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KUBOS SALOJE VALDŽIA ĮSKĖLĖ 
KOVA KOMUNISTAMS

RUSIJOJE KOMUNISTŲ GAUJOS 
RUOŠIAS KOVOTI VELYKAS

INDIONAS “LONE WOLF” KAIPO DAILININKAS

b

Haiti Prezidentas Prieš 
Amerikonišką Komisiją

S*
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KUBOIE SUARDOMOS 
DVI KOMUNISTŲ 
ORGANIZACIJOS

SOVIETAI RUOŠIAS 

KOVOTI VELYKAS

RYGA. kovo 12. Sovie-
IIA\AXA, Kubos respubli- tų valdžios patariami Rusijos 

ka, kovo 12. — Einant vidų- komunistų vadai ruošias kilo
jimų reikalų sekretoriaus J)e bjauriausiai pašiepti ateinan
ti ado parėdymu, šioj respub- ėią krikščionių šventę — Ve- 
likoj panaikinamos, atėmus le- jykas — Kristaus Prisikėli- 
galunio teises, dvi darbininkų nia į; mirusiu.

L
Ti-'

N V*

Socialisto Plečkaičio Byla 
J s r u t ė j

Krnjaučenka. Gimė 1909 m.' Svarbus paklausimas. Yie- 
gegužės 7 d. Kėdainiuose, nas gynėjų paklausė, ar yra 
Kalba vos girdimai. į klausi-Į nustatyta, kad kalbamos * be
rnus atsakinėja neaiškiai. 192d ulbos ir granatos yra tikrai 
m. lankė suaugusių gimnazi-! tos pačios, kurias įtaria plee- 

ijų, bet .jai ėmus smukti jis pa-. kaitininkus turėjus, nes, esu, 
, metė. Dalyvavo Tauragės pu- per ilgas keliones ligi buvo 
| če ir po to pabėgo Į Tilžę,1 padaryta analizas galėjo jas 
! Karaliaučių. Gia sėdėjo 7 pa- ir pakeisti.
Į ras už sienos be leidimo pere- Tačiau iš vėlesnių liudinin- 
'.įinių. 1929 m. gyveno Gardi- kų parodymų paaiškėjo, kad 
Ine. Ten ir su kitais) susipaži- granatos, na ir bombos, no- 
j no, tik su Plečkaičiu Vilnių- buvo pakeistos. Tr kas gi ga- 
je. Įėjo turėti tikslų jas pamai-

i Į Lietuvų rengėsi vykti tė- nyti.
vų atlankyti. Tuo reikalu su
sirašinėjo su Daukša. Vienas

(Bus daugiau).

organizacijos; Havanos Dar
bininkų Federacija ir Kubos .

/, • • , bi visose Rusijos dalvse or-Aacionale (kaipir tautine) . . i ,

Komunistų vadai tuo tiks-

Tai tikras amerikietis artistas-piešėps, kurs dirbdina dailius vaizdus ir vaizdelius. vvaz>'lodamas butų važiavęs 
Jis yra indionas “Lone Wolf” (Nuošalus Vilkas). Niekur nesimokinęs piešimo. New b8'i Tilžės, bet neturėjo pini- 
Yorke turi savo studiją. , ° pasitaikius kompanijai
ė- —. ■ ■ • -J-'ln . ——— ; —  ------------——---------- . .L-1— įėjo pėsti. Per Lenkiją liepa

PREZIDENTAS APIE 
SKAUTUS

Darbininkų Konfederacija. 

Sekretorius De Gado savo

ganizuoja palaidaus jaunimo 
gaujas.

K omu n i s t u laikra šč i uo se

HAITI PREZIDENTAS fLJTf A C' TT? 
prieš komisiją į

PORT-AU-PRINCE, Haiti 
i respublika, kovo 12. — Anų

Iškrito iš gatvekario

parėdymų remia slaptosios' pranešta, kad Velykų dienų1 ........ —7 į Mrs. A. Emma, 63 m., 4563
policijos pranešimu, kuriame krikščionių pamaldos bus tru- 11Pn<l Si°S resPubhkos Prezl‘ Turner avė., Kedzie gatvėje
n«v/vnuim i-irl nhioiu niūrant ii -• ..... dentas Borno bendrai SU Ain. i.„, .Apaz\minia, kad abiejų oigam- kdomos ruošiamomis įvairiais ... . mlmto
zacijų viršaičiai yra sųjungo- (įa gaujų ėjimais gatvėmis,1’* a įų komisija sutarė, 

su .Maskvos sovietų vald- teatrais ir kitokiais piktžod- kad resPubllkai tun but Pa‘

iš gatvekario. Mirė 
i Šv. Kryžiaus ligoninėje.

je
zia ir jie darbuojasi ir čia i- žiavimais. 
vesti sovietizmų.

SUSTOJUS KONFEREN
CIJA LONDONE

LONDONAS, kovo 12. — 
Laivynų konferencijoje veiki
mas sustojęs. Yra baimės ko- 
nferen-ijai be nieko pas 
gti. Britanijos ir 

diktatui ai priešinas visos 
tos trvs valstvbės.

skirtas laikinas prezidentas ir 
paskiau turi būt pravesti nau- 

\ elykų rytmetį komunistai jo prezidento rinkimai, 
miestuose ir provincijose ža-Į
da sudeginti daug nuo žmo-l 
niu atimtu ikonų — šventųjų,

grųsina jam ultimatumu.

Prezidentas Borno dabar tų 
nuomonę pakeitė. Komisija

Moteriškė stovėjo gatveka
rio angoje prie laiptų, kad 
išlipti. Gatvekaris staiga su- 

! stojo ir jinai išpuolė.

9 paliuosuoti

paveikslų.
Pačios valdžios laikrašeiuo- į 

se rašoma, kad komunistai ir, 
sibai bat' vab^*a nepaisanti į kelia-j 

Amerikos ,nius užsi(‘Iliuose protestus dėl.

MAKEDONAI ŽUDO 
ŽMONES

religinių persekiojimų.

P. AFRIKOJ POTVINIS

JOIIANNEKBURG, P. Af-j 
rika, kovo 12. — Pietų Afri-

ARMIJOS INŽINIERIAI 
PASIRENGĘ DARBAN

\VAKI1IXGTON, kovo 12. 
- Kariuomenės inžinieriai y-

\YAKI1LXGTON, kovo II. 
MIRĘS TEISĖJAS VAKAR įvyko Stačiai j Lietuvų prasi- — Kelių, šimtų jinoninkų ir 

PALAIDOTAS , laužti, dėl to ėjo per Vokie- profesionalų suvažiavime ini-
----------- į tijų. Visi katras sau manė n,‘ti skautų organizacijos 20

\VAS11INGTON, kovo 12. <‘it Į Lietuva, niekas jų nekur- »»<‘tų įkūrimo sukaktuves iš- 
Miręs teisėjas W. II. Taft **tė, neagitavo. spręsta šių jaunuolių organi-

i t. ......... i r,, .. ... , . zacijų dar daugiau praplėšti.vakar nnlitanneinis iškilme-į Turėjo tik revolverį, gra- . 11
, . L. i „• i i x ) Kalbėjo prezidentas Hoover.valstvbinese natos, kaip buvo sakęs tardy->. .

. • , • , • 3iš aukštino skautų idealus,me, neturėjęs, tai gal jo ver- 1
(tėjas nesupratęs. Šautuvus
matė tik kada buvo areštuoti, 

j Kas eišNlPaSige, jis Suval-! 
kuos nežinojo. i

Plečkaitis. Gimė 1887 m. I

ims
Arlingtono

palaidotas
capinėse.

DU ANGLEKASIŲ SU

VAŽIAVIMU

GAISRAS KASYKLOJE, 
2 ŽUVO

Šalę Melrose Park vienam anapolise ir Kpringfieldt 
ūky areštuoti 11 vyrų, įtaria-, 
mi bombų dirbime, paliuosuo
ti išėmus du. Pasirodė, kad ū- 
kio savininkas turi leidimų

STEUBENVJLLE, O., ko
vo 12. — Arti Amsterdam, 0- 

£ bio, Wolf Run anglių kasyk
loje kilo gaisras. Pranešta, 
kad 2 darbininku žuvo,, gi 87 
išsigelbėjo. Gaisras kilo iš e-; 

! lektros kibirkščių nusiritus 
nuo bėgiu karukams.

Vienu žygiu šiandie yra du
i i .. • ' , lapkričio 27 d. Politini darbaanglekasių suvažiavimu: Indi- . ‘ 1 -

dirba nuo 1D00 metų. 1995 
metais buvo pasodintas 3 me- 

Indianapolis, Ind., yra tei- tams kalėjimai). Vokiečių o- 
sotos “Inited Mine M ork- kupacijos metu buvo mokyt,,- 
ers” organizacijos suvažiavi-1 ju. vėliau... Gia jis nutyli, buBELGRADAS, kovo 12. - 

Garibrode susirinko iš .Ingo- dirbdinti priemonines ugnis, 
sia vi; jos ir Bulgarijos mai- tad gali namie turėti dinami- 

šyta komisija ištirti pastarų- to ir kitokios sprogstamosios 
ji makedonų revoliucionierių medžiagos.
veikimų .Jugoslavijos ir Bul- Du sulaikyta, nes pas juos 

rasti ginklai.
pra-_____________
gau- ;

gaujos pasieniais. 
Komisija nebuvo dar

kos Ijojos Natai provincijoj r“ vykti ir pradėti .Įėjusi posėdžiauti, kaip
lietus sukėlė potvinius. 5 žmo- <lal'l>ns i5ilKai «-

Tūkstančiai netekę P*8 ,ikslu aP«»W« P'otnsnes žuvę. 
pastogės ir mantos, 
nuostoliai laukuose.

Dideli nuo tos upės išsiliejimų. Tam 
i tikslui Kongresas paskyrė

ta žinia, kad makedonai įsi
veržė Jugoslavijon ir bombo
mis 3 žmones nužudė ir 15 su- ‘ 1 
žeidę. Po to atgal pasprūdo'

PARYŽIUJE PRAPUOLĘS 
KOMUNISTAS

milionus dolerių. per sienų.

PALAIMINTI UŽSIENIŲ
—-------- ’ 1 ■* ------- • ■ "‘*I‘J------ ~ ■ *
rsijų, Indiją, iš ten į Malaka

MISIJŲ KENTĖTOJAI salų. .Madagaskare ar Surate 
jie buvo verčiami apie ištiPARYŽIUS, kovo 12. — ’ -------------

Bolševikų valdžia prisiuntė Į PARYŽIUS. — Kun. Ad- 
čia ekonominę komisijų iš ke- rien Launay iš Prancūzų Už
tūriu narių. Jų vienas neži- sienių Misijų Draugijos išlei- 
nia kur staiga prapuolė ir do brošiūrų (kaipir knygelė) 

Fžsieniu

sus metus laukti laivo, kuriuo-
mi galėtų persikelti į Simnu

nesurandam.as.

ATVYKSTA ECKENER

mas. (ii Spiingtield, Ilk, — apie tai prie progos mes pa-Į 
atsimetusių nuo anos organi- tys papasakosim kų darė ligi1 
zaeijos. Šiai pastarųjai sro- pateko j seimų. Sakosi buvęs

\adovauja Ii. kisbwick, 7 nudus atstovu, paskui 
Illinois anglekasių preziden-' perversnio jjs pa’ts (-in(*.sį 
tas, kurs is tos vietos paša- ngįį perversmų, bet nepavy 
liūtas, bet kovoja už. jų. jiUS sp,-u]{O j užsienį.

Teisotos organizacijos pro- jj« gann p]af.iai 1>asakoja
• 1 r n* 1 i n zidentas Le^vis sako, kad Ii- (lie vertėiol anie s'iv,, nnlitiSuimtas llarry Fislier, 46, . . . . . , ... . apu savo poiiti-

shvvu-k skaldo anglekasių mu- nįus siekius seime ir Lietų
jų, norėdamas sudaryti naii-!voj. Teismo pirmininkas lei- 
jų unijų ir šiai vadovauti. Pi-1 džia jam kalbėti ir tik ret-

Suimtas įtariamas

m., įtariamas Mrs. Agnės La- 
vander nužudyme Forest

Glen geležinkelio stotv.

Dorr paimtas į Jolietą

Nubaustas ligi gv'V'os gal
vos kalėjimu žmngžudis Dorr 
vakar su kitais teismo nubau
stais kaliniais paimtas į Jo-

vei
IO

SUVAŽINĖJO VAIKUS IR 
PATS ŽUVO

! sh\vick kovoja Levvisą.

Visa kova nukreipta į teis
inus. Tomis suirutėmis naudo- 
, jasi radikalai.

ELKHART, Ind., kovo 11. 
— Baustas kalėjimu J. Thom
pson, 25 111., iš Edgerton, O., 
šule šio miesto ant vieškelio 
greitai važiuodamas suvažinė. 
jo ir užmušė du vaiku. .\ ?- 
tomobilius jio to nusirito į 
pakrantę ir žuvo pats Thom
pson. Pasirodė, jis važiavvo 
vogtu automobiliu.

FRANCŪZŲ KATALIKŲ 
FEDERACIJA

KOVA RAUDONIESIEMS 
NEW YORKE PARYŽIUS. — Franeūzij 

Tautinė Katalikų Federacija, 
kurios priešaky yra gen. Ca- 
stelnau, turi pustrečio milio- 
110 narių. Ki organizacija įku
rta 1924 metais.

CIIICAGO IR APYLIN
KES. — Išdalies apsiniaukę; 
maža temperatūroje atmaina*

lieto kalėjimų.ar Makao. 18-am šimtmety 
misionieriams iš Europos nu-! 
vykti į Kiniją arba į Tonkin5 
imdavo 8 ar 10 mėnesiu lai-!

karčiais jxistato kokį klausi
mų. Mat kiti tik į klausimus 
turėjo atsakinėti.

Charakteringa, ko jis išbė
go. Būtent, (jis sako) Volde
maras, paleidus mane iš kalė 
jimo. pasakė arba per 24 vai. 
išvažiuok, arba... jį sušaudys.

NFAY YORK, kovo 12. — I Plačiau į ,jo kalbų ir atsaki- 
Yietos policijos viršininkas liejimus dar grįsime vėliau. 

Buvusis Chicagos aldermo- \Vhnlen iškėlė raudoniesiems Į Kų papasakojo liudininkai.* 
Kun. Launey pagerbia vi- ko. Nedaugelis galėdav'o išlai- nas llaffa, kurį federalis tei-į a g i t a t o r i a m s, ku- Iš liudininkų pasakojimo pn- 

.— i—: . tokios ilgos kelionės sun- smas nubaudė kalėjimu už į rių šiame mieste daug visur aiškėjo, kad be šių 6 suimtų,
kenybes.” prohibieijos įstatymo jieržen-į priviso. Komunistai veikia ne dar matė vienų Im* kepurės su

Nuo 1800 ligi 1819 metų girna, federaliam maršalui jia- vien dirbtuvėse, bet Įvairiuose ilgais (tur būt auliniais) ba- 
Užsienių .Misijų Draugija, j siduosiųs rytoj ir būsiųs pa- ofisuose ir pramoninėse įstai- tais, kuris paspruko atgal 1

į vardu “Palaiminti 
i Misijų Kentėtojai.”

sus tuos misionierius, kurie 
yra perėję skersai ir išilgai 

J Am. J. Valstybes vyksta Dr. žemės, kurie daug Bažnyčios 
liūgo Eckener, orlaivių zep- gerovių dirbę, bet buvo žino- 
jielinų ekspertas.

BERLYNAS, kovo 12.

Haffa pasiduosiąs

, ini tik savo namiškiams ir sa-j Tolimuosius Rytus galėjo pa- imtas į kalėjimų.

BEPROČIŲ IŠTAIGOJE 
GAISRAS

vo atverstiems žmonėms. Net 
keli vyskupai, kurie darba

vosi misijose, retai kam buvo 
------------- --------------- žinomi.

JACKSONVILLE, III., ko-Į Kun. Launay, darydamas 
vo 12. — Bepročių įstaigoje misionierių sąlygų peržvalgų, 
buvo kilęs gaisras. Nukentė- rašo:
jo administracijos būtas. IS; “17-ojo šimtmečio misionie-
žrnonių niekas nenukentėjo. riai pervykdavo žemutinę Pe-

siųsti vos 14 kunigų misionie
rių. Paskiau siunčiamų misio
nierių skaičius jiradėjo augti. 
Pagaliau 18,50 — 59 metų lai
kotarpiu buvo pasiųsta 178 

misionieriai.
Hiandie Franeija

PASKIRS NAU|Ą 
TEISĖJĄ

\YASHINGTON, kovo 12. 
- Praneša, kad į mėnesį pre-

į zidentas Hoover jiaskirsiųs 
įvairiose naujų į vyriausiąjį teismų tei- 

pasaulio dalyse turi 27j)0O sėjų vietoj mirusio teisėjo 
misionierių. Sanford.

gose. .lis darbuojasi tuos agi- miškų.
totorius iš darbų ir užslėmi- Keletas kaltinamųjų turėji i 
mų pašalinti ir svetimšalius pas save granatų, visi tuiė- 
pasiųsti į jų gimtines šalis. į,į<y revolverius, o kiti net ran-

----------------------- Į koše juos laikę.
OK LA ROMA CITY, Okla., Suėmimo vietoj rasta krep

kovo 11. — Keletą šimtų as

menų palietė juiralyžiaus li
ga. Sakoma tai įvykę po “Ja- 
mnica ginger” vartojimo.

šys su šoviniais ir keliom bo- 
ml»om, be to dar kuprinė su 
bombom. Vėliau ten pat ras
ta dar viena bomba.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 109 litų r.. $10.09 
Britanijos 1 sv. sterL 4.87 
Franeijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
Šveicarijos 100 frankų 19.33 
Vokietijos 100 markių 23JJ

13.93
5.23
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“DRAUGAS”
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PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00. Pu
tei Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 7 5c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tų — $4.00, Kopija .03c.

Bendradarbiums ir korespondentams raštų negrų- 
Una, jei neprašoma tai padaryti ir neprislunėiama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vaL 
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

Tie neluimingi tremtiniai pusakoja, kud 

Soloveekio saloj yra tūkstančiai fremtihių.

Jų tarpe nemažas skaičius stačiatikių vysku

pų ir daug šventikų. Yru ir moterų. Jų visų 

kentėjimų negalima nei aprašyti.

Visi tie iDevo išpužintojai yra vien sku

jiniuose. Kenčia baisų šaltį ir alkį. Du tuk- Australijos tyrinėtojas Gę

stančiai komunistų sargų yra užimti vien eil Madigan, anot New Yorko
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DIENOS KLAUSIMAI

KRIKŠČIONIŲ PERSEKIOJIMAI 
RUSIJOJE.

Qnebee (Ivvebek) uosto, Kanadoj, kape
lionas kun. Gasgrain. kurs kalba keliomis Eu
ropos kalbomis, tarp tų ir rusų kalba, daž
nai susiduria su Europos ateiviais. Nuo tų 
jam teko patirti daug žinių apie krikščionių 
persekiojimus Rusijoj. Štai kų, kun. Gasgrain 
apie tai pasakoja:

Nuo garsių Nerono ir Kaligulos laikų 
krikščionys niekur nebuvo taip baisiai perse
kiojami. kai kad šiandie bolševikų valdomoj ; 
Rusijoj. Ne tik su katalikais ir stačiatikiais 
kuožiauriausia apsieinama. Bet be galo daitg 
kenčia ir kitų tikėjimų gyventojai, kurie tik 
tiki į Dievų. Kadangi bolševikų valdžia iš
sprendė ne vien išgriauti visus tikėjimus, bet 
užginti dar ir pati Dievų.

Iš pradžių, raudonojo teroro laibais,hol- J» 
ševikai krikščionis -Laikė kontrrevoliucjohie- J 
riais ir juos būriais žudė. Pagaliau tie krau
geriai pastebėjo, kad rusų liaudis j tuos visus 
nužudytus ima atsinešti su pagarba, kaipo 
į kentėtojus. Tad jie savo taktikų pakeitė. 
Krikščionis ir kitus tikinčiuosius žmones 
pradėjo siųsti į tam tikras stovyklas tolimoj 

, šiaurinėj Siberijoj. Tenai dešimtys tūkstančių

žmonių stuindymais ir plakimais.
Krasnaja Gorka stovykloje virš 150 ka

linių taip nukamuoti, kad jie negali jau at
likti jokių kad ir lengviausių darbų. Nežiūrint 
to, sargai juos muša ir spardo. Kurie nebega
li paeiti, tie apnuoginami ir išmetami laukan 
sušalti.

Sovietų valdžia įsitikina, kad jei jai ne
pavyks greitu laiku Rusijoj išgriauti krikščio 
nvbės, ji pati turės išnykti. Tad valdžia des
peratiškai visomis priemonėmis platina gyven 
tojų tarpe bedievybę. Tam tikslui suorgani
zuotos visos pikčiausios komunistų galvliės. 
Panaudojami teatrai, radio, mokyklos, spau
di.

Sovietų laikraštis “PravGa“ praeitais 
metais paskelbė, kad Rusijoj atidaromi de
vyni prieškrikščioniški universitetai, kur jau
ni vyrai bus lavinami skleisti bedievybę. Be 
to, tuo piičiu tikslu įkurtos kelios mokytojų 
seminarijos.

Kitas sovietų organas “Izviestija” pra
eitam lapkričio mėnesy paskelbė, kad bedievy 
bės platinįmu turėtų užsiimti dar ir “raudo
nųjų pionierių” organizacija. Kiek anksčiau 
tas laikraštis vienam straipsny pareiškė, kad 
kas pildo Dievo įsakymų “neužmušti“, ta< 
yra spalių revoliucijos dėsnių išdaviku.

Visii tai bedieviškai sovietų kampanijai 
vadovauja Jaroslavski, kurio parėdymu vi
sliose miestuose uždrausta išduoti duonženk- 
iius stačiatikių ir kitų tikėjimų dvasiškiams. 
Yra Rusijoj miestų, kur duonos permaža. 
Tad kas neturi duonženklio, tas negali gauti 
duonos, nors- badu turėtų mirti.

A

DIDELIS DRUSKOS ESĖ- i KĄ JOS RAS IR KĄ MATYS 
RAS AUSTRALIJOJ. ■ '

'Pūkštančiai šios šalies auk
so žvaigždžių motinų ir našlių 
nekantriai laukia gegužės 1

laikraščio “Times”, grįžo iš j d., kana jos valdžios lėšomis 
Centralinės Australijos išty- leisis skersai Atlantiko vande- 
ręs didelį ten druskos ežerų įnynų. Europoje jos aplankys 
Evre, kuriam lygaus nėra vi-į savo mylimųjų sūnų ir vyrų 
sam pasauly. Į kapus. Tie jauni vyrai yra

žuvę praėjusį karų Francijos 
plotuose. Gegužės l d. išvyks 
jų tik viena dalis. Kitos dalys!

Anot Madigan,visąs tas e- 
žeras nuklotas krištoline dru
ska kaip kokiu.ledu. Druska 
ežere vietomis iškylusi kal
velėmis, kai-kur blizgančiais 
krūmeliais. Retai kur vra 
vandens. į ežerų suliėga keli 
'.ųieliūkai, kurie druskos kie-

paskiau.
Buvusiam kare EuiojHije žu- 

i vo 78,734 šios šalies kareiviai. 
Iš tų žuvusių namiškiams rei-

darbus atlieka 

karo veteranui.

Štai kų tenai rus aukso 
žvaigždžių motinos ir našlės. 
Ims laiko joms tus kapines 
aplunkyti, surasti saviškius ir 
prie jų kapų pasimelsti.

Į karo departamento kvieti
mų atsiliepė 6,730 moterų. Jos 
bus padalintos į 8 dalis, kiek 
yi‘a kapinių. Ir paeiliui bu? 
sitinčitnuos.

LIETUVIŲ KOLfeGIJOS 
ŠVENTĖ.

Kiekvienais metais kovo 
i ketvirtųjų diena. Tėvų Marijo
nų . vedamoje Lietuvių Kole
gijoje iškilmingai švenčiama

, , • x ,.,u - . lietuvių globėjo, šventojo Ka-'kalaujant 128 palaidotu tose .

profesionališkai padeklamavo 

Dr. Vinco Kudirkos eiles: 
“Dirbk!“ Brolis V. fesus mu
ms parodė suvo gabumus ant 
piano, paskambindamas “Ke
tvertų Raitelių” maršų. Bro
lis P. Grušiekis paskaitė savo 
gražų kurinį. apie šventųjį Ka
zimierų, — kaipo jaunuolio 

idealų.
I Žinomas mužikus Jonas Ba
lnys padainuvo: “Gule sodo 
irvmavo“ ir “Avint Aušrelė“.
I •
Į Vakaro vedėjas, paskaitė suvo 
jausmingų raštų apie šventų 
Kazimierų, kuris yra atspauz- 
diritaš “Drauge“, kovo 4 d. 
Broliai V. Andriūška, P. Mor
kūnas ir Jonas Buja mums 
gyvai padainavo: “Grybai“ 
ir “Verda boba kukulius“. V. 
KuljMinas sudainavo solo... . . zimiero, šventė, lr siais ne

vietose, kur jie buvo nukauti.' . . ’ . . L ...... .. • . •tais, šventojo Kazimiero d e-!“ Šnibždėjimas vilties artis- 46,889 lavonai gražinti i A- . . . 1V ' ...
x n°Je» pamokų nebuvo, ls ryto:tai“, menkų, gi 30, ->92 palaidota’,. , ... «...

. .buvo giedotines šventos Mi- Nar ėd u Magistras, Tėvelis
Europoje. „ . „ . . . L; : .sios šventam Kazimierui pa- Jliciulioms i. tri s paka’bc.io 

Šie pastai k ji palaidoti 8->e au|.otos per šventas Mišią; ’ apie ŠVentojo Kazimiero Joriu 
ma. Spėjama, tie upeliukai j kapinėse. .ngl i joj 1, Belgijoj kunjgWS j. j. Jakaitis pasakė •gumų, ir mums priminė svar- 
senovėje vra buvę didelėmis į ** (kaucijoj (>• !pamokslų apie šv. Kazimiera jbesnius atsitikimus iš šven-
upėmis. , Brookwood kapinėse, A,ng-1 dovanų. Vakare-gi išpildyta :j tojo gyvenimo. Vakarėlis uz-

Kai-kas gal sakytų, kad, tasHijaj, palaidota vos keli šim- into muilinis programas, kadjbniėrs 
ežeras, tai tiesiog milžiniškas Įtai amerikiečių kareivių. Tai • pag< rbus tų jaunikaitį, kuris J l.imnų 
druskos klonis., Bet tas klonis lie, kurie mirC‘ Anglijoj arba'ne veltui yra pavadintas jau- vyne mūsų”.

kyl>ę labiau daugina. Ežeran 
subėgęs vanduo greitai garuo
ja ir druskos paviršiai ap- 
džiusta. Kadangi toj Austra
lijos daly kaitra nepakenčia-

visiems 
“Lietuva Te

turi visus ežero pavydai us.' aplinkiniuose vandenyse. Ge- nimo idealu. 
Vietomis aukšti krantai. 'resnes kapinėse, sale Parv-‘

Matigan sako, kad
ižiaus, palaidoti daugiausia

ežele kurie mirė nuo žaizdų Pa-Į z, 
tos druskos yra neapyskaičiuo •ĮIVMUUP IlgVIIIULlTV, Į O

Programų atidarė mūsų liū

nas, vedamas brolio Vinceli?)
ernio, parodydamas Savo 

rvžiaus ligoninėse. Igabumus sugriebiant “Pa o-

Kitos visos amerikiečiu ka-idūs Jaunikaičiai”. Po to visi
jama kiekybė. Tik vienam šiauj 
liniam ežero šone busiu apie!
trys bilionai tonų. Kas gali ži-! *viviM kapinės yra tose vieto-,mokiniai sugiedojo dviem bal-į

kur karo laiku ivvko mu-^ais giesmes: “Švento Kaži-j 1,0 ‘ 
Banvs.noti, gal toje dniskoje yra se»

Užbaigus programų, visi 
suėjom koplvčion delei Palai
minimo Švenčiausio Sakrameii 
'to. Laike išstiitymo buvo su
giedotos ilaujos giesmės į 
ŠVeiičiftusį Sakramentų, ku
rias, per ilgesnį laikų, chorų 

mūsų muzikas Jonas

šiai. Visos kapinės dailiai iš- mieio” ir “xYve Maria“. Rink
taisytos, aptvertos ir prižiūri-: tinis jaunesfiiųjų ehoTas; A? Vakarinėmis, sykiu sukalbė- 
mos. Ant visų kapų mediniai Jodka, A. Mičiunas, P. Balins- tomis, maldomis baigėme šven 

kas, K. Sinkevičius, Nor
kus, M. Kazlauskas, A. Kaee- 

kareivių kapai pažymėti taip,vičius ir Stasys Sereika. mums 
pat baltojo marmuro pamink- padainavo: “Oi Liūdna Lifld- 
lėliais, kuriuose iškaltas Bo- na“ ir “Tekėjo Saulė“. Pat- 
vido skydas. Kaip ant kryžių, sai išsirinktas kvartetas, mus 
taip ant paminklėlių iškalti pradžiugino sudainuodamas 
žuvusių vardai, pavardės, ran- /keletu linksmų dainelių.
gos, piilkar, divizijos, lalstj-Į Kvartetui sustojus, niiisų! 
bės, iš kurių paėjo, ir miiiiao.gt,rbian,^ pl:0vį:ncį0|as, Tėve-1
dleria. Kudirka, buvo prašytas; ----------

Lankę tas žuvusi ųkare a- pakalbėti keletu žodžių. Ger į Suimta lenkų kontrabandi- 
v , merikiečių kapines pasakoja, himnas Tėvelis priminė, kiek nio laivo “\Ycst” įgula per

iame iaug ga iijų žtnę. Bet kad puogftių įr gra,2jų ka kliūčių turėjo šventasis Kaži-įvežta į Kretingų ir perduotu

daug potttšo. Jei taip, tai eže
ras begalo butų vhlstybei bran 
gintinas. / _»č,> •

'kompozitiriUŠ imti'kud&Sėsvįi-

katiju. Jaih dabar via reikalinga materialinė 
pariima. Nors jisai savo gyvenimu buvo arti
mesnis liberalams ir jų tarpe daugiausia dar
bavosi. tačiau kai žmogus imteko i nelaime, į, .. , ‘ '

; . x. • i x: m • Li i • • ’ikU<> 'f kaip tie gyviai .minta,
nes visur tyrai ir didelė kai
tra.

krvžiai pakeisti baltojo mar- 
Per kelias mylias gulink tai * • s,-’4 j-’i->'•o . muro KlvziaTsr Zvdų tikėjimo

ežerų nėra jokių gyvių. Tik už
keliolikos mylių kaikur gali
ma rasti mažyčių, driežų ir 
kruzdžių lizdeliai. Nežinia

visi turime jam padėti. Tai labdaringas ir gai1 
lestingas darbas, niio kurio lietuviai katalikai 
niekuomet neatsisako. Paguliau Petrausko kil

žmonių žuvo nuo-šalčio, alkio ir žiauraus ko- ainiais visi naudojomės. Bal. 2 d. (. b i cagoje
* jo paramai įvyks koncertas į kurį atsilanky- galvijų augintojai yra matę 

dilini paremsime nusipelnusį ir nelaimėn pate- tų ežerų. Jie pasakoja, kad 
kušį kdinpozitorių. i ežeras esųs bedugnis, kad

munistų apsiėjimo.
Visi tie Dievo išpažintojai via vien sku-

sėjusi Soloveekio sala, Baltojoj juroj. Rusi
jos šiauriuose. Nelabai senai iš tos vietos pa
bėgo pora dešimčių tremtinių. Jie pasiekė Šuo Mirus Vokietijos garsiam admirolui von

Lankę Gentralinę Australijų

Madigan tai užgina. Sako, tai

tojo Kažiiaiero dienos šven
timų, Sii athaujiiitii pasiryži
mu nutarime eiti pasišventimo 
keliu, pavyzdžiu mūsų švento 
globėjo.

Brolis Albinas Matulevičius,
j Lietuvių Kolegijos Auklėtinis.

LENKŲ KONTRABANDI
NINKAI KRETINGOJ

pinių gal visam pasauly ne- mieras, šventumo atsiekimui, Kretingos teismo tardytojui, 
rastum. Visur takeliai, mede- savo gyvenime ir pabaigė ra- Iš konttabandistų vienas turi- - -X i • • ..... . paprasti tų žmonių prietarai,mi jų ir suomių sargybai pareiškė, kadji gali j J irpitz. vokiečiai netenka vieno m stipriausių,1 

juos visus tuojaus sušaudyti, bet nesiųsti at- j moanroliijos šalininkų. Pasaulio karo metu Tie plotai iš senų-seuovės j liai ir gėlynai. Nepaprastas gindamas mus siekti tobulu- vokiečių pasų, antras — Da- 
"al į tų. sala arba į Rusijų. kur iie palengva | Tirpitz buvo labai pasižymėjęs. Vokiečių tau- nėtijlgy’venti dėl nepakenčia-!švarumas pirmoje vietoje. Ka- nio. imant tų jaunikaitį, kai- ncigo, trecias — lenkų ir ket
inis užkankinti f istorijoj jisai užims labai svarbių vietų, mo kiirščio. Į pi nes prižiūri ir jose įvairius pb pavyzdį. Po to Jonas Buja virtas — lietuvių. “T? “

9^^—:
LIETUVIŲ R. KATALIKŲ 

, Vii KONFERENCIJA.
t. 6..

PROTOKOLAS. * I
(Tųsa)

2) Kuu. Bičkauskas pareiškia kad Or 
ganizavimas .-kautu nuo 6-S-to skyriaus 
vaikų visai nepakenks L. Vyčiams, nes 
suaugę skautai galės rašytis prie Vyčių 
organizacijos. Jis šaukė visus organizuo
ti jaunuolius ir steigti jiems gyinnasiu- 
mus.

3) Kun. 11. Vaičiūnas pažymėjo, kad 
organizavimas skautų, tai yra sumnnyinas 
Cbieagos A iki vyskupijos.

,11. “Vytauto Jubiliejus ir Paminėjimo 
Planai.

Ši referatą skaitė Leonardas šimu
tis, “Draugo“ redaktorius. Pastarasui

—
niais pamokslais visose lietuvių katalikų iš Vytauto gyveninio ir jo darbų, 
bažnyčiose. į r) Visose lietuvių pfadžios ir aukš-

2) Paimti didelę salę j kurių sutilptų tesnėse mokyklose ir gi surengti tinkami
bet 15,000 žmonių. programai su jauniems prieinamomis pas

3) Visų kolonijų draugijos suruošia • kiiitėlėmis.
bendrų parodavinių gatvėmis. Į 10) Skirti dovanas lietuvių mokyklų

4) Kviečiama žymus kalbėtojai, kaip mokiniams už gerinusius jų parašytus
tai senatoriai ir kiti. straipsnius apie Vytautų.

5) Organizuoti Dainų šventę, žinoma, į 11) Mūsų laikraščiai iškilmingajai 
tų pačia dienų ir toji* pačioje vietoje, jubiliejaus minėjimo dienai leidžia spe- 
Kviečiaiiii visi Chicagos ir apylinkių cho- eialiai Vytautui pašvęstas laidas.
mi. I 1-) Plačiai išgarsinti Vytauto vardų

6) Atspausdinti 25,60d Vytauto Jubi- ir Amerikos spaudoj«>, iš anksto pagami-
liejinių Medalių su Vytauto atvaiziiu vie-, I . . ,1
noje pusėje, o su Vyties — antroje. Meda
lius pardavinėti iš anksto po 25c. Kas 
neturės Vytauto jubiliejaus medalio, tas 
iškilmių dienoje negalės įeiti i šulę. Šie 
medaliai turėtų padengti paminėjimo iš
laidas. jei užtektinai didelį skaičių išanks- 
to jų išparduotumėme.

7) Dienų ar porų* dienų prieš iškilmin-
trunipai pabrėžė Lietuvos Did. Kunig. Į gųjį paminėjimų pasamdyti radio stolį, pa 
Vytauto nuveiktus Lietuvos tautai lar « leisti po plačiųjų Amerikų gražų lietuvių 
bus ir reikalingumų minėti Vytauto 500 I liaudies dainų programa ir pastatyti ge
ni. mirties sukaktuves. Perskaičius refe
ratų taipgi pateikė, projektų komisijos, 
sudarytų' sukaktuvių paminėjimo planų:

1) Iškilmingos pamaldos su atatiukn-

rų kalbėtojų anglų kalboje apie Vytautų.
S) Prieš jubiliejaus iškilmingąjį pa 

minėjimų, spalio !) d., Vilniaus užgrobi
mo, visose kolonijose surengti paskaitas j

— i i«i^» »i Mh.

darbui komitetų sudaro: J.. Parapijos, or- sime p. J. Aliekeliutias ir B, Jakaitis siūlo 
gunizacijų apskričiai, draugijos, klubai, sudaryti G. K. A uldybų; liet, Csaftt stokai 
chorai. i laiko ir neturint centralinio komiteto,

2. Kiekviena kolonija sudaro komiteto ! palikta laikinai konferencijos rengimo
skyrių su reikalingomis komisijomis.

3. Kiekvienas, skyrius siunčia j een- 
tralini komitetų po penkis atstovus.

4i Apskričių atstovai įeina j eentrali
nį komitetų.

5. Bažnytinių iškilmių shruošimu rū
pinasi gerb. kunigai ir klebonai.

6. Šioje Lietuvių Katalikų Vakarinių 
Valstybių konferencijoj nustatoma ir už
giriami planui, sukuriamas vakarinėms 
valstybėms centralinis komitetus.

7) Šioji* konferencijoje taipgi suda
romus ir centralinis komitetas.

DISKUSIJOS.

Perskaičius. L. šimučiui, referatų ir 
Vytauto jubiliejaus minėjimo piurių. Šė
ku diskusijos kuriose dalyvauja Dr. A. 
Račkus, stud. V. Petrauskus, B. Jakai
tis, kun. K. Mutuluitis, L. Šimutis. Visi 
diskusuntui stoja už sėkmingų prisiruo-

nant medžiagos apie Vytautų, anglų kal
boje.

13) Vytauto Didžiojo jubiliejaus pa
minėjimo atminimui pastatyti paminklų 
— Amerikos Lietuvių Kolegijų, kuri Lie
tuvos išeivijai auklėtų Vttiiuto dvasios 
vadus, kovojančius už tikėjimų ir lietuiy- 
)>ę.

14) Likęs iš Įmminėjiiuo judnas ir 
aukos skiriamos Vytauto fondui, kuris 
greitins Lietuvių Kolegijos rūmus pasta
tyti.

.15) Prie Lietuvių Kolegijos, iš to pa- J *imų. Po apkalbėjimo pasirmh", kad vien 
ties Vytauto fondo, pastatyti atiitinkanin

komišijos valdybai siišuukti iš žemiau pa
žymėtų ir perstatytų atstovų susirinkimų, 
kuriame valdybos išsirinkimas ir darbų 
Itasiskirstymhs galima' bus atlikti.

I Vytauto jtibiTiėjaus mitiėjimo komi
tetų yra perstatyti šie asme'tis: iš Bridge
port — B. Jakaitis, kun. Martinktis, M. 
Gurinskaitė, B. Bitautietiė. AVest Side — 
kun. L. Draugelis, V. Duoba, V. Petraus
kus, A. Radoniskis. Town of Imki* — 
kun. A. Linkus, Z. Jurgaitė, p. Kataus- 
kie-nė. Brighton Purk — kun. Pr. Vaitu
kaitis, P. Vaicekauskas, p. Kvietkus. Ci
cero — Fed. 12 skyrius paskirs. Nortii 
Siek* — Maskolaitis, A. 'Bačevičius, Rėkus. 
Alaripiette Park — J. Mickeliunas, p. 
Stočkaitis, p. Birgelis, B. Nemirtoms. 
Roseland — kun. J. Paškaitskns, p. šlikas, 
kun. A. Kruša. VVest Pullman — Z. Ged
vilas. Melrose Park — Adv. V. Balanda. 
J. Žvirblis. Indiana llarbor — Kun.

Bičkauskas. \Vaukegnn, -- A. J. Sut-

Vytauto stovylų — paminklų.
šiam Vytauto jubiliejaus pumitiėjimo

tik prie Lietuvių Kolegijos bus praktiš- i kus. p. Bujanauskus, p. Jakulis. Kenosha 
kiaušiu pastatyti Vytauto stovylų. Į — J. Mažeika, A. Remeika.

Centralinio komiteto sudarymo klau- (Bus daugiau) ,

t
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Prašau Į Mano Kampejjį LIETUVIA1AMERIKOJE
IR GI ČEMPIONĖ.

Prof. Kampininkas

Kas šiandie sako. kad pro- 
bibicija “no gini“, via .neiš
manėlis per visų savo “bara 

bomi”. Jei fordukų karalius, 
gyvendamas Kanados pašo
nėj. muša telegramas j Wa- 
sbingtoną, Kongreso Komite
tui, jog protin

pr.gali leisti

r fl

j Vieni sakė, jog reikia moky-
Itis iš žvdu. kiti — iš kitų. bet I • , i
J vis negalėjo sučiupti savo' 
, gabumų — prekybai. Bet. j kaip proliibieija užėjo, kaip 
lietuviai pradėjo slapstytis su 
“užgintais vaisiais“, o drau-’ 
dėjai tų slapukų ieškoti, i>as 
lietuvius atsirado protavimas 
ir dabar Baltimorės tautie
čiai. kaip matyti, sako, 'galės 
pasidaryti geri vertelgos. 1

Ar ir dabar da bus kam ne-i
O

WEST PULLMAN, ILL
Misijų užbaigimas.

Kovo 9 d., Sv. Petro ir Po
vilo bažnyčioje, vadovaujant

pareikšti gerb. Prelatui pilną, 
dėkingumą, ateinantį šeštadie
nį kovo 15 d., parapijos sve
tainėje rengia jam vakarienę, 
ir gražų programelį. Tikrines į
turėti daug sveteliu, o vpu- i

J. M. Prelatui Juliui M«i-itingai( vrs praiollli |wi 
jnu»kui. Svfkfnos parapijos 6^k5#isktaii

įčiai ir Panevėžiečiai skaitlin
gai atsilankyti. Pradžia pus*

klebonui, užsibaigė šv. Misi
jos. \Vestpullmaniečiai katali
kai šįmet labai džiaugias tu
rėję gražias misijas savo baž
nyčioje. Gerbiamasis misijo- 
norius per visų savaitę iškal-

po šešių, vakare.
Katalikas

Ką Dr. Caldwell Sužinojo
Per 47 Metų Praktiką

aišku probibicijos 
Ar tas netvirtina,
Fordu ir Edisono, ;viw> >avail,, žn„inill buv0 pil.
apie proliibioijos naudingi™*' ,wžnyfja h. vW
nulel) -kontrei-f . ignusio.nis Dievo malonė,,Je.

Ką sakote? Verta

£eiuĮnaSt bingai jr gTajįįaj s|<pihė Dievo
kad ir p. po{ų rytais ir vakarais. Per 
nuomonės'

rnumfliM. I

Vakarienė.

Man teko labai skani vaka-
Trijų metų amžiaus M 

laimėjo čempionatų ir
rienė suvalgyti Užgavėnių va-Į to pat amžiaus “plaukikių“ 

a 
jo

ivongreso ivomne- j- sakote? Verta būtų . . . . nene suvalgyti Užgavėnių va-į to pat amžiaus "piatiKiKių
olingi žmonės ne- K(m‘ () Komitetui pasiusti ™''a pnsakytl’ Į™Vt?k nppa‘’.kare, t. y. kovo 4 d., Šv. Ka-, lenktynėse Floridoj. Būdama 
nobibieijos įstatv-, j,. t faktas karo nroliibicijai° ?-l 'len?. ? ian<10J0’ u,zimiero par. salėje. [23 mėnesių ji ir gi laimėjo
•ti“ (modifikuoti),' jietuviams davė 6i šauni, gardi,.maloniai pa- NeAvberry vazą už nuplauki-
išradėjas da »dip-J t • (raku,Jlu ^eromis ver-J,in " ?• w,nun,'JOs- au^-tarnauta vakarienė buvo su-.mą 25 pėdų tolumo. Nauja

mo ciupim
o lempučių išradėjas da strp-< to ir gabunių ger01uįs ver
piau prabrėžiu, kad P«>liibiei- tdgomig pasįdajyti.
ja yra puikiausias daiktas j _____________
žmonijos gerovei, tai jau kų į prof. Kampininko Radio. 

v nors reiškia. Ir tikrai! į Chieago. — Mūsų “tavorS-
* Antai, tūlas Kurelaitis vie-J čiai“ pradėjo liūdnųi knapso- 

nam lietuvių laisvamanių laik jti. Fondai Gastonijai šelpti 
rnštv rašo, kad prieš prohibi- susiraukę, nėr iš ko savąjį ko
riją Baltimorės lietuvių tarpe misariatų užlaikyti, o čia, lig 
nebuvo “gabių žmonių, suge- negerovė, žada atvažiuoti da 
bančių suprasti kaip šiaip vienas “bedarbis”— draugas j 
taip verstis be dirbtuvės“ Pruseika iš Brooklyno.

GAL AŠ KLYSTU? , pritrūko vieno gyvybei išgel
bėti daikto.

Rašo John A. Skelly.

Pasiteisino. •
Vienas amerikietės sūnus su 

grįžęs iš atostogų iš Pary
žiaus, užklaustas motinos, ar 
šildęs,savo tikybine^ pareigas 
atsakė vakarinių poterių nega
lėdavęs sukalbėti dėlto, kad 
nemokėjęs prancūzų kalbos. 

Prašau atleidimo.

Kuris skaitytojų atsakys į 
dovanų.

Klausimas — Kas pirmiau 
atsirado: kiaušinis, ar višta?

PALIEKANT TĖVYNĘ.

Kuomet vyrai neturi kų sa-i noji.

Sudiev Lietuva, sudiev tėvyne. 
Sudiev, šalelė mano gimtinė. 
Sudiev, tėveli ir motinėle, 
Sudiev, broleli ir sesutėle, 

i Sudiev, mergele, sudiev, jau-

žinties ir šv. Komunijos. Daug 
žmonių pataisė savo gyveninio 
klaidas ir toliau pasižadėjo 

'gražiai gyventi su Dievu ir 
Jo šv. bažnyčia.

laibai malonų įspūdį darė 
šv. misijų užbaigimas sekma
dienyje, kuomet visos vietinės 
katalikiškos draugijos “in cor 
pore ėjo prieš šv. Komunijos.

I Tebūna garbė už tai šv. Juo- 
'zapo, šv. Kryžiaus ir šv. Vero
nikos draugijoms. Ištikrųjų 
mes čia džiaugėmės turėdami 
minėtas draugijas, taip tvir
tai stovinčias tikėjime. Lai 
Dievas jas laimina ir padeda 
joms toliau gražiai gyvuoti j{as, 
dėl bažnyčios ir tėvynės labo.;

Mūsų parapija yra nedidelė, j 
palyginus su kitomis lietuvių ; 
kolonijomis, Chicagoje. Bet( 
mes galime teisingai didžiuo
tis pralenkdami kitus visuose 
geruose darbuose. Užbaigiant 
šv. misijas apie 500 žmonių 
priėjo prie Dievo stalo. Gi
aukomis, kas \Vestpullmanie-

rengta lietuvių

kvti, paprastai, tyli. Kuomet 
moterys neturi kų sakyti, pa
prastai. ką nors šaukia tele
fonu.

Gamtos gudrybė.
Tūlo ūkininko karvė suėdė 

jo šiaudine skrybėlę ir po to 
davė astuonias kvortas pieno. 
Ūkininkai, įsidėmėkite šį į 
vykį.

Dr Caldweil tėmijo subietėjimo 
pasekmės per 47 metus lr įsitikino, 
kad kaip žmogus nesirupntų savo 
sveikatą, nuilsi u Ir paHlinnnkAtlnmiu 
užkietėjimus laiks nuo laiko atsi
tiks nežiūrint visų pastangų. Sekan
tis dalykus stojasi prieš akto. kaip 
ludu gydytis. Dr. t'uldwell visada 
linko prie to, kad kuon.rčtannlu būti 
prie gamtos. Todėl jo vaistas nuo 
užkietėjimo yra Švelnus augine.Halu 
mišinys vadinamas Dr. Caldwell's 
Syrup Pepsin, Jis nepakenks nei 
opiausiems viduriams ir jis negim
do papročio. Syrup Pepsin yra gar
dus ir jaunieji jj mėgsta. Jis nesu
ka vidurių. Tūkstančiai motinų mu 
ms rašo apie tai.

•
Dr. Caldvrell neužglria cštrių 

vaistų. Jis netikėjo. kad jų varta 
imti J savo vidurius. Praktikavęs 
per 47 metus jis nerado priežasties, 
kurios delei reiktų jų imti. kuomet 

'Syrup Pepsin Išvalo vidurius grei- 
Best įčiau, Švelniau ir švariau be skansp’ų 

!tr kenksmo kunui.vazą ,
Neužleisk sukietėjimo! Tas maži

na jėgas, kietina gyslas ir be laiko 
sendina. Nepraleisk nei vienos dienos 
be nusilaukinėjimo. Nesėsk išmėgi
nimui, bet eik j aptiekų. ir gauk 
vienų iš malonių butelių Syrup Pep-

AT ASE 83

sino. Imk prideražnų saikų vakare ir 
atsikelsi nauju žmogum. Vartok pats 
ir Šeimynos nariai atsiradus užkie
tėjimui, geltai, surtigus ir suirus vi
duriams, blogiam kvapui, blogam 
apetitui, galvos skaudėjimui, karš
čiavimui ir slogoms.

buvo su-.mų 25 pėdų. tolumo, 
biznierių iš čempionė, sako, nemėgstanti 

‘bubikofu“[Šv. Kazimiero paiapijos. Ją 
rengė biznieriai parapijos mo) 
naudai. Visi valgiai buvo su-i —

(plaukų kirpi-
draugystė yra viena seniausių [kų Amerikos arba Lietuvos 
Racine. Susitvėrė 3 dieni} sau-japvaikščiojimų. Turi gražiau

sio, 1903 metais. Pirma galėjo'sias šilkines vėliavas Ameri- 
itik vyrai priklausyt, bet da-!kos ir Lietuvos. Taip pat tu- 

aukoti. Biznierių žmonos čin!geraj žmonėms labiųusia pa. [hartiniu laiku gali priklausy 'ri vėliavų savo globėjo šv,
stojo į darbą, visa suplanavo, tiko Antanas Valiukas, kuris I1* ir moterys ir jaunimas a-(Kazimiero. Visos trys kainuo- 
vakarienę paruošė ir kiekvie- dainavo solo. Taip pat patiko M Tai yra viena iš; ja apie $500.
nam patarnavo. !jr Petras Petrauskas ir Povi-1garbingiausiu katalikų patri-j Per 27 metus daug tūkstan-

Salė buvo pilnutukė. Net ]as Karaliūnas ir kiti. Ant ga-|-iot9 lietuvių ne pasigirimais.įčių yra išmokėjus pašalpos 
malonu buvo žiūrėti. Beabėjo, j0 vjsa publika choru vedantibet <Lai4>ais. Daug šimtų yra ligoniams ir pomirtinės. Taip 
parapijai liko gražaus pelno, j sustojus sudainavo “Lietuva, Įauk°.ius (*el Lietuvos, daug pat jos pasidarbavimu susi-

Bravo, biznieriai! Ne visos Tėvynė Mūsų“, 
kolonijos gali pasigirti turį i. žmonių buvo daug ir visi 
tokius parapijonus biznierius [liko patenkinti perstatymu ir 
ir kad taip pasidarbuotų para
pijos naudai. Giltinas daly-

Enė.

RAGINE, WIS.

dainomis. Draugystė gavo pel
no apie $100.

Šv. Kazimiero pašalpinė

šimtų yra aukojus dėl bažny
čios ir daug gero yra padarius 
dėl vietinių lietuvių. Tarpe 
svetimtaučių viešai gan gerai 
pasirodyta. Visada, reikalui e- 
sant, pasirodo, ant patrijotiš-

tvėrė šv. Kazimiero parapija, 
Racine ir 1913 metais nupirko 

(Tąsa ant 4 pusi.)

l

čius “subitins“? Užbaigimo 
Sudiev, širdele, man mylimoji, ’sv- misijų vakare jie sudėjo 
Sudiev, brangieji mano drau- aukų $517.71.

Kas pas mus naujo?
Kovo 2 d. buvo šv.. Kazi

miero pašalpinės draugystės 
metinis “žiedinis balius“. 6 
nariai gavo aukso žiedus. Pa
gal draugystės nusistatymą 
narys išbuvęs 10 metų nesir- 

įgęs,. gauna aukso žiedų kaipo-
geliai, ,

•Sudiev, Lietuvos raibi paukš
teliai,

Mes visi nuoširdžiai esame • pagarbos ženklų. Valdyba dr-
dėkingi Tėvui Prelatui Macie- 
įauskui, už gražius pasakytus

Mūsų teatras.

— Kiek žmonės užmoka 
svarų mažo kūdikio? — pa-j 
klausė vaikas motinos.

Sudiev, ir Vilniau, garsingas pamokslus laike misijų ir vi- 
mieste, jsQ pateiktų dvasinę tvirtybę.

Sudiev, garbingas Lietuvos Tegul gerasis Dievas jam su- 
soste, įteikia daug .sveikatos, kad

O, Dieve mano, kas su man įgalėtų ir toliau darbuotis žmo 
vra j j nių sielų išganymui.

da
— Sūneli, 
svarais.

Didikių neparduo

? •«• i
j Kodėl aš verkiu, ašaros byra? į AVestpullmaniečiai, su savo 

už i Kodėl taip sunku man ateis- klebonu priešakyje, norėdami
kirti? ■ - -1- —

Nejau, bus lemta kitur man

stės, kad padidinus iškilmes, 
pagerbime nariu, be baliaus, 
turėjo perstatymą, komedija 
dviejuose veiksmuose “Giliu- 
kingas Vyras“. Lošėjai savo 
roles atliko gana gerai.

Taip j Kit buvo užsiprašę šv. 
Cecilijos chorų po vadovyste 
vargonininkės panelės Julės 
Kumpy tės. Dainos išėjo gana

INCOME TAXAI
Jau laikas rūpintis išpildyti Income Tavus. Pada

rykite tai pas mus dabar, ypač tie, kurie rengiasi va
žiuoti Lietuvon ir nėra Amerikos piliečiai.

Prie tos pat progos gausite pilnas informacijas ir pa
tarimus apie šių metų ekskursijas į Lietuvą.

Ofisas atdaras panedėly, seredoj ir pėtnyčioj nuo 
9 vai. ryto iki 6 vai .(.Utarninkais, ketvergais ir subato
mis nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare.

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St. Chieago, Illinois

Telefonas Yards 4669

STACIJOS
Su atvaizdais,

Graudūs Verksmai
IR

, Kai, kurios Gavėnios 
Giesmės

Išimtos iš “Ramybė Jums”
KAINA 10c

Nauja Laida. Daug per
kantiems duodame nuolaidą.

“DRAUGAS” PUB. CO.

2334 So. Oakley Ave.

Chieago, III.

mirti,
Čia aš iš savo jaunų dienelių 

— Tai kam kūdikį sveria, Pripratau vargti didžius var
gelius.

Nors sunkiai dirbau per die
nų dienas,

A,uų dieną vienas vaikinas Bet buvau linksmas, kaip ir

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
Kuriuos siuntė per “Draugą“ šie asmenys.-

kuomet jis gema ?

Gudrus žioplys.

gyrėsi, kad jis savo proto da kiekvienas.
•nevartojęs ir nenorįs jo išvar- Jei da aš grįšiu atgal pas ta- 
toti. kad senatvei nepritrūk- i ve,

Brangi tėvynė, priimk tn 
majie. Jonas Lapeikis.

CICERO, ILL.

Svarbios repeticijos.
Šv. Grigaliau* choras turės 

repeticijas ketvirtadienį kovo 
13 <k paprastoj vietoj. Visi ebb 
ristai ir choristės būtinai pri-

tų. to

Šlapias juokas.
Vyrai, kurie sako daugiau 

nebegersiu degtinėm, dažnai 
išbara pačiutę, kam ji per į 
mažai jos “išvirė”.

Melskis, jei moki.

Tamsi naktis. Lietus pila,
kaip iš viedro. Laivas skęsta.
Staiga pasigirsta kapitono valo atsilankyti, tai bus pri-į

balsas: “Katras iš jūsų mo-įsirengimas prie išpildymo rft-j
kate melstis?“ .'dio koncerto ateinantį pir-'

i ’ * — .. iatsakė le- įnndionį kovo 17 d.•— Aš moku! 
tu halsu vienas.

— Tai melskis! — nee muiųs
Adolfas Mondeika, į

Choro vedėjas.

i birbora J ušk i e nė 
Antanas Gestnutas 
Juozas Jasas 
Sofija Pnplis 
Jonas Žukauskis 
Martinas Cesnnvičius 
K. Dombrauskas 
Jonas Makauskas 
P. Jonutis 
Jurgis Vikiras 
Vladas Atroškevičius 
Ona Martinkieuė 
Antanas Vabalas (2) 
V. Dargužis 
I. Andrekns 
Antanas Stambnros 
Matas Zizas 
V. Gegužis (2)
Ver. Katoniskicnė 
Mrs. Kiršienė 
Antanas Mižutis

Pr, Brazauskas (2) 
Leonas Rozga 
Jonas Kuodis 
Marijona Atkočiūnaite 
Petras Butkus 
Rozalija Gubisticnė 
Longinas Juseviėius 
J. P. Augškalni-i 
W. Izjkaševičius 
Jurgis Kavaliauskas (2) 
Justinas Striaukas 
Ona Balčiūnaitė 
Alfonsas Šliavas 
Marijona Mockienė 
A. Peldžius 
Magd. Uuičiutė 
J. Pupienis 
Juozas Petrauskai 
Ona Kazlauskienė 
Jonas Treinys 
Ona Pikelienė

“DRAUGO“ PINIGŲ SIUNTIMO SKYR.,
2334 So. Oakley Ave., Ohicago, III.

Atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniais iki 8 v. v.

Išėjo Iš Spaudos Nauja

‘KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS’
— Parašė —

KUN. DR. K. MATULAITIS, M. I. C.

Knyga yra naudinga visiems, kurie siekia dva
sinės tobulybės. Knyga paskirstyta į tris dalis. 1. 
Apie Tobulybę, 2. Apie dvasios vadovybę, 3. Apie 
bendrąsias priemones tobulėti.

Pirmoje knygos dalyje sužinosite daug naujų 
dalykų apie dvasinį gyvenimą, dorovinę dvasią, 
sielos takus etc. Antroje dalyje rasite apie žmo
gaus būdą, temperamentus, pašaukimus etc. Tre
čioje dalyje yra nurodyta dvylika tobulinimosi 
priemonių.

Knyga turi 215 p. teksto, gražiais “fabrikoid” 
aptaisais. KAINA VIENAS DOLERIS.

Rašykite:

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Ave.

Chieago, III.

■ " —.=d ■' -i ~ u ■ "■ b

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokj nepa
tyrių. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką lr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo. suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Seope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, lr ' jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ilgų skil
vio, žarnų, inkstų, odos. kraujo, ner
vų. širdies, reumatizmo. kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užsisenejusią, Įsi
kerojusią, chronišką ligą, kur} ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 10H
20 W. JACKSON BLVD.

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

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

From Youth to Age
Moteries gyvenime yra trys 
išbandymo laikai: kuomet 
mergaitė bręsta j merginą, 
pirmas gimdymas Ir vidur
amžis. Tada I.ydia E. l’Uik- 
namls Vegelable Compound 
gelbsti atgauti sveikatą ir 
gajumą. y

I MII \ h. PINKHAM’S 
V I (,» I ABI t COMPOl M>. . . . ' i ri\Hh VAI AH l» < <* I A • \ \1 įsa
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LIETIMAI AMERIKOJE

RAGINE, WIS.

<T$*a nuo 3 pusi) 

savo bažnyčia. Dfemgiausin pa
sidarbavę pirkime bažnyčios West Side. Šv. Kazimie 

yra nariai šv. Kazimiero drau
gvstės. Taip pat ir dabartinių

CHICAGOJE

SV KAZIMIERO AKADEMI pos pirmininkė ir Aušros Var- 

JOS rėmėjų vaka į tų klebonas.

RAS. Tokį gražų parengimų *r

taip pamokinanti retai kur 

nors tenka matyti. Viskas 

baigėsi 10 vai. vakaro.

Rap.

ka Brigliton parke naujus OFICIALIS PRANEŠIMAS
taupytojus.

X Liet. Vyčiai 36 kuopos

IR KVIETIMAS.
progresuoja. Š. K. A. R. pro
gramoje jau gerui grojo. Ve

lytose bažnyčioje manoma

rengia “bunco party ”, kovo Marąuette Park. — Šioj ko-' dar geriau gros

ro Akademijos Rėmėjų 10 kp. 

pereitame sekmadienyje, Auš-

laiku Visa parapijos valdyba, >os Vartų parapijos svetainė- 

koniitėtki yra nariai šv. Ka- vhjaus vakarienė gražiai 

'siniitTb draugystės, kurie dar pavyko. Visi stalai buvo už- 

bubjas sutikime su gerbiamu kilti ir vėliau atvykusiems rei- 

klebonu kun. A. Balinsku. kėjo net naujų sėdynių pridė- 

Delto parapija gyvuoja kuo-, k.

geriausiai. j Vakarienės programa tikrai

Bešališkai stebint draugijų buvo visiem įdomi ir gavė- 

veikimų juokai ima. Kaip vi- n*Os laikui pritaikinta. Sceno- 

sur, taip ir Racine yra drau- Je mokyklos mergaičių clio- 

gijų, kurios vadina save tau- ra,s piriniausia giedojo šv. 

tiškom arba patri jotiškom, bet Kazimiero giesmę. Toliau bu- 

neniato reikalo įsigyti Lietu- vo sv- Kazimiero atvaizde ro 

vos vėliavų, o kaikurios nctu- domi Lietuvos,dabartiniai sau 

ri net ir Amerikos vėliavos; tykini su Lenkija. Iš apsaky 

bėt vienok sako, kad labai mėlio; kad gailestingojo Vieš- 

daug nuveikė, ir dar daugiau paties surėdymais kiekvienas 

ripie save rašo, žinoma ne ka- ne^a sau lengviausia ir tin- 

taliku spaudoje, didžiausius kalniausių vargi} kryžių buvo 

pasigyrimus. Žmogus paskui- sumaniai padarytas gražus 

tęs tokius pasigirimus gali vaidinimas, Toliau buvo rodo-

AUKOS D. L. K. VYTAUTO 
SUKAKTUVĖMS 

MINĖTI.

29 4„ Meldažio Salėj, 2242 W. »"°rS»n™ot“ Lietuvi;,

23 PI. Pradžia 8 vai. vak. Bua ^lva8<;l'i Snv.n.nk,, Sąauga, 

kuri jau įregistruota Illinois 

valstybėj ir gauta “Certifica- 

le of Organization of Mar- 

quette Property OwJiers As

sociation”.

Susirinkimas įvyks kovo

“prizes” pasi-is virs šimtas 

rinkti laimėtojams. Taip pat 

bus ir “ refreslųnents ”, Visi 

kviečiami atsilankyti Parem- 

site Vyčių namo fondų.

X Ponia M. Sudeikienė po' 

sunkios ligos jau pradeda 

vaikštinėti.

Italtfo
krutinai*?

X Šiandie, kovo 12 d., Šv. 

Jurgio par. bažnyčioj šv. Mi

sijų pamaldos ir pamokslas 

bus vien merginoms, o atei- 

X Lietuviai baseballninkai Į2 d., 7:30 vai. vak., A. Dargiu nančių pėtnyčia bus vien mo- 

ofise, 2456 W. 69tli St. Tai- terims. Pažiūrėsim katros In

gi nuoširdžiai kviečiame visus biau pripildys bažnyčių, 

namų savininkus atsilankyti. X Ateinantį sekmadieni, 

Turėsime aptarti visus savi- kovo 16 d. ryte Aušros Var 

ninku reikalus. tų Šv. P. M. moterų ir mer-

J. A. Miekeliunas, J. J.

kviečiami prisirašyti prie Vy-

__________________ {čių 36 kuopos “baseball” ra-

Kaip jau žinome, Chicagos telio, kuris žada bus stipriau- 

lietuviai šįmet rengiasi minė- rias šias metais visoje Vyčių 

ti D. L. K. Vytauto 500 me- Lygoje. Susirinkimai būna 

tų mirties sukaktuves. To di- kas ketvėrgas, McKinley Pk.! 

delio darbo varymui reiks ne- Field House, 39 ir Western Zolp A Butkus g Szambaras, 
maža išlaidų. Taigi, vasario Blvd., 8 vai. vak. Frank Mast, j K Butkus
23 dienų Auk. Valstybių L. K. „i.a,..,., J. P. Baltutis, O. Gricius, A.X Parapijos choras gerai

gyvuoja. Dabar mokinasi nau-

w. jas mišias Velykoms,

džiai sumesti.

Aukojo šie: kun. H. J. Vai-' X. Vytauto Teat. klubas vis 

čiunas $3. Po $2: kun. Drau- didėja. Gaunama naujų na

gelis, kun. Paškauskas; Po rių. Jau pradėjo rengtis prie 

$1: kun. Švarlis, kun. Kara- veikalo “Šv. Elzbieta”.

liūs, Kun. Mačiulionis, kun. Federacijos 19 skyr. ra- 

Vaitukaitis, kun. Kruša, kun. gjna kad visos draugijos prie

pamanyti, kad Racine katali- lna’ ka« suraminti ir pa-l^' A* Janu‘saUfckas’ jo prisidėtų ir kad

kų nėr. Bet teisybė vis-gi ima gelbėti prie motinos kapoį“* .. d 1Įas’ “a<5^araitlb’ veikime pakeltų da, aukščiau

viršų. Žmogus apsilankęs pa- verkiančių, apleistų našlaitę

matai
rodo pasigy

Konferencijoj delegatai nu

tarė, kiek kas gali, darbo pra-
N. Masiulis, M. Zizas, F. Dar 
gelis, A. J. Preibis, J. Prei- 
bys, V. Petkus. F. Sutkus, M. 
Narvid, A. Dargis.

RADIO ŽŽŽ

“in eorpore”ginų ,dr-ja 

prie šv. Komunijos.

eis

GALVOS SKAUDĖJIMAS
ŠALČIAI 

SKAUSMAI 
Greitai palengvinami 

su
OHANGEINE MILTELIAIS 

KLAUSKITE SAVO 
APTIEKININKO 

10c ir 25c

Sloan’s
Mk

VIDURIŲ
NEVEIKLUMAS

Valančius, adv. J. Grisius, Jnasij kolonijų.

A. Kumšlytis, M. Stankelis, y Eina gandai, kad Brigh- 

J. Jusevičius, M. Šlikas, Bar- Įon parke tuojau bus prade- 

kauskas, Strickus, J. Sniurkš- dama statyti nauja bažnyčia, 

tis., adv. V. Balanda, V. Juo- kurį pns gražiausia Chieagoje. 

delis, A. Johnsonionė, U. Ju- »pįe-gBj jį įr reikalinga. Žmonių 

cius, N. X., Dalinkaitienė, M. kas me^ vjs jaugįau atsikraus-

Town of Lake. — Kovo 9 

d. įvyko N. P. P. Š. mergai

čių sodalicijos susirinkimas. 

Prisirašė; S. Doveikaitė, D. 

Sabeckaitė, S. Tolei kaitė ir E. 

Vitkauskaitė. Tuojau po Vely

kų nutarta rengti vakarų. Iš

rinkta komisija sporto skyriui 

sudaryti. Po susirinkimo turė 

jo “arbatėlę”.

X Kovo 9 d. Šv. Kaz. A.

Vidurių neveiklumas mažina jūsų jė
gas. Tada nei ligonis, nei sveikas. 
Tokia jūsų padėtis mažina Jūsų prog
resų. ir pasisekimą, imkit

TRINERIO KARTŲ VYNĄ
reguleriSk'ai po mažą dožą ir atgau
si jėgas! Jis iSValys jūsų virškinimo 
kįanalą ir išeisi lauk reguleriškai ir 
pilnai. Jūsų apetitas ir virškinimas 
greit bus atsteigtas. Tos tai prie
žasties dele-i taip daugelis daktarų 
jį rekomenduoja! Visose aptiekose. 
Sempelis iš Jo's. Triner Co., 1833 
So. Ashland Avė.. Chicago. Iii.

NEŠIOKA3IO SRMPKMO KUPONAS, 
lrrpt. 13

Vardas ...............................................................
R

Adresas ...............................................................
i, '«

■ ir 'iri

visai kitaip, negu kad ir kaip svarbu vaikeliui turė- 

asigyriniai. Dievų mylintį tėvų, iš ku

rio pamokymų vaikelis Dan- 
Du mėnesiai atgal, atsilankė pažinęa ,„eldžio.

pas mus su reikalais “Vyties” sį J# gwbei gieda 5ventaf 

redaktorius p. Zdaniam. Dama giesmi>lre Bb tl( Svent, voWi. 

tęs jaunimo didžiausį būrį nįmų buvo visa eilė gražių kai- Stonkienė, A. Benoraitė, J. ,0 Brigliton Parkun gyventi, i K. susirinkime daug prisirašė

100 RADIO SETU
100 Radio setų sugrųžjntų iš Kostumerių, katrie ne

galėjo išsimokėti. Jums tik tereikės užmokėti tiek, kiek 

paliko balansas.

su nusistebėjimu paklausė, iš ,)ę jr deklanuicij, bei ,l,alOKiį; 

kur taip daug atsirado Bucine 1(ukav0 geg„t6>

organizuoto to jaunimo, ir ar mai5as ,ajsfcas nu0 d5dfej ir 
yra. Man-gi ii pQįkiaUKįas vaizdas — iietu-

, . , . .vuitės skundas, kuris savo pe
lnas ii visai nesuprantamas. trijotinįa turiniu tiesiog visų 

Vienok aš jam, p. Jankui, et- pubijk!, ugayėjo. Pasirodo, kad 

sakiau, kad čia visi parapijo- dar turime Seserų Kazituierie- 

nų vaikai ir geri katalikai, ku .hį mokančių at-

rie visut- dalyvauju tautos tai saVQ tautos padėtj. Un.

nyčios ir draugijų reikaluose.

Matote, yra žmonių kurie vi

jie katalikai 

buvo netikėtas

sai mažai gero padaro, bet 

labai daug pasigiria.

B. V.

Vilkas, K. -Mažeika, V. Ali- Kolonija auga. Yra daug dr- naujų rėmėjų 

šauskas, O. Nevulytė, še pu- kurių tarpe trys jaunimo, X Kovo 9 d. Krenčiaus sa

gtis. Baranavičienė, E. Navic- butent yyč>ių 36 kuopa> N p 16ję įvyko Šv. K. A. R. va- 

’rienė, P. Atraškienė, Dum- p g choras ir Vytauto Teat- jaus programa, kuri visais 

bliauskienė, V. Dumblienė, N. rajįgkas klubas. Visos drau- žvilgsniais pasisekė. Žmonių 

N., A. Bakus, A. Janusas, A. gįjos auga, o parapijos chorui [buvo daug.

Ašutienė, I. Šlikas, A. Po- anį vįgk,j jau per maža vietos. į X lAibdaringos Sų-gos 1

C1US- Žmonės laiikia, kada tie gan-į kuopa pigiai parduoda gerus

Viso $51.09. Smulkių $29.11. j— pradgs tikrenybė virsti. vargonėlius.

Sykių $80.11. i y par eĮna Vyčių vajus,

kėtunie, kad jų sveikas patri-1 įsiems aukuotojams širdin- yįsas Brigliton Parko jauni 

jotižmas liktų kilniu visiems at^lU

pavyzdžiu ir gaivintų musų Konferencijos Reng. Kom.
besimokančius vaikelius.

X Jonas Maurius ir Juo

zas Norkus lanko “Scout 

Master” kursus. Pavasary 

bus organizdojauii skautai.

X Mokyklos vaikų benas

mus kviečiamas įsirašyti 

Vyčių eilės.

Red Cherris.

R. C. A. Radiola Dynamic su kabinetu vertės $210.00 

už.........................................................................................................................................................$79-00

Atvvater Kent 7 tūbų vertės $200.00 už.............................$49'.00

Steinite 7 tūbų vertės $125.00 už........................................... $39.00

Brunswick-Radiola, Plionografas ir Radio krūvoje Ven

tės $250.00 už ........................ $49.00

9 tubu Radio vertės $275.00 už ...................................... ................ $98.00
Grojyklys Pianas su tolėmis-buvo kaina $700.00

už............................................................................................................................................  $98.00

Skalbiama mašina, eleetrikine vertės $175.00 už $29.00

Brunswick Radiola vertės $200.00 už ...........................................$29.00

Graži Victrola vertės $150.00 už....................................................... $15.00

Pianas rankinis, geras dėl inokinimos uz......................... .... $19.00

Viskas guarantuota ir parduodame ant lengvų 

išmokėjimų.

REX RAblO SHOP
3343 South Halsted Street

Telefonas Boulevard 3986

RADIO STOTIS BPG.
Vincentas Duoba, Aušros 

Vartų komitetų vardu dėkojo 

seserinis už vaikų taip gražų PŪSLĖS BĖDOSILL Brighton Park. — Vladas 

Cersztoftas, turintis “ice 

mokymų ir prašė dar, kartų jie j cream parlor” 4258 S. Maple- 

Mūsų parapijoj randasi Šv.fms leisti per metinę parapijos wood> visados žiuri, kad- jo

Antano parapijos atliletic 

klubas, kuris susideda iš aš

tunto skyriaus vaikų. Ši klu

bų sutverti padėjo musų pa

rapijos Dvasios Vadai. Virš- 

minėtas klubas rengia šaunų 

* ‘ Bunco party ’ ’ ketvirtadienio 

vakare Kovo 13 d.; Šv. Anta

no parapijos svetainėj. Visi 

turėtume paremti viršminėtų 

vakarų savo atsilankymu. Bra 

VO, Ciceros biznieriui už su

teikimų dovanų dėl minėto 

“Bunco party’*.

Margutis.

vakarienę 30 kovo pasirodyti 

scenoje su šiais gražiais ir pa- 

trijotiniais vaizdais ir dekla

macijomis.

“ice creaminė” būtų gražiau

sia, kad lietuviams būtų gra

žu užėjus pas jį pasivaišinti.

X Ponia Deringienė, žino- ir gamta atsįiygins. 

Antrų programo dalį su-11,10 kardware savininko J. De- ja dydžių. Ieškoki- 

darė garbingų svečių kalbos, j r*nK<> žmona, 4414 S. Rock-, vardo dėžutėse. Ne-

„,.... ,r . , ... dell St., po operacijos jaučia-Į.---------- ------------------------------------------------

Kalbėjo kun. 1\. Matulaitis,

“Draugo” administratorius, 

kun. J. .Mačiulionis Bernaičių

Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 

Klauskite gamtos. “Naujos ir Pagerintos Gold Medai Haarlem 

Oil Capsules“ greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me

dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 

ir svarbius organus laikykite sveikatoje su “New and Improved 

Gold Medai Haar- ^u/ANDIMPRav lem Oil CaPsules” 
Visose vaistinėse tri-

flAARLCfc OIL
te “Gold Medai” 

imkite kitokiu.

PRISIKĖLIMO BAŽNYČIAI 
StATYTI PROJEKTAS 

PRIIMTAS

Kolegijos administratorius, 

Valerija Butkienė, organizato

rė akademijos jaunainečių iė- 

įmėjų, Domicėlė Gasparkienė 

Akademijos Rėmėjų 10 kuo-

si geriau. Pažįstami jos neuž

miršta aplankyti. JĮ dabar y- 

ra namie.

X Antanas Mikalauskas va

karais lanko La Šalie Exten- 

tion University. Dienomis dir

ba Southwest Trust ir Sa

vings banke. Jis taip pat ren- Muriaa Co., Op». H. S., »B. Ohio Sž., Chieafo

Tyros, Aiškios, Sveiko*
GRAŽIOS AKYS

Yra didelis turtas

Murinę valo. Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus Ją pamėralte 
Knyga “Eye Care” arba “Kye 
Bcauty” ant pareikalavimo.

How Strange.
JL. MA. i.

Prisikėlimo bažnyčiai staty-, 

ti projektas jau galutinai pri-' 

imtas ir patvirtintas. Jį visai 

tinkamu priĮiažibo net spėria-, 

lįstų ir menininkų komisija. •

Miesto valdyba bažnyčiai 

paVcdė visų Žaliojo kalno rl-l 

nkų prie Ukmergės plento. Ji 

Ims statoma toj vietoj’, kur 

dabur yra miesto valdybos į 

svarstyklės. Jos fhnitns bus' 

atgręžtas j Ukmergės plentų. 

Bažnyčia iš visų pusių bus 

matoma ir prieinama. “R.”

TUBBY
šou oioaj't ask nee
FOR. rr. cho 't'oO?—

RBMEMSeR VMHAT l TOLO 
VOU UODO L O HAPOEM IF 

» EVEf& HEAUO OF Voo 
SUfcH A JHING

OH.MO. OH, OEM* 
t OtOM"T ASK'ett FOQ*t 
t VOA1!* JUST TALklAi' T© 
MXSELF A8OOT Uovo 
RUMGOV » VUAS A.IO* 
sne HEAUO MC
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e M t C A G O J E
BENEFISAS —KONCERTAS 

KOMPOfcttORIUI MIKUI 
PETRAUSKUI PA

GERBTI.

operetė
Visur

‘Eglė”, ir kitos.

jo veikalai statomi ‘‘Kur Dievs”.

dos Gounod’6 kurinį, o pagar

sėjęs per r Adio ir “Išaugo” 

koncerte vyrų choras išpildys 

didingų Shuberto veikalų

VAIKAMS.
KURIE PER 
REIKIA

LIESI.

didžiausiu pasisekimu. Tr sta

tytojams jie finansiniai apsi-

Vadinas, šio koncerto pro- 

grainon sutraukta įžymiausios

-------------- — moku, nes žmonių mėgiami, Įįetuvįų meno jėgos Cllicago-

Lalajidzk) 2 d., trečiadienio tik, deja, kompozitoiiui pi i- |j. dėlto iš anksto galima 

vak., Lietuvių Auditorijoj ren seina medžiaginiai nukentėti... !saįyti> kad atsilankiusi pub- 

giama didelis koncertas. Pro- Lietuviški papročiai. 1 lika turės kuodidžiausio pasi- 

gramų išpildys šaunieji lietu-j prįejį jęf Petrauskui atva-(teikimo, nes kaip solistai, taip 

\ių chorai. žiuosiant Amerikon, mes nei ir abu (mišrusis ir vyrų) cbo-

Lietuvos Konsulate buvo su-i Jležin0j01u kaįJ tie iįetuviški rai kuogeriausia prirengti.

Bilietų koncertui galima į- 

sigvti iš anksto, o koncerto 

[dienoje prie kasos langelio 

nuo 7 vai. vak.

šauktas susiiinkima.- \įsų. \ei-jugoj.įai’> Jisai mus išnioki- 

kėjų ir dailės nnlėtojų, kad|no jįetuviškai dainuoti ir žai- 

aptaius suiengimų piamogos ■ jęa4. Įįek Hetuviškamo j- 

pageibimui musų didelio kom- .kvgpė išeivijai muzikos srity-! 

pozitoriaus ir muziko p. M. Įje, kaip Petr6'uskab? 

Petrausko.

Susirinkusių nuoširdžiai pri

tarta sumargimui ir čia pat!

Jisai netik kompoilavo .nu-1 Visi dainos prašo-

zilupM mokytojavo, lavino ““ Šio koncerto,
kuris skiriamas “Dainos”

išrinkta komitetas, kurio val

dytam įeina šie asmenys: 

pirm. — adv. F. Bradchulis, 

rašt. — p. Aleksandra Mise

vičius, iždininkė — p. A. Nau

sėdienė.

Antras susirinkimas.
Antras veikėjų susirinkimas 

‘•j įvyko Beethoveno konservato

rijoje,! kovo 5 d. Čia pat išda

linta arti trys šimtai bilietų. 

Pp. Bradchulienė ir A. Nau

sėdienė Įgaliotos padaryti su

tartį su Auditorium. Spaudos 

atstovai, dalyvaujantieji susi

rinkime, p. Grigaitis nuo 

“Naujienų” pareiškė, kad vi

si garsinimai bus veltui dėda

mi “Naujienose”.

“Draugas” taip pat džen

telmeniškai pasižadėjo garsin

ti veltui, kad parodžius palaai- 

kunių ir įvertinimų taip žy

meniu ink ui. Be

i jaunuomenę muzikoje. Jam 

daug dSkingu.no kalti esame. ;'choro ved5jui> kol“I>- A'- Po' 

Parodykiniji jam gyvam fe-' c““ PaŠorbti.

sant. |
Kiekvieno lietuvio pareiga

turėtų būti — prisidėt prie 

rengiamojo Mikui Petrauskui 

pagerbti koncerto.
i Marąuette Park. — Plačiai 

1 žinomas kontraktorius, gyv.

ZIZAS PLAČIAI VARO SA
VO DARBĄ.

Petrauskų šeima.
Petrauskų šeima įsirašys

7217 So. California, taip sa-

IKRAI 
TYRAS

2JĄISTAJ

NUO SLOGŲ IR KOSULIO
Vartojama 184 Ligoninėse 

ir Institucijose

Rea Tel. tlldway Mil

| OR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

į Oakley Avenue Ir 24-tas Street 
| Telef. Canal 1711-0241

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllalt 
Ir Ketvergais vakare

K A I

Ofiso Tel. Vlrglnla 0024
Rezidencijos: Vaa Buren

DR. T. DUNDULIS
SKI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 Iki 4 ir 6 Iki 8 v. v. 

Nedėliomls nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 2413 Franklin Blvd. 

Vai.: nūo 8:20 Iki 9:30 vak.

Ofiso Tel. Vlctory 1417

Of. Ir Rea. Tel. Hemlock 2274

OR. J. P. POŠKA

Telefonas Boulevard IMI

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos: t IU 12, 1 Iki t

dlen* ir 4:89 Iki 9:M vakar. gig3 g HALgTED STREET

4608 S. ASHLAND A V E. . Antras ofisas ir Resldenclja 
Netoli 4lth Street Chicago, IU. 6504 g ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-» 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 2-4 po 
piet. Utarn. Ir Subat Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.DR. J. J. KOWARSKIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 2403 W. 63 Street

Kertė Bo. Westem Avenae 
Tel. Prospect 1028 

Resldenclja 2259 So. Leavitt St 
Tel. Canal 2229

Valandos: 2-4 pe pietų Ir 7-9 v. » 
Nedelioj pagal susitarimų

Tel. Canal 6764 Republlc 8441

DR. A. RAČKUS

to, “Draugo” redaktorius p.

L. Šimutis, maloniai sutiko

.1 .
koncertų pagarsinti per ra

dio, kad visi lietuviai apie tai 

žinotų ir savo atslaiikvinu 

koncertan paremtų užsitarna

vus į asmenį.

Prograriia.
Programų išpildys “Bitu

tės”, “Vyčių” ir “Vaidvlų”

aukw raidėmis Lietuvių isto- kant T(jikia gu gamta Ba,y. 

rijon. Tai gabiųjų ir talentuo

tų žmonių šeima. Visi Petraus 

kai muzikalūs. Kipras Pet

rauskas, Lietuvos Operos tė

vas, tikras brolis Miko ir 

šviesi žvaigždė Lietuvos fir- 

mamente. Galima didžiuotis 

Petrauskų gimine.

Tat, da sykį primenami, kad i 
benefisas — koncertas Mikui!

Petrauskui pagerbti — įvyks 

pirmų trečiadieni kito mene j 

šio, balandžio 2 d., Lietuvių1 

4tahfiN>ritfirtė. * “

Bilietų galima gauti; “Dr- 

“Naujienų”, “Sanda

ros” ir “Vyties” redakcijose, 

taipgi pas Vyčių “Dainos” 

choro pirm. p. Ignų'Sakalų ir 

lietuvių bankose, kaip tai 

“Universal State bank”, “Me 

tropolitan State bank”. Jei! 

kam da trūksta bilietų, jųį

kas toks. Kai pereitme mėne

syje pasitaikė nepaprastai šil

tų dienų ir medžiai ėmė sprog

ADVOKATAI

ti ir žolė žaliuoti, tai ir kon 

traktorius Zizas sujudo su na

mų statyba. Tuoj užtiesė pa-1 

matus keletui didžiulių namų. ( 

Tik čia p. Zizas pasirodė mo- [ 

kųs gamtos teikiamas progas 

sunaudoti. Kai oras atšalo ir 

medžių ir žolių bujojimas susi

laikė, vienok, p. Zizas su sta

tyba neapsistojo. Mat suspėjo 

atlikti tuos darbus, kurie rei

kalauja šiltesnio oro.

Tuo tarpu 4 p. Zizas stato 

penkis namus. Prie 68 ir So. 

Talman jau baigia statyti 2 

liūtų namų. Prie 68 & So. 

Campbell p. Zizas baigia sta

tyti puikų moderniškų 8 fintų

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. LYUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: prieš pietus pagal sutarti 
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

Ofiso Tel. Kedzle 0482 
Rezidencios Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas 8600 W. Roosevelt Road 

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

Nedėliomls ir šventadieniais 10-12.

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdiena nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomls ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija

Ir X RAY
2130 ĮVEST 22nd STREET

CHICAGO

augo

apartmentini namų. kiliau

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La 8alle St.; Room 1701 
Tel. Randolph 0831-0332 Vai. 9-8 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tėl. Vlctory 0562 
7-9 vai. vak. apart Panėd&Uo Ir 

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
I(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
!l05 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 3090
galima gauti pas komiteto iŽ-'Name: S iki 9 ryte Tel. Repub. 9600 
dininkę p. A. Nausėdienę, 917'

W. 33 St., Tel. Boulevard 

6899.

Vienas iš komisijos.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

OR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tel. Lafayette 5798

OPTEMITRISTAI

viskas gatava pradėjimui sta

tyti 4 flatų namų prie 71 st. 

ir So. Campbell; prie 71 ir S. 

Franeisco greit pradės staty

ti 3 flatų muilų; pagalios prie 

68 ir So. Talman pradės sta

tyti 2 flatų namų.

Visi šie iamai nors dar ne- 

: gatavi, bet jąuparduoti.

P-nas Zizas yra toks žmo

gus, kuriam niekada nėra be- 

Įdurbės ir blogų laikų.

Rap.

Tel. Vlctory 4279

OR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Phobe Armitagf 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWADKEE AVENUE 

valandos: 12 iki 2 ir < Iki 8 P
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartj

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai: 2 iki 6 po pietų. 7 tkl 9 vak. 
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutart}.

Ofiso tr Ree Tel Boulevard 49 w

OR. A. J. BERTASH
8404 80 HALSTED STREEū 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po 
pietų ir 8 iki 8 vai. vakare 

Ree 1201 8 WALLACE STREET

rei Hemlock siti

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West'22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 4222 
Rezidencija: 6 640 So. Maplevrood 

Avenue Tel. Republlc 7848 
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

OR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Weert <9 Street
vai.: 9—12 ryte, 1—4 p p 

» v Nedėlioj susitarus
4—4

DENTISTAI

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6669

DR. P. Z.
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 So. Artesian Ava 
Valandos 11 ryto iki 8 po pietų

6 iki 8:30 vakare

chorai. Bus tai tikrai muzikos 

šventė. Sujudimas Lietuvių 

rateliuose didelis. Visos ir vi

si rengiasi koncertan kurtame 

turės progos pasigrožėti ta

lentuoto lietuvio kuriniais. 

Mikas Petrauskas. 
Komp. M. Petrauskas ren

giasi apleisti Anierikų ant vi-

GARSINKITĖS “DRAUGE”
I... .. II

I

Office Boulevard 7648

DR. C. Z. VEZEUS
LIETUVIS DENTISTAS

4445 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

JAU ČIA PAT!

Kovo 16 d. jau čia pat. Tų 

dienų lygiai 8:15 gražioje 

šados. Jisai mums, amerikie- jKimball salėje, prie So. M a

čiams, paliko neišdildomų at- baslį Avė. ir Jackson Blvd,, 

biintį. Daug kas iš Lietuves1 L. Vyčių “Dainos” choras, 

atVažiavo — pervažiavo — ir šiandie geriausias mišrus lie

sai! išvažiavo. Bet Mikas Pe-;tuvių choras Chicagoj, vedu- 

) trauskas įtemptai, su dideliai!-j mas komp. A. Pociaus, išpil

siu entuziazmu dirbo mūsųjdys žymaus prancūzų konipo- 

naudai ilgus metus. Už tai ne-izitorio Dubois kurini (liėtu- 

teko jėgų ir sveikatos. Mums viškai) ‘‘Septyni Žodžiai Nuo

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 Wdrt 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredfcnis ir Pėtnyčio
mis nuo 9 iki 6.
i. Mll-I ii Į

DR. ŽMUIDZINAS
4

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 
AKUŠERIS

4740 Dorciiester Avenue

Tel. Drezel 6323 
Vai.: 8 Iki 10 ryto 

6-8 vai. vakare

jisai daug davė, sau turtų 

nesukrovė.

Petrausko kūriniai.
Nėra to vakarėlio bei kon

certo, kurio nepuoštų Petrau

sko kompozicijos. Musų dailės 

mylėtojai vingiai kų turėtų 

statyti, jei ne Petrausko nie- 

liodingos operetės. Štai, pažy

mėtini keli jo kuriniai, t. v. 

“liglit operas”:

“Binitė”, “ Kaminakrėtis

Kryžiaus”. Veikalas labai1 

gražus, pritaikintas gavėnios 

laikui, ir bus išpildytas su 

Vargonais, kuriais chorui ir 

solistams akompanuos sve

timtautis muzikas.

Šioje kantatoj yra trys so

lo “partijos”, soprano, teno-

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS

4631 S. Ashland A ve. (2 lubos)
Telef. Boulevard 2800

RESIDENCIJA: 
4515 So. Rockwcll Street 

Telef. Republlc 9723

OFISAI:

1446 S. 49 CL 2924 Washington
19-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-4. Blvd.
Tel. Cicero 442 Tel. Kedzle 2450-2451

DR. S. A. ŪŪWIAT
Gydytojas fr 

REZIDENCIJA 
4729 W. 11 PI. * 
Tel. Cicero >888

Chirurgas

Nedėl lomia 
Susitartu

ro ir baritono. .Soprano “par

tijų” dainuos nauja “Dainos” 

choro solistė, Šv. Dovydo par. 

vargonininkė p-lė G. Šidiškiu- 
tė, Tetioro — gražiui užsiie- 

kordavęs šių metų “Draugo” 

koncerte — solistas p. A. Ka-
I ,

“šienapjūtė”, klinikas, o baritono visiems 

žinomas p. A. Chiapas.
Be to, pats kofnpdžitorius Į 

Pocius vargonais gros bažny

tinį veikalų, “Dainos” choro

ir MaTūninkas”, “Šventoji 

Naktis”, “Vestuvės”, “Vel

nias išradę,jas”, “Lietuviškas 

MiliGtiimiiis”

“Adomas ir Jieva”, ir daug, 

daug da kitų. Gražiausios uai- 

flelės išleistos n Tinimo formoj 

“Kanklės”. Be to da ir kel»>-

tas kitų veikalų, tarpe jų ir solistė p. Uuraiticnė solo gie-

J. P. BAITGHUS
ADVOKATAS.

62 East 107th Street
Kampas Michigan Avė. 

Tel. Ptillman 695b ir 6377

Mlnnto Ofise Pagal Sutart):
127 E. Dearborn Street

Rooms 918 tr 936
Tel. Franklin 4177

Telephone Central 4824

E W, CUERNAUCKAS
ADVOKATAS

184 North LeSalte Street 
CHICAGO. ILLINOIS

Nuo 9:18 Iki B vai. vak. 
Office* 1906 So. Union Avė.

Tel. Rooeevelt 8718 
▼eL nuo 8 1U 8 vaL vak.

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

Tel. Kenwood 5107

Vai.: nuo 9 iki 11 vaL ryte; 
nno 6 iki 8 vai. vak. apart 
Šventadienio ir ketvirtadienio

LIETUVIS AKIĮZ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimų kuria 
esti priežastim (aivos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karšt). Atitai
sau kreivaa akie, nuimu cataractua 
Atitaisau trumpų regyste Ir tolimų 
regyste.

Prirengiu teisingai akinius vienose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam!

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomls nuo 16 ryto Iki 
13 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

25 MEiy PATYRIMO
Pritaikyme akinių del visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

TSL Canal <232

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavitt St)

Valandos* Nuo 9 Iki 13 ryto 
nuo 1 Iki 8 vakare

Seredoj pagal sutart)

DR. CHARLES SĖftAL
Perkėlė savo ofisų po nnfnerlu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

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

Telef. Midway 2880

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Mihvaukee Avenue
Utarninke, Ketverge, 8ubatoj 
Nuo 10 ryto iki 8:30 vakare

Ciceroj 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj, PėtnyčloJ 
Nuo 19 ryto Iki 8 vakare

TeL Lafayette 5820

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

Rez Tel. Lafayette 4365

Tel. Boulevard 1401

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 1 — 4 n. P.

7—9 vakare
— -n ■— i i i...

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL

Boulevard 7889
Ree Hemlock 7491

OR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTI8TA8

4712 So. Ashland Avenne
Vai.: Nuo 9 ryto 11d11 vakare

-„.J . » ■ -

DR. HERZMAN
II RŪSIJCI

Gerai lietuviams žinomas per 9* 
metus kaipo patyręs gydytojas ah< 
rurgas Ir akušeris

Gydo staigias ir chronines U 
gas vyrų, moterų Ir valkų pagal naš
iausius metodus X-Ray tr kitokiu, 
•lektros prietaisus

Ofisas ir La borą ton
Net oh Morgą- 4te««<

1025 WEST 18 STREE1
VALANDOS: Nuo lt 19 pietų b 
nuo 8 Iki 7:89 vai. vakara 
Tel. ofiso Canal 8114 Res 8o eior* 
2238, arba Randolph 4889

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — ’/lrtuj Bclsklo-Rakščlo aptie
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 Iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. «41 8. Albany Avė. Tel. Pros- 
poct 1930. Nedėtomis tik pagal tu- 
•art).

Ekspertas tyrimo aklų Ir-pritaikymo 
, akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., knmp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto Iki 8:30 va
karo. Seredomis nuo 9:80 Iki 12 v. 

ryto. Nedėliomls nėra skirtų 
valandų. Room 8 
Phone Canal 0628

Tel. Armltage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOftAITIS)

Dentistas
1608 Mihvaukee Avė.

Kampas No-rth Avė. 
Northwest Tower Bldg. Room 209 

Vai.: 9—12 ryto; 1—1:20 vai. vak.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaua 1119

VALANDOSt 
Nuo 19 Iki 12 dienų.
Nuo I Iki 8 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakara. j
Nedėl, nuo tl Iki tl dienų, j

dSkingu.no


0 TT," f X DRAUGAS
a

Trečiadienis, Kovo 12, 1930

GRABORIAI:

S. 8. Ll
Lietuvis Graborius 

Patarnauja laidotu
vėse kuopiglausia. Kel 
kale meldžiu atsiSauk- 
tl, o mano darbu busi
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2615 
Arba 2516

2314 W. 23rd Plaee 
Chicago, IU.

Simpatiškas — 

Mandagus —

Geresnis ir Piges

nis už kitų patar

navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. Tarda 1741 ii 1743 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenua 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero r 7 94 

SKYRIUS
8291 Auburn Avenua 

Tai. Boulevard 2201

J. F. RADZIUS
PIGI ALSIAS LIR. GRABORIUS. 

CHICAOCJL
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabu U- 
dirbystės.

, OF.'SAS 
«8 West 18 St 
Tel. Canal 1174 
SKT RIUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

Phonb Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes netari
ate išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIl'S 

Didelė graži koplyčia dykat
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM tOrOJ A8
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto lr miestelių 
dalyse. Modernil- 
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted 
St. Chicago, III.

TpI. Vlctory 11M

CHICAGOJE
'DRAUGO ‘ IR THE PEO-I bai norėjos dar girdėti. Dar

BALSAI DEL “DRAUGO” IR THE PEOPLES FURNITURE VYČIŲ APSKRIČIO SUSI 

CO. DUODAMŲ PROGRAMŲ.
FARMOS.

PLĖS FURNITURE CO. 
RADIO KONCERTAS

Pereitų pirmadienį buvo 

perduodamas tarp 7 ir 8 vai. 

vak. iš AVIIFC. radio stoties 

“Draugo” ir The Peoples Fur 

nitnre Co. antras “pokalėdi- 

nis” radio koncertas.

t*
Šį kartų man teko klausyti 

tų koncertą tarpe svetimtau

čių, ir tarpe tokių, kurie labai

padainavo gražiai p. E. Jo- 

vaišaitė gražią Šimkaus dai

ną “Kur Bakūžė Samanota”. 

Ir pagaliau choras užbaigė 

tos dienos radio valandą 

‘ ‘ Karvelėli u, ’ ’ Petrausko.

Mano bendraklausy tojams 

šis koncertas padarė labai ge

rų įspūdį, ir jie pasigailėjo, kai

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

Gerb.:

Jau klausėnit-s antrų kart 

duodamų dienraščio ‘Draugo’ 

Peoples Kurni ture Co.ir

išgirsti dainą apie “Žalią Gi

lei
* •
Linksmai klausysim apie 

“Žalią Girelę” ateinantį pir

madienį.

Klausytojas.

L. Vyčių Apskričio susirin

kimas įvyks trečiadieny, kovo 

i 12 d. 8 vai. vak., Aušros Var

tų par. salėj. Visos kuopos pra 

Somos atsiųsti delegatus.

Valdyba.

120 akerių obuolių sodaa, visi, vul- 
aipgl, Marionvllle obuolių distrikte, 
JidKyk pelningų vasarnami Ozarksuo- 
ee. C. W. I.ehnhurd, Monett, Mo.

Rinktinės fanuos, didelė nuolaida 
už cįinh, mažai įmokėti urba mainy
sime į 2 fl. bungalotv. Atsakymas 
angliškai, 350 Gienn Efcyn, XII.

' l’a.nluoHim, urba malnyslm; 205 ir 
S0 akerių, gera žemė, geroj vietoj 
Henry l’ottervllle, Bamboo, Wis.

koncertų iš nulio stoties AVIT 

išgirdo, kad tik kitą pirmadie-' • ^bitų labai gražu pasi

nį galės girdėti sekantį kon- kiaušy ti gerų parap. chorų, gc-

___________________  certą. Toks koncertas garsina ni dainininkų, bet labai pras-

nedaug žinojo apie vedamus mūsų tautą ir kelia jos presti- ta ta ra<lio stotis. Pas mane

lietuvių koncertus. Tokiu bū- žą. Gi reikia tikram būti, kad I*1* a,)U bartu buvo susirinkę

du mani teko, kaip ir snpažin- ne vienas svetimtautis klauso <^ng žjnonių pasiklausyti ir

tojo pareiga su mūsų tautos šiuos koncertus. Bet del ko- Gk piktinasi ir visi sako, kad 

dainomis ir muzika, tuo kon- gi tos paprastos dainos patin- visaH radio stotis nėra 

eerto proga. Turiu pasakyti, ba visiems? Jos patinka delei tokios blogos, kaip L ta. 

kad šitas radio koncertas mus to, kad yra švelnios, malo-1 Patartina. paimti geresnę 

nei kiek neapvylė, bet prie- nios, jausmingos, jautrios. Jos stot,»

šingai, man malonu buvo gir- greitai paveikia žmogaus širdį Kaitulis.

dėti iš jų pagirimo žodžius ir nžikariauna jį. Ir ypatingai —-------------------------------------

mūsų tautai. j del to, kad čia Amerikoje ga-, Gerbiamieji:

Koncertas prasidėjo šv. Pa- i’ma išgirsti dažniausiai) Munis visiems patiko buvu- 

nelės Gimimo parapijos cho-.tik “džiazo” muziką, kuri jau s’° vakaro programa. Prasy- 

rui, kuriam vadovauja muzi- kai kam iki “ausų” nusibodo. ( nui, kati per programų būtų 

kas p. B. Janušauskas, sūdai- j Už tuos koncertus mes tu- daugiau muzikos ir norėtum 

nuo jant dvi dainas: “Kur na- rime pasakyti didelį ačiū jų

mas mus”, Petrausko ir “Ant rengėjams ir dalyviams. Gi pat laiku mokykloje Vytauto į tenkinimu per radio atydžiai 

tėvelio dvaro”, Šimkaus. Dai- kartu turime palaikyti juos jubiliejaus organizacijos ko- 

nuojant chorui jau galima bu- šiokiu ar tokiu budū, jei no- misijos

Gerbiamieji:

Pereitų “Draugo” ir Peo

ples Furniture krautuvės ra

dio programa teko klausytis 

pas pp. Drulius, kurie turi ra

dio iš Peoples Furniture 

Krautuvės.

Abelnai tariant visa, pro

grama buvo ko puikiausiai ir 

sutartinai išpildyta. Ypatin

gai solistai savo dalis atliko 

pagirtinai.

Pageidaujama daugiau to

kių programų. Valio Marųue- 

11 epą rk iečiai!

J. ir J. Pudžveliai.

klausėsi p. Janušausko, Gimi- ( 

mo parapijos vargonininko,

vo patėmyti jo savybės: gau- rime, kad plaii visuomenė X Vakar šv. Antano ligoni- organizuotų cboiistų. P. Mas-

singumų gražių balsų, gražų tuos koncertus galėtų girdėti naJe pasidavė vidurių opera-

skambėjinią, susidainavimų. ir toliau. cijaį Veronika V avrinskienė

\bi dainos paliko gerų įspu- Tiesa noriu prisiminti dar miesto akių klinikoje buvo

tausko kalba nors trumpa, 

bet buvo labai aiški.

Bridgeport. — Dr-jos Palai

mintos Lietuvos susirinkimas 

įvyks kovo 12 d., 8 vai. vak., 

Lietuvių Auditorijoj. Nariai 

malonėkite laiku susirinkti. Y- 

ra svarbių reikalų svarstymui.

Valdyba.

PROHIBICIJOS AUKOS
DEVILS LAKE, N. D., ko-

vo 11. — Nuo atmiežto nuo

dais alkoholio vartojimo ketu

ri Sioux indiouai mirė, trys 

pavojingai serga, gi vienas

nežinia kur prapuolęs.

Del geriausios rųšte* 
Ir patarnavimo, šauklį

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių klaušl- 
alų, sviesto lr šorių.

Wtn. J. Kareiva
Savininkes

4644 So. Paulina St
Tel. Boulevard 1189

REAL ESTATE

1500 cash pirksi 4 
galow, arti garadžius, Addison mo
kyklų, krautuvės, Šiandie perkant 
kaina |3,5OO. Savininkas 717 8 Ad- 
dison St.

Paakuueiin, 6 kamb. stucro bun- 
gaow, 2 stiklo porėtai, 2 karų gara
džius, 1 Mokas iki strytkarių ir bu
si), kartu ir rakandai. 837 No. Hupt- 
phrey, Oak l’ark.

Paaukuosim — Tikri namai, gra
žioj apylinkėj, aplekižlam miestų. 
9041 So. Irvlng.

1546 Grace St. Savininkas paau
kuos gražų 2 apt.. plytų, 6-7 kamb., 
2 karų gar., pigiai. Well. 2983.

2 augSčių namas, 6 kamb., gera 
Yieta ir traJisport. $9,000, G. Luįl
iek, 2906 No. Sawyer ave.

Stųcco namas, 5 kamb., geram, sto
vy, karstas vanduo, 2 karų garadžius 
didelis lotas, 37^x175, apart, apy
linkė. ltogers Tark 1935 Morse A.ve. 
Mažas Įnešimas, 212,500. Briar 1170.

5 kamb. plytų namas, 2 karų ga
radžius, jėla lr gatvė iAbrukuota Ir 
lAįnokėta. Kaina 23,800. 4021 W.
North.

Gražus naujas 8 fl. namas.
6 karų garadžius 60x162 lotas, 6

kamb., 2 maudinės, generalė elektri
nė refrigeraclja, savininkas 8515 So. 
Prairie Ave.

BIZNIO PROGOS

dį. vienų dalyką. Minėtame ra- operuojama dešinioji akis. An

Sekančią dainą “Oi grei- dio koncerte kalbėjo prof. F. Gminai Žolvnienei, nuimąpt

čiau”, Šimkaus dainavo p. K. Mast (Mastauskas). Jis pri- kataraktą.

Mickaitė. Savo gražiu ir tecli- minė keletą svarbią dalvkų! Pirmadienio vakare Mest 

niškai išlavintu balsu padarė del įvykstančių rinkimų j į- i^idieciai su didžiausiu pasi- 

taip pat gerą įspūdį. Įvairias,miesto vietas ir pabrė- • -1 ■ ■■■ 1 ■ — -■ - ■

Labai gražiai sudainavo p. žė, kad yra keturi kandidatai PAIEŠKAU brčlio Vinco

Janušauskienė, p. Schultz lietuviai ir prašė atiduoti Stankevičiaus; kilęs iš Pnns-

Naujalio dainų “Meilė tėvy- jiems savo balsus: j ko par. It u dulku k. Girdėjau,

nės nemari duetu. Tikrai, į žinoma, mes turime palai- kad esąs G’airnecticut valsti-

jei tas atsitiktų ne radio kytį savo tautiečius, kurie joj. Pats ar žuiantieji atsi-

kopcerte, bet šiaip kokioj te- niums, reikalui esant, visada šaukit. -

atro scenoj, tai neabejotinai pasistengs padėti, o neati

tektų pakartoti tą dainą. Gra- t|uo(į balsus svetimtaučiams, 

žiai padainavo p. Gubista buri neva pasižada pageibėti,

“Molio uzhonas”, \ anagaicio. bet vėliau, be “didelių nuos į 

Sekantį programos numerį tolįu” ir nemano padėti. Bal ' 

išpildė mergaičių choras pa-1 suodami už savus mes parody-J

dainuodamas vieną liaudies sįme, ]<H(j Chicagoj yra ne vie-, kandus 4 kamb., tik 60 dienų 

dainą “Aš už marių ziemavo-;ms tūkstantis lietuvių.

ANDRIUS STANKEVIČIUS 
4411 So. Talman Ave. 

Ohieago, IU.
' I,... , Uf gg., ■ -fgaSSlf

PRIVERSTI PARDUOTI.
Už $475 gausi gražius ra

VYTAUTO 500 M. SUKAK
TUVIŲ KOMITETO 
SUSIRINKIMAS.

jau”. Šis mergaičių choras' 

reikia pasakyti, turi gražių! 

balsų ir tuo sudaro gražu 

skambėjimą. Gaila, kad tiki 

vienų dainų girdėti, teko.

WEST SIDE ŽINIOS.

Vytauto 500 m. sukaktuvių 

jubiliejaus komiteto susirinki

mas šaukiamas kovo (Mareli) 

1.3 d., ketvirtadieny, 8 vai.

vak. Aušros Vartų par. mo- 

kyklojė.

Šiame susirinkime bus už- 

megsta visų minėjimo jubilie

jaus darbų pradžia. Todėl vi

si subatos “Draugo” num. 

išvardinti asmenys, gerb. kle

bonai arba jų atstovai, ir vei

kėjai susirinkite į šaukiamąjį 

susirinkimą. Laikas jau pra

dėti darbą. Tad visi stokime 

darban!

Stud. P.Atkočiunas,
Konf. Reng. Kom. rašt.

MARQUETTE JEWELBY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau Tisokių 

Auksinių lr slda- 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų ir t. t 
Taisau laikrodžiui 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8388

, 6 ' s ---- ---- - ,,

Parsiduoda hotelis, priežastis liga, 
jušų kaino, štymo šilima, proga pi
nigams da.ryti, Bowling Allys, PoOl 
room Annexe, biznis eina gerai. Gera 
vieta kaip ateiviui taip ir amerikonui. 
G. F. Becker, Thorp, Wis. Rašykit 
tuoj. ,

ĮVAIRŪS kontraktoriai

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktortue 

8tatau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVE

Telefonas Hemlock 5 534

Phone Virginia 2064 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

<556 So. Rockwell Street

Maisto krautuvė, puiki vieta 600 
kamb. apt. kotelyje, pilnai įrengta, su 
staku, pigi renda, priežastis ■— liga. 
5521 Kenwood Ave.

Delicatessen, maisto krautuvė, A-l 
standas; puikus fikščieriai, šviežus 
atakas, pigiai; 2158 Belle Plaino 
ave. kamp. Leavitt.

Hotelis 53 kamb., vėliausios ma
dos, geriausia vieta, 5 W. Delaware

Ri-stanrantas, geras biznis, pigiai 
lr geros išlygos 1414 E. 55 St.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Pečius, krūvoj anglinis ir gesinis, 

geram stovyj. 210; 8828 Emerald. 
Vlncennes 4984.

Importuotos koncertinos, armoni
kos parduodama, mainoma, taisoma, 
1738 No. California. Otto E. Georgi.

Radio pilnai įrengtas 230; drease- 
ris |4; didelė kedro skrynia 28; ki
ti daiktai pigiai. Oberg. 2635 No. 
Le Clairc Avc.

Geriausi 
26.50 Pur. 
Liųeoln.

Typewriteriai, 2 mėn. 
23 ir 4 per mėn. 3944

Kapitalis 9 tūbų Supcr-Het Radio 
mažam kabinete: įrengtas 235. 1743 
No. Larel Ave. Berkshire 1229.

j vartotus. 3 šmotų šilko rayon 

'parioriaus setus, du 9x12 Wil- 

ton kaurai, S šmotų riešuto 

medžio valgomosios setas, 4 

šmotų miegamosios setas, lem-

X Aušros Vartų mokykloje P°s> veidrodis, 5 šmotų dinette 

Vėliau padainavo p->ni M. Blaivininkų draugijos susirin-,setas, įvairiems reikalams sta- 

Janušauskienė vienų Vanagai- kimas buvo 9 d, kovo. Priim- las, peiliai, šakelės, paveiks- 

cio dainelę, “Dul, dul dūdele”,tas Jokūbo Kamarausko pra- hm Viskas už $4i5. Pristatysi- 

savo gražiu ir stipru balsu, j nežinias iš Federacijos 7 kon-mė, paduodant ir skyrium.

Bet ypatingai gražiai mums ferencijas. Nutarta surengti 8228 Maryland ave. 1 apt., 1 

patiko dvigubas trio, suside- j paskaitas šv. Monikos dienoje (blokas į rytus nuo Cottage 

dantis iš moterų: p.p. & : ir dalyvauti “in corpore” pa-j Grove ave., Chicago,. III., Tel. 

Stakčnaitės, D. Kaminskienės, j yapijos metinėje vakarienėje Steivart 1875.

E. Jovaišaitė-s ir Schultz, ir kovo. Su visomis įdėjinė ,1..zgag-.. .. i ■,---------‘ -j— . i.
vyrų: Iz. Janušausko ir Gu-!niis draugijomis Aušros Var- IŠSIRENDUOJA knmba- 

bistas. Jis padainavo dvi dai-(parapijos sidabrinio jubi- ,įai, gerai įtaisyti, visi pato- 

nas, viena Šimkaus, kita liau- ]jejaUs fondui rengti per atve-1 gumai, karštu vandeniu ap- 

dies daina. iykj vakarų pavesta J. Kama- gildomi. Randasi 2305 South

Ypatingai jo sąskambis J>u- rauskuį jr M. Rimkevičiūtei. Leavitt.

vo gražus. Abi dainos lygiai 23 kovo atsilankyti Altorių

Kreiptis pas savinin-

|. J. Z O L P gerai sudainuotos buvo. Ji ln-

C1 ką

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
VEDĖJAS

1650 West 46th Street
Kampas 4<tn Ir Paulina Sts 

Tel. Blvd. C 02

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpatlfl- 
kal, mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia del šermenų 
•ykal.

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas

Puošimo draugijos penkiolikos 

melu gyvavimo paminėjime.

X Aušros Vartų parapijos 

metinės 30 kovo vakarienės 

V. Duobos pranešimu šeimi- j

K. KULBĮ

2131 23 Plaee
1-mas floras

=?5=‘ '

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

T. R. Hadley Lic. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street

Canal 2181

PARSTpUODA duonos ke-

3238 S. HALSTED STREET j ninkių komisijon įeina E. I^a- pykla, išdirbta per 22 metus.

Res. KrOCKTOU, ST. O. Bodrikienė, pasenau, „oriu perleisti biznį
M. Dobrovolskiene, E. Karia- tinkamam žmogui. Taipgi savo 

vičienė ir J. Virbickienė. 'bizniavus namus, pagyvenimu 

X Šiandien vakare Aušros'namus, garndžių, lotus, labai 

Vartų bažnyčioje Kryžiaus nebrangiai, ant lengvų iSlygų, 

kelių pamaldos su pamokslu, greitam pardavimui.

X Ryt Aušros Vartų sve-( LUDWIKAS G0T0WTA8 
tainėje Vyčių 24 kp. susirin-; 2303 Emerald Avenue

Tol. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

o f 1 ■ a ■

4603 S. Marsbfield Avenue
Tel. Boul ere r d 9377

kimas vakaro 8 vai., ir tnol Ohieago, IU.

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausios Teatras Chicagoj

Ut. Ser. ir Ketv. Kovo 11,
12 ir 13 

“DYNAMITE”
Dalyvauja Conrad Nagel, 

Kav Johnson, Julia Fay.

Iš gyvenimo išdykusių tur

tuolių.

Vitapbone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

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

A. ALESAUSKAS

MOTOR EKPRESS
Mes permufuojame-perveža- 

me pianus, forničius ir kito-1 

kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 

geriausios rųšies už prieina

miausią kainą. Musų patarna

vimas yra greitas, geras ir 

nebrangus. I

7126 So. RockweU Street 
Telef. Republie, 5099

Mes pervedame daiktus ir į 
(kitus miestus. (

MŪRTSEČIAI-PASKUUU
Pagerinta biznio propertė, Texas 

mieste. Gabus agentai. M. Starus, 
Rogers Park 9126, 1818 Lunt Ave.

Vyriškas gražus siutas, saizas 39, 
geram stovyj. 29; Mldway 8510.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama I vienų dienų 
Perkame real estate kontraKtua 

Internationl Investmoat 
Corporation

Kapitalas 3880,008.88 
8884 80. KEDZIE AVENU» 

TaL Lafayette 4718-071f

Išpardavimas šilkų stako ir chiffon 
dresių, saizai 14-46, pigiai 7945 
Rhodes ave.

5 tūbų Mohawk console radio. 25,- 
00. 1644 No. Westem Ave., 2-ras
ptfutnadieniais ir vakarais.

HOTELIS
Dideli, gražūs, švarūs kam

bariai nuo $3.00 savaitėj ir 

aukščiau. Karštu vandeniu šil- 

domj, maudinės.

2047 W. 21 Street
Mė

Phone Lafayette 3619
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, geneTalis 
konkrvto darbas ir senų namų taisytojas

2433 W. 47 STREET OHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, patarti nanjus ir taisom senus 

namus, parupinam planus, 1-nius ir 2-rus mortgičus. Per

f
iaskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 

iudija musų teisngumą. Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 

mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam fla- 

tus. Inšurinam visokias nuųsayybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą: 

2621 W. 71«t 8t„ Heųilock 0367 Res. Grovehill 1680

u/


