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KALĖJIMU NUBAUSTAS INDĖNU TAU
TININKU KONGRESU PREZIDENTAS

KARIUOMENĖ LAK Q NAI MANEBRUOSE

Užsienių Rusai Organizuojasi 
Prieš Bolševikus

KOMUNISTAI KOMUNISTUS IS 
CHICAGOS VESIĄ Į WASHINGTONĄ

INDIJOJ PLNTA SUI
RUTĖS

ORGANIZUOJASI RUSAI 
UŽSEN1UOSE

LONDONAS, 

Britų valdžia,

bai.

kaip

t
15. — , LONDONAS, bai. 15. — 

matosi, .Kadangi Rusijos sovietų val- 

keičia savo lukeriavimo nusi- džios agentai Paryžiuje pa

statymų ir ima nagan indė- grobė rusų generolų Kutiepo- 

nus tautininkus, kurie, kovo-ivų, čia rusai išeiviai ir t rem- j 
darni už nepriklausomybę, pe- utiniai pradėjo organizuotis ti- 

ržengia britų įvestus įstaty- kslu veikti prieš bolševikus, 

mus Indijoj. 'Sakoma, jie nori pagrobti bo-

Suimtas ir kalėjimu 6 mė- lševikų atstovus užsieniuose ir 

uosiams nubaustas Indėnų laikyti, kaip ilgai Rusijai ne- 

TMutininkų Kongreso prezide

i

Meksikos Valdžia Išnaujo Pradeda 
Pulti Tikėjimą

MEXIC-() CITY,, bul. 15. —|kad visi kunigai būtų užsiregL. 
Prez. Rubio bendrai su vidų- jstravę, ir kad kunigų skaičius

J/jinių reikalų sekretorium Gil 

(visiems Meksikos gubernato- 

i riams parėdė griežtai vykin

ai prieštikybinius įstatymus. 

■ Būtent, žiūrėti, kad privati-

kiekvienoj valstijoj atatikii.i 

skaičiui, kaip vra nurodyta va- I 
lstijų įstatymais. -

Vietos žmonės kalba, kad 

ramus katalikų užsilaikymas

jnėse ir valstybinėse mokyklo- į valdžių sirgdina. Tad ji ieško 

nebūtų tikėjimo pamokų, t priekabių.zse

—t

. bus grųžintas koks nors nau- 

ntas Jawaharlar Nehru už t jas valdovas.

dniskos gaminimų. ( x .A ..
Praneša, Britanijos polici-

Bombajuj apie tai žinia pa- ja tų rusų veikimų tyrinėja, 

sklido žaibo greitumu. Visas ;

ekonominis mieste veikimas’

tuojaus sustabdytas. Turga

vietės ir krautuvės uždarytos. 

Medvilnės dirbtuvėse darbini

nkai metė darbus ir 

ršuoti gatvėmis

revoliucines dainas.

FRANCŪZAI NUKOVĘ 
500 KOMUNISTŲ

SHiANGHAI, bai. 14. — Ki

eme ma- .niečių laikraščiai praneša, kad 

dainuodami pa]ei franeuzų valdomos Indo- 

Kinijos pasienį kiniečiai ko- 

kad dabar vald- munistai nužudė kelis francū- 

patj Mahat-^ZU karo lakūnus. Tada fran-

Atvaizduojamas beskrindąs Antrasis Armijos Bombuotojy eskadronas iš Lang- 
ley Field, Va., iškilęs ant Mathers lauko, šalę Sacramento, Cal.

DIDŽIOJI SAVAITE 
ROMOJE

ROMA, lial. 14. — ‘Didžio

ji Savaitė čia minima laibai, 

įspūdingai. Visose bažnyčiose 

įvykstą pamaldos. Kaip kas 

metai, taip šįmet šuvykę daug 

maldininkų.

Palmų (Verbų) sekmadienį 

! Šventasis Tėvas Pijus XI ce- 
hlebravo šv. Mišias Siksto ko- 

plyčioje. Jvyko painių proce

sija. , .

KOMUNISTAI MARŠUO- 
SIĄ J WASHINGTONĄ

Kalbama, 

žia. areštuosianti

ma Gandhi. cflzų kariuomenė subombarda- /Komunistų vadas \Y. Z. Fos-

Kalkutos miesto majoras*vo Lungchow ir nukovė apie ter vietos teisme pripažintas 

antrukart nubaustas kalėjimu.**^ komunistų. Po to suimta kaltu už vadovavimų komuni-

Kituose miestuose seka indė- ir sušaudyta keli rusai komu-J stų riaušėms. Tomis dienomis

NEW YORK, l>al. 14. —

nų tautininkų areštavimai.

CHICAGOS DANŲ 
PROTESTAS

nistai, kurie kiniečiams vado- jis sulauks ištarmės. Nežiūri- 

vavo. Išlikę gyvais komunis-jnt to, jis nusako, kad šįmet 

tai pasprūdo į aplinkinius ka-'liepos 4 dienų Chicagoj įvyk

inus .

LIETUVOJE
FINANSINĖS DERYBOS 
TARP KAUNO IR KLAI

PĖDOS NEPAVYKO

l VOKIETIJOS KATALIKAI 
LAUKIA ŠVENTOJO 
TĖVO ATSTOVO

i BERLYNAS, 

paštų). — Šio 

, sos Vokietijos

kovo 31 ,(per 
miesto ir vij 
katalikai lau-

Apie įvykusius Kaune pa- i kia čia atvykstant naujo Šv 

. . v r įsikalbėjimus finansiniais klau! Tėvo atstovo (nuncijaus),

I olreija ieško ii. Klein,1 sjmajg tarp Klaipėdos krašto į kuriuomi paskirtas arkivys 

Dmpro Building and Loan As-1 delegacijos ir centro vyriau- kopas Cezaris Orsenigo, u- 

sotiation sekretoriaus ir dire- Sy|,(-.S Klaipėdos krašto direk- vusis Popežiaus atstovas ln- 

l,uro is"'is,a? ,oks sarijai-

mis savo vaikais automobiliu

CHICAGOJE
Vaikus gelbėdamas pats 

žuvo

Prapuolė sekretorius

mniiikatas: ' -I Arkivyskupas Cea«ri»-0fė>

“Kl&ipėdos krašto delegaci-i nigo po karo buvo pasiųstum

ja, vedusi finansines derybas atstovu Olandijon. Praėjus 

į su centro vyriausybe, jau iš , trejiems metams iš tenai pa- 

■ spėjo visus tris vaikus išstu-|New Yorkų išvežta deportuo- Kauno sugrįžo. Šios derybos, siųstas atstovu į, Budapeštą, 

imti iš automobiliaus. Vienas I d 125 negeistini svetimšaliai.' per kurias'visų pirma turėjo . Ungarijoj. Gimęs 1873 me

dų tarjie 75 iš Chicagos ir a- būti išspręsti klausiniai dėl tais Milano arkivyskupijoj, 

pvlinkių. ! okupacijos išlaidų perėmimo Yra vienas gabiausių diplo-

------------------------------------------- ir dėl renčia išmokėjimų ka

ro invalidams ir žuvusių kar

važiuodamas pakliuvo po trau 

kiniu Sale Broadviev prava- 

ižiuojant skersai bėgių. Jis su

rvaikas sužeistas. Jis pats žu 

vo.

Apiplėšė krautuvę
Du plėšiku apie 11.00 vaka

re šeštadienį apiplėšė ll.arvey 

Dry Goods Co. krautuvę, 6852 

iSo. Halsted gat. Sakoma, plė

šiku buvo pasislėpusiu krau

tuvėj pastarųjų uždarant. Jie

du pakilo, kada ofise buvo1 

skaičiuojami pinigai. Pagrobei 

apie 6,000 dol.

Negeistini svetimšaliai

Šeštadienį iš Chicagos

matų.

COPENHAGEN, Danija, 

bal. 15. — Vietos laikraščiuo

se paskelbtas Chicagos 12,000 

danų protestas už Chicagos 

miesto juodinimų tuose pa

čiuose laikraščiuose.

ŽUVO DU LENKAI 
LAKŪNAI

’ siunti skaitlinga komunistų 

| demonstracija ir po to iš ten 

į apie 10,000 bedarbių (komu- jp prezidento Thomas Jeffer- 

nistų) maršuosių į Wasliing- aono 187 metų gimimo sukak

tonų. Jis gal būsiųs bedarbių

DANCIGAS, bal. 14. — Pu- priešaky, 

tzig užlajpn įkrito orlaivis,

'kuriuomi skrido du lenkai la-

. . . kūnai. Abu žuvo. Sakoma, ne-1 
proteste pareiškia, j,jajm^ įvykus inžinui sustojus, i, 

kad Chicago yra Amerikos

literatūros,

Dnnai

pramones, 

ir muzikos centras.

meno AGRARINĘ PROGRAMĄ 
PRIPAŽINO

PARĖDĖ KOVOTI 
GIRTYBĘ

MEXICO CITY, bal. 15. — 

Prezidentas Rubio parėdė vi

siems federaliams viršininka

ms ir vinoms atskiroms val

stijoms vesti seniau pradėtų 

kovų alkoholiui ir girtybei.

BERLYNAS, bal. 15. - 

/Vokietijos parlamentas pat 

jivirtino valdžios patiektų ag

rarinę programų, kuria sma- 

i rkiai kovojo valdžios priešai.

NORIS APLEISTI SOSTĄ

TEHERANAS, bal. 14. — 

Pakilo kalbų, kari Persijos ša

bas Riza Khan Pbalevi norįs 

sostų pavesti savo sūnui, 12

CHICAGO IR APYLIN

KES. — Šiandie apsiniaukę; 

kiek šilčiau; vakare gali būtį metų, gi patsai pasilikti rege- 

lietaus. ntu.

Rastas nužudytas
Atrastas Andre w Lueas, 28 rių žmonoms, nepasiekė jokio 

metų, lavonas arti 87 gat. ir rezultato. Klaipėdos krašto de 

Cicero avė. Pirm šešių savai- legacija šiais dvejais svarbiais 

čių buvo prapuolęs. Nužudy- klausiniais įteikė juridinio tū

tas.

17 ŽUVO ANGLIŲ 
KASYKLOJ

TACOMA, \YasIi., Lai. 14.

SHANGHAJAUS VYSKU
PO DARBUOTĖ

si! ANGHAI. — Nankingo 

apaštalinis vikaras vyskupasLewls prieš prohibiciją
Chicagos demokratai minė-Į,Paris balandžio 14 d. minėjo

tuves. Tarp kitų kalbėjo 

buvusis senatorius Lcivis, de

mokratų partijos kandidatas į

įr

FRANCIJOS PARLAMEN- i senatorius. Jis peikė prohibi-

TAS PRAVEDĖ BIU- 
I DŽETĄ

cijų, kas varžo asmens laisvę.

rinio memorandumų. Dabar iš raeitų šeštadienį vakare*
abiejų pusių laukiama naujų .Carbonade Coal ka*ykl«j UN 

propozicijų.” !ko »P™gimas. Žuvo 17 augle-

Sųrvšy su šiuo komunikatu į kasllb

iš autoritetingų sluoksnių pa-'

tyrėme, kad tai yra vien smu- į NUŠAUTAS VALSTYBINIS 
Ikus incidentas ir'kad pasi-! KALTINTOJAS 
kalbėjimai finansiniais klausi- Į

, , MAUSTON, Wis., bal. la

mais tarp centro vyriausybės ■
. . ' „ — Vakare savo namuose pea

ir Klaipėdos krašto atstovų . v . ,. , .. ,

v ■ rangų peršautas distrikto pro-f

savo 30 metų vy skupavimo su

kaktuves. Jo Malonybė yra 83 

metų amžiaus. Bevyskupau- 

jant Kinijoj jis 151 vyrų į- 

šventino į kunigus, iš kurių 

103 buvo kiniečiai kunigai.

Nankingo vikariatui prigu

li ir Sbanglilajus su apylinkė

mis. Vikariate yra 194,312 ka

talikų.

bus tęsiami. E.
kuroras iš Juneau apskrities 

Clinton G. Price. Jis mirė 

Mauston ligoninėje.ŽEMES UŽGRIUVO 
VAIKĄ

Kovo 19 d. apie 15 vai. A- 

lytaus gyventojo Malinausko 

Juliaus sūnus Antanas, 3 ine-

ATIDĖTI RINKIMAI

PORT-AU-PRINCE, bal. 15.
— Haiti respublikos prezide-

tų vaikas, paliktas vienas tro- n(„s atjd-j(| lajkinojo

bojo, ,l.po i duobę, , kurių pi- Iirw_idento rjnkinirai, kada pa

rupau buvo pilamos bulvės - alat(,, kad pre7,identu bflt 

ir sėmė smėli. Tau tarpu n..- ,;rinklfts ne tfla> kokį niMky.

Ieškomas lakūnas
Anų dienų iš Ann Arlior į 

iChieagų tiesiog per Miehigan 

ežerų pats vienas orlaiviu skri-

P A RYŽTUS, bal.
Franeijos parlamenta 

alė valdžios sustatytų biudže

tų. Biudžetu numatoma paja-j,do artistas Ralpb Skelton Ki

15. —

: s prave-

PREZDENTAS GINA 
TEISĖJĄ

mų 50,460,000,(XX) frankų, gi 

išlaidų — 50,422,000,000 fra

nkų. ; , . .

isher ir prapuolė. Niekur ne- 
isurandamas. Spėjama, jis ga
lėjo įkristi ežeran.

AVASHTNGTON, bal. 15. — 

Prezidentas Hoover paskelbė 

“memorandumų,” kų teisin-

griuvo žemė ir prislėgė vai

kų. Nesant nieko troboje že

mės prislėgtas vaikas užduso.

“R.”

rė Amerikos J. Valstybių fcp*' 

misija, kuri nesenai respubli-1 

kos padėtį tyrinėjo.

LINCOLNO MIRIMO 
SUKAKTUVĖS

I )Sunaikino daug gelumbės gurno departamentas pagami

Vakar Chicagoj buvo mini

mos 65 metų sukaktuvės, knip 

mirė pašautas prezidentas 

Abi-. Lincoln. Jis buvo mir

tinai pašautas Fordo teatre 

linlnndžio 14 dienų vakare.

Nežinomi penki piktadariai 

šeštadienio vakare užėjo į Ca- 

reful Tailoring Co. dirbtuvę, 

ipenktųjam buto aukšte, 127 

iHo. Market gat., ir rūgštimi 

jsunaikino 3,000 dolerių vertės 

pagamintų drabužių ir gelum

bės ritiniuose.

,no, apie teisėjų Parkerį, kurį 

-prezidentas paskyrė teisėju į 

vyriausiąjį teismų. Tuomi 

“memorandumu” teisėjas gi

namas ir teisinamas. Pažymi- 

ima, kad jo atlikti sprendimai 

inesų asmeniški ir už tai nie

kas negalįs jo kaltinti.

ATMETĖ DR. K. AMBRO-

ZAICIO SKUNDĄ
Dr. K. Ambrozaitis buvo 

padavęs krašto apsaugos mi- 

nisteriui skundų, kad atmai

nytų komendanto nutarimų, 

bet p. ministeris tų. jo skundų 

almetė. “R.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų h.$10.00 

Britanijos 1 sv. sterl. 4.80 

Franeijos b00 frankų 3.911 

Italijos 100 lirų ,^i 5.23 

Belgijos 100 belgų 13.94! 

Šveicarijos 100 frankų 19.375 

Vokietijos 100 markių 23.83

H —..................



1
DRAUGAS

a 4 Antradienis, 6al. 15 d., 1030

“DRAUGAS”
Iftein* kasdien, Uskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metama — *«09. Pu
sei Metų — $3.50,. Trims Mėnesiams — *2/00, Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — *4-00, Kopija .03c.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų neųrą- 
tlna, jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčlama tam 
tikai ui pašto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 13:40 t*L 
kasdien.

8kelblrnų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5

vai. po piet. v
\

> jėzuitų naujokynų Tytuvėnuose, ir pasidžiau

gęs gražiu Kauno kolegijos klestėjimu, aukš

tai gerb. generolas, sakos, palaikęs savo pa

reiga šiai išrinktai Draugijos daliai suteikti 

tokį valdymosi būdų, kuris labiau atsakytų 

mūsų Respublikos pagarbai ir sekmingesniam 

Lietuvoje Dievo garbės, kėlimui.

Todėl, remdamasis Bažnyčios kanonu 

488,6 n. jis ir sudaro iš esamų ir būsimų Lie

tuvoje Jėzaus Draugijos namų atskirų savo

IVAIR0S STRAIPSNIAI
IŠ ROMOS.

žmonijos Ganytojas.
Kaip kiekvienas geras šei

mynos tėvas .rūpinasi visais 

savo šeimynos nariais, taip da 

bartinis Popežius, gerasis

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Published Daily, Ezcept Sunday. 
8UBSCR1PT1ONS: One Tear — $6.00. Six Monthe 

*>.54, Tbree Montbs — >2.00, One Montb — 75c.
Surope — One Tear — *7.00. Slz Montha — *4.00 
Copy — .03c.

Advertlsing ln “DRAUGAS” brings best resulta,
. Advertlsing rates on appllcation.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

NESUSITARIA.

Ordono vienuolijos provincijų. Ji vadinsis Lie žmonijos ganytojas ir Kris- 

tuvos provincija ir bus valdoma vieno vyrės- taus Vietininkas Pijus XI, rū- 

niojo, kurio jurisdikcija apims taip pat ir i pinasi netik katalikais, bet ir 

esamuosius ir busimuosius Draugijos namus , viso pasuulio žmonėmis. Ypa- 

kaimyniniuose Latvijos ir Estijos kraštuose, (tingai Jo šventenybė dabar 

Tuo vyresniuoju tuo tarpu skiriamas dabartį- yra susirūpinęs Rusijos žmo

nis Kauno kolegijos rektorius.

Jaunutę Lietuvos provincijų Tėvas gene

rolas paveda senesnių provincijų broliškai 

meilei, kad jai padėtų siųsdamos pašalpas ir 

narius, o taip pat ir pašaliečių labdaringumui.

Šis raštas yra pasirašytas Romoj š. m. 

kovo 19 d., o galios įgijo nuo dienos paskel-

nčiais, kurie dabartiniu lai

ku sužvėrėjusiu bolševikų dėl 

tikėjimo yra žiauriausiai per

sekiojami, {tankinami ir šim

tais žudomi, išplėšiamos baž

nyčios, paverčiamos į visokias

Laivų mažinimo konferencijai Londone 

nesiseka. Jau kelintas mėnuo kai didžiųjų val

stybių atstovai tariasi, bet negali susitarti. 

Didžiausia to nesusitarimo kliūtis yra ta, 

kad visoms valstybėms, geriau sakant jų at-

bimo — kovo 25 d.

Nauja Lietuvos provincija, šiame rašte 

pavadinta jaunučiuke (tenella), kaip kų tik 

įkurtoji. Bet žiūrint istoriškai — ji nėra nau-

po dienoje, šv. Petro baziliko

je atlaikė Šv. Mišias ir sutei

kė palaiminimų. Prieš tai 

“Osservatore Romano” buvo 

paskelbta, kad Jo Šventenybė 

laikys savo Šv. Mišias už per

sekiojančius Rusijos žmonės.

Lietus.
Kovo 19 d. iš pat ryto dan

gus buvo apsiniaukęs ir pa

skepetaitėmis mosikuoti ir 

šaukti “Viva Papa! Viva Pa

pai” (“Lai gyvuoja Pope

žius”). Ir taip visa bazilika 

plojo ir šaukė iki nunešė prie 

altoriaus ir Popežius nulipo 

nuo kėdės.

Nešant per triukšmingų mi

nių Šventasis Tėvas ramiu bū

du žiūrėdamas per abi puses 

kryžiaus ženklu laimino. Bet 

šiuo sykiu nerodė savo veide 

tokio linksmumo, kaip kud 

kitais sykiais, nes Jo širdį
sirodė mažas lietus, bet žmo

nių į Šv. Petro bazilikų ėji- *Paud6 Rusi> persekiojančių

mo ir važiavimo neatbaidė. Pil 

ni keliai autobusais, automo

biliais, tari ir pėsčių; kaip 

jurų vilnis didžiausiais pul

kais bangavo. Visi skubinosi, 

kad tik greičiaus dasigavus į 

Šv. Petro bazilikų, nes kiek-

sales, teatrus, sandelius, arkli- vienas norėjo dasigauti arčiau 

dės ir t. t. altoriaus, kad būtų galima ma-

žinonių vargai, už kuriuos Ji: 

rengėsi aukoti Šv. Mišias. 

Giedojimas.
Prieš ir per mišias labai1 

gražiai giedojo pasimainydami 

du choru. Šv. Petro bazilikos 

choras giedojo lotyniškai, o 

Rusų-Sluvų didelis choras su 

savo aukštais ir gražiais bal-

.7;::

Pakėlė balsų.
Prieš tas žudynes ir perse

kiojimus Jo Šventenybė pir

mas pakėlė balsų ir atsikrei-

ja, tik naujai atgaivinta. Nes Jėzaus Draugija pę į viso pasaulio tikinčiuo- 

pirmų kart savo Lietuvos provincijų jau buvo j sius, prašydamas eiti į pagel- 

bų Rusijos žmonėms, kurie, 

patekę į bolševikų vergi jų, 

kenčia didžiausį vargų ir ko

voja už savo gyvybę.

Saukia tikinčiuosius.

stovams, trūksta tikro noro susitarti. K011- įkūrus dar XVII a. pradžioje, būtent 1608 m. 

fereneijoje nuo pat pradžių nebuvo reikalin- Ši pirmoji Lietuvos provincija yra pergyve- 

gos taikai vykinti dvasios. Kiekvienos vals- ' nūs net patį Jėzaus Dr. panaikinimų (1773) 

tybės atstovai dėjo pastangas viens kitų pri- ir išsilaikius iki pat tos draugijos atgaivini- 

gauti, versdami, kad kiti nusileistų, sumaži- - mo (1814). Duok, Dieve, kad nūn atgaivintp-

nant karo laivų skaičių iki minimum, tačiau ji provincija gyvuotų dar ilgiau už senųjų ir i Jo Šventenybė Pijus XI Sau

jos pačios savo atstovaujamoms valstybėms 1 pasižymėtų dar didesniais kultūros ir Kris- kia pasaulio tikinčiuosius gel 

tos taisyklės netaikė. taus dvasios žadinimo darbais Lietuvoje.

Tokiose sųlygose dirbant ir negalima

buvo sulaukti gerų konferencijos darbų rezul

tatų. Karo laivyno mažinimo reikalai beveik 

Ant vietos dar tebestovi. Ir nėra daug vilties, '

DEL EKSKURSIJŲ Į LIETUVĄ.

tyti šv. Tėvų laikant šv. Mi- giedojo rusiškai. Pastara 

šįas? sis choras turi keletu šimtų

Aukos.
įeinant ir išeinant iš bazili-

kos prie visų durų buvo renka

mos aukos Rusijos persekio- 

jantiems žmonėms; Kad ir ne 

po daug, bet visi davė. Ma

nau, sumetė keletą tūkstančiu ' 

lirų. Tie pinigai nevienam nu

šluostys ašaras ir suteiks rei

kalingos pašelpos.

Bazilika užpildyta.
bėti Rusijos tuutų ir jos žmo-J Dar prieš dešimtų valanda 

nes ne ginklais, šautuvais ir [milžiniškų šv. Petro bazilika

Šri jut Pundit Motilal Neli- 

ru, vienas nacionalistų vadų, 

ku'c di'.rbmiasi numesti nuo 

Indijos Biitanijc: ir pa

siskelbti nepriklausomais.jaunų vyrų Romoje kurie mo

kinasi į kunigus misijoms Ru

sijos ir kurie, prie pirmos ir Visų Šventų litanija už Ru- 

progos, bus pasiusti į Rūsijųjsijų, kad Dieve." pasigailėtų 

savo tautiečiams jų gimtoje tus aukes smelktų žmonėms

kalboje skelbti Dievo žodį, 

Iki Jo Šventenybė apsiren

gė mišioms, Rusų — Slavų 

choras labai gražiai pagiedojo

“Gospodi, spasi Rosseju” 

(‘Viešpate, išgelbėk Rusiją’). 

Gražus giedojimas atkreipė 

dornę ir visa bazilika nepap-

kardais, kaij> kad bolševikai jau buvo užpildyta, vietomis i rastu įdomumu klausėsi gra

liai'o žudydami nekaltas au-

Šie metai yra Vytauto Didžiojo nietai.-kas, bet malda.

•Igul nors prieš konferencijos galą padėtis bent 15 tos PHeWies Lietuvoje įvyksta daugy- Novena.

net kietai susispaudę, o ne- ^aus giedojimo

pamirškim, kad ji gali sutal

pinti su virš 60,000.

kiek pagerėtų. .... ............... ,

Nors tikrai realaus darbo toji konferenci

ja ir nenuveiks, visgi dėl to šiokį tokį žings

nį arčiau prie taikos jau padarė. Bent pro-

U visokią ^kilmių, kaip tai dainų šven- Jo švcnte Bazilikoje žmonės susirinkę

tė, žemes ūkio paroty.u CiTKiek teflka visielns katį|ika,„s paskyrif iš- anksto vieni beldėsi, kiti

girdėti, daugelis ir Amerikos lietuvių ren 

giasi važiuoti į Lietuvų. Yra organizuoja

ma visa eilė specialių ekskursijų su ata-

paganda apie taiką pastūmėta pirmyn. Gal ‘ tinkamkig vadais. tokilJ eksknraij, or.

ateis laikai, kada didžiųjų valstybių atstovai ir Baltic-America linijos, kuri

nuo kalbų pradės eiti prie realaus nuolatinės valstybės kontrolėn.

pasaulyje taikos vykinimo darbo.

JĖZAUS DRAUGIJOS PROVINCIJA 
LIETUVOJE.

A. Jakštas Lietuvos dienrašty “Ryte” ra

šo, kad ėių metų kovo 25 dienų Lietuvos jė

zuitų gyvenime pasiliks ilgai, minėtina. Mat, 

tų dienų iškilmingai buvo paskelbtas Kauno 

kolegijoj jėzuitų generolo T. Ledochovskio 

įsakymas (decretum), kuriuo įkuriama nauja 

Jėzaus Draugijos Lietuvos provincija.

Pareiškęs savo rašte karštų dėkingumų 

Lietuvos Respublikos vyriausybei už jos pa

lankumų ir dosnumų, apsireiškusi bekuriant

Niaurotos.

KRYŽIUS.
(Pabaiga)

Kada pamatė savo luinuose atvežtus 

žvejį su dukteria, rūsčiai sutraukęs anta

kius priėjo prie Aldutės iš grųsinančiu to

nu tarė:

— Kaip tu drįsai vilioti mano vien

turtį sūnų.’

Senis žvejas išsigandęs puolė- že

myn Chaleckįni po kojų ir pradėjo pra

šyti pasigailėjimo, bet Aldutė nei kiek 

nenusigandusi tarė:

— Pono. kuo' kaitini mus — nesa
me kalti. Tamstos sūnus noviliojamas ap
lankė mūsų samanotą bakūže iš tenai iš 
reiškė pirmus savo 'meilės žodžius.

Išgirdęs senis Cluibekis dar daugiau 
supyko ir -sušukti tarnams:

— Uždarykite juos rūsiu, težinos, 
kaip reikto mano sūnų vilioti... (Y je? kas 
iš jūsų prasitars apie toli sūnui — gyvų 
sukaposiu.

Senis Mūsos žvejys ir Aldutė kanki

per 9 dienas atlaikyti Novenų 

prie Šv. Juozapo ir melstis Jo, 

kaipo bažnyčios patrono ir 

globėjo, kad Jis savo galingu 

užtarymu išprašytų nuo Dievo, 

Rusijoj persėkiojantiems ližta-

nekantriai laukė Jo Šventeny

bės pasirodant. Daugumos žmo 

nių akys buvo atkreiptos į tų

Mišios.
Baigus chorui, giedoti, Pi

jus XI, pradėjo Šv. Mišias. 

Jam tarnavo keli pralotai ir 

vienas kardinolas. Po Evange

lijos prieš “Sanctus” vėl 

rusų choras giedojo, “Gospodi 

Pamiluj” (“Viešpate Pasi-

ramybę.

Apaštališkas palaiminimas.
Atgiedojus “Te Deum” ir 

litanijų, Jo Šventenybė nuo 

Šv. Petro altoriaus laiptų su

teikė Apaštališkų Palaimini

mų nevien Rusijos žmonėms, 

bet ir viso pasaulio tikintie

siems, jų kurie toje dienoje 

meldės už Rusijos žmonės.

Po to Pijus XI grįžo- žemyn 

ir nusirengęs sėdo į kėdę, ku

rioje buvp nešamas atgal į zpr, 

kristijų. Pradėjus nešti Jo 

Šventenybę, bazilikoje vėl kįlo 

tas pats triukšmas ir šauks

mas.

Paskutiniams garsams nu-pusę, iš kurios yra atnešamas

šv. Tėvas. jgailėk ) ir prieš Komunijų j aidėjus, visi iš bazilikos pa

Ojče Naš , ( Tėve Mūsų )• }engVa pradėjo eiti pilni džiau 

Kitais, tarpais giedojo bazili- gS1H0 įr didelio pasitenkimo, 

kos choras lotyniškai. kad galėjo sykiu su Jo Šven-

“ Te Deum”. jlenybė dalyvauti šv. Mišių

Didžiausias triukšmas.
Lietuvos atstovybė jau paskelbė, kad rymų, kad tiems nekaltai kan- Tik įnešus j bazilikų Jo

tos linijos laivų Lietuvos -vyriausybė Klai

pėdos uostan neįsileis. Del to dabar jau yra 

aišku, kad ta linija, kuri nuo 1926 m. dau

giausia lietuvių biznio turėjo, ekskursijų lie

tuviams nebeorganizuos. Kol tie laivai buvo 

danų rankose, lietuviams būdavo gana daug 

prielankumo rodoma. Ir reikia pasakyti, 

kad toji laivų linija, nors iš lietuvių pasipel

nė, tačiau ir gero nemažai padarė. Ji buvo 

pirmoji ir vienatinė, kuri savo laivus 

leido tiesiai į Klaipėdų, tuo lietuviams ke

leiviams suteikiant d-aug parankumų ir ke-

kinantiems žmonėms, po ilgų 

kančių ir vargų, užtekėtų skai

sti laisvės saulutė.

Šv. Tėvas prašė visus pa

saulio tikinčiuosius melstis už 

Rusijos nelaimingus žmonės

Šventenybę aukštoje kėdėje, 

kurioje visados yra nešami 

popežiai, kad žmonės galėtų 

matyti, kilo didžiausias trinks

Jo Šventenybei pabaigus šv. 

Mišias ir nuėjus nuo altoriaus, 

mas. Pamate Kristaus vieti- (bazilikos, chorui vedant ir vi-

aukoje ir pasimelsti už vargs

tančius Rusijos žmones.

Ex-Amerikietis.
ninku žmonės didžiausiu džiau soj bazilikoj žmonėms prita-

ir pats 19 d. kovo, šv. Juozą- gsmu pradėjo rankomis ploti, riant, atgiedota “Te Deum”t Girdėjau, kad tamsta sa- 

..... ................................. ■ „ i ........................... ... .............................................................au 11, i■■■■■». ■ ■ iihi—■ kei, jOg a§ esu didžiausias

tenka su ta linija skirtis. Kalbant apie šių metų ekskursijas, mes:kvailys šiame mieste?

Kiek tenka girdėti, jau net kelios kom- norime priminti pačių svarbiausių šiais me- Į — Ne, drauge, tai klaidin-

panijos siūlosi savo laivus siųsti tiesiai į Klai- lais ekskursijų, būtent Ekskursijų į Lietu- [ga žinelė. Juk aš gerai žinau, 

pėdų. Tai yra geras ženklas. Reiškia, su lie- Į vų per Romų. Šį ekskursija išplauks iš .kad tu jokios pirminybės neiš- 

liant Lietuvos vardų. Gaila, kad lietuviams tuviais skaitosi kad ir didžiausios įstaigos, j New Yorko gegužės 17 dienų, laivu “Roma”, ilaikytumėi. .

t' *-» • •» t

nosi tamsiame rūmų požemy,įe, diena iš 

I dienos laukdami, kada juos visagalįs iš 

| ten pasiims. Bet daugiausiai kankinosi Jo

nas neberadęs Aldutės. Ir niekas nepasa

kė kur ji, tik vėjas liūdnai sfougė, pa

sakojo, bet Jonas jį nesuprato.

Nyko, džiūvo rūsyje Aldutė, nyko ir

Jonas. Senis Chaleckis matydavo Jonų 

besikankinantį, nevalgantį, manydavo, 

kad greitai praeis, pamirš, bet, dėja, Jo

nas diena iš dienos durėsi baltesnis, ty

lesnis, pagelto.

Pagailo galop tėvui vienturčio su

naus ir vienų rytmetį, kada Jonas atsi

sakė eiti pusryčiauti tarė:

— Sakyk, sunau, kodėl tu taip susi

rūpinęs?... Kas tavo krūtinę slegia t.

Jonas giliai atsiduso ir nuleidęs akis 

tarė:

— Tėve!., kad aš žinočiau, kur yra 

mano mylima Aldutė, — tūkstantį mylių 

keliais nueičiau.

Po šių Jono žodžių, seniui Cbaleckiui 

nuriedėjo" Veidu dvi didelės ašaros. *

— 8'nau, tavo mylima čia pat po rū

mais rūsyje.

Išgirdęs Jonas sudrebėjo ir pats ne

sivaldydamas sušuko:

— Greičiau atneškite raktus!.. 

Tarnai atnešė raktus. Jonas atrakino

rūsies duris. Ant šiaudų gulėjo Aldutė vi

sa išbalusi, nejudėdama, Jonas puolė prie 

jos ir bučiavo išdžiūvusias rankas, bet 

buvo vėlu. Prie Aldutės stovėjo juoda 

viešnia — mirtis.

------------- Aldutė, kelkis!.. Aš atėjau tave

pusiimti — susijaudinęs tarė- Jonas.

Bet Aldutė tyliai, tyliai atsakė:

— Sudiev, mielasai, aš išeinu...

— Tu būsi su manim, — ašarodamas 

kalbėjo Jonas — aš niekam tavęs neati

duosiu. Tu pasiliksi amžinai mano.

Aldutė pažiūrėjo klajojančiomis aki

mis ir vos girdimai pratarė:

— Aš išeinu, bet lauksiu dangaus ka

ralystėje...

Ir užmerkė akis amžinai...
Palaidojo Aldutę Linkuvos kapuose. 

Jonas kiekvienų dienų nueidavo jos ap

lankyti. Nunešdavo rožių, pluoštų padė

davo ant kapo ir ilgai, ilgai stovėdavo 

nuleidęs galvų.

Kada Jonas grįždavo į tėvo rūmus, 

senis Chaleckis pažiūrėdavo į sūnų ir su 

gailesčiu maldaudavo, kad jis išvažiuotų 

į tolimus kraštus gydytis, nes sveikata bu

vo visai menka. Bet Jonas tylėdavo. Jam 

jau nieko nereikėjo. Jis laukė dienos, ka

da Aukščiausia pasiims pas save. Ten jis 

galės susitikti su savo miela Aldutė.

Praslinko kiek laiko. Jono sveikata 

buvo visai menka ir jis negalėdavo daeiti 

iki kapų. Bet meilės pasaka neišdilo iš jo 

minčių.

Negalėdamas daeiti iki kapų — jis 

pasilikdavo ant Pilaitės kalnelio, nuo ku

rio matėsi baltas, aukštas Aldutės kapo 

kryžius. Lyg trokštanti žuvis, sunkiai 

alsuodavo negalėdamas arčiau jo piešti. 

Nekartų jo veidu riedėdavo kurčios aša

ros.
. Vienų pavasarį, kada žydėjo sodai. Į 

Gėlėse spindėjo rasos perlai ir Mūšos 1 

šlaituose skambėjo lakštučių balsai, Jo- ( 

nas lyg šešėlis, sunkiai alsuodamas, atėjo 

ant Pilaitės kalnelio. Liūdnai dairėsi tai I 

į rytus, tai, vakarus; bet už vis, daugiau- 1 

šiai žiūrėjo į tylųjį dangų.

— Ten... ten... toli kur žmogaus min

tys nepasiekia, kur paukščiai nenuskren- 

da yra gražu. Ten mano mylima Aldutė.

Staiga, pamatė priešais Aldutę. Ji ėjo 

žydinčiais Mūšos krantais. Jos plaukai bu

vo palaidi ir suposi ant pečių lyg Mūšos 

vilnys. Jos rankoje buvo radastų vaini

kas. Jono kūnu perbėgo šalto vandens sro

vė. Jis norėjo bėgti pasitikti, bet...

Rytų dvaro tarnai rado Jonų negyvų 

ant Pilaitės kalnelio. Čia jį ir palaidojo, 

o ant jo kapo pastatė didelį, ųžuolinį kry-

v •zių.
Kas sekmadienis kapų aplankydavo 

Titonių kaimo mergaitės ir papuošdavo 

jį gėlėmis. O apielinkės žmonės ilgai mi

nėjo tų liūdnų meilės pasakų.

Prabėgo daug laiko. Išmirė7k -zžmones.
Išdilo ir ta pasaka; tik senelis kryžius 
sergsti slepia tų pasakų.

Prabėgo dar keletas metų. Nuluž se

nelis Kryžius ir išdils liūdnos pusokos, 

kaip tyla mūsų gyvenimas, kaip dyla, dy

la mūsų vakarykščios dienos.

Nėra didesnės laimės, kaip palikus 

žemėje kūnų pakilti siela ir susivienyti su

■nmudsaĮA ' Niaurutį
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Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas

į Ie ar bus gerai ? Tai dėl ko- 

|gi tu senbernis* — paklaus. 

! Kodėl tūkstančiai Juozų, Jo

nų, Tomų, Barnabų, Martinų 

ir kitais vardais vyrų susiran- 

Ida sau drauges, susituokia, 

gražiai gyvena ir šeimyna iS- 

Įaugina, o tu negali! Taigi Lie

tuvos senberniai kitų kelių pa- 

‘poor” stonuisirinko savo 

ginti.

PROF. KAMPININKO 
RADIO.

Kaunas. — Svarbiausias die 

nos klausimas JJetuvoje da

bar yra — senberniai.

Senbernių, kaip žinote, yra 

visur, visam pasauly. Jei ir

Esu, daugelis šių laikų mo

tinų šeimos nemėgstu. Jei nėra 

svečių, jai liūdna. Namie jos 

surūgusios, susineršusios. Ji 

nemoka gaminti valgių, nemo

ka drabužių tvarkyti, nemo

ka net mažmožių pasiūti. Visa 

tai jai yra pažeminimas. Jos

mes, Chieagiečiai, pakuosime manymu, jos pareiga yra lan- 

savo kampus, vai, ir gi rasime kytis po balius, šokti per nak- 

jų knibždėjimų. Čia jie turi tis ir t. t.

LENKTYNĖS SU MIRTIMI kiam mėnesiui išpuls toji gar

bė ateinančiais metais, tai a- 

pie tai spręs garbingieji mū

sų trispalviai plunksnos, gaid

žio, blusos ir kitokio svorio 

čempionai. Del to galima bū

ti visai ramiems, nes viskas 

bus sprendžiama pagal dėsnio 

“tautos garbė, valstybės ge

rovė.”...

Kaune daug lempų užžibi

no. Bet vis dėlto buvo tamsu, 

drūčiai tamsu. Dargi tamsiau, 

negu balanų, šakalų bei viso

kių blagorodijų gadynėj.

Likučiai, fokstrotai. Ir pui

kiai dekoltuotos dvi sesutės, 

neseniai gavusios premijos jx> 

l'M) tūkstančių. Didžiausia ka-

Imšatis prie bufeto, lyg per 

varžytines atiduodant žemai

čių geležinkelio statybų. Vie

nas milijonas, dalis tvirta va

liuta — svarais.

jų žmogus, jų vadas. Andai jis 

atsistatydino iš socialistų par

tijos.

Britanijoj veikia dvi politi

nės darbo partijos: Labor 

Party ir Independent Labor 

Party. Darbo judėjime ir po

litikoje abi partijos bendrai 

dalyvauja, bendrai darbuojasi. 

Bet tarp abiejų skirtumas ne

mažas. Pirmoji yra vien pavir 

šutiniai socialistiška, gi ant

roji ‘— perdėm socialistiška.

MacDonald ilgas laikas pri

gulėjo į abi šias partijas. Pas

taruoju laiku gi jis visai aplei

do Independent Labor Party 

(socialistų partija).

Anglijos katalikiški laikraš

čiai apie tai pranešdami pažy

mi, kad tų' socialistų partijų 

apleisti MacDonaldų. išdalies 

privertė ir katalikų įtaka. Da-

socialistų partijai. Tas ir tu

rėjo paveikti į MacDonaldų. 

Be to yra ir kitų priežasčių 

Tai kairiųjų socialistų prieš 

jį karštį užsivnrinėjiniai, kad 

jo valdžia nesidarbuoja Bri* 

tanijoj įvesti socinlistiško? 

valdžios.

Bet kad MacDonald tolesniai 

nebūtų socialistu, negali but 

nei klausimo. Tik yra socialis

tų protingu, bet ne kokiu pa

dauža, kaip anie kiti, kurie pa

linkę bolševizman.

Akstinas.

, Žibučių žibučiai, ir aut krū-lvkas tame, kad Katalikų Baž- 
Užsidegus mokyklaii Wi.inipege, Kanadoj, griuvo bokštą. ,jniU| ir pakaklėse. Liberijos'nyčia meteliam* smerkia ir

)

net savo klubus su dideliais 

langais į gatvę, kad būtų ma

tyti visas jos judėjimas ir tt. 

Rodos, paprastas daiktas ir, 

be abejo, ne vienas stebėsitės, 

delko Lietuvoje dabar apie 

senbernius daug kalbama ir 

rašoma Diegas to visa buvo 

toks. Pieno Lašo (labdaringo

ji) draugija, Kaune, visuoti

nam narių susirinkime išnešė 

rezoliucijų vyriausybei, kad 

senberniai nuo 30 iki 60 m. 

butų apkrauti specialiais mo

kesčiais labdaringų įstaigų 

naudai.

Paskelbus tokių rezoliucijų, 

Kaune vos revoliucija neištiko. 

Visi senberniai (o vienam tik 

Kaune, sakoma, jų daug yra) 

pasijunti lig būtų karštu van

deniu aplieti. Protestuoti? A-

Caliaus vienas senbernis 

šaukia, kad iš Lietuvos reiktų 

išeksportuoti visas karalienės, 

o importuoti gerų šeimininkių. 

. Visiems rodėsi, kad senber

niai čia jau laimėjo, nes jų 

išdėstymuose yra daug liesos. 

Bet, kur buvus, nebuvus, kaip 

yla iš maišo, išlindo viena 

mergaitė, kuri visus senbernių 

argumentus į rinkę sulenkė. 

Ji viešai pasakė: šelmiai jūs, 

nežiūrėkite karalienių, bet 

veskite mergaitės, kurios žino 

visų namų ūkį ir moka jį tvar 

kyti. O tokių mergaičių Lietu

voj vra daug! Taigi Lietuvos 

senberniai prakaituoja. Ir kuo 

tas viskas pasibaigs, t. y. ar 

jie išsisuks nuo mokesčių, da 

nežinia. Prancūzijoj senber

niai jau apkrauti mokesčiais.

ir tik mitrumas gaisrininkų viršininko pralenkė mirtį.

moksluose nesugraudins nei 

vienos užkietėjusios širdies.

bylomis ar ištrėmimais, 

jei

Nes

“netiesa”, “šmeižtais” ir

Visų pirma dėl to, kad savo 11, t. ir galima buvo įtikinti, 

pamoksluose jis nenurodo nei i pasak tautininkų, “nesųmoni- 

kų nei kaip buvo “smarkiai ngus kaimiečius,” tai sųmoni-

s.

LIETUVOJE
LIETUVOS GYVENIMO 

KEISTENYBĖS

Mūsų suvažiavimo proga 

graudžiai pravirko tautininkų 

spauda ir iki pat pastarųjų 

dienų nesiliauja skųstis visuo

menei, kad mūsų suvažiavime 

tautininkai ir jų politika bu

vę ir negailestingai ir neka

talikiškai puolami. Del šitų 

“galingųjų” lamentacijų daug 

ko galima; būtų pasakyti. Vi

sų pirma pravartu šia proga 

tautininkams priminti visur 

ir visada jų skelbiamų dėsni, 

kad katalikybė neturi nieko 

liendro su politika. Kunigas 

Iz. Tamošaitis dar taip nese-

puolama” vyriausybę, kas bu

vo “netiesa” skelbiama ir p. 

Iš kito šono, tie pamokslai ne

darys pageidaujamo įspūdžio 

ir dėl to, kad juose per daug 

aiškiai kyšo jo taip rūsčiai ba

ramas parizięjiškrunas.

Dar būnant tautininkams, 

opozicijoj jiems buvo nurody

ta, kad jie turi ypatingus ga

limumus ir palinkimus pelny

ti sau dangų svetimomis nuo

dėmėmis. Taip jie daro ir da

bar. O pozicijai tas mažiau

sia tinka. Del to tautininkai 

daug daugiau pelnytų, jei vie

toj svetimų griekų pradėtų sa

vo nuopelnus rokuoti arba į- 

rodinėtų, kad taip nėra, kaip

ngoji visuomenė netiesai ne

patikės? O iš kito šono nuo

pelningiems tautininkams tas 

bus daug lengviau sugriauti, 

negu įrodinėti kitų kaltes.

Mes suprantame tautinin

kus. Jie ginasi ir teisinasi. 

Bet labai nevykusiai. Mes pa

tys ateiname jiems pagalbon 

ir siūlome paskelbti visuome

nei visa mūsų kritika ir pati 

visuomenė jų pasmerks. O kol 

to tautininkai nepadalys, tol 

visos jų raudos nesųs visuo

menėje nei mažiausios užuo

jautos. Ji. B.

į būklei filmos vaizdai, taksiu- jkatnlikams draudžia prigulėti 

kai, mopsikai, buldogai... “Jū-iį socialistų partijų. Kitaip yra 

ra ligi kelių...” įsu ljabor Party. Į šių partijų

Vėliavos popierinės plėvė-[katalikams prigulėti tik ne- 

suoja ant kaziono kabo. Vie- (patariama, bet nedraudžiama, 

nų kartų namų puošia tautos Šioje partijoje tad yra ir ka- 

I karžygių paveikslai, kuriuos ’talikų. Šie jau ne vienų kartų 

užstoja pasipūtusio vergo še-1 yra reiškę nepasitenkinimo, 

sėlis. Del to žmonės tais kar-(kad jų vadas, gi dar nriniste- 

žvgiais nei džiaugtis negali, ris pirmininkas, priguli tai 

Taip buvo pagal Kiršos recep

tų vaizduojama Lietuva, pra

eityje ir dabartyje. “Atvedu 

tautai genijų ir idiotų.” Jau-' 

hnas, bet nelabas pranašas. Ir 

žmonės slinko pro šalį pirš

tus 4 į delnų kietai surietę.

Taip buvo pačios tautos pa

minėtas būsimos šventės lū

kestis. “Darb.”

ŠAKIŲ GIMNAZIJOS IV 
KL. MOKINĖ DINGO

Šiomis dienomis prapuolė 

Šakių “Žiburio” gimnazijos 

IV klasės mokinė E. S. Jos 

kolegės, ir, ypatingai tėvai, 

tuo įvykiu labai susirūpinę.

Pradėjus visas galimas pas

tangas, jų surasti dar nepa

vyko.

Tėvas, išgirdęs, kad kažko

kia nematyta gimnazistė pa

sirodė Garliavoj ar Kaune, iš

vyko jos ieškoti. Kol kas nei 

vieno nei kito dar nėra. “R.”

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”.

MACDONALD APLEIDO 
SOCIALISTUS.

dėl to niekas turi būti nesigi

nčys: katalikybė tautininkams 

yra utopija, kada reikalauja-' opozicija sako. Tada ir visuo-

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 
KAUNE

DIDŽIAUSIA ŠIŲ METŲ LIETUVIŲ

EKSKURSIJA
TIESIOG KLAIPĖDON

Išplauks iš New Yorko

GEGUŽIO-ėMAY 24, 1930
SKANDINAVIAN AMERICAN LI
NIJOS DIDŽIU LAIVU OSCAR II

Pasažieriai užsisakę vietas ant kitų laivų galės 

permainyti ant OSCAR II.
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 OSCAR H.

VELYKOS
Jūsų pinigus išmokėsime jūsų 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

Šiandie socialistai vargiai 
gali pasididžiuoti, kad Bri-

Studentai jau iš vakaro dū- Danijos ministeris pirminin

kas Ramsay MacDonald yra

ma, kad tautos kultūrinis, so-j menė jiems labiau patikėtų ir

ko ir policininkų ant rankų 

nešiodami rėkavo “valio, va- 

sniai, o kada katalikybe gali-1™83 savo tėvynę mylinčia šir-i lio, valio!” Atsidėkojo. Mūsų 

ma ar savo klaidas paslėpti drūčiai norėtumėm, kad

cialinis ir valstybinis darbas mes patys domei jiems prisi

imtų pagristas katalikybės dė- klausytumėm. Nes mes patys

ar savo priešų pulti, tada ka

talikybė tautininkų lūpose yra 

aukščiausias visuomeninio gy’- riama 

veninio mastas. Sako, kad Le

ninas iš logikos turėjęs labai 

žemų laipsnį. Tas kas panorės 

patyrynėti tautininkų galvoji

mų klajojimas, būtinai turės 

pasiįdomauti, kokius laipsnius 

jie yra gavę iš logikos. Ir ši 

viena aplinkybė sutaupys daug 

laiko ir pati už save kalbės.

Tautininkų raudos kupinos 

nusiskundimų, kad suvažiavi-

niai vienoj paskaitoj tautini-imas “smarkiai puolė” vyriau- 

kiškam jaunimui įrodinėjo,1pybę, “skelbė netiesų”, “šmei- 

kad katalikybės idealai yra tiki ir p. p. Ir mes turime 

utopija ir p. Šitas p. Tamo

šaičio tvirtinimas vėliau tapo

išsiuntinėtas paskaitos formoj 

tautinikiškojo jaunimo sky- 

riaus kaip medžiaga savajai 

pasaulėžiūrai kurti. Del to te

norą, labai stebėtis, kada tau

tininkai to paties žmogaus 

dabar jau šaukiasi kataliky- 

liės, kad apsigintų save ir ap

kaltintų savo politinius prie

šininkus. Ar toks tautininkų 

elgesys yra katalikiškas ar ne 

mes nesiimame spręsti. Lygiai 

nematome jokio reikalo aiški

ntis tautininkams ar mūsų su-l 

važiavime katalikybei nusidė

ta ar ne. Bet kad toks tauti

ninkų galvojimo būdas pana

šus į kai kurių Afrikoj gyve

nančių tautų galvojimų, tai

studeutai be policinės globos 

taip nebūtų, kaip mūsų šuva- nei mokytis negalėtų, nei Ur- 

žiavime buvo kalbama ir ta-;bono restorano nerastu. Pa

galiau, tuo studentišku polici

ninkui “valio, valio, valio” bu

vo išreikštas aukščiausias mū-'
O be to, kad labiau įtikinti 

visuomenę, jog mes netiesų su- 

važiavime kalbėjome, leiskite ? akademuao jaunimo pilie-

mums paskelbti visuomenei 

mūsų rezoliucijas, bet nedėki

te į savo raudas jūsų pačių 

sugalvotus dalykus. Mūsų nu-

tingumo ir ištikimybės laips- 

jnis. Iniciatoriai greičiausiai 

■gaus atatinkamų ordenų.

Taigi šįmet vėl vasaris ir

tarimus paskaičiusi, visuome-: šešioliktoji. O kada kita va- 

nė gal pati graudžiai apsia- i sario bus švenčiama, to turi

parotų dėl mūsų neteisingo 

puolimo. Bet jūs to ne tik pa

tys nedarote, bet ir mums ne

būti nepasakytų nei vienas 

orakulas burtininkas. Vis mat, 

progresas, proto ir sumanu-

leidžiate daryti. O pelnyti vi- !mu pratyba, mankšta. Vienais

snomenės simpatijas tuo bū- i metais gegužės penkioliktoji, 

drūčiai pagailėti tautininkų du tautininkai galėtų greičiau, kitais rugpiūtis pagerbtas bu- 

kunigėlio dėl to, kad savo pa-i negu visokiomis dirbtinomis vo. Šįmet vėl vasaris. O ko

TUBBY

PAINEXPELLER
C e u u s pat. c-r-e-T - —r-rTT~, -Į—-T-.

Milijonai 
Jūsų

pačių žmonių kalba
nėra kito tiokio linimento, ko
ris veikto taip omai, taip pa
tenkinančiai kaip PAIN - EX- 
PELLERIS. Jie naudoja ji nuo 
Peršalimų, Skausmų, Kratinėje, 
Galvos Skaudėjimų, Pečių Gėli
mo, Skaudamų Muskulų, Sustin
gusių Sąnarių, Išsinarinimų, Nu- 
simušimų, Keumatiškų Skausmų, 
Neuralgijos ir t. t. Ir greitai jie 
susilaukia neįkainuojamos pa
galbos.

Tik persitikrinkite, kad gauna-
te tikrąjį. INKARO vaiibazenklia 
■nt pakelio yra juaų apaaugotoju. 
Savo turiniu brangi ir įdomi kny
gutė yra įdedama au kiekviena 
PAIN-EXPELLERIO bonka. 

Parsiduoda visose vaistinėse. 
Kaina 35 ir 70 centų bonka.

F.AaL RICHTER E# CO.
Biaav amo iovtm fifth ura. 

BROOKLYN, N.V

Kl LLS P/\| N -
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HAITI VALDYTOJAS. žurnale “Tirfing” paskelbė Iškilmėse dalyvavo įvairių

IS VYČIŲ BOAVLING LYGOS
Micionis

Rašo Al. Manstavičius.
AVest Side No. 1 tymas už- černauskas 

baigė sezonu supliekdamas

135

190

įpėdinius AVest Side No. 5j du

kartu iš trijų.

WEST SIDE No. 1

S. Zauras 186 161 169

Vaičiūnas 157 193 150

Žemaitis 184 210 166

Gedrainis 176 151 211

Lukas 193 197 159

896 912 855

WEST SIDE No. 2

J akobaitis 161 123 188

Kaminskas 163 177 169

Dobrovolskis 187 149 185

AVabolas 182 140 170

P. Zauras 171 184 197

864 773 909

Marąuette dėdami savo pas

kutines jėgas prieš nelaimin

gu Bridgeport rateli, kuris 

turėjo užbaigti sezoną su ke

turiais žaidėjais, laimėjo du iš i jj_įejonįs prov į 

trijų.

MARQUETTE

839 814 772

INDIVIDUALIS GALUTINIS 
STOVIS.

f? ‘ •

rimtą mokslišką straipsnį a- 

pie priešalkolinį judėjimą Nor 

vegijoje. Porą įdomesnių iš to 

straipsnio domenų čia paduo

dame.

Mažalkolinių gėrimų parduo 

tuvių Norvegijoje yra žymiai 

mažiau, negu daugumoje Eu

ropos kraštų. Ta parodo, kad 

ir ši lentelė:

Norvegijos miestuose.-
Degtinės parduotuvių 1927

pakraipų organizacijos.

Blaivybės dr-ja.

GAL AŠ KLYSTU?
Rašo John A. Skelly.

Lukas AV. S. 1 

8. Zauras W. S. 1 

Černauskas Prov. 1 

Gedrainis W. S. 1 

Vaičiūnas W. S. 1 

AVabolas AV. S. 2 

Mažeika Bridg. 

Laurinaitis Marą.

P. Zauras AV. S. 2 

Zemekis Prov. 1 

Gramontas Bridg. 

Kalasinskas AV. 8. 2 

Bubi s Prov. 1 

J. Sapitas Marą.

V. Žemaitis AV. S. 1 

Gaidys Prov. 2 

Kaminskas AV. S. 2 

A. Kibelkis So. Chi.

Eugene Bay, biznierius, 

kuris pastatytas provizonaliu
189.57 

185.12
181 60 resPu';)bkos Haiti prezidentu 

181^6! Turi 69 metus ir pirmiau nie 

18116 !^ac^ n®ra dalyvavęs politikoj. 

180.11!

Pabandyk.
Kaip tik vedęs vyras išmo

kina pačiutę “makabiliu” va

žiuoti, taip jis turi visur pės

čias eiti.

Oi, tos moterys!
m. 41, 1928 m. 40, 1929 m. 48. Viena ponia pasamdė jaunų 

Vyno parduotuvių 1927 m. tarnaitę. Beaiškindama parei- 

357, 1928 m. 372, 1929 rn. 373. ^gas, kurias tarnaitė turės at- 

Alaus parduotuvių 1927 m. plikti, įspėjo, sakydama:

500, 1928 m. 509, 1929 m. 492. j — Aš esu moteriškė kelių 
Tos parduotuvės tenka vi-Į žodžių. Kuomet pirštu palin- 

sienis 67-niems Norvegijos I guosiu, tas reikš, kad turi 

miestams, kuriuose gyvena I pas mane ateiti.

Mandagumas, 5. Literatūros 

skyrius ir kiti.

“Moterų Dirva” yra pa

puošta gražiais viršeliais ir 

vinjetėmis. Jos formatas (di

dis) yra toks, kad po metų 

galima pasidaryti daili kny

ga. Nelaukite ilgai.

Siųskite pinigus tuo

jau ir “Moterų Dirva” pra

dės eiti Lietuvon.

•Užsakymus siųskite šiuo 

adresu:

“MOTERŲ DIRVA”,
^239 Wost 23 Plaee 

Chicago, III.

III

Bedwick So. Chi.

Slii rakus 146 214 159

Šnekutis 144 171 133

T. Sapitas 162 153 163

J. Sapitas 180 169 169

Laurinaitis 138 179 185

770 886 809

BRIDGEPORT

Urba 163 128 124

Micevičius 174 156 173

135 135 135

Kabelis 169 147 169

Gramontas 193 160 168

834 726 769

North Side užbaigė savo

metų darbų visu smarkumu 

supliekdami Brighton Park 

tris kartus ir, ant galo, išsi

vaduodami iš devintos vietos. 

NORTH SIDE

Naikelis 195 130 173

Urbonas 146 214 150

Manstavicli 210 165 161

Kisielius 179 207 179

Pauža x 167 163 184

897 879 847

BRIGHTON PARK

Mitchell 157 153 171
Mikais 134 170 150

Masiunas 173 190 190

Daustnas 176 170 158

Kupris 191 163 124

831 846 793

So. Chicago laimingai taip-

Micevičius Bridg. 

Kabelis Bridg.

B. Pečiulis So. Chi. 

Bučius Bose. 

Markūnas Prov. 2 

L Pečiulis Prov. 1 

Jakobaitis AV. S. 2 

Drazdauskas N. S. 

AVilbertas Prov. 2 

Dobrovolskis AV. S. 2 

Pauža N. S.

Dansinas B. P.

Kupris B. P.

Bakutis Prov. 2 

Zevatkauskas So. Chi. 

Sanders, B. P. 

Masiunas B. P. 

Manstavich N. S. 

Skunkus Marą. 

Vaitkus Bose.

C. Kibelkis So. Chi. 

Urbonas N. S.

T. Sapitas Marą. 

Mitchell B. P.

Šūkis Rose.

Daukša Prov. 2 

Mikais B. P.

Gegznas Rose. 

Regašiug So. Chi.

171 j Valevičius Bose.

150 Savickas Prov. 2 

190 Šnekutis Marą.

180. 1' dabar geriausių mišrųjų cho- 

179. 7 ril Chicagoj, giedojo Duboiso 

178.3© * kantatų. “Septyni paskutiniai

177.43 Kristaus žodžiai nuo Kry-Į 

176.46 žiaus”. Areikalas išpildytas i

175.25 puikiai. Žmonės, kurių bpvo ‘ 

175.18‘Pdna bažnyčia buvo tiesiog 

172.60 ■ sužavėti.

172.43 j Gražiabalsė solistė šidiškiu-

172.25 tė, malonusis litinis tenoras 

171.14 Kaminskas ir galingbalsis ba- 

170.73 so N. Pažarskis savo dalis ir- 

169.29 gi puikiai išpildė. Žodžiu, kon

169 4(certas visus patenkino.

f <
168.68 f Prieš kantatą gralų pamok-j 
168.51 Į slų pasakė kun. Martinkus. 

168.45 Palaiminimų šv. Sakramentu 

167. ’6 suteikė kun. Dexnis asistoje 

165.67‘kun. Šaulinsko ir kun. Jurgai- 

165.38 'čio.

165.23 j Gerb. pral. Krušas koncerto 

165.22 klausėsi sėdėdamas prezbiteri- 

164.63. joje.

164.48 j Rap.
164.38!_____________________________________________________

\ 807,000 žmonių. Dabartiniu lai 

ku tik 15 miestų turi degtinės 

parduotuves. Iš kitų 52 mies

tų vyno ir alaus parduotuves 

turi 26 miestai, o likusieji 26 

miestai vra visai sausi.

— Labai gerai, mes gražiai 

sugyvensime. Poniutė, aš irgi 

noriu pareikšti, kad esu mote 

riškė kelių žodžių. Kuomet aš 

papurtysiu galvų, tas reikš, 

kad neateisiu.

PILNAS EGZAMINAS ' 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

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

Mano Radio — 8cope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminu, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užsisenėjusią, įsi
kerojusią, chronišką ligą, kurj ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėiiokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1018
20 W. JACKSON BLVD.

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

Nedėliornis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

164.22 ■

162.56 

162. 6 

161.51

161.46

161.43 

161.26 

161.11 

160.45

160.44 

160.13 

159.32

159.26 

157.60

157.47

156.56 

156.20

156.19

154.27 

154. 2 

152.15

152.8

151.19 

148.

K. BLAIVYBĖS DR-JOS 
BIULETENIS NR. 11.

(1930 - Vyt. Didž.-met. kovo 

mėn. 29 dienų).

Norvegija.
Vienas norvegų teisininkas, 

Rogulien, nesenai švedų

Norvegijos vaiščiai turi tei

sę svaigalų prekybų visai už

drausti. Dabartiniu laiku vyno 

purdaviiiėjimas uždraustas tik 

55 valsčiuose, o alaus — 99. 

Iš 675 valščių 579 arba 805% 

visų valsčių yra sausi, kitaip 

įsakant, tuose valsčiuose svai

galų pardavinė jimas yra visai 

uždraustas^ Šiuo atžvilgiu Nor 

yėgija galų būti rimtu pavyz

džių daugeliui Europos vals- 

jtybių taip pat ir Lietuvai- 

Per radio priešalkol. paskaitos.
Greit vėl L. K. Blaivybės 

dr-ja skaitys kas savaitė per 

radio priešalkoliškas paskai

tas.

Iš priešalkolinio veikimo Vo
kietijoj.

Nesenai Vokietijoje priešal- 

kolinių organizacijų Sų-ga iš

kilmingai minėjo 25 metų gy

vavimo sukaktuvės. Visa eilė 

žymių kalbėtojų pabrėžė būti

nų reikalų susirūpinti pavo

jumi. kuris gręsia Vokietijai 

iš girtavimo priežasties ir vi

somis jėgomis stengtis užkirs

ti tam pavojui kelių.

GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI,
Jūsų giminės ir pažįstami 

Lietuvoj, be abejo, nori žino

ti, kų veikia Amerikoj kata

likės moterys. Atsiųskite 2 

dol. ir 50e. “Moterų Dirvai”, 

o ji per ištisus metus keliaus 

Lietuvon ir visą papasakos.

“Moterų Dirva” yra viena 

tinis Amerikos lietuvių kata 

likių moterų žurnalas, leidžia

mas Moterų Sųjungos. Joje 

šalę straipsnių aktualiais mo

terų klausimais, šalę žinių iš 

viso pasaulio moterų gyveni

mo, nuolatos eina šie sky

riai: 1. Vaikų auklėjimas, 2 

Sveikata, 3. Namų Ūkis, 4

WHEN the Law 
shakes its finger 
there’s no shaking re- 
sponsibility!

What youneed is an /Ę.TNA 
Combination Auto Policy.

Only one premium! And only one 
organization to look to when 

claims come crashing!

JE T N A - I Z E
NowJ

V. RUKŠTALIS 
Insurance

2423 W. Marąuette Rd.
Telephone Hetnlock 5219 

Loop Office
230 S. Clark St. 

Telephone State 3380
Chicago, III.

liiiiiSliiiiiiiil

Visuotina Ekskursija | Lietuva
Laivu Leviathan 

BIRŽELIO 11 D., 1930
(Didžiausiu Pasauly Laivu)
 , -

124 LYGOS GALUTINIS STOVIS

gi pabaigė laimėdami tris žai

dimus nuo Providence No. 1, 

kuris žaidė su trimis svaidi- 

iunkais.

SO. CHICAGO
A. Kibelkis 152 189 182

B. Pečiulis 189 151 153

Zevatkauskas 168 221 179

Bedivick 159 154 152

Bėgusius 173 171 173

AVest Side 1 

Providence 1 

Bridgeport. 

AVest Side 2 

So. Chicago 

Providence 2 

Marąuette 

North Side 

Brighton Park 

Roseland

AV. L. 

68 13 

58 23 

54 27 

51 30 

34 47 

32 49 

32 49 

.‘51 50

28 53 

17 64

GRAŽIAI ItfcJO.

841 886 830

PROVIDENCE No. 1 

Rubis 170 151

Bridgeport. — Pereitą sek
madienį Šv, Jurgio bažnyčio

je įvyko šventas koncertas. L. 

202 V. “Dainos” choras, vienas

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

I.Y1HA £. PINKHAM’S 
\ I GF IAB i E COM F OEM)
1 V OI A L. PINKII A.M MF1). (OHI.’ W MASS.

Got
. COLD?

At thefirst sign of a 
cold or sora throat, 
gargia with full 
strength Listerine. 
These ailments are 
caused by germs, 
and Listerine kilis 
germsinisseconds.

LISTERINE
RILLS GIRMS IN 

IS SECONDS

HARDWARE & PAINTS
Lzoomis maliava bal

ta ir visokių spalvų. 
Galima vartoti Iš lau
ko arba viduje.
Tik ------ *1.48 Gal-

Kwik-Ko(c Varnlšls, 
kuris išdžiūsta j 4 va
landas. Galima vartoti 
ant fiorų.l medžių arba 
klijankos. Taipgi duo-

Tvlrto ifidirbimo Wheei Baris storo plieno uTekvienu°Simnu** SU 
viduris ir geležinės kojos pats geriausias del cia.llorae.js Tik fW~l 
namų vartojimo. Tik . .. . .......... ••••*3.98 -------

________ Valspar Varniais vi
siems žinomas. Galima

Pilsen flat sienos maliava galima mallavo- vartoti viduj- arba iš
ti sienas, medžius, radiatorius, ir ant wall lauko. Dideiis spccia- 
popieros visokių spalvų. Sykį mėginsi visa- las- Galionas •‘*4.98
dos vartoti. Tik ................................ $9 RjA -gt. Louis “Dutch

_________ Boy” White Lead. 100
Ateikite Arba Telefonuokite Lafayette 4080 8VarU •

Pristatom Visur

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street

*11.98

s-S.

■rs? .

This new cheese 

treat

Digestible 

as milk 

itself I

Patentui

Del pilnų informacijų kreipkis:

Paul P. Baltutis John J. Zolp
3327 So. Halsted St. 46th & Paulina St.

Uamiiy- aow t Hnow whether to bume pr Pity Uie oid MRnt
OOMT AIMV j r

va oran •fou*- 
| IlOUgl

amo
nou o«»«rw vouas/ 

IVOU «moui xou«.

■ffUJL.

Now—Kraft-Phenix’ new achieve 
ment! Rich mellow cheese flavo'- 
plus added heatth ųualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains ail the valuable 
elements of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Every one 
caneat itfreely!

Velveeta spreads. sliccs, melts 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

KRAFT
\Zelveeta

Y The Delicious NewChees* Food

Fisher »
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LIETUVIAI AMERIKOJE

KENOSHA, WIS.
Dvasinės Konferencijos.

Balandžio 17, 18 ir 19 d. va

karais Sv. Petro bažnyčioje, 

įvyks dvasinės konferencijos 

Lietuvos Vyčių 38 kp.

Paskaitas duos pats kleb. 

kun. A. Bublys.

DR. NORMANTAS
NAPRAPATAS

Persikėlė po num.

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS' 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščlo aptle
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd.

vandens visur pilna, matyt, .5236 S. HALSTED STREET p^p^ct’" 1930 2 *kl * p° piet' Tel*

net “paipis*’ išdraskė. Man; Tel- Vlctory 6965 | senas ofisas toj pačioj vietoj:
. . j Valandos: 2-5 po pietų, 6-8 vakare 4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo

tas Visa teko matyti jau va- 1 ______ ______________________6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820

liodavo į troką; žodžiu, viduj 

liko kaip po gaisro: griuvėsiai,

kare po 8 vak. Viską jau bai

gė krauti į troką, kuris da su

gadino ir pašalinių automobi

lių, norėjusį pro šalį prava- 

i žiuoti. Prikrautą saliuno bal-

Visi Vyčiai-tės dalyvaukite į ant 14 St. ir 50 Avė. tro 

šioje dvasinėj puotoje, gi ne- ^tUIUg atbulą, užstūmė ant

dėlioj, Velykų rytmetį, vid automobilio su žmonėmis ir 

eisime in corpore prie Die- beveįk j<0 neapvertė, langus

vo stalo.

Vytis.

PITTSBURGH, PA.
Organizuojasi Lietuviai 

biznieriai.
Balandžio 6 d., susirinkus 

Pittsburgh’o ir apielinkės vei

klių biznierių būreliui, Šv. 

Kazimiero parap. svetainėje, 

po trumpo pasitarimo, sutver

ta Lietuvių Prekybos Būtas.

Valdybą išrinko, bėgantiems 

metams iš sekančių: pirminin

ku — P. Pivaruną, vice-pirm. 

— Ant Katilių iš Homestead, 

Pa., raštininku — Kast. J. 

Vaišnorą, iždininku — Kastą 

Stravinską, direktoriais: Mo

tiejų Vitartą iš Ętaddock, Pa., 

.Toną Cubį iš Homestead, Pa., 

ir Adomą Marčulaitį iš Pitt.%- 

. burgh, Pa

Būtų labai malonu, kad į 

Lietuvių Prekybos Būtą dėtus 

netik visi Pittsburgb’o ir apie 

lifikės Bfeniėriai, bet ir visi 

tie, kurie interesuojasi ekono

mijos ir prekybos reikalais.

Ateinantis Lietuvių Preky

bos Būto susirinkimas bus 

balandžio £7 d., 2 valandą po

automobilio išmušo. Kaipo 

probišinams, gal, ir nieko už 

tai nebus.

X Ponas V. Kokanauskas,

’ senas Ciceros gyventojas, re

publikonų partijos lenkimus 

laimėjo. Jis dabar yra comini- 

tteeman ir ant toliau pasiliko 

toj vietoj.

CHICAGOJE
MUSŲ DVASIOS VADO 

DIENA.

Rea Tel. Ulduay »»1»

, DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

I Oakley Avenue lr 24-tas Street 
i Telef. Canal 1718-6241

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėlialt 
lr Ketvergaia vakare

Res. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros- 
kaip Garliavos, nes ji buvo 1880’ NedėioailB tik «*-

Kauno tvirtovės ribose. Su ----------------- --------

dideliu vargu baigiame atsis- į

tatyti savo ūkius. Pataisėme i 

ir bažnyčią, bet dar trūksta ’ 

jai vargonų ir bokštų, kurie

e
žuvo per karą. Užsisakėme i

dabar naujus vargonus, kurie 'Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;

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

Tel. Kenwood 5107

Ofiso Tel. Vlrginia 0036
Rezidencijos: Van Buren 68(81

DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 1886

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos: 6 Iki 16, 1 Iki 6 

dieną, lr 6:66 Iki 9:86 vakare 

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 4(th Street Chicago, IU.

Town of Lake. — Džiaugia-

kainuos per 30,000 litų. Vieni !nuo ® ® vak vak* aParl-

iw AJ*e*lA*xl**
parapijiečiai nepajėgia to. i Šventadienio ir ketvirtadienio
kios sumos užsimokėti. Todėl ~

visos parapijos vardu krei- Tei. Hemlock stoo 

piuosi 1 visus garliaviečius, »» q ADAM
gyvenančius Amerikoj ir' Ulii Di AtlUll
šiaip jau duosniuosius šiam

prakilniam tikslui aukotojus, 

nuolankiai prašydamas, gal i 

atsiras tokių kurie galėtų į-Į 

taisyti vieną balsą (100-250; 

dol.),'o jei ne, tai bent išpirk-j 

ti vierią-kitą dūdą (2-3 dol.) , 

čia primenu, kad nekurie gar- J 

liaviečiai Amerikonai šiam tik

GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS 
Ofisas 6156 South Kedzle 

liez. 6622 So. \Vhipple 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

ADVOKATAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

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

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

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

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Weetem Avenae 

Tel. Prospect 1638 
Rezidencija 2869 So. Leavitt Bt. 

Tel. Canal 8866
Valandos*. 2-4 pa pietų lr 7-9 ▼. V. 

Nedelloj pagal susitarimą

Ofiso TeL Vlctory 8687

Of. |r Rea. TeL Hemlock 9674

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

Antras oflaas lr Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

' Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-8 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-6 po 

i piet. Utarn. Ir Subat Nuo S-l vali. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Rąpubllc 8466

DR. A. RAČKUS

'Ofise Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

NAMAI
4193 ARCHER AVĖ.

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

Ofiso Tel. Kedzle C482 
Rezidencios TeL Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų lr visų chroniškų ligų
Ofisas 3600 W. Roosevelt Road 

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

Nedėliomis lr šventadieniais 10-12.

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS | 
Gydo staigias lr chroniškas ligas

vyrų, moterų lr valkų
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis lr seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET 

CHICAGO

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

slui (vargonams) jau sumetė Su,te 721 First National Bank Bidg. 
apie 400 dol. Iš kalno dėkoda-! 38 DEARBORN $T.

mas visiems aukotojams, pasi-

mes mes, visas jaunimas, su- Uatįu pirmąsias trejas mišias, 

taukų mūsų energingo darbuo- igrojanį naujiems vargonams,1 

tojo, gimtinių ir vardinių die- |atiaį]<ytį aukotojų intencijai, j

nos, balandžio 17 d.

Gerb. kun. Anicetus Linkus

nenuilstančiai darbuojasi su 

mumis. Nors nesenai atvykęs 

į mūsų parapiją, bet jau daug 

nuveikė. Jo pastangomis su

organizuota mergaičių Sodali- 

cija, kurios ant Tovvn of La- p 

ke nebuvo. Dabar prie jos 

priklauso daug mergaičių ir 

skaičius nuolat didėja. Jo pa

stangomis suorganizuota taip

gi Švento Vardo draugija

Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5 
Vakarais: 2221 W. 22nd Street 

(Su Adv. John Kuchinsku) 
.Vai.: 5-8; ser. lr pėt. 5-6.

Tel. Canal 2552

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 Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutarti

kad Dievas užlaikytų juos ii-; 

giausius metus gražiausioj 

sveikatoj ir Jo malonėj. Au

kas galima įteikti “Draugo’’ 

Administracijai, 2334 So. Oak

ley Avė., Chicago, arba pa-; 

siųsti Garliavon klebonui kun. 

Račiūnui.

Kun. P. Račiūnas.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolgia 0331-0332 Vai. 9-6 

Vakarais
2241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562
7-9 vai. nt apart Panedėlio lr 

Pėtnyčloa

Tel. Vlctory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofiso ir Res. Boulevurd 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET -

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

lies. 3201 S. WALLACE STREET

Tel. Hemlock 8181

PRANEŠIMAS.

North Side. — Balandžio 15

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

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

Nedėlioj 10-12

OR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2426 West 69 Street 
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9

v, v. Nedėlioj susitarus.

pietų, Lietuvių Amerikos PiJ at^aivlD.° Apa^;d- įvyksta Federacijos 23 sky- ,105 w Adams St Rm< 2117
liečiu svetainėje, 1721 Janes ^' ‘\S <?S a ^os iau"*Ja> *♦ - riaus ir visų draugijų atsto-j Telephone Randolph 6727 

Street, S. S. Pittsburgh, Pa.darin8°s jungos 1 kuopa. Vų, kurie yra išrinkti iš kiek-į 2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. 
Todėl pageidaujama, kad tie, Ar'f‘. d^,au^i:!as inam« vienos draugijos dėl sudarymo

kurie dar neprisirašę prie ituretl tokl veikc^ sav0 kuPe-i Vytauto 500 metų mirties su

DR. VAITUSH, 0. P. D.

sius organizacijos, atvyktų ir! Pr;in,k> Jerb' kumSe> Iiade',kaktuvių minėjimui komiteto 

prisirašytų. Ši organizacija y- į??* Ž°dj UŽ tnU&ą ir 1,n‘ ^susirinkimas. Todėl malonėki- 

ra bepartyvė. Prie jos gali dė- i^1 nuo dr-«N: _ Nekaltoje visi draugijų atstovai atsi- 

tis visi be pažiūrų skirtumo. Prasid^imo Panelės Švenčiau-j i8nkyti j gv< Mykolo parapijos 

Ran ' SlOČ?’ MerSttIčn* Sodahcijos, svetainę 7:30 vai. vakare; čia 

___________________________‘ ‘ Sv. Cecilijos Choro, Lietuvos sudarysim komitetą, kuris pa-

CICERO, ILL.
Vyčių XIII kuopos ir Šv. Var

do draugijos.

Valio! Valio! mūsų didžiai

laikys ryšius su Centraliniu' 

Komitetų ir rūpinsis, kad tos 

sukaktuvės būtų kuoti,n be

» Radio Stotis AJJ.
X “Drandžčmikiai”, t. y. 

probišinai sujudino Ciceros sa 

hunus.

gerbiamas kunigas Anicetus minusia suruoštos.

Linkus.

Town of Lake Jaunimas.
Federacijos Valdyba.

P. S. Kurios draugijos ne

suspėjo išrinkti atstovų, pra-

Balandžio 10 d. vakare už- ATSIŠAUKIMAS Į GARLIA- soma, kad atsilankytų vaidy-

VIEčIUS LIETU
VIŲ.

puolė du italų saliunų: vieną 

ant 50th Avė. ir 14 St., o kitą

ant 51 Avė. ir 14 St. Didžiau- -------------------------------

sius trokus priliodavo “tavo-'Didžiai Gerbiamieji!

ro” ir viską, kas tik saiiune Nei viena Lietuvos parapija

buvo, kirviais suskaldė ir su- i per karą tiek nenukentėjo,

bos.

Kaune kuriamas senbernių 

ubas, kurio nariais galt 

būti vyrai nuo 30-82 metų.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va

kare. Seredomis ir Pėtnyčio- 

mis nuo 9 iki 6.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS
. . . 4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)

klubas, kurio nariais galėsią Telef. Boulevard 2800

RESIDENCIJA: 
6515 So.. Rockwell Street 

Telef. Republic 9723

Hudson’s Great 8 Coach
Shows Beauty of New Line

Hudson coschcs have long held sway in their price dass būt never before has the manufacturer offered the 
distinetion of this modernistic, stylish Great Eight Coach, or the smoothness of performance of the new eight 
cylinder motor. Roomy and bcautifully upholstered and finished down to the lašt detail, the Great Eight 
Coach will be one of the mo»t popular models of the splendid ncw line.

Telephone Roosevelt 9090 
Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS
4740 Dorehester Avenue

Tel. Drezel 6323 
Vai.: 8 Iki 10 ryto 

6-8 vai. vakare

J. P. VVAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tol. Franklln 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Sukatas

52 East 107-th Street
Kampas Michigan Avo.

Tol. Pullman 5950
Nuo 3 iki 9 vak. lr Subatomis

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvina aklų Įtempimą kuria 

oatl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštj. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua. 
Atitaisau trumpą regystą lr tolimą 
regystą.

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

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va- 
i kare. Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 

12 po 61etų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Telsnhone Central (024

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

124 North La8al1s Rtrest 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 9:20 Iki 6 vai. vak.
,ocai Office; 1900 So. Union Ava.

TeL Roosevelt 9719 
▼aL nuo 6 iki 8 vaL rak.

. .M

DR. S.

ryto nuo 10—12 nuo 2—4
pietų: 7—9:20 vakare 
Nedėliomis 10 Iki 12

Telef. Midway 2880

r

Tai. Boulevard 1461

DR. V. A.
! Gydytojas, Chirurgas fr

3343 SO. HALSTEDM
Valandos: Nuo S — 4 

7—9 vakare
 ".;,i

Tel. Lafayette 5792

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

Office: 4459 S. California Avė 
Nedėliojo pagal sutartj.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X — Spinduliai 

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 629S

Rezidencija: 6640 So. llaplewoo< 
Avenue Tel. Republic 
Valandos 1 — S & 7 

Nedėlioj: 10

Tel. Canal 0257 Res.

DR. P. Z. ŽALA TORU
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH

Rezidencija 6600 So. Artesian 
Valandos 11 ryto iki 8 po 

6 Iki 8:30 vakaro

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Wushington ' 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd. Į
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT

DR. CHARLES !
Perkėlė savo ofisą po

4729 SO. ASHLAND
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Rezidencija 

4729 W. 12 Pl. 
Tel. Cicero 2S88

Nedėliomis
Susitarus

DENTISTAI

25 METy PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Office Boulevard 7141

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4448 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptlekos

Tai. Canal <229

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
, (Kampas Leavitt St.)

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

Seredoj pagal sutartj

DR. HERZMAN
iš Rusutrt

Ir akuKris.

Gerai
'metus kaipo
rurgas

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kwp. 18 St. 2 aukštas 
Pastcbėklt mano Iškabas

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

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 2 
Phone Canal 9(24

Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS'
DENTISTAS X-RAY 

4193 Archer Avenue

Rez. Tel. Lafayette 4365

Boulevard 7689
Re

Gydo stalgias ir chronflR 
gasvyrų, moterų lr valkų 
Jauslus metodus X-Ray 
elektros prietaisas.

Ofisu ir Laboral
Netoli Morgan St

1025 WEST 18 SI
VALANDOS: Nuo 18 —
nuo 6 iki 7:26 vai. vakar 
Tel. ofiso Canal 2116 Rsa. «•. 

1 2228, arba Randolph <Stf6.

Hemlock 7(91

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenne 
Vai.: Nuo t ’Tto iki 8 vakarą

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas if Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND A V

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų.
Nuo 7 iki 9 vaRare.
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną



draugas

*
Antradienis, Bal. 15 d., 1930

GRABORIAI: CHICAGOJE
S. D. LACHAWICZ

LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuoplgiau- 
■la. Reikalo meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2614

2314 W. 23rd Plaee
Chicago. III.
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

IINiy-UHEUS IS ROŽANČIAUS DR-JOS

Simpatiškas — 
Mandagiu —

Geresnis ir Piges
nis nž kitą patar
navimas.

X Šv. Kryžiaus ligoninėje, 
13 d. balandžio 1 vai.' po pietų 
mirė a. a. Juozas Burneikis, 
Bernaičių Kolegijos mokinys, 
13 m. amžiaus ,atkeliavęs per
nai pas Tėvus Marijonus į 
Marian Ilills, III., iš Glizabeth- 
pnrt, N. J.

RYT PASKUTINĮ KARTĄ.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDtJAI 

Didysis Ofisu:
4605-07 So. Hermitage Ava. 

Tel. Tardą 1741 ir 1741 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenae 
SKYRIUS

1414 So. 4* Ct, Cicero 
Tel. Cicero f7 »4 

SKYRIUS
>291 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 1241

J. F. RADZIUS

Paskutinius Išganytojo žo
džius nuo Kryžiaus paskutini 
kartų L. Vyčių “Dainos” 
choras, diriguojamas komp. 
A. Pociaus, giedos Didžiųjomo 
Trečiadieny, bal. 16 d., 7:30 
vai. vakare, Ciceroje Sv. An
tano bažnyčioje. Kas da nėra 
girdėjęs tos kantatos, kvie
čiamas atvažiuoti Į šv. Anta
no bažnyčių. Solo dalis giedos 
p-lė Šidiškiutė (soprano), A. 
Kaminskas (tenoro) ir K. Pa- 
žarskis (baso). Vargonais a- 
kompanuos muz. H. Cobb.

Rap.
,riGIAUSIA8 IdBS. GRABORIUS.OHKAOCIE

Laidotuvėse Be
tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kltt 
todėl, kad priklau
sau prie arabų U- 
dMg*ės.

OFISAS
444 Weet 11 M. 
Tel. Canal 4174 
BKY RIUS: >244
So. Halsted Strapt 
Tel. Vlctory 442$

Phone Boulevard 4139 ’

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
rtraomet sąžininga* tr 
nebrangus, nee neturi
me Išlaidų Užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1121

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIKTUVI8 GRABORIUS 

Didelė graži koplyėla dykai

718 WEST 18 STREET
Jei. Roosevelt 7582

J. LuIevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto lr miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
2102 8. Halsted 
St. Chicago, III.

Tel. Vlctory t Iii

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDA J AB

1650 We*t 46th Street
Kampas 44tn Ir Paulina Sta. 

Tel. Blvd. 61 SS

Nultudlmo valandoje kreipkitės 
prlo man«s. patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai lr pigiau 
nagu kitur. Koplyčia dol šermenų 
tykai.

BUTKUS
UNDERTAKING OO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street 
Canal >111

WEST SIDE ŽINIOS.

X Aušros Vartų svetainėje, 
13 d., balandžio (Paimu sek
madienio) vakare Dr. G. J. 
Bložis turėjo labai naudingų 
paskaitų apie dantų priežiūrų, 
kad juos apsaugojus nuo suge
dimo. Daktaras vaizdžiai nu
rodė dantų valymo būdų', iš
aiškindamas to reikalo tikrų- 
feias priežastis: a) maisto dan-

North Side. ~— Sv. Rožan
čiaus draugijos susirinkimas 
įvyko 30 d. kovo, į kurį buvo 
atsilankęs ir gerb. dvasios va
das kun. J. Svirskas, Įteikda
mas parapijos jubilėjaus kny
gą.

Po to sekė raportai iš Fede
racijos. Pranešta, kad rengia
masi prie apvaikščiojimo Vy
tauto 500 metų mirties sukak
tuvių. Išrinkta ir atstovės: M. 
Kupčiūnienė, K. Kišonienė ir 
M. Tamoševičienė.

Iš A. Rėmėjų pranešta, 
kad rengiamos prie “bunco 
party” 5 d. birželio 1930 m.

Iš dr-jos rengiamo “bunco 
party” pranešta, kad ta pra
moga įvyks Velykų dienų, t. y. 
21 d. balandžio. Dovanų jau 
yra. Už neatsilankymų na
riams bus uždėta bausmė pa
gal nutarimų.

Nutarė paaukoti $5 Vely
koms dėl gėlių. Nutarė Vely
kų rytų eiti prie Šv. Komuni
jos. '

Baigant susirinkimų sukal
bėta malda už a. a. O. Sinke
vičienės sielų. Taipgi Velykų 
šventėj prašomi dr-jos nariai 
savo maldose atminti a. a. E. 
Blažiutę, nes tos dvi narės pe
reitais metais atsiskyrė iš mū- , 
sų tarpo.

Draugijos Korespondentė.

nų. ‘•' u '
Nutarta ateinantį susirinki

mų padaryti laimėjimų tų kny 
gličių, kurios liko parduotos. 
Prie to da padaryti užkandį.

Surengimui to vakarėlio iš
rinkti komisija: A. Vardaus- 
kas, M. Gurinskaitė, B. Naug- 
žemienė ir p. Stankevičienė.

Išdalinta laiškai draugijoms, 
su kvietimais į A. R. Seimų, 
kuris įvyks gegužės 18 d., 
Vienuolyno Auditorijoj.

Naujų narių prisirašė net 
22: F. Liaudauskas, O. Sku- 
knuskienė, B. Sereikienė, B. ir 
J. Aleliunai, K. Petrauskienė, 
E. Remutienė, A. Bendikienė, 
J. Šaltienė, M. Klimienė, M.

TALMAN BOOTERY4 * ' k . i

B. J. ZALESKIS, Savininkas

• Čeverykai naujausios mados 
visai šeimynai. Pavasariui pa- 
sisportykite pas mus.

9044 WEST 63 STREET

IŠ A. R. DARBUOTĖS.

Bridgeport. — Bal. 4 d. Šv.
lyse likučių, ii) bakterijų ir.KazimiOTO Akademijos Berne- 
«> gasų raikinančhĮjų dantiju 2 skyriaus įvyko sn.e)
einalijv būtinų prašalinimų. 
Padidinamuoju stiklu ir atvaiz 
dintais ant drobės didžiuliais

sirinkimas, kuris buvo nepap
rastai skaitlingas.

Komisija, kuri darbavosi
paveikslais parodė, iš kur ir Įaįke vajaus, įvykusio sekma- 
kaip atsiranda nuo dantų g^-jjjeny^ kovo 30 d., darė prane- 
limo ftinksija tai įvairus suti-'gįm^ (M. Tamanauskienė), 
nimai, veido perkreipimai, I ka<l vajaus sėkmės buvo pui
kių užpūtimas ir vėžio liga. Ti kiausio8. Nenuilstama darbuo- į 
krai naudingas buvo pamoky-'toja M Tamanauskienė daugi 
mas. Paskaitas klausytojų su-! pasidarbavo šiame vajuje, taip" 
sirinko virš šimto. , įgi ir B. Naugžemienė, nors

X Šiandien vakare 8 vai 'sirgdama, ir-gi daug dirbo. A. 
Aušros Vartų mokykloje Vy-• Vardauskas visoms rėmėjoms 
tauto komiteto valdybos rinki- (pagamino skanų užkandį. Mat, 
mai. Primenama AVestsidėsjtų dienų rėmėjos ėjo “in cor- 
draugijoms ir darbuotojams, pore ” išklausyti šv. Mišių.
kad šiame susirinkime būtinai 
dalyvautų jų atstovai tai val
dybos.

X Aušros Vartų bažnyčios 
varpui verbų sekmadienio po
pietyje liūdnai sugaudus, vest 
sidietės moters sujudę spėlio
jo, už keno čia sielų šaukiama 
melstis, bet nei viena neatspė
jo, lig neatėjo pas varpininką 
pasiteirauti, kad buvo skambi
nama už Marijonų broliukų a. 
a. Juozų' Burneikutį da tik per 
Grabnyčias priimtų Marian 
Uitis vienuolyne bandini. .

A. PETKUS
ORABOniUS

Oflaaa

Toliau sekė raportai kitų 
darbininkių, kurios kno -nors 
prisidėjo priešės vajaus va
jaus pasisekimo.

Aukų rinkikės vargo visų 
dienų, nuo šeštos vai. ryto, iki 
vakaro; visų laikų stovėjo ant 
gatvių. Vėl tos pačios ir da 
lis kitų dirbo vakare salėj’. Iš 
padėtų pastangų pasirodė ir 
gražūs vaisiai. Šie vajaus me
tai buvo sekiningesni negu vi-j 
si kiti buvę. Visos ir visi pa
sidarbavo platinime laimėjimo 
knygučių. Gauta keletas am
žinųjų narių. Dabar jau turi
me pelno virš tūkstančio. Su
mokėjus visiems amžiniems 
nariams, turėsime iki 15 šimtų 

idol. Tai, matote, kur yra Die-
3288 S. HALSTED STREET (vo palaima, ten ir pasiseki-

Tel. Vlctory 408S-S9 mas-

Res. 4424 S. ROCKVVELL ST. Į ,, , . A -a-j Gerb. pirm. p. A. Nausėdie
nė, kurios sugebėjimu vado
vauti, 2 skyrius milžiniškai au

Ramova
3*18 Bo. Hąlsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Utarninke, Seredoj ir Ket
verge, Balandžio 15, 16 ,17 
‘DANGEROUS PARADISE’

ir
‘PHANTOM In The HOUSE’
Dvigubas PĮflgramas, labai 
įdomus tfisięjjis pamatyti.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, musika, pasaulio žinios. 
Durys ateidavo 1:30 vai. po p.

REIKALINGA
5,000 kostomerių pasiuau- 

duoti musų pardavimu. Bar
genai visai šeimynai.

“Sedai” ant: 
čeverykų 
Dressių 
Keinių 
Maliavų 
Varnišių 
Vaikų drabužių

Kainos numažintos taip, 
kad pritaikinti jūsų kiženiui.

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

Bargenai, bargenai, barge
nai.

Išpardavimas, kurio negalit 
pamiršti.

I. GOLDSTEIN & SON 
2400 So. Oakley Ave.

Tel. Oanal 1976

,Wm. J. Kareiva
Savtnlnkaa 

Del geriausios rųilee 
lr patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY
PRODUOT8 

Otasils švlellų klaušl-
sviesto lr eurlų.

4644 So, Paulina St
Tel. Boalevard 1119

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIBTUVIS GRABORIUS

O f 1 a U 4

4606 S. Marsbfield Avenue 
Tai. Boulevard 9277

ga narių skaičiumi, ir gyvuo
ja susiklausyme, nuoširdžiai 
dėkoja visoms ir visiems rė
mėjoms-(jams) už taip gražų 
pasidarbavimų ir netikėtą pel

MARDKTTE JEWELRY 
* RADIO

SavBMaa R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

luksinių Ir slda- 
orinlų daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų tr t. L 
Taisau laikrodžius 
Ir murlkoe Inatru- 
mentus.

2650 Woat 68rd St. Ohicago. 
Telefonas SSHLOCK tsss

Jurevičienė, 11. Bučaitė, V. 
Preišienė, J. Gudijanas, K. 
Tutkevįčienė, O. SilinsklenA 
J. Ežukas, T. Gricienė, J. Go- 
džiunienė, J. Romutis, P. Gri
cius.

įplaukų šį mėnesį buvo 
$28.20. Viena rėmėjų.

BRESLAU, Prūsija, tai. 14. 
— Arti čia vokiečiai fašistai 
susikovė su socialistais, kada 
pastarieji puolė anų pirmųjų 
susirinkimų. Virš 30 asmenų 
•sužeista. Kai-kurie pavojin
gai.

"■2 I

REAL ESTATE

37 LAIKRAŠČIAI VIRTĘ 
ŠLAPIAIS

NFAV YORK, bal. 14. — 
Laikraštis Herald Tribūne 
praneša, kad keliolikoj vals

tybių leidžiami 37 sausieji 
laikraščiai yra virtę Slapiai
siais, ty. priešingais prohibi-
cijai.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas 
Elektros kontraktorius 

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

18 PRIEŽASTIES MIRTIES 
UŽ PUS? KAINOS.

Bridgeport kolonijoje parsiduoda 
muro 6x3 kamb. narnas. Kaina tik 
24 ,600.00. šio namo kaina butų 99.- 
500, dabar lik 96,500, nes savininkai 
yra rolr), už tai jis bevelk už pusę 
kainos atiduodamas

BAKS & CO. (Baksevicz) 
4394 Archer Avenue 
Tel. Virginia 0055

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI 

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Poparioju, mollavoju lr atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVE. 

Hemlock 0653

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kalnu.

7217 S. CALIFORNIA AVE.
Telefonas Hemlock 5524

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

~JULIUS ŠLICKIS

Namų taisymo ir statymo
KONTRAKTORIUS.

Turiu namus, kuriuos mainy
siu ant ūkio Lietuvoj.
2150 So. Hoyne Ave.
Tel . Canal 5529

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Western Ave.
‘ Tel. Lafayette 3385

V. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE 
2701 West 47 Street 

Tel. Lafayette 1237
Jei jūsų kas neužganėdina, tai 
atsilankykite į musų krautuvę. 
Musų patarnavimu pilnai bu
sit užganėdinti.

Pristatom Į visas miesto da
lis. • ,

MORTGEČIAI-PASKULOS
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinam pinigus ant medi

niu ir mūriniu namu. Komišas 
tik 2%. Kreipkitės į.

Public Mortgage Exchange
S. L. FABIAN, Mgr.

809 West 35th St.

ATLAS PHOTO STUDIO 
J. W. Staneika

Naujas Savininkas
Gerai, pigiai ir greitai atlie

kam visokį fotografijos darbų.
4090 Archer Avenue * 

Tel. Lafayette 0265

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjarns 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 gali papuošti- Už tokias pri
einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOR SALBg

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

10 LOTŲ IŠMAINYMUI
' Turiu 10 lotų mainymui. Galiu lo
tus išmainyti ant namu, automobi
lių ar ant kitokių dalykų. Musų kai
nos labai želnos sulyginant su kitų. 
Ateikite ir persitikrinkite.

PARDAVIMUI NAMAI. 
Negirdėtas Bargenas

Du nauji 2 flatų muro namai po 
4 kambarius. Plrjnutlnls floras karštu 
vandeniu šildomas. Ąžuolo trimingai, 
toiletai ištaisyti taiiemis. Kaina $14.- 
000. Parduodame už 96,950. Pasinau- 
dokito proga, nes tokių progų retai 
atsitinka. Įnešti tik 92,000 Kiti kaip 
renda. Natriai randasi Brighton Park. 
Reikalingi agentai. Atsišaukite.

BAKS & CO.
4394 Archer Avenue

Tel. Virginia 0055

PARSIDUODA y2 akerio 
žemės su 4 kamb. namu. Ge
ras bargenas tik $4,000. Kreip
tis į “Draugų”.

2334 So. Oakley Ave.

LEAVITT STREET 
GARAGE

Viktoras Yuknis, ‘ Savininkas
Visokis automobilių dar

bas. Kainos prieinamos, dar
bas garantuotas. Red Crown 
gazolinas.

2226-30 So. Leavitt St. ' 
Tel. Canal 6954

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRES8

Mes permufuojame-perveža- 
me pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 
geriausios njšies už prieina
miausių kainų. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic, 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

FARMOS.

SAVININKAS IŠVAŽIUOJA.
ITuoJ reik parduot, 6 kamb. jmedi- 

nė rezidencija, 2 karų gar., 50 p. 
frontas, puikus krūmai. 97,500. Leng- 
vloa išlygos.

37 48 West 84 Street

(Maisto šapo, 25 apt. name, geri 
fikščieriai, stakas, įsteigta 22 m., 2 

I kamb., rakandai, štymo šilima, $50. 
2025 No. California Ave.

1 % augščio, med. namas, furnace 
apš., lotas 30x125, 1 karo gar., 2 
did. vyštSos. rigiai 5011 W. 25 Pi. 
Cicero.

Naujas 8 kamb. namas, % ak. so
das, medžiai, arti upės, 2 bl. iki N. 
"fa. gelžk. 95,500. Box 198, Gary, III.

U« $2,000 GAUSI 5 KAMB. BUNG.
35 p. lotos, naujas, plytų bung. 

$9,000. Tik 95,950. Melrose Park 
kreiptis Wm. B. E įso n, 5415 Univer- 
a4 ty.

Biznio prapertė, ktfcnp. Devon Ir 
[Oliphant, gera vieta gazolino stočiai. 
[Pigiai. Kreiptis nedėliomis 6423 O- 

1 llphant, Edison Pk.

Pardavimui 2 augš. namas, 6-4, 
karšt vand. šlld. 5534 Bernice ave. 
Tel. Klldare 5161.

PIRKIT FARMAS
Turiu visokių farmų ant 

pardavimo ir mainymo kainuo 
ja nuo $2,000.00. Lig $25,000.- 
00. Norėdami farmos meldžiu 
parašyti kokių farmų norite, 
kiek norite mokėti už farmą 
ir taip-gi parašykite kiek no
rite už savo propertę.

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

SODAI, vyšnių žemė, vasarnamiai, 
katidžial, farmos. Kreiptis Banty 
Shimmel, Realtor, Sturgeon Bay, Wls.

FARMA — 150 ak. 20 karvių, ar
klių, vištų, įrankiai. 96,500. Geros 
išlygos. C. Douglas, Herklmer, N. Y.

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

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

2438 W. 47 STREET OHIOAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 
namus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per

Iiaskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, Iras 
iudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 

mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojana fla- 
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Sn visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą: 
2621 W. 71st St., Hemlock 0367 Res. Grovehill

ifisą:

Naujas 5 kamb. bung. Karštu 
vand. šiid. 95.900 cash. 3539 77 ave.

Turim parduoti 8 kamb. bunga- 
low. Karštu vand. apš., ugniavietė, 
knygynas, bufetas, aplinkinis ir už
pakalinis porėtus, 2 karų garadžius, 
lotos 60x235. H bl. į vak. nuo Har- 
lem, 1 bl. į šlaur. nuo Ogden. 386 
Blackhawk Rd. Rlverslde, Iii. Tel. 
Riverside 5848-M.

Medelynas, 10 lotų, lalstyRio siste
ma, Kainos pigios. 3445 so. W. 4 St. 
Miami, Fla.

5 kamb. plytų bung. 97,000. Mie
gamasis porčius. Mainyslm. Arti mo- 

| kyklų, bažnyčių. 91.000 (mokėti. Ba
lansas mėnesiais. Savininkas 5617 So.
9»awye.r ave.

5 kamb. natnas, 50 p. lotas 95,000. 
11691 Church St., Morgan Park.

a=
BIZNIO PROGOS

H ardware, namų relkmenos, dova
nos, maliavos lr Ir t, t. Svarus, nau
jas stakas. Storas lr flkščlerial. Re
ta proga įgyti gerų biznį su mažu 
kapitalu geriausioj vietoj Bertvync. 
Savininkas 3130 So. Oak Park.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

C kamb. geri rakandai, kartu ar 
skyrium. Atsišauklt greit. Elseman, 
5137 Drexel.

Kauras lr gražus didelis, riešuto 
medžio naujausios elektros radio. $40. 
3937 No. Long.

, Turime 4 grojikllus, geram sto
vyj. Tik 950. 8 planai po $35. 8 Vlk- 

jtrolos. Pigiai. Kreiptln nedėliomis 
nuo 10 ryto Iki 5 vak. Vlctor Sto

ji rage Warehous«. 4809 W. Lake St.

f- Pardavimui valgomosios setas, 
, 1473 Patalpa., 3-člas.

Įstabus pirkimas — pilnų namų 
setai. Galima ir skyrium. Visi pigiai. 
$12 E. 62 St. Mldvray 2839, 3-člas
aukltla

Rakandai, pi gia r. 316 So. Sprli 
fleld ave. 2 apt. Van Buren 1221


