa
imti raudona stula papuoštas
RESIDENCIJA:
metus kaipo patyręs
stipraus tenoro kantata “Svei
6615 So. Itockwell Street
tr
kryžius ir Kristaus prisikėli
Jei jus kraustysite*, tul pašau
TeL Canal 2222
Telef. Ilepubllc 9723
ka Marija”.
Rap.
kit “Gus Man — \Vabush 6000’
Gydo stalgias
Ir ehronlgkas Hmo stovyla procesijai vado
ir praneškit mums savo seną' vle
gasvyrų, moterų Ir vaikų pagal nau
vauti. Galutinai nuimti nuo
jausius metodus X-Ray Ir kitokius
tą ir naują ir kur mes galime
DHNTZBTAS
elektros prietaisus.
Pritaikyme
akinių
dėl
visokių
aklų
gauti
raktą,
kad
galėtume
užda

Šv. Sakramento Monstrancijo
2201 WBST asnd STREET
Ofisas ir Laboratorija
ryti gesą senoj ir atidaryti naujoj.
je išstatyto uždengimo šydai,
LIETUVIS ADVOKATAS
(Kaaspas Ueavltt St.)
Atsiminkit pasakyti,
kurioj dle
Netoli Morgan Street
tris kart pagiedojus “Per Ta
noj jus norite, kad "gas man” at
Valandos* Nuo 9 iki 12 ryto
0PT0MBTEISTA8
127
No.
Dearborn
Street
"Mld<lletown, Ohio, kovo 15. — eitų.
1025 WEST 18 STREET
nuo 1 Iki 2 vakare
vo šventų iš numirusiųjįj pri Trlnerlo
Room 928
Kurtus Vynus telkiu, stebė
Seredoj pagal sutartį
Tel. Franklln 417 7
VALANDOS: Nuo 19 — 12 pietų N
sikėlimų” prasidėjo procesija tinus rezultatus. Dabar aš Kaliu sal
GAS MANO ŽENKLAS
džiai miegoti veik. po 10 metų. Jū
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subatas
nuo • Iki 7:29 vai. vakare.
Tel. Lafayette 5820
dviem choram pamainomis gie sų skelbimas į kur) aš atsiliepiau
Tel. ofiso Canal 2119 Rea. So. *kore
buvo tikra palaimų. Jūsų Wm. H
Kiekvienus Gus Man turi mė
3238, arba Randolpb 682».
52 East 107-th Street
dant “Linksma diena mums Fach.”
lyną ir baltą ženklą, kurį jis pa
Kampas Michlgan Avė.
nušvito”.
TRINERIO KARTUS VYNAS rodys, jei pareikalausite. Jei ne
Tel. Pullman 5950
DENTISTAS X-RAY
Nuo 3 iki 9 vak. Ir Subatomis
Procesija tikrai buvo sese-1n,eka<* neappviiia. Jo sud»tin«s da- norite telefonuotl, tai galite rašyti
* lys yra geriausios, kas žinoma me
4193 Archer Avenue
rų Kazimiericčių gražiai sut- į dtclnal dėl vidurių išvalymo, dėl pa- urbu asmeniškai atsilankyti j Gas
kompanijos ofisus. Tuos ofisus ra
Rez. Tel. Lafayette 4365
Gydytojas ir Chirurgas
Telephone Central 6226
. ,
„ ,.
i i_i
I greitlnlmo virškinimo ir pagerinimo
varkyta: mažutes mokyklos I apotlto r Ua<1 8Usdprinti visą šute- šito ant antros pusės gaso bilų.
Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
mergaitės rožių bukietais neši-J™
Ji,neXnaĮ
akinių
Boulevard 7580
Tel. Yards 0904 •
Rea Hemlock 7601
nos beria jų lapelius, mažučiui 4«JHną Ir panašius vidurių trubellua
1801 S. ASHLAND AVENUE
The Peoples Gas
•'Bandyk J) šiandie! Apttekoze. 8emy
advokatas
bernaičiai nešė daugybę trintu- .peitai iš jos. Triner co., 1233 so
Platt Bldg., kavnp. 18 St. 2 aukštas
Rezidencijos Tel. Plaza 3200
Light and Coke
Pastobėklt mano iškabas
fo ženklelių: vėlevSIių ir ilgų
“***
124 Nortb LaSalle Street
VALANDOS:
Valandos nuo 9:80 ryte Iki 8:30 va
CHICAGO, ILLINOIS
Nuo 10 Iki 12 dieną
Co.
DENTISTAS
gražių painios lapų, Mergaičių
1>ept 1;,
karo.
Seredomis
nuo
9:80
iki
12
▼.
Nuo 9:39 iki I vai. vak.
WEST SIDE ŽINIOS.

DR. S. A. BRENZA

A. L DAVIDONIS, M. D.

DR. J. P. POŠKA

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. T. DUNDULIS

DR. A. RAUKUS

DR. R. ARON

DR. A. L. YUŠKA

DR. A. A. ROTN

PAUL. M. ADOMAITIS

DR. W. F. KALISZ

DR. H. BARTON

DR. A. J. BERTASH

A. A. OLIS

DR. A. J. JAVOIš

DR. S. BIEZIS

DR. G. SERNER

DR. V. S. NARYAUCKAS

DR. P. Z. ZALATDRB

JOHN R. BORDEN

Jei
Tu
Kraustais

DR. ŽMUIDZINAS

DR. VAITUSH, 0. P. D.

DR. CHARLES SE6AL

JOHN KUCHINSKAS

DR. S. A. DOWIAT

DR. V. A. ŠIMKUS

JOSEPH J. GRISH

DR. C. Z. VEZEUS

WABASH

DR. MERZMAI

6000

J. P, WAITCHUS

PIRMAS SALDUS MIEDAS
PO 10 METŲ

25 METŲ PATYRIMO

DR. 6.1. BLOŽIS

JOHN SMETANA, 0. D.

DR. X A. PAUKŠTYS

DR. MAURICE KAHN

F. W, CHERNADCKAS

DR, A. P. KAZLAUSKIS

Nekalto Prasidėjimo draugija Varda« ..................................................
sudarė procesijos vainikų ir AdregM ................................... .

Office; 1999 Bo. Union Ava
TeL Rooeevelt 9719
▼ak ano 9 UU I >aL vaM.

«oal

ryto. Nedėllomls nėra skirtų
valandų.

Room

Tbons Canal

S

0128

į

4712 Bo. Ashland Avenae

▼ai.: Nūs 9 ryta Iki 8 vakarų

Nuo 2 iki 3 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakaro.
Ned«L nuo 10 Iki 12 dienų___

Q

e

OOUOAS

GRABORIAI:

CHICAGOJE

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuoplglau•ia.
Reikalo meldžiu atsisaukt), o
klano darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 Arba 2516

PIRMASIS AVIACIJOS
PENSIONIERIUS

I

VIENIBININKŲ” SUVA
ŽIAVIMAS

SV. KAZIMIERO AKADE laikas trumpas. Visos iš vien
Mūsų aviacija atsisveikino j' Kovo 23 d. įvyko ūkininkų
dirbdamos daug nuveiksime. su karo lakūnu kapitonu S. 'vienybės suvažiavimas. į vieMIJOS RĖMĖJŲ 8 SKY
Tat, visos į Šv. Kryžiaus par. Stanaioiu, palydėdama jį at-/nybininkų komitetą išrinkta:
RIAUS VEIKIMAS.

salę balandžio 23 <1., 7 vnlan-' sargon kaipo pensionierių ir ženi. ūk. rum. p. Aleksa pirMarąuette Park. — Nelabai dą vakare.
pusiau invalidą. Išeidamas at-' mininku ir nariais Bulvičius,
2314 W. 23rd Place
Sodalietė.
senai rėmėjos turėjo savo va
sargon jis išsineša keletą su- j Galvydis, Klupšas, Varkala.
Chicago, III.
ju, Gimimo Panelės Šv. para
laužytų šonkaulių ir bent per Anot ministerio pranešimo, eSKYRIUS:
1439 S. 49 Court Cicero, III. pijos auditorijoje. Vakaras
du kartu laužytą koją. Nors
L
.
_
Tel. Cicero 6927
joms atnešė nemažai pelno,
jis yra tik 32 metų amžiaus,
AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAS
bet dar nepatenkintos tuomi
bet aviacijos tarnyboj šis a-'
Vytauto 500 m. sukaktuvių mžius jau yra arti ribos. ‘V.’
Simpatiikas —
jos vėl rengia vakarą, kad at
Per 20 Metus Užima Pirmenybė.
Mandagia
—
silyginus seselėms už. visą ge minėjimo centralinio komiteto,
Pirm negu pirksi automobilių, pamė
Chicagoje, svarbus susirinki
geresnis ir Pigesgink BUICK ir MARQUETTE
rą, ką jos mums padarė.
PABĖGO KETURIOS
mas
įvyks
šį
vakarą,
Aušros
ARCHER BUICK CO.
lis už kitų patar
KALINĖS
Šį kartą bus “bunco party” Šv." Kazimiero" Akademi-iVart’ P”' “®k7kI»i- .vis«

PRANEŠIMAI.

BUICK

4400 Archer Avenue

iavilnas.

... . , .v. n/kolonijų išrinkti komitetan
Iš Zarasų praneša: naktį iš
jos auditorijoje balandžio 24 (
. . , . _A_A
nanai,
bei
atstovai
malonėki

26 į 27. II. iš vietos moterų
d., 1930, 8 valandą vakare.
te
skaitlingai
dalyvauti.
kalėjimo pabėgo' keturios ka
Jus žinote, kad kada tik įvyk
PAGRABŲ VEDfiJAI
Posėdis
prasidės
8
vai.
va

linės, perplovusios geležinius
sta “bunco party” pas sese
Dldyala Oflaca:
kare.
grotus. Pabėgusiųjų tarpe e4605-07 So. Hermitage Avė. ris, niekuomet neišeinate ne
Kom.
laikinas
rašt.
Tol. Ygrds 1741 H 1741
,santi
ir Chodosaitė, žinomo
patenkinti. Visi linksmus na
SKYRIUS
Kauno pirklio ir tarybos na
mo traukia. Taigi ir šį kartą
4447 So. Falrfleld Avenoe
Labdarybės centro susirin rio duktė.
atsilankykite Vienuolyno audi
8KYRIU8
1414 So. 4# Ct. Cicero
torijon ketvirtadieny, bal. 24 kimas įvyks ateinantį trečia Pabėgusiųjų policijai nepa
Tel. Cicero 2794
d. ir, pasilinksminę, “subyti- dienį bal. 23 d., 1930, Aušros vyko sulaikyti.
SKYRIUS
“V.”
1991 Auburn Avenue
Vartų
parapijos
svetainėj.
nę” kitus metime kailiuką,
Tel. Boulevard 8201
pareisite namo nešini gražią Kuopos prašomos kuodaugiauMETROPOLITAN
siai atstovų prisiųsti.
dovaną.
ELECTRIC SHOP
Valdyba.
Jau po Velykų, vėl galime
G. Navadomskis, Savininkas
figiausils lik. graborius. linksmintis. O kadangi “bunMarąuette
Park.
—
Šv.
Ka

Elektros kontraktorius
OHKUMMiB)
Ico” jau senai belošėme, ateiLaidotuvėse D«-.
zimiero
Akademijos
Rėmėjų,
8
2515
W. 22 St. Tel. Canal 2591
umuju
geriausia kime visi — seni ir jauni, pa
ir pigiau aagu kiti
. . . .
, .
skyriaus, bunco party įvyksta
toM. kad prikiau- į mėginkime savo laimę.
šiandien vakare, bal. 24 d.,
aaa prie arabų iš
Rėmėja.
dirbi at ės.
8 vai., Šv. Kazimiero Akade
OF3SAS
<01 Weat 10 M.
mijos Auditorijoje. Komisija Automobilių pirkėjams ir savinin
RADIO ŽŽŽ.
Tel.
Canal
1174
kams pirm pirkimo naujo karo šir
SKYRIUS:
1210
kviečia visus marąuetteparkie dingai prašom atsilankyti ir pama
So. Halsted Street
tyti naujus 1930 Nash automobiius
Tel. Vlctory 4090
sul vėliausios mądos automatiškais
Town of Lake. — Geg. 1 d. čius atsilankyti.

J. F. EUDEIKIS KOMP.

J. F. RAMIUS

PRANEŠIMAS.

Phon» Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS
Mošų patarnavimai
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes netart
as* Klaidų užlaikymui
skyrių.

Nauja, graži
plyčia dykai.

ko

8307 Auburn Avenue
Telefonas Yards 1199

STANLEY
P. MAŽEIKA.»
*' '• • - “
GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems relkalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET

{taisymais. Sport Royal tekiniais ir
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai
Nash gali papuošti- Už tokias pri
einamas kalnas pas

J. Lulevičius

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDBJAS

1650 We«t 46th Street
Kampas 44tn Ir Paulina Sta
Tel. Blvd. 1209

Hulludlmo valandoje kreipkitės
prlo manse, patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai.
gerai
Ir pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų

ffijįįĮ.

.....
RUTKUS ~

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lle.
Koplyčia Dykai

M0 West 18th Street
Ganai 8101

LIETUVIS PARDAVĖJAS

LEAVITT STREET
GARAGE

BOLŠEVIKŲ AUKSO

2400 So. Oakley Avė.
Tel. Canal 1976

ATLAS PHOTO STUDIO
IEŠKOTOJAI
Town of Lake. — Visos ligi
vienai susirinkime Šv. Kry
J. W. Staneika
žiaus par. salėn, balandžio 23
Naujas Savininkas
(Tąsa nuo 2 pusi.)
d., 7 vai. vak. Bus praktika
Gerai, pigiai ir greitai atlie
dėl “Motinos Dienos” pro- Štai kokia nepalaima įvyko
kam visokį fotografijos darbą.
gramo, kuri įvyks gegužės 4 su rusu turtuoliu Sivkov.
4090 Archer Avenue
d. Nepamirškime ateiti, nes Bėgdamas nuo žiaurųjų bol
Tel. Lafayette 0265
ševikų jis pinigus ir brangenv
bes užkasė miške arti Tomsko,
A. ALESAUSKAS
Vakari} Siberijoj. Pats varMOTOR EXPRESS
gais-negalais
pasiekė
Ameri

GRABORIUS
Mes permufuojame-pervežaOfisas
ką. Praėjus porai metų jis pas me pianus, forničius ir kito
3238 S. HALSTED STREET lapčia gryžo Rusijon atgauti kius dalykus.
turtus.
Te1. Vlctory 4088-89
Taipgi parduodame anglis

A. PETKUS

Res. 4424 S. R0CKWELL ST.

Pagaliau jam pavyko pa
kliūti į Tomsko apylinkes. Už
.
1
1
kastų turtų nerado. Nuo ap
linkinių gyventojų jis patyrė,
kad jo užkastus pinigas ir
L1ETUVI8 GRABORIUS
brangenybės
vilkai atkasė.
O f I a a ■
4603 S. Marsbfield Avenue Žmonės tai atrado ir supirinko.
Tat. Boulevard 9977
Tol. Virginia 1290

EZERSKI

geriausios rųšies už prieina
miausią kainą. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir
nebrangus.
7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099
Mes pervežame daiktus ir j
kitus miestus.

Ramova

3518 So. Halsted Str.
Gražiausias Teatras Chicagoj

Rendon 4 kamb, <19. 22 ir Rockwell, 5 kamb. *25. Karlov (t 14 St.
Kreiptis 4257 W. 22 St.

Ut., Ser., Ket. bal. 22, 23, 24
“SH0W OF SH0WS“

Dalyvauja 77 garsiausieji ar
tistai, 1,000 gražuolių ir šokė
jų. Tai veikalas, kokio dar nė
ra buvę. 100 veikalų viename
Nei viename veikale nebuvo
tiek garsių artistų, kaip šita
me.
Vitaphone Vodevilio aktai

REAL ESTATE
5 kamb. plytų, tikrai modern. *5.700
cash *1,000. 3838 \V. 64 Pi.

A PLATAI — $22,000.
8 kamb. apt., ineina *4,700 met.
arti Englewood L, geram stovyj, *5,000 cash. l’aaukuosim už *22,000.
Fcstln & Harmon
610 E. 75 St.
Stewart .7 402
Pigiai pirk 3 kamp. lotus 94 St.
*9,000. Uoldschvvltz,
3121
Fulton
Blvd..
Naujas 5 kamb. bung. Ateik šian

Kalbantieji paveikslai, dai die. *8,700. Turi pamatyt, retas bargenas. Geros išlygos? 9612 Calumet,
nos, muzika, pasaulio žinios. j^vart^iM
Viktoras Yuknis, Savininkas
Durys atsidaro 1:30 vai. po p. PARDUOSIM ŽEMIAU VERTUS
Visokis automobilių dar
2 (du) 5 kamb. 2 fl. namai
4621 So. Trumbull
bas. Kainos prieinamos, dar
JVAIROS KONTRAKTORIAI 4623 So. Trumbull
Tarp- Archer avė. ir 47 st. geroj
bas garantuotas. Red- Crown
padėty.
MARK I.F.VY & BROTHERS
gazolinas.
STANLEY CIBULSKIS
2226-30 So. Leavitt St.
Tel. Canal 6954

Wm. J. Kareiva
Savininkas
Del geriausios rųšles
Ir patarnavimo, šaukit
GREEN VALLEY
PRODUCTS
Olsella šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 So. Paulina St.

7 So. Deartiom St.

MOI.IAVOJIMO KONTRAKTORIUS

5234 S. SEELEY AVĖ.
Hemlock 0653

aš padarysiu gražią dresiukę pa
gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238
Valand-os nuo 10 ryto Iki 6 vai.
vakare, utarnlnke, ketverge Ir subatoms Iki 9 vai. vakaro.

pigiai,

Bungalow, kamp., naujas. Pigiai.
Tuoj reik parduot. 7159 So. Seeley.

DIDELIS DAR6ENAS
M. ZIZAS

Baigiamas statyti 3 flatų
muro namas ir storas tinkaNamų Statymo Kontraktorius
Statau {vairiausius namus prieiname maS bile kokiam bizniui. Gekaina.
gnžio-May 1 bus visiškai gata7217 S. CALIF0RN1A AVĖ.
2451 w. J
Telefonas Hemlock 6594

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

Randolph SB83

NUPIGINIMAS.
Bungalow
su garadžiu,
3528 W. 59 Place.

Poparloju, moliavoju Ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos. .
Darbas garantuotas.

Tel. Boulevard 1189

R EIK A LINGA

SODALIEčIŲ DOMEI.

I. J. Z O L P

JONAS ŠLEGAITIS

Kom.
Ladė E. Daukšaitė baigs slau
gių (nurse) kursus, Šv. Jono
slaugių mokykloje, Spring- Brighton Park. — Dr-stės BALZEKAS MOTOR SALMgj
Nekalto Prasidėjimo Šv. M.
field, III.
4030 Archer Avenue
X Didžiojoj Savaitėje, daug Panos moterų ir mergaičių su
Tel. Lafjyette 2082
žinomų lankė Šv. Kryžiaus baž brinkimas pripuola sekraadieSavininkas R, Andrellunas
nvči,. Visi' gėrėjosi gražia, di- j’V, balandžio 27 3, U kadanUžlaikau visokių
tuksint ų ir sldadinga bažnyčia, naujai įrengia ^1
dien»
’x>2"y«ioj
srlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
grabu ir gražia P. Š. Lourdės bns «erb' kler' P*
raus > 5,000 kostomerių pasinaulio, pianų rolių,
'primicija, tat susirinkimas į-įduoti musų išpardavimu. Barrekordų
Ir t. t.
grota.
Taisau laikrodžius
ketvirtadieny,
balandžio'
Ir muzikos Instru
X Nors lytingas buvo Vely-' vyks
.........
.............
“*”i genai visai šeimynai.
mentus.
24
d.,
7
:30
vai.
vak.,
parapijos
Seilai” ant:
k,į rytas, tačiau, didelė Šv.
d“ 7:30 vaL Tak- DaraI>i''’s j!
2650
West
63rd
St. Chicago.
Čeverykų
Kryžiaus bažnyčia buvo pilna svet. Kviečiamos visos nares
Telefonas HEMLOCK SS8Š
Oresnių
žmoni,), vėliau atėję turėjo.skaitlingiausiai atsilankyti i»
M. Pakeltienė, rašt.
Kelnių
stovėti. Pirmą kartą pamatę
Maliavų
'
išdekoruotą Šv. Kryžiaus baž
TAISOME
Brighton
Park.
—
Birželio
Vamišių
nyčia grožėjosi jos puošnumu.
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS
Vaikų drabužių
Muz. p. V. Daukšos gerai iš- 25 d.<v>'ks Bri«hton Vyčių 36
Sutaisom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus ir kas tiktai
Kainos numažintos taip, reikalingą
lavintas šv. Cecilijos d,oras ku0P°s basel>a" na,'dos laboi
prie mašinos
viską
padarom.
galingai ir gerai giedojo, solo didcli 8okiai’ Sradažio su kad pritaikinti jūsų kišeniui.
Atsiveskit vaikus ir visų Drillings Auto Body
giedojo S. Jurgaitė, N. Mau- 2242 W- 23 PI. Muzika bus
šeimynų. Juo daugiau pirksit,
raitė ir Kušleiko.
!PoTi,° 8inrafio ir *>
834 W. 35th St.,
X Šv. Kryžiaus bažn. 40 Chicagoans”. Visi širdingai juo daugiau sutaupysit.
Phone Yards 1806
kviečiami
dalyvauti,
nes
už

Bargenai,
bargenai,
barge
!
Chicago, III.
valandų atlaidai prasidės geg.
nai.
J
tikriname, jog turėsite “good
11 d.
Išpardavimas, kurio negalit
X Mokyklos vaikai jau ren time”. Be to, bus kas naujo.
Visi
atsilankykite.
pamiršti.
giasi prie Pirmos Švento Ko
Pasiuvu Dreses
Red'
Cherris.
I. GOLDSTEIN & SON
munijos.
Moterys nuslpirklt materijolą, o

Tel. Roosevelt 7689

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltui.
8102 S. Halsted
St Cbicago, III.
Tel. Vlctory 1111

Virginia 2400
1 Blokas Nuo Kedzio Avė.

sąs reikalingas ūkininkų vie
HOOVER IR VĖL APIE
nybės aiškesnės krypties ir li
EKONOMIJĄ
nijos nustatymas, politinės
WASHINGTON, bal. 23. —
platformos supratimas. Buvo Prezidentas Hoover laišku se
{patiekti dėsniai tai jmlitinei natoriui Jonės išnaujo reiškė
^programai‘sudaryti, “h. V.” (įspėjimo kongresui, ka<l jis
atsargiai skirtų išlaidas. Nes
kitaip būsią galima sulaukti
nepritekliaus.

Priimsim į mainus kitą namą,
lotą, arba biznį. Tuoj atsišaukit.*
DANIEL W. GRICIUS
Generalis Kontraktorius
2452 West 69 Street
Tel. Republic 6396

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorius
4556 So. Rockwell Street
M. YUSZKA
Plumbing & Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams
nausiu kuogeriausia.

PARMOS.

patar

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

4426 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 3385

170 ak. palei ežerą, 3,100 p. miš
ko. Arti miesto Lake Geneva, Wis.
Tinka klubams, vasarnamiapis, subdivizijai. Reik pinigų, parduosim pi
giai. Sav. Box 148, Antloch, III.

V. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE
2701 West 47 Street
Tel. Lafayette 1237

Denverio saulėkaitoj, 16 ak. iriguota, 7 kamb., barnė, budinkai, svei
ka vieta, vištos, alfalfa, karvės, *6,
000. Menard, Englewood, Colo. Route

Jei jūsų kas neužganėdina, tai • *•________________________
atsilankykite į musų krautuvę. į Gerų 320 ak. 13,000 p. tanių, am
J
.
viešk., 4 mail. { 2 miestu, telefonai.
MUSU patarnavimu pilnai bu- paštas, mokyklos 3-4 mali. 9 kamb.
nagias, maudynės, apšildymas, beizšit užganėdinti.
mentas, šlld; garadžius, 7,000 buš.
Į
sandėlis, 24x40 kiaulidė, 24x32 komų
Pristatom į visas miesto da sandėlis,
mašinų pašiūrė. Pigiai. J.
C. Redetzke, Wood lake, Minn.
lis.

MORGIČIAI-PASKOLOS

I 160 ak. farma, galvijai, įrankiai,
IMenominee kauntė, Mlch. Lietuvių
ūkiai. Kreiptis { sav. Erie Hammerberg. Carney, Mich.

34 ak. prie naujo IT. S. viešk., prie
Lake Mlch., vaismedžiai, puiki vieta
vasarnamiams. H. A. Strouse, Stevensvllle, Mich.

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU M0R0I6IŲ

Fartnos pardavimui ar mainymui
Clark, Bcadle, Klngsbury, Dodington,
Kuily kaiintėse. S. Dak. Robert SchuItz, Wlllow Lakęs, S. Dak.

Skolinam pinigus ant medi
niu ir mūriniu namu. Komišas
tik 2%. Kreipkitės į

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

į Public Mortgage Exchange

i S. L. FABIAN, Mgr.

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

809 West 35th St.

Valgomosios, mieg. ir seklyčios se
tai, kaurai. Pigiai. 229 N. Central.

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS
Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis
konkryto darbas ir senų namų taisytojas
2438 W. 47 STREET
CHICAGO, ILLINOIS

9x12 importuotų kaurų, pigiai. 5445
Parkslde, Tel. Avenue 8379.

Rakandai,
kaurai,
lefcnpos. 915
Margate terr. Tel. Sunnyside 4818.
VYRŲ AVALAL Šiušiai, naujausi
flkžėlerial, stakas. *2,500. 5155 So.
Kedzie.

Greitam pardavimui
rakandai 8
kamb., mažai vartoti. Visiems kam
bariams. 1548 So. Kedzie, 1 flioraa.
Rockwe’.l 4658.

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 teisngumą. Senus namus taisome ant leng
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojara Ba
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą:
2621 W. 71st St.,

Hemlock 0367

Res. Grovehill 1680

BIZNIO PROGOS
I

Bekernės {taisymai, pigiai, Jei pirk
si prieš geg. 1, 1918 W. 11. Tel.
Beverly 0841.
Reikia partnerio restorano ir rooming bizniui. Reik *400. 1542 No.
Weatern Avė.

Restanrantas — *70 kasdien, lei
sim išbandyti. *1,000 rash. 981 Ir' vlng Park.

