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Mirė Prof. Josiąs Jablonskį
BRITANIJOS PARLAMENTAS REISKE 

NEPASITIKĖJIMO VALDŽIA
INDĖNAI TAUTININKAI 

PRADEDA BRITAMS 
KOVĄ

MILIONIERIAUS DOHENY 
BYLA CHICAGOJE

BET MIN. PIRMININKAS MacDONALD 
NENORI PASIŠALINTI

Japonija Stovi Už Didesnį Karo 
Laivyną

Indijoj Iškeliama Kova Už Šalies Nepriklau- 
s o m y b ę

MacDONALD NENORI 
ATSISTATYDINTI

JAPONIJA LAIKOSI SAVO 
NUSISTATYMO

LONDONAS, kovo 12. —' LONDONAS, kovo 13. — 

Britanijos parlamentas balsų Laivynų konferencija nei pa- 

didžiuma. nepripažino valdžios vykusi, nei suirusi. Japonijos 

patiekto sumanymo anglių ka- delegacija pranešė, kad ji sto- 

syklų reikale. Tuo būdu reikš- vi už didesni karo laivynų, 

ta valdžiai nepasitikėjimas ir, taipat už didesnį narūnų to- 

kaip paprastai, valdžia ture- nažų.

tų pasišalinti. j Kalbama, kad Francijos

Bet ministeris pirmininkas delegacija nesitiki nieko gera 

MacDonald nemano pasitrau- sau laimėti iš konferencijos. L 

Tai esųs~ nesvaraus rei- MinisterisBriand pftsiketinęs 

išvvkti uamo.

klf.

kalas.

REICHSTAGAS BALSUO
JA UŽ YOUNGO PLANĄ

AHMADABAD, Indija, ko

vo 13. — Vadovaujant gar

siam indėnui tautininkų va-Į 

dui Mahatma Ghandi, skait

lingas indėnų būrys iš čia iš

vyko į Cambay užlajų. Jalai- 

pur jie pasiketinę sustoti ir 

imtis druskos gamybos. Tuo 

būdu bus atlikta pradžia ne

klausyti britų valdžios Indi

joje. Kaip žinoma, Britanija 

Indijoje turi druskos mono

polijų.

Mahatma Ghandi saugoja 

skaitlingas savanorių būrys. 

Jei britų valdžia .juos visus 

su vadu areštuotų, Ghandi iš- 

anksto pranešė, kad kiti indė- 

. nai pradėtų neginkluotų kovų 

prieš britų valdžių vestų, kaip 

yra išsprendęs tautininkų ko

ngresas.
j Yra žinoma, kad britų val

džia Indijoj atmetė visus in- 

■ dėnų tautininkų reikalavimus.

WASIHNGTON, kovo 13. j 

— Prasidėjo byla žibalo ver

smių vedėjui milionieriui Ed-, 

vardui L. Dohenv, kurs kal

tinamas buvusiojo Hardi ngo 

administracijoje vidujinių rei 

kalų sekretoriaus Fall papir

kime. Milionierius sako, kad 

jis sekretoriui davęs dovanų, 

bet ne papirkimų.

232,271 PILIEČIŲ UŽSI
REGISTRAVO

T/ietuvovs laikraščių žiniomis, dr. Jono Basanavičiaus 
vardu karo ligoninėje. Kaune, mirė prof. .Jonas Jablonskisj 
pats žymiausias Lietuvių rašomosios kalbos žinovas. lai
mingai palaidotas vasario 25 d. iš Bazilikos. Gedulingai 
pamaldas laikė pats J. E. Lietuvos Metropolitas Arkivy;

(’hica- kapas J. .‘Skvireckas.

Socialisto Plečkaičio Byla 
Įsrutėj

BOMBAJUJ PRASIDĖJO 
RIAUŠĖS ' -

MOTERYS UŽ PROHI- 
BICIJĄ

WASHINGTON, kovo 13. 

— Žemesniųjų Kongreso rū

mų juridinis komitetas prohi

bicijos reikalu vakar išklau

sinėjo sausąsias moteris. Be 

kitko skaityta laiškai už pro- i 
hibicijų nuo Mrs. Edison ir 

nuo Mrs. Ford.

Moterys tvirtino, kad pro- 

bibici.ja šia j šaliai esanti pa

laiminta, kad ji iškėlusi “ger

būvi.”

ŠVEDIJOS KARALIUS PAS 
ŠVENTĄJĮ TĖVĄ

BERLYNAS, kovo 12. — j ROMA, kovo 13. — šven- 

Yakar antruoju skaitymu Vo- tasis Tėvas vakar audiencijon 

kieti,jos Reichstagas didžiuma priėmė Švedijos karalių Gus- 

bąlsų pripažino karo atpildy- tavų, kuriam draugavo keli jo 

mo (Youngo) planų. Šiandie palydovai.

įvyks paskutinis trečiasis) Karalius čia vieši, kad bfl- 

skaitvmas. Bet tai bus tik ti arčiau savo žmonos, kuri

formalumas. pavojingai serga Vilią Svezia.

BOMBAJUS, Indija, kovo 

13. — Vakar čia įvyko riau

šės, kada gauta žinia, kad tau

tininkų indėnų vadas Mahat

ma Ghandi pradeda negink

luotų prieš britų valdžių re

voliucijų.

Poros krautuvių vidus iš

griautas. Keli tūkstančiai mo

kinių leidosi gatvėmis paro- 

duoti. Su policija kilo kova. 

Nemažai sužeistų.

VARGAS ONTARIO 
DIVORSININKAMS

HAITI KLAUSIMAS PRE
ZIDENTUI HOOVER

TYČIOMIS SUVAŽINĖJO 
POLICMONĄ

Praeitų antradienį

go,į užsiregistravo 232,271 pi-,
lietis. Tame skaičiuje vra ir’

’ *

moterys pilietės. į
Praeitais metais buvo už-1 

i
siregistravusių 1,350,729 pi-! 

liečiai. Kiek jų praeitų an- ’

tradienį padaugėjo, dar neži- Daiktinai kaitės įrodymai. .brezento ir kitokių smulkme- 

noma, kadangi » j, daugelio' , viei<)m8 karpyti žirfe

buvo persikėlę , k,tas v.etas Kara,inn,inus rtau,.„. dės. (replės).

gyventi ir antradienį išnaujo 

turėjo registruotis.

Jei prisidėjo kiek, tai iš ki
tur atvykę ('bicagon cvventi 
ir pasiekę pilietinį 21 metų a- 
mžiu.

NORI Bū

nio.j iš J. Plečkaičio atimtus AV.s-pcr/ą mtonioie4. 

raštelius ir dokumentus. į j) šautuvus tebuvo galir 

1) Išduotos amunicijos Mą-'gauti kur vagčiomis, ar atsl 

rašų, kuriame p. Plečkaitis tikrinai iš karo metų užsilv 

neatsimena kų tai reiškia 3 . kUsiUs Lenki .joj. Pirkti ,jų nie- 

apk. (apkabos); 2) sųrašų na- kur negalima gauti. 2) Ran-

K&rflkj pnHVn pas durk 1TUf abiPus geležinkelio tarp į kinės granatos nėra tinkamos 

Kauno ir \irbaliai:s; J) 1928 t namloti dideliems sprogdini- 

J Kv. Margaritos Motiny- m. telefonų knygele su pa- „iams—namams sugriauti, Im 
bės ligoninę, 2501 W. Monroe braukimais ir pažymėjimais (sužaloti keletą žmonių gali 

gat., vakare dailiai apsitaisiu- tam tikrų asmenų ypač pa- karto. 3 bombos gamintos 

si jauna moteriškė nunešė kū- rubežy; 4) Lietuvos žemėku į fabrikuos ir, kaip ir .^ranl 

dik) ir meldė jį priimti. Jai pi.s, jame žymėta tam tikros tos ,u. Vokietijoj. Jom! 

pasakyta, kad ligoninėje vi- vietos ir atstumai kilometrais medžiaga stipriai sprog 

sos vieto# užimtos. __ _______ 1 tarp^ Suvalkų sienos ir Kal-;ti ir gana brangi. Prie jų,

WASHINGTON, kovo 13.

— Darbo sekretorius Davis 

pranešė, kad .jis tomis dieno

mis Pittsburghe paskelbsiąs , ,
, t i * Iniciu pnegla ūdai .

savo kandidatūrų j senatų iš 
Pennsylvanijos republikonų
partijos.

Kiek palaukus rastas kūdikis tolmsų tvarkraščiai (1928 m.); 

pamestas ties ligoninės dūri- fi) Surašai įvairių policijos 

mis. Ligoninės valdyba kūdi- valdininkų, jų adresus, tele

ki pavedė Šv. \ ineento naš- fonus ir sųrašus kai kurių 

šaulių vadų ir atskirų asme-

Į gčiai ū lai k.

Valstybės yynėja# kaltina.

Čia, sako jis, kalbama apiel

nepavykusi nusikaltimų, tačiaul 
pačių didžiausių. Kruvinom;! 
raidėm šitas jų darbas pažy

mi, taipo jau ir kai kurių or- mėtas, jis vadinosi teroras,!

Mirė geležinkelio viršininkas ganizacijų vadų Vilkaviškio 

į Passavant Memorial ligoni- apskrityje; 7) Kybartų dalies

'nėję mirė S. M. Felton, Chi- planų su policijos viršininko )mano> kad eįtį žmonas a plan-1 

cago Great \Yestern geležin- būtu ir Prapuolenio gyv. na-‘lkyti nėra reikalo su savim ne-

__________________ kelio direktorių pirmininkas, mo numeris fiksuota. Be tojais koldų, brauningų, ar juojJ

NYASHINGTON, kovo 12. Karo laiku Felton buvo mi-)dar vienų mašinėle rašytų ii-)labiau bombas. Nėra kalbos,] 

— Karo departamentas atei- Marinių geležinkelių di rėkto- gą raštą, matyt aplinkraštį. kad f.ia veikiama susitarus in|

kuri Plečkaitis su sėbrais va-| 
rtojo savo idėjoms siekti. Jifd

MOTINŲ IR NAŠLIŲ 
KELIONEI

OTTA1VA, Ont., Kanada, 

kovo 13. — Kanados parlame

ntas atmetė sumanymų Onta- 

rio provincijoj įkurti divor- 

sams teismų. To teismo įkūri

mų smarkiai kovojo katalikai.

NAUJAS VALSTYBĖS 
BANKOS PREZIDENTAS

PORT-AU-PRINCE, Haiti, 

kovo 13. — Amerikoniška ko

misija, kuri tyrinėjai šioj res

publikoj padėtį, staiga susi

dūrė su respublikos preziden-, 

to Borno pasipriešinimu apie 

reikalų vedimų.

Praneša, kad komisija visų 

klausimų spręsti paveda pre

zidentui Iloover.

NFAV YORK, kovo 12. — 

St. Nicbolas gatvėje automo

biliu važiuoju trys vy rai ty

čiomis suvažinėjo policmonų, 

kurs norėjo važiuojančius su

stabdyti. Tolėliau vos neuž

muštas kitas policmonas. Pi- į 

ktadariai pasprūdo.

nantį mėnesį į Franciją pa

siųs 18 karininkų tenai parū-' 

pinti vietos ir patogumų nu- 

vykusioms lankyti kapų karo *, 

motinoms ir našlėms.

JAUNA INDIONĖ TEI
SIAMA

mun.
1

Pašovė policmoną; 2 
suimta

Trys plėšikai pašovė pieti-

; kuriame nurodoma kas reikia tas
sužinoti priešo jėgos, susi- j kreiptas prieš kitų asmenų |

, siekimo priemonės, telefonai,) sveikatų, tūrių ir gal gyvy- 

numatyti lėšos ir tt. ir tt. |)(, Kaltinamieji tardymuose | 

Plečkaitis paaiškino, kad

susitari m a s nu-

patys pasakę turėję granatų*

neše su savim kuprinę, ir k a-I 
*■ ...

šių su bombom; tatai ir liūdi—|

i nių parkų policmoną McMa- šie “rašteliai” neturi jokios 

Įhon, kada šis užtiko piktada-J vertės, ar bent tos, kurios ma- 

) rius užpuolusius vienų auto-, noma jie turėtų šiame atsi- „jnkai tvirtina. Tat apie kė-J 

mobilių. Du piktadariu suim- Įtikime turėti. Jie nebuvo nu-'gįnjnl0Bį nėra ir kalbos, juo-

COLVILLE, Wash., kovo ta> Vienas jų yra J. Dobbeck, mesti tik atsitiktinai, nes jai 

13. _ prasidėjo byla 20 me- n,ėsos inspektorius valdžios Į jie būtų buvę kuo “įtartini”,

BERLYNAS, kovo 13. — 

Vietoj atsistatydinusio Dr. 

Schacbt Vokietijos valstybės 

bankos prezidentu išrinktas' 

Dr. Hans Luther, buvusia vai-’ 

stvbės kanelieris.

5,000 DARBININKŲ KO
VOJA SU POLICIJA

Šįmet Cook apskrity ligi ko- 

wo 12 d. nuo automobilių žu

vo jau 177 asmenys.

tų indionei mergaitei Helen san^ • 

Moses. Jinai susidraugavo su' 

baltuoju jaunu vyru. Jos mo- į 

tina tam priešinosi. Tad jinai1 

nužudė savo motiną. ,k

tai, žinoma, jų nebūtu turė-

AMERIKIEČIŲ IŠLAIDOS 
KANADOJ

MONTREAL, Kanada, ko

vo 13. — 1929 metais Am. J. 

Valstybių piliečiai lankydami 

Kanadą yra išleidę virš 390 

milionų dolerių.

LONDONAS, kovo 12. — 

Titagbur, Indijoj, streikuoja 

keli tūkstahčiai darbininkų 

andiminėse. Anų dienų polici

ja suėmė vienų darbininkų. 

Apie 5,000 darbininkų puolė 

policijos stotį tikslu paliuo

suoti areštuotų. Kilo kova. 

Daug sužeistų. Policijos sto

tis apdaužyta.

INDĖNAS PASAULIETIS 
ATVERTĖ 5,000 

PAGONŲ

Paštos būto nuvalymui
Iš AYashingtono praneša, 

<ad Kongresui įduotas reika-

BELGRADAS, kovo 13. — 

Mostar padangėse sulūžo Ju

goslavijos karinis orlaivi*. 

Žuvo du kariškiai lakūnai.

Praeitų antradienį vakare 

42-oje vvardoje nušautas neg

ras pryčeris politikierius Slau- 

ghter. Vienų įtariamų italų 

policija suėmė.

TUTICORTN, Indija. — 

Netoli čia paprastoj trobelėj 

mirė Dairiam Piliai, jMisanlie

tis katalikas apaštalas. Velio

nis per 50 metų darbavosi ne- 

katalikų tarpe. Tuo laikotar

piu jis Bažnyčion atvertė 

virš 5,000 pagonų. Puikiai bū

ro susipažinęs su Tanui lite

ratūra, buvo aukštai apdova

notas iškalbingumu.

Piliai buvo didžiai pasižve*- 
rrtęs Bažnyčios tarnybai ir ta

jęs su savim.

Be čia išvardintų daiktų pas 

kaltinamuosius rasta; 1 aus

tru karabinns perdirbtas j

........................................................................... ...................................,lavjmas «kirti 10,000 dolerių gmtinį j vokip(,i(J kft.

jo tarnyba pasirodė labai bra- pastos buto Cbicago išoriniam rabinaSt j ilgasis mauzeris, 1 

ngintina. Jis buvo katekistu.) nuvalymui pirm 1933 metų' ainprjkoniSkas Koldas, PleČ 

J mėnesį jam buvo mokama pasaulio parodos. ' kaUis sakog^ ka(J tR. -0

apie vienas svaras sterlingų Būto sienos išoro laimi ap- 2 špūliniai revolveriai, 1 11a 

rūkusios. Nevalytos visas lai

kas kaip būtas pastatytas.

(arti 5 doleriai). Jis tais pi

nigais galėjo pragyventi. Bet 

jam neapėjo pinigai, tik Ba

žnyčios tarnybos meilė.

Jj sergantį trobelėje aplan

kė patsai Jo Malonybė vysku

pas Roche, indėnas. Ten jam 

padėkojo už visus jo darbus, 

atliktus žmonių sielų naudai 

ir suteikė visuotinus atlaidus.

Velionio laidotuyėse daly
vavo skaitinga krikščionių 
minia.

50,000 dolerių parankos
Uždarytos Peoples State 

bankos, jVIayvoode, preziden

tas Langgutb paliuosuotas 

padėjus už jį 50,000 dol. pa

rankos. ,

CHICAGO IR APYLIN

KĖS. — šiandie numatomas 

lietus; kiek! šilčiau.

ganas, 2 rnauzeriai 7,65, 1 ii 

gai deganti didelė elektros a 

merikoniškla liktarnėlė, 3 pa 

prastos elektr. kišeninės lem 

putės, 4 diržai (pora naujų 

kariškių tevartojamų) 1 bute

liukas jodo, 1 žiūronas, 4 ran

kinės granatos (atitinkančios 

lenkų kataloguose pažymėtie 

ms tipams), 6 mažesnės boro 

bos, 1 labai didelė bomba, dar 
keletas paprastų diržų, lite 

mtfiros, krepšys, kuprinė iŠ'

ba, kad kaltinamieji daug ką} | 

atsisako parodyti.

Jis prašo nubausti Plečkai-'| 

tį 7 su puse metaifc s. d. ka

lėjimo. 5 metais garbės atė

mimu1 ir jx»lieijos priežiūra; 

kitns jai 6 m. ir 6 mėn. s. d', 

kalėjimo, 5 metais garbės atė

mimu ir policijos priežiūra. 

Jo kalba trunka valandų. Ka

lba labai taktingai ir įtikina

nčiai. .j
(Bus daugiau).

J

PLATINKITE “DRAUGĄ”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 109 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.81! 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 13.98 
Italijos 100 lirų 5.23
Šveicarijos 100 franką 19J8 
Vokieti jos 100 markių 23 J]
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“DRAUGAS”
Iieina kasdien, Išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metam* — fS.OO, Pu
sei Metų — $8.50. Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — $4.00, Kopija .03c.

Bendradarbiams lr korespondentams raštų negre
ito*, Jei neprašoma tai padaryti ir neprislunčiama tani 
tikslui pašto ženklų.

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

MarianiĮKilės apygardos teisme. Teismo pir

mininkas geras žmogus įvertino J. Jablonskio 

darbštumą ir per teisingumo ministerj pare

komendavo jį švietimo ministeriiii. Šis davė 

jum Mintaujos gimnazijoj senovės kalbų mo

kytojaus vietų.

Už lietuviškumų iš čia ištrebiiamas Rusi

jon Pskovo miestan.

Po 1903 m., gauna vietų Panevėžio mo

kytojų seminarijoje. Iš čia vėl iškeliamas į'ypatingai Gavėnios laiku vra 

Bręstų. Iš Bresto keldinasi Gardinan, vėliau gražu pasidarbuoti savo arti-

LABDARYBĖS SKYRIUS
' . ; J * l . « t; ‘

musų darbai. būs akstinu jaunosioms mūsų 

kurtoms įvertinti savo tėvų 

pastangas ir išsilaikyti lietu

viais. čia kalbame apie lietu-

“DRAUGAS”

LITHUANIAN DAILY FRIEND
Published Daily. Except Sunday. 

SUBSCR1PTIONS: One Year — $6.00. Six Months
— 18.50, Three Months — 82.00, One Month — 76c. 
EUrope — One Year — $7.00, Six Months — 84.00 
Copy — ,03c.

Advertising in "D RAUGAS” brlngs best results, 
Advertising rates on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

į Veližų (Vitebsko gub.).

1915 tn. pakviečiamas Voronežan lietuvių

tremtinių gimnazijon ir nuoi to laiko jau dir

ba tik saviškių tarjie.

Profesoriaus Jono Jablonskio asmenyje 

mūsų tauta neteko didžiausio lietuvių kalbos 

žinovo ir autoriteto. Negreit gal jam ir a. a. 

Būgai lygių kalbininkų susilauksime. Del to 

liūdi dėl jo mirties Lietuva, liūdi ir jos išei

vija.

Praeitų savaitę buvo rašyta 

apie naudingumų žmogui pri

klausyti prie Labdaringosios vių šv. Kryžiaus Ligoninę. 

Sųjungos. Buvo priminta, kad Kad labdaringąjį darbų dar 

labiau išplėtus, kad jis pasi

dalytų mažesnis ir sistema- 

tingesnis, labdariai sumanė ei

ti prie pastatymo seneliams 

ir našlaičiams atatinkamų 

prieglaudų.

Tam tikslui jau yra nu

pirkta gražus ūkis iš 141 a-

za. Mūsų advokatas J. Gri

sius kovo 6 dienų nuvežė j 

•Joliet $12,600.00 ir sumokėjo 

į bankų sulyg padarytos su

tarties.

Pirmam morgečiui $6,000 

paskolos ant šešto nuošimčio 

suteikė Metropolitan State 

bankas. Labdaringoji Sųjun-

Kuopų valdybos prašomos 

susitarti su savo gerbiamais 

klebonais, kad padarius pa

togiu laiku bažnyčiose Šv. 

Antano kolektų.
Praeitas centro susirinki

mas buvo gana skaitlingus. 

Atstovai atsilunkė iš visų. 

kuopų. Prašomo ir į sekamų

DIENOS KLAUSIMAI PRIEŠ SOVIETŲ VALDŽIOS 
PRIPAŽINIMĄ.

ga širdingai lėkoja penams susirinkimų skaitlingai ,susi- 

Brenzams ir Metropolitan'rinkti, tttrėmniet labai

State Bankui už suteiktų pas

kolą,

svarbių pranešimų.
Kuopos, šaukite į 

Pranešame kuopoms, kadj'*e^*nes draugijas, kad ii jos 

dabai* atnaujiname pirmų mor-j^Uri pi'ie mūsų diibarnų dai

gelių ant $6,900, o $600 at-'^‘

talkų'

JONAS JABLONSKIS.

Lietuvos laikraščiai pranešė liūdnų ži

nių, kad vasario 23 dienų karo ligoninėje1 mi

rė Lietuvos universiteto profesorius, Lietuvos 

ir Latvijos universitetų garbės daktaras Jo

nas Jablonskis, didelis patriotas ir mūsų ra

šomosios kalbos tėvas.

Senelis vasario 12 d. susirgęs gripu. Su

šauktas gydytojų konsiliumas konstatavo, kad 

liga rimta. Paties prašymu, jis buvo nugaben

tas i karo ligoninę, kur daktarai visų laikų 

sti didžiausiu stropumu sekė ligų. Deja, čiu 

dar prisidėjo plaučių uždegimas, kuris ligonį 

visai pribaigė, šeštadienį ligonis jautėsi dar 

neblogiausiai, tik temperatūra buvo aukš

tai.'— siekė 39. Tačiau jis pats buvo su aiš- 

sųmone, tik vis norėjo miego ii prašė, kad

nieks jo netrukdytų.

J < . • ' -s* ‘
Prof. Jonas Jablonskis gimė 1860; in. 

gruodžio 31 d. Kubilių kaime, Naumiesčio 

apskr., Suvalkų gub. Vėliau gyveno su tėvais 

Meištaruos ir Rygiškių kaime. Pradžios mo

kyklų ėjo Naumiesty, gimnazijų Mariampolė- 

je. Gimnazijų baigė IKSO m. aukso medaliu. 

Tais pat metais pastojo Maskvos, universite

tan filologijos skyriun, kur savo geriausiu 

profesorium turėjo lietuvių kalbos žinovų 

prof. Fortunatovų. J 884 m. Baigė filologijos 

fakulteto senovės kalbų skyrių, o 1888 išlaikė 

kvotimus ir literatūros skyriuj.

Baigęs universitetų ieškojo mokytojo vietos 

Vilniaus mokslo apygardoje, bet kaip lietuvis 

negavo. Mokslo apygardos inspektorius jam 

atsakė: “Tamsta, baigęs universitetų, ir dar 

nežinai, kad nerusai mūsų apygardoje nepri

imami’’. Prisiėjo verstis kitais' dailiais, kad 

nevažiuojant Rusijon dirbti Lietuvoj. Kuri 

laikų buvo namų mokytojų įvairiuose dva

ruose, prisilaikydavo pas tautiniai susipra

mo labui.

Ačiū mūsų dienraščiui, ku

ris taip nuoširdžiai remia mū
sų reikalus, tiek daug vietos 

jiems nžledižia, dėlto mes tuo 

pasinaudodami j dienraščio 

skaitytojus dažnai atsiliepia

me įvairiais prašymais, reika

lavimais ir paraginimais.

Be to neapsieisime ir šiuo 

kartu. Savo maloniems kum- 

įpelio lankytojams paniinėsi- 

jme, arba geriau sakant, pa-

Amerikos J. Valstybėje yra žmonių, įp. j kartosime apie tuos dalykus^ 

J rie yra palankūs, kati šios šalies valdžia pri kur’e lalnlariams gyvai rūpi. 

pažintų Rusi jos sovietų valdžių ir užmegstų Kaip jau žinoma, labdarių 

diplomatinius santykius. organizacija savo darbais ap-

Amerikos Darbo Federacija iš pat pra

džių stovėjo prieš pripažinimų bolševikų vai 

džios. Ir ji tuo savo nusistatymu neapsiriko.

Šiandie visas pasaulis atsisuko prieš bolševi

kus, kada plačiau iškelti ten baisiausi krikš- 

ščionių ir kitų tikinčių j Dievų žmonių perse 

klojimui.

Amerikos Darbo Federacijos preziden

tas Green pareiškia, jog Rusijos komunistų 

partija sudaro sovietų valdžių ir ta partija 

vadovauja “raudonajam internacionlui.” Tad 

kaip partija, taip “internacionalas’’ ir val

džia sudaro nesuskaldomų vienetų. Dėlto y- 

ra tušti sovietų valdžios išsisukinėjimai, kad 

ji neturinti nieko bendra su tarptautine rau

tlonųjų propaganda, kuri uja užspipų^ J* inter
, ,, ' ' -H- ' -naci opalas , ,

ima mūsų tautos apleistųjų 

visuomenės reikalų srytj, tai 

yra, našlių ir varguolių glo

bojimų bei šelpimų.

Jau per keliolikų 

Labdaringoji Sųjunga

pastangų, kad suburti po sa

vo vėliava kuodaugiausiai 

tautiečių ir kad plačia vaga

Tos pačios komunistų partijos pasidarba

vimu Rusijoj sudarytos įvairios priešreligi- 

nės organizacijos, kurios šiandie yra neats

kiriamomis pačios sovietų valdžios dalimis,

Amerikos organizuotas darbas įsitikina, 

kad pati sovietų valdžia šiandie Žiauriai per- 

sekioja gyventojus, kad jie tiki, kad jie nori 

melstis Dievui, kad nori kultūringai ir pa

žangiai gyventi. Rusijoj sekmadieniai panai

kinti, kad užduoti smūgį krikščionybei.

mokėjome pirmo morgečiaus. 

kelio netoli Chieagos miesto Dabar prieina mokėti birželio 

ir ten pribrendus laikui ir su- 1 dienų antro

kėlus užtektinai kapitalo pas- $300 ir $200 nuošimčių, 

tatyti dar kelet« įataigų Kuopos (|#bnr įblate kad

pneglaudų. 'centro ižde nebėra pinigų, o

Prie šio* progbs turime 

pasidžiaugti, kad Labdurin-

metų

dėjo'

Reikia pasakyti, kad ir jų labai reikia. Tat, nuošir- 

šiandien mūsų tarpe randasi džiai pvaSome į kitų centro 

lietuvių, kuriems tolimi tie susirinkiunį atvežti pinigų bū

viai išganingi mums patiems fįnaį reikalingiems išmokėji- 

ir reikalingi mūsų tautos gar- ,inams padaryt.

bei kelti darbai. Tat, bran- Į __________________________

gfls lietuviai, jau laikas su-j 18 VAŽIAVIMAS Į LABDA 
prasti, kad pasaulyje gyvena-j rių į ŪKĮ.
rne ne vien tiktai savo nau- Į *

dai, net tautos ir Dievo gar-Į Labdaringoji Sųjunga ruo-j

morgečiaus Į gos ios Sųjungos garbės narių 

skaičius gražiai auga. Štai 

jie: p. J. Krotkus pažadėjo 
500 dol., p. Grigas — 100, 7 
kp. — 2 nariu po 100, 4 kp. 
3 narius po 100. Kviečiame ir 
d-iry-ti

A. NausūJa,
Centro pirm.

CICERO, ILL.

Autis AJJ.
X Sekmadienį, kovo 16 d.

į šia išvažiavimųį savo ūkį, ku-'L Vflb P° pietų įvyks Labda-

Prisidėti prie tų naudingų į ris būs birželio mėnesio 1 ti. 

tautai darbų, kuriuos dirba:Kuopos nepamirškite geir.i 

Labdaringoji Sųjunga nėra prie išvažiavimo prisiruoš'!, 

sunku. Įmokėdami mėnesiui ■ kad jis kuodaugiausia labt Su

varyti tų darbų, kuris išeivi- J>o dešimt centų jau esame' rybei naudos atneštų. Jau 

Sųjungos nariais. Yra ir to- daug kartų buvo rašyta, kadjoje buvo labai apleistas. 

Reikia apgailestauti, kad

tos pastangos nedidelį lietu

vių būrį teatvedė prie labda

ringojo darbo. Tačiau, tas 

būrelis susidarė Aš darbščių ir 

tikrai pasišventusių motcnj 

ir vyrų, kurie uoliai bedirb

dami per kelioliką metų, tūks

tančiams į nelaimę patekusių, 

savo sesučių ir brolių nušluo

stė ašarotas akis.

kių, kurie dėl menkų nesusi

pratimų pasitraukia iš labda-

kuopos parūpintų visokių iš- 

laimėjimų, užkandžių, minkštų t

rių Sų-gos 3 kuopos svarbus 

susirinkimas, Šv. Antano pa

rapijos mokykloje. Kviečiami 

atsilankyti visi nariai. Kurie 

dar nepriklausot, malonėkit 

prisirašyti. Tuo atnešite dide

lę naudų neturtingųjų šelpimo 

darbe. Mokestis labai mažas.

rių veikėjų eilės. Šiuomi kvie-ljų gėrimų. Be to, kiekvienoj j Kaip visiems

čiame visus, kad grįžtumėte kolonijoj privalo būti sure- 

atgal prie išganingojo ir gra- gistruoti automobiliai, kuriais

žioju labdarybės darbo.
Labdarys.

reikės- svečius į išvažiavimų 

nuvežti. Tikietai yra gatavi.

Zll ma,

pranešimas. KITI REIKALAI.

praėjusis Labdarių Sų-gos 3 

kuopos susirinkimas nutarė 

fe ti rengt i " 'iau^į ^yį^Uijų, 

kuris įvyks kovo (Mareli) 30 

dienų, Šv. Antano parapijos 

svetainėje pradžia 2 (g vai. po 

pietų. Tą sekmadienį 3 vai.

Sąjungos mėnesinių mokos- inįsparų nebus, dėlto, kad mū- 

Centro valdyba ir išrinktoji čių knygutės jau yra gattt-Į^ bažnyčioje bus misijos, 

komisija ūkio nupirkimui ko-'vos, galite gauti “Drauge”,Mišparai bus 7:30 vai. vak. 

vo 3 dienų Metropolitan Sta- arba atvažiavę į centro stisi-; ,pno })US „.pTa proga dalyvau- 

te banke užbaigė daryti ūkio-rinkimus. d naujų narių vajuje, kur

mentų, kuris bus liudininkui nupirkimo raštus. Sųjungų at-’ Jau laikas rengtis ir prie taip kitko bus perstatymas ir 

sekmadienius panaikino ne kas kitas, tik pati’ne vien to nedidelio labdariui stovavo advokatas Juozas G ri- gegužės 39 d, (Kapinių Die- prakalbos. Taigi vihi 'kviečia. 

valdžia I būrelio pasišventimo, bet ir-Sius ir advokatas Jonas Bren- nos) 1 * “ -

Į tai atsižvelgus, Amerikos organizuotas .......................

labdaringosios tos

Gi,

Apart to nuolatinio šelpimo 

darbo, Lalniaringoji Sąjunga 

pajėgė pastatyti lietuvių tau

tai Amerikoje amžiną monu- 

kuris btis

imi dalyvauti rengiamame va

juje.

darbas ateity dar daugiau ir stipriau prie 

šinsis sovietų valdžios pripažinimui.

Amerikos darbas visų laikų tvirtino, kad

džiai. Šiandie Rusijoje perdėm suvaržyta vi

sokia laisvė. Priede dar iškelti dideli religi

niai persekojiiųai. Daug kuom apsivylė tos

Rusijos gyventojai turi teisių pasirinkti sau šalys, kurios bolševikų valžių pripažino. Tai

tokių valdžių, kokia jiems yra tinkamiausia, 

kokia jiems vra arti širdies. Bet įsitikinta 

kad šiandie Rusijoje gyvuoja diktatūra, kas

pamoka Amerikai.

Komunistai pastaruoju laiku visu slnar- 

tusius kunigus. Vėliau gavo vietų raštininko Į yra priešinga Amerikos demokratiškai vai kuinu pradėjo kurstyti bedarbius. Daugely

tMMPMŠ****** *>r -*—>■ - -4—.nifc Iini„in|» na rwr.« , r, W
LIETUVIŲ R. KATALIKŲ 
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sės, nmsouišku būdu veda katalikiškos ak

cijos naikinimo politikų;

vietų mėgino suruošti bedarbių demonstraci-j

jas, tačiau jos nepavyko. Viena — bedarbiai 3 kuopa rengįft8į prįe viešos 

jiems nesidavė savęs suvadžioti, o kita —.rinkliavos Ciceroje, kuri tu- 

policijn mokėjo komunistus sutvarkyti. Dar-!rėš įvykti gegužio 12 dieną, 

bininkai turėtų saugotis savo išnaudotojų, ko-j praeitais metais vieša rink- 

munistų, kurie tyko atimti iš jų paskutinį Jjava labai buvo pasisekusi, o 

duonos kąsnį. į šįmet gal dar geriau pasiseks.

_ - • ■-........... i —i ——j-—. . -.n. imu .n

X Taipgi Labdarių Sų-gos

be jokio nusikaltimo nuteisiami ilgiems . prie demokratingos tvarkos, tuo git'iciau įvyksta Cbieagoje ir apylinkėse svarbūs

pataisys pagadintų užsieny vardų, Įgys 

pasitikėjimų ir greičiau suburs višų tau

tų Vilniaus atvadavimo žygiui.

Kopijų šio nutarimo nutarta pasių

sti Lietuvos Prezidentui.

Mūsų MeniniAkfci.
Konferencija džiaugiasi lietuvių ka

talikų menininkų pastangomis kelti lietu

vių dainos ir muzikos menų, bet piktina

si tais katalikais menininkaiš, kurie dėl 

savo karjeros ir garbės, dei menko atly

ginimo tarnauja bedievių socialistų spau

dai ir draugijoms ir tuomi dedasi prie 

žalingos žmonijai bedievybės platinimo 

darbo.

Mes Ir Amerikos Politika.
Liet. Kat. Vak. Valst. 7-toji Konfcren 

eija ragina lietuvius, šio šalies piliečius, 

aktyvinu dalyvauti jiolitiniame Jungtinių 

Valstybių gyvenime, kad prisidėjus prie 

palaikymo tvarkos valdžios, kad* davus 

progės savo tautiečiams, norintiems ir gu

lintiems, prasimušti į politinio veikimo

vėžių ir pasisavinusi sau visos tautos tei- '• ir jį kovui prieš katalikų veikėjus, kurie tikinę, kud kuogrelctau Lietuva sugrįš priešakį. Turint galvoj, kad sį pavasarį

PROTOKOLAS.

(Tųsa)

REZOLIUCIJOS.
Rezoliucijų komisija pateikė rezoliu

cijas konferencijai sekančiuose klausi
muose, kurios lajM> užgirtos ir priimtos: 
1) Vžuoji^ita Lietuvos lentjdikams, 2) 
Jki Lietuvos Politikos, 3) Musų Meninin
kai, 4) Mes ir Amerikos TVilitika, 5) Ka
talikiškoji Akcija, 6) J.alidarVbės Reika
lai. (Rezoliucijas jau tilpo “ Drauge“). 

Užuojauta Lietuvos Katalikams.
Išklausius plataus prr nešimo iš Lie

tuvos katalikų gyvenimo i • veikimo, Lie
tuvių Katalikų 7-tos konfei eneijos, įvyku
sios 1939 Iii. vasario 23 d.
dos par. salėje, Chicagoje, 
tatuojn:

KADANGI dabartinė

KADANGI persekioja netik katalikų 

politines partijas, bet ekonomines, kultū

rines ir net švietimo organizacijas;

KADANGI užulariiiėja katalikų įsteig

tas ir užlaikomas privatines mokyklas, 

siaurina teises likusiųjų, atstato iš vietų 

katalikus mokytojus, jų Vieton stato 

dabartiniai valdomąjai tautininkų parti

jai atsidavusius žmones, įvedant demora

lizacijų į tautos švietėjų ir auklėtojų tar-

P’U j
KADANGI karo cenzūra griežtomis 

priemonėmis cenr.urUoja ištikimų tautai 
ir ValstylM'i katalikų spftitdų, svarbiausiais 
tautos klausimais neleidžiant laisvai išsi
tarti;

KADANGI cariškomis priemonėmis 

trukdoma tokių kultūrinių organizacijų,

metams į kalėjimų; ,

DĖLTO nutarta išreikšti pasipiktini

mų žemais ir žalingais tautininkų vyriau

sybės darbais ir išreikšti gilių užuojautą 

persekiotiesiems Lietuvos katalikams ir 

kalėjimuose kankinamiems jų veikėjams.

Taipgi nutarta šios rezoliucijos nuo

rašų pasiųsti Lietuvos Prezidentui ir Lie

tuvos Katalikų Veikimo Centrui.

Del Lietuvos Politikos.
Lietuvių Katalikų Vakarinių Valsty

bių 7-toji konferencija, įvykusi 1930 m. 

vasario 23 d., Dievo Apveizdos par. audi

torium, Chicagoj, nutarė kreipti Lietuvą 

valdančiosios tautininkų partijos dėmesį, 

kad jau laikus yra eiti prie atstatymo 

Lietuvoje teisėtumo, sušaukiant Seimų ir 

sudaraht vyriausybę prisilaikant Steigia

mojo Seimo priimtosios Konstitucijos <lė.<-

Dievo Apveiz- 

dalvviai kons-

kaip Katalikų Veikimo CVntras, Pavasa nių, nes kitaip nėra galima Valstybės po

rininkai, Ateitininkai, veikimas, persekio- litinė, ekonominė ir kultūrinė pažanga, 

jami jų veikėjai; negalima Ugdyti tautos vienybę, kuri

KADANGI tautininkų vyriausybė ir Lietuvai, ypač šiuo momentu, labai rei- 
ninkų vyriausybė, išėjusi išteisėtų konst. f teismą pavertė partine jstuigu, nustatant kalinga. Konferencijos dalyviai yra įsi-
_ y. * * * • .* a J. * ? i ! t 1-___1  1 y 1 . . 4 . 1 - 1  —. . ! I. * 1.. . I. . . .. I .. Ir ■> < i L ■ ,.1 n II I Iii! n

Jetuvos tnuti-

linkimai (Primary Election), ir kad rin

kimų sųrašuose yra ir lietuvių kandida

tai, dėl to mūsų pareiga yra kovo 11 d. 

užsiregistruoti, o bal. 8 d. balsuoti už 

lietuvius kandidatus, kad nors kartą auk

štose teisėjų ir kitose vietose turėtume 

savo žmonių, kurie sėkmingiau galėtų 

kelti mūsų tautos vardų ir mūsų žmonių 

gerovę.

Katalikiškoji Akcija.
Plečiantis decliristionizacijai ir lie

tuvių nutautėjimui, Konferencija energin

gai ragina visus visuomenės vadus labiau 

susidomėti katalikiška ir tautiška akcija, 

sutraukiant visus lietuvius katalikus į ge 
ras katalikiškas draugijas bei organiza

cijas, o jas sukoncentruojant į Fetleraci- 
'ją, kad toji akcija būtų tikslesnė ir sėk

mingesnė. Ypatingai yra raginama susirū

pinti jaunimo organizavimu ir globojimu. 

Plačiau vystant katalikiškąją akciją, pa

tariamu ieškoti kelių, kuriais galima būtų 

koordinuoti mūsų veikimų su Amerikos 

katalikų veikimu, kas prisidėtų ir prie 

lietuvių tautos išgarsinimo. ,
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Betvirtadinnis, Kovo 13, 1930

Prašau Į Mano Kampelį BALTIMORE, MD.
•Sursum Corda!”

DRAUGAS

ginsi ir žmonoj. sU>ilauk«; lokio i Šiame sus-iiie padarytu duug Prie kuopos prisirašė p»»n 
puikaus kunigo. svarbių nutarimų, butrht: vi-|kio.s naujos narės ir dešimt*

i u corpore”

Prof. Kampininkas

PROF. KAMPININKO RA
DIO.

i vėliavą pusiau stiebo nuleido 
ir visiems “viskiniukains” pa 
skelbė trijų metų “želabą” 
dėl draugo Plečkaičio pasodi
niam kalėjimai! trims metilais.

Philadelphia. — Atvažiavęs 
iš kaž kur energingas neza-

Žinonių gyvenime būna sun
kių momentų, kada užeina li
ga. ilgas kalėjimas — nelaisvė 
jc, streikai, bedarbės ir kito
kios nelaimėms. Bet. dvasios 
skausmai kaip kada būna da 
skaudesni už kūno skausmus.

Mes, balti moriečiai,
tuvius ne tik nuo Romos ats-1*luP“ Siltine’ ^‘ialistų užde
ki,ti, bet ir nuo Dėdės Šamo >imtus lr kitokiomis ligomis. 
$. Kai ik) kaikurio laiko žino- Pagyventa baisiausių audrų,

Chicaga. — Markso pnstar- 
lakų gazietėlė paskelbė iki šiol 
da niekam čia negirdėtų ir ne
žinota naujienų, kad,
atidarymas kapinėse ir pote
ri! uždavimas kaštuoja nuo $40

n, . .. ... įsoms narėms eiti
1 linine puikų vargonininką,! .... .. , . .... . . ■ i line sv. Komunijos, balandžiokuris via gana jau pngnrsė-r.. . , .. ‘ 2 . 6 d., toliau rengti gražų vei-jęs, artistų R. Juškų. Net H'L . . , ... ,..... , . , , kala, balandžio 2i d , po tozakristijonas yra baigęs kole

gija ir, regis, buvo nuvykę.' 
j Kauno Universitetą. Pavvz- 

, dingus jaunikaitis.

ležninkų kunigas pasiryžo lie- . sirgomei

nes pradėjo nesiduoti tokiam 
atskilimui, tai “kunigas” ė- 
įnėsi prievartos: pas vienų biz 
nierių pats atsidarė registerį,
o VVilkes Barei J. KundrotąIv .‘ šautuvu atskyrė nuo $300 ir .

gi<d>° laikrodėlio.
Dabar tų nezaležninkų ku

.......... ,, . . jrrigužį, sakoma, Dėdė Šamasiki $4.). Esą, neturite tiek pi- ., . . . .v, .. . .!pasiėmęs Į savonigų. tai ir kiskite mirusį j* ,, 
duobėn be nič nieko, žmočijas,

universite-

CICERO, ILL.
Iš M. S. 2 kp. susirinkimo.

be “poterų, 
maršu”.

atidarvmu ir Maskva. -- Iš atstatyto Chi 
eagos “tavorščiu” ofiso “ro-

kurių nei ant jaučio skutos 
nesiirašytum. Bet Apvaizda 
neapleido mūsų.

Kunigas Dr. L Mendelis.

Kaip patiko jauno kuni
gėlio pamokslas? — paklau
siau vieno parapijiečio.

— Jis tik misionierium ga-i

jaunameėių. Bravo, Cicerus sų- 
jiingietės! P<> dviejų metelių 
pailsiu, laikas jau mums vėl 
pradėti smarkiau darbuotis.

iškilmingai apvaikščioti “Mo-J Malonu ir linksma buvo 
tinų Dienų ', gegužės mėnesy. susįrinki,ne matyti mūsų dvi 

Į susirinkimų taipgi atsi-J^mis sųjungietes, būtent l*et- 
lankė ir mūsų jaunametės vonelę Norbutienę ir Elzbietą

Brazauskienę.
Beja, išreikšta padėka pp. 

Vasiliauskienei, Jolinsonienei 
Mus veikėja Ona Rašinskienė :ir Keikauskienei už pagami-

A. L. R. K. Moterų Sąjun- gana smarkiai, darbuojasi jau-laimų taip skanios vakarienės

mergaitės, kurios nuoširdžiai 
kvietė suaugusias dalyvauti 
jų vakarėly, balandžio 21 d.

gos 2 kuopos susirinkimas j- namečių tarpe. Kuopa taria* 
vyko kovo 9 d., Šv. Antano Į jai padėkos žodį už tokį giu- 
parapijos mokyklos kambary.-žų darbavimųsi.* I ,1

Reikia stebėtis, koks susi-j ’laip-gi nutarta, kad visos! 
rinkimas buvo skaitlingas, nares lankytus vakarinius'

Chicagos Apskričio atstovėms 
pagerbti.

Sąjungietė.

Mat, mūsų sesutės sąjungie- 
tės, vėl pradeda, reguliariai 
susirinkimus lankyti. Bravo,

-- į užtai sųjungietes! Jus duoda-i 
lėtų būti, atsakė žmogelis, p, jafoaį pavyzdį kitoms

Iš tikro, per metus dau
nuveikė. Dievulis davė jam ;

k p.

kursus. A. I
Vakariniai kursai.

R. K. Moterų Sujun

gus įi kp. kiekvienų šeštadie
nį (Subatos vakare) rengia 
vakarinius kursus, tai yra 
pamokas, kaip gaminti viso
kius skanius valgius.

Pamokas duoda viena iš 
žymiausių virėjų Cieeros kolo
nijoj, P- Julijona Balžiene.

Į pamokas gali atsilankyti 
be skirtumo kils tiktai turi no
ro mokytis lxd pamatyti, kaip 
reikia valgiai gaminti. Paino
kos duodamos Šv. Antano pa
rapijos svetainėje (virtuvėj).

I Man teko keletu sykių daly
vauti tose pamokose ir, ištik- 
irujų, reikia stebėtis iš šeimi
ninkių gabumo.

Patartina kiekvienai niote- 
(Tąsa ant 4 pusi.)

Dabar suprasit.-, kodėl kai- jaus„ vieSpatS) Stalinas, gavo 
kurie graboriui, net “areSto” 1,,.,,^ protMll. (WUo jis, „p. 
neimdami, gralius atidarinėja | p„siliki!,|1„llas „ukS-
,r maršui laktų muša. |(,iaUBiag „„donojojamiijoj va-1

Be to, sakoma, kad tais pu- dovybės vietas pavedė Koskni 
ėiais sumetimais ir socialistų (estui), l’borevičini, (lietu- 
gazietėlė naujų “fenci” kry- viui), Cliaaiarninknui (len- 
žių nabašninkanis prisidirbo, kui), Bliueheriui (žydui), Kar 

------------ jtašviliui (gruzinui), o nei vie-
Bostonas. — “Viskės” bon- uos negrui. Stalinas atsakė 

kų pasikabinęs Maikio tėvas} nežinojęs, kad jo “tavorščiu” 
čia ant savo

1

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 Avė.

Chicago, III.

Didis Skaičiusgražių, iškalbų, tai jis ir beria _
aukso grūdelius. Kas sekma- VyT&l ir moterys 
dienis, sako po 2 pamokslu.
Balsas aiškus, įtikinantis.

Klebonas pavedė jam atnau 
ji,nti bažnyčių. Tai j 6 mene Igrodo įr jaučiasi 20 metų 
sius surinkta 10,000 dol. plojo jaunesniais įdėję žiedą jau- 
naujus žiburius, kurie kainavonystės į sustingusius musku- 
4,000 dol. Pataisyta ir kiti h18 Ū" sąnarius.
parapijos trobesiai. Vasarų Sustingimai? A, tai pasakyta
bažnyčia buvo nudažvta iš lau pasaka apsireiškiančio seno am-
ko. o dabar vidus \lažonias.^. vienas vyras ar moteris 

■ v negali būti vikriais, jaunais ir
Atrodo viskas labai graži a i. energingais kuomet sąnariai sus-
Visas darbas atseis apie 20,-^ngę ir muskulus pradeda skau

dėti ir gelti nuo mažiausio jų įs-
dol.

viršaus 50 mėty 
amžiaus Vartotu Radios, Pijanu ir Gramafonu, par

siduoda pusdykiai; už pirkejaus pasiuliji- 
ma, arba visai duodami veltui su pirkimu 

rakandu. Didžiausiose Lietuvių 
Krautuvėse Chicagoje.

raudondvario ofisas Cliicagoj užsiima negrų Llinui ooi. tempimo.
Bet nenusiminkit — jus turiteraudonų, bet jau nublukusių, emigracija. Sutvertos 4 ar 5 tikybinės

, . .... v . . išbandyta ir patikrintą draugą, taiill-jos, n šiaip žmonių d\osia^^y^u^į Pain-Expellerį su In- 
pakillisi. karo vaisbaženkliu. Išbandytas

M ŪMI bažnyčia randasi be-?'“°- kad «•.* • tas yra naudojamas visam pasau-
veik pačiame miesto Viduryje,ly nuo 1867 metų. Patikrintas

LIETUVIAI AMERIKOJE
jmdarvta kur vra depaftamentinėsi krau^to.’ kad niekuomet nesuvylė '7 . . ūmai nepalengvindamas visokių

x*l,no, bu-jtuvės ir oi įsai. Praeitais me- skausmų, kaip tai Neuralgijos,BRADDOCK, PA. ’laimėjimų. l’ž tai 
{gražaus parapijai jielmo, 
i ten t $796.99.

Vakaras.
Kovo 3 d. šv. Izidoriaus Per bazarą mūsų jaunimas,} 

parapijos svetainėje buvo su-1,n°terys ir vyrai dirbo iš šir-j 
rengtas teatras ir koncertas dies.
parap. naudai. Teatras buvo! Izidoriaus parapijos klc-
juokingas, 4 veiksmų komedi- bonas kun y T Abr()inaitls 
ja \aidu Kxceloncija . tn'l)sl dėkojo visiems aukotojams, 
kaip kaikuiios tuitingos anie- Įdai-bininkams ir svečiams, ku- 
l ikietės flirtuoja su Lietuvos ' atsilank? ; bazara;

tais būdavo laikomos šv. Mi-Neuraičio, Reumatizmo, Galvos
Skaudėjimo ir t. t.

Pain-Expelleris su Inkaro vais- 
liienomis būdavo šventės, žino-baženkliu tuojaus išima skaudė- j
niu prisigruzdavo pilna bažnv £ sustingimą iš ^dančių 

i . ‘ 1 1 sąnarių ir muskulų, kaip niekas
įčia ir aukų surinkdavo netoli kitas to nepadarys!

HM) dol. Šia gavėnia kunigėlis Nusipirkite bonką (tik 35c. ari 
. ' . .. . v 70c.) artimiausioj vaistinėje tuo-

pasiryžo kasdien laikyti sv. jgug, šiandie, ir pirm atsigulimo!
Mišias 19 min. po 12. pietų lai panaudokite Pain-Expellerj sulig
i - v . • . ... nurodymų. Rvtmety atsikelsiteke ir žmonių prieina iki /(M) ar - - - ' -•

šios vidudienv. Kada darbo

dideliais inteligentais bei 
‘ ‘ Excelenci jomis, ’ ’ Kaune, 
kaip kaikurie Lietuvos ponai
čiai prisigerina pri<* amerikie
čių ir su jais praleidžia gerus 
laikus. {

Visų programų išpildė Šv. 
Vincento teatrališka draugijų, 
ir choras iš McRock, vad. .1. ( 
L. Senuliui.

Kadangi pasituikė nepato
gus oras, tai neperdaug žino- 

' nių atsilankė. Publika buvo l 
patenkinta. Pelno parapijai Ii- , 
ko $29.

Kv. Izidoriaus parapijos kle- į 

bonas kun. V. T. Abromaitis 
/ dėkoja p. J. L. Senuliui ir jo ' 

lošėjams, o taip-gi ir visiems 
svečiams, kurie atsilankė ir 
parapijų jvarėmė.

Bazaras.

Vasario 16, 23 ir 2 dd. ko
vo Šv. Izidoriaus parapijos' 

'*> svetainėje buvo bužams para
pijos naudai.

Per visas tris dienas svetai
nė buvo pilna žmonių, netik 
bradokieėių, bet ir iš apielin- 
kių kolonijų.

Nežiūrint, kad darbai men
kai eina, turėdami meilės dėl 
Bažnyčios ir parapijos, žmo
nės pasižymėjo įvairiomis do
vanomis bazami, o taip-gi ne- 
sigailčjo centų prie visokių

t

gatavi kad ir 10_ mylių eiti — jus 
net S00. juoksitės net iš tokios minties,

Leonas Kontrymas. Džiaugiasi klebonas, džiau-buk aenstate. Apgr. No. 90A

Iš Amerikos Tiesiai | Lietuvą
PER

BALTIC AMERICA LINIJĄ
Jums Patogūs Išplaukimai iš New Yorko:

LITUANIA ........................ KOVO 8
ESTONLA ............... BALANDŽIO 3
LITUANIA ........... BALANDŽIO 17
POLONIA .................... GEGUŽIO 1
ESTONIA .............. GEGUŽIO 17

Olicialė ir Vienintelė Amerikos Lietuvių D. L. K.
Vvtauto Jubiliejaus ekskursija išplauks laivu
LITUANIA - GEGUŽIO 26
Tai bus išimtinai vienų lietuvių ekskursija. Visos 

pastangos daroma, kad tų ekskursijų padarius isto
rine. atmintinų ir pilnų įvairumų ir malonumų.

Prirengiami prie šios garbingos ekskursijos arba 
prie kitų išplaukimų be atidėliojimo kreipkitės į mus.
Turėdami ilgų metų patyrimų laivakorčių biznyje, 
galėsime visus jūsų reikalus atlikti taip, kad jūsų 
kelionė į Lietuvų ir sugrįžimas į Amerikų įvyks be 
jokių sutrukdymų.

Laukiame jūsų greito atsiliepimo j mus asmeniškai ar laišku.

PaulP.BaltutisACo.
3327 So. Halsted St. Chicago, III.

TEL. YARDS 4669

Šį didžiausiu Lietuvių įsteiga Amerikoje kasdieni}, 
jiiirduoilania desetkus naujų radio, labai daug vartotu 
radio, pijami, ir gramafonu gauna į mainus ant naujų, 
tarpe kurių yra gerame stovyje ir galinti užganėdinti 
kiekviena kuris tik norėtų įsigyti gera vartota nmzika- 
liška instuinenta už mažai pinigų. Todėl atsilankykite 
i Peoples Krautuvės ir pamatykite šiuos bargenus ku
riuos galite įsigyti beverčiai už tamstų pačių pasiulv- 
jima arba tiesiog veltui jai pirkaite sau rakandu šiose 
krautuvėse už proporcinališka verčia. Todėl neieškokite 
vartotu radio, pijano ar gramafono kitur, nes Peoples 
Krautuvėse galite įsigyti su mažu priinokėjiUiu arba 
visai veltui. Taipgi nepirkite kitur užbaigtu modelių 
(DiscontinuedModeis) radio. šiuos radios galite pirkti 
Peoples Krautuvės už kainuosi visi nauji ir užtikrinti 
bet tik kuomet naujesni modeliai yra pasirodę, dėl to 
senesnius turime išparduoti už pusią ar mažesnė kaina. 
Pasirinkimas yra labai Įvairius visu Standard radio iš- 
dirbysčių. Parduodame ant lengvų išmokėjimų, suteik
dami pitarnavimą per patyrusius radio mekanikus.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

specialistas' 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa- 
(tyrelį. Tikras specialistas, arba pro- 
į fesorius, neklaus jūsų kas jums ken- 
įkia, ar kur skauda, bet pasakys pats. 
‘po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums del-

• to, kad jie neturi reikalingo patyrl- 
[mo. sūradymul žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Scope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavl-

• mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo

i pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenejuslą, įsi
kerojusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjirr.as Rūmas 1018
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto lk'I 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 Iki f

Nedėliomis nuo 10 ryto iki J 
po pietų

• 25*

— yra 
gera kaina 
už gėrę danty 
košelę—

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

Latve Tube

25*

2536-40 W. 63 St. 4177-83 Archer Avė.
Hemlock 8400 Lafayette 3171

Mairpicttc Parke Brigbton Parke

Feenamint

The Laxative

Mėgsta jį visi 

Skanus kramtimui 

mint, taip kaip guma.
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LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, ILL. 

(Tąsa nuo 3 pusi.)

Linkėjo seneliams Dievo palai
mos ir dar ilgo amžiaus. Drau 

gai ir pažįstami doriems se

neliams suruošė iškilminga 

“surprise party”.

CHICAGOJE
MISIJOS SV. JURGIO BAŽ 

HYCIOJ.

REIKALAUJA PREKYBOS 
SUTARTIES

gus. Iš jo kalbos galima daug) šiomis dienomis I

nuodingojo alkoholio 50 asme
nų dalinai suparaližiuota.

riai bei mergaitei lankyti tuos 

kursus.

Nepamirškite, Ciceros mo

tery*? ir mergaitės, ateiti kovo 

15 d. lygiai 7:30 vai. vakare, 

kada prasideda pamokos.

Bridgeport. — čia kovo 9 
d. prasidėjo Misijos ir baigsis 

kovo 23 d.

ko pasimokinti.

Kalba maloniai, neužgaulio-

junčiai, bet šventą tiesą sako.

Nei kiek neabejoju, kad jo 

balsas nebus šaukiantis tyruo

se, bet atneš dideliai gausin

gų vaisių.

Jo atsilankymas pas mus

aėpojbj ■ LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

Šias Misijas duoda gerb.
Tėvas Augustinas — Pranciš

konas. Reikia pažymėti, kad 

tokie misijonieriai šv. Jurgio lig aušrinė žvaigdutė nušvie 

4bažnyčioj, yra labai reti. tė ne vieno aptemusią sąžinę.

Raporteris.
Atsiminu, septini metai at

gal čia buvo panašias misi

jos, kuomet laikė gerb. Tėvai 

Marijonai: Andziulis ir Ciku

ta. Tuomet šv. J urgio bažnyčia 

buvo grūste prigrūstu klausy

tojų. Tas pats yra ir dabar.

Šią savaitę pamokslai va
karais specialiai moterims ski 
riami. Kitą savaitę bus ski-

Vietos kunigai pradėjo ka- 

tecbizuoti vaikučius, kurie ei

na j “public school”. Moki

nama pirmadieniais, antradie

niais ir ketvirtadieniais 4 vai. 

po pietų. Prašoma visų tėvų, 

kurie dėl kokių nors priežas-

Nuoširdžiai kviečiamos visos čių negalite savo vaikučių lei- 

atsilankyti. Ir šeimininkė sti i parapijinę mokyklą, kad 

lauks. i pasirūpintumėte juos atvesti

Aš buvau ir busiu, ir prižiūrėti, kad paskirtomis

\ ---------------------------------------------- dienomis punktualiai lanky-

X Parapijos komitetai ren- tusi. Tėvų šventa pareiga sa- 

gia šaunų vakarų su gražia vo vaikučius auklėti kątalikiš- 

programa, kuris įvyks antra- koj dvasioj. Ir kas už juos ut- 

dieną šv. Velykų, balandžio sakys, jei ne tėvai. “Lenk me- 

21 dieną D. K. Vytauto 1930 dėl į, kol jaunas”, 

metuose. Į - ■ —.

Tas vakaras rengiamas tik- j Ateinantį sekmadienį musų

siu pagerbti senus ir naujus svetainėj Maldos Apaštalystės vįan,į vien vyrams. Klausyto- 

parap. komitetus, kurie dirba Brolija 7:30 vai. turės dori- i visuomet esti pilna bažny- 

por ištisus metus parapijos nančius tratamuosius Pa ; čia. Ir, ištikrųjų, yra ko pasi- 

naudai. Todėl kviečiami atsi-veikslus: “The Gauclio”. Įdo- klausyti, pasimokinti, 

lankyti visi parapijonys į tą mioj filinoj dalyvauja pragar- 

vakarą ir tuo išreikšti pager-į sėjęs “movie star” Dpuglas

bima savo atsilankymu. Pel- Fairbanks. Prašoma visų at- 

nas to vakaro skiriamas pa-* si lankyti. Nesigailėsite.

rapijos naudai. —----------- - ------------

O jaunutės sųjungietės su- Bažnyčios- vidaus ii altorių 

loš tikrai gražų veikalą, visi atnaujinimo darbas varomas 

pamatysit (tolyn. Kaikurie altoriai jau

X Kovo 4 d. Užgavėnių Va-j ir labai Sražiaį at

karę parapijos svetainėj ivy-llo^°- Pertaisytos stovvlos at

ko “Bunco Party” parapijos j1 (X^° ba^P naujos. "V iską at-Į 

naudai, bet parapi jonų nedaug naujinu‘s» bus malonu J. E. 

teatsilankė, tur būt, sugaišo j'T^upą sutikti ir iškilmingai j 

su Užgavėnių blynais. JI priimti.

X Pelenų dienoje, vakare 

bažnyčioje pamaldas laiko 

mūsų jaunesnysis kunigėlis 

Tomas Gasparaitis, kuris pir

mą kartą atkalbėjo lietuviškai Pranešimas

rožančių ir labai gražiai. Tai 

matome koki gerą pavyzdi pa- Draugija Šv. Jono Krįkšty- 

rodo mūsų jaunuoliams, kurie t°.i° laikys mėnesinį susirinki- 
sakos, kad lietuviškai jiems nuI nedėlioję, kovo 16 d., Vai-

A. Gorainius.

MELROSE PARK, ILL.

Gerb. misijonierius turi gra 
žią iškalbą, malonaus būdo, 
nekaltos sielos. Tai ypatinga 
Dievo malonė duota tam jau
nikaičiui. Aiškūs ir vaizdžiai 
viską nupiešiantieji žodžiai 
kiekvienam sminga tiesiog į 
sielą. Tai liudija ramus klau
sytojų užsilaikymas.

Gerb. misijonierius yra da 

jaunas, šviesaus proto žmo-

$235 VERTĖ Už $82.00
Viskas, ką turite tik užmo

kėt yra Fikusffc-balansas ant 

$235.00 Radios.

sunku esą kalbėti.

O mūsų kunigėlis T. Gaspa

raitis dar neišbuvo n>ė metus nanai 

Ciceros bažnyčioje, o jau pra

dėjo gerai lietuviškai kalbėti 

ir pamokslus sakyti, taipgi ir 

išpažinties klausyti.

ROSELAND, U.
žinutės.

Praeitą sekmadienį Visų 

Šventų parapijos svetainėj p. 

Dundulienė su savo agorai 

išlavinta trupe vaidino links

mą komediją: “Netikėtas Su

grįžimas”. Puikį komedija, 

gyvas, natūralūs lošimas su

teikė publikai gražaus pasige

rėjimo. Ypatingai gražus bu

vo pirmas ir antras aktai. Tik 

gaila, kad žmonių susirinko 

neužtekiinai daug. P. Dundu

lienė moka, įžvelgus į artistų 

gyvenimo sunkumus, juos 

dailiai ir juokingoj formoj 

pritaikyti scenai. Vakaro pel

nas pasiskirstyta pusiau su 

parapija.

čiulio svetainėj, 23 ir Lake 

gatvės, 1 vai. po pietų. Visi 

kviečiami atsilankyti, 

nes turime daug svarbių rei

kalų svarstyti. Kadangi naujų 

narių vajaus laikas baigiasi, 

tat kviečiame visus, kurie da 

nepriklausote, iš Melrose Par

ko ir apielinkės miestelių at- 

silankyte ir prisirašykite, nes 

vajaus laiku per pus sumažin

tas įstojimo mokestis. Jauni 

vaikinai, nuo 18 iki 25 metų 

priimami dykai, l>e Įstojimo.

Taigi, pasinaudokite šia 

proga.

Rašt.

“DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI

ČIUS NUOLAT AUGA. 

APSIMOKA SKELB

TIS “DRAUGE”

Kovo 2 d. mūsų bažnyčioj 

Jonan ir Ona šalviai iškilmin

gai apvaikščiojo savo auksinį j 

moterystes jubiliejų. Nors jau1 

senukui: vienas 80 m. ji pali 

70 m., bet atrodo dar gan ge

rai. Pritaikintų pamokslėlį 

bažnyčioj pasakė gerb. kun. 

kleb. J. Paškauskas, primin

damas, kini gyvenimas Dievo 

akimis mėsaikilojamas metų 

daugybe, liet dora ir ištvermė.

TUBBY

buvo pirklių suvažiavimas. Pi

rkliai nusiskundė savo buiti

mi ir pareikalavo, kad latvių 

vyriausybė pradėtų derybas pirm A Nausėda 

su Lietuva dėl sudarymo pre

kybos sutarties. Tokios sutar

ties nesant, nukenčia ypač Lie 

po jos pirklių reikalai. “R.”

1024 Center St. 
Tel. Lincoln 3044

JOHNSON CITY, 

kovo 11. — Nuo vartojimo

Rašt. P. Fabijonaitis 
* 2350 So. Oakley Avė.

Teini., Į Ižd. Kun. F. Kudirka
2334 So. Oakley Ava.

AGITATORIAI;

Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakley Avė.

V. Duoba

2328 W. 23rd St.

J. Dimša
3230 So. Emerald Avė.,

M. Šlikas
10555 So. SUte St.

Visokiais Labdarybės rei- 
kalais kreiptis į valdyba arba 
agitatorius.

ESSEX ChallcngerAVeek

Prove it YOURSELF...
no lesser car can satisfyZ

Tiktai $82.00 su 8 tūbomis. 

Dynnmic Speakeriu, gražus į- 
kabinetas. Dj’kai guarancija, 

dykai lampa ar radio bencbus. 

Lengvus išmokėjimai, po $3.(X) 

j savaitė. Dabar tiktai yra 

jums proga įsigyti tokią gerą 

radio, vertės $235.00 už $82.00 

su viskuo.

JOS. F. BUDRIK, INC.
3417-21 S. HALSTED ST.
Telefonas Boulevard 4705

Greitume Jsibėgimo — prieš bi kurį karą, 
nežiūrint jo kainos ar didumo. '*»

Greitume — pastatykit prieš labiausia pasi
žymėjusius greitumu karus.

Lipime į Kalnus — imkit stačiausius kalnus jū
sų apielinkej — ir visoj Amerikoj.
Patvarume — Patogume ir Operavimo Leng
vume.

Ekonomijoj — Pastebėkit jo dar didesnį pa- 
rankumą.
Jus esate kviečiamas būti vienas iš važinė

tųjų, kad įrodyti Essex teisę daryti šį iššau

kimą palyginimui. Mes norime, kad jus drai- 

vintumet ir pasivažinėtumet šiuo visai nauju 

Essex Cliallenger.

Ši yra “Patvs-Pasivažinėkit Palyginimui Sa

vaitė” (Drive-it-YourseK Cliallenger Week). 

Savaitė', laike kurios automobilistai visur ly

gins visokiausį naujojo Essex Cliallenger vei

kimą, kuris sudaro visą važiavimo smagumą. 

Arti 6,000 .pardavėjų Jungt. Valstijose ir Ka

nadoje turi Standard stock karus pavesti au

tomobiliams šiam iššaukimui palyginimui. Šie 

karai įrodys Greitesni Įsibėgimą — Greitumą 

— Jėgą į kalnus lipti — Lengvumą Blaivinti, 

Lengvumą Operuoti, Puošnumą ir Komfortą. 

Iššaukimas palyginimu Įrodyti yra daromas 

visiems ir dėl visų. Pašaukit mus arba atsi- 

lankiykit pas) jums artimiausį pardavėją dabar 

ir pasakykit, kad jus norite būti vienas iš 

daugelio tūkstančių tų, kurie šią savaitę įro

dys naujojo Essex teisę Iššaukti palyginimui.

HUDSON MOTOR CO. OF ILL.
2220 So. Mlchigan Avė. Tel. Calumet 6900. Kreiptis į artimiausią pardavėją

Bitckingham Motors. Ine. 
3948 N. Dtunen Avė.

Lincoln Avo at Irving l’ark 
Biv\l., Buckinghani 2310

Hudson Motor Co. of Illinois 
Evanston Branch 
1*20 Ridge Avė.

Slieldrake 2300 Unlversity 720 
Hudson Motor Co. of Illinois

North Side Branch 
8259 Broad'vay 
Hheldrake 7210

Keystone Motor Hales Corp. 
2143 AV. Lawrenee Avė.

Keystone 3400

4940 N. AVeatern Avė.

North-AVest Hudson Co.
6715 Olnistead Avė.

Edison Park, Iii. 
Newcastle 3150

A. AV. Person
Highland Park. III. 

Hlghiand l’a.rk 2492 
I’lamondon Motor Co. 
4824 Sheridan Itoad

Longbeach 1818 
I’ortage Park Hudson Co.

4101 Mlhvnukco Avė. 
Paliisado 1800 

Berwyn Hudson-Essex Co.
3145 Oak Park Avo. 

Bcrwyn. Iii.
Berwyn 351

Crandall Motor Car Co. 
439 Madison St.

Oak l’ark, III. Euclid 5917 
Crandall Motor Car Co.

of Maywood
51 Lake St. at First Avė. 
Maywood, III. Maywoo<l 360 
Hudson Motor Co. of Illinois

Logau sąuare Branch 
2647 Miiwaukeo Avė.

and
2401 Dogan Blvd. 

Spauiding 3000 
Hudson Motor Co. of Illinois

Parkway Kranch 
3308 AV. North Avė.

Albany 4010

Hudson Motor Co. of Illinois 
AVest Side Branch 
3910 Ogden Avė.

Lavvndaie 0911 
Lyons Motor Hales

8027 Ugden Avė.
Lyons 7121 Lyons. IK.

Puragon Motor Car C®. 
5901 AV. Division St.

Columbia 5670 
WEST (t’ontinucd)

S. & B. Motor Sales Corp. 
3854 AV. Koosevelt Uoad

Van Buren 4910 
Jus. Singar Motor Siūles

1 428 Roosevelt Road
Monroe 0319 Haymarket 0912

Intelligent Pilis.

1
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C H re A G O J
IS MOTERŲ SĄ GOS CHIOA- 

OOS APSKRIČIO.

t f

R O O * B
nes ir-gi nemažiau už kitas te, kaip gailestingos moterys R** T«l- Mi«way

Toliau sekė raportas iš Lab

darių centro, kurį . išdavė K.

' dirba.

Jaunas rėmėjas A. Varduus- 

kas taipgi daug pastangų dę 

da narių prirašinėjime.

Sriubienė. Raportas priimtas. Vajus kovo 30 d.
A. L. K. K. Moterų Sų-gos T sekantį Labdarių Centro Į Tų dienų užprašyta šv. Mi-

Cliieagos Apskr. susirinkimas susirinkimų išrinktos atstovės šias. Skyrius eis “in corpore” 

įvyks Ciceroje, šv. Antano pa-j B. I’alubinskienė ir K. Sriu-Įprie šv. Komunijos. Bus ren- 

rap. mokyklos kambary vasa- bienė. J Labdarių sus-mus ut-1 kaina aukos prie bažnyčios 
rio 28 d. [stovės bus renkamos kas mė-'durti. Rinkėjomis apsiėmė M.

Sus-mų atidarė pirm. M. nėšį. Butkienė, P. Giedraitienė, (k
Vaičiunienė malda. | Iš Vakarinių Valstijų Kon- Sekleekienė, P. Jankauskaitė,

Iš Apskričio valdybos narių ferencijos raportų išdavė O. AI. Talakauskienė, ir Malina u-

sus-iue dalyvavo pirm. M. Vai- j Nevulytė. Priimtas.

čiuniene, iždininkė S. Saka-j Raportų iš veikalo “Bajo- 

lienė. Nepribuvus Apskričio'• ras Gaidys“ išdavė komisijos.

raštininkei B. Kaminskienei, narė M. Vaičiunienė. Pranešė,

raštininkauti S. Sa- kad 3 lošėjai atsisako nuo

skienė.

Reikia pažymėti, kad aukų 

rinkimas yra sunkus darbas. 

Vargti, šaltį prašyti praeivių, 

'tai nemalonus dalykas. Nie-apsieine

Ralienė. i savo rolių, tokiu būdu greitu i kas už tų darbų neatlygina.

Atstovės užregistruotos se- laiku šis lošimas negalėtų į-1 Bet Dievas atlygins gausiomis 

vykti. Apkalbėjus šį reikalų. malonėmis. Mūsų seselių įmokančiai :
1 kp. Bridgeport — J. Vol- palikta vakaro su .perstatymu latinės maldos eis pas Viešpa-

terienė.
2 kp. Cicero, BĮ. — O. Ra-

rengimų palikti ant rudens. Gi'tį už visus geradarius.

šiuo tarpu tuojau po Velykų1 Rėmėja.
šinskienė, K. Sriubienė, Al. Lu- nutarta rengti “buneo party’

kauskienė, O. Reikauskienė, B 

I’alubinskienė, L. Viličkienė.

4 kp., E. Maskolaitienė, A 

Sriubienė.

20 kp., Brighton Park — 

O. Nevulytė.

ligoninės kambario fondo 

naudai. Vieta pasiūlyta ir pri

imta Marųnette Park koloni

joj. Į komisijų apsiėmė Al. S.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Marijona Ramanauskienė 

vyro apleista su trimis vai- 

67 kuopos narės A. Mickeliu- kais lankančiais Aušros Var- 

' nienė ir J. Pumputienė. Komi-1 tų mokyklų pereitų savaitę 

55 kp., West Side- - O. Bu-'.sija įgaliota paimti parapijos 1 sunkiai susirgo ir pasiliko su-

tlrikienė. pale, padaryti bilietus ir iš-J vis be jokių pragyvenimo lėšų

ligonę lanko ir savo duoklė- , 

mis vaikučius nuo bado ginu. 1 

Daktaras Kavarskis ligonei 

suteikė medicinos pagelbų. Bū j

tų tikrai reikalinga parūpinti' .

Valandos:
kurios nors labdaringosios įs-1 ir

taigos .nuolatinė bei savaitinė .. =

pašalpa.

X Anelė Mikadaitė (2131.

\V. 23 Str.) užnuodyta kelio

nėje pagedusiu maistu, po pu

sės metų mirtinų kankynių da 

bar randasi savo tėvų prie

žiūroje bei pradeda šiokį-tokį 

maistų priiminėti.

X Šiandien 3 vai. vakare 

Aušros Vartų mokykloje bus 

pirmasis Vytauto jubiliejaus 

organizacijos komisijos susi

rinkimas, į kuri kviečiami vi

sų Cbicagos apskričio lietu- į 

vių kolonijų atstovai, parapijų jggg g 
klebonai bei jų pavaduotojai i 

ir visuomenės darbuotojai.

X Rvt, 14 d. kovo, tuojau 

po vakarinių pamaldų, 8 vai. 

vakare Aušros Vartų mokyk

loje vargonininkas J. Brazai

tis kviečia visus alumnus į 

alumnų choro praktikų.

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 84-taa Street 

Telef. Canal 1713-8141

t Iki 4 p. p. Panedėlialt 
Ket vergais vakare

Ofiso Tel. Vlrginia 0038
Rezidencijos: Van Buren 6888

DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 1838

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos: S Iki 18, 1 Iki 8 

dienų, ir 8:88 Iki 8:88 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 48th Street Chicago. III.

67 kp., Marųuette Manof- siuntinėti kuopoms.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

(2112 W. 24 Street, 3 lubus, j

A. Mickeliunienė, 

tienė.

J. Pimipu- Kalbėta kas-link “Motinų pastogėje). Jau antru savai- 

Dienos”. Duotas įnešimas, Į fn1 r- m ....................................

Skaitytas pereito susirinki-! kad visos kuopos tų dienų su-Į

mo protokolas ir priimtas.

Kuopų darbuotė.
1 kuopa po Velykų rengia

ruoštų bendrų paminėjimų, bū

tent kurioj nors parapijos baž

nyčioje, butų laikomos šv.

ADVOKATAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

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

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklln Blvd. 

Vai.: nuo 8:30 Iki 0:30 vak.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Wcstern Avenue 

Tel. Prospect 1888 
Realdenclja 8868 So. Leavitt St 

Tel. Canal 8888
Valandos: 8-4 po plotų Ir 7-8 v. v 

Nedelloj pagal susitarimų

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų TeL Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

HALSTED STREET

NAMAI

4193 ARCHER AVĖ. 
Valandos: prieš pietus pagal sutarti 
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 
Šie laiškai yra atėję iš Eu f Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Ofiso Tel. Vlctory 3(87

Of. Ir Res. TeL Hemlock 2874

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

Antras ofisas Ir Rezldencljs

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-8 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republic 8468

DR. A. RAČKUS

Ofiso Tel. Kedzie 0482 

Rezldenclos Tel. Drczcl 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir 'Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3600 W. Roosevelt Road 
Kampas Central Park Avė.

VALANDOS: 2-4 po piet, 7-9 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10-12.

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas

vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdienų nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 

' Ir X-RAY
2130 ĮVEST 22nd STREET

CHICAGO

Tel. Lafayette S793

Phone Armitage 2823

DR. W. F. KALISZ
1145 MILVVAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutarti

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

Office: 4459 S. Califomia Avė. 

Nedėliojo pagal su tart}.

vakarų su perstatymu. Šiaip:Mišios ta intencija, per ku- 

kuopoje gera tvarka. į rias visos narės eitu “in eor-

2 kuopa turėjo “buneo par- pore

ty”, po Velykų rengia vaka

rų Jaununietės gerai gyvuoja 

ir taip pat rengiasi prie savo 

vakaro. Kuopa laiko vakari

nius virimo kursus.

4 kuopa turėjo “buneo par

ty”, rengiasi prie vakaro. Su

sirinkimai įvyksta, 

naujos narės.

20 kuopa* gerai

stengiasi gauti naujų narių.

55 kuopa turėjo vajaus va-

1 J prie šv. Komunijos, gi 

vakare suruošti tinkamų va-1 

karų. Galutinai šį reikalų pa-j 

likta apkalbėti pačioms kuo

poms ir sekančiam Apskričio 

susirinkimui pranešti nutari

mų.

Sekantis Apskričio sus-mas

gauta 4 įvyks paskutinį nedėldienį šio 

i mėnesio, kovo 30 d., Dievo 

gyvuoja, ApVeizdos parap. svetainėj.

Nesiradus daugiau reikalų 

sus-mų uždarė malda pirmi-

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. I-a Šalie St., Room 1701 
Tui. Randolpk 0831-0332 Vai. 9-1 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0562 
7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčloa

kali), kuris buvo vienas sek-įninkė M. Vaičiunienė.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt .7090 

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

ropos. Kam jie priklauso, te

gul nueina į vyriausįjį paštų 

(Clark ir Adams gatvių) at

siimti. Reikia gausti prie lan

gelio, kur padėta iškaba “Act- 

vertised Window” lobe j nuu 

Adams gatvės, pasakant laiš

ko NUMERĮ, kaip kad šiame 

surašė pažymėta. Laiškus paš

tas laike tam tikrų laikų, o 
paskui sunaikiiia.

501 Adomaitis P. _

525 Jokniui Juozapui 

52'6 Jonuskai Juozui 

527 Juškai Leonui

539 Lukošienei Onai

540 Lukošaitei Adelei

541 Malanauskienei A.

553 Radziukinui Laurinui 

558 Skupui Jonui 

.567 Tamošauskiui Ant.

OPTEMITRISTAI

Tel. Vlctory 6279

Oflao Ir RM Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
S4«4 SO. HALSTED STREET

Ofiso valandos nuo 1 llcl S po 
pietų Ir 6 Iki 8 vai. vakare 

Res. 1291 S. WALLACE STREET

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akintų Dirbtuvė

3265 S. Halsted St.
Vai.: 10 vai. ryto—8 r. ▼. 

Nedėlioj 10-12

Tel. Hemlock 8161

DR. V. S.
gydytojas jr ČBrtRi 

8686 Weet 18 Street
Vai.: 8—18 ryte, 1—6 p p. 

v, v. Nedėlioj susitarus.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St Tel. Canal 6221 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 V. V. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

6—8

DENTISTAI

DR. VAITUSH, 0. P. D.

iningiausių. Ruošiasi prie Mo

tini) dienos, suorganizuota jau 

naniečių skyrius.

67 kuopa turėjo vajaus va

kari), pavyko gerai, prisirašo 

naujų narių. I’o Velykų rengs 

prelekcijas apie sveikatų.

18 Federacijos Apskričio 

sus ino raportų išdavė A. Mic

keliunienė. Priimtas.

Iš šv. Kazimiero Akademi

jos Rėmėjų atstovėms neatsi

lankius, raportų patiekė O.

Reikauskienė.

Į susirinkimų atsilankė M.

Sų-gos Cbicagos Apskričio 

dvasios vadas, Cicero šv. An

tano parap. klebonas, gerb. 

knn. I T. Vaičiūnas, kuris sa- Į stovės išsiskirtė 

vo gražioje kalboje suteikė nusiteikusios, 

atstovėms daug gražių paturi

mi). Ragino Cbicagos sujungia 

tęs gražiai paminėti “Motinų 

Dienų’’ sudarant vienų bendrų 

visi) kuopų dvasinę iškilmę.

Ypatingai ragino organizuoti 

jaunainetės. Skatino taip pat 

labiau reklemuoti Moterų Su

jungęs vardų, vputingai rašyti 

į laikraščius apie jų. Gi jiats 

žadėjo kur tik galės visame

M. Vaičiunienė, pirm., 
S. Sakalienė, rašt.

1

Office Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
UETUVIS DENTISTAS

4646 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptlekos

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian Av*. 
Valandos 11 ryto Iki S po pietų 

6 iki 8:30 vakare

P. S. Po susirinkimo vieti

nės kuopos pirm. M. Vaičiū

nienė pakvietė visas atstoves 

į svetainę, kur gabios šeiminin 

kės p. Vasiliauskienės buvo 

paruošta skanūs užkandžiai. 

Ir ištikrųjų, tos Ciceros sų- 

jungietės tai ir gabios. Mat, 

kad ir penktadieny, jos pri

virė tokių skanių pyragaičių 

— virtinių su grybais ir pri

kepė gruzdukų, kad visos at

stovės negalėjo atsigerėti. 

♦Smagu ir malonu buvo atsi

lankius pas cicerietes. Pasi

dalinusios įspūdžiais visos at

grasiausia

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 Wetf 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

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

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS
4740 Dorehester Avenue

Tel. Drezel 6328 
Vai.: 8 Iki 10 ryto 

6-8 vai. vakare

S.

DA Ifi S. K. A. R. SUSIRIN 
KIMO.

Bridgeport. — Kovo 7 d. 

Šv. Kazimiero A. R. dr-jos 2 

skyriaus įvyko susirinkimus, 

kuris buvo skaitlingas.

Viena darbščiausių komisi-

Atstovė.- „„„širdžiai»• M- TanmimuAkie.
drkijo gelt. IJvadoa vidui už,** P"’irod* dirba ««<»»«>- 

tokj .lideli. prielankumu. Ir iš-H“'- ko<1 ,lk •'•‘ngiama, vaju. 

tikrųjų, Čhieagoe .„jungiate l’?***',™ vl,‘"a turi 9U 

luti džiaugtis turėdamos tokį

didelį prietelį gerb. kun. Vai

čiūno asmenyje.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS

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

RESIDENCIJA: 
6615 So. Rockwcll Street 

Telef. Republic 9723

OFISAI:

1446 8. 49 Ct. 2924 Washington 
19-12, 2-4, 7-8 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimų korta 
eati priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karst). Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua 
Atitaisau trumpų regystų ir tolimų 

i regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose 

j atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 
18 po pietų.

Tel. Canal <288

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare

Seredoj pagal sutartį

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 poVai

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12 

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevard 1401

Gydytojas 
REZIDENCIJA 
4729 W. 12 Pl. 
Ttl. Cicero 8888

Ir Chirurgas

Nedėliomis
Susitarus

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Milvvaukee Avenue
Utarninke, Ketverge, Subatoj 
Nuo 10 ryto Iki 8:30 vakare

Ciceroj 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj, Pėtnyčioj 
Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

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

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

7—9 vakare

linkusi $100.

Sunkiai sirgusi p. B. Naug- 

žemienė, jau grįžusi iš ligoni-

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampas Michlgan Avė.

Tel. Pullman 6950 Ir 6277

Miesto Ofise Pagal 8utart|:
127 N. Dearborn Street 

Rooms 928 Ir 916 
Tel. Franklln 4177

Telephone Central 4924

F.W,
ADVOKATAS

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:31 Iki 6 vai. vak.
«oal Office; 1909 8o. Union Avė. 

TeL Roosevelt 8719 
VaL nuo 4 iki 9 vaL vak.

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

Tel. Kenwood 5107

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

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — vlrluj Belakto-Rakėčlo aptle
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 
Valandoz: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 8o. Anhiand Avė. Valandos: nuo 
6 iki I vakare. Tel. Boulevard 7820 
Res. 6641 8. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1980. Nedėtomis tik pagal su- 
tkrtL

25 METU PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

DR. HERZMAN
Ifi RUSIJOS

Gerai lietuviams ttnomaa par 88 
metus kaipo patyręs gydytojau akž- 
rurgas Ir akušeris.

! Gydo stalgias Ir chroniškas U- 
gasvyrų, moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 

' elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Itreet

Boulevard 7699 | WEST 18 STREET
Reta Hemlock 7491 VALANDOS: Nuo 11 — 18 pietų H

DR. A. P. KAZLAUSKIS —
2218. arba Randolph 4198.

DENTISTAS ................. — 1
4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

Ekspertas tyrimo akių Ir prilaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., knznp. 18 St. 2 aukitas 

Pastcbėklt mano likabas
Valundos nuo 9:20 ryto Iki 8:80 va
karo. Seredomis nuo 9:30 Iki 12 V. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8 
rhnne Canal 8623

Tel. Armltage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Deotlstas
1608 Mihvaukee Avė.

Kampas North Avė. 
Northvveat Tower Bldg. Room 809 

Vai.: 9—12 ryto; 1—8:30 vai. vak.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaaa 1899

VALANDOS:
Nuo 19 Iki 18 dienų.
Nuo 9 Iki S pe pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Hedėl. nuo 19 Iki 19 dleųų. gj
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GRABORIAI: CHICAGOJE
s. d. ir11

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laidotu

vėse kuopigiausia. Rei 
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 
Arba 2516

2515

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Simpatiškas — 

Mandagus —

Geresnis ir Piges-| 

nis už kitų patar

navimas.

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
ŽINUTĖS.

Mūsų bažnyčioje per visą 

gavėnios laiką trečiadienio ii 

penktadienio vakarais laiko

mos iškilmingos pamaldos 

prie Kristaus Kančios: grau- 

rūs verksmai, stacijos, pamok 

šiai, Šv. Sakramento palaimi

nimas ir Šv. Krvžiaus relik-

.draugijos; ypač tos, kurios 

praeityje prisidėdavo prie 

svarbesnių tautos reikalų.

PAAIŠKINIMAS.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avo. 

Tel. Yarda 1741 lt 1741 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero T794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

Vakarykščiam ‘ ‘ Draugo ’ ’ 

numery, korespondencijoj 

“Benefisas — koncertas komp 

M. Petrauskui pagerbti’’ pa

žymėta, kad programoj “da-

vijų adoracija. Be to, penktą lyvaus “Birutės” “Vyčių” ir 

gavėnios sekmadieni laukiama “Vaidvlos chorai”. Nežinia, 

40 valandų atlaidų. Prieš kokį “Vyčių” chorą “Vienas 

atlaidus didžiai gerb. prelatas iš komisijos” mena. Jeigu 

J. Maciejauskas per keletą turima minty Vyčių “Dainos” 

} dienų ves rekolekcijas. choras, tada šiuo turiu pra-

__________________nešti, jog pilnas “Dainos”

Mergaitėms konferencijos I choras, delei daugelio savo 

jau užsibaigė. Per visus tre- darbų (koncerto kovo 16 d-, 

jus vakarus jaunimas lankėsi ir kito koncerto gegužės 4 d.),

gana skaitlingai. Daug buvo 

iš kitų parapijų, bet didžiu

ma iš šios parapijos. Gerb. 

pamokslininkai savo gražiais 

pamokymais užinteresavo sa

vo klausytojas, nurodė grę-

dalvvauti benefise komp. Pe

trauskui rengėjams nežadėjo. 

“Dainos” choro dirigentas 

komp. A. Pocius, pasitaręs su 

valdyba, žadėjo tik, kiek bus 

galimybės, sudėtinei progra-

J. F. BADŽIUS
PIGIAISIAS LUBY. GRABORIUS. 

CHICAOCJL
Laidotuvėse pa

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

OFJSAS
668 Wcst 18 Bt. 
Tel. Canal 6174 
ESI RIUS: 8238
Ko. Halsted Street
Tel. Vietory 4888

siančius pavojus jaunimui ir j mai paruošti duetą, kvartetą, 

dorybes, kurios turi puošti, Todėl, kad neįvyktų nesusi- 

sielą kiekvienos lietuvaitės'pratimų, rengėjų prašau skel- 

mergelės. Vytės ir kitos mer- bintuose ir žymėti, jog iš Vy- 

gaitės bus dėkingos savo dva- čių “Dainos” choro progra- 

sios. vadams už šitą dvasios nioj bus tiktai duetas, kvarte- 

peną. tas, o ne pilnas choras, kuris,

_________________ delei savo darbų, neturi lai-

Praeitą penktadienį įvyko ko komp. Petrausko kuriniams

federacijos 15 skyriaus mė- išmokti.

BALSAI DEL “DRAUGO” IR THE PEOPLES FURNITURE 
CO. DUODAMO PROGRAMŲ.

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

tomą daug svarbių reikalų.

P. Samaska, rašt.
PARMOS.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Autiniu Avenue

nesinis susirinkimas, kuriame 

išklausyta raportų iš L. K. 

Konferencijos ir Federacijos 

Apskričio darbų. Taip pat 

išrinkta 4 atstovai į Chiea

gos Vytauto sukaktuvių ko

mitetą: A. Grišius, J. Grišius, 

P. Vai nekis ir

Be to nutarta trumpu laiku

Ignotas Sakalas,
L. V. “Dainos” pirm.

PADĖKA.

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 GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

J. LuleviČius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Haleted
St. Chicago, III.

Tel. VU-tory 1118

Alano koncertas, kurį turė

jau Melrose Park, kovo 9 d., 

P. Plančivmas. gpiai pavyko.

j Daug pasidarbavo vietiniai 

suorganizuoti vietinį sukaktu-; veikėjai: Vaičiūnai, Janchai,

vių komitetą. Tuo tikslu šau-.Šlubiai, Starus, Metrikis ir 

kiamas yra susirinkimas kovo'Kisieliūtė su draugėmis.

21 d., į kurį kviečiamos yra Tat noriu širdingai padėko- 

visos šios kolonijos lietuvių | ti už tokį jų gerumą, ypatin- 

----------- gai Vaičiūnams, kurių name

A. P E T K U S (mes, ebieagiečiai, buvome ir
, pavaišinti.

Taipgi tariu ačiū Šv. Myko-
GRABORIUS 

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

Bes. 4424 S. ROCK ĮVELI, ST. 30 P"e Pr<>R™mo.

Dainos visos išėjo gerai, o

lo par. chorui, kuris prisidė-

Gerb. “Draugo” Red.:

Klausiau i>er radio iš sto

ties WHFC duodamą tamstų 

programą ir labai man ji pa

tiko. Gražios dainos tiesiog 

'žavėte žavėjo. Klausėmės ke

letas ir visi gėrėjomės. Kartu 

buvo ir jaunimo, kurie čia au

gę ir taip pat, matyt, pavei

kė į juos. Tik klausėsi, ar pa

sakys, kad* *ir ateinančiame 

pirmadienyje girdėsime dainų.

Ypatingai aš grožėjausi liau 

dies dainelėmis, kurios gyvai 

priminė man Lietuvą, jos gam 

tą, kurioje praleidau pačias 

maloniausias gyvenimo diene

lės. Aš manau, kad ir kiekvie

nas lietuvis yra tomis daino

mis sužavėtas ir prisimena 

savo gimtą šalį, ir ten esan

čius savuosius.

Labai dėkoju tamstoms ir 

Peoples Furniture Co. už su

teikimą taip malonios, kartu 

ir vertingos, programos. Lin

kiu daug gero pasisekimo; 

taipgi tikiuos, kad. kiekvienas 

lietuvis įvertins jūsų darbą ir 

pasistengs už tai kuo kitu 

atsilyginti.

jįi .
Lankiu.* sekančios progra

mos.

Julija Skrebytė.

už rūpestingą prirengimą, p. 

A. Cliappi ir studentui A. 

Stulgai už pagelbą.

Taipgi ačiji automobilistams 

pp. Gurinskųi, Simanavičiui 

Langevičiui, Štirpeikai, Kup

čiūnui ir p-lei Juškiutei, kurie 

mus nuvežė ir parvežė.

Netikėtai susitikau koncerte 

pažįstamų net iš Bridgeporto 

ir Marąuette parko.

Tikiu kad visi buvo paten

kinti.

Visiems dėkui.

Nikodemas Kulys.

Gerb. Redakcija:

Mes turime garbės išreikšti 

Peoples Furniture kompanijai 

ir “Draugui” savo dėkingumą 

už surengimą puikiu progra

mų.

Peoples Furniture kompani

ja ir “Draugas” visuomet iš

pildo savo programus žavin

čia lietuviška muzika iv dai

nom, geriau, negu kiti.

Lai gyvuoja Peoples Furn. 

kompanija — ta vienintėlė lie

tuviška įstaiga ir “Draugas” 

per ilgus metus ir linksmina 

visus lietuvius, kurie nekan

triai lauka jų programų.

Klausytojas, 
Elgin, III.

Gentlemen:

Your Lithuanian prograin 

broadeasted monday evening 

through station AVIIFC \vas 

verv intertaining.

I enjoved the songs sung 

by the Nativity of the Blessed 

Virgin Parišk Choir and tho- 

se of tlie various soloists.

Hoping you \vill see fit to 

broadeast again at an early 

date, I am

Verv truly yours,

S. Minauskas.

te į šaukiamąjį susirinkimą. 

Laikas jau pradėti darbą.

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

Town of Lake. — Teatrališ

kas klubas “Lietuva” laikys 

mėnesinį susirinkimą kovo 13' 

d., 8:30 vai. vak., Davis Squa 

re Park svet. Visi nariai pra

šomi susirinkti. Valdyba.

Tel. Virginia 1290
ypatingai “Regna terrae 1 p

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisai
4603 S. Marshfield Avenue 

Tel. Boulevard 9277

Ačiū teatro lošėjams “Mo

terims Neišsi mei uosi” už gra

žų vaidinimą, Maskolaičiams

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS •

1650 West 46th Street
Kampas 46tn Ir Paulina Sts.

Tel. Blvd. 55 03
i

Nubudimo valandoje kreipkitės 1 
prie manęs, patarnausiu si m patu
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyila dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Ganai 3161

A. + A.
IZIDORIUS SKREBIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

kovo 11 d., 3:10 vai. po pietų, 
1 930 m., sulaukęs senatvės, gi
męs Panevėžio apskr., Ramy
galos parap. Paliko didelli&no 
nuluidime moterj Mortą, su sū
nūs — Joną. Ir Jurgį, dvi mar
čias — E mina. Ir Stelių, du pus 
broliu — Simoną lr Motiejų 
Skrebius, dvi brolienes ir gi
mines. Draugijose priklausė: 
Sv. Kazimiero Tretininkų, Apo- 
sto'.ice ir labdarių. Kūnas pa
Aarvotas .randasi 6827 So. Rock 
well St

laidotuvės įvyks kovo 16 d., 
8 vai. ryte iŠ namų į Gimimo 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o Iš ten bus nulydėtas J šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Izidoriaus Skrebio 
gimines, draugai ir pužįstami e- 
sat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse lr suteikti 
jam paskutinį patarnavimą lr 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moterių, Hunai. Pusbroliai, 

Brolienės Ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo
rius 8. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1188.

HOTELIS
Dideli, gražūs, švarūs kam

bariai nuo $3.00 savaitėj ir 

aukščiau. Karštu vandeniu šil

domi, maudinės.

2047 W. 21 Street

PRANEŠIMAI.
Vytauto 500 m. sukaktuvių 

komiteto susirinkimas įvyks 

šį vakarą, kovo (Mareli) 13 

d., 8 val. vak., Aušros Vartą 

par. mokykloje.

Hiaine susirinkime bus už- 

mėgsta visų darbų pradžia. 

Todėl visi pereito šeštadienio 

“Draugo” num. išvardinti as

menys, gerb. klebonai arba jų 

atstovai, ir veikėjai susirinki-

Bridgeport. — Vyskupo Va

lančiausko pašelpos draugija 

laikys susirinkimą kovo 13 d,. 

7:30 val. vakare. Malonėkite 

nariai atsilankyti. Bus svars-

HARDVVARE & PAINTS

Loomla maliava balta. Ir 
visokių spalvų. Onlima var
toti tš lauko arba viduje. 
Tik ........................... 81.48 g«l.

Champion varnlsh: varni
škis dėl visokių vartojimų. 
Tik ...................... 81.3# gal.

Boys Bali Bearing Skeltai geros Ifi- 
dlrbystės, Ilgam dėvėjimui. $1.75 var
čios speclal .............................................. 81.20

Užlnikom Union 
žema kaina.

Hardtvare skeltus. Step—Laddcrs 6 pėdų. ge

rai padarytas barsimos 81.30

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street Tel. Lafayette 4689

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

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

.“DYNAMITE”
Dalyvauja Conrad Nagel, 

Kav Johnson, Julia Fay.

Iš gyvenimo išdykusių tur

tuolių. ,

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

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

Tik pora dienų beliko
Tik pora dienų beliko mo

kėti valdžiai mokesčius už 

pajamas. Kas tos pareigos 

neatliko, turi paskubėti.

PRIVERSTI PARDUOTI.
Už $475 gausi gražius ra

kandus 4 kamb., tik 60 dienų 

vartotus. 3 šmotų šilko rayon 

parloriaus setas, du 9x12 Wil- 

ton kaurai, 8 šmotų riešuto 

medžio valgomosios setas, 4 

šmotų miegamosios setas, lem

pos, veidrodis, 5 šmotų dinette 

j setas, įvairiems reikalams sta

las, peiliai, šakelės, paveiks

lai. Viskas trž $475. Pristatysi

me, paduodant ir skyrium. 

8228 Maryland avė. 1 apt., 1 

blokas į rytus nuo Cottage 

Grove avė., Chieago, III., Tel. 

Stewart 1875.

120 akerių obuolių aodua. vinį vai- 
Hlngi, Alarionville obuolių distrikto. 
įsigyk pelningą vasarnami Ozarksuo- 
se. C. \V. Lehnhard, Alonett, Mo.

Rinktinos furmos, didelė nuolaida 
už cash, mažai įmokėti arba mainy
sime į 2 fl. hungalow. Atsakymas 
angliškai, 350 Glenn Eltyn, III.

REAL ESTATE

|500 cash pirksi 4 kamb. bun- 
galow, arli garadžius. Addlson mo
kykla, krautuvės, šiandie perkant 
kaina 83,500. Savininkas 7178 Ad- 
dison St.

Paaukuosim — Tikri namai, gra
žioj apylinkėj, aploklžiiun miestą. 
904 1 So. Irving.

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

2 augščių namas, 6 kamb., gera 
viela lr transport. $9,000, G. Lml- 
ick, 2906 No. Sawyor avė.

Stucco liautas, 5 kamb., geram sto
vy, karšias vanduo, 2 karų garadžius 
didelis lotas, 37*4x175, apart, apy
linkė. Rogers l’ark 1935 Morse Avė. 
Mažas įnešimos, $12,500. Briar 1170.
— .... ■ ■ . -——. . —I

5 kamb. plytų namas. 2 karų ga
radžius. jėla ir gatvė išbrokuota ir 
išmokėta. Kaina $3,800. 4021 W.
North.

Rooming House kamp. namas, mo
demiškas, pigiai, geros ineigos. 1165 
No. Dearborn.

Del geriausios rųBles 
lr patarnavimo, Saukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klauSl- 
alų, sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina SL
TeL Boulevard 1818

MARQUETTE JEWEIRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

lukalnių lr sida- 
orlnių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, pianų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir musikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK «I88

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ
Telefonas Hemlock 6526 '

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namą Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

M0RTGEČIAI-PASKŪL01

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną 
Perkame real estate kontraktus

Internationl Investment
Corporation

Kapitalas 8600,808 68 
8804 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 6788-6716

šiušių taisymo šapu. kartu geras 
namas, gera proga norinčiam namus 
turėti. llox 100, Kouts, Ind.

2 fl., 6-6, pečium šildomas, gesas, 
elektra, be darbo — parduosiu pi
giai. 3338 So. Seeley.

BIZNIO PROGOS
Parsiduoda hotelis, priežastis liga, 

jūsų kaina, štymo šilima, proga pi
nigams daryti. Bowling Allys, Pool 
room Annexe, biznis eina gerai. Gera 
vieta kaip ateiviui taip ir amerikonui. 
G. F. llęcker, Thorp, Wis. Rašykit 
tuoj.

Maisto krautuvė, pulki vieta 600 
kamb. apt. hotelyje, pilnai įrengta, su 
staku, pigi renda, priežastis — liga. 
5521 Kenwood Avė.

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

Rooming House. 21. kamb. rakan
dai, apšildymas, džanitoriaus patar
navimas, prie Lįncoin Parko. Atsi
šauk 11-4, 1505 No. Clark. St.

Restaurantas, geras biznis, pigiai 
ir geros Išlygos 1414 E. 55 St.

Hardvvarf & Palnt Storas, vienas 
savininkas per 15 metų, lieka $3 
dienoj, pavasarinis biznis atlygins 
kainą 2888 Archer Avė.

Kautų šapa, pigiai, arse’.mašlnos, 
fikSčieriai. 320 So. Franklin St.

Proga tinkamam žmogui, Restau
rantas darantis gerą biznj. Gera vie
ta. 4638 Cottage Grove Avė.

Saldainiai, fountain, užkandžiai, tin 
kami stalai, pop corn mašina, par
duodam dėl ligos. Kaina $850, 3421 
W. 63 st.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Importuotos koncertinos, armoni

kos parduodama, mainoma, taisoma, 
1738 No. California. Otto E. Gcorgi.

Pagerinta biznio propertė, Texos 
mieste. Gabus agentai. M. Starus, 
Rogers Park 9126, 1818 Lunt Avė.

Vyriškas gražus siutas, saizas 39, 
geram stovyj. $9; Mldtvay 8310.

Išpardavimas šilkų stako ir chlffoi 
drcslų, saizai 14-46, pigiai 7941 
Rhodes avė.

5 tūbų Mohawk consolo radio. 25,- 
00. 1644 No. AVestern Avė., 2-ras

i Sekmadieniais ir vakarai.**.

Gražus 4 kamb. rakandai, geram, 
stovyj, priseina paaukuoti 3853 No. 
Long Avė. Avenue 8229

Rakandai 2 kamb. apt. Radio, 5137 
W. 23 n. Cicero, 111.

National Cash regiateris kaip nai 
jas. O. C. Llndh, 2946 Lincoln av 
Buckingham 1959.

Remkite tuos Profesionalus 
ir Biznierius, kurie garsinasi 
dienraštvj “Drauge”.

A. ALE8AUSKAS

MOTOR EXPRESS
Mes pennufuojame-pervežn- 

nie pianus, forničius ir kito

kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 

geriausios rųšies už prieina

miausią kainą. Musų patarna

vimas yra greitas, geras ir 

nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic, 5099

Mes pervedame daiktus ir į 
kitus miestus.

aaMBB

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 
konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

M—i


