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EINA DIDYN VALSTIEČIŲ SUKILIMAI 
BOLSEVISTINĖJ RUSIJOJ

KOMUNISTAI SAKO, KAD MASKVA 
MĖSĄ KRAUJANTI ATSARGON

FRANCIJOS MIESTELIS PO GAISRO

Bulgarijos Valdžia Ima Spausti 
Makedonus

VALSTIEČIŲ SUKILIMAI , 
RUSIJOJ

BULGARIJA SUIMA 
MAKEDONUS

RYGA, bal. 3. — Anot ap

turimų žinių iš Maskvos, te

nai kasdien pranešama apie 

valstiečių sukilimus įvairiose 

Rusijos dalyse.
Skaitlingi čekos agentų bū

riai valstiečius malšinti pasių

sti į Riazaniaus, Tvero ir Tū

los gubernijas.

SOFIA, bal. 3. — Britani

jos patariama Bulgarijos val

džia pradėjo areštuoti make

donų revoliucionierių vadus, 

kurie bus traukiami tieson už 

įsavo piktus darbus. Jau virš 

10!) vadu suimta.

6 ŽUVO INDĖNŲ 
RIAUŠĖSE

ESĄ MĖSĄ ATSARGON 
KRAUJA BOLŠEVIKAI

Gaisras perdėm sunaikino Francijosf miestelį Montvernier. 
miestelio dalis po gaisro. N;,

Čia atvaizduojama

PRIEŠINAS SAUSOJO 
ĮSTATYMO ATŠAUKIMUI

BOSTON, Mass., bal. 3. —
, Massachusetts valstybės at-

---------- į stovų rūmai pasipriešino pe-
KALKUTTA, Indija, bal. įiticijai atšaukti valstybės pro- 

3- — Čia įvestas naujas pa- įhibicinį įstatymų visuotinu

RYGA, bal. 3. — Latvi jos tvarkymas, kuriuomi einant,,valstybės gyventojų balsavimu 

komunistai tvirtina, kad Ru-f^Tffalų (jaučių) vežami veži-į (referendumu). Už referendu- 
si jai netrūksta mėsos. Sako, Įimai neturi būt apsunkinti, tai- \nių balsavo 110 atstovų, gi 

įvestos bemėsinės dienos del

ta, kad sovietų valdžia mėsų 

krauja atsargon — tuo būdu 

pasiruošiama galimiems kara

ms.

SUIMTAS TURTINGAS 
SICILIETIS

CATANIA, Sicilija, bal. 3. 

— Suimtas ir čionai atvežtas 

baronas F. Militello, 40 metų,, 

turtingas žemvaldis. Jis kal

tinamas esųs “Mafijos” vadu.

NUSKENDO 20 KINIEČIŲ

SHANGHAI, bal. 3. — Ka

ntono apylinkes palietė vėsu

la. Vakarų upėje apvožtas ki

niečių karo laivas Kongchong. 

20 jūreivių nuskendo, gi 10 iš

gelbėta.

AMERIKOS SAUSIEJI 
ŠVEICARIJOJ

GENEVA, bal. 3. — Pra

nešta, Amerikos prohibicioni- 

stai finansiškai remia Šveica

rijos sausųjų partijų kovoti 

svaigalus.

Ateinantį sekmadieni visoj 

Šveicarijoj įvyks balsavimai 

alkoholio klausimu.

SUIMTAS KAIPO IŠ
DAVIKAS

EUCHARISTINIAM KONGRESE BUS 
DAUG TAUTINIŲ SKYRIŲ

ipat buffalai neturi būt naudo-'prieš 123. 

■jami gatvėse darbui kaitroje.

Pel to parėdymo kilo riau

šės. G indėnai žuvo ir virš 69 

sužeista.

NUSKENDO APIE 100 
JAPONIEČIŲ

Kad referendumas įvyktų 
nesiskaitant .. su . atstovų rū
mais, peticijai yra reikalin
ga dar 5,000 daugiau parašų. 

Bus surinkta.

Nustatyta asmenybė
Pirm poros savaičių palei 

Roberts kelių, arti 94 gatvės, 

rastas jauno'vyro lavonas — 

nužudytas. Tik dabar žuvusio 

asmenybė nustatyta. Tai An- 

drevv Racine, iš gyvulių sker

dyklų klerkas.

Policija spėja, kad jjs galė-

j, PARYŽIUS, bal. 3. — Pra

neša, kad Tarptautiniam Eu- 

! eliaristiniam Kongrese Karta- 

goj bus keliolika atskirų tau- 

■tinių ar kalbomis maldininkų 

skyrių. Kiekviena maldininkų 

I grupė turės atskirus susirin

kimus ir atskiras prakalbas, 

i Vyriausi skyriai bus fra- 

ncūzų, italų ir maltiečių kal

bomis. Angliškai! skyriun bus 

sujungta anglai, airiai ir šiau 

rėš amerikiečiai.

Kaukimų skyrių priešaky 
bus kardinolai arba arkivys

kupai. Jie susirinkimuose pi

rmininkaus. Štai kadir vokie

čių skyriui pirmininkaus kar 

dinolas Faulhalier, Municbo

arkivyskupas.

• Italų skyriaus susirinkime' 

kalbės garsus iškalbininkas 

rašytojas G. Papini.

. Rytų aj>eigų katalikai tu

rės sau specialų grupę, kurios 

priešaky bus vyskupas d’Her-/ 

bigny.

> Eucharistinio Kongreso re

ngimo komitetas Kartagoj 

šiandie daugiausia užimtas tū

kstančiams maldininkų parū

pinti pastoges ir pakaktinai 

maisto. Daug įvairaus maisto 

Ikraujama atsargon.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
NAUJOS PRADŽIOS 

MOKYKLOS
PROJEKTAI VYTAUTO 

DIDŽ. MUZIEJUI

Šiemet naujų mokyklų kon- 
plektų atidaryti numatyta 150. 
Tam tikslui sąmatoj skirtos

■ jo būt, nužudytas kokioje nors .yl ,•,. , L’ . . išlaidos padidintos netoli 9(X),
užeigoje. Nebuvo bootlege- ,U1.4 ...

° (XX) litų.
rm.

—X

TOKYO, bal. 3. — Iš Wa, 

kamatsu j Tobata plaukius su 

300 japoniečių pervažas apsi- 

vožęs, anot apturėtų žinių. Nu

skendo apie 100 asmenų.

DARBININKAI NEPALIES
TI TARNYBA

NORI TIESON TRAUKTI 
PREZIDENTĄ

BUENOS AIRES, bal. 3. — 

Kongrese iškeltas reikalavi

mas Argentinos prezidentų 

Irigoyen patraukti tieson “in- 

■peachmentu”. Tai esu už tai, 

kad jis peržengęs respublikos 

konstitucijų.

AVASBINGTON, bal. 3. —
7 i

Kongreso atstovo Snelį rezo

liucijų žemesnieji rūmai pra

vedė. Pasiųsta senatui.

Rezoliucija liečia galinčius 

kilti nepaprastus laikus — ka

rų. Prezidentas įgaliojamas 

šalies gynimo tarnybon pašau

kti visas pramones ir darbi

ninkus, ty. kapitalų ir darbų.

Pravestoje rezoliucijoje že

mesnieji rūmai darbininkų šau 

kimų panaikino.

CHICAGOJE
* L >

VEDAMAS VALDIŠKAS 
CENZAS

Šis vakar pradėtas federa- 

lis cenzas — gyventojų, sura

šymas, yra penkioliktas kas 

dešimts metų cenzas.

Vedamas vifeoj šaly. Užtru- 

, k s visų balandžio mėnesį.

• Į darbų per?nainuft eiti pa

statyta apie 120,0(X) surašyto

ji}, daugiau,4a**mo£erų.

Chicagoj dirba 3,(XX) sura

šytoji}. Kitose Cook apskri

ties dalyse —. 500. Kiekvie

nas surašvtojas ir surašytoja 

turi valdžios įgaliojimus.

Kas nenorėtų atsakyti į 

į surašytoji} klausimus, įsta

tymu numatoma bausmė 60 

dienų kalėjimo ir 500 dol. pa

baudos. Gi jei paduotų į klau

simus neteisingus atsakymus 

— vieneri metai kalėjimo ir 

5,(XX) dol. pabaudos.

MONCADO VALDŽIA 
DESPOTIŠKA

PROHIBICIJOS AUKOS i

MANAGUA, Nikaragua, ba- 

land. 3. — Šios respublikos 

prezidentas Moncada valstybę 

valdo despotiškai. Daug įžy

miųjų asmenų ištremiama.

RYGA', bal. 3. — Iš Latvi

jos Rusijon pabėgęs Latvijos 

seimo atstovas komunistas 

Kerr ten čekos suimtas kaipo 

išdavikas ir bailius.

Čekos agentai tvirtina, kad 

komunistai užsieniuose neturi 

bijoti areštavimo, neturi ap

leisti savo užimamų vietų ir 
komunistų propagandos, kad

ir mirti prisieitų.

POLICIJA SAUGOJA 
FORDO OFISĄ

DETROIT, Mielu, bal. 3. — 

Policija saugoja Ford Motor 

'Company ofisų, River Rouge.

Anų dienų pasklido gandų, 

kad į Fordo dirbtuves bus pri

imti dirbę ten darbininkai. 

■Prieš ofisų susirinko keletas 

(tūkstančių bedarbių. Vos ne

kilo riaušės, kada atsakyta, 

ikad nesama darbų. Išversta 

i viena geležinė tvora.

i Po to ofiso priešaky pasta
tyta policija.

\VASHINGTON, Lai. 3. -- 

Senatorius M. E. Tydings, 

įdėm. iš Marylando, senate pra 

nešė, kad vykindami prohlbi- 

cijų federaliai agentai yra

nušovę 1,365 žmones, 

j Puolė jis 18-ųjį priedų per 

įdvi valandas. Sausieji jam 

karštai atkirto.

Nužudyta jauna moteriškė
Reruben Helsing, AYestern 

Electric Co. auditorius, parė

jo vakare iš darbo namo, 5830 

VV. Lake gat., ir rado savo 

žmonų nužudytų — pasmaug

tų.

Namai yra daugelio pagy

venimų ir niekas nematė ir 

negirdėjo, kas Helsingo pagy

venime galėjo įvykti.

Kovo 10 d. pasibaigė fermi- ' 

nas projektams -Vytauto I)id-^ 

žiojo muziejui statyti įteikti. 

Iš viso miesto valdyba gavo 

17 projektų. Tų projektų apj

„ l> Numatytos mokyklos įsteig- narstyti miesto valdyba pa-

* jau beveik! visur, nors ne j sIkvieto ekspertų iš užsieniu.

MISIONIERIAI KANCHO- visi Aplėktai. Taip Biržų a į Atvažiavo iš Helsinkio inž. 

WE YRA APSAUGOJE Ip^krity Įvestas privalomas' Jahakallio ir Stokholmo ar-

--------------------- ----  mokymas, bet II rajone dar chitektorių sąjungos sekteto.'

VVASHINGTON, bal. 3. — ;reiktų fi mokyklų. Tuo tarpu 7rius VVoltergahn. Kovo 11 d._ 

Iš Kanchowo gauta žinia, kad į rajone jr Alytaus I rajone atvažiavo iš Vokietijos inž< 

Amerikos katalikų inisionie- mokyklų jau pakanka, H ra-.’^ans<‘nas' 's mūsų pusės piro-, 

iriai Kanehoive, Kinijoj, yra.jone reiktų vienos, Zarasų J^tų svarstymo komisijoj da-' 

,kol-kas apsaugoje. Tų migio-!tajp pat vįenog, Kauno aps- 'b’vauja: Kauno burmistras, 

mierių tarpe yra vyskupas, 9 krįtįe8 I rajone dviejų Kėdai-j'^ener. Nagevičius ir dail. 

kunigai ir keletas seserų vie-!njų j rajone keturių antram Žmuidzinavičius. Konkurso 

muolių.

Komunistų gaujos
nedrįsta pulti Kanchowų. bfltų ng viono raJono, kur np_

Bet seserų vienuolių namai butų bent vieno komplekto.

Tawoli, už 30 mylių nuo Ka-, Tuo būdu daro, kad mokslas 

,nchowo, apiplėšti ir išdalies butų visiems prieinamas. Nau- 

apgriauti. Vienuolės vos sus-'j°s mokyklos atidaromos tose

-it.

pėjo iš ten pabėgti.

PANAIKINO KALĖJIMO 
BAUSMĘ

Nupuolė anglių gamyba
Illinois valstybėje minkštųjų 

anglių gamyba sumažėjui sa

vaitėje, pasibaigusioje kovo 

15 d. Pagaminta 894,000 tonų 

arba 143,000 tonų mažiau už 

pirmbuvusią savaitę.

7 ir kitos. ' rezultatai bus paskelbti atei-

kol-kasi Dramos pastangos, kad ne- !nanti ketvirtadienį, kovo 13 d.

E,

vietose, kur buvo numatytos

NUBAUDĖ UŽ PARNO- 
GRAF1JĄ

Apygardos Teisme buvo 

•sprendžiama apeliacinė byla,

NEGRAS SAUGOJAMAS 
KALĖJIME

i pradžios mokyklų tinkle. ‘R.’ j. Kačiulaičio dėl jo išleistos 

knygelės “Meilė trims kava

ŠIEMET PRADĖS STATY
TI NAUJUS GIMNAZI

JOS RŪMUSTROY, Ala., bal. 3. — Su-
i imtas negras Giles ir uždary-Į ------------------------------

tas kalėjiman už vienos mer-į Naujus gimnazijų rūmus šie- 

gaitės užpuolimų. Minia pra-dnet pradės statyti keliose rie

dėjo jam grąsinti. Negrų ka-dose. Tuo tarpu darbai pradė- 

lėjirne saugoti pašaukta val- 'ti Zarasų aukštesniajai kome-

stybės sargybos kuopa.

KOKS GYVENTOJŲ 
PRIEAUGLIS?

i rei jos mokyklai. Vėliau pra
sidės statyti Biržuos, Rokišky 
! ir Pagėgių vidurinei mokyk
lai. “Aušros” berniukų giin-į

bėriams. ” Taikės: teismas J. 

Kačinlaitį išteisino. Apygar

dos Teismas rado joje'parno- 

frafijos, už kų nubaudė J. Ka- 

čiulaitį 75 lit. pabaudos arba 

7 parom arešto. Knygelė nu

tarta sunaikinti. Teismui pir

mininkavo p. Grigaitis. “R.”

ANGLEKASIŲ SUTARTIS

TERRE HAUTE, Ind., liai. 

mazijai greičiau bus pastatyti! 3. — Anglių kasyklų 11 distri- 
Iš viso 1929 m. priaugo 23,- mauji rūmai, nes kapitalinis I kte anglekasiai padarė sutar-

i TUSCON, Ariz.., bal. 3. — 

1927 m. buvo suimtas Ganda- 

»rn iš EI Paso, Tex. Teisinas 

jį nubaudė kalėjimu už gin

klų šm ugel iavimų Meksikos 

indionams. Prezidentas IToo- 

ver dabar panaikiho jam tų 

kalėjimo bausmę?

PLATINKITE “DRAUGĄ"

--------------------------------------------- !,423 žmonės, iš jų 12,017 vyrų remontas atsieitų apie 990,009

Apkaltino politikierių į ir 11,406 moterys. Htų. “R.”

Cook apskrities “grand ju- , Šių metų sausio 1 d. Lietu- ----------------------------------------------

ry” apkaltino politikierių J.! voje iš viso buvo 2,340,038 žmo Vilkaviškio daktarų ir ketu- 

Pampinella. Jis kaltinamas' nės, iš jų vyrų Į 1,120,561 ir rių žydų byla kariuomenės 

negro pryčerio nužudyme 42-Įimoterų 1,219,477. Nors vyrų]teisme nagrinėti paskirta ko- 

įprienuglis kasmet didėja, vis vo 21 dienų. Kaltinami Vilka- 

idelto iš viso moterų daugiau viskio gydyt. J. Kudirka, 4 

negu vyrų. “R.” artilerijos pulko gyd. Kap.

K. Gudelis ir Fr. A. Jankelis, 

Izraelis Zilbertas, Leiba Ra- 

binavičius ir Leiba—Ošeris 

Volovickas. “R.”

tį vieneriems metams su ka
syklų savininkais. Tuo būdu 

išvengta streiko.

oje valdoje.

Uždaromi teatrai
Evanstone sekmadieniais už

daromi kratomųjų vaizdų te
atrai. Tai piliečių didžiumos 
noras.

CHTCAGO IR APYLIN

KĖS. — Išdalies debesiuota: 

šilčiau.

PINIGŲ KURSAS
Lietuvos 100 litų ... $10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.81 
Francijos 100 frankų 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
Šveicarijos 100 frantų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.91
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Minėsiu! — 7 Be. Europoje — Metama $7.00, Pusei Me
tų — $4.00, Kopija .03c.

Bendradarbiams lr korespondentams ražtų negre
ito*. Jei neprašoma tai padaryti lr neprlsiunčlama tam 
Mkalnl paSto lenkių.

neOhaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai. 
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

legijomis) ir posūniai (neturintys beveik jo

kių teisių, o tik pareigas) Reikia pažymėti, 

kad niekas neišaukiu tokios reakcijos (už

garinančios žmogiškumo jausmus), kaip ne 

lygus piliečių traktavimas teisiniu atžvilgiu.

Joki varžtai, jokios ypatingos priemonės 

negali suturėti to pasipriešinimo, kuris išplau 

kia iš įžeisto piliečių žmogiškumo. Toji reak-
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Copy — .03c.

Advertising in “DRAUGAS" brlngs best results,
Advertising rates on application.
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CENZO KLAUSIMU.

ĮVAIRUS STRAIPSNI Ai
REIKIA SAUGOTIS RAU

DONOJO MARO.

Šiandie Maskvoje yra di

džiausias ir svarbiausias j>a-

cija, tas pasipriešinimas dažniausiai kaupiasi, sauJy bedievybės centras. IŠ 

telkiasi iš lėto (vadinasi, pasipriešinimas 

žmogaus teisių uzurpacijai yra neišvengiamas 

daiktas ir jis yra tik daugiau laiko klausi- 

{ mas) ir prasiveržęs atneša didelių nelaimių 

tautai, sukrėsdamas valstybės pamatus. Jei 

jau būtų ne visai tikslu, tai bent iš dalies bus 

teisinga pasakyti, kad visoki varžtai ir prie

spauda, paskirstant piliečius Į sūnus ir po

sūnius, suduro patogias sąlygas bręsti įvai

riems sukrėtimams ir nenormalumams.

to centro ypatinga raudonoji 

bedievybė* skleidžiama po vi

sų plačiųjų Kusi jų. Gyveaito-

priešintis. Jis yra bejėgis. Vi
sa viltis, kad tog rųšies dės 

potizmas neguli ilgai gyvuoti. 
Ar ankščiau, ar vėliau jis tu
ri subįrėti.

siausias norus persimestų į 

visas pasaulio*dalis. Kas tada 

galėtų įvvkti t
Nebijokite, žmonija Dievo gyventojų ir pavienių ap-

žmonija 

neišsižadėtų. Bet žymi dalis 

nesusipratusių virstų lauki

niais ir butų nelengva juos 

tvarkyti.

Bolševikai kovodami Dievų

jai varu ir smurtu verčiami >patys susilauks pragaištingu

išsiginti Dievo. Td negana. 

Bolševikai tų savo bedievybę 

darbuojasi platinti ir kitose 

šalyse. Maskvos apmokami u- 

gentai tuom užsiima.

Juk aiškiai yra pasakyta: 

“Paikas tarė savo širdyje —T^del savo krašto biednuomene privalome 

susirūpinti. Bus jau tada pervėlu, kai bolše-.nėra Dievo”. Dievo buvimas 

vizmas biednuomene je, panaudodamas pro- Į yra pagrindinis visatos faktas,

PATVIRTINA mamos 
ATRADIMĄ.

Konstitucija yra įvesta vi-Į

Jau prasidėjo gyventojų surašinėjimas, 

•kih t- daroma vienų kartų į dešimts metų. Tai 

yra svarbus ir atsakomingas darbas. Tai yra 

rodyklė, kuri rodo gyventojų stovį: ar jų skai 

čius kįla, ar krinta.

Kadangi gyventojus surašinėjant yra 

klausiama kokios kas yra tautybės, dėl to mu

ms be* galo yra svarbu, kad mus užrašytų ne 

lenkais, rusais, vokiečiais ar kitokiais, o tik 

ttttaviais. Del to, kai klaus, kokios esame 

tautos ar rasės, (nation or race), nepamirški

me pasakyti Lithuanian ir prižiūrėti, kad su

rašinėtojai taip, o ne kitaip ir užrašytų.

Senesniais laikais gyventojų surašinėtojai 

mums daug skriaudos padarydavo, mus užra

šant lenkais, rusais ar kitokiais. Del to mes 

patys dažnai būdavome kalti. Dabar kiti lai-

gų, susuks sau šiltų lizdų

Lietuvos biednuonienės materialinis ir
kultūrinis gyvenimas vra labai blogas.

Kiekvienas aplankęs miestų ir miestelių

grįtelninkusi ir darbininkus, gali įsitikinti, 

koks nepakenčiamas skurdas ten viešpatauja

sako kun. dr. Johnson, Ame

rikos Katalikų Universiteto 

profesorius. Kasgi nori tų f ak 

tų užginti, tas yra daugiau 

kai paikas.

Dievo buvimai nėra jokia

mo, jei pagaliau nesusipras. 

Persekiodami krikščionis, jie 

krikščionybės neišnaikins, tik 

daug -nekaltų žmonių kraujo 

išlies.

Be kitų šalių ir Amerika, pri 

valo subrusti, kad tinkamuo

ju laiku apsisaugoti to raudo

nojo maro — iš Maskvos į vi

sas šalis svaidomos bedievy- 

vės.

Akstinas.

saugai. Bet ji daugiau jau 

neteikia apsaugos. Teismai se

niau visuomet savo sprendi

muose vartojo žodį “nurodo 

ma”, gi šiandie jau — “drau

džiama”.

Pačioje šios šalies Nepri

klausomybės Dekliaracijoje 

tarp kitko pareikšta: “Jei va: 

džia yra laisvės griovėja, žmo 

nės turi teisę tų valdžių pa-1 

naikinti.” Vietoje laisvės, ku 

rių valdžia naikina, ji pati 

turi išnykti.

Tlioma'a Jefferson kituomet 

yra pareiškęs: “Renkamasis

Dr. William Wallace Camp

bell iš Liek observatorijos pa

tvirtina apie Loįvell’io obser

vatorijos rastų naujų devintų 

planetų.

materialiniu atžvilgiu. Žmonės, galima šaky-i teorija, nei kas nors kitas, a-

ti, gyvena blogesnėse sąlygose, negu kur pa

siturinčio vidutinio ūkininko gyvuliai. Yra 

bakužių, landynių ir rūsių, kur tiek susikim- 

šę gyventi, kad beveik kaip silkių bačkoj. A- 

pie bet kokius higienos reikalavimus negali 

būti nė kalbos. Maistas taip pat kuo blogiau

sias. Ypatingai sunkus biednuonienės gyveni

mas žiemos metu. Darbų sumažėja visur, fab

rikai tedirba vos kelias dienas (2—3—4 die

nas savaitėje), o pragyvenimas žiemos me

tu kur kas brangesnis, negu vasarų (kuras, 

rūbai ete.).

Emigracija biednuonienės tarpe turi di- 
deliausį pasisekimų.

pie ko gyvaviiųų reikėtų gi

liau mintyti. Dievas yra ne 

kapitalistų, ar kunigijos pra

simanymas. Neginčijamoji tie

sa negali būt prasimanymu.

Dievo buvimo fakto negali 

užginti bolševikai. Bet jie ga

li galybės žmonių suklaidinti,

KONSTITUCIJA IR 
LAISVE.

Apie šios šalies konstituci

jų ir laisvę vaizdžiai rašo ži

nomas autorius T. J. Norton 

naujai išleistoj knygoj. Auto

riaus svarbiausias tikslas yra 

šalies piliečius įspėti, kati 

konstitucija kiekvienam žmo

gui užtikrina laisvę, kad kons

jei žmonės nebus įspėti ir ap- j titucija nekeičiama. Deja, kon- 

saugoti. įstitucijos pagrindiniai

despotizmas nėra tai valdžia

dėl kurios mes kovojome. Kiek j *___ __
vienas didžiumos prasilenki

įe, su kuria šiandien turi Lūžulas su konstitucijos dėsniai 

neturi vertės. Jei kų pana 

šaus didžiuma atlieka, tm;talilciMklj knygų,

mažumos neliečia”.

Autorius nurodo, kaip šian

die VVasliingtone vystosi ga

linga biurokratija. Tas yr.„ 

ne šalies gerovei. Amerikiečiu 

idėja yra, kad valdžia nepri 

valo, jokiu budu savo pilie

čiams iškelti tokius ar kitu 

kius varžymus, gi didžiuma

d ! neturi spausti mažumos.

i ' D CŠiandie Maskvos raudonieji niai arba ignoruojami arba iš-

nyeia susidurti. Maža yra ka- 

kurios turi 

aukštų literatūrinę vertę.

Daugiu a y a rėkute!'kiškų 
k.iygų, kurie užpuolinėja re

ligijų ir krikščionybę. Iš 10,- 

187 išleistų knygų pernai, ne

buvo daugiau kaip 500 kata

likiškų. Beveik visi popu taria u 

; ių knygų autoriai yra protes

tantai ir pagoniškos kultūros 

įkvėpti.

Norima enrįgracijų sumažinti, bet nė kiek

kui. Lietuva neprikUusouui ir, m» pasidi-, nMlarolua pastangų čia sudaryti žmoniškas
djiuodaniij turime pasisakyti lietuviais ir rei- ■ HMng.menei "^•entr. "' 'Priešingai

kalantį, kad -tokiais mus ir užrašytų. Tai rnū- *• . ’' , . . . . ,, ,• • , •f ‘ _• net apkarpvtos teises i savivaldvbiu rinkimus

sų šventa tautinė pareiga.

BIEDNUOMENE IR VALSTYBE.

Šiandien biednuonienės būvio reikalais 

visai mažai kalbama, o dar mažiau jos rei

kalais rūpinaniųsi, sergama, lyg tarytum čia 

viskas būtų taip sutvarkyta, kad nieko nė 

pridėti nė atimti nereikia. (Jai būt, kad ir ši

toje srity toks atkaklus nesirūpinimas yra 

iššauktas bendros Lietuve1 gyveninio stagna

cijos. i

Tačiau biednuonienės reikalai nėra Lietu- ! 

voje taip gerai sutvarkyti, kai kam kad gali 

atrodyti, metus žvilgsnį paviršutiniškai. Ka- 1 

daugi nėra seimo, nėra nei susirinkimų ir į 
nei spaudos lasvės, tai biednuonienės balsas

. ir kit.

-1! Lietuvoje darbo būtų tiek ir tiek. Visur 
Į kur tik pažiūri — dirvonai.

Savo miestuose ir miesteliuose dar be-
zveik neturi jokių patogumų. Daug kur negrį

stos gatvės, nėra plentų nei geležinkelių. Pa- 
j lyginus su vakarų valstybėmis visur visko 
1 trūksta. Dauguma darbų vis atiduodama sve

timtaučiams. Svetimtaučiai net ir beveik pro
teguojami; dėl to pernai daug vokiečių pri- 

1 ėmė Lietuvos pilietybę!

kreipiami ir garsi šioj šaly 

laisvė baigia tirpti. Laisvės 

nykimų paskubina vyriausias 

teismas. Šis teismas pradeda 

tarnauti valiĮąnčį$j$i, - didžiu

mai. Konstitucija ignoruoja - 

ma.

Norton pareiškia, kad kons-

satrapai kryžiuoja Rusiją.

Kas čia gali apsakyti milionų 

žmonių kentėjimus. Apie tuos 

kentėjimus kasdien praneša 

laikraščiai. Visas pasaulis tai 

Žino. ’ '

Kovodami Dievą bolševikai 

mėgina įvesti Rusijoje nau- 

jovinę socialistiškų

Negi jie nežinotų, kad (ai tuš-i suprato pavienio žmogaus ir ir leidžiame jiems sėstis prie wood, Mass.

TfiVŲ MARIJONŲ MISIJOS 
1930 M. PAVASARYJE

Jėzuitas kun. Francis X.

Talbot savo paskaitoj, De-’ Nuo kovo 24 iki bal. 6 Wor- 

troit, Mich., išsireiškė: “Mes,* eester, Mass. 

amerikiečiaj katalikai savoj, Nuo kovė 24 iki bal. 6 CL 

jauniems žmonėms parūpina-' cerb/ III. - u 

me parapijines mokyklas, ko- Nuo bal. 7 iki bal. 13 Cam -

legijas ir universitetus. Tų bridge, Mass.

tvarkų. Į tituęijos autoriai toli kitaip(padarę, mes juos išsiunčiame! Nuo bal. 7 iki bal. 13 Nor-

čios pastangos.’ Išplėšę iš "žino- j žmoni ų grupių
nių širdžių Dievų, jie negali 

susilaukti dorų žmonių. Be 

dorų žmonių Valstybei tvarka 

neužtikrinta. Jiems patiems 

neužtikrintas būvis. Be Dievo 

baimės išauklėti vaikai išaugs 

vien sukčiais ir galvažudžiais,

Kai-kas mano, kad bolševi-

Lietuvoj įprasta skųstis kapitalo stoka, kų žygiai butų ignoruojami,

Tačiau nereikia užmiršti, kad darbas gimdo 

kapitalų. Vienas kapitalas, be darbo ir su

manumo, žlunga.

Lietuvoje, kaip visame kame, trūksta

jų ta propaganda kaipo bai-

laisvę. Tais nekatalikų 1 rašytojų kojų M Nuo bal. 14 iki bal. 20 New

neturi kaip pasireikšti. Sugrupuoti gyvento- * plano, taip jo neturima ir biednuonienės bū- 

jai teisiniu atžvilgiu į du lyg luomu: piliečiai vio sutvarkymo srity. Nes jei būtų noro, pa

su teisėmis (gal būt, dar kartais ir sų prive- 1 sjryžimo, geras planas ir tautinė ambicija,

VI. Balnionis.

SUTRĖKŠTA ŠIRDIS.
-t

(Novelė).

(Tųsa).
Kartų atsitiko taip. Per tūlų kaukių 

balių Juozas susipažino su viena juodbru

ve humanitare. Ši priminė daugiau į mok- 

s*’r' 'kų, nekaip į vidutinę, užtektinai pa- 

.-i puošusių paprastų kaimo merginų. Buvo 

“dolerava”, “jaunystės miltais”, plaukų 

frizavimais, moderniškais į dienų ma

žiausia du syk keisčiamais kostiumais, 

įsikalbėjo abu. Prasidėjo lengvas studen

tiškas romanas. Tikras humanitarės var

das buvo Eugenija, bet iš slaviško vadino 

jų Niuta. Jai taip tiko. Gyveno su kita 

studente Naste.

Vienų gegužės sekmadienį |k» įlietų 

Juozas sėdėjo Niutos kambary. Abu vai

šinosi apelsinais. Vartė alinimus. Pro a.ki

rų lungų putė vėjas, žydėjo alyvos. Pava

sario gėlių aromatas svaigino juos. Kie

mu pasigirdo eimas. Greit priėjo ji prie

laikais už laisvę buvo kovoja 

ma, kraujas liejamas. Šių die

nų gentkartė to visa nesupran 

ta. Todėl leidžia savo išrink

tai valdžiai save tikrai despo

tiškai valdyti.

Jis nurodo, kad juridinė di-

džiuma yra aršiau despotų 

(prispaudėjų). Pavienis žuio-j liau tęsė, “yra vienas svar- 
gus tiems despotams negali į biausių problemų mūsų šaly

Kun. Talbot įrodinėjo, kad York, N. Y. 

labai yra reikalinga katalikų* Nuo bal. 21 iki bal. 27 Lynu, 

rašytojų kurie yra katalikiš- Mass.

ko idealo įkvėpti. Išaiškino,'' Nuo bal. 21 iki bal. 27 Pitts- 

jog maža yra gerų skaitytojų burgli, Pa. 

vien dėlto, kad maža'yra ge-! Nuo bal. 28 iki geg. 11 

rų rašytojų.

“Knygų klausimas”, jis to-

Brockton, Mass.
Nuo geg. 12 iki geg. 18 Ells-

\vorth, Pa.

tai biednuonienės klausimas pas mus lengvai
t
teigiama kryptimi išsispręstų. Dabar vietoj 

to vyrauja tik privačios iniciatyvos patentuo

se slopinimas, nepasitikėjimas, pavydas, lep- 

šiškumas, nesugebėjimas, egoizmas ir kiti

panašūs reiškiniai. Legaliai kartais dirbda

mas blogas darbas ir nežinia, kad jam bus 

galas. Valstyliė yra jauna, visais atžvilgiais 

nuo kitų atsilikusi, tad visiems tiems neigia

miems reiškiniams neturėtų būti vietos.

Nuo geg. 19 iki geg. 25 Day- 
ton, Oliio.

Nuo geg. 26 iki birž. • 10 
MinersviHe, Pa.

Tolimesnės Misijos, bus pra
nešta vėliau.

lango. • mas. Buvo muzika, šokiai... Orkestras

Pakėlė užlaidus. Žiūri, Nastė su kokiu | baigė polkutę. Juozas susikvbo su tūla 

tai žalkepuriu pareina. Ji norėjo, kad Juo- Į baltkepure. Atsiskyrė nuo įšelusio jauni- 

zo būtinai nerastų. Pabėgti galimybės ne ! mo ir nuėjo paneuiuniais. Einant baltke- 

' bebuvo. Bet greit susiorentavo. Skubiai purei iš rankovės išpuolė nosinėlė. Juo-

pribėgo prie rūbų spintos, įstūmė Juozų ir ! zas šoko pakelti. Pasilenkė, bet nesuspė-

uždarė. Tik neužrakino ir plyšį dar pali
ko. Tyčia išpynė kasų, kurių ne tiek tvar
kė, kiek tėmijo, kad neliktų pėdsakų iš
duodančių nežinomo vyriškio buvimų. Ju
dri Nastė su savo kolega įsibrovė kamba
rin. Numetė pultus ir Niutai perstatė. 
Prasidėjo kalbos. Juozas spintoj jautėsi 
nekaip. Čiuptelėjo už palto. Kišenaitė smul 
kių laiškučių prikimšta. Parūpo jam, kas 
juose rašyta. Ištraukė kelius ir prisis
paudė prie plyšio, norėdamas skaityti. 
Bet nepavydėtinas nuotykis

jo, nes vėjas įpūtė Nemunan. Ryžosi pa

griebti. Bet ir čia jam nepasisekė. Sku

biai prisiartino prie kranto ir siekė pa

gauti nešamų nosinėlę. Ir, kad slinks, — 

tiesiog vandenin.

— Skęstu!... Gelbėkit! šaukė Juozas.

Partemuniais varlinėjęs būrys žydukų 

klyksmų greit užgirdo ir atbėgę Juozų iš

traukė.

Birželiui įpusėjus Tulauskų sodyboj 
Girkšlelėjo j buvo sujudimas. Vajui re parvažiuos Juo- 

žiūro. Niutų, it drugis sukrėtė. Nusigan- į žus. Arkliai stotin jau pasiimti. Visus me
dui
ja

namo, be skrybėlės, be lazdos. seklyčių, nuvalė langus, Aldone sutvarkė

Kitų sykį atsitiko taip: i klėtelė^Pašalino bereikalingus daiktus,

Vienam birželio sekmndien. Linksma- I gražiai paklojo lovų, pastatė stalelį, užtie- 

dvary judriai linksminosi miesto jauni- sė gražia namų darbo staltiese, padėjo

durys. Iš spintos išslydo viena Juozo ko- j tus nesimatė, šventėms nevažiavo, nes, 
ja. Susigėdęs Juozas šovė pro duris ir sakė, “reikalų” turėjo. Tarnaitė išplovė

žvakę, degtukus, prie lovos paklojo divo- Toks vienuoliškas kaklo suvaržinias

nelį. .(taip Kauno'damos vadina kaimietiškai

Vakaro sutemos apgaubė aplinkumų, apsirengusias mergaites), nelabai Juozui 

Viskas aprimo, nutilo... Pažįstamas veži- Į tiko. Tik skaistus, nekaltumu spindįs vel

nias iš vieškelio pasuko Tulauskų sody- ; das, žydrios ir gražios akys jį traukė, 

bon. Namiškiai sujudo. Išėjo iš trobos. J — Tai ne sostinės baltkepuraitės, į 

Tulauskienė net kėdę išnešė svečiui išlyp- Į mumijas panašios panos, — mąstė jis. 

ti. Tik Aldonei paneigus, nuo savo su- i Ilgai medituoti jam neteko. Tulauskienei 

manymo greit atsisakė. Vežimas įsukė kie- I prašant, susėdo už valgiais apkrauto sta- 

man ir sustojo. Išlvpo jaunus, dailu" ap- t lo.

siaustu, balta kepuraite ir kitais papuo- Į Tarnaitė įnešė arbatų. Kalba ėjo ne

šimais apsidėjęs Juozas. Nenorėdamas iš- Į nuoširdi, dirbtina... Daugiau klausinėjo

siduoti atšalime, išviršiniai su nepaprastu 

nuoširdumu pasveikino. Tulauskus, pas

paudė Aldonės rankutę net metė kelis

Aldone. Jis atsakinėjo trumpai. Vakarie

nei pasibaigus da kiek pakalbėjo ir Juo

zas pradėjo skustis nuvargęs. Taigi Aldo-

prielankumo žvilgius. Pasipylė smagios, j nė nuvedė jį svirneliu ir pulinkėjo sal-

išsiilgiino kalbos. Toks jaukus ir draug* 

nuoširdus susitikimas patenkino Tnians- 

kienę. Įtikino, kąd Juozas, baigęs medi

cinų, tikrai būsiąs jos vienturtės dukters 

vyru. Įėjo seklyčion, tarnaitė padėjo 

nusivilkti, šepečiu nuvalė dulkes ir pasi

dabino kavo frizuotus, neseniai reikalo su 

kosmetikų turėjusius plaukus. Naujoj pa

siūtoj suknelėj įėjo Aldone.

d"žių sapnų.
Bėgo vasaros vakacijos. Yukacijos

didelio įvairumo bei įdomumo Juozo gy

venime neįnešė. Vasarojo pas Tulauskus. 

Aplankė keletą kartų tėvelį, sesę. Motutės 

jau nebeturėjo. Džiaugėsi senasis sulaukęs 

sūnelio, taip mokyto, į ponus beišeinančio. 

Bet kalba jiems nesiklijavo. Tėvas kalbėjo 

daugiau apie pinigų, neturtų, nesveiktų.



Ketvirtadienis, Bal. 3, 1930

Jaunųjų Žiedai.
— JAUNŲJŲ RAŠYTOJŲ SKYRIUS. ==

SARGNEVO VIENUOLYNO 
IŠLIKIMAS.

Rožės! Pulkai jų. Daugybė 

jų. Visur išsidraikę! Baltos,

raudonos rožės. Šen ir ten be- 

sislapstydamos, kyšo 

kitų,gražios geltonos

, * • dolis irbeveik uždengė visų tiltų, kn-1 abatas aplankė savo Karalių, . , , , , ...

... . , . . , . ivienok labdariai jo nebijo, nes
kuris buvo užrakintas auksi- . ” . .

. . , . . -v aiškiai supranta, jog tas jųneims durimis, mažame alto- . k
, T-i v, . žygis susilauks plačiosios Vi

liuje, koplytėlėje. Jis karstai . U

. .... ... suomenes paramos,
meldėsi: — “O Dieve, padek

nuo gręsen- •' Dabflr reikia vis^ Padary-

ris buvo permestas per vie

nų mažų upelį, vardu Tunia, 

pietinėje Ispanijoje. Gausu

mas rožių, šioje vietelėje pa

traukė daug žmonių. Kartais 

atsilankantieji matydami šių

** r
nepaprastai gražių vietų, nu-'pie valandą, 

sipiešdavo jos paveikslų; ret- gultų.

karčiais pasiskynę keliatų ro- Ir štai užklumpa smarkus . . .

žiu nusitolindavo. pietus. Vanduo pila kaip iš kl- ,nams privalomų mo estį

Rodosi, apie kilometrų nuo'biro. Naktis begalo tamsi. Bau

apaugusiojo rožėmis tilto, ant gu. Nieko nematyti. Tik ret-1 t
..... . - , ..... /kų einant prie statvmo pne-

auksto kalno, apsupta laibais karčiais dangus nušvinta zai-f ..... , , o i, . c . . . , . . . _ glaudų. Labdarių kuopos pn-medziais — dunkso Sargnevo I bais. Smarkiai trenkia perku-p . .. , . , •. ,...Z. I z-a r. » zl ZX • ■ I . z. z i I. Z. I . ZV
vienuolynas. Kada jis atsira

do, ar kas jį pastatė, niekas 

nesužinojo. Jeigu išdrįstum už 

kalbinti vienų iš senųjų gy

ventojų, jis atsakytų: — ‘‘Ma

no tėveliai minėjo apie tų vie

nuolynų ir sakė, kad jų tė

vai, jiems kalbėjo apie Sar- 

gnevus”. Tai, galima spręsti, 

kad gana seniai* šis vienuoly

nas puošia aukšto kalno viršū

nę. Gal amžiais ir amžiais. 

Kas žino?

Šio vienuolyno abatas buvo 

nepaprastai aštrus. Valdė jis 

savo pavaldinius geležine ran

ka. Tačiaus, šiomis dienomis 

jis buvo susirūpinęs ir neži

nojo kas daryti. Priežastis 

buvo, kad vienuoliai taip įsi

mylėjo į tapybą ir i piešimų 

tų rožių prie upelio, kad 

daugiausia laiko ten praleis

davo. Delei to net dvasinių

LABDARYBĖS SKYRIUS
Lietuvos žmonėse labdarin

gojo jausmo yra kur kas dau

giau, negu pas mus, lietuvius 

amerikiečius. Nuo seniausių 

amžių lietuviai rūpinasi savo 

artimu: šelpia pavargėlius ir 

našlaičius. Beveik nežinomas 

atsitikimas, kad Lietuvos ūki

ninkas, kad jis bus ir netur

tingiausias, atstumtų pašalpos 

reikalaujantį žmogų nesuteikę 

tokios pašalpos, kokių išsigali 

suteikti.

Nors tas labdaringasis dar

gražių darbų * yra nuveikusi.
.Tūkstančiai nelaimingųjų su

šelpta, pastatyta graži ligoni

nė, nupirkta ūkis ir šiaip jau gų pastojo 9 garbės nariai, 

bas ėjo gana primityviu keliu,' kiek Salint 5™ Atrbuojainkfit Keletas iš įų jau per kelis 

be tam. tikros tvarkos, nesiste- į ienok sį labdaringąjį darbų kartus tampa garbes nariais, 

' nedidelis sulyginamai skai- rodydami gražų pavyzdį ir 

čius tedirbo. Juk jei berit pU- kitiems lietuviams. Vienas to- 

sė lietuvių būtų mokėję į me- kių yra p. Jonas Krotkus, Me

tus per aštuoniolikų metų po tropolitan State banko vice- 

-fėĮšiAhmm ■ ' ■ ■ j . * t

matingai, tačiau jis buvo dir

bamas širdingai ir aiškiai nu

siminant, kad kiekvieno doro 

žmogaus yra švenčiausia pa

reiga rūpintis į nelaime pate

kusiais žmonėmis.

Bet šiandien jau ir ten pra

dedama tas darbas tvarkyti. 

Statoma prieglaudos, senelių 

ir pavargėlių namai, taip va

dinamieji ubagynai, ligoninės 

ir kitos tos rūšies įstaigos. 

Tokiu (būdu Lietuvoj labdari- 

ngasai darbas taip yra sutva

rkomas, kaip ir kiekvienoj ku

ltūringoj šaly.

Mes Amerikos lietuviai ge

rokai esame pasilikę nuo sa

vo brolių užjūry. Mes čia dar 

neturime pastatę seneliams ir 

našlaičiams reikalingi? prieg

laudų. Dalinai bus tai ratilų 
apsileidimas, kuris jokiu bū

-re

pratybų pilnai neišpildydavo 

arba ir visai jas npleisdavo.

Jeigu jau vienuoliai nopildo

regulų ir apleis,linėjn dvasi- same “įbrėžę. Nupirkome ū-

nes pratybas, — pražūtis gre-
sia visai vienuolijai. Nerimo, 'mc skol»’ * ‘arimc i8mokėli 

iš po,tat, abatas. ■ |*r P™1®'1 rf,Plntis P"4*1*”'

ltožėsl T» naktj, prieš Nora tai yra di-
atsakommgas žygis

munis išsigelbėti 

cios nelaimės”. Išklūpojęs a- 

ramiai

nas. Žemė sujunda lig pama

tų! Nepaprasta didelė šviesa, 

skersai dangaus — ilgas, bal

tas žaibas! Ir vėl tamsu. Ir

kad sutrenks perkūnas, kad , , ......
...... . ... . . darbų. Daugelis is ju ir prie

iš baimes ima virpėti visi gy- . . , . . , .„ . T - labdaringojo darbo gana pra-
vunai. Ir pataikė žaibas i , .... . ..... . ,

.... o x-yi ............................ktiskai prisidėjo, tapdamos

pat tilteli. Sutisko jig i a- o . , ., . . . ... Sąjungos garbes narėmis,
puhukus, Įgriuvo 1 sumišus, Tat, į talką visi, kas tik; sw.

vandeni ir nunešė ji Tumo . . .. .. , , pranta labdaringojo
upelis j nežinomas tolybės... svarty,j 

Štai antrų syk trenkia perku-

nas į tų pačių vietų. Kas ten 

pakjla, išmestas aukštyn? Ro

žės kerai! Krinta žemyn į 

sraunų ūpelį ir kur-ten din-

go, nešami Tunio bangi,. |ne5a labdaryboi nemaŽQ nau.

Vė| tamsu. Tvku. Praėjo dos. •.. .

- iš-!, 7’ 

įsgel-

audra. Abato malda 

klausyta. Vienuolynas 

betas.

Kazimieras Vengras,
Lietuvių Kolegijos Stud.

du nėra pateisinamas. Mes 

tuo žvilgsniu gerokai atsiliko- 

me ir nuo kitų tautų, kurios , platinti.. 

jau senai tuos reikalus yra i Kaip ■ kiėkvienais metais, 

aprūpinusios. jtaip i?; Šiemet įvyks labdarių

, Tačiau būtų nekorektiriga kolekta, Šv. Kazimiero kapinė- 

/ sakyti, kad mes visai nedit- se Vaipikų dienoje, 
bome tojie srityje. A. L. tt: K. Į LabcĮt. 3 kp., Cicero, jau ruo- 

[>abdaringoji Sųjunga jau per šiasį gegužės 12 d. rink- 

-aštuoniolikų metų veikia ir Kavos, prašoma ir kitų kolio

dolerį, milijonus dolerių bū

tumėme sudėję ir netik ligo

ninę, bet ir reikalingas mums 

prieglaudas jau senai būtume 

pasistatę. O dabar vis dar 

rprie to tebesiekiame.

Bet kam čia tų dejavimų. 

Eikime prie darbų, kuriuos e-

»kį iš 141 akerio, užsitraukė-

niais nariais

ti, kad sutraukus kuodaugiau-

nuėjo sia lietuviV i Labdaringųjų 

/Sąjungų, kurie taptų : nuolati- 

ir mokėtų na-

10 centų į mėnesį. Tai bus 

vienas iš praktiškiausių daly-

valo pasidarbuoti, kad kolio 

nijose neliktų nei vieno lietu

vio, kuris neįsirašytų į Sąjun- 

i gų. Mūsų draugijos yra? daug 

prisidėję, prie Įvairių tautinių

darbo

A. Nausėda, Centro pirm.

Kuopų veikimas
Labdarių kuopos gana gra

žiai darbuojasi. Jos rengia į- 

vairias pramogas, kurios at-

kp. rengia vakarų gegu 

zes 25 d.

7 .kp. turės vakarų baland

žio 5 d.

6 kp. rūpestingai ruošiasi 

prie '“Bunco party”, kas į 

vyks balandžio 9 dienų.

Visos kuopos rengiasi prie 

labdarių ūkio atidarymo, kurs 

įvyks birželio 1 dienų. Tikie- 

tai jau yra gatavi ir kai ku

rios kuopos jau juos imasi

nijų moterų ir mergaičių pri

sidėti prie to kilnaus darbo.

• Šiuo trumpu laiku į Sųjun-

D RAU0AS
■55a^555HBP^,"Pl""W"

LIETUVIAI AMERIKOJE

lin, HIKN.
Šv. Juozapo R. K. pavapi jo

ną i vėl susilaukė metinių re

kolekcijų, kurios prasidės ba

landžio (April) 7 ir tęsis iki 

13 d. Jas ves Tėvai misijone- 

riai La Salette, būtent, kun. 

Dr. A. Bružas ir kmi. dr. M. 

Cibulskas.

Pirmos trys dienos bus mo

terims — merginoms, o pas

kutinės trys dienos — vyrams 

ir vaikinams.

Išpažintys bus klausomos, 

su pagelba svečių kunigą, ba

landžio 8 dienų — moterų ir 

merginų. Vvrų-vaikinų bus 

klausoma balandžio 11 d.

AVaterburio ir apielinkės lie 

tuviai pasinaudokite misijo- 

norių dvasiškais pamokini

mais ir Katalikų Bažnyčios 

patarnavimu bei jos Šventais 

Sakramentais.

Širdingai kviečia

Kun. J. J. Valantiejus.

NEWARK, N. J.
Šv. Trejybė lietuvių bažny

čioje, balandžio 6 d., prasidės 

Misijos ir tęsis iki bal. 13 d. 

Misijos prasidės per sumų 

10:30 ryto. Mišios per misijas 

bus laikomos sekančioje tvar

koje: 5:30 ir 8 valandų ryto. 

Vakarais pamaldos ir pamok

slai 7:30. Misijas laikys pran

ciškonas Tėvas Alfonsas Kaz

lauskas.

Kviečiu visus savo parapi

jomis ir kaimynus laikytis į 

šv. Misijas ir naudotis Dievo 

malonėmis.

Kun. I. Kelmelis, kleb.

SPRING VAUET, IL
Apie darbus.

Susitvėrė naujas bažnytinis 

choras, susidedąs iš jaunų 

vyrų ir merginų. Visi balsus 

turi gerus, tik da neišlavinti.

Jau bus du mėnesiu, kaip'Reikia gero vargonininko, 

apie darbus anglių', šiuomi laiku vargonininkaujaras įau

kasyklose, kad kasyklas užda

ro ir t. t. Taigi, parašysiu, 

kaip dabar yra.

Kasyklas uždarius, už savai

tės, o gal už dviejų, išgirdom, 

kad Peru, III., šaftų nuperka 

kita kompanija, ir Peru jau 

yra su nauju kontraktu, Uni

ted Mine Workers of Anter., 

būtent: dieninis darbininkas 

gauna $6.10, o už tonų iškas

tos anglies 76c. Mums, kaip 

“skebams”, buvo mokama už

prezidentas, kuris jau kelioli- 

kų šimtų dolerių labdarybei y- 

ra aukojęs, tačiau daliar ir 

vėl pažadėjo 500 dolerių. 

i A. Nausėda, pirm.

tonų 80c., o dieniniams $5.00.

Dabar pasirodė, kad kompa

nija nepardavė kasyklos, tik 

permainė vardą, gi kitas dvi 

kasyklas — La Šalie ir Senes- 

ville — uždarė ant visados.

Taigi kompanija sulaužė kon

traktų padarytų su Northern 

III. unija ir jau 3 mėnesiai 

esame be darbo. Tai, mat, kaip 

apseinama su darbininkais. 

Nežinia nei kur dingo išimtas 

indžionkšinas prieš La Salk* 

Coal Carbon Co. kuri tų trik- 

są padarė.

Bet turiu pažymėti, kad per

18 mėn. United Mine Workers Įvyto atsiskyrė su šios žemės 

gyvenimu ir vargais. Neturint 

artimų draugų nei giminių, lai 

dojimu pasirūpino draugija. 

Palaidotas 21 d. kovo su Šv. 

Mišiomis ir šv. Jono Kr. dr- 

jos patarnavimais ir išlaido

mis, kurios buvo išmokamos

of America unijai pikietavi- 

mas ir mokėjimas tiems, ku

rie nėjo dirbti kainavo $50,- 

(X)0. Bet kaip tik mus pašali

no iš darlio, tai tuojaus visus 

mokesčius suspendavo. Tik 

tiek gerai, kad pašalino India-

napolija tų viršininkų, kuris kaipo posmirtinė mokestis ir

šitų kovų' vedė su nauja uni- pašelpa.

ja. t Velionis paėjo iš Lietuvos,

-------------------------------- Getautų k., Razalimo valš.,

Peru, 111. laikrodžių dirbtu- Panevėžio apskr. Lietuvoje 

vė atleido apie 1,500 darbi- liko motina, broliai ir kiti 

ninku ir da daugiau atleidi- giminės. Draugija suteiks vi- 

nėja. Ir, kaip girdėti, kokiem sas žinias ir likusi turtų na- 

dviem mėnesiam visai sustos, miškiams pasiūs.

Kiti viršutiniai fabrikai dar- ---------------------------- ------------------- — --------------------

ba gerai, bet darbo negalima 

gauti. O tai tau ir gerbūvis,

“prosperity ”.

f
Sykį nuėjęs į krautuvę sa

kau, kad mėsa ir kiti produk

tai atpigo, nes taip rašo iš 

AV asli ingtono. K raut uvininkas 

man atsako, kad- ne tik neat

pigo, bet da žymiai viskas pa

brango. Na, ir daryk, žmogus, 

ka su šeimyna būdamas be 

darbo ir laukdamas “gerbu-

GARSINKITĖS “DRAUGE”

DIDŽIAUSIA ŠIŲ METŲ LIETUVIŲ

EKSKURSIJA
TIESIOG KLAIPĖDON

Išplauks iš New Yorko

GEGUŽIO-MAY 24, 1930
VlO M

viena lenkė moteris. . 
Trečiadieniais kalbama ro

žančius, o penktadieniais vai

kščiojama keliai Kryžiaus, po 

to buna palaiminimas šv. Sa

kramentu.

Albinas Pilipaitis.

TORONTO, KANADA.
A. A. J. Urbonas.

Mūsų kolonijoje katalikų ei

lėse, nepraėjus nei dviem sa

vaitėm, vėl gedulą atsitiko, 

nes antras šv. Jono Kr. drau

gijos narys pasimirė, vos pra

dėjęs 33 metus ir Kanadoje 

atvykęs laimės ieškoti.

Atvykus Kunudon teko po 

įvairias vietas bastytis del ne

pastovaus darbo. Atvykęs į 

Torontu įsirašė į pašelpos 

ftv. Jono Kr. dr-jų, 19*29 m. 

rugp. 4 d.

Sausio mėn., š. m., gavęs vi

durių ligų atsigulė ligoninėn 

ir išgulėjo netoli tris mene-

sius. Visų laikų ligoninėje draugijoje gyvenant svetimo-

ligonis buvo lankomas drau

gijos narių. Mirė aprūpintas 

šv. Sakramentais.

18 d. kovo, jausdamas mir

ties valandų ligonis paprašė 

atnešti škaplierius, gramnyČių 

ir kad draugijos nariai budė

tų. Viską atlikus, sulyg ligonio 

prašymo, 19 d. kovo, 5 vai.

SKANDINAVIAN AMERICAN LI
NIJOS DIDŽIU. LAIVU OSCAR II

Pasažieriai užsisakę vietas aut kitų lai vi? galės 

permainyti ant OSCAM U.
Iš Chicago pasažieriai specijaliu traukiniu po va

dovystė p. P. Baltučio bus palydėti iki pat laivo. Visi 

jūsų. reikalai bus pilniausia prirengti ir kelionės pato- 

permainyti ant OSCAJt II.

VELYKOS
Jūsų pinigus išmokėsime jusi? giminėms Lietuvo

je prieš Velykas į tris dienas Amerikos doleriais ar 

gumai užtikrinti.

Tad kelionės į Lietuvų ar pinigų siuntimo reikalais 

tuoj kreipkitės į mus.

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

Telefonas Yards 4669

t
Ilsekis, mielas draugef pa

šauktoje žemelėje.

Broliai ir sesės, lietuviai, 

katalikai. Ar, minėtas draugas 

žinojo, kad taip greitai teks 

jam su mumis atsisveikinti. Ir 

su kiekvienu gali tas atsitik

ti. Tus parodo, kaip naudin

ga yra priklausyti pašelpos

je šalyje.
ftv. Jono Kr. pašelpos drau

gija Toronte lošia svarbių ro

lę, nes kiekvienų savo draugi

jos narį aprūpina, kaipo savo 

artimų giminaitį kiekvienoje 

nelaimėje.

Tat, broliai, sesutės, lietu

viai, gyvenantieji Kanadoje, o 

ypač Toronto mieste, rašykitės 

į ta dr-jų, o visuomet jausitės 

Hg savų tarpe.

Balandžio mėn. G d. įvyks

ta šv. Jono draugijos susirin

kimas 2 vai. p . p., ant Grace 

St., ftv. Agnieškos italų para

pijos svetainėje.

Neklausyk bedievių šmeižti?, 

kurie draugijų žodžiu ir per 

spaudų purvais drabsto. Bū

kime broliai gyvendami sve

timoj šaly.

Sekretonus J. K.

tubby Mystery! Mystery!

f



SKttmiBMSIL , CHICAGOJE
I

Cteriamuk ilr BolaevumM.
Senovės laikuose Rusijoj 

buvo skaudžiai baudžiami po

litiški prasikaltėliai, ypatin

gai carų laikuose. Iš .dalies Susirinkimas įvyko kovo 16 

buvo persekiojami ir kiti tiko- ,di, 1930, Vienuolyne. Susirin- 

jįniai (ne pravoslavų), tai ma- kinių atidarė gerb. pirm. p. 

ža išimtis. Vienok carams vieš A. Nausėdienė, maldų sukal- 

pątaujant buvo ir gerų ypaty- bėjo gerb. Motina Maria.

Skyrius atstovavo:

1-mų — p-nios Šedienė, Če-

*¥. KAZIMIERO AKADEMI
JOS RĖMĖJŲ DRAU

GUOS SUS MAS.

bių, būtent Alex&ndras II par 

naikino baudžiavų. Caras Ni- 

kklojus II gruzino lietuviams pulienė, Kinčinienė, Rumšie- 

sp^udų, mokėjo visų tikėjimų'nė, P?lės Mažeikaitė, Kalvai 

dvasininkams algas. Reiškia,^, Šedaitė, Brazauskaitės 

buvo galima Dievas garbinti, ’ Morta ir Joliannu, Marozaitė, 

kaip kas išmanė ir. mokėjo. Račkauskaitė ir Laurinskaitė. 
Buvo galima gyventi neblo-' Vėliau pribuvo Centro rašt. 

giau, .nors mums, lietuviams, P'Iė V. Galnaitė.

btivo ir skkudū būti po sveti

ma valdžia.

Šiandie Lietuva turi savo 

valdžių. Reiktų,tik džiaugtis, 

bet ir ten yra trukumų. Tre

ti Jar ketvirti metai, nėra Sei- 

mo.
Bet-grįžkim prie Rusijos.

2-tų — A. Nausėdienė, B. 

Bitautienė ir M. L. Ourinskai- 

tė.

D R A O O X S
■ee

už jų darbuotę sveikino su Šv. j Ir į tave, jaunime, kreipiuos 

Velykomis. Pirm. p. A. Nausė- palaikyk mūsų vaikus mora-

dienė taip pat dėkojo sky

riams, delegatėms už dalyva

vimų susirinkimuose, už dar

bų ir linkėjo linksmų Šv. Ve-

vakaras įvyks gegužės mėne

sy. Gavo Amžinų narę M. Viš- 

niauskienę.

Skyrius 8 — Vajaus vaka- lykų. 

ras įvyko kovo 9 d., bet pil- Į Susirinkimų uždarė pirm. 

no raporto dar neturi. Jauna- A. Nausėdienė, maldų atkul- 

mečių skyrių organizuos vė- bėjo didžiai gerb. Motina 

liau. Centro vakarienės tikie- Maria.

tų pardavė už $28.00. 1 Antanina Nausėdiene, pirm.,

Skyrius 9— Vajaus vakaras j M. L. Gurinskaitė, rašt. 
įvyko 9 d. Pilno raporto dar

liai. Jie rašo man: “Amerikos 

jaunimas tūri ryšių su Nepn 

Liet. jaunimu. Ir mes tokie 

put Lietuvos vaikai, ir nekal 

t i, kad gyvename blogesnėse 

sųlygose ir turime kovoti.”

Tai meldžiu jus — susiraši- 

nėkite: akademikės, kolegijos 

auklėtiniai su gimnazijos auk

lėtiniais ir t. t.

Rašykit šio adresu; Redak

cija “Jaunimo Draugas”,

neturi. Kitų vakarų rengs ba- AUKOS VILNIAUS NAŠLAI- VVielka 12 — 1. AVilno via Po- 

landžio 10 d. su prakalbomis i ČIAMS.
ir krutamais paveikslais. Jau

namečių skyrių organizuos vė

lam!.

Tik su tokiu adresu laiškai

Ketvirtadienis, feal. 3, 1030

Nerandu, žodžiu. išBeiškimui | 2#-- L. Vyčių 4-tos kuopus 

širdingiausios padėkos po-'Dftimbs Ratelio vaidintojai 

nioms Vaičiūnienei, Volterie- atliks savo roles tikrai artis- 

nei, Lešcauskains, Sakalienei tiškai; ir

už surengimų mano atsisveiki

nimui vakarienės ir dovanas. 

Tos ponos nepasigailėjo nei 

laiko, noi lėšų, nei triūso. 

Taipogi ačiuoju visiems bu

vusiems tose vakarienėse. Ir 

jie paliks mano atmintyje.

Ačiū

E. Vileišienė.

GARANTUOJAME, JOG 
JUOKSIES PER TRIS; 

DIENAS.

3... Garantuojame, jog j uokr 

sies per tris, dienas!

Rengėjai.

liau. Centro vakarienės tikietų' Indiana Harbor. 

pardavė už $13.00.

Protokolas skaitytas 

priimtas su pataisa.

Gerb. Motina Maria prane

ša, kad turi žinių iš kitą

$32.55 kun. Bičkauskas iš (bus įteikti.

į Apleisdama Cliieagų nesa-

Po $10.00: kun. Svirskas, kau sudiev ant visados, tik 

i r' kun. Vaičiūnas, kun. Paškaus- sakau iki pasimatymo nepri- 

' kas. klausoinoj sostinėj Vilniuje.

$7.00: P. Starašinskaitė. j Ir, jei Dievas duos sveikatos,

Po $5.00: kun. Šaulinskas, tai 1933 met. atvažiuosiu Clii-

Milijonai 
Jūsų

pačių žmonių kalba
nira kito tiokio linimento, ku
ria veiktų taip urnai, taip pa- 
tenkiuančiai kaip PAIN - EX-
PEL1------  ”--------1-1- 11----

3-čių — A. Grikšienė, A. skyrių, buk skyrius 10 nuo J. A. Poška, dr. Normantas, (cagon ne kaipo žebrokė (kaip 

Andfuškevičienė. ! įvykusio vajaus vakaro pel-J Po $3.00: Gudienė, V ikirie-' mane keletas asmenų išvadi

ntų — Šidlauskienė, Bane- nė $159.00. Skyrius 15 iš Viii- nė.

vičienė, Abramavičienė, Jo- ladelpbia, Penna. nuo vajaus' 

nukienė, p-lės Rusteikaitė, vakaro pelnė $150.00 ir $100 j 

Vtsųpivma - turiu, pažymėti, į Lekavičiūtė, Pociūtė, Dam^ narių mokesčių. Sveikina Cen- 

kad dabartinę Rusi jų valdo Į brauskaitė ir Doveikaitė. trų ir gerbiamas Seseris.

$2.00: kun. N. N.

Viso $92.55.

E. Vileišienė.

1905-■ nu kriminalistai ir raz- 

baininkai. Jų valdžios nuopel

nai.: šie;. ,

įSnkolektizavo ūkius, t. y.

6- tų— B. Lindžienė, Ruda- 

kienė, Junokienė ir Paulienė.

7- tų — P. Gudžiunienė.

8- tų — Stočkienė, Stradorns

PASILIKIT SVEIKI.

padacė dflCarus. ir įvedė bau-.kienė, Sutkienė ir p-lė Prose- 

džiavą, ne tokių kai prie 

carų. buvo. Tada už. nepaklus-

vičiutė.

9-tų — O. Reikauskienė, V.

Rėmėjų Centras siunčia savo 

sveikinimus ir padėkų 15 

skyriui. Gary, Ind., pardavė Apleisdama Cbicago negaliu 

Centro vakarienės tikietų už nepakartoti savo ir Vilniaus 

$2.00. Indiana Harbor, Ind., lietuvių našlaičių ir vaigdie- 

turės vajaus vakarų 23 d. ko-■ nių riioksleivių vardu širdin* 

vo. Šv. Pranciškaus draugija giausį ačiū. Vilniečiai tikėjo-

Mes jokių nebūtų dalykų 

nepasakosime, jokių niekų ne

žadėsime, bet kožnani, kurs 

atsilankys į Moterų Sųjungos 

l kuopos vakarų, ateinantį 

sekmadienį, Šv. Jurgio para

pijos svetainėn, Bridgeporto, 

sakome kad:

1. “Moterims Neiš&imeluo-

. .LERIS. Jie naudoja jį nuo 
Peršalimų, Skauemų, Krutinėję, 
Galvos Skaudėjimų, Peėių Gėli

įno), bet kad visam pasauliui

(parodyti, kas tai yra Lietuva sį” yra tikrai, šonus mankšti- 

jir l<ų lietuviai gal nuveikti. Uanti komedija;

Lietuva turi pasaulinėje pa

jrodoje būt grandioziškai per 

statyta.

Likite visi sveiki.

E. Vileišienė,
Komiteto adresas:

Lit. Kom. Dobroczynnosci,

Wielka 12—1 

via Poland.

uunuuny ceotto 
mm.

mimą ponas baudžiauninkų i Pbtrošineė, Andrulaitienė, Ele- Į prisiuntė, aukų $5.00. Iš De-jsi daugiau, bet ačiū ir už tai, 

plakdavo, o dabar prižiūri liu- jna Petrošienė, Šematulskienė troit prisiųsta narių mokesčių j kų surinkau, 

liganas su revolveriu ir už, ’r H. Šaputienė.

nepaklusnumų darbininkas I lū-tų — Karolina U saite, 

gauna kulkų. Apiplėšė numi- j Skyrių raportai,

rusių grabus. Išplėšė bažny- Į Skyrius 1 — V ajaus vakaras

$2.00. Atsisveikindama noriu pra-

Centro pirm. p. Ona Raikau- nešti> kad Dr neturi

skienė rapoituoja iš Motei ų jokių prieglaudų mokyklų, tik 

Sųjungos Chicagos Apskričio, vienjJ vail{Ų darželį, kuriame

čias. Iššaudė milijonus ne-pvyko, kuriam gerb. pirm. p, pažymėdama, kad Apskritys dwynį turtrngų tgvų vaikai 

kaltų žmonių. Įvedė viešų. pa- A. Nausėdienė kalbėjo, už kų jau įmokėjo $200.00 įtaisymui Juokįnas įjs nėra išrinktas nei į 

leisfuvystę, ’ir iš jos aMrado skyrius taria jai ačių. Iki šiol kambarin -Sv.-"Kryžiaus ^Labdarių, nef Laikinų jam K-

tukstančiai našlaičių. Sugrio

vė industrijų. Išžudė mechani

surinkta $380.70. Jaunamečių 

vardu labai gražiai raportavo

kus, .o jjų vietas pavedė tam-'P’h? D. Šedaitė pranešdama* 

siems darbininkams. Iš. kalėj i- kad jų skyrius jau turįs 150

uinėj. Tikimos, kad užbaiga ir pinigai; kurie. sinn{iami 

mokėti reikalingą sumą ,tawy. jo var(,u> n'epasekia tikslOj

mui to kambario. ijie ejna Vilniaus ir Lietuvos :

B. Bitautienė raportavo iš žu(,yįluL Dr. Alseika yra Jo.|

mų paleido razbaininkus, o narių; buvo surengę “bunco Federacijos Apskričio. Ji jgaiios pasekėjas, 

gerus žmones į juos sugrudo, party’’, nuo kurios liko pelno Įlota ir toliau atstovauti Re-1 Br Amerikos, lietuviai, i 
Šiuomi laiku žiauriausiu būdu $^.00,- Skyrius labai gyvai mej.j draugijų Apskričio susi- jPavasajy gr-Uu Vilnįun • mū.

paraekioja;.tikėjimus ir tikin-1 dirba. Centro vakarienės tikie- 

čiuosius. Tai .bolševikų nuo- ty parduota už $23.00. 

pelnai,: tai- brolybė ir lygybė,

kokių Marksas skelbė.

rinkimuose.

Nauji nutarimai.
sų pavergtųjų sostinę, pas

iimsi) vaikus, kurie pasiuntė
Skyrius 2.— Vajus įvyks ko 

vo 30 d.; rengiama labai gra- ■

Pasirodė, kad caras šimtų'21 programa, nares visos eis LietuVQS iįuosybę.

vardu mūsų Vil- 

laičių pusnašlaičių1

... , d-----------  —!- i--------------------------------vaikų beldžiu į

+.o..i„. .„d.otzvv r» s-.it širdis: {nulėkite mums,

liėtuviams, lenkų vergijoje.

Nutarta 11-tųjį Akademijos, mane pas jus maldauti pagel- 

Remėjų Seimų laikyti gegužės bos kovoje už savo ir paverg-

raa ir .jo, valdiniai tikėjo į —m" ™ Tam tikslui įgaliotos p. Sut

Dievų, o kas tiki į Dievų ir ,nę’y:Ver’ ^°f , kienė ir p-lė Prosevičiutė. Pie

myli Jį, tas myli ir savo. bro 

lį, t. y. artimų.

O kas nemyli Dievo, tas ne

myli nei artimo. Gi kas saky

tų, kad :Dievų myli; bet -arti

mo ne, ,tai melagis. Tokia ne-

vočienę, p-lę M. Juškaitę ir p.

mo, Skatdamų Muskulų, Sustin
gusio Sąnarių. Išsinanaimų, Nu- 
simušinių, Keumatiškų Skausmų, 
Neuralgijos ir t. t. Ir greitai jie 
susilaukia neįkainuojamos pa-

Tik persitikrinkite, kad gauna
te tikrąjį. INKARO vaisbazenklis 

i į ant pakelio yra jūsų apsaugotoju.
1 Savo turiniu brangi ir įdomi kny

gutė yra įdedama su kiekviena
PAIN-RXPELLERIO bonka.

Panuėuoda visose vaistinėse.
Kaina 35 ir 70 centų bonka.

7%oŽoš«ro^o»v*oo o#' 
Lr.A4.«MC*«TE«< «z CO.

eiRKYANO SOUTH PISTM STS. 
BROOKUYN, N.V

4A..LLS P/VIM-

5=38-

fDdicious 
ood

Pirm. A. Nausėda i 
1024 Center St 
TeL Lincoln 3044

Rast. P. Fabijonaitis 

2350 So. Oakley. Ave.

Ižd. Kun, P. Kudirka 
2334 So. Oakley Ave# 

AGITATORIAI.*
Kun. K-Matulaitis

2334 S. Oakley Ave.
V. Duoba 

2328 W. 23rd St

J. Dimša ■
3230 So. Emerald Aveų

M. Šlikaa
10555 So. State SL. 

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdyba arba 
agitatorius.

A food for pro 
tein; a food for 
minorai salts; 
for caloiutn and 
pbosphorus; all 
the easential. ele
mente for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

i ’WO heads with būt a 
L single thought; two 

cars that beat it as one — 
anything to gettherefirstl 
Outofline! In toli tie! We 
all do it!' Why? Yout; 
fault? His?
Everybody needs a combination 
Auto Policy—now morc than e veri 

Phone us to cover you!

JBTN A-IZE
V. RUKŠTALIS 

Insurance
2423 W. M«rqiicMc IU1. - 
Telephone H<4nlocli 5219

l.oop Office 
230 S. Clark St.

Telephohe State 3380
k Chk-ago, III.

Illliittl&mtflf

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TĮSTAI >5.00

SPECIALJSTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pu 

tikrą specialistą, ne pas-.koki nepa- 
tyrėlĮ. Tikras specialistas, arba pro- 
fesorlus, neklaus Jusi), ku- Jutas ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegaamlnavimo. JUs sutau
pysit laiką ir. pinigus. Daugelis kitų 

į daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyru 
mo, suradymui imogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — 8cope — Raggi. į 
,X-Ray Roentgeno Aparatu lr vt- 
sliku baktertoiegfeku . i egzaminavi
mas kraujo. atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu ai. paidmin 
jbs gydyti, .tai jūsų..sveikata ir gy
vumas sugryi jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenėtat nuo -ligą skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, Širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, siljnų plaučių arba 
jeigu turit kokių užsisenėjuatų, |sl- 
ksrėjunių, chroniškų ligų. kud' ne
pasidavė net, gabiam Šeimynos gy- 
dytojul, neatidėUokit neatėflei'.- pas 
mane.

DR: J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1616
20 W. JAOKSON BLVD.

Arti Stata Gatvės
Ofisą Valandos; Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo B iki f 

| Nedėliomis -nuo 10 ryto Ikt 1
po platų

iFTjjyCHEESE

KRAFT-PHEN1X 
CHEE9E COMPANY

GW(
aCOtnt

tus ir vakarienė su programa Jus turite čionai: ligoninę,

. , i • • • , • • delegatams pagerbti įvyks J akademija, kolegija, mokyklų,

nai darbuojasi vajaus konnsi- _T. . * vx •• •
, , ,r m .Vienuolyno Auditorijoj. 0 mūsų vaikai savo sostinėje

ja, bet ypatingai p. M. Tania- - .
Muskieng. Kėlekta bus prie gerb. Senimą, >ve.k netari kur mokyto;

kad jos pasirūpintų atspaus- kambariai maži, troškus ir 

dinti draugijoms laiškelius

kviečiant į seimų, ir kartu 

mandatus.

Juozų Vaičekauskų. Pagirti-

bažnyčios. Jaunamečių skyrių

myli nei Dievo, nei artymo.(organizuos vėliau. Centro Va- 

Taigi- komunistai barbarai mai^r^en*s tikietų parduota už 

luoja, kad pas juos lygybė ir $17.00.

brolybė,

Aš patarčiau skaitytojams

Skyrius 3 — Vajaus vaka

ras įvyko kovo 9 d. Pilno ra-

interesuotis ddbūrtine Rusijos1 Porto dar neturi. Rinkliava 

komunistų vedamąja tvarka bažnyčioje bus vėliau, 

vilingingumu. Komunistai gy-! Skyrius 4 Rengia vajaus 

vuos tol, kol nesukils karino- vakarienę, su programa, kovo 

menė, o kai sukils karinome- kviečia visas atsilan-

nė, Ui ir Lenino mumija lėks kyti. Centro vakarienės tikie- 

iš Maskvos kur į šiukšlynų, ty parduota uiž $71.00. Iš

Ex-Kareivis.

baigę šių mokyklų.

— Švieaa į sekundę skrieja

30 tūkst. kilometrų.

Jaunamečių skyriaus raporta

vo p-lė E. Lekavičiūtė praneš

dama, kad jau turi 38 nares, 

Bet tikisi ir daugiau.

I Skyrius 6 — Vajus įvyko

— Žvirblys per-savaitę iš-j kovo 4 d. Surinktu $408.00. 

žudo apie keturis tūkstančius Jaunametės organizuos vė- 

vabalėlių. i Man#; R&ngiasi prie “bunco

— Prancūzijoj jau kelinti party”, kurios pelnų skirs

metai veikia piemenų moky

klų, kurios tikslas išmokinti

parapijos naudai.

Skyrius 7 — Skyrius laiko

vaikus ganymo ir-jų priaiifi-;-susirinkimus reguliariai. I’ri- 

ros, tad piemenys gali būti sirašė 15 naujų nulių. Vajaus

nuoma brangi.

T jus, kapitalistus, krei-!

pi uos, pastatykit savo- vardu

Narių Vajaus dovanas skir-, Vytauto D. K. gimnazijų, o1 

ti asmenims ir skyriams už mes mokėsime jums nuomų, 

daugiausia prirašymų naujų apmokėsim nuošimčius ir per 

narių. kelis metus išmokėsim skolų,

Prieš užbaigiant susirinki- gi jūsų vardui bus ant mar

inų didžiai gerb. Motina Ma- murinės lentos aukso raidėmis 

ria dėkojo visiems skyriams parašyti.

EbenBoiiiit
The Laxative

Mėgsta jį visi 

Skanus kramtimui 

mint, taip kaip gama#

Al the flftl sign of a 

cold 6r sarę throot, 

garglo w»tb full 

strength f Li sferine. 

TKese aihnents are 

caosed by gęrms, 

and Listerine kilis 

germs irti 5 seconds.

LISTERINE
KH4S OMMS IN 

19 SICONDS
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k Ketvirtadieni.', Bul. 3, 1930 0 t X O O » B

CHICAGOJE
WEST SIDE ŽINIOS. ,bus sekin., bul. 6 d., 8 vai. 

_________________ (Mišiose, o po Mišparų, susi-

X Ateinančiame sekmudie-' rinkimas. Kas nepriklausote, 

nyje į šventąjį koncertų Auš-1 ateikite ir prisirašykite.

ros Vartų bažnyčion po piet 

lygiai 3 vai. pasižadėjo at

vykti svečias iš Lietuvos Tel

šių vyskupijos prelatas kun. 

Maciejauskas ir daugiau mu

sų kaimynų kunigų.

X Aušros Vartų klebonas

X Moterų Sų-gos 21 kp. 

susirinkimas bus sekm., bal. 

G d., 2-rų vai. po pietų.

X Reikale D. L. K. Vytau

to 500 metų sukaktuvių minė

jimo, draugijos išrinkite dele

gatus, nes bal. 27 d. bus šau

kiamas tuo reikalu Town of
antradienio vakare dalyvavo! , , .. . . , .

6v. P. Gimimo bažnyčioje ke-!Lake įrau«W *“!** 

turdešimtės atlaidų užbaigoje

ir mums apsakinėjo, kad tiek

dėjo naujų serija. Saugus ir

X Skolinimo ir Taupymo 

Bendrovė — “Lietuva” pra-

kovo,’mokyklos kambary, kur 

gerb. klebonas kun. A. Briš

ka ir du komiteto nariu už-

PRANESIMAS

OR. M. T. STRIKOL
Rm Tel. Mldvmy MII

DR. R. G. CUPLER Telefonas Boulevard 1919

DR. S. A. BRENZA

A I

. . .. . .. • , , , • GYDYTOJAS IR CHIRURGASkvieti draugiją pttSldarbuotl atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauifei-

parapijos metinėj vakarienėj,
kuri įvyks 4 d. gegužės, ir pa- Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
11 4. 1 / • • PrO«PeCt »»»••

liko ll) tikietų praplatinimui. Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
m • j * • . 4(01 So. Ashland Ave. Valandos: nuo
Taigi VISOS draugijos nares g g vakare. Tel. Boulevard 7820 j“
turim veikti vienybėj, kad s^i\1?,any1 Av.t Te1, Pros’ lofls°

J pect 1980. Nedėtomis tik pagal su-
vakarienė visais žvilgsniais tarti.

pasisektų, kad būtų nauda pa- į -■ ——....... . ............-
rapijai.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenua lr 24-taa Street 

Telef. Canal 1718A2M

Valandos: 2 IU 4 *. p. 
lr Ketve

9 Iki 11. 1 IU 1
kr 8tP0 Iki 9:19 vakare

Ofiso Tel. Vietory 1(17

OC lr Rea. Tel Hemlook SITI

DR. J. P. POŠKA

Tel. Virginia 00*8 
Rezidencijos: Vm Ruren

lšrinkta komisijon trys na

rės: M. Bliudienė. O. Gailės-, 

tienė ir M. Pakeltienėj kolek- 

tuoti valgomųjų ' daiktų po 

biznierius pasižadėjo šios na- 

rėš: M. Bliudienė su O. Gubis- ,4729 w. 11 pi. 
tiene, M. Anužienė su B. Go- Į**1, MM

OFISAI:
1448 S. 49 Ct. 2924 Washlngton
19-11, 1-4. 7-9 12-2, 4-4. Blvd.
Tel Cicero <82 Tel. Kedzie 2450-2451

BR. S. A. DŪWIAT
Ir Chirurgas

DR.T.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Vai.: ll ryto Iki 1 po 

2 iki 4 lr 4 tki 8 v. v.
Nedėliomls nuo 19 Iki 12 ryto 

Namų Ofisas 84U FraokUo Blvd
Vai.: nuo 8:29 tki 9:W

daug prisirinko žmonių, jog ... ......

buvo užkimšti visi bažnyčios Seras ūdas taupyti pinigus. įautįenej Pratapienė su O. 

Bendrovės ofisas Wood ir 46,

Nedėliomls
Susitarus

3133 S. HALSTED STREET 
& ASHLAND AVE. Antras ofisas lr Rezidencija

Meteli 4Mk tereet Chloago. RL 5594 g ARTESIAN AVE
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 2-8 po 
piet. Utarn. lr Subat Nuo 2-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.L J. KOWARSKIS

GYDYTOJAS ii CHIRURGAS
O&as 2403 W. 63 Street 

ke. VVestera Avenae 
Tel- Prospeot 1921

•259 80. Leavitt te. 
Canal 2229

8-4 po piety lr 7-9 v. v 
pagal susltarlmp

Tol. Canal 8784 Republie 84(4

takai ir prieangiai. Gyvomis 

rožėmis išpuošti altoriai ir 

pamaldų užbaigimo iškilmin

goji, gražiai seserų Kazimie- 

riečių sutvarkytoji, procesija 

darė nepaprasto įspūdžio.

X Šiandien Aušros Vartų

RUOŠIAS PRIE MOTINŲ 
DIENOS.

Tų vakarų pasidarbuoti ža 

dėjo E. Čeledinienė, U. Bausi-

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

Tel. Kenwood 5107nienė, M. Nek rūšie nė, O. Gir-
• G8dauskieB5. KiJ Val-: nuo 9 iki 11 vaL ryte;

Ofise Tel. Canal 8118
Namų TeL Lafayette 9940

! DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 s. HALSTED STREET

NAMAI

_________  dvainienė ir

Tovrn of Lake. — Nekalto t»m sus-me bus gauta dau- 

Prasidėjimo Panelės Sven- "iau darbininkių. Sus-mas

4193 ARCHER AVE.
nUO 6 iki 8 vai. vak. apart Valandos: prieš pietus pagal sutarti 

šventadienio ir ketvirtadienio Namuose 2-4 p° piet> °fi8« v- T-
bažnyčioje už a. a. Petronėlę Gausios mergaičių sodalicija 27 d. balandžio. 

Kantautienę ryte 8 vai. laiko-

.W1„ . . . , paminėti* P šv. m. P. draugijai
mas iškilmingos septintosios Motinų Dienų, kuri pripuola turės savo ^udai “bunco' 

dienos sv. Mišios po josios,gegužės 11 d-, sekmadieny. party” 6 j. balandžio po' 

laidotuvių. I Mergaitės “in corpore” eis nimi. 4349 g0> California ave.,

X Šiandien vakare Vyčių’prie Šv. Komunijos motinų 3 vaj pįetų. Bus gražių 

24 kp. Aušros Vartų svetainė- intencija. Be to, sodalicija dovanų.

ruošiasi tinkamai ADVOKATAI iTel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

PAUL. M. ADOMAITIS i DE E Mintu
ADVOKATAS Gydytojas ir Chirurgas

Suite 721 First National Bank Bldg. 6558 SO. HALSTED STREET

Ofiao Tel. Kedzie 0482 
Rezidencios Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojus ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų lr visų chroniškų ligų

Ofisas 8800 W. Roosevelt Road 
Kampas Central Park Ave.

VALANDOS: 2-4 po piet, 7-9 vak 
Nedaliomis ir šventadieniai* 10-12.

Phone Armitage 2828

DR. W. F. KALISZ
1145 MILVVAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartj

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias lr chronlškaa ilgas 
vyrų, moterų lr vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdiena nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliornis lr seredomis tik 
Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

je susirinkimas 8 vai.

X Ryt, kaipo pirmąjį šio

mėnesio penktadienį, Aušros 

Vartų bažnyčioje vakare 7:30 

vai. šv. Jėzaus Širdies pamal

dos ir tuojau po jų parapijos 

mokykloje Maldos Apaštalys

tės konferencija ir sj>ausdintų 

intencijų nariams išdalinimas.

X Petronėlė Kupčinskaitė— 

Daunorienė, sužinojus apie 

mirtį a. a. kun. Jono MAi iaus, 

jubiliato, pranešė, kad jisai

rengia vakarėlį su programa 

gegužės 4 d., t. y., savaitę 

prieš Motinų Dienų.

Visi širdingai kviečiami at

silankyti, nes kas tai nepa

prasto. Jei kų sodalietės ren

gia, visuomet visus patenkina. 

Sodalicijai priklauso daug 

darbščių mergaičių.

Pranešta mums, sodalie- 

tėms, linksma žinia, kad at-

Pelėda.

ŠIANDIE RADIO KONCER
TAS.

Šį vakarų nuo 7 iki 8 valan

dos vakaro užsistatykite savo 

radio stoties WHFC 1420 ki- 

locycles ir išgirsite gražų lie

tuviškų programų. Išgirsite 

dainuojant artistų Olšauskų, 

einantį susirinkimų balandžio p.nją Pieržinskienę, Yuozavi-

j 38 S. DEARBORN ST.

,Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5'

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tai. Randolph 0331-0332 Vai. 9-8 

Vakarais
8241 SO. HALSTJSD STREET 

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

Pėtnyčlos

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

OPTEMITRISTAI

Tel. Vlctory <279

DR. D. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofiao ir Rea. Tei. Boulevard 8912

DR. A. I BERTASH
2484 80. HALSTED STREET 

Ofiao valandos nuo 1 Iki 2 po 
platų ir i iki 8 vai. vakare 

Rea 8291 8. WALLACE STREET

Tel. Hemlook 8181

Tel. Lafayette 5798

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

Office: 4459 S, California Ave. 
Nedėlioja pagal sutarti.

BR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Staeet 

Cor. So. Leavitt St Tel. Canal .8228 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republio 7888
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 v. V. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

13 d., žada prisirašyti visos

Lietuvoje buvo josios dvasišku j parap. mokyklos aštunto sky- 

tėvu ir mokytojum ir užtat 

jį rūpinasi, kad jo palaidoji

mo parapijoje būtų už mirusį-

to orkestrų ir kitus.

Šį programų jusli palinks

minimui duoda Jos. F. Bud-

jį tuojau laikomos penkerios 

šv. Mišios.

X Advokato Brenzos per 

vakarienę išlaimėt# ję lašinių 

paltį laimėjimų komisija vien

balsiai nutarė atiduoti našlei 

Pranciškai Straukienei.

X Parapijos metinės vaka

rienės dalyviai gavo pakvieti

mų atsilankyti ateinančiame 

sekmadienyje, balandžio 6 d., 

3:30 vai. po pietų Aušros Var

tų bažnyčion į “Septynių 

Kristaus Žodžių nuo Kry

žiaus” šventųjį koncertų, ku

rį duoda L. V. Chicagos Aps

kričio “Dainos” choras, kom

pozitorius A. Pociui vadovau

jant, ir vargonais grojant 

Harold Cobb. Prie bažnyčios 

durų parodžiusieji pakvietinio 

bilietų bažnyčioje ras jiems 

rezervuotas sėdynės.

riaus mergaitės.

Mergaitės, katros da nesat

sodalietėmis, širdingai kvie-Į riko radio ir muzikos krautu-

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

3265 S. Halsted SL
Vai.: 10 vai. ryto—8 v. v. 

Nedėlioj 10-12

čiamos prisirašyti.

Rožytė.

BRIGHTON PARK 
ŽINELES.

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

.. ...... .. .. 2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
fcwzM.in.kite — šiandie nuo, EooKiV,lt „„

7 iki 8 Vai. vak. iŠ stoties Name: S iki 9 ryte Tel. Repub. 9680 

WHFC 1420 kilocydes.

Nekalto Prasidėjimo Šv. M. ~ GilUu’ kaiP 200jnetn; po 

P. moterų ir merginų draugi- jūrų vandens paviršiaus, ne- 

ja laikė susirinkimų 30 d. auga jokie augalai.

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
Kuriuos siuntė per “Draugų” šie asmenys.-

RADIO 222.

Town of Lake. — Serga p. i, 

A. Buinšietė,. 4509 S. Paulina į 

St. i
X Kazėnų sūnus dar skau

džiai kenčia kojos sulaužymo 

skausmus. Guli šv. Kryžiaus! 

ligoninėje.

X Bal. 5 d. Sv. Kryžiaus 

par. mokyklos mokinių benadį 

dalyvaus konteste Chicagos į 

Auditorijoj.
X Bal. 4 d. įvyks Hv. Ceci

lijos choro susirinkimas.

X Dr-stės šv. Agotos susi

rinkimas bus sekm., Imi. 6 d., 

2-rų val. po pietų. j

X Dr-stės Apaštalystės i 

Maldos nulių Hv. Komunijai

Kaz. Martinkus 

Rap. Buliauskas 

Ant. Vabalas 

V. Juodžiukynas

Anėlė Stasulienė 

Jonas Lamberta 

Antanas Siamas 

Mr. Sinkevičius 

Ant. Tulcus 

Ona Papievaitė 

George Dorin 

A. Mazarevičiutė 

M. Brazauskienė 

Leonas Kussevičius 

Ant. Sinkevičius 

Jul. Baubi skis 

P. Bieskis 

M. Paplauskas 

K. Gečas 

M. Striškienė 

Paulina Šliekis 

Ona Žostautienė 

Kotrina Vaitkienė 

Jieva Himenienė

Stanley Milkiut (2) 

Antanus Brazauskas

Antanas Rimkus 

Antanas Rimkus 

A. Gerdžiunas 

Kaz. Šimkus 

Ona Tarnui iunienė 

Juozapas Lukše 

Antanas Senkus 

M. Bankevičia 

J. Samoška 

A. Kasmanskienė 

Geo. Cheledinas 

M. Atnbrozevičius 

Matas Zizas 

Zigmas Barauskus 

A. Peldžius (2) 

Pranciška Rainienė

A. Dapkus

B. Sucilla

Petronėlė Daunorienė 

Grasilda Gedvilienė 

Ona Budavičienė (2) 

Jonas Burčikas 

Jieva Bitinienė 

St. Marozienė 

J. Naujalis 

J. Lebežinskas 

J. Lecaitė.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 Weat 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonai Canal 2552

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

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS
4631 S. Ashland Ave. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800

RESIDENCIJA: 
8615 So. KockweU Street 

Telef. Republie 9723

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampas Michigan Ave. 

Tsl. Pullman 6960 lr <877

Miesto Ofise Pagal Sutart}:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 lr 9S5 
Tel. Franklin 4177

Telephone Central 4920

f. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

DR. VAITUSH, 0. P.

DR. Y. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS I , 

8488 Woet 89 Street 
9—18 ryte, 1—4 p. p. 4—9 
r, r. Nedėlioj susitarus.

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS
4740 Dorchester Avenue 

Tel. Drezel 6323
Vai.: 8 iki 10 ryto 

8-8 vai. vakare

LIETUVI8 AKIŲ 
SPSGIAIsUTAB

Palengvins akių Įtempimą kuris 
esU prletastlm galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
mo, skaudamų aklų karšų. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractua 
Atitaisau trumpų regystp ir tolimų 
regystę.

Prirengiu teisingai akinius Tisuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mašlau- 
aiaa klaidas

DENTISTAI

Office Boulevard 7449

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

Tel. Canal 0257 Rea Prospect 0054

i Di P. Z. ZALATORB
Gydytojas ir Chirurgas

IMI SOUTH HALSTED ET.

Rezidencija (600 So. Arteaėan Ava 
Valandos 11 ryto Iki S po pietų 

8 Iki 8:30 vakare

Di CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numurtu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

Diiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 pe 

pietų: 7—8:20 vakare 
Nedėliomls 10 iki 14

Telef. Midvray 2880

Specialė atyda atkreipiama 
uos vaikučiama

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomla nuo 14 ryto iki 
18 po pistų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVI.

Tel. Boulevard 7589
■i - ■ oa .

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių del visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMBTKISTAS

4448 Bo. Aahiaad Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Bouieverd 2401

DR. V. A. ŠIMKUS

“DRAUGO” PINIGŲ SIUNTIMO SKYR.,
2334 So. Oakley Ave., Ohieago, III. /

Atdarus kasdien, išskyrus sekmudicuiais iki 8 v. v.

124 North La8alle Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 9:10 Iki ( vai. vak. 
Office; 1908 8o. Union Ava

TeL Rcosevelt 8710 
▼at nuo I Iki 8 vai. rak.

Tet Canal 8888

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt 8t)

Valapdee* Nuo 9 ifcl 18 ryto 
nuo 2 Iki 9 vakare

Seredoj pagal sutart}

Gydytojas. Chirungae Ir

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo i — 4 a p 

7—9 vakare

Oi HERZMAN
Z M EŪSU91

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Gerai lietuviams 
metas kaipo patynes 
rurgas tr

Boulevard 7BM
Rea Hemlock 7491

Di A. P. KAZLAUSKIS
D K I T I« T 4 I

4712 So. Ashland Avenne
▼ai.: Nue 9 ryte iki 9

Gydo steigtos tr nhrrisl—m & 
gasvyrų, moterų lr valkų pagal aaa> 
Jaaetus metodus X-Bay Ir tetektus 

' elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
▼ALANDO8: Nuo 18 — 29 pietų H 
nuo 8 Iki 7:89 vai. vakara 
Vėl. ofiso Ganai 8110 Rea «
8288, arba Randolph 8844.

Di MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

Ekspertas tyrimo aklų ir pritaikyme 
* akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kosnp. 18 St. 2 aukštee 

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

ryto. Nedėliomls nėra skirtų 
valandų. Room S 
Thone Canal 0618

Tel. Armitage 1740 463j ^0. ASHLAND AVE.

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Dantistes
1608 Mihvaukee Ave.

Kampas North Ave. 
Northvrest Tower Bldg. Room 109 

▼ai.: t—18 ryto: 1—8:80 vai. vak.

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki 3 po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Ned«l. nuo 10 iki 12 dienų
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DRAU GAS
ulii ....... ..

Ketvirtadienis, Bal. 3, 1930

GRABORIAl:

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORH S

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 
Blu. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2516

2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court Cicero, III. 

Tel. Cicero 5927

VISI BALSUOKIT UŽ

a JOSEPH J. GRISH

Simpatiškas — 
Mandagus — 

Geresnis ir Piges
nis nž kitų patar
navimas.

J. F, EUDEIKIS KOMP,
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Oflssa:
4605-07 ’ So. Hermitage Avė. 

Tsl. Tards 1741 lt 1741 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Arenas 

SKTRtUS
1410 So. 49 Ct, Cicero 

Tel. Cicero 2794 
SKYRIUS

1101 Auburn Avenue 
Tel. Boulevard 3201

REPUBLIKONAS KANDIDATAS 
ANT STATE REPRESENTATIVE 

U-to Senatoriai Distrikto.

Iš Politikos Lauko.

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

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

Gerb. “Draugo” Red. ir 

Peoples Furniture Co. 

Dėkojam už tokius gražius

programus, kuriuos duodate 

per radio pirmadienio vaka

rais. Mes keletą vakarų klau 

sėme ir labai mums patiko, 

ypač šio pirmadienio progra

ma buvo už vis gražiausia. Ne

turime žodžių tain aprašyti. 

Malonėkite ir daugiau tokių 

programų mums duoti. Mes 

niekad netikėjom, kad north- 

sidiečiai taip puikiai atliks.

Visi savo dainas kuopuikiau- 

sia išpildė. Pas Jono Kaitulį, 

1(541 N. Paulina St. pilna 

krautuvė buvo žmonių iv vi

siem labai patiko porgrainas.v 

Labai norėtume, kad da kada 

nors North Side Sv. Mykolo 

parapijos choras atkartotų sa

vo dainas.

J. Kupčiūnas.

PRANEŠIMAI.
Iš 18 TOS KOLONIJOS.

Bridgeport. — Bal. 4 .d. į-laimėjimo knygutes ir tikie-

vyks susirinkimas A. R. Dr- 

jos 2 skyriaus, šv*. Jurgio par. 

salėj, tuoj pol pamaldų.

Prašomi visi rėmėjai atsi

lankyti skaitlingai, nes turį 

būti išduotas raportas iš va

jaus.

Prašomo atnešti parduotas

HOTELIS
Dideli, gražūs, švarūs kam

bariai nuo $3.00 savaitėj ir 

aukščiau. Karštu vandeniu šil

domi, maudinės.

2047 W. 21 Street

ĮVAIRŪS kontraktoriai

tus. Reikia 

suvedimas.

baigti sąskaitos

Valdyba.

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobiius 
sul vėliausios mados automatiškais 
įtaisymais. Sport Royal tekiniais ir 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash ga.'i papuošti- Už tokias pri
eina irtas kainas pas
BALZEKAS MOTOR SALĖJ 

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LITO. GRABORIUS. 

CHIOAGOIR
Laidotuvėse pe 

tarnauju geriausia 
tr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabu Iš
dirby stės.

OF5SA8
008 VVest 18 St 
Tel. Canal 0174 
IKI RIUS: 1118
So. Halsted Street 
Tel. Victory 4088

X ši vakarą, 7.-30 vai., j- 
vyksta svarbios prakalbos 
Marąuette Parke, parapijos 
salėj. Laukiama atvykstant 
senatoriaus Deneeno.

UŽ GERĄ VALDŽIĄ.

Phont Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnavimas 
neuomet sąžiningas ir 
Mbrangua, nee netuvt- 
<ns išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži k* 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Kiekvienas geras pilietis y- 

ra susirūpinęs rinkiniais, nes 

nuo jų daug priklauso visos 

valstybės, ar atskiro apskri

ties bei miesto, tvarka.

Jau laikas ir mums lietu

viams aktyviau politikoje da

lyvauti, atėjus rinkimams bal

suoti, ir balsuoti už tuos kari- 

didatus kurie yra įrodę kad

A, PETKUS
GRABORIUS

Ofisas

3238 S. IIALSTED STREET

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 7 532

J. LuIevL&ius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted 
St. Cbicago. III.

Tel. Victory llll

Tel. Victory 4088-89
Res. 4424 S. ROCKAVELL ST.

Tol. Virginia 1290

jie stovi už gerą tvarką, už 

žmonių gerovę.

Jungtinių valstybių senato

riaus pozicija yra labai svar

bi. Vienu iš senatorių, atsto

vaujančių Illinois valstybę, 

yra p. Charles S. Deneen, ku

ris ir vėl yra pastatęs savo 

kandidatūrą. į tą pačią pozi

ciją.

Senatorius Charles S. De

neen per 40 metų stovi visuo

menės priešaky. Kokią tik po

ziciją jis neužimdavo, visuo

met ją garbingai išlaikydavo 

ir dėl to jisai įsigijo plačiosios 

visuomenės pagarbą ir pasiti

kėjimą. Lietuviams jis yra 
prietelingas. Tai parodo ir tas 

faktas, kad jo vadovaujamoji 

grupe pastatė lietuvį adv. F. 

B. Mast (Mastauską) kandi

datu į teisėjus. Del to Šen. 

Deneen’as pilnai užsipelno 

mūsų paramos.

Jis yra mūsų prietelis ir sto

vi už gerą valdžią.

REIKALINGA
5,000 kostomerių pasinau- 

duoti mnsų išpardavimu. Bar
genai visai šeimynai.

"Sedai” ant: 
čeverykų 
Dressių 
Kelnių 
Maliavų 
Varnišių 
Vaikų drabužių

Kainos numažintos taip, 
kad pritaikinti jūsų kišeniui.

Atsiveskit vaikus ir visą 
šeimyną. Juo daugiau pirksit, 
juo daugiau sutaupysit.

Bargenai, bargenai, barge- 
nai.

Išpardavimas, kurio negalit 
pamiršti.

I. GOLDSTEIN & S0N 
2400 So. Oakley Avė.

Tel. Canal 1976
! .... -

Dievo Apveizdos Parap. —
L. Vyčių 4 kuopos nepapras

tas susirinkimas įvyks ketver

ge, balandžio 3 d., lygiai 8 vai. 

vak., Dievo Apveizdos parap. 

svetainėj. Del šio susirinkimo 

yra ruošiamas programas su 

užkandžiais — veltui. Todėl 

visi nariai, ir jų drangai kvie

čiami atsilankyti į susirinki

mą. Nariai prašomi nesivėlin

ti.

P. L. Savickas, pirm., 
A. Januliutė, rašt.

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS

Pope.rioju„ moliavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinam* 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5526

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EXPRESS

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 

kitns miestus.

REAL ESTATE

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4558 So. Rockwell Street

Reikalauk surašo, 30 namų, 4750 
iki *250,000. Savininkas Roland O. 
Watson, 7178 Addison.

2 apt. 5-6 kamb. karštu vand. šild. 
geram stovy. Arti mokyki. $15,000. 
Rend. $2,040. Mažai įmokėti. 844 
King PI.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

4603 S. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

VIEŠA PAŪĖKONĖ

ŽINiy-ŽINELĖS
X Brightonparkiečių politi

nis mitingas šauniai pavyko.

X Antradieny žinoma mū

sų dainininkė p-ni M. Janu

šauskienė savo namuose su

ruošė šaunią vakarienę vargo

nininkams ir jų žmonoms.

MURO 2-5 KAMB. KAINA
$4,800. '

Maudynės, elektra, šviesus, 

įmokėti $1,500.’Likusius $25 į 

mėnesi. Randasi ant Emerald 

arti 32-tros.
Medinis 3 Pagyvenimai Kaina 

tik $3,000.
J''Cem. bloku fundamentas, 

beismentas, elėk., ir visi pa- 

rankumai. Įmokėti tik $1,500. 

Likusius kaip renda. Randasi' 

ant Emerald Avė. prie 35-tos. 

S. L. FABIAN & CO.
809 West 35th Street

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chieagoj 
Ut. Ser. ir Ketv. Bal. 1, 2, 3 

“STRICTLY MODERN”
Dalyvauja Dorothy Mackaill. 

Kas tik pamatys šį veikalą pa

sakys: “Tai vienas geriausią 

veikalų, kokius tik mačiau.”

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

JULIUS ŠLICKIS
Namų taisymo ir statymo

KONTRAKTORIUS.
Turiu namus, kuriuos mainy

siu ant ūkio Lietuvoj.

2150 So. Hoyne Avė.
Tel . Canal 5529

Naujas 5 kamb. karš. vand. šild. 
stiklinis parčius, 2 karų gar. $7,500. 
Rav. 3639 W. 63 Pi. Tel. Hillgrove 
2073.

Nepapras t", geras kamp. bung. 8 
šv. kamb. 3 porčiai, 4 did. mieg., 
daug klozetų, furnace apš., 2 kar. 
gar,, 3258 W. 64 Place.

FARMOS.

Wm. J. Kareiva
Savininko*

Del geriausio* rųšies 
Ir patarnavimo, laukit 

GREEN VALLEY 
PRODUOT8 

Olaella šviežių kiauli
nių. sviesto ir sūrių.

4644 So. Paulina St.
Tei. Boulevard 1888

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 3385

Farmų bargenai, keletas visai pi
giai. Geros išlygos. Kreiptis E. J. 
Jaekson, City .Bank Portage, Wls.

185 akerių, Sanilac Co., juodžemis, 
3 did. barnės (1 nauja), cemento 
florai, tvartai, įrankių šėtra, pieni
nė, 9 kamb. namas, naujon tvoros, 
arti miesto, vien galvijų farima. $10,- 
500. Geros išlygos, J. B. Hagaman, 
Real Estate Exch. Brown City, Mich.

MORTGEČIAI-PASKOL0S

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai

I. J. Z O L P
'*RABORTU« IR LATDOTUVn, 

VEDĖJAS

1650 Wesl 46tb Street
amui pa.- 4#'c ir Paulina Hta 

tVI Blvd 6; 08

Nubudimo valandoje krelpkttėa 
manęs. patarnauaiu slmpatil- 

kal, mandagiai. gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl iermenų
tykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lie. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal 8161

Nuoširdžiausia dėkuoju vi
siems, kurie dalyvavo mano my 
limc vyro a. a. ANTANO 
WOOLBEKO laidotutuvėse. ku
rios J vyko subatoj kovo 2 9 d. 
1930 iš Visų šventų parapijos 
bnžnyčios j Sv. Kazimiero ka
pinių koplyčios skiepą. Vėliaus, 
mano sveikatai sustiprėjus, ve
lionis bus perkaltas į jam. pas
kirtą vietą. Apie tai bus pas
kelbta vėliau ir pakviesti tose 
apeigose dalyvauti.

šiuo tajpu širdingai dėkuoju 
graboriui Eudelkiul už gerą ir 
prielankų patarnavimą, Visų 
šventų par klebonui kun. J. 
Paškauskųi už atlaikytas pa
maldas. Toliau širdingai dėkuo- 
jam Kazimierui Pažarskiui už 
taip puikų giedojimą. Dėkuo- 
jam visiems tr visoms gimi
nėms, pažįstamiems ir kaimy
nams, kurie kuo nors prisidėjo 
prie laidojJmo arba dalyvavo 
pamaldose bei lydėjo } kapinės.

Dar kartą ačiū visiems, o 
tau, musų mylimas Antanai, 
tesuteikia miealširdingas Die
vas amžiną atilsį.

Nuliudusi:
AVooIbekn Šeimyna.

A. "f" A.
JUOZAS

KUNCEVIČIUS
Mirė balandžio 2 d., 1930 m., 
5 vai. ryto 53 metų amžiaus. 
Kilo iš Vilkaviškio apskričio, 
Virbalio* parap. Amerikoje iš
gyveno 28 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterj Marijoną po tėvais O- 
rančiutė, 2 broliu Vincą ir Pra
nciškų, 3 pusseseres, 2 ftvogerlu 
Antaną! Foleikj ii4 Jurgį Šneku
tį, pusbrolį Vincentą, brolienę 
Agotą ir gimines, o Lietuvoj 
sėserj Magdaleną, švogerį Piju- 
šą Stankevičių ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1424 So. 
49 Avė., Cicero, III. Laidotuvės 
Įvyks panedėly J, balandžio 7 d., 
iš namų 8 vai. bus atlydėtas į 
Sv. Antano parap. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drougus-ges Ir pažya- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Broliai, Pu 
sseserės Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
bortus Lachavičius. Telefonas 
Roosevelt 2 Si 6.

NAUDOKITĖS RETAI PA
SITAIKOMA PROGA.

Savininkas perkeliamas į 

kitą miestą. Todėl priverstas 

pardnoti savo gražų ‘6 kamb. 

muro bungalow, karštu van

deniu šildomas, ir kiti vėliau

sios mados patogumai. Kieto 

medžio užbaigimas. Jėla išce- 

mentuota ir išiiiokėta. Randa

si Marąuette Manor, netoli 

vienuolyno, lietuvių apgyven

toj vietoj. Teisingas pasiūly

mas nebus atmestas. Matykit 

savininką dieną ar vakarais.

6433 So. Rockv’cll St. 
Cbicago, UI.

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

auksinių Ir aida- 
orlnlų daiktų, vė
liausio* mados ra
dio, planų rolių, 
rekordų Ir t. L 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8888

Paskola sutelkiama i vienų 
Perkame real estate kontrakto* 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,00» 88 
8804 80. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 8738-8710

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, 

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

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU M0RG16IŲ
Skolinam pinigus ant medi

niu ir mūriniu namu. Komižae 
tik 2%. Kreipkites į

Public Mortgage Exchange

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

štonj šaldytuvai. kavos ir mėsos 
malūnai, visokių išdirbysčių išpar 
davimai, labai pigiai. Howe ScaJe Co. 
1124 SO. VVabaah, Harrison 0416.

PARSIDUODA gesu ir ang

limis kūrinamas pečius. Gera

me stovyj. Visai pigiai. Ran

dasi

3202 Auburn Avė.

PASIRINK FLATĄ! 
Sūčėdysi Pinigų!

5 kamb. vana, elek $25.00 

Prie Emerald ir 32-tros.

6 kamb. vana, elek. .. $30.00 

prie Parnell ir 33-čios.

5 kamb. elek. praustuvės $20.00 

prie Emerald ir 35-tos.

Štoras, 3 kam. elek. vana 25.00

4 kamb. elek. vana _____ 15.00

Prie 31-mos ir Wallace Gat.

, S. L. FABIAN & CO.
5 809 West 35th Street

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkrytb 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

{
įaskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 
iudija muRų teisngumą. Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 

mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam fla- 
tu8. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą: 

^621^JĮgVBt^^[emlock 0367^^eg^rovehilH68ĮHĮ

UŽ $475 GAUSI RAKANDŲ 
VERTES UŽ $3,000.

4 kamb. rakandai vartoti 60 

dienų. 3 šmotai tikro rožme- 

džio Mohair parloriaus setas, 

vėliausios mados. 8 šmotų rie

šuto medžio valgomosios setas. 

4 šmotų riešuto medžio miega- 

•tiosios setas su springsais ir 

imadracais, 5 šmotų dinette se- 

itas, du 9x12 Wilton kaurai, 

; lempos, veidrodis, indai, maži 

kaurai, stalas. Viskas už $475. 

Parduodam ir skyrium. Pris

tatysim. Privatinė rezidencija. 

8228 Maryland Avė. 1 blokas į 

rytus nuo Cottage G rovė Avė., 

i Tel. ®tewart 1875.


