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ŠIANDIE KATALIKIŠKAM PASAULY 
PAMALDOS 112 RUSUOS KRIKŠ

ČIONIS KENTETŪIUS
Francijos Ambasadorius Iš 
Maskvos Gryžo Paryžiun

ŠVENTASIS TĖVAS ŠIAN
DIE TURĖS SKAITYTI

NAS ŠV. MIŠIAS

FRANCIJOS ATSTOVAS 
APLEIDO RUSIJĄ

PARYŽIUS, kovo 19. — Iš 

Rusijos gryžo Francijos am

basadorius Jean Herbette.

ROMA, kovo 19. — Šiandie 

Romoj, kaip ir visam katali

kiškam pasauly, įvyksta pa-f Kalbama, jis turėsiąs ilgas a

maldos dėl religiniu jjersekio 

jimų Rusijoje.

Šventasis Tėvas Pijus XI nesutikimu 

iškilmingai bus nulydėtas į 

Šv. Petro Baziliką, kur turės 

skaitytinas šv. Mišias už ru

sus krikščionis kentėtojus ir 

kad Dievas atitrauktu raudo

nąją rykštę, kuri labai skaud

žiai palietė Rusijos gyvento

jus.

Bazilikoj pamaldos bus ne

paprastai įspūdingos. Mišią 

laiku pagerbimui bus išstaty

tos relikvijos: dalis tikrojo,!

Kryžiaus, ant kurio mirė Iš

ganytojas, jėtis, kuriuomi Iš

ganytojui pervertas šonas, ir 

Šv. Veronikos drobulė, kurią

ja Kristui nušluostytas veidas.

Kad apsidraudus galimų ki

lti nesusipratimų, diplomatai 

nepakviesti i pamaldas.

Čia reiškiama abejonė, kad 

bolševiku valdžia būtu sulai-

tostogas. Kaip žinoma, tarp 

abiejų šalių yra kilę rimtu

STATOMAS DIDELIS KONKRETINIS TILTAS

Bus Jack’s Run tiltas per Ohio 
didžiausių pasauly. Didžiausias p.asaul K konkretinis tiltas yra Vokietijoj

DE RIVERA LAVONAS 
ISPANIJOJVOKIEČIŲ SU LENKAIS

SANTIKIAI i -------------
__________________ j MADRIDAS, kovo 19. —

VARŠAVA, kovo 19. — Le- Mirusio Panžiuje buvusio I- 

nkijos valdžia pasirašė (pada-Ispanijos diktatoriaus Primo 

rytą su Vokietija prekybos su- de Rivera lavonas šiandie čia 

tarti. Tuo būdu normaliai e- traukiniu atvežtas, 

konominiai santikiai atnauji- Gedulingosios gv> Migios tn. 

ut į tarp abiejų šalių. reta geležinkelio vagone. Pa

maldose dalyvavo ministeris 

SUDEGĖ LAIVAS; ŽUVO ' pirmininkas, karaliaus atsto- 

APIE 20 ŽMONIŲ į vas ir visų kariuomenės da-

------------------------------- ilių delegacijos.

BOGOTA, Colombia, kovo ’ Pusiaudieniu lavonas bus 

19. — Magdalena upės La Do-' paimtas j San Isidro kapines, 

rado dokuose sudegė laivas

su žibalu. Be įgulos laive bu

vo apie 30 keliauninkų, iš ku

rių išgelbėta vos 10. Nelaimė 

įvyko nakčia. Kiti laivai ue-

KINIEČIAI KAREIVIAI 
IŠŽUDĖ KARININKUS

SHANGHAI, kovo 19. —

,. . . galėjo teikti reikalingos page-.Bias užlajos apylinkėse sukė-

kiusi kiek-nors religinius' per-’., ... • , *• *,. ... ., . lbos. Negalėjo prie degančio le maistus du kiniečių karei-
laivo artintis. Nes kilo spro-(vių pulku. Kareiviai išžudė

sekiojimus.

PAVYKIMAS PRIGULI 
NUO MUSSOLINIO

girnai kiti paskui kitus.

I SULAIKO NARŪNŲ 
STATYMĄLONDONAS, kovo 18. —

Išnaujo pradėta kalbinti Fra- 

nciją, kad ji sutiktų sumažin

ti savo karo laivyną. Po ilgų Britų valdžia parlamentui pra 

dviejojimų Francijos delega- . ne^ė, kad ji sulaiko^narūnų. 

eijia sutiko sąlyga, jei Italija ( einant

palinksianti mažinti savo Jai-j Pro^rama> 

vyną. j

Italijos delegacija tuo rei-į 

kalu kreipės į patį Mussolini.!

Tokiu būdu konferencijos li-

kimas tolesniai priguli nuo 

Mussolinio nusistatvmo.

NAIKINA KRIKŠČIONIŠ
KAS ŠVENTES

CHARKOVAS Ukraina, 

kovo 19. — Sovietų valdžia 

visoj Ukrainoj panaikino vi- 

Ras svarbiausias krikščioniš

kas šventes. Vietoj anų įve

damos įvairios revoliucinės 

šventės.

SANTO DOMINGO RIN
KIMAI BUS GEG. 16

LONDONAS, kovo 19.

1929 metu

Traukiamas tieson už 
daugpatystę

Už daugpatystę suimtas E- 

dwin Block. Jis traukiamas 

tieson. Karo laiku jis vieną 

žmoną pametė ir kitą vedė.
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Įspūdžiai Iš Kelionės
Į Plečkaičio Bylą

Ant šio tvenkinio — prūdo 

kranto stūkso didžiulė pilis. 

Iš jos sienų k<‘lerio|X)s 'mūro 

spalvos, gali spręsti, kad ji 

m* kartų perstatyta, naujinta. 

Ne kartų čia liejosi kraujas

eina” ir negąsdina atsistoji

mu teismo nepagerbusių.

Žurnalistai skubiai rašo į 

savo bloknotus, kaltinamieji 

susidomėję ir nustebę žvalgo

si. Teismas paprastai be dide-

ir ugnis savo karštose lieps- lių fanaberijų ir pompų pra- 

nose naikino gynėjus puolikus, i deda bylų nagrinėti.

Netoli pilies ant aukšto stul- Pirmininkas savo kolegų, 

po granitinis raitelis. Tai 12 daugumoj plikių (plikas ir va- 

lįetuvių gusarų pulko pamin- lstybės ir visi Riti gynėjai, tai 

klas žuvusiems kare dranga- plikių karalystė, kaip neretai 

ms. Gaila, kadi tame pulke ma- ir pas mus) tarpe atrodo la

žai kas lietuvių o dar mažiau bai kukliai, bet autoritetingai, 

lietuviško buvo. -.Jis sumaniai ir gražiai stato

Pilyje policijos bustas ir ^au’ bui1^’ entl Ringai veda 

bulvarui iš Pittsburgho. Tiltas bus antras Landesgericht (apygardos tei- posedb £enu i&sturtija-
........................................... ”......................... ' vęs bylą, nes kuriam iš kal

tinamųjų ką pasakius priešta*
jsmas). Prie vartų stovi du po-

CHICAGOJE
—T--------

Paslaptingas nužudymas
Užvakar .vakare Lister ga-i 

i.-
tvėn iš važtųpjančio automo- 

biliaus išverstįBs, vyro lavonas. 

Mačiusieji s^ako, kad automo

biliu važiavp . trys nežinomi 

piktadariai. .-2

J j-
Pasirodė .kad nušautas vra

pasiteiravęATRANDA, PROHIBICIJOS li<i.,,i"kni’ ~--------.■ raujanėiai savo parodymams

pažymėjimo įsileido kieman ir ’ ’ A *
, ... ... . z. tardymuose, momentaliai (be

i nulydėjo iki rastines. Čia ne- , , „ '
• . , .. . .. . kolegų pagalbos) randa jo

siryzo duoti Emtntkartes, o . . , J
t , .. . . . pirmesnius parodymus ir pa-nugabeno pas pati teismo pi-.1., . .. . .

AVASHINGTON, kovo 19.1 rnlinink4 Ungenickelj. l ne.eskodamas
Senate iškeltas reikalavi- Badau jau vil,nt> Lietuvos a, Įteikiamos vietos. Valst. gynė-

- -iškirti komitetą ištirti s,ovll_il>ristj}> b'esnledantį dėl J“ lr »«»*»
iijos {statymų vykini- , reika|o pažjBrįjęa ,„a.! kli"lso’ Ki ngai 5{ tą pasizynu,

11* 1 * i Y 1/1 r. iv tsvl ft 1 V 11 1 r, , 4,1. a r. m 1 z\Iv v

VYKINIMAS PAŽAN
GIUOJĄS

mas pas 

prohibic

mą. 1 no klausimu pakviestas no pažymėjimo teiravosi to 

savo nuomonę pareikšti pre- pilief.io* ar yrft toRs laikraS. 

zidento llooverio skirtos ko- tis> kurio pažymėjimą turiu.

-- ——— — — —- J * "Jv — — * J • • f . ** * V I" % M. a *
P. Bica, 42 118 W. Oak ni’sGos pirmininkas (r. \\. Gavęs atsaką, jau iš manęs

!o žurnalistai tik rašo ir lekia 

prie telefono pranešti savo 

redakcijoms nugirstus žodžius. 

Pietų pertraukos metu ple-

gat. PolicijSt*mesnseka to nu- [ VYiekersham. šis pareiškė, k*d reikalavo i-ekomendacljoS kU bitininkų į kalėjimą atgal 
žudymo priežasties. Nes, anot j P1 ()hibicija saly vykinama ne tiems drauge atvykusioms Lie-

policijos, Bica nebuvęs nei 

“bootlegeriu,” nei politikie- 

rium.

Nušovė du plėšiku
Policija vakare visai neti

kėtai užklupo du negru plė

šiku, užpuolusi krautuvėlę 

5001 So. Parkvvay. Kadangi

blogiau kitų įstatymų ir vyki- tnvos žurnalistams, 

nimas pažangiuojąs. Pagaliau i
.jam netekę girdėti apie jo- i ^a^ mažytė, jos didesne

kius papirkimus.

GREEN PALAIKO TEI- 
SOTĄ UNIJĄ

; dali užima kaltinamųjų, liudi

ninkų, gynėjų, ekspertų ir žu

rnalistų “ložės.” Publikai la

bai maža vietos.

Ant sienų jokių valstybinių

INDIANAPOLIS, Ind., ko- ženklų, tik dabartinio prezide- 

vo 19. — Anglekasių unijos n to ir dar kažin kenc port-

karininkus. Aišku, kad aba atsisakp pasiduot,, tad suvažiarime kalbėjo Am. Da- retas ir laikrodis. Salė nese- 

nnsauta. Abu turėjo ginklus. I r|M) pederacijos prezidentas niai taisyta, matyti naujai j- 

Green. Atvirai nupeikė an- vestas centr. šildymas. Ant il- 

glekasių unijos skaldytojus, go pusmėnuliu įlenkto stalo 

Pripažino, kad visi tie, kurie stovi kryželis ir tomai knygų, 

dalyvavo Springfieldo šuva- milžiniškos rašalinės ir tekos 

žiavime, turi būt pašalinti iš su raštais.

unijos. Visi maištininkai vir-Į Teismo pirmininkas šeimi- 

šaičiai turi būt nubausti. Ne- ninkauja pats tvarkydamas te

gali gyvuoti dvi atskiros an- kas, kalbėdamas su eksper- 

glekasių organizacijos.

visus

jie f tą darbą buvo komunistų , 

sukurstyti. Prieš maištininkus 

pasi,įstos valdžios jėgos.

DIRBDINS DIDESNIUS 
ORLAIVIUS

LOS ANGELES, Cal., ko

vo 19. — Ford and Transco- 

ntinental Aircraft Transporta

tion artimoj ateity pradės di- 

rbdinti keturių motorų orlai- 

vius kurių kiekvienu bus ga

lima vežti 40 keliauninkų.

Orlaiviai bus

Plėšikai veikia
Užpraeitą naktį vienas jau

nas plėšikas-šiaurinėj miesto 

! <laly apiplėšė šešias valgyklas, 

paskiau iškėlė kovą policijai 

ir pasprūdo.

Mieste plėšimai plinta, ne

atsižiūrint į smarkų policijos 

veikimą.

Susvilo du vyru
Namuose, 1315 So. A vers 

metaliniai.; avė., kilo gaisras. Susvilo du 

Bus dirbdinami Fordo dirbtu-[miegojusiu vyru: 

vėse Michigane.

MIRĖ ĮŽYMUS FRANCŪZŲ imu. Vyskupas tai atliko ir po

VYSKUPAS

PARYŽIUS, kovo 18. — 

Mirė Arras vyskupijos vysku

pas Julien, 74 metų amžiaus. 

Buvo vienas įžymiausių Fran

cijos hierarchijos narių. Ki

tados velionis buvo minimas 

galimu kandidatu į Paryžiaus 

arkivyskupus.

1911 metais Am. J. Vals

tybių kardinolas Gibbons mi

nėjo savo kunigystės aukso 

Francijlos valdžia

to kokį laiką viešėjo Šiaurinėj 

Amerikoj.

Karo laiku velionio valdo

ma vyskupija buvo labai iš

naikinta. Po karo prisiėjo at

statyti virš 200 bažnyčių.

! --------- ............................................... j Gwlo-

vitcli, 29 m., ir D. Markus, 

i43 n,.

Apiplėšta moteriškė
Du plėšiku apiplėšė Mrs. B.

SANTO- DOMINGO, kovo 

19. — Santo Domingo respu

blikos prezidento ir kongTeso jubiliejų 

atstovų rinkimai įvyks gegu- velionį vyskupą Julien pasky
žfis 16 d.

neveždavo, tik leisdavo salėje 

pasilsėti ir laikraščių jtasi- 

skaityti. Jie apsirengę vasa

riškai ir dar gana neblogai 

(vis dar savo drabužiais ir ii- ‘ 

gaiš plaukais, tik nuteisns jie 

visa to nustoja). Baltos api- 

kaklės, šlipsai, rodo, kad jie 

ir prietelių turi.

Klausiant Hudiuinkų kalti

namieji, ypač kurie mažai ką 

supranta, vokiškai, ima nuo

bodžiauti (mat, kalbėtis nelei

džia). Jei ne kiekvieno liudi

ninko priesaika, kurios metu: 

visi sustoję, tai ir visai už

migtų. Publika labiau reaguo

ji, liet pirmininkas juos su

draudžia ir tie nutyla.

(Bus daugiau).

tais, valst. gynėju ir kitais. 

Žurnalistai grūdasi prie sta

lelio, ant kurio sukrauta šau

tuvai ir kitas pleckaitininkų 

NEW YORK, kovo 19. — turtas. Gynėjai apsivilkę to- 

Šios valstybės vienam sanita- gomis, tačiau laisvai vaikščio- 

rium’e laikoma Mrs. Ida A. ja, kalbasi su žurnalistais, ku- 

Flgler, 81 metų turtinga na-Iriuos vis nuo stalelio tai valst. 

šlė. Ji turi vyro paliktų apie * gynėjas, tai pats teisėjas pa

veja. Viduj salės stovi lenta, 

kurioje Išbraižyta nusikaltėlių 

ti. Jos turtus prižiūri ir tvar- suėmimo vietos planas.

Seniai jau laukia kaltina 

mieji, nekantrauja žurnalistai 

iir susidomėję “draugai,” ku- 

' rių čia iš devyneto- šimtų mie-

--------- į stelio bedarbių būtų atsiradę

AVASHINGTON, kovo 19. ir dar daugiau, jei būtų lik 

— Del ūkių produktų pigumo, užtekę vietų. Mat, gana daug 

daug kenčia ūkininkai. Fede-, vietų užėmė ip policija, kurios 

ralės ūkių komisijos pirminin- be to dar buvo daug in salėj 

ūkas Legge tad paskelbė ūki- ir koridoriuose. Pagaliau tei- 

ninkams patarimų šįmet ma-,smo pirmininkas, suru kęs sa 

žiau visko sėti ir sodinti. Įvo kolegas, su biretais eina.

—------------------ iPublika ramiausiai sėdi. Nie-
PLATINKITE "DRAUGĄ- 1 kas čia nešūkauja “teismas

TURTINGA MOTERIŠKĖ

16 milionų dol. turtų. Neat- 

sakominga tuos turtus valdv-

lontagner, 927 Leland avė., ko ^įsrno paskirtas komitetas, 

kur jinai turi išsinuomavusi

kambarį.

Velionis, be kitko, daug da-; 

rbavosi už Bažnyčios su val

stybe gražiųjų sentikių palai

kymą. Bangelį organizuotų 

darbininkų patraukė į krikš-’nio 

čionišką sorialį mokinimą. 1

Vyskupas Julien buvo Mo-; CHICAGO

rė nuvežti kardinolui sveikini- kadomijos nariu.

ŽYDŲ SKAIČIUS NEW 
YORKE

Apiplėšė namus
Plėšikai apkraustė T 

Jokuboivskio „amus, 4505 Ne

vala gat., (-ragine. Jokubow- 

ski yra vienos unijos “biz- 

” agentu.

F.

ralio ir Politinio Mokslų A-[K£8.
IR APYLIN- 

Šiandie debesiuota; 
mafla temperatūroje atmaina.

GERIAUSIAS PATA
RIMAS

NEW YORK, kovo 18. — 

Amerikos Žydų komitetas ske

lbia, kad Amerikoj gyvena 

4,228,089 žydai. Iš to skaičiaus 

2,003,992 gyvena didžiojo New 

Yorko plotuose, gi 325,000 

Chicagoj. ,

PORT-AU-PRINCE, Haiti, 

kovo IŠ. — Į Am. J. Valsty

bes gi-yžta prezidento Hoove- 

r’io pasiųsta čia komisija

■■■ ■■■■—U ■■■ ■■———Mg

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų . $10.00
Britanijos 1 sv. sterl. 4.8?
Francijos 100 frankų 3.93
Belgijos 100 belgų 13.98
Italijos 100 lirų 5.23
Šveicarijos 100 frankų 19.38
Vokietijos 100 markių 23JI
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VYTAUTO SUKAKTUVES MININT.

Daugelis mūsų kolonijų ruošiasi iškil

mingai niinėti Vytauto Didžiojo 500 metų su

kaktuves. Tai gražus dalykas. Tos iškilmės 

žymiai prisidės prie mūsų tautinio gyvenimo 

ir veikimo sustiprinimo. Tik mums rodos, ta

me prisiruošimo darbe yra gana daug netik

slumų. Nesuvienodinta sukaktuvių minėjimo 

planai, nenustatyta diena, kurioje tas minė

jimas turės įvykti.
Mūsų nusimanymu, Federacijos centro 

valdyba gerui padarys, jei nustatys visoms 

lietuvių kolonijoms vienodus Vytauto sukak

tuvių planus ir paskirs dienų. Kolonijų komi

tetai galėtų padaryti savo pataisas, pastabas, 

o centras jas sutaikinęs visai visuomenei pa

skelbtų. lr tai reikia padaryti greitai, kad 

davus užtektinai laiko kolonijoms savo pas

tabas padaryt ir prie darbo tinkamai pasi

ruošti.

. rint vienodus planus visiems Ameri- 

ko.- lietuviams ir nustačius tų pačių dieną, 

apvaikščiojimas išeitų iškilmingesnis ir daug 

tikslingesnis, nes tas pats išgarsinimas spau- 

* doje ir tos pačios priemonės sukeltų mūsų 

visuomenėje tam tikrų ūpų. Tas, be abejo, gu 

viau atsilieptų ir į kitataučius.

Mums rodos, kad daug punktų, jei tik 

ne visus, būtų galima priimti Lietuvių. Ka

talikų Vakarinių Valstybių Konferencijos 

priimtojo plano. Šios konferencijos nustaty

tųjų’ sukaktuvių paminėjimui dienų — spalio 

27 d. (Vytauto mirimo dienų) būtų galima 

visiems Amerikos lietuviams priimti.

Pagalvokime ir pasv arstykime.

S. L. A. kovoja, kad apsigynus nuo bol
ševikų, kurie jau keli metai kai daro pastan
gų užgrobti tos organizacijos vadovybę ir, ži
noma, jos turtų. Tačiau neišrodo, kad šie met 
bolševikams pavyktų savo tikslo atsiekti, 
nes nominuojant kandidatus jie buvo žymioje 
mažumoje. Nei bent seime sudarytų didžiu
mų, atmestų referendumo išrinktųjų valdybų 
ir savo žmones išrinktų. Bet ir čia bolševikai 
nedaug teturi vilties.

Katalikų Susivienijimo vadovybę savo 

laiku į savo rankas pasiėmė mainieriai ir, kai 

išrodo, jie jos nemano paleisti. Del to, einant 

kuopose balsavimams, varoma agitacija, kad 

į L. lt. K. S. A. centro valdybų išrinkus ne 

vien mainų rajonuose gyvenančius žipones, 

bet ir kitur kt, Chicagoje, Naujoje Anglijoje, 

Nevv Yorke ir kitur. Dėlto ir čia yra susidar 

riusios dvi grupės, kurios išstatė j valdybų 

savus kandidatus, tarp kurių eina “rinkimų 

kova”.

Nors mes nesame tokios “politikos” ša

lininkais, tačiau manome, kad dabar kaip tik 

yra laikas “išsipolitikuoti”, kad po rinkimų 

visos grupės galėtų susijungti bendram or

ganizacijos darbui. Del to visi nariai turėtų 

gyvai dėmėtis savo organizacijos reikalais, 

dalyvauti valdybos rinkimuose, kad paskui 

nebūtų užsimetinėjimų vieni ant kitų.

Mums rodos, kad L. R. K. S. A. būtų 

sveika, jei centro valdybon patektų keli tin

kami žmonės iš Chicagos. D’ štai dėl ko.

Chicagoje yra didžiausia lietuvių kolonija, 

kur Susivienijimas turėtų gražios progos aug

ti narių skaičiumi. Reiktų čia įdėti darbo. 

Tačiau nėra kam dirbti, nes tokia-didelė ko

lonija centro valdyboje neturi nei vieno at

stovo. Šie rinkimai tų trukumų privalėtų pa

pildyti.

Kandidatais yra išstatyti p. Antanas Sut

kus iš Waukegan, 111., senas ir rimtas lietu

vių katalikų veikėjas ir didelis Sus-mo prie- 

telis, daug organizacijai pasidarbavęs ir p. 

Tanias ŠeĮmis. Jiedu, patekę į Susivienijimo

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
KŪDIKIŲ MERGAIČIŲ ŽU

DYMAS KINIJOJ.

Krikščioniškas pasaulis jau 

senai yra susidomėjęs pago

niškomis Kinijos gyventojų 

praktikomis žudyti gimusius 

kūdikius — mergaites.

Pastaraisiais laikais Kini

jos autoritetai darbuojasi tų 

biaurų ir baisų įprotį užginti. 

Sako, seniau gal ir buvę pa

našių įvykių. Bet šiandie e- 

santi didelė retenybė. Girdi, 

tik tamsiausi ir fanatiškiausi 

kiniečiai tėvai gali žudyti vos 

gimusius kūdikius mergaites.

Tie patys autoritetai už tų 

žinių į pasaulį skleidimų kal

tina Šventosios kudikybės dar 

buotojus, kurie Kinijoj išlaiko 

kūdikiams prieglaudas. Girdi, 

tie darbuotojai skleidžia viso

kių apie kiniečius prasimany

mų, kad tik surinkti sau dides

nius fondus užsieniuose.

Bet tuos autoritetų uižgini-

džiai ir pašelpa bus parūpin

ta.

Kiekvieni tėvai, kurie išau

gins tris dukteris, iš valdžios 

apturės oficialius sveikinimus.

Kiekvienas valdžios tarnau

tojas, kurs rūpinsis šelpti ne

turtingus tėvus, kurie augina 

mergaites, apturės iš val

džios dovanų.

Turtingus kiniečius, kurie 

šelps neturtingus tėvus, val

džia atžymės oficiale pagar 

ba.

Bus pagerbti ir valdžios tar j 

nautojai, kurie pasidarbuos Į 

atkalbinti tėvus nežudyti ku-' 

dikių-mergaičių.

1
Pagonai tiki prietarams, J 

kad kelios mergaitės šeimyno

je yra šeimynai nepalaima.

KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
MISIJOS.

IR GI PRANAMS.

Moterys labili mėgsta įvairias pranašystes daryti. Štai. 

ir ši, Mine Sylvia, žinoma kaipo “kunigaikštytė” Beck, Vien- 

noje, pranašauja mūsų žemei dideli “gal’’ - ’-r.r.uėjiir.ų”; po

litinių nelaimių, vargt), pragaišč'ų ir lt.
------------------------ ■ -J-LCT-------- !------- L-a-T?.-’. .r- ■ ■

lai!: i niais ir 206 žemesniosios semi-

Šventoji Tikėjimo Propa- 

andos kongregacija paskelbė 

mus sutriuškina^Shangkajuj naujų oficialių žinių apie Ka- 

leidžiantas kiniečių laikraštis talikų Misijas, visam plačiam

“Che-pao”. Jis paduoda visų pasauly gyvuojančias. Labai

.. . . .. .... .... -v ,, .nepašvenčia viso savo

eilę priemonių kuaikra-mer-i retai tos rusies smulkmenos' .. . „ ., . ,_a. . .v . - ‘ [7 , . . I . ,r. .. , ... ,T i Misijoms, turi nuosavų pas r.narį jos su i „47b auklėtiniais.
gaicių , žudymo į sulaikymui, apie Misijas skelbiamos. Nes j. __ Ir__ i_i.^____________  i„i.i..
kų yra išsprendusi Shansi tai brangintinas darbas

visa surankioti ir tai visa. x . ...

a i_____  IS-1- Mod-ikalių darbuotojų Mi

. ilinių užsiėmimų, nes Misijų

SUS-MŲ VALDYBŲ RINKIMAI.

Įvairių katekizmo mokyklų 

618, kurias lanko 14,896 žmo

nių. Normalinių mokyklų 156 

su 8,032 mokiniais (kandida

tais). Viso įvairios rūšies mo

kyklų ir mokslo įstaigų, pra

dėjus pradžios mokyklomis ir 

Į 615 žmonių. I įmigus universitetais, yra 31,-

Visų Misijų plotuose kata- 118. Šias visas mokyklas (ir 

likų yra 13,345,373. Išto skai-(aukštąsias mokslo įstaigas) 

čiaus Europoje (Skandinavi

joj ir pietrytiniuose Europos

[dirvose užsiėmimai nepelni į-
provincijos taryba.

Tas laikraštis gruodžio 4 krūvon sutraukti, 

d., 1929 m., tarp kitko rašo:| Ofieialės žinios apie Misijas

“Sliansi provincijoje k u- atspaudintos didelėj knygoj.

dikių-mergaičių žudymo prak-! Darbas atliktas Vatikano ..... , , ... .....

-v .... L,. . . .. o , , [Misijose darbuojasi viso 16o
tika taip giliai įsisakmjusi, Miesto spaustuvėj. Paduoda-!,.,., ,____ ,
kati ligšiol tų biaurų ir baisų mi visų Misijų vardai, pažy-į 

įprotį išnaikinti nesurasta a- minia kiekvienos plotai. Nu- 

tatinkamų priemonių. Valdžia rodoma kur kiek darbuojasi 

prieš tai yra bejėgė. Toj pro-, vpskupų, kunigų, brolių ir se-

sijose yra 226 gydytojai ir 855 

slaugės.

Tad Katalikų Bažnyčios

Visi, kam tik rūpi Sus-mo gerovė, pa
duodami savo balsus, turėtų gerai tai atsi
minti. Čia mes kalbame ne vien apie vaka- į ruošė gyvenančius narius, bet visur, neišski- 

j r i ant nė Pcnsylvanijos.

r . . .yi . .y. ... . m i • 677, Japonijos imperijoj 206,-
Jei moteriškei iš eiles gema 40,L4 asmenys, lame skai-i__. .. ...... .. .
. y. .. ... . .... y.’. , • • r,,i(l7H Malezijoj ir Okeanijojtrecioji mergaite, kūdikis tuo- ciuje 12,952 kunigai, 5,110 .. •

y , , • Ten.) . j596,034, Afrikoj 3,202,993 ir
jaus nužudomas. brolių ir 28,112 seserų. I . . ..

11 Amerikoj 2,280,541

lauko 1,521,710 mokinių. 

Toliaus — ligoninių 691,

Abejuose mūsų Susivienijimuose prasidėjo 

centro valdybų rinkimai ir abejuose eina 

smarki grupių agitacija už savus kandidatus.

Bolševizmas yra kruvinas, baisus, dėl to 

jo visus pasaulis kratosi.

“Taip praeina pasaulio garbė”. Šiuos 

žodžius galima pritaikinti Primo de Riverai, 

kuris prieš keletu mėnesių savo rankoje lai

kė Ispanijos valdžių, buvo diktatorium, nuo 

kurio žodžio drebėjo kiekvienas to krašto pi

lietis, o šiandien jo lavonas, ašutiniais vienuo

lio rūbais apvilktas, parvežamas iš ištrėmi

mo. Ir taip praeina visų žmonių šio pasaulio 

garbė, neišimant nė diktatorių.

į Teisė Valdyti Orų.
(Šių dienų juridiški pasaulio reikalavi

mai)

(Tąsa)

Suprantama, oru judėjimui išvysty

ti įstatymai turi apriboti atskirų žmonių 

E orO nuosavybės teisę. Bet. tai darant, rei-

• kia, kad būtų apsaugoti ir žemės savinin- į 
. kų interesai, pav., reikia nustatyti aukš

tumų, už kurios žemiau vietose aptverto

se arba apstatydintose bendrai skraidyti

| negalima.
Bet vis dėlto laisvam išsivystymui 

susisiekimo oru reikalinga, kad skraidy- 

tojai oru turėtų teisę nusileisti ant ats

kirų savininkų žemių, jeigu priversti tų 

K padaryti dėl mašinos pagedimo arba oro 

į būklės. Savaime suprantama, visi nuosto-
* liai, tuo laiku atsitikę, turi būti kultiniti- 

i kų atlyginti. Pavyzdžiui. įsivaizduokite.

kad skraidytojns atsidūrė tokioj** būklėje, 

jog mato išsigelbėjimų tiktai tuojau nu

sileidus ant žemės; o po juo tuo laiku \ 

randasi koki nors brangūs šiltadaržiai Į 

(oranžerijos), kurių savininkas pasiruošęs 

savo nuosavybės nepaliečiannimų ginti 

dar gi su ginklu rankose. Štai tokiems 

atsitikimams ir reikalinga, kad skraidy- 

tojums būtų įstatymo pripažinta teisė 

nusileisti ant žemės, nepriklausomai že

mės savininko sutikimo.

Be minėtų klausimų, yra nemažai ki

tų ginčijamų klausimų “oro teisėje”. Iš

gvildenkime, pav., tokį atsitikimų. Aero

planas, dcl nelaimės, nukrito į kiemų ko

kiame nors ūkyje; tai bedarant buvo už

muštas ėjęs per kiemų darbininkas, aero

plano keleivis buvo sužalotas, o nuo sus- 

progusio benzino sudegė koks nors tro

besys. Kas turi atlyginti ūkio savininko 

nuostolius nuo gaisro, apmokėti keleivio 

darbingumo nustojimų ir mokėti pašalpų 

užmuštojo darbininko šeimynai ? Tiesa 

įstatymo prasmę, visų tų turi paduryti 

tas asmuo, kurio veiksmas padarė visas

tas žalas, t. y. šiuo atveju skrajotojas. 

Bet jeigu tas skrajotojas skrido pavestas

dispensarijų 1,848. Našlaičių 

prieglaudų 1,525 su 81,240 

našlaičių. Prieglaudų sene

liams 299 su 11,332 seneliais. 

Raupuočiams prieglaudų 81 

su 14,070 raupuocių. Be to yra 

dar 134 kitos įstaigos su 9,- 

966 įnamiais.

Misijose leidžiama 164 laik

raščiai ir laikraštėliai.

Nuo bir- 

ligi birželio,
Kadangi tų įprotį išnaikin- Šį skaitlingų personalų su-i - . 

ti nerasta priemonių, provinci- daro 51-os tautos žmonės. Vi-'jg.,y m vįsosc Misijose kata- 

jos taryba (valdžia) paskelbė sas personalas paskirstytas į jikų skaičius'padaugėjo 479, 

tėvams pašelpų arba atžyraė- 374 bažnytines divizijas (da- įįmonėmis

jimus, jei jie nežudysių kudi-Hs) 81 šaly. i AukSčiau minėtas Misijų

1926 m.

kių-mergaičių. Be reikalingos
Misijų priešaky yra 281 vys

pinigBkos pašelpds pašylomi kupas ? M pretekUas
įvairios rųšies oficialiai atžy- i Be to misionierių personalo

mėjimo lakštai KvWS ir šei- Jar 5f>.

.„ynoms; taip pat pagyrimai katekistai, 38>.

679 pasauliniai mokytojai ir
žodžiu.

Jei šeimvna pęturtinga ir 25,684 pasauliniai krikštvto-

reikalinga pašelpos, tai turi jai. Kai-kuriose misijose dau- 

but pranešta provincijos vai-'gelis tų pasaulinių darbuotojų

įmonės arba finuos, kurioms jis tarnauja, 

tai atsakomybė gali būti uždėta tai fir

mai.

Jeigu limta įrodys, kad nelaimė at

sitiko dėl skraidytojo kaltės, — bus at

sakingas skraidytojns. Jei sugebės įrody

ti, kad avarijos pričžsaitinii buvo nenuga

lima jėga (pav., didelis vėjo šėlimas), tai 

nei jis, nei firma nėra atsakingi. Jeigu 

bus pripažinta, kad dėl įvykusios katas

trofos kultas keleivis, įjūris darant kokį 

nors manevrų neatliko to, ko nuo jo rei

kalavo lakūnas, — tai atsakyti dėl nuo

stolių gali ir sužalotas keleivis... Matytis, 

kad laukti čia teisingo sprendimo negali

ma, todėl, kad vienokis arba kitokis klau

sinio pastatymas priklauso labiausiai as

menų, tiesioginiai suinteresuotų (skraidy

tojo keleivio). Taip pat daugelyje atsiti

kimų visiškai negalima pasakyti, dėl kie

no kultės įvyko katastrofa. Kaip, pav., pa

vadinti katastrofų, įvykusių su aeropla

nu- iruo snstojimo motoro ore: ar tai yra 

“nenugalimos jėgos” veikimas (tuomet 

niekas neatsako už nuostolius), ar tai a-

personalas ir visi čia išskai

čiuoti katalikai, lygiai kaip ir 

pačios Misijos priguli Šven

tosios Tikėjimo Propagandos 

Kongregacijos žinybai.

Visose Misijos^ yra 45,826 

bažnyčios ir koplyčios. To

liaus, yra 103 aukštesniosios 

seminarijos su 2,495 buklėti?

Periodinei Skausmai
Labai palengvinami su 

ORANGEINE MILTELIAIS 
Milionai kasmet suvartojami per 

virS 30 metų 
NEKENKIA

JUSU APTIKKININKAS PARDA
VINĖJA IR REKOMENDUOJA 

ORANGEINE 
MILTELIUS

’parato netvarkos padariniai (tuomet at

sako aparato savininkas), arba to ne

prižiūrėjęs lakūnas, ar, pagaliau, čia kal

tė vieno skraidytojo, kuris nesugebėjo nu

sileisti ant žemės be nelaimingų nuoty

kių J

Turi būti nustatytos bendros taisyk

lės ir dėl paties judėjimo oru. Kas kam 

turi užleisti kelių, kur reikia suktis susi

tikus, kokiame atstume galima lėkti aukš

čiau arba j>o kitais orlaiviais, kokios Įirie- 

nionės turi būti naudojamos išvengimui 

susidūrimo naktį arini ūkanoje, — visi tie 

klausimai turi būti tiksliai ir aiškiai išriš

ti.

Dar tenka {įasakyli keletu žodžių dėl 

baudžiamųjų įstatymų, surištų su judėji

mu oru. Buvimas ore gali suteikti pikta

dariams daug naujų priemonių išpildyt 

blogų užsimojimų prieš ramius gyvento

jus. Todėl tokios rūšies nusižengimai tu

ri būti baudžiami griežtesniu būdu, ne

gu panašūs nusižengimai ant žemės. Tų 

pat galima pasakyti ir apie nusižengimus,

daromus ant žemės, prieš skraidvtojus, jų 

aparatų atžvilgiu.

Tačiau “oro teisės” sistematiškas kū

rimas praktikoje sutinka tiktai sunkumų. 

Bet kokia teisė turi remtis jėga, o tos 

' jėgos ore dar nėra: valstybės dar netu- 

' ri pakankamai oro laivyno savo oro ri

boms apsaugoti, o administracija neturi

dar oro policijos.

[ Bet, kad lai yra būtini naujausių 

laikų juridiški reikalavimai — diktuoja 

pats pažangusis mūsų gyvenimas, Tie 

klausimai, kaip matome, nemažai yra aj> 

tarti ir suformuluoti*).

‘ - - - ■____ -

■* / Tarptaittinė Vašingtono susiekimo 

konferencija savo gruodžio 13 d. posėdy 

svarstė pasaulinio oro susisiekimo padėtį 

' ir konstatavo, kad oro susiekimo tinklas

4
esųs labiausiai išsiplėtęs Vokietijoj, kuri 

šiuo atžvilgiu užima pirmų vielų.

Leonas Vitkauskas.

(Pabaiga)
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s svečiai užl raukė himnų, po ku
rio gerb. kuu. prof. Būčys,

Prof. Kampininkas

Praūžus baisiai komunistų 
revoliucijai, kovo 6 d., užge
sus paskutinėms jos žarijoms, 
ir galutinai sutraukus iŠ Ame
rikos lietuviški] draugų laik
raščių krūvon visus tos revo
liucijos davinius, vyriausias 
Rusijos bedarbių draugas — 
caras Stalinas liko baisiai ne
patenkintas. Kairį ūsų piktai 
pakramtęs, jis sėdo ir parašė 
Amerikos draugams nemalonų 
raštų, kuriame būtinai reika
lauja kovo 6 d. revoliucijos
vadų pasiaiškinti. Kaštas 

A

buožijų. Draugų koresponden
cijose iki zet suskaityta, kad 
revoliucijoj Clevelande, tam 
buožių metropoly, dalyvavo 
tarpe 40,(XX) ir 50,(XX) komunis
tų, ¥oungstown*e — 20,000, 
Tolodoj 10,000, Akrone — 20,- 
(XX), Warren’e — 5,000, Can
ton’e — 15,000 ir pačioj buo
žių sostinėj — Columbus — 
2. Sudėjus visa krūvon, susi
daro 120,002 komunistų mace!

“Turint tokių' minių, vie
nų dienų buvo galima Oliio 
buožijų raudona padaryti! 
Tokiam Clevelande, kur poli
cijos raitos, pėsčios ir sėdin
čios yra, gal, nedaugiau 3,000, 
50,000 revoliucionierių vienam 
majorui žemai nusilenkė ant 
miesto namo stepsų! Tai sar 
mata! Tokio lepšiškumo aš 
savo gyvenime da nesu matęs! 
Ir dabar prieš visų pasaulį 
reikia man vėžio rolė lošti, 
reiškia raudonuoti!

“Taigi, lauksiu mane pa
tenkinančio pasiaiškinimo, dėl 
ko jūsų vedama kovo 6 d. re
voliucija taip lepšiškai išėjo. 
O jeigu to nepadarysite, už
rauksiu savo sendvieių terbų 
ir toliau jus negausite nei pa-

dasi pačiuose, žiemiuose. Ten 
klimatas yra labai šaltus, gy- ’ 
venamas tik pats pietų smai
galys, kuriame yra apie 14,- 
(XX) žmonių, šiaip kraštas yra 
apdengtas niekad netirpstamu 
ledo ir sniego klodu.

Kraštas dėl nepalankių są
lygų mažai ištirtas, seniau, 
sprendžiant iš geologiškų ka
sinėjimų, atatiko savo vardo 
prasme, visas žaliavęs ir ten 
augę šiltų kraštų augalai.

Jeigu pečius skauda
daryk sekančiai

skamba sekančiai:
“Draugai bedarbiai!
“Kovo 6 d. mano lupomis

buvo Įsakyta jums pajudinti 
proletarinė 'macė' , sukelti 
revoliucijų ir nuversti nuo 
žemės visus buožes. Pristaty-: prasto sukorio. 
tos man iš Chicagos ir Broo-j “Jūsų caras. — Stalinas?iš Chicagos

klyno lietuviškų bedarbių laik 
raščių korespondencijos aiš
kiai, kaip ant nosės, rodo A- 
merikos proletarinės macės’juos jaučiama didelis. Net be 
vadų lepšiškumų! Pavyzdžiui i darbis Pruseika iš Brooklyno 
imu tik vienų Ohio caristinęi iššauktas Chicagon.

Nežinia, kokj mūsų draugai 
bedarbiai duos Stalinui atsa
kymų. Bet nusigandimas pas

kaipo seniausias Romos lietu
vių gyventojas, sveikino Ro
mos lietuvių vardu kaip at
stovų, taip ir Lietuvų, linkė
damas ilgiausių metų. Po kun.
Būčio kalbos p. Černeckienė 
svečius pavaišino skaniu vy
nu ir saldainiais. Po vaišių 
vėl atstovas paprašė visus 
grįžti j saliona, kuriame lau- 

: kė Romos dienraščio “Mes- 
saggero” fotografas.

Nutraukus paveikslus, sve- ' Danai, turėdami savo žinioj 
čiai padėkoję gerb. atstovui tokį milžiniškų kraštų nori jį 

'ir jo žmonai už vaišes, skirs- geriau išnaudoti. Tuo tikslu 
j tesi į namus ant arbatos—va- jie dažnai siunčia moksliškas 
karienės, tai pas gerb. K. ekspedicijas j krašto gilumų 
Šaulį atstovų prie Vatikano, tyrimo tikslais.-Viena tokia 
kuris iš anksto visus vietos ekspedicija po dviejų metų 
apielinkės lietuvius buvo už- buvimo Greenlandijoj nesenai 
prašęs. I sugrįžo Ekspedicijos vadas

Vakare buvo suruošta “ar-geologas Alving Petersonas pa 
batėlė” pas gerb. atstovų Šau- pasakojo iš savo kelionės įdo- 
lį. Visi susirinko, kurie buvo injlt dalykų.
ir pas p. Černeckj. Atvyko iri
p. Černeckis su žmona. P-ai j rimtus mylių nuo Sco-
Šaulys širdingai svečius vai- reshy įlankos į šiaurę, tarp 
gjno įamžinu ledų ir sniego kalnui

Per vakarienę išreikšta da-Į a.. , --- --
i ug gražių Lietuvai linkėjimų.

Kalbi*jo abu atstovu ir priva
čiai svečiai.

Po vakarienės visi pakeltu 
ūpu skirstėsi į namus.

Šių metų Romos lietuvių 
Šešiolikta Vasario bus visie
ms ilgai atmintina.

Ex-A merikietis.

1
IŠ ROMOS,)

(Musų korespondento).

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Nors nedidelis būrelis lie
tuvių gyvena Romoje, bet sa
vo tėvynės nepriklausomybės 
metinę šventę, Šešioliktų Va
sario, šventė kuo iškilmingiau
sia.

Išvakarėse jau vietiniuose į 
Romos laikraščiuose keletu sy
kių buvo patalpinta praneši
mai (Lietuvos Atstovybės),

naitis, subd. — kun. J. In so
da, Ceremonijoriuni gerb. kun. 
Dr. V. Podolskis, kuris pra
eitų vasarų baigė aukštus 
mokslus Friburgo universite
te Šveicarijoje, gaudamas te
ologijos daktaro laipsnį ir ru
deny atvyko j Roma studijuo
ti Šv. Rftštų.

ĮVAIRENYBĖS.
Šiltų kraštų oaza Greenlandi

joj.

Greenlandija milžiniškas 
kraštas, kelis kartus didesnis 
už Europų, yra Atlanto vande-: ] 
nyne tarp Amerikos žemyno 
ir Europos, trikampio pavy- ( 
dalo, apie milijonų kvadrati
nių mylių. Greenlandija ran-

Po mišių gerb. 
Būčys, Marijonų

kun. prof. 
Generolas,

kad šešioliktų Vasario, deleipasakėiškilmeipritaikintųpa- 
Lietuvos nepriklausomybės su'mokslų, po kurio, prie išsta- 
kaktuvių, bus iškilmingos pa-j tyto Šv. Sakramento, atgie- 
rnaldos 10:30 ryto P. Marijos i dota “Te Deum” ir suteikta 
Loretos bažnyčioje prie Foro palaiminimas Šv. Sakramentu. 
Trajano, kad tuo būdu davus Taip ir baigės lietuvių Romo- 
progos sužinoti apie iškilmes Ije šešioliktos Vasario j>amal- 
netik Romoje, bet ir kituose' dos.

4 artimesniuose miestuose gyve-1 Po pamaldų visi nuvyko
liautiems lietuviams.

Paskirtu laiku nemažas lie
tuvių būrelis susirinko į mi
nėtų bažnyčių, taippat atėjo 
nemažai ir svetimtaučių. At
važiavo ir Lietuvos atstovai: 
pp. V. Černeckis Quirinalui 
ir K. Šaulys Apaštalų Sostui, 
taipgi porų karininkų, kurių 
pavardžių neteko sužinoti.

Prieš iškilmingųsins

MOTINOS dabar 
sužino vertę

MAGNEZIJOS

pas Lietuvos atstovų Quirina- 
lui p. V. Černeckj, kad per jj 
išreiškus Lietuvai linkėjimus. 
Suvažiavo nemažas būrys lie
tuvių. Atstovybės salionas vi
sas užsipildė. Aš nei netikė
jau, kad tiek lietuvių būtų Ro- rai 
moję. ■a*

Svečiams

Kadangi Phillips 
Milk of Magnesia 
gelbsti užlaikyti val
kus sveikatoj ir ge
rame upe. tai kiek
viena motina privalo 
apie jį žinoti. 11

Sis nekenksmingas 
veik be skonio vais-I 
tas geriausia pašalina

valkuose tuos simptomus, kurie pa
prastai kįla dėl surūgusių vidurių, į 
vėmimo, karščiavimo ir dieglio. 
Kąipo lengvai liuosuojantis, jis Į 
švelniai veikia, bet tikrai, pašatin-1 
damas sukietėjimą, slogas, valkų, 
ligas.

šaukštukas Phillips Milk of Ma- ! 
gnesia atlieka darbą pusės paintės 
kalkinio vandens prirengiant karvės ! | 
pieną kūdikiui. Daugelis vartojimo 
būdų yra išaiškinti knygoj “Useful 
Information”. JI jums DYKAI bus į 
pasiųsta. Kreipkis J The Phillips Co., j | 
117 Hudson St., New York, N. Y.

Pirkdamas žiūrėk, kad gauti tikrą 
Phillips Milk of Magnesia. Dakta- 

Jį ligoniams skirdavo per 50
■

Iiiimaudyk karatam* vandenyje. 
Muskulai pasiliuoauoja. Skylutės at
sidaro. Uždėk Sloan’a Liniment ant 
skaudančių vietų ir eik gulti. Pa
busi aveikeeniu.

Sloan’s karitis kaitina kūnu bg 
saulės šviesa. Atneia iviežio kraujo 
paliuotuoti suatinguaiua muikuhia. 
Vartojam** net į 13 milijonų namų. 
Gauk aviečių bonką šiądien, 35 
centai.

SLOAN’S Liniment

kurios sluoksniai net žemės pa 
viršiuj guli.

Danai rimtai susirūpinę 
'kaip šitų oazų išnaudoti. Ma
nomu jų apgyvendinti žmonė
mis. Norinčius šiaurės robin- 
sonais tapti Danijoj susirado 
daug.

ij — Kokia yra stipriausia
vandens jėga pasaulyje?

— Gražios moteries ašaros.

PAVASARIS ČIA PAT!

rado žavingai žaliuojančių di- kiškių, vilkų ir meškų, net iš- 
dėlę lygumų. Joje augo įvai-1 tisais pulkais bevaikščiojan-
riausf augmens, gėlės, lapuo
čiai ir spygliuoti medžiai. Ši
tam šalčio sukaustytam kraš
te tarp sniego ir ledų kalnų 
amžinoje oazoje buvo nepap
rastai daug gyvulių: stirnų,

čių, ir įvairių paukščių, ftitos 
ledynuotamę krašte oazos bu
vimų palaiko požeminių karš
to vandens srovių veikimas. 
Prie oazos ekspedicija rado 
daugybę akmeninės anglies,

Pavasaris prasideda kovo 21. bet pir- 
I mosios to malonaus sezono savaitės 
vis dar būna žiemos įtakoje, ir Jus 

, galite las pavojingas savaites pra
leisti saugiai Jei savo kūną. apšar-
vuosit nuo ligų. Tam tikslui

TRINERIO KARTUS VYNAS
yra geriausias vaistas. Jei Jūsų vi
duriai tvarkoj, tai visas kūnas spiriasi 
prieš pavasario ligas. Trinerio Kar
lus Vynas pastato jūsų vidurius ge- 
rtauslon padėtin, užlaiko Svarius, ge
rina virškinimą Ir neleidžia vidu

piams užsikimSti. Imk jo reguleriai 
po stalavą Šaukštą prieS kiekvieną 
valgį. Pradėk Šiandie. Visose aptie- 
koset Sempelis iš Jos. Triner Co.,
1333 So. Ashland Ave., Chicago, Iii.

NEMOKAMO SEMPELIO KETONAS, 
Dept. 13

Vardas

Lietuvių Maldininkų Kelionė į Lietuvą

Amerikos Lietuvių Katalikų
Federacija šiemet organizuoja 
ekskursijų į Lietuvą, per Romų 
arba taip vadinamų maldininkų 
kelionę. Romoje aplankys Šven
tąjį Tėvų, katakombas, grąžiu
sias ir didžiausias pasauly baž
nyčias, šventas vietas, sustos dvi 
dieni Neapolyje, iš kur nuva
žiuos į Pompėją. Romoje išbus 
septynias dienas. Maldininkus 
globos Romoje gyvenantieji Tė
vai Marijonai — didžiai gerbia
mas kun. Prof. Būčys ir kun. 
prof. Rėklaitis.

Šie metai yra Vytauto Didžio
jo metai. Iš tos priežasties Lie
tuvoje įvyks visa eilė iškilmių, 
kuriose daugelis Amerikos lie
tuvių norės dalyvauti. Pakelyje 
iš Romos į Lietuvų, maldininkai 
norėdami, galės sustoti Obera- 
mergau mieste, kur šiemet Įvyk
sta Kristaus Kančios vaidinimas

Ši ekskursija iš New Yorko iš
plauks 1930 m. gegužės mėn. 17 
diena, laivu “Roma”, šis lai
vas yra didžiausias ir gražiau
sias iš laivų, kurie eina iš A- 
merikos į Italiją.

Šiai maldininkų kelionei vado
vaus kun. M. Urbanavičius, M.
I. C.

Laivakorte i Neapolį $120.00 Ir $104.00, o kelionė Iš Romos į Kauną antra kle
ga $48.00, trečia $35,50. Taksai $5.00.

VISAIS KELIONES Į LIETUVĄ PER ROMĄ
Reikalais Kreipkitės Į

FEDERACIJOS KOMISIJA
2334 So. Oakley Ave. Chicago, III. Tel. Roosevelt 7791

Per Romą
ŠAUNIAUSI KURINIAI

M Adresas

nemažas Romos .Marijonų jau
nų vyrų choras pagiedojo

Pulkim ant kelių,” kurios 
graži ineliodija ir gražus gie
dojimas darė didelio įspūdžio, 
ypač svetimtaučiams, o taip
pat ir lietuviams nemažesnis 
buvo įspūdis ir džiaugsmas, 
kad lietuvių kalba ir giesmės 
Šešioliktoj Vasario skamba A- 
mžinojo Miesto bažnyčio,įe.

Iškilmingas Šv. Mišias lai
kė gerb. kun. Dr. Rėklaitis; 

’fliakonu buvo kun. K. Stepo-

susirinkus ir vi
siems susipažinus, p. V. Čer- 
neckis paprašė visus svečius 

mišias įeiti į valgomąjį snlionų.

“Milk of Magnesia” buvo Chas. 
H. Phillips Chemical Co. S. V. re
gistruotas vaizbos ženklas ir jos 
ptrmtakuno, Chas. H. Phillips nuo 

'1875.

Suėjus į galionų p. Čarnec
kis, atsistojęs prie stalo, pa
sakė gražių prakalbų, liečian
čių šios dienos iškilmes ir jos 
reikšmę, apie Lietuvos praei
tį, lietuvių pirintakūnų ir da
bartinių jos sūnų atliktus da
rbus krašto gerovei.

Baigęs savo gražių kalbų p. 
atstovas jiaėmė taurę, jį pa
sekė viri, ir pakėlę jas tris 
kartus sušuko “Valio” už 
Lietuvą ir triR tykius “Va
lio!” nž p. Černeckj. Paskui

SV. PETRO 
BAZilJKA

Tai .šauniausias 
kūrinys Michel- 
angelo Ir Bcr- 

snknrtas.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SEECIALISTA
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

tlk-rą specialistą, ne paa kokj nepa- 
tyrėlj. 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 — Scope — Raggi. 
X-Uay Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologlškas 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 ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų. širdies, reumatizmo. kirminų, 
uždegimd žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenejusią. fsi- 
kerėjuslą, chronišką ligą, kud ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 
mane.

DR, J. E. ZAREMBA
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SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1018
W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
t po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7 

Nedėliomls nuo 10 ryto iki 1 
no pietų

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

Ali drnUi*.—38c ud <5e jar* ud tnb-«. 
Children’a Mo.terolelnailder fonn) 35c.

Better than a Mušt ar d Plaster

From Youth to Age
Moteries gyvenime yra trys 
Išbandymo laikai: kuomet 
mergaitė bręsta j merginą, 
pirmas gimdymas ir vidur
amžis. Tada J.ydia E. Pink- 
hamis Vegetable Compound 
gelbsti atgauti sveikatą ir 
gajumą. ą

I VD1A E. PINKHAM’S 
\ EGETABI E COMPOUND
INIU N! VISHII IM MI I> MtSS
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DRAUGUS ’Į*- « Trečiadienis, Kovo IH, 18$G

LIETUVIAI AMERIKOJE

WAUK£GAN, ILL
Misijos.

Waukegane, Iii. kovo D d.

Jonas B. tiuanzą, 4Jį»trquoJi-4 ffMtato. Natunodami drobužių
tata

WEST PULLMAN, ILL
Pagerta# pritart) J.

lietuvių parapijos bažnyčioje į Kovo 15 d., par. salėj įvyto 
prasidėjo Misijos. Misijoms gražus vakaras: vakarienė su 

vadovauja T. T. Marijonai —1 gražiais pamarginimais. Tuo 

kun. prof. J. Vaitkevičius ir .vakaru vrestpulraaniečiai iš- 

kun. Ant. Petrauskas ir tęsis' reiškė padėkų gerb. firel. J. 

jos dvi savaiti t. y. iki kovo Maciejauskui irž jo pasidarba-
23 d. Pirmoji savaitė buvo 

skirta moterims ir mergai

tėms, gi antroji vyrams. Mote

rims misijos jau užsibaigė 

kovo 16 d.

Susidomėjimas misijomis 

pas žmonės matyti didelis ir 

vyksta jos labai gražiai.

Pirmose dienose, tiesa, 

klausytojų buvo kiek mažiau, 

bet kasdiena jųjų skaičius vis 

didėjo ir didėjo. Misijonierai 

jau daug vietų Amerikoje lai

kę žmonėms misijas, pažįsta 

gerai, ko jiems daugiausiai 

reikalinga, savo pamokslais, 

sakomais tris syk į dienų, pri

taikintais gavėnios laikui ir 

paįvairintais pavyzdžiais iš 

gyvenimo, stengėsi duoti žmo

nėms to, ko jų sielos labiau

siai trokšta, taip kad kiek

vienas gali pastebėti savyje 

tuos trukumus,/kuriuos reika

linga atpildyti, rasti savo nu

silpusioms sieloms tinkamų 

maistų, jas atgaivinti ir pas

tiprinti. Todėl ir nestebėtina, 

kad į savaitės pabaigų per vi

sus pamokslus, o ypač Vaka

rais, prisirinkdavo baižnyčia 

pilna klausytojų.

Užbaigdami misijas t. t. mi

sionieriai, pritaikydami ata

tinkamus pamokslus, davė j- 

vairių pamokinimų, suteikė 

Popežiaus 'palaiminimų, suteik 

darni atlaidus ir atminčiai iš

dalino visoms paveikslėlius.

Matant tokį moterų ir mer

gaičių, dalyvavusių misijose, 

skaičių, reikia manyti, kad ne

sirado nei vienos, kuri nepa

sinaudojo ta proga, kad’ atsi

naujinti dvasioje ir aprūpinti 

savo sielos reikalus. Pagirti

nas yra VVaukegano parapijos 

moterų ir mergaičių suprati

mas misijų svarbos ir reikš

mės gyvenime, ir tebūnie jos 

pavyzdžiu kitoms parapijoms, 

kuriose panašios misijos bus 

laikomos.

Dieve duok, kad kitoje sa

vaitėje ir vyrai lankytų misi

jas su tokiuo pat uolumu ir 

pamėgimu, kaip kad jas lankė 

moterys ir mergaitės, o tuo

met ne viena šeimyna savo 

kasdieniniame gyvenime galės 

tikėtis Dievo palaimos.

J. T-tis.

STACIJOS
Su atvaizdais,

Graudūs Verksmai
IR

Kai kurios Gavėnios 
Giesmės

Išinrtos iš “Ramybė Jums”
KAINA 10c

Nauja Laida. Daug per
kantiems duodame nuolaidų.

“DRAUGAS” PUB. CO.

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago, III.

vinių duodant misija#. Žmonių 

prisirinko pilnutėlė salė. Net 

vietų pritrūko. Buvo atvykę 

žmonių .net iš tolimiausių Chi

cagos apylinkių. Jų tarpe bu

vo keletas ir švėkšniškių žy

dų šeimynų.

Progiainų pradėjo gerb. 

kun. J. Statkus, klebonas. Ve

dėju pakvietė p. L. Šimuti,' 

kuris pakvietė kalbėti p. Spi- 

ker, p. Leo Hill, p. Mendel- 

son, p. Čieliauskų ir gale pa-, 

tį J. M. prelatų. Programų 

gražiai išpildė mokyklos mo

kiniai ir par. choras p. V. 

Medoniui vadovaujant. Ištik

ro, mokyklos vaikai sesučių 

labai rūpestingai priruošti, 

laip pat ir choras gerai pasi
rodė. Dėlto “Draugo” red. jį 

pakvietė dainuoti per radio. 

Solo gražiai padainavo p-ni 

Lauraitienė ir paii Thornas.

Šeimyninkėmis buvo: B. Žit- 

kevičineė, Z. Kiupelienė, V. 

Kilienė, J. Moteišienė, M. Viš- 

niauskienė, A. Laurinaitienė, 

P. Kiaupienė, E. Janulie»ė, D.

t«p tfUtu Baofc.«> jorMttentas, 
$10 (pirmiai taura autaarųi 
$10).

Kas. P. Garma. $10.00.

N. N. $M.b$.
10 dol..* Bau. J. Nunirti n, 

Anibotienė, Pireriūnienė, Jai. 

Bronza ir F. Bračiulis.

5 dol.: B. Vaitekūnai, J. 

Krotkus, K. Sabonis, M. Stu
lpinas ir S. Mielinis.

2 dol..’ J. Brenza, E. Ger- 

vaitė, Ma^ibainkienė, T. Ja

1 dol.: Dr. Bložig, Valonis. 

Viso 660 dol.

iįelrose Vari*.
5 dol..- P. Metrik;

3 dol.: Kontautienė.

1 dol.: A. Jonča, A. Les-
kauskaa, K- Milerif.

Smulkių 50c.

Viųo 13 dol. 50c.

Aukas padalijau ir išsiun
čiau: 100 dol. Vytauto D. K. 

Vilniaus gimnazijos priešpie

čiams ir nuo Šv. Kaz. Akad. 

20 dol. Naujų Metų sutikimui 

(gimn. ir amatų mokyklos mo

kiniams). 100 dol. Švenčionių 

“Ryto” gimnazijai, o likusius 

Liet. Labd. Dr. Centro Kom. 

skolų padengimui ir vaikams 

maisto pagerinimui. Visiems 

aukotojams tariu širdingiausi 

ačiū ir su manim taria visi 

mūsų auklėtiniai. Sužinoję, kad

Ifetntuū ne lenkų vasalai ir 
kad Vilnius mūsų buvo, yra ir
bus ir jokios lenkų žabangos 
ir piktybės neprivers mus iš- 
eižadėt lietuvybės . Kovosime 
iki pergalėjimo!

Dar kartų vardu mūsų naš

laičių, pusnašlaičių ir varg

dienių ūkininkų vaikų krei

piuos į Jus geraširdžius pade 

ti mums kovoje. Be jūsų pa

gelbos žus viskas savaime ir 

lenkams nereikės prie to pri

sidėt, jie galės visam pasau

liui pranešt, jog Vilniuje nėra 

lietuvių.

Atgavus Vilnių ir Jums, 

brangūs Amerikos lietuviai, 

bus linksma ir galėsite be len

kų vizų važiuot į Vilnių.

Knygutėj įrašyti vardai bus 

prie istorijos “Kovos už Vil

nių” pridėta.
Ačiū! iki pasimatymui Ne

priklausomoje Sostinėje, Vil

niuje.

E. Vileišienė.
P. S. Ačiuoju Lietuvių Mo- 

Komitetui, už 

šiais metais 18 sausio, laike 

vakarienės, sudėtus 65 d., ku-

.iūroaia juos iš medau, (ku
ri ao. išardėiu) blaakeAe. iš
senų paklodžių kraštų, ir ap

siaust u& žiemai iš senų kakl

ių kraštų. Nežiūrint į tokį va

rgingų gyvenimų mūsų vaikai 
atrodė laimi gražiai, skaistūs, 

linksmi, mokinos gerui.

Komitetas kurį atstovauju 

yra vienintelis okupuo

toje Lietuvoje. Nuo karo pra

džios iki šiam laikui dil ba be 

jiertraukoa: tai paliegėlius, tai 

nuo karo nukentėjusius, tai 

iš Rusijos grįžtančius šelpda

mas; užlaikė daug prieglaudų, 

mokyklų ir t.t.

Dabar užlaiko Vilniuje 10 

prieglaudųų amatų mokyklas, 

kurios moko mergaites aust, 

meg£t, dhabužių ir baltrubių 

siuvimų, gražių rankdarbių dir 

bimų, berniukus moko: batsiu

vio, siuvėjo, dailydės šaltkal

vio, knygrišio amato. Priva

čiai leidržia mokytis: žemdir

bystės, daržininkystės, bitinin

kystės matininkystėg, fotogra-1 teriį Qlobos 

fijos irdaugiau amatų. Yra 

Vilniuje dar Šv. Kazimiero

Dr-ja ir Švenčionyse “Ryto”.'.ittos i4silm6iau 6v Kaznnie- 
Jos rūpinas jaummo apšvietu. | „ draug!jai ir vaik,( darteliui

Milijonai šeimynų naudoja 
Dr. Caldvvello receptų

Kuomet Dr. l’aldw«ll pradėjo 
prakUkuotl medicina 1*75 reikalu* 
luksatyvų nebuvo taip didelis, kaip 
iiandie. V.moncs gyreuo normaliai, 
ramiai, valgė pu |i rusta, sveikąvąl.j 
ir ap&iui turėjo tyro oro ir saulės. 
Bet pet anais laikais jau buvo nuo 
sukietėjimo stiprių vaist,ų Ir ląk»aty- 
\ų. kurių Or. C a! d sve II nepripažino 
tinkamais imti | savo vidurius. To
dėl jis išrašydavo savo receptų savo 
pacientams.

Vaistas nuo sukietėjimo, kuri jis 
vartojo savo praktikoj ir kuris at
sirado aptiekose 1892 m. vardu Dr. 
Caldirell'* Syrup Pepsin yra skystas 
augmenimis vaistas, skirtas moterims 
vaikams ir senyviems žmonėms ir 
kaip sykis jiems reikia tokio švel
naus, saugaus ir malonaus vidu
riams stimulanto, kaip Syrup Pepsin.

Po jo sėkmingą, vadovybę šis vais
tas {rodė savo vertę ir dabar labiau
sia perkamas skystas laksatyvas vi
same pasaulyje. Tas, kad miiionai 
tūtelių vartojama kaAnet, rodo, kad 
jis jgijo žmonių pasitikėjimą. Tas 
pat vaistas pašalina galvos skaudėji
mą, geltą, išpūtimą, nevirškinimą, 
netekimą miego ir apetito, blogo kva 
po, vidurių suirimo, slogų ir karš
čiavimo.

Milijonai šeimynų dabur neapsei- 
na be Dr. Calchveil's Syrup Pepsin

AT A<JS 8 S

ir jei jj kartą pabandysi, tai visada 
jo butelį turėsi namie netikėtam 
atsitikimui.

Ypatingai malonu pabriežti, ka< 
daugi,mą jų ne.-kasi motinos sau ir 
savo vaikams, nors Syrup Pepsin 
tinka ir senyviems žmonėms. Visose 
aptiekose >0 parduodama. Pirmas 
pabandymas šio vaisto tikrai bile 
ką įtikins į jo gerumą.

Visa tai reikalauja daug iš- Vilniuje, 

laidų, o lėšų. Delei šito ir bu- ‘ 

vau pasiųsta Amerikon prašyt 

pagelbos.

Atvykus į Ameriką sužino -
i ačiū Amerikos lietui iains jų j jftU, kuvo jaUg kolektorių, 

valgis pagerintas, sutinkant Vilnius atsiuntė pirmų kart 

Naujus Metufe susuko valio ii pagelbos prašyt.

uždainavo Ilgiausių Metų A- 

merikos lietuviams.

Ačiū jūsų aukomis dalis sko
Drungelienė, O. Šcįrieuė. Dųug apmokėta ir vaikai gauna

pasidarbavo Jingis Moteišis. 

Tikietų daugiausia pardavė 
L. Paliulienė jr P. Rusteikienė.

Aukų Švėkšnos gimnazijai 

laike vakarienės surinkta 
$108.63.

Bendrai imant, vakaras pa

liko gražaus įspūdžio.

Kaimynas.

AUKOS VILNIAUS 
NAŠLAIČIAMS

Vilniaus našlaičiams, pus- 

našlaičiams ir beturčių moki- 

niatns sulinkta aukų:

500 dol. iš Šv. Kazimiero 

Liet. R. K. kapinių Direkci

jos.

25 dol. iš Šv. Petronėlės 

draugijos, Bridgeporte, Chi

cagoj.

20 dol.: aukojo Ministeris 

B. Balutis ir Šv. Kaz. Aka- 

deinikės.

Dr. Račkus $25.

Jonas Krotkas, Metropoli

tan State Banko viee-preziden- 

tas, $10 (pirmiau buvo auka 

vęs $5).

jau tiek, kiek jie suvalgo, per 

kų jų sveikatos stovis pagerė

jo ir pradėjo daug geriau mo

kytis.
Pirmiau gaudavę jie vienų 

ketvirtadalį sv. juodos duo

nos su arbatiniu šaukštu tir

pintų taukų, kavos iš gilių ir 

žirnių, arba arbatos ar kakao 

labai mažai saldintų, nes cuk

raus buvo paskirta 1% sv. 
mėnesiui ir pieno ant 30 vai

kų 1 litras. Pietums gaudavę 

sriubos ir košę su suspi įgytais 

lašiniais ir tai ne riebiai, nes 

tik po 2% sv. mėnesiui vie

nam vaikui duodama . buvo. 

Vakare buvo duodama arbata 

iš žemuogių ir obuolių žiedų 

ir 14 sv. juodos duonos be

Čia Amerikoje dažnai dai

nuojame: “Mes be Vilniaus 

nenurimsim”, tai padėkite 

mums užgrūdint tuos Vilniuje 

ir Vilnijoje už sostinės ir savo 

liuosybę kovojančius, patiekite 

mums materįaliai ir moraliai 

ir mes su Dievo ir jūsų pagei- 

bų atgausime savo sostinę be 

kraujo praliejimo, liet su dva

sios ginklu. Gal netoli ta die

na, kurioje ant Gedimino kal

no plevesuos mūsų trispalvė 

vėliava.

Mūsų vaikai sugebėjo 1928 

m. 16 vasario nakčia pakabint 1 
juodų vėliavų tuolabiaus mo

kės toje dienoje trispalvę už

kabint.

Vilniaus lietuviai (išskiriant 

plečkaitininkus); nedaro gė

dos lietuviams, jie kiekvienoje 

valandoje ir visur rodo, jog

PER 200 METŲ
Virš du šimtmečiu/"T T? 1> A O Gold Medai Haarlem 
Oil buvo pripažinta> >X lY. gyduolė Inkstų, Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medai Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, scialioa ir panašiose ligose, vartokite The New Imp-| 

rOved Gold Medai Haarlem Oil Capsules. H BPyta-ai & Pradėk tuoj. Trijų dydžių vaistinėse: 3 5c, J
75c ir $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu-l 

* tėse "Gold Medai” vardo ir kitų neimk.c \ » ’ S VJ U C. ±3

E. V.

GAVĖNIOS
KNYGOS

kun.Gavėnios knyga, vertė 

A. Sabaliauskas, labai nau-

dingą pasiskaityti kasdiena 
per ištisų gavėnių, kaina 65c.

Kančia Viešpaties Jėzaus. 
Dievobaimingi apmąstymai 
per gavėnių su Evangelijo- 
mis. Kaina ..................... 35c.

Dieviškasis Išganytojas. Iš 

vokiečių kalbos vertė kun. B. 

Andruška, S. J. Didelė kny

ga, kaina ..................... $2.001
Gyvenimas Išganytojaus. I

Viešpaties mūsų Jėzaus Kris
taus. Kaina ..................... 75c.

Viršminėtas knygas galima 

gauti

“DRAUGO” KNYGYNE

‘ ESTONIA” ATPLAUKIA 
SU 474 PA3AŽIE 

RIAIS.

Baltic America Linijos lai

vas “Estonia” iš Europos iš

plaukė su 474 pasažieriais. Tas 

laivas j New Yorkų pribus a- 

pie kovo 25 d.

Iš Amerikos Tiesiai Į Lietuvą
PER *

BALTIC AMERICA LINIJĄ
Jums Patogūs Išplaukimai iš New Yorko;

ESTONIA ................ BALANDŽIO 3
LITUANIA ............ BALANDŽIO 17
POLONIA .................GEGUŽIO 1
ESTONIA ................ GEGUŽIO 17

Oficialu ir Vienintelė Amerikos Lietuvių D. Ij, K.
Vytauto 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.

Prirengimui 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 Ameriką įvyks be 

jokių sutrukdymų.

Laukiame jūsų greito atsiliepimo i mus asmeniškai ar laišku.

Paul P.Baltutis SCo.
3327 So. Halsted St.

TEL. YARDS 4669
Chicago, III

TUBBY Three i# a Crovvd.
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Trečiadienis, Kovo 19, 1930 0 R K O O
CHICAGOJE

SPORTAS
KNIOHTS Of LITHUANIA 

B0WLING LEAGUE

North Side proved to be 
too much for So. Chicago in 
their play off of the posponed 
ganies, in thei first two games 
būt seemed to fold up in the
third with a 696 score which, Redwick 
tliey lošt.

NORTH SIDE

Žemaiti?
Kalaainskas
Graniont
Rubis
Žemaitis
A. Kibelkis
Kaminskas
Gaidvs

AVest Side N. 1 
Providenee N. 1 
Bridgejiort 
WestSide N. 2 
So. Chicago 
Providenee N. 2 
Marųuette 
North Side 
Brighton Park 
Roseland

W. L. Pct.
57 12 826 

20 
22 

26
42
43 
45 
45 
47

4

52
50
40
30
29
24
24
25 

17

176,55 T. Sapitas 
175.25 Sukis 
175.20 Savickas 
174.50 Regasius 
173. 3 Šnekutis 
171.65 
171.36 
171.24 
17034 
170.28

Metei

157. 9 R« T«L Mldvay MU 

156.20 
151.15 
151. 8 
148. I’

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 44-tas Street 

Telef. Canal 1714-4241 >

Valandos: 1 Iki 4 p. p. Panedėllal, 
lr Ketvergals vakare

5

PRANEŠIMAS

OR. M. I. STRIKOL

Boulevard 1034

DR. S. A. BRENZA-
Ofiso valandos; 4 iki 13. 1 Iki < 

dieną, lr <r»4 iki 4:44 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 46th Street Chicago, Hl.

Adomaitis
Urbonas
Manstavich417

4 ' Drazdauskas
, Pauža 

348 
348 
347 
270

THIS TUESDAY’S GAMĖS.
Bridgeport vs West Side N.

1
So. Chicago vs Marųuette
AVest Side No. 2 vs Prorvi- 

donce No. 2
Providenee No. 1 vs North 

Side
Roseland vs Brighton Park
So. Chicago won two of 

their three games from Pro- 
vidence No. 2 in the attempt 
to safeguard their possesion, 
fifth place. The finai of the 
sėt went to Providenee by a 
niajority of 9 pins.

SO. CHICAGO
A. Kibelkis 223 203
B. Pečiulis 173 168
Zevatkauskas 138 187
C. Kibelkis 191 138
Regasius 135 219

860 915 
PRGVIDENCE No. 2

Savickas
Markūnas
Bakutis
Daukša
Wilbertas

113
158
125
148
164

112
187
178
142
167

115
182
191
180
157

SO.CHICAGO
A. Kibelkis
B. Pečiulis 
Zevatkauskas 

į C. Kibelkis
Regasius

825

175

158

744

145

V

125
144 136
157 125
189 168
207 142

i
842 696

156 177
166 151
138 132
138 140.
173 201

v

L 768 801

Mičionis

Lukas
S. Zauras
Vaičiūnas
Gedrainis
AV. Laurinaitis
Mažeika
Cernauskas
Wabol
P. Zauras

Pavilionis
Kisielus
Micevičius
L. Pečiulis
Bučius
B. Pečiulis
Kabelis
Drazdauskas
Jakobaitis
AVilbertas
Dobro vai skis
Pauža
Dausinas
Bakutis
Kupris
Manstavich
Masinnas
Sanders
Shimkus
Vaitkus •
Mikais
Zevatkauskas
Urbonas

189.25 
186.58 
182.53
181.26 
181.26 
180. 1 
179.37 
178.56,
177. 9 i Mitcliell

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (au Dr. Laural- 

160 59 — ”iršuj Belakto-Ra kščio aptie-
; koe) po nr. 2421 West Marųuette Rd. 169.40 Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
iProspect 183°-100.01 ; Senas ofisu toj pačioj vietoj:■t zjy ąt7 ' 4601 so. Asniana Avė. valandos: nuo 
>< jki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820

167.24 R*«- ««<1 s- Albany Avė. Tel. Pros- 
, peet 1430. Nedėtomis tik pagal su-

166.17 tarti.
165.23 
164.43
164.29 
164.14 
164. 5 
164.
162.10
161.30 
161.30 
161. 7
160.52
160.23 
160.12 
159.42 
159.41 
159.32
159.18 
159.17 
158.64
157.53

OFISAI:

Ofiso Tel. Virginia 0034
Rezidencijos: Vąo Buren 68M

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Vai.: 11 ryto Iki I po pietų 

2 Iki 4 ir 4 Iki 8 v. v. 
Nedėllomia nuo 10 Iki 12 ryto 

Namų Ofisu 3413 Frankiin Blv<L 
Vai.: nuo 4:40 tki 4:80 vak.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Westeru Avenae 

Tel. Prospect 1414 
Resldenclja 2369 So. Leavitt Bt. 

Tel. Canal 2444
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-4 v. ▼. 

Nedelioj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Vlctory 8687
Ot. lr Rea. Tel. Hemlock 2174

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

Antras ofisas tr Resldenclja
6504 S. ARTESLAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 4-12 imtais: nuo 7-4 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-6 po 
plet. Utarn. ir Subat. Nue 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republic 8466

iVt T?ht‘n,tO,n "oftsp Tel. Canal 21U 
14-12, 2-4, 7-1 12-2, 4-8. Blvd.
Tel. Cicero 682 Tel. Kedzie 2450-2481

DR. S. A. DOWIAT
Gydytoju lr 

REZIDENCIJA 
4724 W. 14 PI.
Tel. Cicero 2888

Chirurgu

Nedėllomia 
Busi tarus

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

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

Namų ToL Lafayette 0091

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: prieš pietus pagal sutarti 
Namuose 2-4 po piet. ofise 6-1 ▼. v.

Ofiso Tel. Kedzie 0482 
Rezldencios Tel. Drezel 9191

OR. 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. 

Nedėliornls lr šventadieniais 10-12.

DR. A, RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS 

Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedeliomis ir seredomis tlic 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAT

2130 AVEST 22nd STREET
. CHICAGO

ADVOKATAI

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stevvart 8191

OR, H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartj

Tel. Lafayette 5798

DR, A. J, JAVOIŠ
Vai: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartj.

155 
161 
170 į 
157 
176

820

187
158
152
151
181

708 786 829 
West Side No. 1 walkedi off 

with all three games in tlicir 
encounter with Brighton Pk., 
būt did not as yet clinch the
championship.

BRIGHTON
Mitchell 165 175 187
Mikais 153 170 147
Masiunas 186 164 151
Sanders 189 175 191
Kupris 156 145 153

849 829
WEST SIDE No. 1

Vaičiūnas
S. Zauras
Vaičiūnas
Žemaitis
Gedrainis
Lukas

190
174
190
170
156
241

213
205
143
194
202

931 957 840| 
Bridgeport to remain with- 

in feaching distance of the! | 
first place beat North Side Į 
in all three of their attemptalĮ 
tlius ketping a distance of 8 
games from the leaders. 

BRIDGEPORT
Urba
Micevičius 
Kabelis 
Mažeika 
G ramentas

805
NORTII SIDE 

Adomaitis 
Urbonas 
Manstavich 
Drazdauskas 
Pauža

895

»#“

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Suite 721 First National liauk Bldg.
38 S. DEARBORN ST.

Tol. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5

OPTEMITRISTAI

co

<X'
■S

<0
sv

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Salle St.. Room 1701 
Cel. Randolpš 0331-0332 Vai. 9-1

Vakąrais
4241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlotory 0662
7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios

Tel. Victory <279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofiso lr Rea. Tel. Boulevard 6914

DR. A. J. BERTASH
84<4 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po '
pietų lr I iki 8 vai. vakare 

Res. 4241 8. WALLACE STREET

Tel. Hemlock 4181

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal <229 
Rezidencija: 6640 So. Mapletvood 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

will bring
&Companyš

1930 YEARBOOK

Svvift & Co. tik ką išleido 
1930 metę Metraštį. Ten 
plačiai rašoma apie kompa
nijos veikimus per 1929.

•
Metraštis turi 51 pusi. įdomaus 
skaitymo^ inimant Prezidento 
Prakalbą šėrininkams JgALANlC 
. . . Iždininko Rapo
rtą ... diskusijas a- 
pie gyvulių ūkio sto
vj... šių laikų žmo
nių skonį valgiuose ... naujus 
pagerinimus Svvift <£ Co. mar- 
kietavime supakuotų gėrybių ..'. 

įdomių žinių apie kilba- 
sus, sužinai, kad kom
panija išdirba virš 150 
rūšių maisto . . . įdo

mių žinių apie tai, kad 
pakavimo pramonė pa
tobulino mediciną ir 
chirurgiją ... skyrius 
apie trąšas ir pageri
nimus ūkių . . . skyrius apie 
klijus.

Svvift & Co. mielai pa
siųs jums metraštį. Joj 
rasite daugybę faktų ir 
įdomių žinių vyrams ir 

moterims. Tik Išpildyk kuponą.

Swift & Company

527

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 9090 

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

- » t n .-lUitr
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 S. Halsted St.
Vai.: 10 vai. ryto—8 v. ▼. 

Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.

BHĖBT

JOHN KUGHINSKAS
lietuvis advokatas

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredaoois ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

CO

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS

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

RESIDENCIJ A: 
6615 So. Rockvvell Street 

Telef. Republic 9722

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų Įtempimą kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšti. Atltal 
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystą lr tolimą 
regystą.

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

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams

Valandos nuo 10 ryto iki 4 va 
kare. Nedėliornls nuo 14 ryto iki 
14 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

<712 8. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampu Michigan Avė. 

Tel. Pullman 6964 Ir 4477

Miesto Ofise Pagal Sutartj:
127 N. Dearborn Street

Rooms 941 lr 984 
Tel. Frankila 4177

Telephone Central 4919

F. W, CUERNAUCKAS
advokatas

114 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILLINOIS

Nuo 9:99 iki B vai. vak.
Į oeal Office; 1904 8o. Union Ava 

TeL Roosevelt 1719
VaL nuo i ikj ■ vai. valu

OR. V. S. NARYAUGKAS
GTDTTOJAS ir CHIRURGAS 

>484 West <4 Street 
VaL: 4—12 ryte. 1—4 p p. 6—9

v. v. Nedėlioj susitarus.

25 METįl PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue 
Tel. Drezel 6323 

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

DENTISTAI

Office Boulevard 7944

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4446 Bo. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 0257 Res. Trospect 6659

i DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytoja? ir Chirurgas

i
1821 SOUTH HALSTED BT.

Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava 
Valandos 11 ryto iki 4 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

I DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

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

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

Telef. Midway 2880

TąL Canal 4219

DR. G. I. BLOŽIS
DENT1BTA8

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt Bt.)

Valandos* Nuo 9 iki 19 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare

Seredoj pagal sutartj

Tel. Boulevard 1401

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

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

7—9 vakare

Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
' DENTISTAS X-RAY 

4193 Archer Avenue
Rez. Tel. Lafayette 4365

DR. HERZMAN
It RUSIJOS

Gerai lietuviams žlnorųan per 49 
metus kaipo patyręs gydytojaa ehl 
rurgas ir akušeria

I Gydo staigias lr chroniškas Ii. 
gasvyrų, moterų ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prletalsua

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

Boulevard 7549 1025 WEST 18 STREET
Rse. Hemlock 7491 VALANDOS: Nuo 14 — 14 pietą M 

nuo 6 Ikt 7:44 vai. vakara 
Tel. ofiso Canal 4114 Rea So. Shorv 
2298, arba Randolph 1444.

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 9 ryto iki I vakaro

Ekspertas tyrimo aklų lr pritaikymo 
akinių

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

Pastebėklt mano iškabas
Valandos nuo 9:40 ryto iki 8:30 va
karo. Samdomis nue 4:34 ikt lt V. 

ryto. Nedėllomia nėra skirtų 
valandų. Room 3 
rhone Canal 0634

Tel. Armitage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŽAITI8)

Deottstas
1608 Mllvvaukee Avė.

Kampas North Avė. 
Northweet Tower Bldg. Room 909 
Vai.: 4—14 ryto: 1—8:40 vai. vak.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tei. Plaaa 8444

VALANDOS:
Nuo 14 Iki II dieną.
Kuo I Iki S po pistą.
Nuo 7 iki 4 vakara
Nedėl. nuo 14 Iki II dieną. JU

.5
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GRABORIAl: C H re A G O J E
Rem.

S. S. LAGHAVYIGZ
Lietuvis G ra bortus 

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausla. Rel 
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2516 
Arba 2518

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

“DRAUGO” IR THE PEO
PLES FURNITURE 

~ CO. RADIO KON

CERTAS.

WEST SIDE ŽINIOS.

Kovo 16 d., š. m., L. R. K. 

A. Fed. 3 sk. susirinkimas į- 

vyko Aušros Vartą parap. sa- 

Pirmadienį įvyko trečias ei- lėj. Posėdį atidarė gerb. kleb.

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAG R A BU VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 H 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfleld Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero T794 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

linis radio koncertas rengia

mas “Draugo” ir The Peo

ples Furniture Co. iš W1IFC 

stoties. , ,

Šį kartą teko proga dalyvau 

ti Cieeros šv. Antano parapi

jos chorui, kuriam vadovauja 

p. Mondeika.

Choras atliko savo užduotį 

gan gerai j jis padainavo kele

tą' dainų, iš kurių gal daugiau

sia patiko “Jaunimo giesmė”, 

Naujalio ir “Kur bėga Šešu

pė”, Sasnausko. Choras yra 

turtingas gražiais merginų 

halsais.

kun. L. Draugelis, pirmininka

vo stud. P. Atkočiūnas.

Gerb. klebonas išdavė ra

portą iš V. V. 7 Konferencijos, 

pažymėdamas, kad Aušros 

Vartų parap. pasirodė konfe

rencijoj neblogiausiai. Daly

vavo 14 dr-jų. Taipgi aiškino 

apie svarbą bendradarbavimo 

visų katalikiškų dr-jų visuo

menės ir Bažnyčios reikaluose. 

Pagalios patiekė planą suda

rymui Vytauto 500 m. sukak

tuvių komiteto šiuo būdu.

Visos West Side draugijos,

Vėliaus, ir joms teko pasi- kuoPos ir klubai siunčia ne‘

J. F. RAKIUS
PIGIAUSIAS LŪB. GRABORIUS. 

CHICOOWK
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabu H- 
dtrbystės.

OFJSAS
888 West 18 St Iri. Canal 8124 
■KY RIUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4888

Phont» Bcntovard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnavimas 
naaomet sąžiningos lr 
■•brangus, nes netart
ais išlaidų užlaikymui » 
įkyrių. |

Nauja, graži ka 
plyčia dykai.

3307 Anbnrn Avenue

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

J. Lnlevičlus
GRABORIUS IR 
B AUS AM UOTOJ AS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto lr miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltui.
8103 S. Halsted 
St. Chicago, III.

Tel. Vlctory 2118

I. J. Z O L P
GRABORIUI* IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street
Kampas 4>tn tr Paulina Sta. 

Tel. Blvd. 6193
*

Nubudimo valandoje kreipkitės 
pria manęs, patarnausiu slmpatlB- 
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau 
Degu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
tykai._________________________ _

buTkos
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley LIc.
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal 3141

rodyti. Merginų choras padai

navo dvi daini, vieną Vana

gaičio “Muzika, muzika”, ki

tą Aleksio “Trys sesutės”. 

Abi dainos labai gerai patiko 

klausytojams.

Gražus buvo duetas suside

dantis iš p-lių M. Kutaitės ir 

B. Jurgelaitės. Noriu pasaky

ti, kad duetas, trio ar kvarte

tas dažniausiai labai patinka 

klausytojams. Dėlto jis yra 

pageidautinas programose.

Padainuota buvo “Aukštas 

Krantas” ir “Ten kur mūs 

Nemunas teka”. Kaip ir visa

da, taip ir šį kartą dalyvavo 

solistai. P. A. Čiapas gražiai 

padainavo “Oi kas”, Šimkaus 

ir Verdi “Pamiršai tėvų ka

pus”. Dar dainavo solo p-lė 

M. Kutaitė, kuri labai gra

žiai padainavo žinomą +Schu- 

berto serenadą ir dar vieną 

dainą.

Koncerto programoj dar da 

lyvavo vyrų choras, kuris pa

dainavo “Šalta žiemužė”, Va

nagaičio ir “Trys Budriai”, 

Kelpšos. Abi dainos linksmios 

buvo, kas neabejotinai klausy

tojams patinka. Koncertą dar

mažiau kaip po 3 arba 5 at

stovus ir tie atstovai iš savo 

tarpo išsirenka veikiantį ko

mitetą, kuris atstovaus West 

Side susirinkimuose Centrali- 

nio Chicagos komiteto. Planas 

vienbalsiai priimtas. Sušauki

mui draugijų atstovų kuria

me ir bus sudarytas veikianty

sis komitetas, išrinkta: P. At

kočiūnas, A. Peldžius, C. Druk 

tenis ir p. Pabijonaitis su 

gerb. kleb. kun. L. Draugeliu 

priešaky.

Visu draugijų atstovi} sus

inąs bus šaukiamas balandžio 

15 d., š. m. Į minėtą susirinki

mą kviesti draugijas įgalio

ta šie asmenys:

1) Budrikienė — Altorių 

Puošimo dr-ją.

Pabijonaitis — Aušros Var

tų vyrų ir moterų dr-ją.

Chepienė — Aušros Vartų 

moterų ir merginų dr-ją.

Klebonas — parapijos cho

rą.

Petrauskienė — Šv. Kazi

miero vyrų ir moterų dr-ją.

Gasparkienė — Šv. Kazi

miero A kad. Rem. dr-ją.

Druktenig — Labd. Są-gos

šiaulienė — M. Kol.

19 sk.

B. Matuzaitė— Nekalto Pra

sidfjimo merg. dr-jų.
Pabijonaitis — Ūkininkų ir 

Keistučio dr-jas.

Komisija — Bultos Lelijos 

dr-ją.

Pabijonaitis — Piliečių klu

bų.

Druktenis — Varpo dr-ją.

Komisijos pakvies visas li

kusiais dr-jas.

Šiame sus-me buvo atsto

vaujamos sekančios draugijos: 

Mar. Kol. Rem. 19 sk., Labd. 

Są-gos 7 kp., Mot. Są-gos 55 

kp., Apaštalystės Maldos bro

lija, Blaivybės dr-ja, Spaudos 

dr-ja, Aušros Vartų parapija, 

Šv. Kazimiero vyrų ir mote

rų dr-ja, S. L R. K. A. 100 

kp., ŠV. Kaz. Akad. Rem. sk., 

Aušros Vartų moterų ir mer

ginų dr-ja.

Iki šiol į Fed. 3 sk. duokles 

yra užsimokėjusios šios dr- 

jos:

L. Vyčių 24 kp. $1.00, Šv. 

Kazimiero vyrų ir moterų 

dr-ja $1.00, Mot. Są-gos 55 

kp. $1.00, Aušros Vartų vy

rų ir moterų dr-ja $1.00, Labd. 

Są-gos 7 kp. $t.0O, Aušros Var 

tų moterų ir merginų dr-ja 

$1.00.

Stud. V. Petrauskas.

ŠV. KAZIMIERO AKADEMI
JOS RĖMĖJŲ DR-JOS 

PADĖKOS DIDŽIAI 
GERB. KUN. PROF.
J. VAITKEVIČIUI

rfojov(jl - -

lw“

Trečiadienis, Kovo 19, 1930

paįvairino plokštelių muzika. kp.
Turiu pastebėti, kad šiuos Budrikienė — Mot. Są-gos

koncertus žmonės klauso su 55 kp,

dideliu susidomėjimu, susirink Peldžius — S. L. R. K. A.

darni dideliais būreliais. Kiek

vienas iš jų diždaugiasi išgir

dęs pažįstamą sau dainą, dai

nuotą ne kartą savo jaunystė

je, Lietuvoje.

Sekantį pirmadienį, kaip lystės dr-ją. 

žinome, dalyvauja programoje 

žinomas, vienas iš geriausių 

Chicagos chorų, tai vyčių 

“Dainos” choras. Malonu bus 

jį paklausyti.

J.

100 kp. i

Klebonas — Blaivybės dr-

j«b

Peldžius — L. Vyčių 24 kp. 

Dočiolienė — Maldos Apašta-

Skaitlingame šv. Kazimiero 

Akademijos Rėmėjų Apskričio 

susirinkime, kovo 16 d., Šv. 

Kazimiero Vienuolyne, skyrių 

atstovės pareiškė didžiausią 

pagarbą ir dėkingumą gerb. 

kun. prof. J. Vaitkevičiui už 

turiningas ir įdomias paskai

tas, kuriomis šimtai žmonių 

gėrėjosi ir naudojosi. Gerb. 

kun. prof. Vaitkevičius pas

kaitas davė veltui, nereikalau- 

damas jokio atlyginimo.

Kadangi šiandie šv. Juoza

po diena, tais visa Rėmėjų Dr- 

ja sveikina didžiai gerb. kun. 

prof. Vaitkevičių vardo dieną 

ir nuoširdžiai linki ilgiausių 

metelių ir gausios Dievo pa

laimos kilnioj darbuotėj.

Su giliausia pagarba, 

visos A. R. D. vardu

Antanina Nausėdienė,

A- R. D. Centro pirm.,

Veronika Galnaitė ir 
Monika Gurinskaitė,

A. R. D. Centro rašt.

atitaisymas.

Dievo Ap v e iždo s Parap _
Kovo įdienos laidoje žįnu. 

teje iš Dievo Apveizdos par. 

paminėta, kad “Dr-ja šv. O- 

nos, Marijos Rožančavos, m<> 

ten; ir merginų rengia vaka

rą. Rengėjų vardas klaidingai 

paduotas. Turėjo būt: Dr-stė 

Šv. Panos Marijos Rožanča

vos Panų ir Moterų. '

Narė.

PANEŠIMAI.
SVARBUS SUSIRINKIMAS

North Side. — Federacijos 

23 sk. ir visų draugijų valdy

bų susirinkimas įvyks šį va

karą, 19 d. kovo, tuojau po 

I pamaldų, šv. Mykolo parapi

jos svetainėj. Bus tveriamas

PAIEŠKAU žmogaus pri

žiūrėti didelę, gražią farmą. 

Yra gražus 8 rūmų namas su 

rakandais ir indais. Viskas 

dykai. Atsišaukit tuoj, pėtny

čioj, kovo 21 d. važiuosim pa

tys ir nuvežim į farmą. Kreip

tis į “Draugą” arba savinin

ką.

Leonas Aleksėjnnas
1919 So. Harding Avė.

komitetas tinkamam prisiren

gimui Vytauto 500 metų mir

ties sukaktuvėms paminėti. 

Kviečiame visų draugijų at

stovus ir valdybas dalyvauti 

susirinkime.

Valdyba.

džiu dalyvauti, nes bus daug 

politikierių kalbėtojų. Mes tu

rim pasirodyt skaitlingai.

A. W ai skis, rašt.

REAL ESTATE
Stucco namas, 5 kamb., geram sto

vy. karėtas vanduo, 2 karų garadžius
------------------------------ 'didelis lotas, 37^x175, apart, apy-

Hnmboldt Park Lietuvių llnkl“- negera Park_1935 Morse Avė 
Mažas įnešimas, 812,500. Brlar 1179

Pol. klubo mėnesinis susirin-1- ■ ■ ■ •••---------- ——------------———
l Už 325,000 gausi 2 gto.ru ant trans- 

kiinas bus 20 d. kovo, 1930 fermių punktų, 4 maftinų KU rudžių ir 
šapų. Rendos 36,840. Morgičial $20.- 
000 — 5% — 5 metams. Jokių įrao- 
kėjimų. fms } mainus mažesnę nuo-

m., Humboldt Maccabee sve

tainėj, 1621 N. California Avė. 

7:30 vai. vakare. Narius mel-

Wm. J. Kareiva
Savininkas 

Del geriausio# rųšies 
lr patarnavimo, laukit 

GREEN VAULEY 
PRODUCTS 

OlMlla šviežių kiauk
siu, sviesto Ir sūrių,

4644 So. Paulina St
Tel. Boulevard 1889

savybę.
Šalie.

W. C. Regelin, So. La

i.ogon Sųuflre Usrgcius
7 kamb. medinė rezidencija, geras 

stovis, 2 karų garadžius. Spaulding 
Į 9569, 2528 No. Drake._______________

FARMOS.
2,000 akerių, kornal medvilnė, truck 

lr Peean žemė. Puikios farmos lr 
renčiai. Vokiečiai ir čekai gyvena. 
% mineralinių teisių pasilaikoma. 
330 akerls. Box 124 Blessing. Ma- 
tagorda Co. Te.xas.

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. AndreHunaa
> Užlaikau visokių 

luksinių lr sida- 
orlnių daiktų, vė
liausios mados ra
dio, planų rolių, I 
rekordų lr t. t. • 

__ Taisau laikrodžius
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8888

PIRKIT FARMAS
Turiu visokių farmų ant 

pardavimo ir mainymo kaintio 

ja nuo $2,000.00. IJ g $25,000.- 

00. Norėdami farmos meldžiu 

parašyti kokią farmą norite, 

kiek norite mokėti už farmą 

ir taip-gi parašykite kiek no

rite už savo propertę.

John J. Yowaish
1134 Quarry Avė. N. W.
Grand Rapids, Michigan

BIZNIO PROGOS

ĮVAIRŪS kontraktoriai

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVO.1IMO KONTRAKTORIUS

Pope.riojut mollavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktoriua 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ

Telefonas Hemlock 5528

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

PARSIDUODA duonos ke

pykla, išdirbta per 22 metus. 

Pasenau, noriu perleisti biznį 

tinkamam žmogui. Taipgi savo 

bizniavus namus, pagyvenimu 

namus, ga radžiu, lotus, labai 

nebrangiai, ant lengvų išlygų, 

greitam pardavimui.

LUDWIKAS GOTOWTAS 
2883 Emerald Avenue 

Chicago, III.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontr aktorius

4558 So. Rockwell Street

Koncertinos, Bandonionai, Armo
nikos parduodama, išmainoma, tai
soma Otto E. Georgi, 1738 No. Ca
lifornia.

X Antradienį po pietų kun. 

kleb. Briška drauge su p. Jus-; 

tinu Kudirka išvyko į Ilot 

Springs. Parvyks apie 22 d. 

šio mėnesio.

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas

3238 S. HALSTED STREET

Tol. Vlctory 4088-89
Res. 4424 S. ROCKWELL ST.

Tol. Vlrglnla 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS I

Ofisas

4603 S. Marslifield Avenue 
Tel. Baulevard 9377 I

STANISLOVAS
NORKUS

Mirė kovo 18 d., 1930 m., 4:30 
vai. ryto 42 metų amžiau a Ki
lo iš Raseinių apskričio, ftldla
vos parapijos lr miesto.

Amerikoje Išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudlme 

moterĮ Veronikų, ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4009 So. 
Tai man avė. Tel. Vlrglnla 1898. 
Laidotuvės Jvyks pėtnyčioj, ko
vo 21 d., 18 namų 8:30 vai. 
bus atlydėtas | Nekalto Prasi
dėjimo Panelės ftv. bažnyčių, 
kurioj |vyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pamal
dų bus nulydėtas J ftv. Kazi
miero kapines.

Nuoglrdžlai kviečiame visus 
gimines, d raugus-ges i.r paiys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris Ir Glmlnėa

JONAS YUSKA
Mirė kovo 17 d., 1930 m., 5:10 
vai. vak. 46 metų avižiaus. Ki
lo 15 Raseinių apskričio. Kra
žių parapijos, Bruku kaimo.

Amerikoje išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moterĮ Johanų, 3 dukteris, Ma
rijonų, Juzefų Ir Heleną, sūnų 
Kazimierų, pusbroli Jonų, bro
lienę Kačinskus ir gimlms, o 
Lietuvoj brol| Kazimierų, sese
rį Veronikų.

Kūnas pašarvotas 4431 So. 
Marahfield. laidotuvės (vyks 
pėtnyčioj, kovo 21 d., 18 namų 
8 vai. bus atlydėtas J Sv. Kry
žiau* bažnyčių, kurioj jvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas J ftv. Kazimiero kapines.

Nuolirdžlai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti giose lai
dotuvėse

Nubudę; Moteris, Dukterys, 
Sūnūs ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja gra- 
boriue Eudeikis. Yards 1741.

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

Seredoj ir Ut. Kovo 19 ir 20
“THE SACRED FLAME”
Dalyvauja Pauline Conrad, 

Frederick Nagel ir kiti žy

mus artistai.

Vitaphone Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

JULIUS ŠLICKIS
Namų taisymo ir statymo

KONTRAKTORIUS.
2150 So. Hoyne Avė. 

Tel . Canal 5529

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vienų dienų. 
Perkama real estate kontraktus. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,009 99 
8804 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette <788-6711

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 dinetto 

setas, įvairiems reikalams sta

las, peiliai, šakelės, paveiks

lai. Viskas už $475. Pristatysi

me, paduodam ir skyrium. 

8228 Maryland avė. 1 apt., 1 

blokas į rytus nuo Cottage 

Grove avė., Chicago, III., Tel. 

Steivart 1875.

HOTELIS
Dideli, gražūs, švarūs kam

bariai nuo $3.00 savaitėj ir 

aukščiau. Karštu vandeniu šil

domi, maudinės.

2047 W. 21 Street
Phone Lafayette 2519

STEVE MARKŪNAS
Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generaiis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 

namus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per 
paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 

liudija musų teisngumą. Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam Ba
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 
2621 W. 71gt St., Hemlock 0367 Res, Grovehill 1480

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

Mes permufuojame-perveža- 

me pianus, fomičius ir kito

kius dalykus.

j Taipgi parduodame anglis 

geriausios rųšies už prieina

miausią kainą. Musų patarna

vimas yra greitas, geras ir 

nebrangus.

7128 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099 

Mes pervežame daiktus ir į

įlotus miestus.

gto.ru

