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INDIJOS VICE KARALIUS IMAS! 
KOVOTISUKILELIUS

Nuskendo 200 Japoniečiu 
Žvejų Sale Sachalino

FRANCIJA SUSIRŪPINUSI BOLŠEVIKŲ 
SU LENKAIS KIVIRČIAIS

IMASI PRIEMONIŲ PA
LAUŽTI SUKILĖLIUS

NUSKENDO PORA ŠIMTŲ 
JAPONIEČIU

BUVUSIŲ TURKŲ SUTANŲ RŪMŲ KAMBARYS
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BOMBAJUS, Indija, geg. 
4. — Indijos Britų valdžios

i TOKYO, geg. 4. — Aniwa 
•užlajoj, šalę Sachalino, kilusi
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“DRAUGAS”

The most influeutial 

Lithuanian Daily in 
America.

METAI-VOL. XV

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

NAUJOS KRISTAUS 
DARBININKES

PADVARIAI (Kret. apsk.) 
Jo Eksc. Telšių vysk. J. Stau- 

-gaitis, už 3 kilm. nuo Kretin
gos, Padvariuose, p. Pliacidos 

! Paulikauskaitės paaukotuose 
namuose su 43 ha žemės įkū
rė Seserų Pranciškonių Die
viškos Jėzaus Širdies Kongre
gaciją. Jos vedėja paskirta 
Ona Galdikaitė, Arkiv. Kare
vičiaus seserėčia, iš Mosėdžio 
parap., o naujokių magistre

žo į Marijampolę ir dabar y* 
ra Apskr. ligoninėje. Pada
rius porą operacijų, .kulką .iš
ėmė, ir yra vilties, kad netru
kus pasveiks. “Š.”

PERKELTAS VALSČIUS

PAŠIAUSIS (Šiaulių aps.) 
Kurtuvėnų valsčius dikčiai į- 
siskolino, todėl jau anksčiau 
buvo manoma jį panaikinti. 
Neseniai tas ir įvykdyta, o 
dėl to iškeltas ir iš Pašiaušio.

priešaky stovįs vice-karalius baisi audra sulamdė japonię- 
lordas Invin iš Londono gavo'^ių zvėjų laivyną, 
užtikrinimo, kad jis gali, kaip » Einant žiniomis, apie 200 
jam tinkama, malšinti indie- -žvejų nuskendo. Prapuolė ir 
čius sukilėlius ir Britanijos prigaudytų silkių vertės po- 
valdžia jį remsianti visuose jo ros milionų dolerių, 
žygiuose. j--------------------

Taip padrąsintas vice-kara- MASKVOS SU LENKIJA 
liūs tad ir imasi jau visų prie NESUTIKIMAI 
monių triuškinti sukilimlus. ------------

Jis paskelbė visą eile suvar-PARYŽIUS, geg. 4. — Pa
žymų laikraščiams ir gyven- [tirta, Francijos valdžia daug 
tojams. Parėdyta visus įtaria susirūpinusi kilusiais Mask- 
mus sukilime indiečius be
“wa rantų” areštuoti ir sta
tyti teisman.

i

■jVadinas, buvusis Pašiaušio ir 
i tapo Ona Grigaitytė, Marijo- žymį dalis Kurtuvėnų valsčių 
Įnų vn. vyresn. T. Andziulio sudarė didelį Padubisio vals- 
■ seserėčia, iš \ ilkaviškio pa- £įų, kurio buveinė yra Bazi- 
! rap. Abi jos, pastudentavu- ]įonaį. “Š.”
1 sios Muensterio universitete,
įstojo Nounenverte (netoli

Tai Seraglio rūmų, Konstantinopoly vienas puošniųjų sultanų kambarių, šiuos rū- Kelno) j Pranciškonių vienuo- 
mus turkų valdžia atidarė žmonėms pmatyti, kaip jie įrengti ir nupuošti viduj. Ser- jįj^ įr tenai per penkerius me-
aglio rūmai statyti 16-ąm šimtmety.

KARDINOLAS PAšVEN-v 
TINO VIEŠPATIES KAN

ČIOS VAIDINIMO 
TEATRĄ

CHICAGO JE
DARBLOJAS1 UŽIMTI 

»KHJS

APVOGĖ BAŽNYČIĄ

Aldermonas pamiršo 
skausmą

Balandžio 4 d. naktį neži- 
tuš išsilavinusios vienuoliška-' nomi piktadarjai įsilauž6 į 
me gyvenime, grįžo į Lietuvę. \šrftoku tažnyė^

I S. m. balandžio 11 d. jiedvi , (Mariampolėg npgkr Jr jj.
per Jo Eksc. Arkivyskupo Pr.'

Trečiosios vardo. alder- Karevičiaus M. I. C. „.„kas sidabrinių paauksuotų taurių 
ir patenų. Be to, sudaužė au- i

OBERAMMERGAU, Ba
varija, geg. 3. — Aną sek- 

Bolševikų ambasadoj, Var- madienį Municho kardinolas 
į savoj, pamesta bomba. Bol- Faulhaber čia pašventino gar 

Lygiai kalėjbnan turės pa- ševikai kaltina lenkus buržu- sų Viešpaties Kančios Vaidi-
kliūti ir sukilimų iškėlėjas jūs, kurie, bolševikų many- nimo teatrą
Mahatma Gandhi. jmu, darbuojasi Rusiją iššau-

Vice-karalius nurodo suim-,kti karan su Lenkija. Iš Mas-

vos su Lenkija nesutikimais.
Poroj odelių Illinois val-

monas Dės Plaines priemiesty padarė V. Dievui amžinus'
E. Scblangel turi skaudančią klusnumo neturto ir skaistv-G • •« •
k„.i,. l’aprastai naudo jasi ,Ws ižadu’, Be t0, 7 lietuvai-Į ^ X dX^'
kriukiais.- Praeitą penktadie-(tėa priėm5 abitns ir pradėjol «" ' p I

Iškilmėje dalyvavo apie 5,-
...... ,. , , T , uv • • , , 900 žmonių. Kardinolas kalbėtilosius teisti ir bausti kaipo kvos Lenkų valdžiai pristaty- ... . , , .., , , , ..... , damas pareiškė, kad sis teat-paprastus valstybes išdavi- ta aštri nota. i . , , ,

kus.

STUDENTAI DEGINA 
LAIKRAŠČIUS

„ .. . , . ras vra šventa vieta, kadan-Jr rancnos airibasadonus Ala . . ,.
. . T vt A . gi reprezentuoja pasaulini pa-skvai Jean Herbetta tuo rei- , ... . .., , . ... v mokslinę, is kurios pnkrvzia-kalu turėjo pasitarimų su uz- . . . „. 'i. . .... _ . , . -vimas bus paskelbtas. Toliausienių ministenui Bnand. Am1 .... , . .. ... .

, , . ... . , . . i pareiškė; kad Kančios vaidinibasadorius pareiškė, kad len-; . •.■mas neturi būt išvystytas ĮKALKUTA, Indija, geg. 3. kų su bolševikais nesutikimai 
— Kolegijos aikštėje studen! yra pavojingi. Jis nurodė . paprastą “biznį.”

sty^je prohibieijos a. „ praej„an,į klastingai ““ *”
gentai an^k-alkoholio garnį- sivadu» į visM) namą prie- į ttg lSkl|m,., gnsirin. "

-----: -------- kgdnimą. (
Prohibidjos administrato

rius Y’ellovl iv iškėlė reikala
vimą, kad illdžia ūkius užim
tų ir “nžd rytų”, arba kon
fiskuotų ųž prohibieijos įsta
tymo perže girną.

PARUOŠTAS SKRISTI J 
BRAZILIJĄ

angį negras. Pasirodė, kh<i jtns^ (įpį yjgfog stokos koply- 
tai plėšikas. Nuo jo atėmė 2 ,t41ėje> >lisioSj profcsijM ir į. 
doleriu ir 230 dol. vertės žie- vilktmdq appigos buv„ atlik. 

dą. Tada aldermonas jam tos prįe ,am
parodė savo žvaigždę. Negras altoriaa8. Oyvesnlo Įspūdžio 
leidos, laiptais aukštyn. Alder žmoni,„ patyr5> kada ArkiTy,. 
monas, iiametęs kriukius, pas- ,knpa8> eržkw.į,
kui jį. Plėšikas po to pašilei- ,vainikns> užd4jo ant galvq su. 
do laiptais žemyn į kiemą. Al kla„p„sioms prof.s5ma, tarda. 
dermonas paskui. Negras per |lnag. .,Imk> Mw Segn0> vai. 
vieną tvorą, po to per kitą. knri ,pikia (avo Su.
Kehlagel talpai nekliudė tvo- žadėtinigi vienatinis Dievo 
rą. Gatvaite bėgant, "egrą s>ln„g> kadi tapugi Jo kan{iog lautiką. 
pagaliau sulaikė ir nutvėrė dalini„ke dalyTautu.
policmonas. Pasirodė, kad ie- mgi jr Jo Danglljo „

■Skomas plėšikas J. MeN.rl. ,p Oaldikaitei teko vardag 

Marija-Augustina, o p. Gri-

AVASHINGTON, geg. 3.— 
Gautomis žiniomis, vokiečių 
orlaivis “Graf Zeppelin” pa 
ruoštas skristi į Braziliją šio 
gegužės mėnesio 18 dieną. Iš » 
Brazilijos jis atskrisiąs į La- 
kehurst, N. J., stotį, kur pa- ’ 
simsiąs reikalingo žibalo ir 
tuojau skrisiąs namo per At-

moni
Buvusi s 

mobiliuj m
tai indiečiai sudegino dideles1 ministeriui patarti Lenkų vai-! Kalbėdamas į vaidintojus, Voighl
krūvas laikraščių, kurių lei- 'džiai, kad ji į Maskvos notą Jo Eminencija sakė; “Viso 
dimas nenutrauktas. Šie laik- atsakytų be užsipuolimų, ty. pasaulio akys atkreiptos į ju- 
raščiai pataikauja britų vai- taikingai. Kitaip gi kasžin ko mis. Dievo laiminimas tegul 
džiai, ty. prisitaiko įvestai būtų galima sulaukti. i bus su jumis ir jūsų pačių
cenzūrai. , ( Francūzai komunistai tvirti j tarpe tegyvuoja susiklausv-

-------------------- 'na, kad Lenkija yra susita- nias.”
LENKIJOJ NUBAUSTI VO- rius su Rumunija pulti Ukrai- 

KIEČIAI SKAUTAI ną. Reikalinga, esą, bolševi-
------------- kus tik sukiršinti, kad jie pra-

BERLYNAS, geg. 4. — dėtų puolimus.
Lenkų karo teismas Bomber- 
ge kalėjimu ir pabauda nu
baudė keturis vokiečių ber
naičių skautų Lenkijoj viršai
čius.

Teismas atrado, kad jie vo 
kiečius bernaičius slapta su
organizavę į grupes, juos pa
siuntę į Vokietiją išsilavinti 
karybės ir pagaliau Vokieti
jai perdavę kariškas Lenkijos 
paslaptis.

Del to skautų nubaudimo 
visa Vokietija išjudus prieš 
Lenkiją.

Nušauta ąjvushsu pollc- 
mergina
policmdnu auto- 

auta Miss Alice
25 m., priešaky

jos namų, ;ll9 Ingleside avė. 
Policmonj ? H. Lašt, 29 m., 

juodu užpuolęs 
as. Merginą nu

bėgęs. Policmonas 
jęs, į jį šaudęs,
ęs.

RETAS ATSITIKIMAS

SUSIDAUŽĖ LAIVAI

AMSTERDAM, geg. 4. — 
Britų garlaivis “Raven” nu
skendo susidaužęs su graikių 
garlaiviu “Cleopatra” šiau
rinėj juroj. Ano pirmojo į- 
gula išgelbėta.

KANADOS JĖZUITAI 
VYKS J ROMĄ

LAKŪNE LAIMĖJO 
PIRMENYBĘ

PARYŽIUS, geg. 3. — 
Francūzė lakūnė Lena Bern- 
stein laimėjo pirmenybę ore. 
Jinai be pertraukos skrajojo 
•36 valandas. Nusileido prit
rukus orlaiviui žibalo.

MONTREAL, Kanada, geg. 
j 3. — ĮFrancūzų ir anglų pro
vincijų Jėzuitai Kanadoj, su
tarė bendrai vykti į Romą ge 
gūžės 29 dieną sąryšy su Šv. 
Tėvo kunigystės aukso jubilie
jum ir pripažinimu Bažnyčios 
Šventaisiais palaimintųjų Jė
zuitų kentėtojų.

NORI, KAD SENATAS 
GREITAI PRIPAŽINTŲ 

SUTARTI i

AVASHINGTON, geg. 3.— 
Kaip žinoma, jau pirm kele- 
tos dienų senatui įduota pa
tikrinti ir svarstyti Londone 
pasirašytą karo laivynų sutar-
tv

Prezidentas nori, kad Šiame 
posėdyje senatas pripažintų 
ir patvirtintų sutartį.

KOMUNISTAI SAVO 
TVIRTINA

NEW YORK, geg. 3. —
Policijos komisionierius Gro- 
wer VVhalen paskelbė pas 
vietos komunistus atrastus 

dokumentus. Iš tų sužinoma, 
kad Maskva finansuoja Ame
rikos komunistus kelti šioj ša
ly streikus ir riaušes.

Komunistų vadai, kaip pap
rastai, tai užgina. Sako, kad 
tai visa esą guklastuota.

tvirtina, kti 
kažkoks ne 
šovęs ir pf. 
piktadarį v 
bet tas din

Rasta du a itkapių akmeniu

Užpakaly 3640 Broadivay
gatvaitėj pf licija rado du pa 
mestu antki pių akmeniu, pa- 
ivogtu iš M< ntrose ir Rosehill 
kapinių. Pc icija negali kol- 
kas išaiškin i, kokiais tikslais 
tas atlikta ir kas tai galėjo 
atlikti. Aknįcnyse iškalti mirų 
šių vardai.

Suktybės rinkimuose
Balandžio “grand jury 

teisė jui Nonnoyle i įdavė savo 
galutiną raportą. “Jury” su 
sekė “primary” balsavimuose 
suktybių, ypač 42-oj wardoj. 
(Pataria, kad tas klausimas ir 
•toliau būtų tardomas.

>>

Streikuoja vežėjai
Sustreikavo Alwart Bro

thers* Coal Co. anglių išve- 

žiotojai. J&i kompanija skel

bia* parduodanti pigiau ang

lį*.

■Pagrobė virš 2,000 dolerių lgaitytei_Leandra. tie patys>
, Trys plėšikai užpuolė ofisą, kuriuos nešioja Vokietijos 
6550 Cottage Grove avė. Pa-‘ vienuolyne. Min. Padvariuose, 
grobė 2,347 dolerius. ' ^vadovaujant inžinieriui ponui

Griciui, kurio sesuo, mokyto-

AVASHINGTON, geg. 3. — 
Buvusis kareivis karo depar
tamentui grąžino 110 dolerių 
ir 76 centus, kas jam buvo 
permokėta pirm dešimts me
tų tarnaujant kariuomenėje.

Penki plėšikai apiplėšė Rė ja, Konstancija įstojo pran-
liable Packing Co. ofisą, 1440 iciskonių min. novicijatan, pra- 
W. 47 gat. Pagrobė apie 700 įdėta statyti didelis namas vie-

NAUDINGOS KNYGELES

dolerių.

FRANCIJA PUOLA 
ITALIJĄ

nuolynui ir mergaičių prieg
laudai. “Š.”

SUSIŽEIDĖ PER NE
ATSARGUMĄ

Gegužės Pamaldos, skaity
mai kiekvienai dienai per Ge
gužės mėnesį. Parašė kun. V.

A. Kaina .............<----- 35o
•

Štai iftro MotiUa. Skaity- 
i nišai kiekvienai dienai gegu-

PARYŽIUS, geg. 4. —j
Francijos valdžia viešai reiš-j KROSNA (Marijampolės a-,......................................
kia didelio nepasitenkinimo, ’pskr.) Apylinkėj žinomas or-/'es mėnesiui- Taipffi Ražan- 
kada Italija paskelbė savo ka- -ganizatorius šaulys, Vart. <;’aus. pa^pty8 Spalių mene-
ro laivyno didinimą. Į“Lietyno” b-vės ir vietos šau 8’1"/ “ ........

Laikraščiai be atodairos dių būrio pirmininkas, š. m. i^^a^ma Santi
puola Mussolinio valdžios nu- 'kovo 25 d. rytą, grįždamas iš 
sistatnną, kui iuoini einant I- Kalvarijos namo ir traukda- j 
talija savo laivynu nori prily mas nosinę iš palto kišeniaus, 
gti Francijos laivynui. Fran- užkliudė revolverį, kuris iš-

Knygvne.

PINIGŲ KURSAS

cija nori pirmenybės. 
Francūzų laikraščiai pareis

kia, kad Italija priversianti 
Francijią taipat didinti laivy
ną.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

šaudamas sužeidė kairiąją ko
ją aukščiau kelio. Kulka, at
sitrenkus į kaulų, padarė *re- 
kušetą ir pakliuvo j raume
nis. Sužeistasis pats dar nu
važiavo j Kauną, bet, nesant 
ligoninėje atliekamų vietų, grį

Lietuvos 100 litų ..$10.00 
Britanijos 1 sv. sįerl. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.94 

Šveicarijos 100 frankų 19.37 

Vokietijos 100 markių 23.85
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DIENOS KLAUSIMAI

KATALIKAI POLITIKOJ.

ri savo uždaviniu duoti savo nariams tikrai 
krikščioniškų auklėjimų; nariams turi būti 
sėkmingai aiškinama katalikiškos akcijos 
principai; prie to labai ragina šventasis Tė
vas. Tasai auklėjimas, kuris savo pagrinduo
se yra pirmučiausia religinis, apima betgi, 
atsižvelgiant į aplinkybes, taipgi politinių 
problemų ir pilietinių pareigų studijavimų. 
Krikščionis, vertas savo vardo, privalo rūpin
tis savo krašto politinių gyvenimu šiandien 
labiau, negu kitais laikais; dėl to katali
kas turi būti taip auklėjamas, kad jis ir 
politiniame gyvenime turėtų reikiamo susi
pratimo ir sugebėtų sųžiningai atlikti čia pa
reigas.

5. Reikia energingai pabrėžti, kad grynai 
politinio auklėjimo nepakanka. Norėdami, 
kad mūsų dieceziečiai ne tik išpažintų teisin
gus politinius principus ir pagal išgales po
litikoje dirbtų, bet kad būtų nuoseklūs ir 
praktikoje savo čia pastangas suderintų su 
Bažnyčios, kurios jie yra nariai, mokslu, 
randame reikalinga, kad jie priklausytų prie 
parapijinių ir tarpparapijinių katalikiškos

IV.IRįĮS STRAIPSNIAI
TAI BENT RENDAUNINKAS!

PELNAS YA DARBUI NEDARBO KLAUSIMAS 

PAGRJDAS. KONGRESE.

Daug žmoni} nusiskundžia, 
kad tos ar k|>s bendrovės 
ar kompanijos,aro sau dide
lius pelnus, gi -irbininkus pi
giai apmoka. Ukai-kurie dar 
pažymi, kad ,endrovės turi

Atsimename, kaip nesenai 
kongresas labai karštai ėmėsi 
tyrinėti nedarbo klausinių. Vi
sa šalies spauda apie tai daug 
rašė. Kiek palaukus išdilo tas 
entuziazmas kongrese. Šiandie

f i

' •«. I

gauti arba mii pelnų arba kongrese nedarbo klausimu 
jokio. Sako, pino didžiuma!kaipir nieko neveikiama, 
turi tekti dalininkams, ku-i Kaip žinoma, senatorius 
tie sunkiai dili. Wagner senate iškėlė keletu

Tiesa, pelinis bendrovių sumanymų nedarbo klausimu.
pelnas yra nemingąs daly
kas, kada dagininkai pigiai

Tais sumanymais buvo tikslo 
i parūpinti bedarbiams darbo,

apmokami. Beįpelnas tai ar'gi vienu jų — įvesti federalę 
darbo paskirstymo sistema. 
Senato komitetas pradėjo 
svarstyti tuos sumanymus. Pa

kitai bendroveluri tekti, nes 
be pelno nebulį galima išlai
kyti ir vesti dbtuvių. 

Pelnas yra drbui pagrin-

«}Bt

Šis klausimas dažnai spaudoje yra ke
liamas, nes jis yra labai svarbus. Katalikų 
Bažnyčios vadai irgi karts nuo karto tuo 
klausimu padaro pareiškimų.

. ‘‘Ryto” pranešimu, šių metų vasario mė
nesio 26 d. “Osservatore Romano” paduoda 
įdomių ištraukų- iš Šveicarijos Friburgo vys
kupo Besson’o ganytojiško laiško. Tame laiš
ke aplinkraštyje vyskupas Besson kalba 
apie santykius tarp katalikiškoj akcijoj da
lyvavimo ir politinio veikimo. Savo čia pas
tabas, šventojo Tėvo apie katalikiškų akcijų 
mokslu paremtas, vyskupas Besson suveda 
prie šių penkių punktų:

1. Parapijinės ir tarpparapijinės katali
kiško veikimo organizacijos priklauso dva
siškuos vadovybei ir įeina į diecezinę kata
likiškos akcijos federacijų; jos negali ir ne
privalo būti politinėmis organizacijomis. Jos 
dėl to neprivalo dalyvauti grynai politinia- Į 
me veikime, neprivalo virsti politinės propa- ' 
gandos įrankiais.

2. Tai, kas pirmane punkte tik kų pasa
kyta, žinoma, neliečia katalikų piliečių poli
tinių susigrupavimų. kuriems vadovauja ne 
dvųsiškija, bet politikai.

Gali egzistuoti ir faktinei egzistuoja tos 
lūšies susigrupavimai, kurie būtent garbiau
siu uždaviniu turi politini veikimų; nėra 
jokios abejonės apie jų egzistavimo teisę. Nė
ra užginta katalikiškos akcijos nariams dė
tis į politinius susigrupavimus, jei tik tų po
litinių organizacijų programa yra harmonijoj 
su krikščionybės principais.

3. Katalikai, kurie priklauso katalikiš
kos akcijos organizacijoms, apie kurias kal
bėta pirmame punkte, net privalo individua
liai (tai yra ne kaipo katalikiškos akcijos 
nariai, bet savo asmenine atsakomybe) rū
pintis politika ir į tų rūpestį turi žiūrėti 
kaipo į didelės atsakomybės dalykų. Sakyti 
arba leisti sakyti, kad pilietis, kurs yra ka
talikiškos akcijos narys, neprivalo rūpintis 
politika, tai reikštų išstatyti save ant pajuo
kos mūsų priešininkams.

4. Katalikiškos akcijos organizacijos tu-

... ................ ..... x n-v, , das. Be pelno negalėtų būtiakcijos organizacijų: čia tos katalikiškos ak- jarbo 
cijos srityje, vadovaujant dvasiškijai, bus 
stiprinama tikra krikščioniška dvasia, be ku
rios visa kita lieka be tvirto pagrindo.

Viena aPryžiaus apdraudos kompanija mieste nupirko 
senų namų, kad jį nugriovus ir jo vietoj pastačius naujų, 

kviesta daug liudininkų, jie j Bet čia) ji susidūrė su vienu atkakliu rendauninku, kuris ant 
išklausinėta. šešto aukšto turėjo mažų dirbtuvėlę. Kompanija tat buvo pri-

PAMOKSLŲ KLAUSYMAS.• • ė •--------- O---------
Vertė K. Zajančkauskas, M. L C.

Nevisiems pamokslų klausyti yra 
griežta pareiga. Klausyti Dievo žodžio 
griežta prasme reikia tada,

1. kada neturima reikalingiausių ži
nių apie katalikiškąjį gyvenimą,

2. kada norima pamokinti kitus: ar 
tai netikinčius, ar tai atšalėlius ar tai 
nupuolusius doroj.

Koklus tikėjimo dalykus turi žinoti 
kiekvienas katalikas.

* Dieviškojo mokslo aiškintojai sako, 
kad kiekvienas katalikas turi aiškiai ži
noti ir mokėti:

a) Apaštalų Tikybos Išpažinimą 
(Tikiu į Dievą Tėvą), kuriame trumpai 
yra sutrauktos visos tikėjimo tiesos;

b) Dešimtį Dievo įsakymų ir penkis 
Bažnyčios įsakymus, nes, šių nežinant, 
neįmanomas yra katalikiškas gyveni
mas. Tiesa, nereikalaujama šiuos įsa
kymus žinoti su visomis smulkmeno
mis, nepaprastai aiškiai, bet pakanka

KOMUNISTAMS NESISEKA.

Komunistams niekur nebesiseka. Prieš 
gegužės 1 d. jie visas pastangas dėjo, kad 
kuodaugiausia darbininkų išvedus į strei
kas, kad suruošus miestuose daugiausia 
triukšmo, kad visur parodžius savo įtakų į 
darbininkus ir savo galybę. Tačiau jų pas
tangos nuėjo veltui. Pasirodė, kad jie visais 
žvilgsniais ir visur yra visiškai silpni, jie 
neturi jokios įtakos darbininkuose. Iš komu
nistų demonstracijų išėjo visiškas i'iasco.

Nesiseka komunistams ir Lietuvoje. Jau 
kartų esame rašę, kad paskutiniu metu Kau
no kriminalinei policijai pavyko išardyti vi
sas komunistų centras Lįętuvoje. Tuymi lik
viduota pačios svarbiausios komunistų jėgos. 
Buvę susekta jų centro slaptas butas. Ten 
rasta daug komunistinės literatūros, planai 
gegužės 1 d. paminėjimui, rasta labai įdomių 
ir svarbių dokumentų, sulaikyta patys svar
bieji komunistinio judėjimo Lietuvoje vadai.

Tai didelis smūgis Lietuvos komunis
tams. Iš to smūgio nelengva jiems būs atsi
peikėti ir iš naujo, susiorganizuoti.

Štai “Geneli Electric” 
kompanija padnda, kad iš 
kiekvieno įplaųiamo jos iž- 
dan dolerio ji <1 centų išmo
ka darbininkaik gi 5 centus 
dividendais šė|rinkams.

Kas-gi pasirgo? Išmokami 
41 centas yra! pagrindas a- 
niems 5 centanx Antraip ver
tus, jei tie 5 elitai dividen
dais nebūtų išjoknmi, nebū
tų galimybės darbininkams 
ne tik gauti tų 41 cento, bet 
ir darbo. 5 eenti “biznį” pa
laiko judėjimeo Kada “biz
nis” juda, tadųdarbininkanis 

iti darbų ir

Tarp liudininkų buvo ir A- 
merikos Darbo Federacijos 
prezidentas W. Green. Jis 
pripažino, kad milionai dar
bininkų yra be darbo ir nega
li gauti darbų. Jis-

versta pastatyti rendauninkui pa. i J ; ii i bus pastatytas 
naujas namas inimant ir atkaktojo kambarį, ant s

džia visoj šaly sukurė daugy- L. 
bę darbo biurų. Po karo tie 
biurai panaikinti. Bet palik- 

sakė, kad bedarbių tarpe plin- tas ir toliaus taip vadinamas 
ta komunistiškos idėjos, revo- Darbo Tarnybos biuras Darbo 
bucinė dvasia. departamente. Kadangi to biu

Po tų budynių spėta, kad,ro išlaikymui po karo žymiai 
kongresas ištikrųjų pradės' SUmažinta skiriamos išlaidos, 
veikti, ar šiaip, ar kitaip jis taj įg vįsos sistemos be
turės tų klausimų spręsti. Bet pp vieni grobai. Šiandie 
kongresas staiga aptilo. ! įag bįuras jar gyvuoja, bet

tuvės išlaikymu. Tegul pas 
kui žmonės suveja pirkę sal- 
dainius. Tuojais pelnas nu
trūksta ir pasbaigia darbai. 
Nėra pelno, nedali būt darbo.

Taip yra kiecvienam atsiti
kime. Darbi,nintai sųžiningai 
turi dirbti, kad bendrovė pel- 

Belgija yra ne didelė tauta, bet gerai nytų, nes nuo pelno priguli

BELGIJOS SUKAKTUVĖS.

organizuota ir stipri. Ypač pasaulinio karo 
metu ji parodė savo pajėgų. Lietuvių tauta 
daugeliu atžvilgiu galėtų pasekti belgus.

Šiemet Belgija mini savo nepriklausomy
bės 100 metų sukaktuves, kurias, be abejo, ap 
vaikščios labai iškilmingai.

Nedaug pasaulyje yra tautų, kurios taip 
mokėtų branginti savo tautos nepriklausomy
bę, kaip belgai kad brangina. Jinai ne kartų 
jau parodė, kad tauta ir neskaitlinga būdama

SiS.J iii.!.S.O.

K. BLAIVYBĖS DR-JOS 
BIULETENIS NR. 13.

Kame to priežastis? Negi 
pradėjo laikai gerėti, dau
giau darbų atsirasti? Gal gau 
ta užtikrinimo, kad ir be kon
greso bus grųžintas gerbūvis?

Nieko tokio panašaus. Svar 
blausioji nutyJĮnjo * priežastis,

yra galima 
tuos 41c. t 

Štai, sakysiA, įkurta sal
dainių dirbtuvl Kada žmonės 
saldainius perta, dirbtuvės tai atskiriu valstybių pasi- 
valdyba žeria pinų, iš to ap- priešinimas kongreso žy- 
moka darbininkis, šėrininkus giams. Kongresas mėgino į 
ir turi kapitab pačios dirb- vesti federalę darbo paskirs

tymo sistemų. Jis norėjo tuo 
budu paimti savo kontrolėn 
visus atskiriu valstybių dar-

darbas.

— Visame pasauly kasdie 
miršta apie 90,-50 žmonių per 
valandų — 3,767 ir kas minu
tę — 63 žmonės.

jo veikimas labai silpnas.
Taigi kongreso žygb ir bu

vo šį biurų išnaujo atgaivin
ti ir jo žinybai pavesti atski
riu valstybių išlaikomus dar
bo biurus. To norėjo adminis-

(1930 — Vyt. Didž. — męt. 
balandžio 12 d.)

Belgijos valdžia susirūpino 
blaivinimu.

Šiomis dienomis buvo užė
jęs’į L. K. Blaivybės dr-jos 
Centrų iš Belgijos konsulato 
atstovas ir teiravosi apie gir
tavimo suvaržymų Lietuvoje 
ir apie blaivinimo priemones. 
Atstovo pareiškimu žinios ren 
karnos. Belgijos valdžiai įsa
kius su tikslu, kad susipažin
ti, kaip kituose kraštuose blai-

tracijū. ■ - vininio darbas varoma.
„ Rinkliava jau organizuojama.Kongresas buvo painfor- ± ® ,

muotas, kad jis nemėgintų uz-1 .. . . . .
,. , x i • x • • Ministerijos visoj Lietuvoj al-urpuoti valstybių teisių, nes . .

, , .v. , ... , kohkų ligoninei statyti aukųtas butų priešinga kons*titu- T . ...
cijai. Pagaliau jam nurodyta, 
kad tos rųšies centralinė dav-

bo biurus, kurių šiandie yraT° biurų kontrolė buvo išmė- 
apie 170. ginama ir kitose šalyse. Te-

Tani griežtai pasipriešino cinus neturėjo pavykimo. 
valstybės ir kongresas turėjo Kad taip, tai anų dienų se- 
paliauti didinus federalės vai- natas visai patylomis pra
džios biurokratizmų.

Tai ne pirmu kartu kongre
sas mėgino įkurti federalę 
darbo sistemų. Ir visus kar
tus, kaip matoma, jam tas ne- 
pų vyksta.

vedė kai-kuriuos nedarbo 
klausimu sumanymus ir tuo- 
mi viskas baigės.

Pasirodo, kad kai-kuriais 
atvejais atskirios valstybėm 
moka ginti ir apgina savo tei-

Karo laikais federalė vai-1 sės.

galingesnių priešų.
Savo nepriklausomybę Belgija atgavo 1830 

metais. Prieš tai Belgija buvo prijungta prie
Olandijos. Olandai, būdami protestantais, 

gali apginti savo valstybę kad ir nuo daug'įvairiais būdais persekiodavo katalikiškųjų

žinoti pagrindinius dalykus ir kaip tie 
įsakymai saisto.

c) Tėve mūsų; .
d) šv. Sakramentus: Krikšto, Atgai

los ir Švenčiausiąjį Sakramentą. Čia 
reikia žinoti Sakramentų esmė ir ko 
reikia, kad jais vertai naudotumės. A- 
pie likusiuosius sakramentus reikia tiek 
žinoti, kada jie yra teikiami ir kaip prie 
jų prisiruošti.

Šias tiesas ir įsakymus, ypač pa
grindinius dalykus, turi žinoti ir supra
sti kiekvienas katalikas, o tai visai ne
sunku. Be abejo, ne visi lygiai gali su
prasti: didesnio supratimo iš inteligen
to, negu iš bemokslio. Tačiau kiekvie
no pareiga yra, kiek pajėgiama, apie 
tikėjimo dalykus kuo daugiausiai žino
ti. Kam to supratimo stoka, tas ir turi 
klausyti pamokslų, skaityti tikybinio 
turinio knygas arba laikraščius, šiais 
laikais žmonės tikėjimo dalykuose yra 
nepaprastai apsileidę. Gerai, jei ką nors 
pamena iš vaikystės dienų, o paskui 
visai nebesirūpina. Tuo tarpu tenka 
susidurti su įvairiausio nusistatymo

žmonėmis, kurie Mėgsta pajuokti ka
talikų reikalus.
nai susitinka su kitatikiais ir atšalu
siais, pamokslų būtinai reikia klausyti. 
Kaip ugnis nekurstoma gęsta, taip ir 
tikėjimas negaivinamas silpnėja. Kieno 
širdyj nėra veiklaus ir gyvo tikėjimo 
ugnelės, netik kitų nesutvirtins tikėji
me ir gerame, bet, priešingai, prisidės 
prie savo artimo nupuolimo. Pagaliau 
pamokslų reikia klausyti, kad nepapik
tintume kitų asmenų, ypač jaunuolių.

Šv. Tomas Akvinietis ir, 15 šimt
mečių prieš jį, didžiausias senojo pa
goniškojo pasaulio filosofas, Aristote
lis, yra pasakę: “Kur kas vertingiau y- 
ra menkiau žinoti apie aukščiausiuo
sius dalykus, negu gerai ir supranta
mai apie žemiškuosius.” Klausymas 
dieviškojo žodžio praturtina mūsų pa
žinimą aukščiausiomis ir drauge svar
biausiomis žiniomis, kurios žmogui yra 
būtinai žinotinos. Žemiškųjų dalykų 

mokslas, tiesa, daug gero padarė ir 
patarnavo mūsų laikinajam gyvenimui, 
bet kokia nauda iš tų mokslų mirties

Aguona.

rinkliavai pravesti L. K. Blai
vybės dr-jos C'. Valdyba šio
mis dienomis išsiuntė valsčių 
ir miestų savivaldybių valdy
boms raštų kuriuo prašo su
daryti vietos rinkliavos ko
mitetus. Pageidaujama, kad į 
komitetus įeitų vienas savi
valdybės valdybos atstovas, 
bent nuo trijų kultūrinių or
ganizacijų po vienų atstovų ir 
vienas vietos kunigas.

L. K. Blaivybės dr-ja

— Afrikos paukštis strau
sas, gali bėgti greičiau nei a- 
rabų veislės arklys. Jo kiau
šiniai sveria tris svarus ir

belgų tautų.
Del to belgai susiorganizavo ir tėvynės 

meilės vedami, tikybinės laisvės trokšdami, 
sukįlo prieš savo persekiotojus ir sudarė ga-jgali pavalgyti devyni žino 
vo nepriklausomų valstybę. nes.

valandoj, ką jie duoda mūsų amžiny
bei? Tokie klausimai, kaip, pomirtinis 
gyvenimas, kiekvienam yra svarbūs ir 
negali jais nesirūpinti. Kas nemėgsta 
klausyti pamokslų, apie to žmogaus sie
los išganymą tenka paabejoti. Tokiam 
patartina prisiminti šie Kristaus žod
žiai: “Kas yra iš Dievo, tas klauso Die
vo žodžių, Jūs todėl neklausote, kad 
neesate iš Dievo.” (Jono 8, 47).

TIKRAIS KATALIKŲ KELIAS.
Tikėjimo pareiškimas išoriniai.

(Pabaiga)

Taip yra tada, kada viešas tikėjimo 
pareiškimas būtų proga nenaudingiems 
ginčams sukelti, pašiepti ar šmeižti ko
kį šventąjį ir 1.1. Čia tinka paties Išga
nytojo žodžiai: “Neduokite to, kas šve
nta šunims ir nemeskite savo perlų 
kiaulėms.” (Mat. 7, 6). Taigi kai kada 
bus išmintingiau ir geriau apie savo 
tikėjimą visai nieko nesakyti. Taip el

gėsi ir pirmųjų amžių katalikai, kurie 
persekiojimų metu slaptai garbino Kri
stų.

Paiulkime pavyzdį: Patekus į nedo
rų žmonių būrį, kas nors tavęs pa
klaustų (nors neturėtų jokios teisės 
klausti), ar tu esi katalikas, gali ra
miai atsakyti: “Koks tamstai įdomu
mas? Tai mano vieno dalykas.” Arba 
vietoj vieno tiesioginio atiakymo, gali
mą atsakyti keliais sakiniais.

Jei teisėta valdžia ar jos įgalioti
nis paklaustų, kokios esi tikybos, tada 
Dievo garbė reikalauja, kad atvirai pa- w 
sisakytum esąs katalikas. Jei kitatikis, 
nekęsdamas ir niekindamas tavo tikė
jimą, verstų tave laužyti Dievo ar Baž
nyčios įsakymus, taip pat nevalia sie

ti savo tikėjimo. Jei kas nors tavo a- 
yvaizdoje pradėtų šmeižti ir niekinti

Katalikų tikėjimą bei Bažnyčią, ir tu 
jaustumės galįs sėkmingai apginti, ta
da neturi iš baimės tylėti, bet, sekda
mas Šventųjų kankinių pavyzdžių, drą
siai ginti savo šventąjį tikėjimą.
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Jaunųjų Žiedai
= JAUNŲJŲ RAŠYTOJŲ SKYRIUS?

LIETUVIŲ KOLEGIJA 
AMERIKOJE.

lodei aš turėjau važiuoti trau-

negali sau pasisavinti, 2) kad 
mokyklų ir auklėjimp valsty
bei monopolis grupės režimui 
palaikyti ar jos tendencijoms 
realizuoti yra Tautai ir val
stybei žalingas, tat suvažiavi
mas smerkia valstybės mono-kiniu. Po daug valandų važia-, ,. ..... . ...

i , . . . - polį auklėjimo ir mokyklų rei-
_________ Ivimo, traukinys sustojo prieš , , ..’ . "L v . . karnose, smerkia privatinių

Nuvarginti ir priešų žiau-J didelių stotį. Pasaukiau taxi, 
ria priespauda bei persekioji- i kad mane nuvestų į Kolegija.

katalikiškų gimnazijų uždari-
. nėjimų laiko valstybės parei- 

inais nusilpninti, į Amerikę Greitai iSvydau tos lietuv.y | ga tėvan)8 au
atvyko daug lietuvių, kad apšvietos tvirtovės murus.
galėtų ramybėje gyventi. Bet j Kolegija pamatyta ant kai- 
jų laukė pražūtis, .įeito, kadĮneUo NetoH ,eka ftpeHs Patg 
lietuvių vaikai negaudau,, j namaK pastatytas i5 mūro Nc. 
tautinėje pakraipoje to|i(,M nuo namo s(ovi
pamirštų savo kalbų ir taip lie! nlw|iniai ukio trobesiai. Vie- 
luvai turėtų išnykti A.nmkn- iias ko|egjjos kaIabarvs labai
je. Bet Dievas lėmė kitaip.

klėjimo ir mokslinimo darbuo
se, remti jų pastangas moky
klas kurti ir jas išlaikyti.

4) Atsižvelgiant j sunkių ū- 
kininkų padėtį dėl nepapras
to javų kainų nukritimo ir di
delės kredito stokos, visuoti-

gražiai išpuoštas, tai Roply- nas Ūkininkų S-gos skyrių at
Kunigai Marijonai, atvažiavę fia visur buvo gražiu> .varu 
j šitų šąli, kad duot. neturim-1 jr ,inksina. As pasitikau daug 
giems lietuvių vaikams Pr0_ i n,okinių, kurie labai linksmai 
gos įgyti mokslo, ir l^py-1 p(laisveikino su manimi. p„ 
domi krikščioniškai tautini j vakarienėg aS susidraugavau 
susipratimų prirengtų naujus gu ke|iais vajkinais. ApHnku, 
lietuvių išeivijai vadus, kad j ko)(,giją yra (Hdeli ,aukaj

stovų suvažiavimas nutarė rei 
kalauti iš Vyriausybės:

1) kad būtų pasirūpinta su
rasti rinka javams ir kitiems 
žemės ūkio produktams,

2) kad būtų kuogreičiausiai 
įsteigtas hipotekos bankas,

musų tauta nepražūtų Amen-!Norėdamas pasivaikščioti, aš, [nes dabartiniai aukšti nuoši
koje. leidimo nei neprašęs išėjau ir mčiai veda ūkininkus į bank

rotų,
3) kad būtų sustabdytas 

pramonės sindikatų tvėrimas,

Visų pirma Tėvai Marijonai n(?. pasijutau> kaip paldydau. 
turėjo įgyti Amerikos lietuvių po kieR valand^ flg atradau 
pašalpos ir pritarimo, kad j kelją į kolegiję> kaip jau bu_
galėtų pastatydinti nors mažų! vq tamsu prįėjęs prie namo, nes del tų sindikatų esimo dau 
mokslo įstaigų. Po ilgų metų ag patėmyjau, kad koks tai giausia tenka nukentėti ūkini- 
sunkaus darbavimosi, Tėvai juodas daiktag jud-jo įr -jo nkams,

artyn į mane. Nusigandęs aš [ kad muitai ir mokesčiai 
norėjau bėgti, bet jau buvo ta>p būtų tvarkomi, kad pa- 
per vėlu; jis mane pagavo ir Jengvtntų žemės ūkio padėtį, 
aš pamačiau, kad, tai buvo! 5> kad būt^ sustabdytas te
mano draugas. Jis man paša- ks didelis> kaiP dabar >'ra’ mi' 
kė, kad niekados neišeičiau sko Pardavanas
negavęs leidimo. Ir po tos die
nos aš, taip sakant, buvau

Marijonai pastatė savo vie
nuolijos naujokyno namų šalia 
Cliicagos ir čionai atidarė ne
didelę kolegijų. Bet šita vieta 
per maža mokyti visus norin
čius mokytis lietuvių vaikus. 
Dėlto Marijonai dabar vėl sun 
kiai darbuojasi, kad įsteigus

į užsieni ir 
servituto klausi-

nuo 1928 nv ederliaus šutei- rų vardų užsienio valstybėse, istybei tvarkyti, kuru* buvo St. pabaiga);
kti pašalpų Ūgy t i selekcinė
ms sėkloms, js iš “Lietūkio” 
gautos sėklotyra žymioj da-Į spaudos mūsų tauta, per tau- 
ly maišytos sėklai visiškai tos atstovus, susirinkusius j 
netinka, > į Steigiamąjį Seimų, nustatė

4) kad Šiaės Lietuvos ū- 
kininkams bti suteikta pir
menybė kredi» reikaluose.

7. Visuotiis L. l’kininkų 
S-gos skyrių tstovų suvažia
vimas laikytinas, kad lais
vas piliečių (ganizacijinės i- 
nieiatyvos regimasis yra bū
tina natūrali ųlyga valstybės i

Labai gerai dar visi atmena-[Seimo nustatyti, ir Lietuvos 
me, kaip atgijusi po ilgos prie valdymo forma yra demokra

tinė respublika, kurios prie
šakyje stovi prezidentas.

(Bus daugiau)
atstatytos Lietuvos valdymo- 
si formų, išleidžiant pagrin
dinį valstybės įstatymų-kons- 
tituciją.! Einunt St. Seimo ko
nstitucija, Lietuva tapo de
mokratine respublika, ir tokia 
būdama ji buvo priimta į se
nųjų Europos valstybių Sto
mų, nes karalių, didžponių ar 
kita kokia valtlvmo forma ra-įr visuomenėfigerovei, tat su-, . . ...

y • u ii- -'Sta Lietuvai nepriimtina, kai-vaziavimas šuto, kati visi j . 1 ’
T - . , • • • i P° netikusi ir beveik visų iLietuvos pilieai, taigi ir ka- * *

šviesesnių bei gražiai besitva
rkančių kraštų naikinama.

Tautininkų vyriausybės iš
keistoje 1928-V-15 konstituei-

talikai, priva> turėti lygias 
teises laisvaiorganizuoti sa
vas kultūrineibei ekonomines

KOSMOS
Gamtos ir šalimų Mokslų 

Ilustruotas Mėnraštis su 
Populariu Skyrium 

GAMTOS DRAUGAS

3—4 Nr. Kovo ir Balandžio 
mėn 1930 — Vytauto 

Didžiojo — metai

Turinys:

P. B. šiviekis, Moluskas Cy- 
pred monetp Lietuvos senka
piuose;

Pr. D. įvairenybės;
T. Ivanauskas, Inkilai pau

kščiams (su 3 pav.);
T. Ivanauskas, Žodis visuo

menei Lietuvos laukinių pauk
ščių globos reikalu;

P. B. Šiviekis, Gyvatės iš
nara (4-sis aprašymas iš ke- 
lionių po Lietuvų);

A. Purenąs, Anglis, 1) Ben
drosios žinios;I

J. Brežinskis, Lietuvos lau- 
ikinių paukščių globos reikalu; 
i A. Puodžiūkynas, Naujesnio 
ji magnetizmo tyrimai; 

j E. Wasmann, iš BaltijosKosnios (65—112 pusi.):
S. Kolupaila, P. B. Šiviekis' gintaro dokumentų prie 2 mi 

ir K. Pakštas, “Kosmo” drau lionu “ictų (nebaigta).draugijas.
8. Minint Vtauto Didžiojo ,a J,a*'m< dauK(bs ilgams rašytojams ir skaityto-' 

jubiliejaus mtus, Visuotinas ; *>a< (' snill >* pagrindų xal-įjams. Į
L. Ūkininkų -gos skyrių at
stovų suvažiaimas nutarė pa

P. Slavėnas, Visatos ribos; 
P. B. Šiviekis, Dvynių kliLatvijos vandenyse Baltijos

rodos laiku rbšti Kaune Lie-' juroj išgelbėti du būriniai'mės klausimas; 1
j tuvos ūkinink kongresų ir toj žvejų laiveliai, vienas iš Į P. Jucaitis, Augalas ir gy-j 
•kongreso orgnizavymų pave-Į šventosios uosto ir iš Monci-,valys chemijos šviesoje;
sti naujai Cetro Valdybai.

9. L. Ukininų S-gos visuo- 
j tinas skyrių tstovų suvažia- 
; vimas reikalaja, kad būtų
spaudos cenzira nuimta, nes 

į tik esant laivai spaudai ir 
i tik prieš teisių atsakingai, ti- 
i ksliai ir tinkinai galima nu
šviesti visų reisų politinį, ku
ltūrinį ir eknominj gyveni
mų ir nurodji tikrus tautos 
ir valstybės tažangos kelius. 
Visiems Sąjuigos skyriams, 

š. m. visuminio S-gos su
važiavimo nutarimų paai
škinimai. :
Organizuotosios ūkininkijos 

valia ir art

škių prieplaukos. Išgelbėti Pr. Dovydaitis, Gustav’asį 
žvejai papasakojo, kad matė { Steinmann’as ir žmogaus kii- 
audros metu nežinia kieno ap'mės klausimas;

P. B. Šiviekis, Thornburn 
Brailsford Robertson (1884— 
1930);

K. Pakštas, George Goudie 
Chisholm (1850 — 1930);

virtusį juroj laivų. SD

r’’S a long road that linows 
no turning out for some 
reckless driver! What you 

really need is one of our Auto 
Combination Policies!

Only one premium—and a great 
big organization “at the wheel” 
to help steer you out of trouble 
when trouble comeil

A T N A -1 Z E
Phone for rate 

V. RUKŠTALIS 
Insurance

2423 W. Marųuette Rd. 
Telcphone Hetnlock 5219 

Eoop Office
230 S. Clark St. 

Telcphone State 3380 
Chicago, III.

Į Pr. Dovydaitis, “Klimatas” 
ir “klimatų mokslas” senovė
je ir šiandien;

M. Kvašninas — Samari-sutvarkytas 
mas,

6) kadangi keliai reikalingi 
visiems Lietuvos piliečiams, 
tai jų taisymas neprivalo gu
lėti ant vienų ūkininkų pečių, 
bet būtų pareiga visų Lietu-

Amerikos lietuvių jaunuo- į §ventag 
liams atskirai nuo naujokyno į
didelių aukštesnių mokyklų! Pabaigęs kolegijų, aš pasie- 
arba kolegijų. jksiu aukštų mokslo laipsnį ir

■ būsiu dėkingas tėvams Mari
jonams, kad jie mane šiame' vos piliečių keliai taisyti, 
pasaulyje, taip sakant, pasta-Į 7) kad miško medžiaga ūki 
tė ant kojų.

Kuomet aš pabaigiau pra
dinę mokyklų, norėdamas įgy
ti daugiau mokslo, aš prisi
rengiau stoti į Marijonų Ko- j 
legijų. Kadangi toji kolegija ' Jonas A. Kamandulis, 
labai toli nuo musų miesto, Lietuvių Kolegijos Studentas

Iš Lietuvos Ūkininkų Sąjungos 
Veikimo.

ninkams privalo būti teikiama 
n e pagaminta.

5. Nors spauda kad ir ne
pakenčiamose sąlygose veda
ma ji vis tik sudaro didelę 
galybę. Ūkininkams ypatingos 
reikšmės turi jų spauda. To
dėl Visuotinas Ūkininkų S-gos 
skyrių atstovų suvažiavimas 
Įpareigoja kiekvienų Ukinin-

Lietuvos Ūkininkų Sąjungos užmezgimo, padarius toj sri- kų S-gos narį palaikyti ir pla- 
visuotinio skyrių atstovų j tyje visų eilę klaidingų žygių; tinti katalikiškų spaudų, o y- 
SUVažiavimo, įvykusio 27 į ir Vilniaus klausimas suveda-1 patingai
d. sausio 1930 m. Kaune/mas prie to klausimo rišimo 
Priimtos Rezoliucijos. procedūros nustatymo, Visuo

tinas L. Ūkininkų S-gos sky
rių atstovų suvažiavimas ke
lia labai didelio susirūpinimo 
šiuo mūsų pamatiniu politi
kos klausimu.

1 Ūkininkų.”
6) Dėliai Šiaurės Lietuvos 

ūkininkų sunkios ekonominės 
padėties Visuotinas Ūkininkų 
S-gos skyrių atstovi} suvažia
vimas reikalauja:

1) kad 1929 m. suteiktas sė
klas valdžia priimtų natūra, 
būtent: centnerį už centnerį.

2) kad Šiaurės Lietuvos nu-

1. Imant domėn; 1) kad įs
tatymų vykinimas yra būtina 
sąlyga pasekmingam kultūros 
ir ekonomijos darbui, 2) kad 
del pamatinių nuostatų kon
stitucijos nevykdymo jau ke- 3. L. Ūkininkų S-gos visuo 
linti metai tebesitęsia nenor-įtinąs skyrių atstovų suvažia . . . ,
mali padėtis, 3) kad nesant vimas pripažindamas: 1) kad atėjusiems ū min ams bfl-
tautos kontrolės pajamoms bei 
išlaidoms nustatyti, joms ti
krinti — keliama šaly nepa
sitenkinimas ir 4) kad Vil
niaus klausimo rišimui įgau
nant nepageidaujamos Lietu
vai krypties — sušidaro tau
toje didelio nerimasčio, tat i 
Visuotinas L. Ūkininkų S-gos Į 
skyrių atstovų suvažiavimas 
reikalauja neatidėliojamo ko
nstitucijos nuostatų vykdyni- j 
rno — Tautos Atstovybės — 
Seimo rinkimo.

2. Imdami domėn, jog priė
mus 1927 m. gruodžio mėn. 
Tautų Sąjungos rezoliucijų, 
kur atsisakoma nuo karo sto
vio padėties su lenkais ir ne- 
išrišus kordinalio mūsų poli
tikos klausimo, būtent; Vil
niaus klausimo, einama prie 
normalių su lenkais santykių

vaikų auklėjimas yra natura- 
lė tėvų pareiga, kurios vaisty

tų suteikta žemės ūkio mokes
čių morotoriumas,

bė, nenusižengdama dieviško-! 3) kad Šiaurės Lietuvos il

sioms bei prigimties teisėms, kininkams nukentėjusiems

TUBBY
(CHESTER. I WISH VOU*D STOP

PIANINE W»THJHAT t>Ot 
L0N6 CMOUEHToTAMC'iOua 
ntmus umetuA oowai 

;tp HIS OFFKB - n LOOKS 
k. lme it morr raūš

/TauhVpimin7
MMTfl'm, MOM, 
1MTIACHW 
HlrtTftiCKS,

NĖR
DAUGIAU 
RAUMATIZM0
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medai Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar- ! nas, Brazilijos ir Urugvajo 
kos. Ne naujoviškas išradimas. J agrogeologiniai bruožai (su į 
bet virš 200 metų gyduolė dau- r, tfks(e) nebaigto).

irtįniausi 
išreikšti truiųpemis 
jomis įvykusiam

rezoliuci- 
e S. m. sąusio 

27 d. visuotinam skyrių at
stovų suvažiaime, yra tiek 

i didelės svarbo j kad del jų į-

geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai” vardo 

siekimai, į kiekvienoje dėžutėje.
^ASDIMPR0kfo

HAARLEM OIL
C A P S U L 1

o pav

Gamtos Draugas ( 33—64 
pusi.):

F, Drevermann ir H. F. Os- 
i bom; Prieš imliomis metų iš- 
; nykusios gyvijos atgaivinimas 
(su 29 paveikslais; tęsinys ir Į

vykdymo reiki 
pintis ir aiški

nuolatos ru- 
suprasti, kų

PILKAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00 1

privalu šiandii i daryti, kad 
valstybės gyvo imas norma-
liai vystytųsi a 
niai ūkininkų 
kaip galima gt 
mi.

Šiems dviei

kad kasdieni-»
reikalai būtų i 
au patenkina- į

I
klausiniam i

plačiau nušvies i čia viena ki- Į
tų dalykų tuo 
me, o Tamstos 
liais susirinkę, 
sa tai savos aii 
kams.

Pirmas klaAimas 
Valstybės Tvai <ymo 

malumų paša

tarpu paliesi- 
vietose, būre- 
laaiškinkit vi- 
linkės ūkinin-

bus — 
Nenor-

nimo reikalin
gumas. Kiekvif įam juk aišku 
yra, jog valst\ ės valdžia sa
vo visus darbi, i privalo atre
mti į vyriausj krašto įstaty
mų — konstitidiją, jeigu nori 
sudaryti pastorių ir patikimų 
vidaus padėtį ir išlaikyti ge-

Zuzana
Jankauskienė

Mirė Gepužėg 3, 1630 ,n. 5.39 
vai. ryte. 4(» metų amžiaus. 

Kilo iš .Šiaulių Ansfcr.
Paliko (lirlolianip nultu.limo 

vyrą Pranciškų, 3 sūnūs: Bla- 
dlslovą. Edvardą, [zoną. 2 
dukteris: Emiliją Ir Eleną.

Kūnas pašarvotas 725 W. 
19th 8tr„ Chicago, III.

T.aidotuvės jvyks Gegužės 6, 
1930 m. Iš namų 8:30 vai. bus 
atlydėta j Dievo Apveizdos par. 
bažnyčią, kurioje jvyks gedulin 
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta j 
šv. Kazitntero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Simai, ir 
Dukterys.

laidotuvėms patarnauja grab. 
J. F. Kadžius, Tel. Panai 6174

SPECIALISTAS I 
Taigi nenusiminkit, bet eikit paa 1 

i tikrą specialistą, ne pas koki nepa- j 
l tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro- !
(esorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats. ! 
po pilno lfiegzaminavlmo. Jus šutau- 1 
pyslt laiką Ir pinigus. Daugelis kitų ■ 

i daktarų negalėjo pagelbėt jums del- : 
to, kad jie neturi reikalingo patyri-' 
mo, suradymul žmogaus kenksmln- ; 
gumų. j

I Mano Radio — 8cope — Raggt. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakterlologtšk&s egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 

I jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy- 
1 vumas sugryš jums taip kaip buvo 
1 pirmiau. Jeigu kenfilat nuo ligų skil- 
' vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner- 
j vų, širdies, reumatizmo. kirminų,
; uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
! jeigu turit kokią užslsenejuslą, jsl- 
Kerėjusią, chronišką ligą, kuii ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėlloklt neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 10H
20 W. JAGKSON BLVD.

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

Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 1 
po pietų

SUK ITCHIKG EHŪSivhen aoofMna Žemo fe uamtl
Right from the firsttouch, antiseptic, 
heallng Žemo takes the itehing 
misery out of moeąuito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathera and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunbum. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

10PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thla Is a Famoua Vlvanl Sėt and in- 
cluden faee powder, 11.00; Rouge. 76c, 
TL-sue Cream 61.00, Depilatory »l,00, 
Faclal Astrlngent 61.76. Bath Salt 1.00, 
Tollet Water 61.25. Perfume 62.75, Bril- 
liantlne 75c, Skln Whltener 75e. Totai 
Value 612.00. Spėriai prlce, 61 07 for ail 
ten plecea to Introduce tl'.le line.

Vardas .........................................
Adresas .........................................
Siunčiame per paštą COD 

Pinigai grąžinami, Jei 
nepatenkintas.

B«« Vsn 580-5th Avenue, New York'
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LIETUVIAI AMERIKOJE

CLEVELAND, OHIO,

I n

A S Pirmadienis, Geg. 5 5., 1930

^švietėjai” klaidas daro, tai 
i labai nedailu.

Keistai, pav., publikai at-

ILL.
“DatfBunco”.

Rengiama v. Antano par.
Estate” perkels į naują vietą. r°do ir “artistų” rolių nemo- 

Velykų antrą dieną A. Fa- kėjimas. Pirmiau publika iš- _ . ..
to (Mikelioniutė), 24 mot. mn- «*">*« žodžius iš šuflioriaus, o svotamej, ge, 7 d. Komisija

Iš Lietuvių Centro.

Adomas Vekteris, 23 metų
ir Jonas Skorka, 27 metų, a-, _ , __ , .....bu žuvo bul. 21 d. degant O-l . B“ \ "f '/ Pa™"ire ^ur‘‘ jti. Vyras bučiuodamas moterį 
Ino Valst. kalėjimui. Visi pa- Ant 54 savo dažytus asus paliko ant

žiaus, tapo 
mušta.

automobilio už-Paskui “artisto”. Toliau 
į kaikurie nežinojo, kada išeiti 
jant scenos. Kitą prisėjo šauk-

laidoti iš Šv. Jurgio bažny
čios. Laidotuvėms patarnavo 
grab. Adolf. Jokubauskas.

amz. Aš.

ROCHESTER, N. Y.

jau turi surikus labai gerų 
ir brangių liktų, kuriuos 
suaukojo šie iznieriai: A. F. 
Pocius, (kartus), A. Kru- 
šinis (fotogrt $6.00 vertės), 
Grant AVorksFair (roaster), 
Liet. Koopersija. (1 kvortą | 
medaus), J. temdžius (2 ka-

Mūsų parapijos moterų dr- 
jos, Amž. Rožan., Aušros Var
tų ir Mot. Są-gos 26 kp. au
kojo $1,500 bažnyčios dažy
mui. Visi parapijonai, sulig
savo išgalės, aukoja, kad pa- .. ,, , .. , ., ... , , . v. j . i parapijos klebono. Laidotuve-dengus kelių tūkstančių doie-, , .

Laidotuvės a. a. kun. Kasa- 
kaičio.

Balandžio 29 d. buvo laido
tuvės a. a. kun. Juozapo Ka- 
sakaičio, šv. Jurgio lietuvių

moteries lupų. To viso “Švie
sos” draugijos korespoden- 
tas nematęs, o kai Šv. Jono 
Kr. dr-jos buvo vakarėlis, tai Llaiyšin), A. Autkus (pereu-J 

švietiečių” akyse buvo klai-1^01)’ estti Florai Mai- 
ket (fern), Cfero Men’s Sbop ' 
(kaklaryši), ,Uawthorne Je- 
veler’s (neklace), Pruc-

rių dažymo skolą. Dabar ne
galima nei atsigerėti bažny
čios ir svetainės gražumu.

Didžiulio bažnytinio choro 
vakaras bal. 24 d. pilnai nu
sisekė ir chorui pelno liks.

Čia prie progos priminsiu 
kelis žodžius apie mūsų cho
rą, kurio narių skaičius yra 
apie 80. Jau nevieną kartą su 
didžiausiu pasisekimu pasiro
dė kitataučių. vakaruose. 
Pav. kiekvieną vasarą kvie
čiamas duoti koncertą miesto 
parke su garsiąja Cleveland 
Simfhony orkestrą ir šiaip 
miesto iškilmėse, kur svetim
taučiai pasinaudoja proga iš
girsti lietuvių dainų bei muzi
kos.

Chore priklauso parinktas 
parapijos jaunimas ir nieka
dos neatsisako papuošti lietu
vių programus savo dainavi
mu. Dažnai girdime solistus: 
E. Misiutę, P. Urbšaitę, sesu
tes Kučinskaitės, J. Roverštei 
ną, A. Šukį, J. Marozą, Skir- 
bantą ir kitus.

Choras, vedamas (jau sep
tinti metai) muz. J. Čižausko, 
ir dabar smarkiai ruošias prie 
pastatymo operos “Birutė”.

jse dalyvavo Rochesterio Ar- 
jkivyskupas su vyskupu. Ku
nigų buvo 17. Pamokslai lie-! ’ 
tuviškai buvo pasakyti 4, o 
angliškai kalbėjo tik Arki-

dos ant klaidų.
Katalikiškoji visuomenė pa

matė, kad “Šviesos” draugi
ja nusistačius kovoti prieš 
katalikus, tat katalikams rei
kalinga frontas sustiprinti ir 
laikytis kaip prieš komunis
tus, įvairius “cicilistus”, taip 
ir prieš “Šviesos” draugiją.

kler’s Toggry, (vyriškus Į 
marškinius), Zreycis Candv! 
Sbop (1 boxcandy(, M. A.! 
Klos (povde & compact),; 
Phillips Flovc Sbop (plant), i 
M. Masiliūnai (coffee).

Be to yra uaukota įvairių 
Kanados lietuvio Ridėjai j daiktų, kaip tai gražių pa-

i iv • i i- • skelbiasi šviesiausi, stovį auk- j*!-/'- nn.VuiStnizn ■rvskupas. Pirmą ir paskutinių. . , , , . . . | suskaičių, pr/kaistukų, ivai- !
*.............. ... . _ sėmusiam mokslo lainsnvie iri.*' ____ , ) t x .. !

bingai sakė pamokslą kun. P. i Na, tiek to. Nauja draugija,
nauji darbai, naujas

,. . kiškoms Toronte draugijomsnas. Mirusiojo kunigo gyve-
, . .... pnesas.mmą apsakė jo gimine kun.

Jonas Kasakaitis, Pittstono, Tat bloliai lietuviai katuli-
Pa. klebonas. Rodos, Roches-!kai> kaiP dirbom, taip ir dirb-
teryje nedidžiausia lietuvių Į kbue- Nebokime savo “kriti-į
kolonija, bet tokia daugybė į kantų ’ nes jie mus tik šmei- 

v •
prisirinko žmonių, kad ne tikizia-

Garmus, Sbeboygano klebo

lietuvių bet ir didžiausia Rai
ni inine bažnyčia buvo užpil
dyta palydovais. Į kapus apie 
4 mylių atstumo lydėjo keli 
šimtai automobilių.

K. B. V.

Vienas laimėjimas bus vi- 
boor prize).

Komisija Jviečia publiką 
itsilankyti į t vakarą.

Komis.

ka*-ali-’siems veltui

A-gas.

Plienas ir geležis kas
met duoda aj a 25 milijardus 
litų nuostolių savo nepasto
via išvaizda, ųdijimu.

GAVO PINIGUS LIETUVOJ]
Kuriuos siuntė per “Draugą” šie askenys;

Vytauto 500 metų Sukaktu
vių Rengimo Komitetas už
kvietė šv. Jurgio baž. chorą 
dalyvauti iškilmėse, liepos 4 
d. Vedėjas Čižauskas mielu 
noriu sutinka pamokinti cho
rus.

Kaip sykis, muz. Čižauskas 
kurios bus dainuojamos Lietu

TORONTO, KANADA.
________ I

Nesenai išdygus nauja draugi-!
ja! į

l
Toronte išdygo nauja drau-1 

gija. Atsirado keli asmenys, 
kurie sakosi atsiskyrę neva 
nuo komunistų ir nuo katali
kų ir “susiorganizavo”. Drau
giją pavadino “Šviesos” drau 
gija ir tuojau pradėjo švies
tis. Išleido mėnesinį laikraš- 
t ūką ‘ ‘ Kanados Lietuvis ’
Laikraštuko jau išėjo apie 7 
numerai, bet tik trys numerai 
pasirodė kiek panašesni, kiti 
tai kritikos, užsipuldinėjimo, 
atsakinėjimai. Na, nėra ir dy-

..... . . . ’vo, Toronto lietuviu kolonijojtuvos dideli pluoštą dainų, {- 
kurios bus dainuojamas Lietu
voj “Dainų Šventėj”. Tarp jų 
ir “Vytauto Didžiojo Garbės
giesmė” už kurią komp. J. 
Gruodis laimėjo premiją.

Lietuvių Centras kas kart 
gražėja. L. R. K. S. A. pre
zidentui P. Mulioliui jau bai
giama stalyti gražus mūrinis 
budinkas.

•Namas bus vienas gražiau
sių šioj apielinkėj ir už kelių 
savaičių tikimės būti įkurtu
vėse, kada P. Muliolis savo! 
“General Insurance

Apsisaugokite užsikrė
timo! Gydykite kiek
vieną žaizdą arba įsi- 
brėžimą su šiuo uenuo- 
dijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakte
rijas ir gydo.

nėra nei vieno žmogaus, kuris 
butų tinkamas tam darbui.

Bet paskutiniu laiku “Švie
sos” draugija mano sau kelia 
pasirinkti socialistų vieškeliu. 
Nusistatė neva kovoti prieš 
komunistus, bet aršiau prieš 
katalikai nelenda į bile kelio 
katalikai nelendo į bile kėnio 
atidarytą bučių, tai ir ėmėsi 
darbo. Tuojau per savo lei
džiamą laikraštį iškritikavo j 
katalikų parengimus, kiek lik j 
galėdami, tik ne darbus, bet į 
asmenis, kurie “Šviesos” dr-l

• .. , įjai “nekošerni”. Bet katali-Į
ir Kcal . . . .. v •į kai j tai tik nusijuokia. Aš sa- 

“ i kyšiu, jeigu “Šviesos” drau- 
(gija labui myli kritikuoti ki- 
[tus, prašoma pamatyti ir sa
vo klaidas.I »

Balandžio 12 d. buvo su- 
1 ruoštas vaidinimus. Skelbėsi,! 
[kad “meną mylintieji apsi- ■ 
švietę”, o klaidų buvo glebiai. J 
Jei darbo žmonėms ruošantį 
tokie dalykai pasitaiko klai
dų, tai nėra dyvo, bet jeigu

Jonas Bladikas
I. Adomaitis
Teresė Balčytienė
J. Bilevičius
St. Niedvaras
St. Staškunas
R. Vaičiulienė
A. Skinderis
J. Atotuzas
Al b. Zaguuienė
B. Jagminienė
L. Rozga
St. Užemeckis
B. Petkevičius
J. Tiekus
Cbas. Yuškas
P. Ribickas
Mar. Bartkunienė 
Antanina Ercienė
K. Žansytis
Ona Vaičiūnienė 
Jos. Motuzas
R. S. Girnius
Jonas Šeštokas 
A. Peldžius (2)
J. Naujalis
Leonardas Niedvarus (2) 
Ona Bretkūnas 
Vincas Kontrimas 
Dom. Kazlauskas 
P. Lapinskas

“DRAUGO”

Alarijona 1 trtkunienė 
B. Masiliufenė
J. Zaleckis
Dom. Jureveia 
An. Kiškunenė 
Ig. Staradodskis 
Teklė Vasilauskienė
K. Šerpetis
'Julijonas Piulikas 
J. Malonė 
Vincentas lonvaitis 
Kastancija ,’ickutė 
Pr. Čia 1 kienė
J. M iči urias
Ag. Genčauskienė 
Jonas Jasas 1
Br. Čalka
Alagd. Ančikaitė
St. Balčiūnienė
Ad. Malakiuskas
Alar. Skalaidžiunienė (2)
Ant. Šventęekis
Ign. Prunclus
Myk. Pocevičius
Juoz. Teniukas
Zof. Sasnauskienė (2)
Jurgis Martinaitis
Sesuo Bron’slava
S. Balčiūno nė
J ieva Lecaitė

PINIGŲ SIUNTIMO SKYR., 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

Atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniais iki 8 v.
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PIRMADIENIO VAKARE, TARP 7 ir 8 VAL.
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Bus Duetų, Muzikos ir 1.1.

ŠIUOS RADIO KONCERTUS RUOŠIA

DIENRAŠTIS “DRAUGAS”
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PEOPLES FURNITURE CO.

Savo pastabas dėl šių koncertų rašykite “DRAU
GUI,” 2334 So. OAKLEY AVĖ., CHICAGO, ILL. 
arba PEOPLES FURNITURE CO., 2536 W. 63rd 
STREET, CHICAGO, ILL.
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Pirmtuttuiu.s,* Geg. 5 3., 193fl

GRABORIAI:

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS

C H 1 C A O

DUSUOS-------
5

PRANEŠIMAI, ŽIHIŲ-ŽINELĖS
Patarnauja laidotuvėse kuoplglau- 

■ia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 251#

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

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

Simpatiitas — 
Mandagia —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAG R ABU VEDBJAl 

Didysis Ofigjs:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 Ii 1741 
SKYRIUS

4447 So. Fairfleld Avenue 
SKYRIUS

141# So. 4# Ct, Cicero 
Tel. Cicero 2794 

SKYRIUS
>301 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

Mėnesinis L. R. K. Federa
cijos Chicagos apskričio susi
rinkimas įvyks gegužės (May) 
7 d., 8 vai. vak., Aušros Var- 

Jtų parapijos salėj.
Susirinkimas svarbus, tad 

kolonijų atstovai malonėkite 
skaitlingai susirinkti.

Valdyba.

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas
HALSTED STREET
Vlctory 4088-89

Res. 4424 S. ROCKAVELL ST.
Tel. Vlrginla 1290

X Pirmoji vaikų Komunija Prospect 1930 
u “ Senas ofisas

bus

PRANEŠIMAS

OR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CBIRURGA8 

atidarė antra ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptle- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.

< Tai. Mldway IBIS

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Canal 1718-0341

D A K T A R A

i/.,

<4

I H

3238 S.
Tel.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marslifield Avenue

Tel. Boulevard 9277

šv. Kryžiaus bažnyčioj 
per keturdešimtės pradžių, 
geg. 11 d.

X Klebonas, kun. A. Skrip- 
kus išvažiuoja su ekskursija 
į Romų iš ten į Lietuvą ap-! 
lankyti savuosius, tuojaus po į 
atlaidų, geg. 14 ar 15 d. ,

X K. Kulbis, naujas West 
Sidėje biznierius, džiaugiasi 
apylinkės lietuvių palankumu.

X Geguž. 7 d. Aušros Var
tų par. svetainėje bus sma- i 
gus “bunco party”. 
eis altorių puošimui.
West Sidės moterys, 
nickienei vadovaujant.

toj pačioj vietoj: 
4(01 8o. Ashland Avė. Valundos: nuo 
< iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rea 4(41 S. A’.bany Avė. Tel. Pros- 
pect 1930. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

A, L DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Micbigan Avenue

Tel. Kenwood 5107 
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
Šventadienio ir ketvirtadienio

' Pelnas JTel- 
Rengia f 
p. Ku-

Htanleck 8700 
Rez. Tel.

DR. B. ARON

Valandos: 2 Iki 4 p. p. PanedėllaU 
Ir Ketvergale vakare

Ofiso Tel. Vlrginla 0038
Rezidencijos: Vaa Buren 6848

DR, I. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 1084

DR. S. A. BRENZA
I
Ofiso Valandos; • Iki 13, 1 Iki I

dienų. Ir 4:10 Iki P:S# vakare

j 4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 48th Street Chicago, I1L

Ofiso Tel. Vlctory 3687

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

Prospect 0610

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6135 South Kedzie

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės,

OFISAS
668 Wešt 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tct. 
Victory 4088.

Phon* Boulevard <139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Mošų patarnavimas 
vtenomet eąžinlngM Ir 
nebrangiu, nes netarė
me išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai

3307 Auburn Avenue

ANTANAS STANKUS

DR. NORMANTAS
NAPRAPATAS

Persikėlė po num.

3236 S. HALSTED STREET
Tel. Victory 6965

Valandos: 2-5 po pietų, 6-8 vakare

ADVOKATAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

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

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto* 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd. 

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

DR. J. J. KQWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė 80. Weatern Avenue 

Tel. Prospect 1828 
Rezidencija 2869 So. Leavltt Bt. 

Tel. Canal SIS#

j vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
į piet Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 87(4 Republlo 8488

DR. A. RAČKUS
Valandos*. 2-4 po pietų Ir 7-# v. 

Nedolloj pagal susitarimų
▼. i

Telefonas Yards 1118

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR *

BALSAMUOTOJAS

Turtu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, IH.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Rooeevelt 7532

J. Lulevičius
GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
2103 S. Halsted 
St. Chicago, III.

Tel. Victory UIS

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDSJAS

1650 Weat <6th StrMt
Kampas 46th Ir Paulina Sta 

Tai. Blvd. 6702

Nultudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs. patarnausiu simpattš- 
kal, mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų 
Sykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llo.
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal 11(1

Ofise Tel. Canal 2118
Namų TeL Lafayette 0098

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: prieš pietus pagal sutartį 
Namuose 2-4 po piet. ofise 8-8 v. v.

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

,6558 SO. HALSTED STREET 
i Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10-12

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas

vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis Ir seredomls tik 
lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5798

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR 

4650 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7 878 

Nuo 10 vai. ryto iki 8 vai.

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

Office: 4459 S. California Avė.
I

vak.
Nedėliojo pagal sutarti.

mirė baland. 30, 1930 Sn. 5:50 
vai. vak. 40 metų amžiaus. Ki
lo iš Ponevėžio Apskričio, Ra- 
govelės • Parap. Noriškių Kai
mo. Amerikoje išgyveno 23 
metus.

Paliko dideliame nuiiudime 
moterį Aleksandrą, sūnų Sta
nislovą, dukterį Juozefiną, bro
lį Vincentą Stankų, seserį Kas
tanciją Sargantienė, pusbrolį 
Zakarą, o Lietuvoj 3 seseris ir 
2 broliu.

Kūnas pašarvotas 1604 So. 
48 Ct. Cicero, III. Laidotuvės 
įvyks panedėly gegužio 5. Iš 
namų 8 vai bus atlydėtas į šv. 
Antano bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame \isus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Sumiš, Duktė,

Brolis, Pusbrolis Ir Giminės.
laidotuvėms patarnauja grali. 
Lachawicz, Roosevelt 2515.

A. A.
STANISLOVAS

MARCINKEVIČIUS
mirė gegužio 3, 1930 m. 1:50 
vai. ryto. Kilo, iš Tauragės Ap
skričio, Kaltinėnų I’arap. A- 
merikoje išgyveno 40 metų.

Paliko dideliaąne nUliudime 
moterį Teofilę, 2 sunu KaataBie 
rą ir Edvardą, dvi ma/?las 
Jadvygą ir Olgą, 3 dukteris 
Viktoriją, Bronislavą ir Teofi
lę, 3 žentus Romaną Kazlaus
ką, Klermontą EtOn ir Bert 
Artišauską. 5 anukus, 4 brolius 
Jurgį, Jeronimą, Mikolą ir, An
taną ir brolienės, 2 seseris Evą 
Radzevičienę ir Juzefą Jagmi- 
nienę ir švogerį Jagminą, o 
Lietuvoj brolį Kazimierą ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 2447 W. 
45 PI. Lafayette 0500. Laidotu
vės įvyks utarninkę gegužio 6. 
Iš namų 8 vai. bus atlydėtas j 
Nekalto Prasidėjimo P. šv. 
par. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. I’o palnaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Moteris, Sunai, Marčias, Duk
terys, Žentai, Antikai, Broliai,

Brolienės Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Ežerskis. Boulevard 9277

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Sulte 721 First. National Bank Bidg.
' 38 S. DEARBORN ST.

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

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

Tel. Canal 2552

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Roorn 1701 
T«l. Randolph 0331-0332 Vai. 9-8 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

TU. Victory 9583
7-9 v&l. vak. apart Panedėllo Ir 

Pėtnyčlos

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
1 *

Telephone Randolph 6727

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

METINĖS SUKAKTUVĖS

ANTANAS AUKŠKALNIS
Mirė gegužio 7, 1929 Detroite, Mieli., buvo su

laukęs 43 metų amžiaus, kilęs iš Leviškių k., Šilalės 
par., Tauragės ap. Paliko dideliame nubudime 4 bro
lius Amerikoj ir 2 broliu ir 2 seseri Lietuvoj. Palai
dotas katalikiškose kap. Detroit, Mieli.

Atmintinės šv. Mišios įvyks tose vietose, kur 
velionis yra ilgiausia išgyvenęs. Pirmiausia So. Chi- 
cago, IIL, paskui Gary, Ind. ir Detroit, Mieli. Ir taip 
šv. Juozapo par. bažnyčioj So. Chicago, 6v. Kazi
miero bažnyčioj Gary, Ind. ir šv. Jurgio bažnyčioj 
Detroite, Mieli. Visose minėtose bažnyčiose pamal
dos įvyks gegužio 7, 1930, 8 vai. ryte.

Visi giminės, pažįstami ir draugai maloniai pra
šomi atsilankyti į minėtas pamaldas ir pasimelsti 
už a. n. Antano sielų.

Šį atminimų daro velionio brolis
J. J. Aukškalnis,

1354 Harrison Street, Gary, Ind.

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAB

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Vai.- 10-12, 1-3, 6-3; Ned. 10-12 
Rez. 2508 West 89 Street 

Vai. 4-5:30 vai. vak.

DR. VAITUSH, 0. P. D.

LIETUVIS AKIS 

SPECIALISTAS

Ofiso ir Res. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 Iki 2 po 
pietų Ir 8 Iki 8 vai. vakare

Res. 3201 S. WALLACE STREET Į

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavltt St. TeL Canal 8222 
Rezidencija: <640 So. Maplevrood 

Avenue Tel. Republlo 78(8 
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. ▼. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DENTISTAS }
4 901 W. 14 St. Cicero, III

X-Ray ir Gas
Valandos: 10-12 ryt, 1:30—5 ir 6-9 
vai. vak. Scredotnis ir Ned. susitarus

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drexel 8323 

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

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6859 ♦

OR. P. Z. ZALATOBIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED 8T.

Rezidencija 8600 So. Arteslan Avė. 
Valandos 11 ryto iki S po pietų

8 Iki 8:30 vakar*

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd. Vai.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2460-2461

DR. S. A. DOWIAT

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 

ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po10-
pietų: 7—8:20 vakare 
Nedėliomis 10 Iki 12 

Telef. Midway 2880
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Palengvina aklų Įtempimą kuria 
aatl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšt}. Atlt&l-

. lk.. r.pu». ....
regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia 
slas klaidas.JOHN KUGHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street

Arti Leavitt Street 
Telefoną* Canal 2552

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

“ J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklin 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Subatas

52 East 107-th Street
Kampas Mlchigan Avė.

Tel. Pullman 5950
Nuo 3 iki 9 vak. Ir Subatomls

Telephone Central 8911

F. W, CHERNAUGKAS
ADVOKATAS

1U Morta Lakai I e 8treet 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo • :>• Iki I vai. vak.
<aeaJ Office; 19(8 So. Union Ava. 

TeL Roosevelt 871#
▼aA ano l Ud 1 »aL lak.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 1# ryto Iki 8 va
karo. Nedėliomis nuo 1# ryto Ik 
18 po pistų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

<712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2S88

Nedėllomla
Susitarus

Tai. Boulevard 1481

DENTISTAI

Office Boulevard 7#41

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4(48 So. Ashland Avenoe 
Ant Zaleskio Aptlekos

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

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

7—8 vakare

Dfl. HERZMAN
Ii RUSIJOS

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTA3

Tai. Canal 4321

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET

(Kampas Leavltt Bt)
Valandos* Nno • Iki 1S ryto 

nuo 1 Iki • vakare
Seredoj pagal sutartį

TeL Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Gerai lietuviams žinomas per 81 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo stalgias ir chroniškas II- 
■asvyrų, moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Rsy br kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisu ir Laboratorija

Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET

VALANDOS: Nuo 18 — 11 Pietų l» 
nuo 8 Iki 7:88 vai. vakara 
Tel. ofiso Canal 8118 Rea. So. Shore 
3288, arba Randolph 4888.

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bidg.. ksenp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto lkl 8:80 va
karo. Seredomls nuo 9:80 lkl 12 V. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų

Boulevard
Hemlock 7(91

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

valandų. Room S
Phone Canal (63#

. i

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

<712 So. Ashland Avenue

Vai.: Nuo • ryta lkl S vakare

Rezidencijos Tol. Pis 8200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki S po pietų. 
Nuo 7 lkl 9 vakaro.
NedSl. nuo 10 iki 12 dieną
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H IC A
“Ar eisi?”
“Ar manai kad pasiliksiu 

nėjusi? Niekuomet. O labiau- 
Jei kas paklaustų manęs, šiai kad alumnietės rengia, 

koks tas Paulistų choro gie-jinano noras eiti dar didesnis, 
dojimas, aš taip atsakyčiau: nes žinau, kad turėsiu “good 
jei žmonių giedojimas nors tiine”.

KLAUSANT PAULISTŲ 
KONCERTO.

yra panašus Į angelų 
giedojimų, tai Paulistų giedo
jimas tikrai yra panašus Į 
danguje giedančių angelų 
giedojimų'. Dar galima būtų
pasakyti, kad Paulistų giedo-; pausdinti ant mėlyno popie-
jimas yra nepanašus į žmonių 
giedojimų; jis yra lig naujos 
rūšies sinfoninis orkestras. 
Keturiosdešimt fleitų (mažų 
berniukų) sujungiant su vyrų 
balsais sudaro nepaprastai 
gražių harmonijų.

Aš norėčiau prilyginti Pau
listų choro kurinių išpildymų 
prie kino, kuriame bėga, kei
čiasi visoki gražūs vaizdai; 
arba prie pasakos, kurių se
ka talentingas pasakotojas, vakare, 
kada užmiršti platųjį pasaulį 
ir gyveni vien tų nuotikių 
vaizdais.

Muzika yra klausos karali
ja. Ten ji tave nuveda. Ten 
tau parodo naujų laimės ir 
grožės karalijų. Klausant 
“Credo” iš Mišių papos Mar- 
celi, Palestrinos, turi tokį re
gėjimų. Matai visus patrijar- 
kus, Kristų užgimusį Betlė- 
juje, visus Apaštalus, Jo kan
čias, mirtį ir garbingų prisi
kėlimų į amžinųjį gyvenimų.
Paulistų choras pilnai tų atsie
kia, jis tupjau tave* užburia ir 
nuveda į vizijų šalį.

Pirmoje dalyje koncerto 
buvo išpildyta 15, 16 it 17 
šimtmečio katalikų bažnytinės 
muzikos kūriniai. Antroje da
lyje rusų bažnytinės muzikos 
kūriniai. Išpildymas labai ge
ras. Harmonija kuotyriausia.
Niuansų gausybė.

Per koncertų matyt buvo
nemažas būrys mažų berniu-►
kų su apysenių kunigų jų 
priešakyje; matyt, kad cho
ristai. Girdėt daug vietų, ku
riose yra organizuojama mažų 
berniukų chorai.

Aš manau, kad lietuviams 
vargonininkams vertėtų su- 

sirūpint šiuomi reikalų; žino
ma, neužleidžiant pasaulinių 
chorų, organizuot berniukų 
chorų kaipo bažnytinį. Nors 
tai gal ir nelengvas darbas, 
bet Dievui malonus. Pagal 
Šventojo Rašto žodžių: “Iš 
mažutėlių pasirinkai sau gar
bę.”

Vienuolis.

ŠV. KAZIMIERO AKADE

MIJOS ALUMNIEČIŲ 

VEIKIMAS.

Marąuette Park. — “Ag
nės”, šaukia alumniete savo 
draugei ofise. “Ar nori pa- žės) turėti dvejas šv. Mišias: 
sisokti prie geros muzikos, U valandų ir sumų 9 vai. ir, 
geroje vietoje?” pulig išgalės, brolijos nariai

‘Kur taip?” — klausia Ag-
šias eis prie šv. Komunijos. 

X Aušros Vartų mokykla 
“Gal ir girdėjau, bet dabar J trecių keturdešimtės dienų (6 

yra daug šokių nebežinau nei gegužės) per sumų 9 vai, eina 
apie katrų girdėjau.” corpore” prie šv. Komu-

“Apie alumniečių šokius, nD°a ir tų pat vakarų daly- 
ar girdėjai?” Ivauja keturdešimtės užbaigos

“Apie šokius, kurie įvyks procesijoje.
Southmoor viešbutyje, gegu- • X Aušros Vartų aštuntojo 
žės 17 dienų? Taip.” j skyriaus mokinės pereitų

nietė.
“Tai tu dar negirdėjai?”

“Turi tikietų? Matei kokie 
jie yra?”

“Ne, duok man vienų nusi
pirkti?”

“Žinai — tikietai vra ats-

raus, auksinėmis raidėmis. 
Tai yra mūsų alumniečių spal 
va,” aiškino alumniete.

“Tai duok man jų keletu, 
parduosiu savo draugėmis,
ir kuo daugiau mūsų ten bus koplyčia, kurioje per tris die- 
to daugiau linksminsimes”. nas meldėsi, klausė šv. Mišių, 

Prašome visų jaunimų iš konferencijų, giedojo šv. gies- 
visų parapijų neužmiršti ge- mės ir atlikinėjo apmųstymus;
gūžės 17 d, Alumniečių šokių, 
Southmoor viešbutyje, 67 ir 
Stony Island Avenue, 8:30 vai.

Alumniete.

“MOTINŲ DIENA” MUSŲ 
KOLONIJOJE.

Bridgeport. — 11 d. gegu
žės pripuola graži šventė, bū
tent “Motinų Diena”. Tų 
dienų viešai ir privačiai pa
gerbiamos motinos. Visokių 
pramogų visur įvyks. O Bri- 
dgeport bene bus gražiausia ir 
naudingausia.

Štai, Labdaringos Sų-gos 5 
kp. rengia vakarienę su šo
kiais Liet. Auditoriume, prie 
Halsted St.

Vakarienę gamins mūsų 
jaunas chefas — ekspertas p. 
A. Vardauskas (prie progos 
norime pažymėt, kad p. Var
dauskas priima užsakymus 
virti vestuvėms, krikštynoms 
ir įvairioms vaišėms, jo ant
rašas 3206 Auburn Avė.). Pa
tartina tų’ jaunų virėjų parem
ti, o busit patenkinti. Viso
kioms mūsų draugijų pramo
goms jisai tarnauja veltui. Už 
tai mes turim jį įvertinti.

Ponia B. Naugžemienė spar
čiai bilietus vakarienėj plati
na. Tapi pat daro ir p. J. Dim 
ša. Jisai visur veikia ir agi
tuoja, nes kur dirba, ten nuo
širdžiai dirba,o Labd. Sų-gos 
jisai didelis rėmėjas.

Tad bridgeportiečiai “Mo
tinų Dienoj” visi pasimaty
sim Labarių vakarienėje. Įsi- 
gykit tikėtų iš anksto, kad tu
rėt vietų.

X.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Maldos Apaštalystės bro 
Ii ja šio mėnesio pirmojo penk 
tadienio konferencijoje susita
rė savo intencija keturdešim
tės antrųjų dienų (5 d. gegu-

BALSAI DEL “DRAUGO" IR THE PEOPLES FURNITURE^1 1 . . . . .
CO. DUODAMŲ PROGRAMŲ.

Programai duodami kiekvieno pirmadienio va* 
karę nuo 7 iki 8 vai. iš radio stoties WHFC.

Gerb.: ' . z
Senai jau noriu nuo širdies 

padėkoti už jūsų labai gražius 
progranius, kuriuos mums duo 
date iš radio stoties. O muzi
ka, tai ir seniausias žmogus
negali būti nešokęs.

penktadienį, užbaigę drauge 
su šv. Kazimiero akademikė- 
mis trijų dienų šv. Rekolekci
jos, grįžo namo pilnos malo
nių įspūdžių. Joms labai pa
tiko Šv. Kazimiero seserų

gražaus įspūdžio padarė man
dagios akademikės, jų švariai 
užlaikomi mokslo kambariai ir 
gražus vienuolyno daržas; 
taip, sako, malonu ten būti, 
kad nebesinorėjo nė namon 
grįžti.

X Pirmų keturdešimtės 
dienų parapijos komitetai vi
siems žmonėms bažnyčioje iš
dalino “Dvasiškosios Komu
nijos maldų”, kurių kalbant 
tikintieji nupelno didelius

PRANEŠIMAS
Dr. Geo. Šerne r, Lietuvis a- 

kių gydytojas praneša, kad 
nuo Gegužio — May 1, 1930 
persikėlė į naujų ofisų po nu
meriu 756 W. 35th Street, 
kampas Halsted St, du blokai 
nuo 3265 So. Halsted Street, 
kur pirmiau jo ofisas buvo.

Automobilių pirkėjams Ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automoblius 

Naujas ofisas yra prireng- sul Vėliausios mados automatiškais 
. t- .. . {taisymais. Sport Royal tekiniais ir

tas SU Genothahnic Reiracting kitais ištobulinimais, kokiais tiktai

Room .Eųuipment, kuris susi
deda iš vėliausiai išdirbtų 
prietaisų koks galima gauti 
akių gydytojams.

Ofiso valandos nuo 10-12, 
1-3, 6-8, Telepbone Yards 1829 
Rezidencija: 2506 W. 69 St.

Vai.: 4-5:30 vai. vak.

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Ohicagoj

Pan. ir Ut. Geg. 5, 6 
“SALLY”

Dalyvauja Marilyn Miller, ne
paprasti šokiai, ypatingai mu 
zika.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

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

JOHN PAKEL <& CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 
namus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per 
paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 
liudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojana fla- 
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 
2621 W. 71zt St., Hemlock 0367 Ręg. Orovehill 1686

Phone Lafayette 2519

- STEVE MARKŪNAS
Būdavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas
2438 W. 47 STREET CHIOAGO, ILLINOIS

Ačiū labai rengėjams: “Dr
augui” ir Peoples Furniture 
Co., dainininkams, daininin
kėms ir muzikantams.

K. Petrauskas.
P. S. Mes turim Zinith Mo- 

del 42 iš Tamstų pirktų.

dvasiškosios
sius.

komunijos vai-

Iš tikrų šaltinių sužinojau, 
kad draugijos “Lietuvos Ūki
ninkas” vakaras, kuris įvyko 
Meldažio svetainėje, balandžio 
mėn. 27 d., pilnai pavyko. 
Nors visų vakarų buvo lietus, 
bet jaunimas užpildė svetainę.

Šiame vakare įsirašė daug | 
naujų narių, jaunimo, net ko
mitetas pristigo blankų.

Šita draugija nors beveik 
nesigarsina, bet yra daug nu*

A. ALESAUSKAS 

MOTOR EZPRESS
Mes permufuojame-perveža- 

me pianus, forničius ir kito
kius dalykus. I

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

7126 So. Rockwell Street

Telef. Republic, 5099
Mes pervežagie daiktus ir į 

kitus miestus. >

PRANEŠIMAS.

Nash gali papuošti- Už tokias pri
einamas kainas lias
BALZEKAS MOTOR SALE^j 

4030 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 2082

AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAS

B U I C K
Per 20 Metus Užima Pirmenybė. 

Pirm negu pirksi automobilių, pamė
gink BUICK ir MARQUETTE
ARCHER BUICK 00. 

4400 Archer Avenue
Virginia 2400 

1 Blokas Nuo Kedzie Avė.
JONAS &LEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

LEAVITT STREET 

OARAGE

Viktoras Yuknis, Savininkas
Visokis automobilių dar

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

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

ligoje, bet remia Lietuvos rei
kalus. 1929 m. nukentėjusioms 
nuo nederliaus buvo pasiusta 
į Kaunu $100.00 per įgaliotinį 
p. V. Duobų. Taip-gi dabar 
iš minėtos draugijos išrinkta 
atstovai į D. L. K. Vytauto ko 
mitetų.

Stefa Lenkauskienė.

956
961
968
969 
920

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE.

943 Paunskniui D. 2 
Skainkiui Antanui 
Tautvaisui Annai 
Zibui Antanui 
Zidoniui John 
Gajauskui Juozui

Tel. Virginia 2481

A. S. PRECIN .
(PREČINAUSKAS)

Fotografas

Vestuvės - musų specijalyhė
4309 Archer Avė. Prie 43 St.
(5 durys į vak. nuo Albany)

ATLAS PHOTO STUDIO

J. W. Staneika
Naujas Savininkas

Gerai, pigiai ir greitai atlie- 
i kam visokį fotografijos darbų.

4090 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 0265

MORGIČIAI-PASKOLOS
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ

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

Public Mortgage Žxchange

S. L. FABIAN, Mgr.
809 West 35th St.

Wm. J. Kareiva
Savininkas 

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šaukit 

GBEEN VALLEV 
PRODUCTS 

Olselis šviežių klaušl- 
alų, sviesto Ir aurlų.

4644 So. Paulina St
Tel. Boulevard IBS*

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrelltmas
Užlaikau visokių 

tukslnių ir slda- 
orlnių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų Ir t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago. 
Telefonas HElfLOCK >816

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 Tards 1806 
Chicago, III.

Pasiuvu Dreses
Moterys nusiplrklt materljolą, o 
aš padarysiu gražią dresiukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

Valandos nuo 10 ryto Iki 6 vai. 
vakare, utarnlnke, ketverge Ir su- 

batoms iki 9 vai. vakaro.

Man reik žmonių—vyrų ar 
moterų virš 30 metų amžiaus. 
Dailiau ant visados. Geras už
mokestis. Gali dirbti pilnų lai 
kų nr pusę. Taipgi ir į kitus 
miestus. Atsišauktį:

3133 So. Halsted Street 
Chioago, III.

JVAIROS KONTRAKTORIAI

STANLEY CIBULSKIS

MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 
Poperioju, mollavoju Ir atiteku vi

sokias namų dekoracijos.
Darbas garantuotas.

5234 S. SEELEY AVĖ. 
Hemlock 0653

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5686

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Westem Avė.
Tel. Lafavette 8227

V. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE * 
2701 West 47 Street

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

Pri statom į visas miesto da
lis.

MES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7674

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktorius

Maliavų ir sieninės popteros krau
tuvė. Naujas stakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHJCAGO

LIETUVIS KARPENTEHIS 
Atlieku visokį darbą, kaip tai:

taisau namus, porčius, dirbu šėpas 
ir kltokj darbą. Taipgi atlieku ci- 
mento darbą. Prie namų darbo tu
riu patyrimo per 30 metų.

CHARLES TUSHAS 
2223 W. 2>rd Place 
Telrf. Roosevelt 2721

WM. BENECKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados popiera. 
Pigiai. Greit. Darbą garantuoju 

Reikalo telefonuoklt 
Lafayette 7554

SVEIKATOS KOMISUONIE 
RIUS PATARIA UŽLAIKY

TI GYVENAMUS 
KAMBARIUS 

SVEIKUS
Mes pasirengė Išgražytl Jūsų kam

barius 10^į pigiau už visą darbą. 
Mallavojam, ir poplemojam ir aps
kritai padirbant pagal jūsų norą. 
Teisingas ir greitaas patarnavimas 
už prieinamą kalną. Nesvarbu, kaip 
Tamlstos toli gyvenat, pašaukit, o 
mes pribusim ir apkainuoslm visai 
dykai. Taipgi padarom ant lengvų 
išmokėjimų.

A. K. VAUVKAB
Paintlng A Dcronting Oontractor 

3>3» Wfrt 65 Place 
Tel. Republic 4132

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

0. Navadomskis, Savininkas 
Elektros kontraktorius 

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

IŠRENDAVIMUI

Rendon Storas, renda pigi. 5743 
Wentworth Avė. Englewood 3919.

Kumbarial su valgiu. 20 kamb. ge
ra vieta pinigams dirbti, pigi renda. 
24 So. Canal. Dearborn 3628 dėt 
sueit.

6224 So. Asland avė. 6 kamb. šty- 
mn fil’.tf. džanit., gera tvane. $60.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Kauras ir gražus didelis, riešuto 
medžio naujausios elektros radio. $40. 
$937 No. Long.

Pilni rakandai, kaurai, deskos. Pi
giai. 229 No. Central avė. Austln 
7111.

Išvažiuojam turim parduoti labai 
gražius 4 kamb. fom,, vartotus 2 
mėn. Pigiai. 2002 Humboldt bul. 
kump. Armitage.

PROGA JAUNAI PORAI 
PRADEDANČIAI

GYVENIMĄ.
Už $475 gausi rakandų vertės $3,- 

000. Del' 4 kamb. Vartoti 60 dienų. 
3 šmotų seklyčios setas, 8 šmotų 
gražus bedruimio setas. 5 šmotų 
valg. setas, du 9x12 VVilton kaurai, 
maži kaurai, lempos, veidrodis, in
dai. Viskas už $475. Pristatysime. 
Galima skyrium. 8228 Maryland 
avė., 1-mas apt., 1 blokas j rytus 
nuo Cottage Grove avė. Tel. Stewart 
1875.

REAL ESTATE

7 kamb. plytų bunr.. žibalu šild. 
2 karų gar. $13,000. 2712 Asbury
avė. Evanston. University 0663.

RETAS BARGENAS 
5 kamb. namas 1 extra lotas, gar.

farn. apš. cemento beizmentas, mod. 
4855 So. Kildare avė.

Medinis namas furn. apš. 2 karų 
gar, tik $500 įmok. 1251 W. 72 St. 
Vlncennes 7821.

Paaukuosim 4 kamb. mcd. namą, 
fum. apš.. kieto medžio fl., 2 karų 
gar., visi pagerinimai, 1 b L nuo 
strytkt Išvažiuojam. $1,000 cash. 
3048 No. Rutherford avė.

Greitam pardavimui, 5 kamb. mod. 
bung. Sav. 2241 W. 109 St.

6 kafcnb. rezld., furn. apš. pama- 
tyklt. 2241 No. Lavvndale.

Mod. 2 fl. namas, $8,500, cash 
$1,200, furn. apš. gar. 40 p. lotas. 
5349 No. Sawyer.

Pirk 6 kamb. ir 9 kamb. namus, 
2 karų. gar., dideli lotai, medžiai. 
320—322 So. Crescent avė. Park Rl- 
dge. Tel. Park Ridge 138—J.

Pirk gerą lotą, visi pagerinimai 
prie stotiea Highland Park, 2 lotų 
Elmhurst. Sav. Frankiin 8805.

TIKRAS Ji: ŠIS NAMAS.
6 kamb. bung. didelis stlkil. por

čius, karštu vand. šild. su oil bur- 
ner, 1,000 gal. kubilas, su extra lo
tu 60 p. frontas. 6 p. geležinė tvo
ra. Aplinkui graži pievelė. 1 karo 
gar. jėla išpeivyta ir išmokėtai Iš
važiuojam, pamatyktt. $10,600, $3,-
000 cash. 4170 Barry. Kildare 0281.

PARDAVIMUI arba išrendavimui 
vasarnamis. Su forničials. Pigiai.

FRANK OULEKLA
1758 West 21 Street

Canal 4585
3-člas flutos užpakaly

BARGENAS mūrinis 2 flatai, po 
penkis kambarius, pirmas flatas su 
hot water heat, antras nuo kampo 
su 2 karu murintu garadžiu, randa
si Marąuette Park, blokas nuo gat- 
vekarių po num. 7004 S. Campbell 

Avė. Del tolimesnės žinios, atsi
šaukite pas

B. W. PALUTSIS

2115 West Coulter Street 

Roosevelt 8410

PARMOS.

ŠIAURĖS Mlnn. pigios žemės, pa
lei ežerus. Dešimties Tūkstančių E- 
ierų apygardoj. Žuvauk Ir medžiok. 
Hotelis su 30 kamb. Rašyk M. Cam
pbell, Deer, River, Mlnn.

Daile, groceris, {steigta 30 metų, 
geras biznis, pigiai. 7032 St. Law- 
rence.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda groccrnė ir buče- 

,mė, biznis geras, fikščieriai 
nauji, labai geroj vietoj, ant 
kampo. Parduosim už pirmų 
pasiūlymų.

2631 W. 39th PI.
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