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AMERIKOS KATALIKAI MISIONIERIAI 
KINIIOI SAUKIA£PAGELBOS

Kuboje Daugelis Komunistu 
Traukiama Tieson

JAPONIECIŲ KRIKŠTĄVI MAI BALSAVIMŲ DIENOJE

RYGOJE YRA ŽINIŲ, KAD MASKVOJ 
KOMISARAI KOVOJA STALINĄ

KATALIKAI MISIONIERIAI 
ŠAUKIAS PAGELBOS

KUBOJE RAUDONIEJI 
IMAMI NAGAN

ŽINIOS IS LIETUVOS
GYVULIŲ IR MĖSOS 

EKSPORTAS
ŽYDAI NEPATENKINTI

Pietų Afrikos, parlamentas 
priėmė jau trečiu skaitymu 
emigracijos kvotos įstatymą. 
Tas įstatymas pradės veikti

AVASIIINGTON, kovo 22.- 

Valstybės departamentas va

kar gavo laiškų, kuriame pa

žymima, kad Kancliowe, Pie

tinėj Kinijoj, kataliku vysku

pas O’Shea. su dešimts Ameri 

kos 'kunigų misionierių patekę 

pavojun. Tenai juos iš visų 

šonų apsupusi raudonoji ki

niečių kariuomenė. Praneša

ma, kad vyskupas su kunigais 

neturi jokių priemonių iš ten 

pabėgti. Kanchowe kol-kas y- 

ra neskaitlingas valdžiai išti

kimų kareivių būrys. Praeitų 

gruodį vyskupas su kunigais 

darbavosi iš tų plotų pasiša

linti, bet • nebuvo galima tai 

atlikti.' Šaukias pagelbos.

Vaistybės departamentas, 

kaip praneša, neturi priemo

nių suteikti tiems misionie

riams reikalingos pagelbos. 

Gali tai atlikti* tik Kinijos vai 

džia, kuri taipat tuose plotuo

se yra bejėgė.

Departamentas laiškų per

davė kun. J. J. Burke, Šalies 

Katalikų Gerovės Konferenci

jos generaliniu sekretoriui, ir 

patarė jam darbuotis tuo rei

kalu — gelbėti vyskupų ir mi

sionierius.

HAVANA, Kuba, kovo 23. 

— Kubos salos respublikos 

valdžia uždraudė visokį veiki

mų ir teisę gyvuoti devy

nioms darbininkų organizaci

joms, kurioms komunistai va

dovauja ir kurios anų dienų 

dalyvavo demonstracijose 

prieš valdžią.

Be to, 42 raudonieji agita

toriai patraukti teisman.

KREMLIUJE SEKANTI 
KOVA

RYGA, kovo 23. — Iš Mas

kvos apturima žinių, kad

INDĖNAI STOVI UŽ 
GHANDI

Atvaizduojama, kaip japoniečiai balsuotojai nesenai įvykusių parlamentan rinkimų 
dienoje krikštaudami “kilnoja” vieną savo vadų mieste Tokyo, kada valdžios partija 
laimėjo rinkimus. .«*.'**>

ANGLIJOS KARALIUS AT
ŽYMĖJO SESERĮ 

VIENUOLĘ
i CHICAGOJE

LONDONAS, kovo 22. — 

Sesuo Kliara iš Notre Dame
• s

vienuolių ordeno. Notre Da

ine Katalikų Centralinės Mo

kyklos Liverpooly viršininkė, 

tomis dienomis priimta į Bu- 

ckingham rūmus, kur Angli

jos karalius jai suteikė Impe 

rijos. Ordeno atžymojimus už.

Žuvo su žmona

l’er šių metų vasario mėn.

Į “Maisto” b-vės skerdyklose 

' ppaskersta galvijų 1,528 Stu
los, kiaulių 1,466 atakos, smu- nuo gegužės 1 d. 

Ikių gyvulių 1,630 štukų.

Gyvų gyvulių užsienin išga
benta: kiaulių 2,357 štukos ir 
galvi jų 168 štukos.

Iš paskerstų gyvulių užsie

nin išgabenta: I»ekono 5,349 

klgr., šviežios kiaulienos Pa-! 

ryžiun 23,331 klgr.

Gyvų kiaulių išgabenimas j 

eina normaliai maždaug 600 

štukų savaitei.

Galvijų išgabenimas yna su- ’ 
mažėjęs. Sumažėjimo priežas-1

Emigrantų kvota apribota 

ir kai kurioms valstybėms žy

miai sumažinta, jų tarpe su

kėlė didelį nepasitenkinimų, 

nes jie ten turi daug turtin

gi} giminių, pas kuriuos norė

jo išvažiuoti. Dabar jie sku-. 

binasi, kad tik greiėiau galė

tų j ten patekti. “R.”

PRIEŠAI KOVOJA MANIU 
VALDŽIĄ

AVarvvich ir Marmorą skers 

gatvv susidaužė du automobi

liu. Vienam jų žuvo E. Sch-' 

\veiger, 28 m., ir jo žmona. I 

------------------------------- J

tys yra šios: 1) vokiečiai įve-į , BUKARKSTAS, Rumunija, 

žamiems gyvuliams pakėlė kovo 23. — Valstiečių pairti- 

muitų galvijams apie 10 litų jos valdžių, kurios priešaky 

centnerini, 2) vokiečiai rinkų yra ministeris pirmininkas

... , užpildo savais galvijais. Ti- Maniu, politiniai priešai ne-

National bantoj, Rivars.de. Areštuota^rs. NeU.e Mn,- kad . #lį • priešų vir
“ .... ,------------ th, 20 m„ 2643 Superior par(|avi..

mo sezonui, galvijų kainos' valdžių sugriovė valstiečių 

pasitaisys. Tuomet gali ir pra-' partija, 

sidėti didesnis gftlvijų ekspo- Į Maniu valdžia darbuojasi. 

I nušautas Ir 1 sužeistas |............. lipiau, įlindo padėti

Vienas pašautas, kitas 
suimtas

Du plėšiku užpuolė First

Pagrobė 1,519 dolerių ir lei 

dosi per duris. Kasininkas 

Eckman akimirksniu pagrie

bė pas save bankoj laikomų 

šautuvų, išbėgo laukan ir vie

nų bėgantį plėšikų, pašovė, ki-

gat., trijų vaikų motina. Ji

nai kaimynų vaikus mokinusi', 

vogti. ,

išimtinus jos darbus švietimo ’ .

Krendiųje komisa rų tarpe širvoje. Sesuo Kliara, matyt? & V*™"™- >

, Pabaigoje vasaiio mėli. pra-J valstybės finansus-. Tam tiks-

kanti kova už pirmenybę val

džioje. Diktatorių Stalinų, sa 

koma, kovoja Kalinin, Rykov/aukgtaį pagPrbti. 

Bucbarin ir kiti.

Šiuokart iš Maskvos užgi

nama, kad štalin būtų buvęs 

pašalintas iš diktatūros.

yra pirmoji vienuolė, kuri pa

kviesta i karaliaus rūmus jų

BOLŠEV1STINIŲ GAUJŲ 
DEMONSTRACIJOS 

MASKVOJE

Seserį Kliarų į karaliaus 

rūmus automobiliu nuvežė jos 

pažįstamas žmogus. Jai drau 

gavo kita vienuolė. Bet tik 

viena Sesuo Kliara priimta į 

rūmus.

Telfow taxi-cab vežėjų Di dėta daugiau gaminti galvi- )ui reikalingi aukštesni mokes- 

Vincini nakčia užpuolė du jierios konservu). Ruošiamasi č-įai. Priešai tai kovoja. Per 

negru plėšiku. Vežėjas turėjo netrukus pradėti paukštienos ’ savo laikraščius jie paduoda 

[neteisingi) žinių apie finanstg 

menkėjimų. Valdžia išsprendė

Pripažinti kaltais
Prisiekę teisėjai krimina-i revoiverį Vienų plėšikų nu- eksportų, 

liam teisine pripažino kaltais, §OVP, kitų sužeidė 
du bombininkit, C. Oliverio,* s=..... ........... -- =
28 m., ir J. Cerra, 25 m. 

Matyt, bus nubaustu kalėji

mu.

MIRIOP NUBAUSTA

R.

MIELIŲ GAMYBA 
LIETUVOJE

konfiskuoti arba visai sulaiky

ti jų laikraščius.

AHMEDA.RD, Indija, ko 

vo 23. — Taip vadinamas vi

sos — Indijos kongreso ko

mitetas patvirtino Mahatma 

Ghandi iškeltus nepaklusnu

mo britų valdžiai žygius. Ko

mitetas reiškia vilties, kad' vi- 

si Indijos gyventojai stovės 

už Ghandi, kad tuo būdu lai

mėti savo šaliai ncpriklauso- 

nivbe.

RYGA, kovo 23. — Masko- 

je įvyko bedievių gaujų su

važiavimas. Vakar surengtos 

demonštraieijos, atkreiptos 

daugiausia prieš krikščionybę. 

Skaitlingos gaujos norėjo de
monstruoti prieš Italijos pa

siuntinybę, bet policija nelei

do.

Jinai pasakoja, kad rūmuo

se jai pareikšta daug mauda 

gurno. Kada karalius jai prie 

abito jn-isegęs atžymėjimą, t

tai padavęs rankų ir taręs ų pinigus atėmė. 

“Dieve laimink tamstai.” .

Atimta 900 dolerių
Miss J. Wolan, 21 m., iš 

vienos krautuvės į bankų ne

šė 900 dol. Automobiliu va

žiuoju plėšikai jų užpuolė ir

IŠSILIEJUS SEINE UPE

PARYŽIUS, kovo 23. — U- 
pės Seine vandenys vietomis 

labai išsiliejo. Dideli plotai 

apsemti. Bijoma, kad ši upė 

ir Paryžiaus potviniu nepalie

stų.

ATRADĘS NAUJĄ KO
METĄ

VARŠAVA, kovo 23. 
Krakovo observatorijos 

stronomas prof. Wilk, kaip 
praneša, atradęs naujų kome-, 

tų.

as-

8,000,000 KINIEČIŲ 
PALIESTI BADO

NAN KING, Kinija, kovo 23. 

— Kinijos provincijoj Kian

gsi bado paliesta 8 milionai 

gyventojų. ;

■■ ■"1 ■' '.J -

NAUJOS BAŽNYČIOS 
PALIUOSUOTOS NUO 

MOKESČIŲ

PARYŽIUS, kovo 22. —

Nai: tos prefektūros taryba 

paskelbi* svarbų Angers vy

skupijos katalikams išspren

dimų.
Pirm valstybės nuo Bažny 

čios atskyrimo pastatytos vi

sos Franeijoj katalikų bažny

čios pripažintos valsčių sa

vastimis ir už jas nereikia 

mokėti jokių valdiškų mokes

čių, nors jomis kaip ir visuo

met parapi,jos naudojant

Bet štai po atskyrimo ka

ATŠAUKS MARININKUS 
IŠ NIKARAGUOS

Esąs pigesnis maistas
(’hieagos angliški laikraščiai 

paduoda, kad šiandie atpigę 

maisto -produktai. Pasiklaus

kite šeimininkių. Jos pasakysWAKHINGTON, kovo 23.- 

Šalies administracija planuo- apie maisto “atpigimą, 

ja atšaukti visus matininkus

iš Nikaraguos.

PANA, 111., kovo 23. —Mi

rė Thomas Tipsvvord, 102 me

tų. Sakoma, jis buvęs seniau

sias žmogus šioj valstybėj.

Suimta penki juodrankial
J. I)e Lenro, 1018 So. May 

gat., gavo kelis grųsinančius 

laiškus. Reikalauta į nurodytų 

vietų padėti 600 dol.

Policija užstatė spąstus. 5 

nuėjo pinigų paimti ir visus

talikai keletu naujų bažnyčių Į policija suėmė, 
pastatė. Kibs bažnyčios skai

tomos pdvatinėmis savastimis 

ir už jas mokesčiai reikalau

jami. i

Nubausti buvę bailifai
Buvusieji du miesto teismo 

(municipal court) bailifai,

N KNY CASTLE, Pa., kovo Mielių pramonė Lietuvoje, 

23. — Irene Sehroeder, 21 j dar iš prieškarinių laikų žy

mėtų 'plėšikę, kuri kituomeb miai išsivysčiusi (yra 4 dide- 

nušovė šios valstybės polio- Iii fabrikai), per metus gali 

monų, teisinas nubaudė mi-i pagaminti tiek, kad lengvai 

riop. j pakaktų visoms Baltijos vals-

Po atliktos žmogžudystės, ji tybėms, tačiau visur esant nu

buvo pabėgus į Texas ir tenai kštiems muitams ir akcizo mo- 

suimta. Įkesčiams, eksportas yra neį

manomas ir prisieina pasite

nkinti vietos rinkos pareika^ 

lavimu. Per p»antaruosins 2 

'metus Lietuvoje buvo mielių

WASHINGTON, kovo 23.— pagaminta įr parduota: 1928 

J vyriausių šalies teismų, kur(m. 258,000 kilogr. ir 1929 m. 

buvo viena tuščia vieta mirus 311,000 kilogr. “R.”

teisėjui Sanford, prezidentas

PASKYRĖ TEISĖJĄ 
VYRIAUSIAM TEISMUI

Anais metais sukurtos Fran i M orrissy, 35 m., ir O’Reilly, 

rijoje taip vadinamos vysknė 24 m., teismo nubausti po 5j 

pijų sąjungos ir joms paves- metus kalėjimo už vienos 17 : 

tos tos ir kitos bažnyčios. i metų mergaitės užpuolimų.

Nantes prefektūroj mokės-j -------- —-----
čių direktorius šįmet jwireika-į Susprogo filmos 
lavo mokėti mokesčius už nau 30 Ko. Michigan avė. būto 

jas ImžnyČias. Angers vysku- ketvirtų jam aukšte sprogo 

pijos sąjunga kreipės jį pre- Russell Ktudio filmos. Tren-

fektnros tarybą prašydama 
mokesčius panaikinti- Taryba

karnas ifttrupino daug langų
stiklų. Kilo gaisras. Apie 50,-

paakelbė pėlankų katalikams ROO dolerių nuostolių paflary- 
iikfirratlirtą. to-

BOLŠEVIKAI SPAUDŽIA 
ŽYDUS

MASKVA, kovo 23. — Čen- 

tralinė Kooperativių Krautu

vių Sąjunga, kuri tvarko mais 

to paskirstymų Rusijoje, pas

kelbė visoms krautuvėms grio 

žtų įsakymų žydų šventėmis 

žydams neparduoti “macų” 

(preskainių), vyno ir kitokio 

žydų šventėmis apeigoms rei

kalingo maisto. Be to, dar į- 

sakyta skleisti priešreliginins 

skelbimus.

Hoover paskyrė teisėjų J. J. 

Parker, rep., iš No. C’arolina 

valstybės.

PERŠOVĖ MOKYTOJAS
ŽEMES DREBĖJIMAS 

SILEZIJOJ

MIRUSIO TEISĖJO 
TURTAI

VVASHINGTON, kovo 23.-- 

Miręs teisėjas Taft yra pa

likęs turtų vertės 475,,000 dol.

ANGLEKASIŲ DISTRIK- 
TAS BUS PERORGANI

ZUOTAS

Kovo 4 d. apie 16 vai. Aly

taus apskrities, Seirijų vals

čiaus, Vainiūnų kaimo prad

žios mokyklos mokytojas Juo

zas Lesevičius, važiuodamas 

su vestuvininkais iš Leipalin

gio valsčiaus, Pasėkės kaimo, 

mirtinai nušovė to pat Pasei- 

rės kaimo gyventojų Šauke- 

vičiūtę Kazę, 23 metų am

žiaus merginų.

VARŠAVA, kovo '23. —
Lenkų valdomoj Silezijos da

ly atjaustas žemės drebėji

mas. Vienoj kasyklų trys dar 

hininkai žuvę ir keletas su

žeista.

KINGSTON, Jamaika, kovo 
22. — Vakar čia atjaustas

t- j trumpas, bet smarkus žemės 

“R ” , supurtymas. Kelių būtų sienos

LIETUVIO VEIKALAS 
ŽYDŲ SCENOJ

Kauno žydų teatras greitu 

laiku žada pastatyti P. Vui-

suskilo.

INDIANAPOLIS, Ind., ko

vo 22. — Angkkasių suvažia

vime išspręsta Jllinoiso ang- 

lekasių unijų (12 distriktas) čiūno ' Liepsnojančias širdis.’

perorganizuoti.

Gauta žinia, kad šaukiami
prieš tarybą lllinoiso angie-, 
kasių atskilėlių vadai čia ne- 
\atvylmią teisintis.

Tai bus lxne pirmasis lietu
vio veikalas žydų scenoj. Vė
liau jų teatros sgHys ir dau 
giau išverstų iš lietuvių kal
bos Veikalų. “R.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 109 litų .. $10.00 
Britanijos 1 sv. stert 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 13.98
Italijos 100 lirų 5.23 
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.91

Rivars.de
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“DRAUGAS”
Ilelna kudten, Mskyrue eekmadlehluo

PRENUMERATOS KAINA: Metama — 9«.6O, Pv- 
aal Metų — 93.SO, Trims Mėnesiams — 92.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metama 97.00, Pusei Me
tų — 94 00, Kopija ,03c.

Bendradarbiams lr korespondentams raitų negre
itas, jei neprašoma tai padaryti ir neprislunčlama tam 
Bksiul pafito tonklų.

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”

LITHUANIAN DAILY FRIEND
Published Daily, Ezcept Sunday. 

KUBSCRIPTIONS: One Year — 90.00. Six Months
— 92.60, Three Months — 92.00. One Month — 76c. 
Burope — One Year — >7.00, Slx Months — 94.00 
Copy — .03c. \

Advertising ia “DRAUGAS” brlngs best results, 
Advertising rates on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

ir senų bedievių organiiacijaš if ji 'nufodo, 
kų jos turi veikti, kaip jos turi religijas ko

voti. Ta pati komunistų partija yra valdžios 
priešaky. Tad tos bedievių gaujos yra neats

kiriamos sovietų valdžios dalys.

Pagaliau, jei sovietų valdžių teisinasi, 

kad cerkves ir bažnyčias uždaranti patiems 

gyventojams to reikalaujant, tai ji pati save 

dar daugiau kaltina., Tai dėlto, kad rusai sa

vo didelėje didžiumoje yra tikintieji ir jie 

nereikalaus, kad valdžia jų cerkves keistų 

teatrais, knygynais ir kitais raudonosios ko

munistų “kultūros” lizdais.

ĮVAIRUS STBAIPSMlAl
PIGESNI PINIGAI.

Prekybos sekretorius Laniont 

nusako, kad nž kalėtos savai

čių visoj šaly reikalų vedimas 

visu smarkumu atsinaujinsiu* 

ir busią pigesni pinigai.

darbininkų už paskolas ima 

didelius nuošimčius, bet jie 

neprisideda nž namus mokėti 

valdiškus mokesčius.

ja ateinančių vasalų sušauk

tų Sų-gos kuopų vedėjų šuva ' 

žiavimų. kur būtų galima ap

spręsti tiek daug Sų-gos rei

kalų. į
i

Jaunimo posėdžio plenume 

patvirtinti pageidavimai: kad 

Blaivybės (ir. C. Valdyba rii-

P Lt O. ŠIDISKIUTt

NAUJAS FRANCUOS KABINETAS.

Kų reiškia pigesni pim-

.ga*

DIENUS KLAUSIMAI
ANGLAS MOKSLININKAS APIE RUSIJĄ.

Andre Tardieu išnaujo užėmus Francijos 

ininisterio pirmininko vietų, franeuzams ka

talikams nėra ko bijoti, kad valdžia galėtų 

atsisukti prieš Bažnyčios ir katalikybės rei

kalus.

Yra žinoma, kad naujas ministerių kabi

netas savo didžiuma jei nėra katalikiškas, 

Visgi palankus katalikybei ir tikėjimo lais

vei.

To palankumo nebūtų pirmųjam Tardieu 

kabinete. Ir, kaip žinome, gal dėl to jis trum

pai ir gyvavo.

Jam griuvus buvo baimės, kad Francija 

susilauks radikalų kabineto. Į pirmininko 

vietų tikrai buvo pakviestas radikalas socia

listas Cliautemps, prigulįs dešiniųjų socialistų 

sparnui. Jam pavyko sudaryti iš saviškių 

kabinetas, išėmus užsienių ministerį Briandų, 

kurs katalikams nepavojingas. Tečiaus tuom 

kabinetu parlamentas tuojaus reiškė nepasiti

kėjimo.

Tad į valdžios priešakį turėjo grįžti tas 

pat Tardieu. Šis savo buvusį kabinėtų žymiai 

perorganizavo. Kabinetan įeina keli įžymieji 

katalikai. Iš jų verta paminėti kad ir Geor

gės Pernot, kurs yra viešųjų darbų ministe- 

ministe- 

pasekretorių;

Oberkirch, kurs yra prekybos pasekretorium.

Tokio kabineto katalikams nėra ko bijo

ti. Jis greičiau galėtų suirti, .negu pakenkti 

katalikybės reikalams.

Francija yra katalikiška šalis. Tik dau

gelis politikos vadų yra atitolę nuo Bažnyčios 

ir tikėjimo.

Francuos katalikai vis daugiau ir skait- 

lingiau sutraukiami nuosavon tautinėn kata-

Sir Bernard Pares, Londono Universiteto 

rusų kalbos, literatūros ir istorijos profeso

rius, pareiškia, kad Rusijos sovietų valdžia 

jokiu budu negali užsiginti vedamo krikš

čionių persekiojimo.

Sir Pares nurodo, kad bolševikai negali 

išsisukti pasaulio smerkimo, nes jie tikrai 

persekioja ne vienus krikščionis, bet ir vi

sus kitus į Dievų tikinčius.

Kada jie nori prisidengti pravoslavų cer

kvės Rusijoje patriarku Sergieju, jie dar 

daugiau atvaizduoja savo vilingįngumų.

Nes kas yra tas patriarka Sergiejus? •

Kada anais metais bolševikai pravoslavų pat-

tink* Tichraų patraukė,, teisman ir nuteisė , GiianiIwtiet de Bibes _ 

kaBjiman, Sis cerkvės vSldž.i* Irdavę pif-|rį? Ko^į fet, Žemės «£ pSsel 

miaiisia Kirilai, paskui Agafangelui, dar pas-

kiaa’Krutickiui. Kirilų ir Agafangelų bolševi

kai uždarė į kalėjimų. Paskiau Agafangelas 

mirė ištrėmime. Po to ir Krntickis papuolė 

į kitėjimų ir vargiai šiandie jis bėra tarp gy

vųjų. Tada patys bolševikai Sergiejui pasiū

lė būti patriarku ir pasilikti sovietų pusėje.

Kol jis kalba taip, kaip nori sovietų valdžia, 

jis neliečiamas.

Pasirodo, kad Sergiejus yra patriarkas '.

Sakysime, žmogus perka na 

mus už 8,(MX) dolerių. Įmoka1 kad 'isos oiganizaci-

2,000 dol., gi 6,000 dolerių pa-

lieka pirmųjam morgičiui. 

■Kas įdeda į tų morgičių tuos

Reiškia, kad Įlankose busiu 

daug pinigų ir fpinigui pasko- 

»kinis bus pigiai — žemesniais 

nuošimčiais, siūlomi.

Suprantama, čia nekalbama 

apie darbininkas, tik apie di

džiuosius “busifess’us”. Apie 

darbininkus negali būt kal

bos, kadangi jiems paskolos 

nereikalingos. Jie visais lai

kais įsiskolinę. Didžiuma tiek 

į skolas įbridę, kad nebežino, 

kaip toliaus prisieis jiems 

gyventi.

Darbininkų užtrauktos pas

kolos yra daugiausia ant na

mų. Spauda ir įvairios patrio

tinės organizacijos ragina 

darbininkus įsigyti namus. 

Žmonės paklauso. Paskui nei 

įsigytų namų parduoti, nei 

aukštų už skolas nuošimčių 

Mokėti. T. -
Viena didžiausia neteisybė 

yra ta, kad skolintojai nuo

6,1)00 dolerių, tas skaitosi na

mų savininku. Morgičių davęs 

ima sau sveikas aukštus nuo

šimčius iš pirkusio namus ir 

jis nieku neprisideda kadi r 

mokesčius (taksas) mokėti už 

namus.

I

Šis klausimas praeitais me

tais vienam Chieagos piliečiu 

susirinkime buvo iškeltas. 

Spaudoje tas paminėta. Nuo 

to laiko tas klausimas nežinia 

kur smego. Matyt, jis skau

džiai užgavo visus skolintojus.

Tad sekretoriaus Lamonto 

nusakomi pigesni pinigai dar

bininkui nei kiek nebus pi

gesni. Darbininkas negali nau

dotis pigesniais pinigais. Jis 

turi visados pasitenkinti tuo

mi, kas jam siųloma, kas jam 

duodama. Gi jam niekas nepa

siūlys pigesnių pinigų.

D. C.

jos, kurios priklauso K. V. C. 

įsteigtų savo skyriuose absti

nentų sekcijas, o Centruose 

skirtų abstinentų reikalų ve
dėjus.

ir daugiauPriimta dar 

zoliucijų bei pageidavimų.

Iž pranešimo konferencijoj 
apie Blaivybės dr-jos 

veikimų.
Praeitais

re-

Gražiabalsė soprano, L. V. 

“Dainos“ choro solistė šį Va

karų iš radio stoties WHFC 

metais blaivinimo “Draugo“ ir Peoples Furni-

(iarbas varyta ne tik per sa- ^ure ^°- Pr°gla,,1°j dainuos so- 

vo dr-ja, bet ir per kitas o;- 1°-

bei valdžios istai-............................ ............... -

ŽINIOS IS LIETUVOS
l r

(BLAIVYBĖS BIULETENIS aikoliškų organizacijų atsto

Nr. 3.).

i likiškon organizacijom Ateis laikas, kada jų 

lųi Rusijos pravoslavų cerkvei, bet bolševikų Į balsas valstybėje bus svarbiausias, 

tikslams. Sergiejus turi labai menkų skaičių - ___________________

sekėjų, kada visa rusų cerkvė yra pasilikusi 

be jokio vyriausiojo vado.

Tikėjimo išpažinimas nėra draudžiamas 

Rusijoje, sako Sir Pares. Bet tikėjimo moki

nimas ir praktikavimas yra nusižengimas. 

Vadinasi, Rusijoj šiandie žmonės gali tikėji

mų išpažinti tik širdimi ir mintimi. Viešai

'pažinimo .negali pareikšti. Tai negali 

būt didesnės nelaisvės ir žiauresnio persekio

jimo.

Komunistų partija sukūrė įvairias jaunų

M. Svyrlūtė"

MERGELE Iš PASAKOS

(Tųsa)

Nepažįstamasis nesipriešino. Jžengė 

j vidų ir sukniubo prieš mirkščiojančias 

(žvakes. Greta jo sukryžiavęs rankas karš

tai meldėsi senukas vienuolis. Ten tikrai 

buvo amžinoji palaima. Robertas daugiau 

nek laidžioje. Čia buvo jo kelio galas. Vie

nuolyno sienos užspaudė jo gėlų ir pasėjo 

ant lūpų nemirtingų šypsenų. Kai kitų 

žiemų užsnigo sniegas, koplytėlės laiptus 

draug su visais atsiminimais šlavė jau

nas ramaus veido vienuolis.

Nekantraudamas Vitolis pasitiko iš 

daržininko grįžtančių Eugenijų. Eugeni

ja nieko neslėpdama papasakojo, kų buvo 

iš Mortos girdėjusi. Pasakė taip pat ir 

savo sumanymų.

— Viskų padaryčiau dėl tos brangios 

likimo aukos... Pasiryžiau ąpgaudinėti jų 

visą gyvenimą, jei žinočiau, kad tuo jai 

palengvinsiu, — tarė Vitoli.

Eltos pranešimu, žemuosiuose Rūmuose 

anglų užsienių reikalų ministerį Hendersoną 

klausė apie Lietuvos — Lenkijos ginčą. Hen- 

dersonas nurodė į Tautų Sųjungos vietoj da

romus tyrinėjimus ir pranešė, kad galutinis 

raportas bus parengtas Tautų Sųjungos gegu

žės mėn. sesijai. Darbiečių narys paklausė, ar 

tiesa, kad padėti tarp tų dviejų kraštų nesan

ti tokia įtempta, kaip prieš šešis mėnesius. 

Bendersonas atsakė, kad, kiek jis galįs spręs

ti ■, tai tiesa.

Efrr?— moiwiih.uu I,«>*iii><iiiir< nmneiooi

Kų tu sakai, Vitoli: ‘‘apgaudinė
’l

- I tėvi

Į

—

L. K. Blaivybės dr-jos kovo 3 
ir 4 d. konfer. rezoliu

cijos ir pageidavimai.
Nutarta: 1) kad L. K. Blai

vybės dr-ja paskelbtų bealko- 

Ijtftų gėrimų gaminimo kon

kursų, 2) kad BĮ. dr. išleistų 

{friešalkoliškų atviručių, dai

nelių knygų, plakatų, 3) kad 

Blaiv. dr. C. Valdyba prašy

tų Vyriausybės blaivinimo rei

kalams pašalpų kasmdt dvi

gubinti, pradedant nuo 100,- 

000 litų kol toji pašalpa su

dalys 3% visų valdžios paja

mų už svaigiuosius gėrimus. 

TiksHam ir planingam tų Vy

riausybės skiriamų sumų blai

vinimo darbui suriaudojimui 

turi būti sudaryta prie Sv. 

Ministerijos kompetetinga ko

misija iš Vyriausybės ir prieš-

vų. - , '
■i: ; •‘•t --i! .f: , •».

Mokytojų posėdžio sumany

tos ir plenumo priimtos rezo

liucijos bei pageidavimai: 1) 

kad “Švietimo Darbe”, “Lie

tuvos Mokykloje“ ir “Mokyk

loj ir Gyvenime“ būtų gvil-

ganizacijas

gas spauda ir žodžiu. Daug ' i v...; ? per vaikus, 

dėmėsiu buvo kreipta į sky- organizuojant juo,-. Į. Ar.;;;do 

rių sustiprinimų ir drausmin- Sargo Vaikų Sų-gų. Sų-gos C. 

gumų. Lankyta skyriai su pas Komitetas diria) vietoje, lai- 

kaitomis, nors dėl lėšų štoko kydamas vaikų oratorijų, įs- 

ne visi. Įsteigta naujų skv- teigdama* v”ln •.•ai’žcH, sū

rių 11. Dabar skyrių yra 165 r'.’.ošutuutis rinkliavą, leisda- 

su 15,000 narių. Kai kurie sky-' .nas kuopoms paskaitėlių san- 

riai turi savo namus, kiti la:- traukas, kuopoms ir kitoms 

ko arbatines, knygynus, skai- organizacijoms aplinkraščių, 

tykias. Priešalkoliniai oiurr.i, kurių, išleista 16. Posėdžių pa

veikia šeši. Ukmergės ir Pa-į daryta. 20. Kuopos pirmų pus- 

nevėžio biurai buvo sušau’.ę mėtį augo, kad per mėnesį 

suvažiavimus. Blaivybės siu ai įsisteigdavo po 14-15 naujų 

tės buvo gyvai praleidžiamos. 1 kuopų. Dabar kuopų yra 273,

Per paskutinę blaivybės sa- o narių 34,000. Daugelis jų tu- 

vaitę mokyklose ir kariuome- ri savo chorus, knygynėlius, 

nėję net valdžios įsakymu bu- vėliavas, kitos net sporto įran- 

vo paskleista blaivybės idėja, kius, kooperatyvėlius. Kuopos ( > 

*’ • šusirinkimUš dalų daugiųUsiųi .JIšleista į visuomenę atsišauki

mas ir priešalkoliski plakatė

liai. Per metus išleista ne tik 

skyriams, bet ir savivaldy

bėms, apskričių akcyzės re-

t
vizoriams, kai kurioms drau- 

į gijoms aplinkraščiai. Išleista

kas mėnesį.

Blaivybės dr-ja.

denama ir alkolizmo klausi-Į trys knygos su 46,(XX) cgz. ti- 

mas, 2) Kad butų duotas L. į 3 ažu. Išparduota knygų už 

K. Blaivybės d-jai regulerus117,500 Įįtą. Leidžiama toliau

radio pusvalandis, 3) kad bū

tų organizuojama prie L. K.

Blaivybės dr-jos mokytojų ab

stinentų sekcija, 4) kad Blai

vybės dr-jos C. Valdyba dar 

kartų prašytų Šv. Ministerijų' gautas ligoninei 8 ha žemes 

mokyklų programų praplėsti sklypas. Laikyta priešalkoli- 

ta prasme, kad mokyklose 

būtų pilnai išnagrinėjamas 

alkolizmo klausimas.

“Sargyba“, “Žvaigždutė“ ir 

savaitinis biuletenis. Alkolikų 

ligoninei išsirūpinta šiems 

metams visoj Lietuvoj rinklia

va, šalia Kauno beveik jau

nis muziejus, alkolio nikotino 

laboratorijos veikimas dėl lėšų 

stokos buvo kiek sustabdytas. 

Angelo Sargo Vaikų Sų-gos Draugijos atstovai lankėsi Ry- 

kuopų vedėjų posėdyj iškelta S°j *r Miunsteryj kongresuo- 

ir plenume priimta rezoliuei-«se*

ja, kad L. K. Blaivybės dr Nemažai blaivinimo darbas

Eugenija neprieštaravo. Filomenos

ji u jų visų gyvenimų”. Vadinas, nori 'bū- {tėvas ir Morta taip pat.

ti jos mylimu Robertu? Vitoli, to jau pet 

daug. Už jų paaukoti visų ateitį?..

— Ateitį ir praeitį... Eugenija, tu ne

žinai, kad nuo pirmo pamatymo ji už

valdė mano vidaus pasaulį.

— Gaila, Vitoli, jos, bet Tu — mano 

brolis, o ji?

— Ji — mano meilė ir aštrus sopulys. 

Tas sopulys sumažės tik tada, kai aš pa

dalysiu jai kų nors gerų. Tavo sumany

mas, Eugenija, man labai patinka. Aš ryž

tuosi...

Eugenija tylėjo. Jai užėmė lūpas — 

baimės siaubas ir begalinis noras padė

ti Filomenai...

Praėjo duug dienų. Vitolis nuliūdęs. 

Vienas sau kažin kų galvojo nebesitarda

mas nė su Eugenija.

— Jau prisiruošiuu, — pasuku kartų. 

— Išblyškusiai grožybei turi, gnįžti Ro-: 

tautas Vitolio meilės šarvuose. Eugeni 

ja, pasikalbėk apie tai su Filomeno? tė 

vu ir Morta.

Buvo tyli vasaros pavakarė. Meldžiu 

šešėliais apipintos daržininko trobelės lan 

gai spoksojo į paskutinius vakaro spin

dulius. Rūpestingai žvalgydamasi Morta 

laistė gėles, senukas^ sėdėdamas ant suo

lelio, skaitė vakarines maldas, o Filo

mena, nukreipusi sustingusias akis varų 

link, pasirėmusi ant sodelio tvoros, mąs

tė:

— Ten, žinau, vakarai, ten, ten gied

resnė padangė. Ten kasdien nuslenka sau

lutė, rytais vėl sugrįžta, glamonėja, bu

čiuoja mano rožę, kuri žydi greičiausia, 

veltui... Sugrįžta saulė, sugrįžta išskridę 

paukščiai, sugrįžta linksmas pavasaris, 

tik mano Robertas — amžinasis saulėlei

dis.

Ir vėl krinta kaip kiekvienų vakarų 

nuo jos blakstienų spindinčios rasos, su

siliedamos su karšta malda:

— O, gerasis Dieve, išklausyk mano 

maldą. Leisk man būti Tavo valios pil

dytoje. Atimki iš manęs visų, kų man

KIEKVIENAS GALĖS BŪTI 
JAUNAS,

kas skaitys įdomiausių ir pi

giausių jaunimo mėnesinį žur

nalą

“ATEITIES SPINDULIAI”
kurs nuo 1930 metų pradžios 

pradėjo eiti Kaune. Paskubė

kit jį užsisakyti patys, ar už

sakyti savo besimokantiems 

vaikams, broliams ar sesutėms. 

Išrašykite jį ir giminėms Lie

tuvoje. .

Prenumeratos kaina; Ame

rikoje met. $1.20, pusnį. 60c. 

Moksleiviams met. 60c., pusiu. 

30c. Lietuvoje met 8 lt. pusnį. 

4 lt.
Adf.: “Ateities Spinduliai“, 

Kaunas Laisvės Al. 3.

esi davęs. Palik tik širdį, neužgesinama varyk jei nori, Tavo valia!.

meilė degančių širdį, kuri visuomet budė- j Filomena virpėjo. Prisišliejusi prie 

tų prie Tavo sosto ir melstųsi už Kobei- tvoros, ji vos tesusilaikė nenukritusi že- 

tų. Neprašau, Malonus Tėve, kad jį svai- mėli.

gintų laimė, tik prašau — saugok jo skais- j — Ką aš girdžiu? Tai Roberto bal

čių sielų ir nušviesk vingiuotų ženiės ke- sus. O, Viešpatie, stebuklas ar beprotybė!

lių, vedantį į Amžinybę. O man leisk prieš 

mirtį bent dar kartų jį pamatyti.

Filomenos muktos žodžiai baigiasi 

prašymu — pamatyti prieš mirtį savo 

mylimąjį. Nors kas vakaras ji kalbėda

vo šių maldelę, tačiau niekad neprisimin

davo jų kalbėdama, kad ji esanti aklą.

Į darželį įėjo svetys, tyliai, beveik 

be žodžių, pasisveikino su šeimininku, o* 

paskum su Morta ir nužengė keletą žings

nių į sodelio vidurį. Sustojo, pagraižė 

rankas, atsiduso ir skubiais žingsniais nu

ėjo prie tvoros, kur rymojo Filomena. 

Ties ja priklaupė.

— Gal ir stebuklas — nežinau. Esu 

Robertus, mirtinai Tavęs pasiilgęs. Prisi

artink, manoji meilė, jei dar nors kiek 

manęs gailiesi.

— Robertai, Robertai, ar tai Tu? Pa

laidotas mano gyvenime!... Tu prisikėlei, 

tu sugrįžai. Robertai ar tu jau nebijai Fi

lomenos? Ji vis dar akla vargšė Tavo 

Filomena. Ji tiek iškentėjo... Ji meldėsi 

už Tave, ir Dangus išklausė jos maldų. 

Robertai dėl Tavęs buvau nebylė ketve

rius metus ir būčiau neprakalbėjusi iki 

mirties. Tu grąžinai man kalbų, grąžinai 

gyvybę, bet aš akla, Robertai, ir amžinai

— Filomena, Filomena! Mano amži- būsiu akla, aš nematau Tavęs Tavo a- 

nusis ilgesy, skaistusis žemės angele, aš kių...

vėl Tave matau! Atleisk ar pasmerk — ' — O, Filomena, pabrauk ranka per

man vistiek!... štai sugrįžo Tavo palaidu- ' muilo kaktų ir rasi jas. 

nas Robertas. Aš prie Tavo kojų — iš- Į (Bus daugiau)
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BENJAMIN’AS FRANKLIN’AS

Amerikos Inteiektualis Milži
nas.

11c Abrahotno Lineolno, nei 
vienas kitas žmogus Ameri
kos gyvenime ir istorijoj ne
padarė tokio pasauliui įspū
džio arba tokios milijonams 
žmonių inspiracijos, kaip A- 
nierikos rašytojas, mokslinin
kas, diplomatas ir i'ilozofas 
Benjamin’as Franklin’as. Jis 
buvo visų mylimas.

Imigranto Sūnūs.
Benjamin’as Franklin’as gi

mė Bostone, sausio 17 d., 1706 
m. Šeimynoje buvo 15 vaikų. 
Tėvas buvo Josiab Franklin, 
imigrantas iš Anglijos, muilo 
ir žvakių gamintojas. Šeimyna 
buvo labai neturtinga ir jau
nasis Benjamin’as, po dviejų 
lankylio mokyklos metų, stojo 
tėvo dirbtuvėje prie darbo, i- 
ki sucaukė dešimts metų. Per 
visų liuosą laikų skaitė kny
gas.

Sulaukęs dvylikos metų,

Kontinentiniame Kongrese, 
į kurį buvo išrinktas, Frank
lin’as tarnavo įvairiuose ko
mitetuose ir buvo vienas iš 
l>enkių, kurie parašė Nepri
klausomybės Deklaracijų, lie
pos 1776 m. Sekantį rugsėjo 
mėn. jis buvo pasiustas į Frau ( 
cijų ieškoti paramos Ameri
kos respublikai. Nepaisant 
amžiaus, jis buvo pinuos rii- Į 
sies diplomatas ir gavo Fran
cijos paramų.

Po pasirašymo taikos su-, 
tarties, Franklinas sugrįžo į 
Amerikų. Tada jau turėjo 79 
m. amžiaus ir norėjo pasiliuo-i 
suoti nuo visų viešų darbų. 
Bet tuoj po to buvo Išrinktas 
prezidentu Pennsylvanijos val
stijos Tarybos. Priimdamas 
tų garbę jis pasakė: “Mano 
šalies žmonės pasisavino ma
no geriausius metus. Jie išbai
gė mano kraujų ir dabar no
ri išbaigti mano kaulus”.

Bet vistiek dviem metais 

vėliau senas diplomatas vis 

dirbo šalies gerovei, buvo na-

P AS K. PA2ARSKIS

Galingbalsis L. V. “Dainos” choro solistas 
(basso) šį vakarų' radio klausytojams “Draugo” 
ir Peoples Furniture Co. valandoj (tarp 7 ir S 
padarys “surpraizų”.

Benjamin’as buvo pasiustas rys seimo, kuris pagamino J. karyje. Pasiklausykite:
dirbti prie brolio, James, spau

stuvėje. Jo brolio leidinyje 

“The New England Courant”, 

pasirodė jo pirmas straipsnis, 

kurį Benjamin’as slapta pra

šė ir pakišo po brolio durimis 

jam nėsant namie. Taip ir pra 

sidėjo jo žurnalistinis gyveni

mas. Garsiausias jo rašto dar

bas buvo “Poor Ricbard’s Al- 

manac”, pradėtas Philadel- 

phijoj, kur jis nuvyko- pabėgęs 

iš brolio dirbtuvės. Philadel- 

jis tuoj prasiėjo savo

* bumelį. Almanakas greit pa

garsėjo, nes buvo pilnas kas

dieninių žmonėms pamokinan

čių minčių.

Bet Franklinų nevie-n rašy

mus užinteresavo. Jis daug 

laiko praleido studijuodamas 

filozotiją ir mokslų. Jį labai 

interesavo šviesa, šiluma ir 

pan. dalykai. Bandymais jis 

įrodė, kad žaibas ir elektra

A. Valstybių konstitucijų.
F. L. I. S.

IŽ ROMOS.

— Zosė, kodėl žmonės vadi

na mane senmerge? Juk aš 

nesu virš keturiasdešimt metų. 

Ir ne sykį gavau pagyrimų, 

kad atrodau lyg dvidešimt pen

kių metu, kad esu graži, kad

Užgavėnės Romoje. .4 mano eisena prilygsta povai.

Pas italus yra iš senovės — Tur būti pavydi tau tavo 

užsilikęs paprotys, kuris ir grožės. Bet, ar neteko išgirst 

po- šiai dienai užlaikomas, tai' nuo kaikurių, kad tavo būdas 

švęsti užgavėnes kuolinks-1 yra nesugyvenamas, savvmei- 

miausiai ir mėsėdas palydėti' lės pilnas, pasipūtusi ir žmo- 

kuoiškilmingiausiai. Taigi nių šlovę plėšianti? 

prie Užgavėnių jau sekmadie

ny žmonės pradėjo rengtis.
— Nejaugi, aš esu kam gar-, 

bę nuplėšusi!

— Man ding tiesų kalbi.
Po gatves vaikščiojo nemažai1

apsirengusi,, kuojuokingiau-i ()a esi burgh, Pa
siais drabužiais, daugiausia 

vųikai. Pirmadieny tokiu pa

raduotoji} buvo daug daugiau.

TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS 
1930 M. PAVASARYJE

Nuo kovo 24 iki bai. 6 Wor- 
eester, Mass.

Nuo kovo 24 iki bai. 6 Ci
cero, III.

Nuo bai. 7 iki bai. 13 Carn 
bridge, Mass.

Nuo lial. 7 iki bai. 13 Nor- 
\vood, Mass.

Nuo bai. 14 i£į bai. 20 De
troit, Mich.

Nuo bai. 14 iki bai. 20 New 
York, N. Y.

Nno bai. 21 ik?lml. 27 I.ynn, 

Mass.

Nuo bai. 21 iki bai. 27 Pitts-

neapsivedus, tai niekam ir Nuo bai. 28 iki
Į
garbės nenuplėšei. Broekton, Mass.

Nežinau, kuomi jų kalba už- Nuo geg. 12 iki geg. 18 F.lls- 
Antradieny, kovo 4 d. jau'sibaigė, nes man reikėjo iš- \vorth, Pa.

geg- n

buvo tikra šventė, nes nuo 12 lipti

visi bizniai buvo uždaryti, o

jau visokių paroduotojų su į

vairiausiais ir juokingiausiais I 
paeina įs to pačio šaltinio. Ox- ,1

i?. • n C j • į drabužiais pasirengusių galy-
ford ir Lainbndge umversite- XT ... .. , . . i, ® į be. Netik maži, bet ir dideli'

tai buvo pirmi universitetai, . _ . . . - .r būnam gatvėmis marsavo ir

GAVĖNIOS
KNYGOS

kurie pripažino darbų mok>

lUi.
Franklinas bandė išrasti

< •
ir praktiškų išradimų. Jis

RADIO

KONCERTAS
I š

WHFC Stoties (1420 KHocykles)
JVYKS

PIRMADIENIO VAKARE, TARP 7 ir 8 VAL.

DAINUOS

L. Vyčio Chicagos Apskr. “Dailios” Choras
,,,’h

Komp. A. POCIUI vadovaujant

ŠIUOS RADIO KONCERTUS RUOŠIA
Nuo geg. 19 iki geg. 25 Dav- 

ton, Ohio. į|
Nuo geg. 26 iki birž. 10

Minersville, Pa.
Tolimesnės Misijos bus pra

nešta vėliau.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS”

Gavėnios knyga, vertė kun. 
Sabaliauskas, labai nau- 

gavėnę. Vietomis nebuvo gali-pasiskaityti kasdiena 
ma net gatvėmis praeiti. Netik ištisų gavėnių,* kaina 6.ic. i 
pėsčių būriai inaršavo, bet ir

i visokiomis baidyklėmis baidė,

dingą

Kančia Viešpaties Jėzaus. 
Dieviškasis Išganytojas. Iš

vokiečių kalbos vertė kun. B. 

Andruška, S. J. Didelė kny-

Nuo to laiko ir prasidėjo šian- " ’ " ga, kaina ............................................ $2.00

diena Amerikos krautuvių in- Trečiadieny po pietų, pelė- , Dievobaimingi apmųstymai 

dnstrija. niJ dienoje, gavėnių jau J per gavėnių su Evangelijo-

Franklin’as buvo 70 metų pradėjo iškilmingomis pamal- J Kaina ........................ •.................. 3f)ę

amžiaus, kuomet Amerikoje Idomis. Bažnyčiose buvo viešos

Vuyo pirmas, kurs įvedė, taip automobilių kuojuo

vadinamų, atdarų krautuvę, ,. . . . , .

" e M i kaitriausiai aprengtų vazine-
•The Pennsylvanh, Fireplace’. Į įriksttla<tolc, iki v5,u,nni.

Got

a COLD?

I R

PEOPLES FURNITURE CO.

įvyko garsios Lexington ir 

Coneord kovos. Jau nejaunas 

pradėjo visuomeninį gyveni

mų. Jis tarnavo prie Penn

sylvanijos Susirinkimo ir at

stovavo kolonijas Londone per 

suvirs vienuolikų metų, kovo

damas už pripažinimų Ameri

kos kolonijų. Sugrįžęs į J. A. 

Valstybes prisidėjo prie revo

liucijos judėjimo.

procesijos ir daugybė žmonių 

jote dalyvavo, kad pasninko 

laikų pradėjus su Dievu..

EiAmerikietis.

GAL Aš KLYSTU?

Gyvenimas Išganytojaus.
Viešpaties mūsų Jėzaus Kris

taus. Kaina................................ ... 75c.

k Viršminėtns knygas galima 

gauti

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avenue

At the first sign of a 

cold or sore throat, 

gargle with full 

strength Listorine. 

These ailments are 

caused by germs, 

and Listerine kilis 

germs in 15 seconds.

Savo pastabas dėt šių koncertų rašykite “DRAU
GUI,” 2334 So. OAKLEY AVĖ., CHICAGO, ILL. 
arba PEOPLES FURNITURE CO., 2536 W. 63rd 
STREET, CHICAGO, ILL.

Rašo John A. Skelly.

Be vandens galima gyventi.
Aš pažįstu vyrų, kurs nėra

, , . gėręs vandens per trisdešimt j
Matydamas kovu baisumus, ° T. . ...

.. .... , . metų. Jisai sakosi, jog gertijis paraše laiškų buvusiam 1 * .. .,

draugui Londone, laiške ra

šė: “foi Parlamento narys, ir 

vienas tų, kurie veda mano 

Salį prie pražūties. Pradėjai 

deginti musų miestus ir žudy

ti mūsų žmone«. Tavo rankos 

kruvinos krauju niūRų gimi

nių. Tamsta ir buvome 
drangai. Dabar ėsame priešai. 
Tavo B. Franklinas”.

vandenį nėra sveika. Jis sako, 

jei nuo vandens “paipos” su- 

rfldyja, tai, be abejo, turi nuo 

vandens ir viduriai rudyti. 

Todėl jis geria tik alų, vynų, 

degtinę t. t.

Plepalai.

Man teko išgirsti dviejų 
moterų pasikalbėjimų gatve-

LISTERINE



—

DRAUGAS

IS VAJAUS VAKARO.

balsavimą 
reikalu tvarkytojai surado, 
oul aš Į Susivienymą Įsira-

Town of Lake. — &v. K«-|
zimiero Akademijos rajaus!

lodo, kad narys, neiibuvęs 
organizacijoj du metu, negali 
būti renkamas Į Pildomąjį!
Komitetu. Taigi,

vakaras įvyko kovo 9 dieną,
p. Krenčiaus svetainėj. Žino

simi lapkričio 23 d., 1927 me-į nių buvo daug, tai ir pelno 
tuose, ir mano vardą iš kan? nemažai atliks

i uidutų skaičiaus išmetė. ! naudai.
vieouolVM

CHICAGOJE
REAOJ READ!

A spėriai meeting lor the 
“Giria Atk.-»port«” vili be 
hvld Tues., March 26th, 7.-3.') 

j P. M. at Providence of God

ftiuorni ir laikau sau už pa į Programa buvo labai įvairi, i . .
, , , , . . v. . • j- We \vish to seereigą pasiaiškinti, kodėl, Labai gražiai pasirodė Sv. I, . , ... . ! v. , , . , Ithree membera from eaeh co-dvieju metu neisbuvęs Susi į Kryžiaus mokyklos orkestras? ... ,, , .

. . ‘ L. , . - • • , • uncd to attend, whether thisuiti1 Aors vos keturi menesiai, kaip .. .
i _x x Council partjeipaites

or not.

vienymo nariu, sutikau 
kandidatu į Centro Valdybą, susitvėrė, bet stebėtinai girai 

1. Balsavimo reikalu tvar? groja. i
kytojai pažymi, kad į Susi vi
įiymą prisirašiau lapkričio 23

1927 metuose. Gi mano I 
mokesčiu knvgutė ir 163 kuo-

TV

Office of County Cferk 
of Cook County, Illinois.

HUte oT lUtaotfc)
) SS

(krauty <rf 4Xmk )
Laikanti* prarizijo« Sekcijos 34

I’rulnierių .rinkinių IUinuis valstijos 
įstatymo, a* Šiuomi tikrinu, kad po- 
plaroa r.pa.'va praimerių balsavimo 
atsakančių partijų Praimerių Rinkl
iu uoko. kurie bus laikomi Cook Kau
lį tėj įftakiriant miestus Berwyn, Ohl- 
rago ir Cbicago Heights, mleatelf Ci
cero, miestukus Evergrccn Park ir 
Summit, utarninke R&Iundtlo 8, 1930,

at least bus Šitokia:
Ocmokratų Partijos — Rausva 
Rcpubltkonų Partijos — Raita 

l TĄ VISKĄ liudydamas, aš pa
sirašau ir primušiu pečėlj Cook Kau- 

ill SpOl’te i ntės. Aioje kovo 24-jei dienoje, 1930.

! Tlūs is the day for election 
Kaibė- ol‘ nev officers for the ----

ROBERT M. 8WEITZER 
County derk. of

Cook County. Illinois.

Paskian sekė kalbos, kaibė- oi new oincers lor tne com- 
jo centro pirm. p. A, Nansė- inT J***- Also therp will be

L. V. “Dainos” choro solistė (soprano) šį 
vakarą dalyvauja “Draugo” ir Peoples Furni
ture Co. programoj iš radio WHPC stoties. Dai
nuos solo.

finansų raštininko knvga 
rodo, kad esu užsimokėjęs į j 

I Susivienymą ne nuo lapkričio 
! 25 dienos, bet nuo lapkričio 1 
d., 1927 metų. Tai yra esu 
užsimokėjęs už visą 1927 metų 
lapkričio mėnesį. Taigi, kaip i
aš, taip ir Chicagos Apskričio! i '

[delegatai supratome, kad esu 
Į Sus-mo nariu nuo tos dienos,

į dienė, kuri savo kalboje nu- discitssion about pas t. years j 
piešė vienuolyno padėtį. Kai-' sporte and the coming vear
bėjo kun. Deksnis ir kun. sporte.
A. Linkus; pastarasis savo 
gražioje kalboje ragino rė
mėjas ir toliau nenuleisti ran
kų ir dar daugiau darbuotis 
Vienuolyno naudai.

Solo dainavo N. Mamaitė. 
Ji labai gražiai atliko tą pro
gramos dalį ir jei ji nenustos

CHICAGOJE

nuo kurios esu užsimokėjęs ir j lavinusis galės tikrai pasiek- 
galiu būti kandidatu į Centro ti pačias muzikos viršūnes.' 
Valdybą'.

2. f Susivienymą įstojau lap

NUTRAUKIA SANTIKIUS 
SU TURINGIJA

IŠ 2 SK. ŠV. KAZIMIERO 
AKADEMIJOS RĖMĖJŲ

DARBUOTĖS.

SĄJUNGIEČIŲ DARBUOTĖ.

Pasveikino savo mokyto
ju

Savo gražiu draugišku pa
pročiu M. Są-gos 55 kp. cho
ras Šv. Juozapo dienos išva- 

buriu nu-

Skyriaus amžinieji nariai.
Jau buvo rašyta, kad amži

nais nariais įstojo p. J. Vai
čekauskas ir p. Ona Stankevi- karese susirinkęs
čienė, kuri netik įstojo pati, vyko pas p. Juozą Brazaitį 
bet savo gražia širdimi trau- pasveikinti jį su vardo d-iena.
kia ir kitus prie duosnumo. 
Jinai padeda p. Tamanauskie- 
nei naujų amžių; narių pri kal
binime. Štai, tos dvi brangios 
darbuotojos turi pasižadėjimą 
vėl dviejų geradarių tapti am 
žinais nariais.

Nauja amžinas

Pi rimulien is, Itovo $?,

susilaukti p^reky liuje krizių 
koks buvo 1929 iu. Tokio kri
zių pažymiai jau aiškiausiai 
pastebimi. Ne tik iš šiaurės

Lietuvos, bet ir iš Suvalkų 
pranešama, kad kainų kriti
mas sukelia daug nenunumų.

‘R. f,

BERLYNAS, kovo 21. — 
Anyonc Turingijos fašistų valdžia, kuPlease dont forget. xx.xjw.xv, 

is invited. įrios priešaky yra ministeris
Reporter C. Bvyut-aitė. Frick, jau ilgas laikas kovoja i 

Vokietijos centralinę valdžią. į
BALABAA & KATZ 

TEATRAI

Chicagos teatre eina neįp
rastas veikalas “ Sarah and 
Son”

Į tai atsižvelgus, Berlyno! 
▼aidžia su Turingąja nutraukė i 
diplomatinius ir finansinius 
santikius.

NĖR
DAUGIAU
RAUMAT1ZM0
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medai Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą dėl 
Inkstu, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai“ vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

4t»<ANOIMPROk,
* lU»fEQ -

HAARLEM OIL
C A. F> S U L- EL S

I
Menka žiema

Feen&mint
The Laxative

Mėgsta jį visi 

Skanus kramtimui 

mint, taip kaip guma.

ir neblogas [
Roosevelt teatre rodoma j pernykštis derlius yra prieža- 
;u.„, ” Utimi ūkio produktų kainų kri

timo. Neseniai įvykęs pirklių 
pasitarimas nusprendė, kad 
būtinai reikalinga greita pa
rama krašto ūkiui, nenorint

Solo dar dainavo poni A. 
Pieržinskienė. Ji savo švelniu 
ir maloniu balseliu yra puo- 
šusi jau Jie vieną rėmėjų vaka
rą.
• Sulošta buvo juokinga ko
medija “Dvi kūmutės”. N. 
Mamaitė, N. Mažeikaitė labai 
gražiai ir girtinai suvaidino. 
Iš jų gali būti geros lošėjos.

Griežė trys broliai Metri
kai. Jie taip publikai patiko, 
kad buvo priversti keletą sy
kių atkartoti griežtus daly
kus.

Žodžiu sakant vajaus vaka
ras visais atžvilgiais pasise
kė. Tai priklauso daug nuo 
mūsų darbščiosios komisijos, 
kurį visą laiką rūpestingai 
ruošėsi prie vakaro.

Valio, rėmėjos! Ateity dau-1 
giau darbuokitės, neapsileis- 
kit kitiems skyriams.

Alma.

“ylwwrt Cliristie.
United Artiste teatre tebei

na indomus veikalas ‘‘Uųųa- 
bond Kiny.”

McVicker teatre prasidėjo 
naujas veikalas ‘‘SaTly ” 
“Devil May Care.”

kričio 1 d., 1927 metuose, gi 
balsavimų laikas prasideda ko 
vo mėnesį,1930 metuose. Tai
gi balsavimams prasidėjus, 
Susivienyme busiu išbuvęs du 
metu ir keturis mėnesius.

Taip suprasdami Chicagos 
Apskričio delegatai mane no
minavo, taip suprasdamas su
tikau būti kandidatu. Jei įvy
ko nesusipratimai, labai ap
gailestauju.

Be to, turiu pažymėti, ii 
Chicagos Apskričio delegatai 
galėtų patvirtinti, kad labai 
nenoromis, ir vos po ilgų dis
kusijų ir kvietimų, sutikau 

1 būti kandidatu. Taigi, nereik
tų suprasti, kad netikėtu bū
du bandžiau įsibriauti į Susi 
vienym ragštininko vietą.

Bet dalykas baigtas. Šian
dien man lieka tik tarti širdin 
giausį ačių tiems, kurie mane 
nominavo, kurie varė agitaci
ją ir kurie už mane balsavo.

Pirmiausia širdingą ačių 
Susivienymo Chicagos Aps
kričiui! Ačių p. J. Jusevičiui. 
p. J. Mikėnui, p. J. K. But
kui ir p. J. Pj Aukštaičiui! 
Pirmi trys, kaipo išrinkti Ap
skričio agitatvvės komisijos 
nariai, gi p. Aukštaitis, kai
po Susivienymo Chicagos Ap
skričio pirmininkas daug savo 
brangaus laiko pašventė. Ir ga 
bitinai ačių visiems Susivieny
mo nariams ir kuopoms, ku
rie kuomi nors prisidėjo ir 
kurie už mane balsavo.

A. J. Žvirblis.

Galvos Skaudėjimas 
Sustoja

SKAUSMAI IŠNYKSTA I

Išėjo Iš Spaudos Nauja

‘KRISTAUS PATARIMU KELIAIS’
— Parašė —

KUN. DR. K. MATULAITIS, M. I. C.
Knyga yra naudinga visiems, kurie siekia dva

sinės tobulybės. Knyga paskirstyta į tris dalis. L 
Apie Tobulybę, 2. Apie dvasios vadovybę, 3. Apie 
bendrąsias priemones tobulėti.

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

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

Rašykite:

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Ave.

Chicago, III.

.. 1 a —■"■A1 ■■■ 1 . ■ fl . * i .. . .1 r

yGražu ir malonu, kad clioris 
tės moka įvertinti ir pagerbti 
savo choro mokytoją, kuris 
visuomet prielankiai atsineša 
į sąjungietes ir noriai jas mo
kina.

Prie skanių užkandžių, va
dovaujant kp. pirmininkei p. 
E. Labanauskienei, buvo iš
reikšta eilė gražiausių p. Juo
zui linkėjimų ir kaitų nuo cho
risčių iteikta graži dovana — . . ✓laukinis laikrodėlis — wrist 
\vuteh. Reikia tikėtis, kad M. 
Są-gos 55 k p. choras, vado
vaujant p. J. Brazaičiui, da 
sieks didesnes pažangos. Pa
sisekimo.

Ta pati.

10c

Gaukit greitų pagelbą paimdami 
ORANGEINE MILTELIUS

JŪSŲ APTIEKININKAS 
Pardavinėja ir rekomenduoja

ORANGEINE 25c i
MILTELIUS

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00rėmėjas p.

So. Union
Ave., pasižadėjo padidinti 
garbingas amžinų narių eilės 
ir jau įmokėjo pirmą mokes
nį $10.00. %

Poni Z. Balvočienė, 917 W.
34 Si. taipgi atidavė savo 
pirmą mokesnį $10.00, kaipo 
amžina narė.

Jau mūsų amžinos rėmėjos 
įrašė savo vardus Seserų Ka- 
zimieriečių geradarių skait 
tčiun neišdildomomis raidėmis,
Jos nuo savęs aukodamos
krauna sau tintą dauguje? Kaip Susivienymo nariams 
“kurio nei rudis nei kandis ne jau žinoma, dabartiniuose Pil-

V. Miknius, 3038

ŽODIS Į L. R. K. 
NARIUS.

S. A.

palies”.
Mišios šv. ir Komunija,

Kovo 30 d., 7:30 vai. iš ry
to, visos rėmėjos ir rėmėjai 
eis bažnyčion Mišių šv. išklau 
syti ir prie Komunijos. Iš 
bažnyčios visi eisim bendrai 
pusryčiauti. Pusryčius rengia 
mūsų jaunas “chef” p. A. 
Vardauskas, p. J. Kaniušienei Į 
ir kitoms padedant. P. Var- / 
dauskas netik gabus “clief” 
yra, bet ir šaunus rėmėjas. Vi
sur padeda darbuotis: ir narių 
prirašyme ir aukų rinkimo ir 
bi lietų pardavinėjime.

Lai Dievas duodu stiprybės 
ir kantrybės visiems gerada
riams.

durnojo Komiteto rinkimuose 
Chicagos Apskritys mane no
minavo į Centro valdybos raš
tininko vietą ir toji nominaci
ja ne visai aiškiai užsibaigė.

Susivienymo konstitucija,

Graudūs Verksmai

STACIJOS
Su atvaizdais,

IR

Kai kurios Gavėnios 
Giesmės

Išimtos iš “Ramybė Jums”

KAINA 10c

Nauja Laida. Daug per
kantiems duodame nuolaidą.

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, Hl.

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit paa 

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

Į gumų.
Mano Radio — Seope — Raggi. 

X-Ray Roentgeno Aparatas ir ri- j 
siSkaa bakteriologiškas egaamlnari- 
mas kraujo atidengs man judų tik- 

! ras negeroves, tr jeigu aS paimsiu 
Į jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy- 
' rūmas sugryl Jums taip kaip buvo 
j pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, Širdies, reumatizmo. kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokių užslsenėjuslų, Iš
kerėjusių, chroniškų ilgų, kurj ne
pasidavė net gabiam ieimynoe gy- 
dytojul, neatidėliokit neatėjo pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 101<
20 W. JAOKSON BLVD.

Arti State Oatvėe
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo S iki f 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1
po pietų

-ooiiupnnujvd lira (<Xtnuag 
aXa„ «qra „o-raa v3«iOi
•4t8S?iuud tr snf -snuroAud aą 
uu|A(«a PUĮUI3A3 'ofBA eu|.injų

rauna sippip 
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P LĖ A. FERAVIČAITĖ

Viena L. Vyčiu “Dainos” choro solisčių (so

prano), kuri šiandie vakare “Draugo” ir Peoples 

Furniture Co. radio valandoj (nuo 7 iki 8) dai

nuos iš WHFC.

JUOZUK, KAS BUS BRI 
DGBPORTB BALAM

DĖTO € D ? I

PRANEŠIMAS

OR. M. T. STRIKOL
Rea Tel. Mldvray (UI

OR. R. C. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

---------ui ------ atidarė antrą ofisą (su Dr. Laural-
Inrv/tiL- V.. Rnv H Clu ~ Belsklo-RakSčio aptle-Juozuk, kils bu. buk (i kotį) po nr 242J Wcst Marąuetle na.

Valandos: lino 2 iki 4 po plet. Tel.
Prospect 1930 i Valandos: 2 Iki 4 p p. Panedclial.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: ' ,T Ketvergais vakar*
4601 So Ashland Ave Valandos: nuo ................ ....
• Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7420

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 24-tas Street 

Telef Canal 1713-0241

DAKTARAI

CHICAGOJE

d. Bridgeporte?

— O-gi, sekmadienis, ar tai

da nežinai?

— Žinau, kad bus sekmadie

nis, 1x4 kas dėsis tą dienų.’

— O kas tur dėtis?

Nagi, ta apsukrioji Mote

rų Sąjungos 1 kuopų rengia 

įdomiausių vakarą, 

i — Na jau, ką-gi tokio jos 

rengia ?

Žinai, blok rengia lig ir 

grųsinhhų mums, vyrams...

I, — Įdomu, ką?

— Nagi statys veikalą už

vardintą “Moterims Neišsi
me luoši”...

. — Aha, dabar suprantu, ko

dėl manoji parsinešus bilietą 

taip bruko visiems namiš- 

j kiam,s juos pirkti. Sakiau, kad 

! laiko neturiu, išsisukinė

jau, bet neišsimelavau ir ga

na... Ką jau čia su tomis mo

terimis, iš jų švelnių rankelių 

neišsisuksi ir joms neišsime- < 

luoši, geriau priimt jų kvieti- į 

mą' ir eit į parengtą vakarą.

— Ir aš tą pat sakau. 0 dar

Rea. 6641 S. Albany Avc. Tel Pros- ofiso Tol. 
pect I9S0 Naikiomis tik pagal su
tarti

Telefonas Boulevard 1981

OR. S. A. BRENZA
Ofiso Talaudos; B Iki 12. 1 Iki 8 I 

dieną tr CM Ikt 8:24 vakar*
1608 S. ASHLAND AVE

Netolt 46tb Street Chicago III

OFISAI'

s 4» Ct. 
JP-18, 8-4. 7-9

£914 W*.«sblnKU*(> 
12-3, 4 i Bivd

Tai Cicero 46! Tel Kedzie 2450-2451

OR. S. A, DOMAT
Gynytoi&t <r Chirurgą* 

KEZ1I‘ENGI JA 
4759 W 11 PI 
Tel Cicero IKSU

Virginia 0038 
Rezidencijos: Vvv Buren 6843

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenne 
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 

2 Iki J ir 6 iki 8 v. v 
Nedėliomia nuo 10 Iki 12 ryto 

Namų Ofisas 3413 Frunklln Bivd 
Vai.: nuo 8:30 lai 9:30 vak

UR. J. J. KOVVARSKIS
JYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So Weatem Avenne 

Tel Prospect 1028 
Kesldanclja 3169 8«» l,eavlti St

Tel Canai 333*
Valandos 3-4 po pietų ir 7-9 » •

Nedelioj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Vlctory *487

Of. lr Rea. Tel Hemlock 3874

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

Antras ofisas Ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVE.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak Antro Of. Vai.: Nuo 8-8 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak 
šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 67 84 Republic 8486

Nertėllomlr
Susitarus Ofiso Tel. Canal 2118 

________ _  Namų Tel. Lafayette 0098

A. L. DAVIDONIS, M. 0.
*•910 So Michigan Aveliu*

DR. A. L.
*

OFISAS
1900 S. HALSTED STĘEET

NAMAI
4193 ARCHER AVE.

Tel. Kenwood 5107 
Vai.: uuo 9 iki 11 vai ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart Valandos; prieS pletu8 pagal 8Utart, 

šventadienio ir ketvirtadienio Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

Ofi.-o Tel. Kedzie 0482
Rezidenclos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas

Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3600 VV. Roosevelt Road 
Kampas Central. Park Ave. 

VALANDOS: 2-4 po plet, 7-9 vak. 
Nedėllomis lr šventadieniais 10-12.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieni), nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliotais ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija

Ir XRAY
2130 AVEST 22nd STREET

CHICAGO

ŠV. KAZIMIERO SERERŲ 
VIENUOLYNO NAUJI

PRIETELIAI.

Bridgeport. — “Sukim sko

loms sprandą” — tai vėliau

sias “obalsis” šv. Kazimiero 

Akademijos Rėmėjų 2 sky

riaus darbuotojų,

ADVOKATAI

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Suite 721 First National Bank Bld
aiškiai pasirodo mūsų jauni- čia ir parapijai naudos pa- 38 S. DEARBORN ST. 

nįui. Kuomet kiti vaikinai tuš- darysi, nes sųjungietės ne Vien Tei. Randolph 5130-5131. vai. 10-5^ 
čioinis laikų leidžia, arba net savo naudai rengia, bet ir pa-.

blogam tikslui, p. Augustinas rapijos.

nuolat dirba gražų ir šventų — O, ar žinai, Juozai, kad

darbų mūsų įstaigų naudai, ir gera dainininkė iš Town I ADVOKATAS
Jis visur dirba ir ne dėl “gar- of Lake tame progranie daly-j 

bės”, bet nuoširdžiai ir uo- vaus?

liai ir jo darbo — pasiaukoji- — Na-gi, kuri’

A. A. OLIS

liaus (laiDuoiojų. u r •> - c- 7 1 u
,1110 vaisiai gražus. — Ogi p. A. Pieržinskienė, '

»■ Metas jau melas filMfttns Dabar jau trys nariai 2 sk., - kurios gražus balsas džiugina ,

sprandų nusukti , kurios su- vajaus komisijos, turi prikai- klausančius jos. |

11 So. La Šalie St.. Rootn 1701 
Tel. Randolph 0,331-0332 Vai. 9-1 

Vakarais
1241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562 
7-9 rai. rak. Panedėlio lr

Pėthyčios

virš 20 metų vargina musų 

Sesutes. Visur duodame, visur

binę amžinų narių, būtent; pp. 

Naugžemienė, Tamanuuskienė

aukaujame, o kas čia pat, mū-|ir p Vardauskas. C&r yra vie

šų tarpe vargsta ii daibuo- Ba komisijos narė, ir jinai ža- 

jasi, Į tų reikalus ii vargus (ja “neužsileist ir taip pat 

mažai teatsižvelgiam, mat jau pasidarbuot.

pripratom ir atbukom...

Bet garbė rėmėjams ir re-! Metinis vaJus kovo 30 dien5' 

unijoms, kad tie vienuolyno Prašom \isų bridgeportiečių 

prieteliai nepailsta darbuotis. nePan,iist atsilankyti j metinį 

Jie Seserų Kazimieriečių var- vaJaus vakaių, knis įvyks ko- 

gus atjaučia labiau už savo. vo ,)(>’ sekmadienio vakare, 

Štai jp. B. Naugžemienei ir M. va^' hV* Jur£i° Par- svet. 

Tanianauskienei atsilankius ^a^aia^ ',us su programa, 

pas žinomą pienininkų p. Sta- kokios jau senai nematėt. Bus 

nislovų Daugėlų, nereikėjo ’’ Kalbės piimų sykį

daug aiškinti, p. Daugėla inte- 'ajuje iškalbingasis

ligentiškas žmogus ir supran- f?01'*’- kun- * 'ranciškus Vaitu- 

ta apšvietos įstaigų reikalin- Haitis. Vakare bus užkandžių, 

gumą štai ima jisai ir išira- laj»^n«V Į* kitokių įdomumų, 

šo į garbės narius Akadeini- j Y^sas visus kviečia komisi

jos rėmėjų aukodamas “casli” į *r rėmėjos.

$25.00. Ponas Daugėla susidė

jo nemažų turtų savo apsukru

mu ir darbštumu; jisai ir 

nešykštauja, bet visus gerus i 
darbus nuoširdžiai remia.

— Na, tai užeik pas mane i 

sekmadienio vakare, balandžio į 

6 d., nueisiva kartu į vakarą. 

Beje, o tikietai ar brangūs?

— Visai ne, tik 75c ir 50c.

— Alt riglit, nusipirkim iš , 

anksto ir nesivėluokim. Iki ' 

pasimatymo.

JOHN B. BORDEN

WEST SIDE ŽINIOS.

X. Baltramiejus Urbanavi

čius, pritariant nemažam bū

reliui vvestsidiečių, pasirūpino 

Aušros Vartų bažnyčios duris 

atnaujinti; dailydės darbą at

liko Kazys Jušas, o nuteplio- 

jimo Petro Cibulskio darbinin

kas.

X Leonas ir Adelė Juškai 

susilaukė sūnelio, kuriam ski

ria vardų Ramundas Leonas.

(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 6727

j- 2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 3090 
Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonu Canal 2552

Štai vėl viena nauja amži

na rėmėja. Tai p-lė Morta 

Juškaitė, kuri įmokėjo $20.00 

ir įmokės likusius $80.00, kaip 

tik greit galės. Toji kilni mer

gaitė, didžiausiu kuklumu au

kas duoda. Ji vien pasitiki ' 2.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Phone Armitago 2822

DR. W. F. KAUSZ
1145 MILVVAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 Iki 8 P. 11. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartj

Tel. Lafayette 5792

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

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

OPTEMITRISTAI

Tel. Vlctory 8279

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTA8

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų Ir 8 iki 8 vai. vakaro 

Res. 1201 8. WALLACE STREET

DR. S. BIEZIS

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

Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų Įtempimų kuria 
aatl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
mo, skaudamų aklų karšt). Atitai
sau kreivas akis. nulmu cataractua 
Atitaisau trumpų regyste lr tolimų

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va-i regyste
kare. Seredos ir Pelnyčio-

tnis nuo 9 dd 6.

Tel. Hemlock 8161

OR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI? 

8416 VVest 69 Street 
ral.: 9—12 ryte. 1—4 p p. S—9

v v Nedėlioj susitarus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X — Spinduliai 

Ofisas 2201 VVest 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6221 

Rezidencija: 6640 So. Mapleivood 
Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3&7 — 8 t. V. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DR. ZMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS
4740 Dorchester Avenue

Tel. Drezel 6323 
Vai.: 8 iki 10 ryto 

6-8 vai. vakare

DENTISTAI
Office Boulevard 7942

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4646 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

AU JOS DAI NOS
LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS

1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c

2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c i

3. Ko liūdi mergužėlė ?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c Į

4. Aukštas krčantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c

1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) .................................................... 30c

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius)

ADVOKATAS
4631 S. Ashland Ave. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2 800
RESIDENCIJA.:

6516 So. Rocktvell Street 
Telef. Republic 9723

maa au elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos valkučiama

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomia nuo 10 ryto iki 
11 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVE.

Tel. Boulevard 7589

TaL Canal <221

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 sutartj

Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) .............................30c

Seselių maldomis. Sveikiname į 3. Oi, žalia, žalia-Augau pas močiutę, (Chorui) .............................30c

naujų amžinų narę, p-lę M. 4 Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampu Michigan Ave. 

Tel. Pullman 6950 lr 6877

25 MĖTĮ) 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

Tel. Canal 0257 Rea Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED 8T.
Rezidencija 6600 So. Artesian Ava. 

Valandos 11 ryto iki S po pietų 
6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECUALISTAS

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

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėllomis 10 Iki 12 

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevard 1491

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas lr AkuSerlo

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

7—B vakare

DR. HERZMAN
Ifi RUSIJON

Gerai lietuviams žinomas per W 
metus kaipo patyręs gydytojas, eMl 
rurgas lr akušeris.

Boulevard 7689

Gydo staigias ir chroniškas H- 
gasvyrų, moterų lr valkų pagal nau- 
Janslus metodus X-Ray lr kitokios 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET

Juškaitę. Jinai savo sunkiai 

uždirbtus pinigus aukauja ten, 

kur jie labiausiai reikalingi. 

Ir kol vienuolynas stovės — 

amžių amžiais Seselių maldos 

plauks pas Augščiausiojo Sos- j 

tų už geradarius.

Vajaus komisijos narys p. 

Aug. Vardauskas pasidarbavo 

prie prikaJbinimo šios vėliau-

5. Oi, tu dziemc-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c

6. Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui) ..................... 30c

7. Einu per dvarelį Žalioj girelėj, (Chorui) .................................... 30c

8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) .............................30c

9. Vai augom, nugom Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30c

10. Eina garsas nuo pat Vilniuus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c

Daugiau perkante duodame nuošimtį. 

Reikalaukite tuojau

“DRAUGAS” PUB. CO.

Miesto Ofise Pagal Sutartj:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 ir 936 
Tel. Franklin 4177

sios amžinos narės. Tasai jau

nus vaikinas savo pavyzdžiu ‘ 2334 S. Oakley Avenue, Chicago, Illinois

Telephone Central 6924

F. W, CUERNAUGKAS
ADVOKATAS

184 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 9:19 iki 6 vai. vak.
<ocal Offioe, 1909 So. Union Ava.

Tai. RooAfait 871$
Vai. nuo l Iki * vai. vak.

Ekspertas tyrimo aklų lr pritaikymo 
akintų

1801 S. ASHLAND AVENUE

Rea Hemlock 7691 y OLANDO 8: Nuo 19 — IS pietų Jr

DR. A. P. KAZLAUSKIS - '-v
2228, arba Randolph 11*9.

D E N T I 8 T A 8 ---------------1- -

4712 So. Ashland Avenne
Vai.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

Tel. Armitage 1749

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)Platt Bldg., ktsmp. 18 St. 2 aukštas

Pastcbėklt mano iškabas I I 4 ĮJBL
Valandos nuo 9:30 ryto Iki 8:20 va- *zjaO A
karo. Seredomis nuo 9:80 Iki 12 v. 1608 MlIlVaukee Ave.

ryto. Nedėllomis nėra skirtų Kampas North Avs.
valandų. Room S Northvrest Tower Bldg. Room 809
Phone Canal 8688 ; . Vai.: 9—13 ryto: 1—8:80 vai. vak.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. Yards 0994

Resldencljoe Tel. Plaaa S1BB
VALANDOS:

Nuo lt ltt 18 dienų.
Nuo 1 Iki B po pietų.
Nuo 7 iki B vakare.
Nedėl. nuo 10 iki 11 dlan*.
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GRABORIAl: CHICAGOJE

DRAUGAS

P AS A. KAMINSKAS

Pirmadienis, Kovo 24, 1930

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABOKIIH

Patarnauja laidotuvėse kuopigian- 
sia. ltoikalr meldžiu atsišaukti. o 
hiuno darbu Imsite užganėdinti.

Tel. Itoosevelt 2515 Arba 2516

2314 W. 23rd Place

Chicago, 111.
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court Cicero, 111. 

Tel. Cicero 5927

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis nž kitų patar-
įavimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Tards 1741 ti 1748 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 40 Ct. Cicero 
Tel. Cicero 1794 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard >201

žINiy-žINELĖS
mv*sMaaM«aammmamk*

X Šį vakari) “Draugo” ir 

Peoples Furniture Co. radio 

programą iš WHFC stoties 

pildo žymus L. V. “Dainos” 

choras. Dainuos choro solistai 

p-lės G. šidiškiutė, A. Fera- 

vįčiutė, p. Lauraitienė, p. Se- 

resevičienė, pp. A. Kaminskas, 

A. Čiapas, K. Pažarskis, mer

ginu choras, vyrą kvartetas ir 

mišrus choras.

X Ateinantį nedėldienį Die

vo Apveizdos bažnyčioj įvyk

sta šventasis koncertas. L. V. 

“Dainos” choras išpildys Du-į 

boiso veikalą — kantatą. “Sepį 

tyni Žodžiai nuo Kryžiaus”, j

X Tas pats veikalas bus iš-;

pildytas: balandžio 6 d. Auš

ros Vartą bažnyčioje, verbų 

nedėldienį — Sv. Jurgio baž 

nyčioje ii- trečiadienį prieš 

Didįjį Ketvergę, (bal. 16 d.) 

Šv. Antano bažnyčioje, Cicero, 

111. Koncerto valandos bus vė

liau paskelbtos. Nei vienas 

lietuvis neturėtų praleisti ne

išgirdęs to veikalo ir taip 

gražiai, išpildomo.

DA APIE L. V. “DAINOS” 
CHORO KONCERTĄ.

J. F. RADZIUS

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas

3238 S. HALSTED STREET
Tel. Victory 4088-89

Ren. 4424 S. ROCKAVELL ST.
Tel. Virginia 1290

Kovo 16 d. L. V. “Dainos” 

choras davė gražų konėertą 

Rimbail Hali.

Komp. A. Pocius pradėjo va 

karą veikalu “Mareli in D”

(Best), vargonais. Tame tar

pe publika neužsilaikė ramiai.

Turbūt, nematė vertės. Bet, 

jeigu mes domiai klausysime, 

girdėsime ir jausime vargonų 

grojime dramatiškumą, nuo

lankumą, meilę, suraminimą,! n... . , .. —
maldavimą ir t. t. Juk tai yra!

tikras jausmų kalba. Muzika klebonui dovaną
parašyta jausmais, o ne žo- V*R1J parapijonų.

Lirinis tenoras, L. V4 “Dainos” choro solis

tas šį vakarą “Draugo” ir Peoples Furniture 

Co. radio valandoj iš WIIFC dainuos solo.

BEFORE hopping on
1 the gas, why not hop 

to a Combination Auto 
Policy- one that will hop 
you over trouble! — 
any where!

Over 20,000 Aetna a sent s, located 
from Maine to California, |iiure 
Aetna Service to Aetna policy bokL 

era, wherever they m a y bei

ZETNA-IZE

V. RUKŠTALIS
•

Insurance
242S W. MarųticUc Rd.
Tjelephone Hcknlock 5219 

l.oop Office 
230 S. Clark St. 

Telephone State 3380 
U-.-icago. Illinois

HOTELIS
Dideli, gražūs, švarūs kam

bariai nuo $3.00 savaitėj ir 

aukščiau. Karštu vandeniu šil

domi, maudinės.

2047 W. 21 Street

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams ir 

savininkams pirm pirkimo 

naujo karo širdingai prašom 

atsilankyti ir pamatyti naujus 

1930 Nash automobilius su vė

liausios mados automatiškais 

įtaisymais. Sport Royal teki

niais ir kitais ištobulinimais, 

kokiais tiktai Nash gali pa

puošti! Už tokias prieinamas 

kainas pas

EALZEKAS MOTOR SALEl.j 
4030 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2082

PIGIAUSIAS LIST. GRABORIUS. 
OHKUMMMB

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų *> 
dlrbystės.

OF38A8
008 West 18 St. 
Tel. Canal 0174 
SKY RIU8: 8188
So. Halsted Street 
Tel. Victory 4088

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

4603 S. Marsbfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

irao ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

džiais. Tad pratinkimės klau

syti muzikos domiai, jausmu,

Didžiai dėkoju p. Saboniui 

ir p-lei Saboniutės už kalbą

llll
llllfllllllll

Phont Bculevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Mnsų pa tarnavimas 
muomet sąžiningas Ir 
aebrangus, nes netauri
ais Išlaidų užlaikymui 
•k yrių.

Nauja, graži ke 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. + A.
STEFANIJA

BAGINTAVieiENt

Telefonas Tards 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 7582

(Po tėvais Gudepskaitė)
Mirė kovo 20 d., 6:45 vai. 

vak. 1930 m., sulaukus 38 me
tų amžiaus, gimus Suvalkų Red. 
Alytaus mieste.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą. Zigmontą, dvi dukteris 
Josephina 10 nu, Joana 5 m. 
broli Joną Gudepski, dėdę Mo
tiejų Bagdonavičių, ciocę Mari
joną Janulionienę ir Jurgį Ja- 
nulioni ir gimines Amerikoj; o 
Lietuvoj dvi seseris Marijona Ir 
Elena, brolį Boleslava ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas randasi 
2455 N. Mansfield Avet Laido
tuvės įvyks Trečiadienį Kovo 26 
d., 8 vai. ryte iš ‘namų į Sv. 
Mykolo Arkanlolo par. bažny
čią, kurioje bus gėdulingoe pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Sv. Kazi
miero kapines.

Visi a. i\, Stefanijos Baginta- 
Vičienės giminės, draugai ir 
pažįstami nuoširdžiai kviečiasi i 
dalyvauti ladotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Brolis, Dėdė, 

Oiocė Ir Giminės, 
laidotuvėse patarnauja grab. 

Masalskis, Tel. Bou'evard 4139

o ne vien ausimis. Tada pa- jr dahias, kuriomis atsigerėti 

matysime, kokią veikimę mu- i neg®lėj©nie. 

ziką turės mumyse. Tai dary-’J Širdingai dėkui visiems kal

dami darysime daug malonu-1 ^tojams: gerb. kun. Paškaus- 

mo artistams ir tiems, kurie ^ub P- Mastauskui, p-niai Vi- 

ateina nevien tik laiką pra- Pienei, p. Žaldokui ir ki

tiems, už jų gražias kalbas ir 

linkėjimus dėl mūsų mylimo 

klebono.
Nuoširdžiai 1 ' dėkoju mūsų 

. šaunioms gaspadinėms, nenu

ilstančioms darbuotojoms Mo

terų Sąjungos 4 kuopos, už 

pagaminimą' 'skanios vakarie

nės.

Širdingai ačiū mergaitėms, 

kurios labai gražiai patarna

vo prie stalo svečiams.

Ir pagaliau nuoširdžiai dė

koju visiems atsilankiusiems 

svečiams, kurie tuo parodė sa

vo gerą širdį dėl mūsų myli

mo klebono.

Ir taip pat labai ačiū 

pasidarbavimą visiems 

pijos komitetams.

Vienas iš rengėjų

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Pope.riojutl m-oliavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ.

Hemlock 0653

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kainą

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6528

J. LuIeviČius
GRABORIUS IR 
BALSAM U OTOJ A8
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
8103 S. Halsted 
St Chicago. III.

Tel. Victory 1118

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 Wert 46th Street
Kampas 46tn Ir Paulina Sta 

Ttl. Blvd. 6182

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manps, patarnausiu si m patu
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. KoptyRa dėl germenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 We«t 18th Street
Canal 8181

METINĖS SUKAKTU- 
VĖS

ONOS
SINKEVIČIENĖS

(Pa tėvais Andruškevlčlutė)
Jau metas laiko praėjo kaip 

musų mylimoji Onutė yra rn.ua 
apleldiis ir nukeliavus į Dievo 
pnskirtąją vietą. Gana daug lai 
ka praėjo, vis-gi nepamirftome 
jos darbuose ir ypač maldose.

Apleido šį pasaulį Kovo 24 
A, 1929 m., ir palaidota ftv. 
Kazimiero kapinėse 27 d., 1929 
m. Metinės Mišios bus laikomos 
Kovo 26 d., 1930 m., Av. My
kolo parap. bažnyčioj, 1644 Wa- 
bansfa Avė., Chicago, III., 8 
vai. ryta.

Prašome visų giminių tr pa
žįstamą neužmiršti Ir atsilan
kyt ant šių Mišių.

lėekaare nuliūdę:
Tėveliai, BtakiuMa, Broliai 

ir

pra

leisti ir su draugais pasima

tyti, bet sielą pasotinti.

“0 Divine Redeemer” 

(Gound) p. S. Lauraitienė iš

pildė gerai. Turėdama gražų 

balsą jinai turėtų dažniau da

lyvauti panašiuose parengi

muose.

Vprų choras pagiedojo ge

rai.

I
Antra dalis buvo “Septyni 

Žodžiai Nuo Kryžiaus”. Išpil

dė mišrus choras ir solistai.

Genovaitė Šidiškiutė, turė

dama išlavintą balsą, dainavo 

gerai; verta pagarbos. Tai 

žymi “Dainos” choro pajėga.

Antanas Kaminskas, gamtos 

apdovanotas švelniu, žavėjan- 

Čiu liriniu balsu ir-gi gražiai 

savo dalį išpildė,

Antanas Čiapas lainavo ge

rai ir užsilaikė naturališkai.

Mišrus choras dainavo pui

kiai kad geriau negalima ir 

norėti. Toji garbė priklauso 

komp. A. Pociui.

Publikos buvo gana daug,

Ramova
3518 So. Halsted Str.

9

Gražiausias Teatras Chieagoj

Pan. ir Ut. Kovo 24, 25
“THE VUtGlNIAN”

Dalyvauja Gary Cooper ir ki

ti garsus artistai. Veikalas 

visiems labai patinkamas.

Vitapbone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockffell Street

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

Mes permufuojame-perveža- 

me 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 pervežame daiktus ir į

' kitus miestus.

REAL ESTATE

Bankroto Pardavimas
Naujas 5-6 kamb. plytų bungalow, 

karstu vandeniu apšildymas, arti 
Storų ir mokyklų. Geros išlygos. Mr. 
Kaufholdt, 4311 No. Narragansett; 
Avenue 5014.

PADĖKA.

Bridgeport., — Širdingiau

si reiškiu padėkos žodį Lab

darių sąjungos Centrui už pa

reikštą užuojautą man ligoje 

esančiai už šv. Mišias, kurias 

bet kaip tokiam vakare netu- Įprisiuntėt per Joną Dirnšą.

Gal Dievas 4htrėjo būti nei viena sėdynė tus

ia. J Dailės Mylėtoja.

PADĖKA
,1

uz 

para-

Wm. J. Kareiva
Savininku

Del geriausios rųftlea 
ir patarnavimo. Saukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klauSL 
alų, sviesto ir sūrių.

4644 So. Paulina SL
TeL Boulevard 1889

MARQUETTE JEffELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas

W/;«
lausys ir sus- į 

stiprins mane. Dabar jan dė-j 

kui Dievui galiu šiek tiek pa

vaikščioti in į šv. bažnyčią !

JULIUS ŠLICKIS
Narnų taisymo ir statymo

KONTRAKTORIUS.
Turiu namus, kuriuos mainy

siu ant ūkio Lietuvoj.

2150 So. Hoyne Avė.
Tel . Canal 5529

MORTGEČIAI-PASIOLBS
2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną dieną. 
Perkame real estate kontraktaa 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas t500,008.8«
8104 80. KEDZIE AVENUB 

Tel. Lafayette 0788-6718

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MOROICIŲ
Skolinam pinigus ant medi

niu ir mūriniu namu. KomižM

|20 akeris fį.000 cash — 320 ake- 
rių, 40 apdirbta; 50 dalinai, 3 kambu 
-------- Geriausia šlyno temt, 40 m.
į p. nuo Memphla. G. H. Ryan, 752 
Wasbington, Memphis, Tenn

5 & 6 kamb. naujas plytų bun- 
galow; H. W. Ht. 2 karų garadž. 
lotas 33x125, g-vė išbrukuota ir iš
mokėta. Tik. 81.000 cash; mainysiu 
į lotą š. v. daily j. 2741 Melvlna avė. 
Berkshire. 26 59

FARMOS.

Gerai išdirbta 90 ak. farma. Pi
giai. -Norman E. Van Dyk e, Kllbourn, 
Wls.

North Side. — Įvykusios 

mūsų gerb. klebono, Juozo 

Svirsko varduvių iškilmės la

bai puikiai pasisekė. Už tai nustosiu 

noriu padėkoti visiems prigi- darbe, 

dėjusiams šiokiu ar tokiu 

būdu prie iškilmių.

nueiti.

Dar kartą nuoširdžiausiai 

dėkoju Labdarių Są-gos cen

trui ir, kiek Dievas leis ne

dirbusi labdarybės

rekordų
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Tslefonas HEMLOCK 8888

Užlaikau visokių 
auksinių Ir aida- 
orlnių daiktų, vė
liausios mados ra
dio, pianų, rolių. tik Kreipkites į

Public Mortgage Exchange

PIRKIT FARMAS
Turiu visokių farmų ant 

'pardavimo ir mainymo kainuo 

'ja nuo $2,000.00. Lig $25,OOO.

OO. Norėdami farmos meldžiu 

parašyti kokią farmą norite, į kiek norite mokėti už farmą 

j ir taip-gi parašykite kiek no- 

irite už savo propertę.

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

BIZNIO PROGOS

Meat Mark c t. 1 tonos mašina, šal
dytuvai, Blazek, gera vieta; A & P 
apylinkėj. Paaukuos už $2,200. 
Meru 6654; 2741 No. Ilarlcm.

Barbora Naugžemienė.

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

Delic. groc. icc-cream — Pilna 
prekių; A-l fikščieriai; gera vieta, 
5858 W. Di Vision

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

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

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

Širdingai ačiū parapijos 

chorui, kuriam vadovauja p. 

N. Kulis, už

keletą dainelių, 

gražios buvo...

Širdingai ačiū seserims mo-

Noriu išreikšti širdingiausi I 

ačiū už suteiktas dovanas ma-Į

» I
no vardo dienoje: Moterų Są-! 

padainavimą jnng0K 55 jjp chOrui, Seserims 

kurios Kazimerietėms, ir Aušros

Vartų parapijos mokyklos vai

kams ir mergaitėms. Tos bran-1 

gios ir ilgai tveriančios dova-kytojonus už gražų prirengi 

mą mokyklos vaikučių, kurių nos amt visados primins man 

dainų labai malonu buvo klau- westsidiečių geras širdis ir jų 

sytis. Taip-gi ačiū ir tiems draugiškumą.

vaikučiams, kurie įteik? mūsų I Juokės Brazaitis. į

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. Rendnojam fin
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose konpo- 
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą: 
2621 W. 71rt 8t., Hemlock 0367 Res. Grovehill 1680 į

PARSIDUODA duonos ke
pykla, išdirbta per 22 metus. 
Pasenau, noriu perleisti biznį 
tinkamam žmogui. Taipgi savo 
bizniavus namus, pagyvenimu 
natnus, garadžių, lotus, labai 
nebrangiai, ant lengvų išlygų, 
greitam pardavimui.

LUDWIKAS GOTOWTAS 
2803 Emerald Avenue 

Chicago, UI.

I ĮVAIRUS PARDAVIMAI

stotis — pumpa 75,000 gal. 
metuose; pigi renda, geras Halas, pi
giai 4885 So W«rtern.

Paaukuosim: dinette setą, 4 Wno- 
ts$ miegamosios, stalas. US jūsų tei- 
Ottsą pasiūlymų. 8951 No. Meade 
•ve. Apt. c-4.

rn.ua

