
“ D R A’ U a A S
Vienatinis tautinas ir 
tikybinės minties lie- 

tuvių dienraštis Ame
rikoje.

•‘■r*

LITHUANIAN DAILY FRIEND

No. 53 3i A CGM CHICAGO, ILLINOIS ANTRADIENIS, KOVO (MARCH) 4 D., 1930 M.
“Draugas," 8334 So, OaJcfy Avenue entered as sfcęoND-cuuBi Mater marcA it. i»i«. at chicago. Illinois under the act of march j. i»7»

■............ , ■■■............. *.............................. .............. • * L 1 ‘

36 A COPY
Telefonas: Roosevelt 7791

“ DRAUGAS” 

The most influential1

Lithuanian

America.

Daily in

METAI-VOL. XV

PRADEDA GRttfT! BOLSEVtKU ŽEMES' 
ŪKIO TVARKA

IŠALKĘ BOLŠEVIKU 
, KAREIVIAI

DIKTATORIUS STALINAS SULAIKO 
VALSTIEČIŲ ŪKIŲ VALSTYBINIMĄ

Britanijos Kapelionai Kovoja 
Darbo Valdžią

VARŠAVA, kovo 3. — Tre
nku laikraščiai paduoda, kad 
20 kareivių iš bolševikų pa

dienio* sargybos su karininku 
priešaky perėjo Lenkijos sie
nų Luniu iece ir. pranešė, kad 
jie apleidę bolševikų kariuo
menę. taipat prųnešė, kad jie 

yra išalkę, kkdan&i trūksta

ŽB KARDINOLŲ MIRUSIO 
KARDINOLO LAIDO

TUVĖSE

ROMA, kovo 4. — Vakar 

įvyko mirusio kardinolo Mer

ry del Vai (aidotuvės. Pamal

dos buvo Petro Bazilikoj 

, Dalyvavo 2w kardinolų, daug 

vyskupų ir daug pasaulinių 

įžymiųjų astoenų.

doon^ ir kitokio kvMŪ&IlADIO VA-
maisto, Kareiviams liepiama • / 'IriVia
maisto gauti nuo valstiečių. IįWIJA

Alksta Bolševikų kareiviai; Bėgę Į Užsienį Rusų Bet pastarieji visomis prie 

Valstiečiai Žudomi; Jau Sudarytas Naujas mon^i^ g^na^.
Francijos Kabinetas; Indėnai Kovoja Uz pETROZĄVODŠKE UžDA- 
Nepriklausomybę t RYTOS CERKVĖS

NEW YORK, kovo 3. —

VALSTYBESATSTOVAS j ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KAIP LIGOS PLINTA 

LIETUVOJE
RADO ŽMOGAUS 

KAULUS

%įįM-

Pereitais metais liko įregi

struota naujai susirgusių lim

pamomis ligomis iš viso tiek:

Dvarininkai, Šiaulių apskr. 

Sausio 30 d. ūkininkai, bekas- 

dami žvyru keliams taisyti,!

raupais 1; šiltine 420 (mirė rado žmogaus kaulus ir blia

uk")); vidurių šiltine 1/)13 (mi- gantį auskarj. Auskario nete

ko paimti, nes jis užbiro žvyį 

ru ir nebuvo surastas. Spėja-

rė 28); grįžtamąja šiltine 1 

paratyphnsu 125 (f); kruvi

nąja 79 /(15); difteritu 555.ma, kad atkasti nužudytos mo- 

(20); epid. smegenų plėvės terš kaulai, kurios lavonas to- 

eisėjas T. 1). Thaeher pa-Į uždegimu 51 (11), raupsais Į.je vietoje turėjo būti žųiogžu- 

skirtas vyliausiuoju Am. J. sirgo 2, Sibiro maru 7, pogim-jdžių paslėptas, bet tokio atsi-'

RUSIJOS VALSTIEČIAI 
IMA VIRŠŲ

MASKVA, kovo 4. — Val

stiečių griežtas priešinimųsis 

kolektivizuoti (komunistinti) 

jų ūkius sovietų valdžiai pa 

darė tiek baimės, kad dikta

torius Stalin paskelbė įsaky

mų paliauti toliaus valstiečius 

atsavinti nuo ūkių ten, kur 

jie priešinas. Stalin pareiškia, 

kad valstiečiai yra pavojin

gas komunistų valstybei gai

valas, tad he jų, pačių aiškaus 
sutikrina netari4 būt kuriami 
valstybiniai ūkiai.

Stalin savo tų nusistatymo 

atmainų paskelbė visuose vie- 

tos laikraščiuose.

MASKVA, kova 3. — Lai- 

kraščiąi praneša, kad visoj

______ i Rusijoj ir toliaus ved«TnA£

LONDONAS, kovo 4. — Cerkvių uždarymas. Antai Pe- 
Britanijos darbo partijos vai- troząvodske uždarytos visos 

t džia kariuomenės ir karo lai-■ c.er^v^s» keturios katedros ir 

.j vyno kapelionams uždraudė keliolika kitu stačiatikių švė- 

t-urėti viešąsias pamaldas dėlrnkovių, Vzd&'rjrtoa. cerkvės, afr 
krikščionių persekiojimų Ru-[^oma’ pakeistos kopųunistų

- ... , i i UulC’T'm ii amiu ft ietln A-tmttf
SIJOJ. • ■■ ■

Kai-kurie kapelionai paskel

bė, kad jie valdžios neklausys, 

nes valdžia neturi teisės jiems 

nustatyti ir nurodyti, kaip jie 

turi ir ui kų turi melstis ar
ba

KAPELIONAI PRIEŠ 
VALDŽIOS NUSISTATYMĄ

‘kultūrinėmis’i įstaijįoinis.

INDIJOJ} .VALDŽIAI .OAįtM

kovo

KODĖL STALIN KElčU 
SAVO NUSISTATYMĄ

RYGA, kovo 4. — Rusijos 

diktatorius Stalin sulaiko to

lesnį komunistinių ūkių kuri- 

mų. Tai įvyksta del dviejų 

priežasčių; 1. Valstiečiai grie

žtai priešinas kolektiviems 

ūkiams, jie grųsina valdžiai) 

ir 2. Sukurti komunistiniai ū- 

kiai dar aršiau puldo žemės 

ūkį.

Kad žemės ūkis visli ne

griūtų, valdžia išsprendė atei

nantį pavasarį į tuos ūkius pa

siųsti dirbti žemės ūkio kole

gijų ir politechnikų studen

tus. Kurie studentų neklausy

tų, tie bus pašalinti iš tų mok

slo įstaigų.

APLEIDŽIA RUSIJĄ VAL
STIEČIAI ŽUDOMI

Šalies Katalikų Vyru Taryba! . , , . . . ,.... • ,
yakar čia pradėjo kataliku Valstybių atstovu i vyriausių' dyve karstige -00 (mirė 14); tikimo niekas nepamena.

radio vai aršia i programų.

Programa buB duodama kas 

' sefefaadienis pradėjus 6:00 va-1 

kare National Broadcasting 

Co. tinklu. Vakar programų 

atidarė Jo Eihinencjja kardi-

teismų. Pirmiau tų vietų ūžė- gripu 5,883 (mirė 19); kok-l 

mė C. E. Hughes, jr. Bet jis Husu 1,015 (6); tymais 749 

į atsistatydino, kada jo tėvas (4); vėjaraupiais 221, malia- 

paskirtas vyriausiuoju teisė- rija :>5, epid. seilės liaukų už

tini rė i

M. >»

BEDARBIAMS PAGELBA

degimu 739, rože 414 (mirė! \VAK11IXGT()X, kovo 3.-~ 

1); džiova naujų susirgimų Senatorius Brookhart, re p. iš 

1,051 (mirė 31), trachoma, jOwa, senate pranešė, kad šą.- 

5,048; sifiliu 1,036 vyrai ir jį palietė didelis nedarbas. A- 
713 moterų, triperiu 1,235 v> ' ,,<>t jo, 3,000,000 ligi 6,000,000 

rai ir 302 moterys, minkštuoju . darbininkų šiandie neturi da-, 

šankeriu 4 vyrai ir 4 moterys; rbo

----------------------------- j niežais 472, botolisiou 2, įkųst.j ,jįs iškėlė rezoliucijų bedapi

M Woll iš Chicago Ameri-! -Praeitų. šeštadienį per Chi- jtar. 44; pasiutimų 1; rubeola jjįų naudai skirti 50 milionų 

kosi Darbo 'Federacijos vice-ieag^ •' Ellis sal’J’ x- V-’ ri*1-.148’ krauJ° užkrėtimu 82! |(8); ’ dolerių. Pinigų sunaudojimų; 

prezidentas dK įvykusias čia , e'a^u ^Pjaustytais vagonų La-, skarlatina 1,094 (16); mėslun pavefųį prezidento Hooverio 

“' - 4 ngais traukiniu išvežta 150 giu 10 (1); kitomis ligomis' priežiūrai.

uolas Hftyei.
* 5

SOVIETŲ VALDŽIA 
ATŠAKbMINGA‘

NFAY YORK, kovo 4.

ju.

CHICAGOJE
IŠVEŽTA 150 SVETIM

ŠALIŲ

LON

__ , v ,
Kapelionai flžtKilo fcovoti'Akj’ »

valdžių, kada Jo Eminencija liejos; tfee-kartfUui paritetU 
kardinolas Bourne paskelbė,' Sotinę savd 'žodį (uhinmtttf- 
kad katalikų kapelionų ruošia-! “AL 1 KeikdkaUja pripažinti 
mos pamaldos sų politika ne-'. tatitininkų l&tttas sulygai 
turi nieko bendra, -1 Kitaip“ gi tku tiri inkai pradės

Konservatistų laikraštis 

“Morning Post” aštriais .žo

džiais puola valdžių, kuri pa- 

f i nusistačiusi, prieš krikšėio- 
nybę, nors kabinete, narių , di

džiuma yra krikščionimis. r 

Ministerių kabinetas tuo 

reikalu turi spemaiį posėdį. ,

NAUJAS FRANCIJOS - 
KABINETAS ‘

PARYŽIUS, kovo 3. — A- 
ndre Tardieu pagaliau sudarė 
naujų ministerių, kabinetų. 
Patsai Tardieu be. ministerio 
pirmininko pasiliko dat ir vi
dujinių reikalų toinistėriu.

Paskutinę valandų jam pa
vyko kabinetan patraukti po
rų radikalų socialistų. A. Bri- 
and ir toliaus pdiiio užsienių 

minifiteriū. , ,

tr Ktpir 
fina Maškvoi

raidžiai korę. ;
Indėnai reikalauja.'

laustomybės'.- Nori dery'bij.

JA * A,

FRANCIJA ARUDRAŪ^
. 1 4 jL - < - uz < _

■ f *■> /

PABYžiUte“, « kovo 4.
Erajneijoij ’ ^heralinio štabo 

virštbiakas grų’YFėygand pfe- 
gariind mflitbdiBKls plAnds tf- 
psidraūsti Vdkįetijos kili* krf«- 
.boi.' t ' . .L • • .

Visu pasieairf bus padirbdi
ntos tvirtumo# jju požeminiais 
sūsisiekimais. (jį tarp Lilte it 
Ihmkirk, — bąs padirbdinti 
dideli tvenkiniai. Prireikus jie 
bus atidaryti ir visi plotai už
lieti vandeniu.

DAUG GINKLŲ PAS 
KOMUNISTUS

RYGA, kovo 4. —> Dauge 

lis Rusijos valstiečių mėgina, 
išsisukti iš sovietų priespduĮ- 

dos ir vergijos. Kiekviena 

proga naudojasi pereiti Lat

vijos, Estijos ir Lenkijos sie

nas. Sovietų sargyba 

daug jų nužudo. Grąžinti at
gal

mi.

PROTESTUOJA ISPANU 
JOS PRIMATAS

MADRIDAS, kovo
Kardinolas SegUlta y Saenz, 
Toledo arkivyskdjjiU ir Ispa
nijos primatas, pkakelbė pro-

_.T_____________ testų prieit bolleiikų valdžių
1 Rusi ją taipat sušaudo-[del religinių peheitojlmų Ru

sijoj-

įų riaušes kai ,

džios apmo- svetimšalių, iš jų 50 Chicagos ^3.

WaH yra 10ATh| į Fteodo,. w Jąb«f plinta

imhsni.--VT$t jie- suimta Tfcfti- VPnerinės lig'ds; At kuriomis 
pb negristmi ir visi bus ..pa- kovori labai stfinku. Reikia ma- 

siųsti atgal į savo šalis (de- ny(j, kad nemaža, ligonių skai-

portuoti). čius nežino, via užsikrėtę ir

į Keturi jų bus pasiųsti į No-' „(>ina gydytis

j rvegijų, 6 — į Jugoslavijų, į j__________

ij į Italiją, 7 —r į-Lenki jų, į
WAftaNGTON, kovo 4. —į2 ~ i VoRietiję, 5 — į (Irai-į 

kijų,' 8 i Austriją-ir 5 --{

fkrėiškid, kad Maskvos agen

tai visam pasauly bedarbius 

kursto į demonstracijas.

ftfcDARBO-HLAUSIMAS
KONGRESE

Sehat. AVagher, deni. iš New 

tūrio iškėlė reikalavimų, i- 

dšjit šalies administracija pa

tiektų Kongresui reikalingų 

davinių apie didelį nedarbu 

vf»o.į šaly.

ftUVUSIS TEISĖJAS 
STIPRESNIS

AVASHINGTON, kovo 3. — 

iširto kel etos dienų gydytojai, 

;ltts«kė, kad ser-gųs vyriausio

jo teismo teisėjas Taft gyve- 

jftsiųs vos keletu valandų, fiia- 

«diė tas žmogus yra jau kiek 

sfrpvesnis. •

$fREIKUOJA STATYBOS 
AMATNINKAI

______  KANSAS CITY; Mo., kovo

LEirCIOAS, Vdkiftija, “ Stmik-uoja-nnmų statv-
v» 3. Polįija «a p«te *° •»« reikalavo
kommiiahĮ būkles ir atrado lW»*inl> lankių rtianų ,l«rb»

daug « kar-ivinių pavogfų,l'"W‘(ėJ* "" P”"***®" rtionos
ažfdekesniu. Kontraktoriai at-

4. —'šautuvų ir kulkosvaidžių dtt
lių. tttėfč reikalavimų.

GAL ŽUVĘ 137 ŽMONAS ■ tfUDENTAS KALĖJIME

‘ ASTRACHANIUS, RuMjfc, 
kovo 4.. -L- Kaspijos jūros pa
kraščiuos žūklavo 137 žrtotitoL 
Turėjo jie tinklus ir keūtfVARftAVA, kovo 4. — A-fe WA8HINOT0S(. kovo 4. — 

pie 30 vedybininkų važittodB-1 Prekybos sekrebSHUa Larnont'arklių. Didele ledo lytis įg
uli rogėmis namo po sutOat-i praneša, kad Ul| “biznių” plyšo ir jitoa visus nunešė Jtp 

tuvių įlūžo Narožna eŽ4Xf M pasitaisysiąs td jMtos mUSa-

SOUTH BENO, Ind., kovo 

3. — Kalėjimnn jiakliuvvo No- 

fre Danu; Universiteto stude

nte* H. Simpson iš Chicago. 

JM apmušė ir sužeidė vienų 

<WWtgų profesorių, kada šio

žnvn.

i Angliju. Kiti 
ropos šalis.

kitas Eu-

“NEKVIESTŲ SVEČIŲ” 
DARBAI

i Lukšiai, Sakių apskr. Sau

sio 26 d. Šiaudinių kaime bu-

• " ¥ . vo jaunuomenės suruoštas va-

Pakliuvo virfcute : karPlis BesiliBk,mina„t ir |K,.
Teisman pakliuvo R. J. šokant, j. kambarį įsiveržė ne- 

Proud, prohibicijos vykinimo kviestų svečių būrys ir pra- 

sųmokslų susekimo skyriaus dėjo mušti susirinkusius. Keli 

viršaitis.

KOMUNISTŲ RIAUŠĖS 
NEW YORKE

&

XEW YORK, kovo 3. —. 

Tuxedo salėje keli šimtai ko- 

“R.” jmunistų, prigulinčių dviem 

į srovėm, sukėlė tarpusavę ko- 

vų. Kol nuvyko policija, ap

griautas salės vidus, sudau- 

į žyta kėdės ir stalai, daug ga

lvų suskaldyta. Keletas su

imta už priešinimąsi policijai.

SIŲLO PRIEŠ NEDARBĄ 
PRIEMONĘ

SAN FRANCISCO, Cal.,

“International 

o f Railroad

Jis kaltinamas už ^asmenys buvo sunkiai sužalo-į k°vo 4. 

raidiškų pranešimų pardavi- ti. Mušeikos išdaužė langus, Brotherhood

Trainmen” prezidentas A. F.inų1 vieniam turtingam alkoho-1 sugriovė krosnį ir, matyt, pa- 

lio dirbėjui mieste Mihvaukee. J tenkinti tokiu savo žygiu, dai-

---------—— c Įnuodami nuvyko tolyn. Sekan-

. čių dienų jie gavo pasiaiškin-Kapitonal pakeisti 
vietomis

Cnicągos policijos viršinin- kad teisinas prideramai atly- Į naikinimui, 

ko parėdymu vietomis pakeh gintų už nuveiktų darbų 1 ----------

VVhitney čia vienam susirin

kime kalbėdamas pasiųlė į vi

sas pramones įvesti 6 valan

ti policijoje ir dabar laukia, darbų dienoje nedarbo pa-

sti 9 policijos .kapitonai ir 7 

leitenantai. Kakoma, tas atli-

- - i - f. .
k ta tanybos gerovei.

Skarlatina Chicagoj
Chicago sveikumo komisio- 

kad praėjn-1

'M. R,

KRITO DIDELIS ME
TEORAS

NUSKENDO JAPONŲ 
GARLAIVIS

TOKYO, kovo 4. — Aomo- 

pakraščiuos į uolaR susi- 

l’tena. Sausio 30 d. 8 vai. danž«‘ ir nuskendo japonų ga- 

▼akare Asinklės vienkiemio riaivia Fukuju. Nesurandama 

virš 30 vyrų.

i
n

menus praneša, k«u . . ... . , ;„„i„... . . a'i-- gvventojni parstebėjo pietų pu- ’ano itfnla

siu. menesiumieste padidėję L -‘ 1 , • > . . i
.... ..... sėje nepaprastų sviesft — — ---------------------------------

skarlatina susirgimai -ir

nmai.

nu
li- ga-;:

į na smarkų ūžimų. Mat, krito’ CHICAGO IR APYLIN-

Policijos veikimas -•
Pčneitų: sekmadienį vakare 

ir dienos laiku policija mies

te suėmė 868 įtariamus žmo

nes. Jų tnrpie 8 rado apsigin- 

klavnsius, .iš;: ’

Suiratas Stcve Krober, 33

jttjtengomis jis buvo pašaliu-i m., įtariamas policmono Chi-
įronl Niekur tteeuMitda&i. &£ ijte B šokių, tfalės. Sinipeonui I sint - nužudyme iCragine. 1928

,.?W pn«?iprt‘i tųHtnat ,OCh dob paranka*, m.

didelis meteoras. Jo šviesa K.ES. — Išdalies debesiuota: 

pradžioje buvo balta, ]>nskui kiek šilčiau.

1 pasidarė raudona. Kritimas , '

truko apie 15 sekundų.

“M. R.”i

BOMBOS ATOARSIAI
Girdėti, kad sprogusios p. 

Raupio name bombos tardy

mas vedamas toliau. Kai kas, 

piano, kad jis ialį dobti vi-j 

tini nelauktų darinių. “R.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23JI

13.98
5.23

4
■j
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“DRAUGAS” I
*» k

Ižeina kasdien, išskyrus nekuiadkeulua

PHENUMEKATOS KAINA: Metam* — $$.00. 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 nega
lina, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčlama tam 
tikslui pašto ženklų.

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Published Daily, Except Sunday.
8VBSCKIPTIONS: One Year — $6.00. Six Months 

—- $8.60, Three Months — $2.00, One Month — 75c. 
•Europe — One Year — $7.00, Six Months — $4.00 
Copy — .03c.

Advertreing tn “DRAUGAS” brings beet results,
Advertising ratea on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
fiv. KAZIMIERO DIENA.

Šiandien Kovo Ketvirtoji.

i
Tai Šventojo Kazimiero, Lietuvos kuni

gaikščio, diena.

ŠV. Kazimieras mums yra labai brangus.

Jis yra musų tautos globėjas. Del to mums 

daugiau reikia įsigilinti į jo darinis, gyveni

nių, ir dorybes, kurių, jis labai daug turėjo ir 

už kurias jisai šventuoju tapo.

Šv. Kazimieras gimė 1458 m. spalių 3 d.

Krokuvos mieste. .Jt> tėvas buvo lenkų kara

lius ir Lietuvos kunigaikštis Kazimieras. Tai 

Jogailos sūnus.

Kazimieras savo sūnums auklėti ir mo

kyti buvo pastatęs kun. kan. Jonų Dlugošų, 

kuris savo istorijoje gana plačiai rašo apie 

didžiuosius Lietuvos kunigaikščių laikus. Ji

sai ir Šv. Kazimierų supažindino su tėvyne.

Jis, kaip ir kiti., jo broliai,4 turėjo tapti kara-

. T/ k- » j v» diiu .*» «

lium. , .
Išmirus karalių Habsburgų giminei, ku

li viešpatavo Vengrijoje ir Čekijoje, Šventojo 

tėvas norėjo dar tik trylikos metų Kazimie-1 

rų pastatyti Vengrijos karalium. Nors jau 

ir kelionei buvo išsirengęs į Vengri jų, tačiau 

ta kelionė nepasisekė. Vengrijoje kitas kara

lius buvo išrinktas, būtent Motiejus Korvi- 

nas. Nuo to laiko jaunutis Kazimieras atsi

sakė nuo pasaulinių dalykų ir kur kas labiau 

ėmė atsiduoti religijai.

Kai Šv. Kazimieras mokėsi, mokytojai 

negalėję atsigerėti jo atsidavimu mokslui it 

jo nepaprastiems gabumams. Jisai ir politi

koje parodė didelių gabumų. Tėvas jį pra

tindavo prie valstybinio darbo, nes po jo mir

ties Šv. Kazimieras butų valdęs jo paliktųjų 

valstybę. Tėvas ir į užsienį išsiveždavo.

Lietuva tais laikais norėjo gauti sau 

visiškai atskirų valdovų. 1447 m. Kazimieras

įgijo Lenkijos sostų ir taipgi pats ėmė valdyti ' mo ir pagalbos.

wrr... . ■■

Lietuvų ir visus jos reikalus. Lietuviai pra
šydavo, kad Kazimieras paskirtų Lietuvai vai 
dyti savo sūnų — Šv. Kazimierų.

1481 m. Vilniuje buvo padalytas suokal

bis nužudyti Šv. Kazimiero tėvų. Tai padary

ti norėjo surusėję kunigaikščiai. Nors suokal

bininkams tas ir nepavyko padaryti, vienok 

tas sumoksiąs padarė neišdildomų įspūdį į Šv. 

Kazimierų. Tėvas juo 'pasitikėdamas jį pasky

rė kanclerio padėjėju. Tas pareigas jaunas 

kunigaikštis pasekmingai ėjo per dvejus me

tus.

Šv. Kazimierus, supratęs, kud valstybei 

nėra sveika veržimųsis į svetimas valstybes. 

Dėlto jis pradėjo atitaisinėti tėvo klaidas ir 

blogus tėvo santykius su popiežium. Jisai 

sumaniai rūpinosi valstybės reikalais, mokė 

žmones dorovingumo. Jo politiniais gabumais 

stebėjosi ne vien valstybių vyrai, ne vien mo

kytojai, bet ir uoliausi Kristaus sekėjai. Nei 

gyvenimo pertekliai, nei turtai, nei kiuaiiški 

rūmai nepaskandino jo pasaulio reikaluose ir 

tuštybėse.

Šv. Kazimieras, dar visai jaunutis būna

mas, jau parodė daug daugiau pamabluiuo, 

negu kiti jo broliai. Dienomis dirbdamas sun

kų ir atsakomingų valrtybės darbų, naktimis 

ilgai ir karštai melsdavosi. Kai bažnyčia Vii- 

’nįuje būdavo uždaryta, klūpodavo prie baž

nyčios durų. Ketai kas Šventųjį matė naudo

jantis karališkais patogumis. Nekarta naktį 

keldavosi iš patogios lovos ir guldavo ant 

kietu grindų. Savo skaistybę Šventasis saugo

jo, kaip didžiausių turtų, nepasiduodantis jo

kioms pagundoms: žodžiu, visu savo gyveni

mu, savo darbais parodė nepaprastų sielos kil

numų dr begalinę dvasios galybę.

PAIRAS STRAIPSNIAI
KAS TOKIO NEPAPRASTO. , ly. Tada ir visiems šalies įs- 

-■ 1 tatyiuanis bus grąžinta atatin

Gerai atsimename, kas įvy karna pagalba.

KUN KAZIMIERAS BIČKAUSKAS

ko šioj šaly pirm dešimties 

metų. Naudodamies neįpras

tais laikais (karu), sausieji 

pagaliau įtikino Kongresų, 

kad jau esu laikas čia įvesti 

griežtų svaigalų prohibicijų. 

Karo laiku tokia prohibiėija 

tikrai buvo pageidaujamu, 

kadir ekonominiu atžvilgiu.

Šiandie Kongreso žemesnių- Į 

jų rūmų vienas komitetų veda 

išklausinėjimus 18 priedo at

šaukimo reikale. Aikštėn iš

velkami visųj šaly gyvuoju pa

pirkimai, veidinainybė, girta- i 
viniai. Visoj šaly svaigieji ge- • 

rymai toli plačiau vartojami,, 

į negu saliunų laikais. Neiške-Į
Bet įvesta tik po karo, kada'jjmnį užginimai. Atrodo, nėra ! 

ji buvo jau nereikalinga. / lomi proliibicijos ginti. Tik į 

Kada Kongresas paskelbė tų į vieni sausieji fanatikai šaukia:; 

garsų konstitucijos 18-ų j į prie- •“ Maištas! Gelbėkime proliibi- į 

dų, mažai kas prieš jį atsilie- eijų!” Tai viskas, 

pė. Kuone visa spatula jį svei- šiandie jau matome, kaip 

kino. Pažymėta, kad tai esųs ėja vykdomi “idealai”. To-į 

idealistinis žygis, ko nebuvus lesniai matysime, kad tie' 

sugalvojusi nei'viena šalis. Fa/“idealai” daugeliui yra tik ! 

natikai krikštavo. Jie tvirtino,'doleriai. Iš prohibicijos dan-į 

kad prohibiėija išnaikinsianti Į gelįs susikrovė turtus, 

visus kalėjimus ir didžiumų ne' D. C.
turtelių prieglaudų. Nusakyta!___________________________

ir labdaringosioms organizaci-; DIDŽIAUSIAS ŽIŪRONAS
joms pabaiga.‘Žinoma Auti—: -- --------------
Saloon lyga žadėjo pakrikti.

Sakyta, kad artimoj ateityje;'

Šv. Kazimieras, ligos nukankintas, mirė 

1484 m. kovo 4 d. Gardine. Liūdo tauta, liūdo 

jo tėvas, nes neteko kilnaus ir švento valdo

vo.

Šv. Tėvas Leonas X 1521 m. Šv. Kazi

mierų pripažino šventuoju. 1604 m. Vilniuje 

sndideliu . iškil mingunųi bįivo.iHHVenžiaaaaa 

šw>rttueju paskelbimo iškilmės. Jo šventas kū 

nas ir šiandien ilsisi šv. Kazimiero bažnyčioje 

Vilniuje. Nuo tų laikų prasideda Šv. Kazi

miero garbinimas.

Šv. Kazimieras, 'būdamas mfisų tautos ! 

globėju, jau nekartų Lietuvų yra apsaugojęs Į 

nuo pražūties. Sųryšy su, tuo

padaręs.

Klebonas Šv. Pranciškau y -p-Bos, Indiana 

Harbor, Ind., kuris šiar' .:.ų švei ... . avo v?, r- 

č nių dienų, o parapijiečiai, linkėdami savo gerb. 

klebonui ilgiausių metų, pagerbdami jo pen

kių metų darbuotę para ijoje, rengia didelį ban- 

kietų parapijos svetainėj 7 vai. vakare.

West Lynn, Mass., Dr. Eli-

i'lin Thompson su savo padėję- -N padaryti netinkamu,

ju A. L.’Kilis. dirbdina dide- ‘ Menkiausius įskilimas suko-‘kini.

dukart aiškiau bus 111a-
ųebusių kas veikti ___ ________________

Praėjus dešimčiai mėtų lį 200 colių reflektorių (kaipir»JEfceVe*^<tU 'isų ilgų ii brangų. Paprastam žmogeliui pasail 

mes visoj šalįr matome visai į veidrodis), koks skiriamas darbų. j,— platybės ir žvaigždžių nuo

atvirkščių vaizdų. Prohibiėija i naujam žiūronui (teleskopui) į Milžmiškaš žiūronas šiandie žvaigždių milžiniškas atsku- 

ne vien žmonių gyvenimų ne- į Kalifornijos Technologijos In- į labai reikalingas, nes yra [nūs nesupranteanias. Nakčia 

pagerino

pablo

Į-erino, bet dar daugiau 'stitute. Tokio didelio reflekto- • klausimų, ko astronomai n< -j žmogus mato padangėse dan 

degino. i riaus pasaulis dar neturi, šian j galį išspręsti be tų prietaisu. j g} lies spindančių žvaigždėlių.

Kalėjimai ne tik paužĄ) ryt i pde didžiausias yra 100 colių f y klausimų galyl'ės. Sakysi-iTi.d ir mano, k:

t pasirodė jpese permaža diametre. Šiuo žiūronu (Mormt»jne, musų žemei ir mums vi- tu. kad tarp jų
bet pasirodė juose permaža 

vietos. Reikalinga daugiau ka

lėjimų. Girtybė <pljuta, įstaty
M ilson observatorijoj) pasie-.siems energijų teikia saulės 

kiames didelės pasaulio pla-' šviesa {spinduliai). Kurgi pa-

Galybės it jtymitįjų žmonių at' 306 colių reflektorius svers'senas, kokid jo praeitis? Kas

sisuko prieš’tų nevykusį 18 apie 30 tonų. Jo padirbimas yra tos mažytės žvaigždės, 

priedų. ’ '. į yra surištas gu. didelėmis sun- Kurios aplink saulę skraido

Kongrese tuo klanųiniu ; ve-įkenĮ'1j,5luis-. Milžiniškas žiūro- ir kurių medžiai 

ir stebuklų yra ' dama kova. Ji nelygį. Sųusįę-'no mechanizmas gali būt ir kartų tirštesnė ir sunkesnė už 

j ji gaivalai, kurie iš prohikįpi- j tobuliausias. Bet jei reflekto- Švinu ! Kas yra žvaigždžių 

■ .jos (|ftro gyvenimą, dar • yra' r‘us netinkamas, tai patsai dai put i, kurie skrieja į vienų 

Šv. Kazimieras yra kilęs iš garbingos, Dar jie 'urna .stipnai ^’Kcnas yra vtn'tės. . ir tą pačių pusę ir kuriuos su-

garsios ir galingos Algirdo giminės, kuri per guržny^ Kongreso narun Reflektorių padirbdinti yra'^.ro milionai žvaigždžių?

Įiorų siuitų metų Kvtų Europoje vaidino pir-jsakoin^ prįe ^unku, bet toli sunkiau jį pas-1 100 celių žiūronu ant Wil-

maeilį vaidmenį ir labai daug nusipelnė Ka- palaikytų tokioj padėty.' kui įtaisyti i jam reikalinga soti 'Kalifornijoj) as ronomai 

talikų Bažnyčiai. Toji giminė Bažnyčiai <la-'kokioj Reį ^^'vietų žiūrone. 30 tonų reflekto-

vė šventųjį ar tik nebus vienatinį iš mfisų' netenka gabenti Massa.

ga vra 3,000

tautos. !kalingo atsparumo ir netoli- -ohnsetts į Kalifornijų. Tenai

gali matyti apie 1,500 milionų 

Įvairiausių žavigždžią. Kai- 

kurios jų vos įmatomos, kai

ad ten jų tirš- 

atokumai ne- 

d; leli. Tuo tarpu yra atvirkš

čiai.

l^ad suprasti padangių. be- 

riį>es, t>lidy^ūs,, tųi^,pair dai|- 

gaus kūnų atokumų, astrono

mai žmonėms paduoda t(/.Į 

pavyzdį: Iš ruimingiausios ge

ležinkelio stoties pašalinti vi

sas dulkių dalelis ir palikti 

tik šešias, kurios atvaizduotų 

musų saulės sistemų. Tai ir 

tada pasirodytų, kad stoty tos 

šešios dulkių dalytės sudaro 

tirštesnę padėtį, negu kito: 

kokios šešios žvaigždės beri 

biuose plotuose.

Ašara.

REDAKCIJOS ATSAKAI.

Mūsų jaunimas visuomet ras gražiausių moj ateity Kongresas iš to jį prisieis į kalnų kelti. Nega-, šešėliai. Naujuoju žiūronu,

]»avyzdžių ir giliansio įkvėpimo, jei seks mū- jungo pasiliuosuos. Tik taria na, *knd didelė sunkenybė, bet 

sų tautos Šventojo gyvenimų ir siekiant savo šalies gyventojai pasijus, kad stiklo kilnojimui reikalingas 

tautos ateities, prašys Šv. Kazimiero užtary- jie atgavo laisvę, kad gyvena kuo didžiausias atsargumas.

demokratiškoj Mas! ii ng ton o ša Kuomažiausias neatsargumas

kaip spėjama, bus galima ma- Dalyvavusiam (Town of 

tyti dukart'daugiau tų žvaigž- Lake). Apie tai jau buvo ank- 

džių. Bus apčiuoptos tolimes-|ščiau “Drauge” rašyta. Pra

nės platybės. Marsas, mėnulis, 'šnme rašyti naujesnių žinių.

TAM A N.
*- •

M. Lermontov’o.
(Tąsa)

IK . '■ .
— Ne... Buvo viena duktė bet su 

Wnrium į užjūrį pabėgo.

— Su bdkia totorium?

— O velnias jį žino! krymietis toto
rius, valtininkas iš Kerčės...

Įėjau į kambarį. Du suolai, stalas ir
kupaias prie pečiaus buvo visi jo rakan

dai. Ant sienų nė vieno paveikslo — men

kus ženklas! Pro išmfištų langų pūtė jū

rių vėjas. Įsiėmęs iš čemodano galelį žva

kės ir jį uždegęs, pradėjau dėstinėti daik

tus: šautuvų ir kardų pastačiau į kain- 

pų, revolverius ptulėjau ant stalo, čemo

danų aat suolelio. Dešimčiai minučių pra

slinkus, kazokas pradėjo knarkti, liet aš 

negulėjau užmigti. Man vis rodėsi, kad 

prieš mane stovi su lailtomis akimis vai

kinas.

Taip praslinko valanda. I langų švie

tė mėnulis ir jo spindulys žaidė asloje.

į Staiga spindulys pranyko — jį uždengė priėjo prie neregio h-šalia jo-atsisėdo. Vė- si kų-nors tolumoje pamatyti panašų. į tikro man negalėjo pasakyti. Stovintieji 

! kažkoks šešėlis. Pakilau ir dirstelėjau pro jas atnešdavo kai kuriuos jų pnšnekerio , Valtį, bet veltui. Netrukus ant vilnių pa- ! uoste laivai buvo pirklių ir kelionėn jie

1 langų: pro jį vėl kas tai prabėgo. Atsikė- 

į liau, apsirengiau, pasiėmiau, kinžalų ir ty 

j kiai tykiai išėjau iš kambario. Pasirodė 

Į aklasis vaikinas. Jį pamatęs, prisiglau

džiau prie tvoros ir jis drųsiu, atsargiu 

žingsniu praėjo pro mane. Po pažastim 

jis nešė kokį tai ryšulį ir, pasukęs uosto 

linkui, pradėjo leistis siauru, stačiu take

liu žemvA. — Šiandien nebvliai kalba ir

: žodžius. ... b

— Didelė audra, neregi. — tarė mo

teriškas balsas. — lanko neatvyks...

— Yanko nebijo audrų-, — atsakė tas. 

— Migla tirštėja, — T*5! pratarė tas

! pats moteriškas balsus.

— Migloj lengvinu pro sargybos lai-
' vus praplaukti... — buvo astakynuis.

— O jeigu jis nuskęs?

— Tai kas!?. Be naujo kąsny ko sek-neregiai mato, — pamaniau jį sekdamas.

Mčonulis apsidengė debesimis ir iš jū- ! niadienį į bažnyčių nueisi.

rių pakilo migla. Didejiu vargu leidžiuosi ' Jie nutilo... M une nustebino viena 

nuo kalno žemyn ir štai matau: neregys su manim neregys kalbėjo ninžrusių tar 

•staptelėjo, .paskui pasuko dešinėn: jis ėjo

taip arji vandens, kad, rodėsi, vilnis jį 

tuojau pagriebsianti ir nunešianti; Ind ma 

tomai nebuvo tai pirmutinis jo pasivaikš

čiojimas,. sprendžiant iš įsitikinimo kuriuo 

jis žengė »ho vieno akmens ant kito. Gu

liau, tarsi klausydamas, sustojo, paskui 

atsisėdo ant žemės ir šalia savęs padėjo

n,e, gi daliui* — grynai rusiškai.
— Matai, mano tiesa, :— sušuko del

nais pliaukštelėjęs neregys. — Yanko ne

bebijo nei jūrių, nei vėjų, nei miglos, nei 

sargų; pasiklausyk: tai ne vanduo pliuš

kena — tai jo ilgieji irklui.

Mergina pašoko ir pradėjo neramini 

žiūrėti į toli. b— ’ ‘

rytelį. Aš sekiau jo judėsius, pasislėpęs — Tu kliedi, neregi, — tarė ji — 

už išsikišusios kranto uolos. Netrukus iš aš rfiekri nematau.

priešingos pusės pasirodė balta ypata. Ji Prisipažįstu, kad ir kaip aš stengiau-

dar

— Gal būt už trijų keturių dienų at

eis pačto laivas, — tarė man komendan

tas, — ir tuomet pažiūrėsime. — įpykęs

nuėjan namo.
Tarpduryje mane 'pasitiko kazokas. 

Jis buvo kažko išsigandęs, susijudinęs.

— Negerai, jūsų aukštenybė, — ta

rė jis.

$
— Taip, brolyti, Dievas žiną kada 

įneš iš čia išvažiuosime.
Jis dar labiau susijudino ir, pasi

lenkęs prie manęs, tyliai tarė: — č'ia ne

švaru! Šiandien aš sutikau pažįstamą 

žmogų — pereitus metus kartu tarnavo

me, — kuris, pasakius man kur mes ap 

sigyvenome, man tarė: čia, brolyti, ne-

sirodė juodas taškas, kuris tai sumažėja 

vo, tai vėl padidėdavo. Prie kranto arti

nosi valtis. — Drąsus buvo jūreivis, iš

drįsęs tokių audringų naktį plaukti de

šimtį kilometrų, iv turbūt svarbi priežas

tis prie to jį privertė, — pamaniau žiū

rėdamas į besiartinančių valtį. Pagaliau 

ji laimingas sustojo prie kranto. Iš jos 

išlipo vidutinio figįo žmogus. Jis moste

lėjo ranka ir visi trys praliejo kų tai iš 

valties nešti. Kiekvienas paėmęs ant pe

čių ryšulį, nuėjo 'pajūriu ir greit išnyko 

is akių. Reikėjo, grįžti namo. Visi šios 

dienos ir nakties atsitikimai taip mane 

sujudino,'kad ryto laukiau didžiausiu ne

kantrumu.

Mano kazokas buvo labai nustebin

tas, kuomet pabudęs pamatė mane visai švaru, žmonės negeri!.. Bel-gi ir iš ti<>- 

apsire-ngusį. Apie nakties atsitiki mus.jum ( sų, kųs per neregys!.. Visur o visur vaik- 

nicko nesakiau. Pasigėrėjęs gražiais regi- šeioja vienas, ir į turgų ir vandens par-

nesirenge.

I

niaisį nuėjau į Fnnagor’o tvirtovę pa 

klausti. kiiiųendantų, kaila bus galima 

plaukti į Gulendžikų.

Bet — nelaimė! komendantus nieko

nešti... jau matyt čia prie to pripratę. 

— Ar matei šeimininkę?

(Bus daugiau)
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DRAUGAS
tĮSI-M 1B*> ■

J a u n u j ų Žiedai.
TTTT7T JAUNŲJŲ RAŠYTOJŲ skyrius.“

4TEHTAS KAZIMIERAS - ŠVENTAS KAZIMIERAS 
jAURBdO IDEALAS. IR JAUNIMAS

MUSŲ ŠVENTASIS KAZĮ- jdėMiė Sutvėrėjo meile ir gu-.
MIERAS. įdėti prie Augščiansiojo Sosto;
----- ;----  Kuomet jis nužvelgdavo į

Žmogui augant, ir vis g<* jh^utUrtertę jo akys paįlftsda- 7?^. g'V jT*’ 
iHUis pažįstant Sutvėrėjo Į vo karštose ašarose, nes jU.

Šventas Kazimieras, sunite ftv. Kazimieras gimė Kro- 
\lidžiojo, galingojo ir garbiu- kavoj, spalių; mėnesiu 3 dienų, 
gojo Lietuvos ir .Lenkijos ka- 1458 m.,mirė gi Gardine kovo 
rakutis • .Kazimiero IV, per mėnesį 4 dienų 1484 m., ttirė-
savo visų gytenitrių, siekė tų dama amžiaus 25 metus ir 5 

visuose mėnesius. Jo kūnas yru palai-
jam skirtį tiksi.}, kiekviena,Į n,'Į,,!,, :aunimas mlskil,a W* TleSpatauti - Vieny- .lotas Vilniaus foMltofe ftv.

sirįžta darbuotis savo pa5ve|-ltl * ftoįba,'kMri Paa.*Štinail,lu,<d",!”’s tik 25/m«tu«. am- valios, ir karalienė Elžbieta, 
tiarai, Djevo garbei ir žmonių ^į,. jį prie an,'žiaKS- ‘ ' ' ! Austrijos prinCBė, duktė Al-

gėlo. . •
t’rakflnus karalaitis, įver-

gerovei. Dažnai nepaprastai 
prakilniu minčių jaunuolis pa
sirgta siekti vien Dievu su jo 
įstabiomis , ypatybėmis, visai 
palenkdamas Dievo tarnystei 
ir kimų ir sielų.

Šventasis Kazimieras siekė

mieluširdybės darbams. Mylė
kime ir branginkime skaisty
bės žemčiūgų. Bukime ištiki
mais Marijos garbintojais. lr 
jei tik mes nuoširdžiai sieksi
me ftv. Kazimiero idealo, tas 
didis ftveiitasis bus musų ga
lingu pas Dievų užtarėjum. 
Turėkime, tat, ypatingų pa
maldumų į ftv. Kazimierą, tų 
jaunuomenės Globėjų ir idea
lų.

Pasi žadinkime prie jo1 dory
bių sekimo, kad dorovingas, 
pamaldus jaunimas atgaivintų 
musų tautų tikrojo idealo sie
kimu.

Pranas Morkūnas,
Liet. Kolegijos mokinys.

išsisukęs
1lll> 4

Skaudantis
—riešai

Užgautas ištinęs ridas. PSfskata 
dantis čiupinėti. Perskatldantia 
pajudinti. Gydomosios Wr»i 
kraujo cclts pngHitins išgydymą.

Atnešk baltas kraujo celes su- 
iidrtimu sąnariams su Sloan’s 

t. Jaws( Sloan’s kurstį 
deginant tave kaip saulės šviesa 
it išvarys skaudėjimą. Varto
jamas net į 13 milijonų namų.
Gauk IrieŽM bonką šiądien, 35
-- —ctmai.

įjos princese,
Jaunikaičiui, surukusiam berto 11, Vokietijos imperato- 

vos i 3 mopj tapo pavestas j riaus ir Čekų bei Vengrų ka-

neiJosttiMjo s*vo jėgomis.' ,W»* S“>" taku- Ramnueras
Nuolatos jis keldavo akis j;™“**. »d0 ‘"Ą. ’

prupvti karališkąjį vaimkų, 
tąėįaus yoikiai apleido karaT 

sostų 7 ir su-

darigų, prašant pagalbos per 
Nekaltai Pradėtųjų Mergelę

prie pat aukščiausio idealo—j Marijų, kuri atėjo į šį pašau
Dievo. Jis gerai- suprato, kad 
šį ideųlų pasiekti, jam teks 
visų gyvenimų praleisti ant 
karės lauko.

Jaunuoliams priprasta išei
ti, pažaisti, paūžti ir pasilink
sminti. Jaunimas dažnai ne
atsižvelgia į pavojus, nes už 
imtas klausimu, kokiu būdu 
galėsiąs labiau pasilinksmih- 
tų. Kitaip buvo su jaunikai
čiu, Kazimiera. Būdamas gra-! 
žus, jaunas, karalaitis, jis bu
vo tankiai pakviestas į poki- 
lius, taeiaus. į juos nėjo, neš 
gerui žinojo, kad tose vieto
se slapstosi tamsusis angelas, 
taikydamas prapuldyti jau
nas,. skaisčias sielas. Jis per
daug mylėjo Jėzų, kad norėjus 
būti atskirtu nuo Jo nors va-«'Ž-J .4Ču&iKt*-> ■ • • • • * • *-ląndėiei. , . . .■

Kad lengviau atsiekus idea-- 
lų, jis uoliai pildė Dievo įsa
kymus “Mylėk savo artimų 
kaipo pats-save*’. Nevienus 
pavargėlis nebuvo jo atleistus, 
pirgi neapturėjęs pagalbos-. 
Pats išsižadėdavo geresnio 
daikto idant gulėtų tuomi pa 
linksminti vargstančias. Kiek 
viename paVargelyje jis iiw< 
tė Kristų. . j

Kąd pasiekus savo tikslų,, 
jis suprato maldos reikalihgų-i 
hių. Liuesu laiku jis ateidavo 
įt’ bažnyčių, aplankytų šaim 
Viešpatį, Švenčiau si ame Sa-J , I . 1$ ■ . i
knųbienie. Nekarta ntatė thiw- 
to sargyba, kaip jis net šal
tos žiemos naktyje ateidavo 
atiduoti savo širdį Meilės Ka
raliui. Jėzaus meilė jį traukte 
traukė prie savęs. Jis pažino 
Dieviškosios meilės galybę beį 
jėgų, jai nesipriešino, bet da
vėsi ja, apsupti.

Niekas nebuvo jam taip 
malonu, kaip praleisti kelias 
valaitdęles prie Karalių Kara
liaus. Jėzaus meilė jį apgajė- 
JO

lį skaisti kaip lelija, ir iš ku- grįžo prie tėvų. Karaliaus tuo-
riba dvelkė smalsus kvapiai jmas “ toukfcniugais dvaro 
“Marija, jis meldėsi - tu Poliais teikė jo dvasios iSsi-
skaisėtausioji iž visų d»“S kliniių ir

• iŠMihtaškvirin iV tnda-l tii Ven-Cluurio sutvėrimų, duok mari ^''’^kymu » todėl m 
jPgų, idant aš gatėčiąa tupti1sė-..Ji»,P0 k»™k,i«s j.s gatėjo^uk 
I tave panašus. Neleisk, man,
Marijų, suteršti mano širdies 
pųstralio. purvais”.

Jo malda buv’o tokia karštų 
lr galinga, kad j> perskrodė 
skliautus ir nuskrydo prie 
Marijos sosto. Ji išklausė 
mukių,' ir kuomet gyvenimo 
laikrodis išmušė šventam Ka 
ziimerut paskutinę valandų, 
jo širdis buvo skaistesnė ne

turėjo vos 
1.3 metų kaip jau tapo paves
tas Vengrų karalijos sostas. 
Tftčiaus jis buvo perjaunųs to
kiai atsakomingai vietai ir be 
to nemėgo taip atsakomihgo 
karališko vainiko ir todėl su
grįžo atgal prie tėvų. Paau- 
gus, jam bandė pripiršti Vo
kiečių karaliaus Fridriko III 
dukterį už moterį, bet Sveri-

MARGUMYNAI
Laivas, kuris negali pa

kęsti.

Vokiečių mechanikas Felder 
išrado naujų medžiagų lai

ptukų gyvenimųį vesti, bet Ve-^ tąsia karalaitis atsisakė vesti 
jyįo tylų pamaldumo, prisi-įr pareiškė, kad jis norįs ne- 
marinimo ir nųeląširdingų dar (kaltybėje gyventi, 
bų gyvenimų. Kuomet tėvas—j Apsimarinimais ir aštriais <vains Mftžag ,fti^0 modoĮis bu 
kąrąlius jam piršo Vokietijos!pasninkais šventasis jauni- vo apsunkintas go kilogramų

SLOAN’S Liniment
pavyko. Del to išradėjas nori 
tų medžiagų pritaikyti prak. 
tikoje. Manoma pastatyti iš 
tos neskęstančios medžiagos 
didelę motorine valtį ir su .ja 
išradimų išmėginti. Jeigu ban-

vams statyti. Iš tos medžią-• dvmai pavyks, tai išraditrias 
gos pastatyti laivai turi di Į turės didelę ateitį, 
desnę kėlimo galių ir negalį
paskęsti. Neseniai Felder sa
vo išradimą' rodė sukviestiems 
svečiams ir spaudos atsto-

“SARGYBA"
Sargyba’’ skaitydamas ra

si šiuos skyrius: 1) Mokslo
kalaitę.i moteris,Jis tvirtai į kailis buvo save labai nusilp- įr panardytas j vandenį, bet populiarizacijos ir visuomenės 

usė jo ^4^ Įr pareiškė norįs ne- ninęs. Įpuolęs į plaučių ligų Įp^istas kiekvienų kartų iš-, klausimų, 2) blaivybės, 3) u-
renimo gyventi. j užbaigė savo trumpą 25 me- ].jĮdavo j paviršių. Visi pa- kio, 4) sveikatos, 5) gydyto-

.. . iu avvenima. v—.i_____ : ____ •. _•_____ .

tarimų, 7) apžvalga (politikos 
visuomenės kultūros ir ekono
mijos gyvenimo), 8) priešal- 
koiinis judėjimas (Lietuvoje 
ir užsienyje), 9) Knygų pa
saulis ir 10) Įvairenybės.

“Sargyboje” rašo: vysk. 
M. Reinys, prof. P. Kuraitis, 
Vydūnas, kan. J. Tumas, prof. 
Kemėšis, dr. M. Pečkauskai- 
bė, dr. A. Gylys, dr. jur. Rau- 
Hnaitis, agr. Valatka, dr. K. 
Pakštas, dr. D. Juška ir kiti.

Adresas: Kaunas, Liaudies 
Namai “Sargybos” adminis
tracija.

SKAITYTOJŲ BALSAItz . . , v tų gyvenimų,Kazimieras nuo imt mažens* . iJ • Mes, hetuvai, ypač jaunu^- l
liai, turime džiaugtis, kad1, 
turime šv. Kaz. savo tautos ir j 
jaunuomenės glob., ir eiti to 
didžiojo šventojo pėdomis, ir 
daiyti tai, kų jis darė. Jis 

‘ gyvas būdamas stebėtinai dide

buvo labai dievotas. Žaislai 
visai jo neviliojo.. Miegodavo

daryti bandymai labai gerai jo patarimų, 6) advokato pa-

gu saules spinduliai. Turėdu- aut kietos žemės. - Mylimiau-*' 
mas taip didi pamaldumų, 5 sias . užsiėmimas; buvo kalba 
Dievo Motinų, jis negalėjo iš-’Įsu.IMeyū, giTiojg maljojė. Ne- 

žemčų pagyvenęs 
s laipsnį pa

krypti iš dorovingojo -kelio, ilgai ant žemė 
tjes Skenčiausioji Marija savo-augštos tbbulytėi
galingų užtarymu pas1 "Dievų ■sįęĮiė. 
jam nebotų leidusi. Kų tik jos Į -

?l.’ '.1 -L-,'
• ? -iu

Jių darbų nepadarė, bet pa
prastas gyvenimo pareigas jis 

>• I4-. • : v ’’ ’ i m u I ApsunariąuBaisY ir pasnin- taip ėjo, kad tapo šventu, ftv.praš»č, jam buvo. suteikta.L . ■ ■ t?' . ,v . ..,Džiauasirio nerimtas, kad km?1*** bvvę sln*f* Karalaičio gyvenime išs.pildė
b? r ikw Gavęs plaučių ftv. Augustino posakis”: ‘-Tik

,ioi neakUitupa^ Skairfį ftirdi !"
jis upleižo Si pasaulį su link..***^ K™ ’•

it« gyvenimų šiame pasaulyje, I ftv. Kazimieras taip labai 
j kad bųU tousų užtarytoju pas mylėjo Dievų, kad mintyje vi-

jaunuoliai, j
ganymų, ^rai raaio^uKiinej^^ . AnitUkitoe niiriašit-;niokykih^ iš musų
šventojo - .Kažhniero, ,kad jisi^ dirbus • ' Globėjo jo augštų dm-ybių.
mums išinkldautų ^ Dievo? / ‘ < i .. t - Prisižiūrėkime, kaip jis tur-

’Mylėkmąę t ir. branginkime tus, garbę ir pasaulio links- 
skaistybę rr ša^imėų nno jų mybęs kaįp didžifli

95** apsiumrinHsį gycveuimn jis ve 

liškų išsiblaškymų ir rupes-

jėgų, idant galėtume' i&ąižędėti 
pasaulio, tapti dvasios milži
nais ir sękti Kristų.B?'? >

Nenaši miną jaunuoli, kad 
e»i įžeidęs ^vcnčiųdslųjų ftir- 
dį, bet b^g pas šventų. Kaži

šventasis Kaidmferns. L/
If
Jiu-’čių pamaldume ištesėjo, kaip 

jrtierų ibįrašyk jo tOt<bl>Io,j.fill^9 ^t^įs K«ri-' jis buvo pavargėliu Uužemin- 
Tas kuris myli Dievų/myli'> ir iSpmfiys tas tomas. Sekime savo ftven-

žmones ir žemę kurioje gyve
no. Po Jėzaus ir Marijos, ftven 
tas Kazimieras mylėjo Lietu
vą sų jos gyventojais ir gam
ta. Jis meiliai žiūrėdavo į jos 
laukus, miškus ir gėles. Jis

ftvrtič. Panėlę Mkfijij} kU ji; užtouytojąe! ; 
užtartų tave prie: Ankftnlitisio ‘
Wt«.

Ii kadii tavo gyveiiiflAri dh*- 
nos bus Suskaitytos, kilo met 
pę idmlingam. <lerbvUganr

dažnai išeidavo iš pi- gyvenimui gtalėsi -opulių ptis- 
iles pasivaikščiotų miškelyje, ■A**'*- - ‘ -
kad galėtų išgirsti maldų, ku
rių vėjas kalbėjo prašlamėjUs 
po medžių lapelius, pildydft- 
nięs Sutvėrėjo valių. Linksnji- 
no jį Ukštingula savo įstabiu 
čiulbėjimu, žavino jį gėlių gra*. tifntorni, pęr kurio ąMįbtjloų

lėgtan aat mirties pafalo, tau 
ae baisi bus toji v&UĮMU. 1į?U‘
hebės i greičiau »--------
Mito pęshuliu, kad s$ąiėtuin . 
pamatyti Jėzų, Marijų it , 
gautum padėkoti švėuMili Ka

Ekskursijos Lietuvon.

tąjį Globėjų nu’ižcminime, 
mylėkime kryžių, gyvenkime 

nys. . maldos dvasioje, pariS-vęslciin

Lietuvių R. K. Federacija kartu su 
dienraščiu “Draugu” ruošia šiais metais 
dvi ekskursijas į Lietuvų per Romų.

Pirmoji ekskursija išplauks laivu 
“Rochambeau” iš New Yorko 23 bal. 
(April). Su tuo laivu vyksta daug Ame
rikos maldininkų į 30-jį Tarptautinį Eu
charistinį Kongresų, kuris įvyks Karta- 
gos mieste, Afrikoje geg. 6—IĮ d. Ameri
kos lietuvių ekskursija prisideda prie tos 
bendrosios Amerikos katalikų ekskursi
jos ir gegužėj 2 d. pamatys Gibraltaru, 
kurį galės aplankyti visi norintieji pama
tyti žymesnes vietas. Geg. 4 dienų pama
tys miestų Algier, o geg. 6 d. bus Tuni
so mieste. Ten laivas stovės ir patarnaus 
keliauninkams vietoj viešbučio. Kas ry
tas Eucharistinio Kongreso dalyviai bus 
nugabenami į Kartagų ir parvežami lai
vam Kongresas, tęsis nuo geg: 6 d. iki 11 
d- : ■ -

Geg. 12 d. laivas išplauks į Neapolį 
ir 13 d. iš ryto bus tame stebėtino grožio 
mieste. Keliauninkai aplankys ugniakąlnį 
Vezuvijų, garsų Neapolio akvarkjumų, 
stebuklais garsių ftv. Jannnrio katedrų, 
Muziejų ir atkastąjį miestų Pompeų-

Geg. 14 d. po pietų traukiniu išva
žiuos Romon. Romoje pabus keliauninkai 
keletu dienų. Bus priimti pas Sv. Tėvų; 
aplankys Amžinąjį miestų, pelnys Jubi
liejaus atlaidus ir paskui is Romos per 
Genoų, N ice jų į Liurdų. Iš ten per Pa
ryžių, Berlynu į Kaunu. Kelionė jūrėmis 
iš New Yorko į Tunisu, gyvenimas per 
visų Eucharistinį Kongresų laive ir ke
lionė į Neapolį viso kainuos $210.00. Kė- 
lionė automobiliais Gibraltare Algėrijoj 
ir Tunise $22.50. Uostų mokesčiai $11.00: 
Atgal iš Havre į New Yorkų $100.00. 
Rmškia viso round trip turistine klase 
jūrėmis $343.50.

Kol kas neturime aiškių žinių, kiek

kainups vykimas į Liurdų ir per Paryžių 
į KaUrių. Vėliąu pranešime.

.Antroji B'ederacijos ekskursija iš
plauks W New Yoyko į Romų Gegužės 17 
d. Neapolyje btW apie 26 geg. Maldinin
kai aplankys Vaauvijų, Pompejų ir pa
bus Romoje apie 7 dienas, bus priimti 
pas Šv. Tėvų, pelnys Jubiliejaus atlai
dus, pamatys garsias katakombaš ir per 
Vienna į Kaunu.

fti kelionė kainuos, jei susidarys gru
pė iš 25 Žmonių ii klasės: laivas $120.00. 
Neapolyje įr Romoje buvimas ir kelionė 
$18.60. Iš Romos į Kaunu kelionė $29.75. 
Viso $176,35.

J Trecia turistine klase: Laivas $104.00. 
Neapolyje ir Romoje buvimas su kelione 
$17.15 į iš Romos į Kauną geležinkelis 
$18.3ų; Viso turistinei klasei $147.50. Jei
gu Jūs patys,- ar Jūsų pažįstami norėtų 
prisidėti prie. vienos, ar kitos ekskursijos, 

'gfeltąi praneškite į “Draugų” 2334 S. 
Oakley *te., Chieago, lb.

"“DRAUGAS^ “
2334 S. Oakley Ave.,

Chidago, II.
Gerbiamieji: Noriu važiuoti su Fede
racijos pirma ekskursija ................

į Eucharistinį Kongresų ir j Lietuvų.
Antra ekskursija . i,.'............................
į Romų ir Kaunu.
Praneškite žinias:

Kiek kainuos turistine klase. 
Kiek kainuos antrąja klase. 
Kokius turiu turėti dokumentus.

Mano vardas ................ ........................ .
• • ••••••••••••••••••••••••••••••<

Adresas ....... .......... ...................................

Žūihas, Jis tnip mylėjo Lietu
vų, ir yiakąs kas bwvo joję, 
kai) uorėje viskų prigUuuMa 
savo kriftines, uždegti dar di-

'tų atujekiaj sųvo ;,i4wį$ 
tueėjai UBžifių lųupį.,

1.

Vadovus
likt. Koiegijee

Į ■ —
-i ■ ■'

uu ČBda
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MUSŲ SVEIKATA.
Baso Dr. V. S. Naryauckas

APPENDICITIS

Ąptpeįndicitis 

yra viena, iš 

‘pavojingiau

siu Hgų, jei 

ji nėra laiku 

ištirta ir tin

kamai gydo

ma.
Appendiei- 

tis daugiau

sia pareina,

nuo sekančiu į 1_______________________

priežasčių:

1. Užkietinimas vidurių.

2. Žaizdos arba uždegimas 
apie apendiką arba

Dr. r. a 
NARYAUCKAS

2435 West 69 8b 
Chicago. III. 

Hemlock 8161

pačiam
apendike.

3. Užsidarymas apendiko

• 11 1 'L'JJII I1 » 111 V1,’1 ' -• H'RĮgvIJ II-JI’

DRXUQXS
esjBsasssssssssssssasM afa

Antradienių, Kovo I A, 1930

tdudelės nuo įvairių priežas- 

‘čių.

4. Obstrukcija cirkttlacijos.

5. Mikroorganizmai.

Appendicitis pradeda su 

aštriu vidurių skausmu, karš

čiu ir vėmimu, paskui skaus

mas nusikreipia į tiesiųjų vi

durių dalį žemiau bambos.

Ligonis, turėdamas minėtus 

ženklus, privalo kuogreičiau- 

sia šaukti s»vo gydytojų, ku

ris gali tinkamai ištirti ar ser 

ga appendicitis, ai' ne. Tai yra 

kuosvarbiausia, nes tam nėra 

jokio gydymo, kaip tik opera

cija, o kuo greičiau ji daroma, 

tuo mažesnis pavojus yra li

goniui.

gas, parapijonys viai graiiai 
gyvena ir didelis susiklausy
mas tarp klebono ir porapi- 
junų viešpatauju. Dabartiniu 
laiku mūsų kolonijoje yra 
plačiai išsiplatinus katalikiška

LIETUVIAI AMERIKOJE

ING. HAflBOR. IND.
Klebono pagerbtuves.

Šiandienų, kovo 4 d., mes, 

harboriečiai, minint savo di

džiai gerbiamo klebono kun. 

Kazimiero Bičkausko vardu

vių dienų ir penkių metų su

kaktuves, kaip klebonauja mū 

sų, Šv. Pranciškaus, parapi

joje.

Rodos, nesenai jisai yra mū

sų tarpe, o jau 5 metai pras

linko.

Gerbiamas klebonas atva-

I nys, jam esam ’ didžiai dėkin- 

I gi.

1 Po to, pasidarė stoka para

pijinės svetainės, nes be jos 

niekaip negalima buvo apsiei

ti. Ir vėl klebonas pradeda 

rūpintis svetainės statyba. 

Tas tai jau buvo sunkiausias 

darbas, nes reikėjo daug ka

pitalo ir nugalėti daug viso

kių kliūčių. Bet vis vien ne

nusiminė ir 'pradėjo darbų: 

rinko aukas ir prūsė kai ku

rių kompanijų medžiaginės 

paramos. Ir gavo! Iš Portland 

Cement Co. visų cementų sta-

mTO , musų suvargus.,. kiek tik rc.;k,-.J„ u

***» apie kovo lS-d, 1925, svetainį bn

k. Jis atvažiavęs čia rado! v0
Trk vreu, bazuyc, ir sm.lty-. ^Įmingąs atidarymas

apandn. Ir už tai ačiū priklau

so klebonui.

Mes, harboriečiai, labai e- 

sam dėkingi ir kun. I. Alba- 

vičiui, Dievo Apveizdos, pa

rapijos klebonui, Chicago, 111., 

nes tik jo rūpesčiu gavom to

kį gerų klebonų. Mat, juodu 

buvo draugu mokslo metais.

Šiandienų vakare rengiamas 

didelis bankietas pagerbimui 

musų klebono jo vardo dienoj 

ir 5 metų sukaktuvių, kaip 

jisai darbuojasi mūsų parapi

joje. Todėl, visi panapijonys 

susirinkim šį vakarų į para

pijos svetainę ir pareiškim 

jam savo padėkų. Jeigu ne

galėsim žodžiu, tui nors atsi

lankymu palinkėsim jam il

giausių metų, kad Aukščiau

sias suteiktų jam sveikatos su 

laukti pas mus 10 metų su

kaktuvių, o iki to laiko, tik

ras esu, kad parapija liks 

visai be skolos.

Programų išpildys parapijos 

mokyklos vaikučiai, nes se

selės Kazimierietės jau senai 

juos mokina ii- deda visas pas

tangas, kad gražiai viskas iš

eitų. D antrų progra n io dalį iš 

pildys vietinis Šv. Cecilijos 

choras po vadovyste varg. 

Antano Glemžos. Be to, užtik

rinu, kad visi būsit pavaišin

ti skania vakariene, nes val

gius gamins pirmos klesos šei 

mininkės. Gi, ant galo, visi 

galėsit ^įnagiai pasišokti ir 

— užsigavėti.

Laputė.

šos klebonas, - kuris užkandį 
pradėjo malda. Programų ve

dė Apwkr. pirm. Stankus. Kal

bėjo Milwaakės Vyčių kuopos 
pirm. K. Balezuntis, Račiau — 
p-lė M. Dumokaitė, Keuošos— 

V. Judeikis; svečiai: V. Vais
kus, J. Vilkas ir gerb. klebo
nus kun. A. Balinsiu s.

Visiems gražiai atsakinėjo
Apskričio pirm.

Pietūs buvo puikūs. Stalai 

gėlėmis papuošti.

RnanfiKm
Trumpos žinelės.

Pas mus raminai daug jau
trių žmonių. Atjaučia para

pijos reikalus.
6į metų, teko*, labai reikalin

ga dalykų įstatyti į Sv. Ka

zimiero bažnyčių — geriau sa

kant bažnyčios skiepų — tai 

yra naujų “boilerį”.

Ir dar kų ant mokyklos nau

geru pelno padėjo padengti lė

šas.

Moterėlės da nutarė sureng

ti “šeimyniškų vakarų. Tai 

bus pittsburghiečiams negir

dėtas surengimas.

Į “šeimyniškų vakarų” k vie 

čiami visi jauni, seni, maži ir 

dideli. Bus armonika, bus šo

Ir Tretininkės padovauejo 

anglims pirkti gražių aukų.

Ene.

CICERO, ILL.
X Draugija Visų Sv. mo

terų ir vyrų rengiasi prie di

delio vakaro, gegužės (May)

4 d., Sv. Antano parapijos sve- 

kania lietuviški šokiai, viskas tainėje. Bus sulošta trijų veiks

Garbė jaunom panelėm: A. ius ufire escapes . 

Kumpyteį, J. Kumpy tei, M. Moterų

Darkentaitei, E. Gudžiuaaitei, kp. matydama 

E. Narkentaitei,

Sujungus 231 

tokio dalyko

lietuviškos “stailos”.

j Sis vakaras įvyks 

'savaitę po Velykų.

pirmų

Musų Lyceum vaikinai pu-; 

S. Rupšiui- reikalingumų nutarė surengti darė gražių dovanėlę anglių

kaitei ir kitom. Šeimininkavo gražų vakarų, kurį įvykdino fondui, būtent $25.00.________________

Gudaiunienė ir p-lė A. Žiz-

1

luinskaitė. :

Posėdis.
2 vai. po pietų, prasidėjo po

sėdis, kuriame padaryta daug 

nutarimų ir išrinkta nauja 

Apskričio vaidyba.

Smagu ir malonu buvo klau 

syti, jaunuoliai svarstė daly-; 

kus. Vyriausiais kalbėtojais ■ 

buvo kun. Bublis, kun. Ba- Į 

linskas, Vilkienė, Judeikis irt 

kiti.

Po posėdžio buvo šokiai prie t 
geros orkestras. Vyčiai ir sve

čiai, atsišokę iki valios, sma

gūs išvažinėjo namo. |

Viskas buvo vedama gražiai, 

blaiviai.

mu drama: “Pasiilgę Aušros 

Vartų”. Lošėjai jau praktikui) 

jasi ir jiems gerai sekas. Visi 

gabūs mėgėjai. Režisuoja P. 

Bernotas, kuris daug darbo 

ir triūso padeda.

Garbė Vyčiams.

HETRMLW ——

B V.

f

S? ■ - 1...

KŪDIKIS NEAUGA? 
Prižiūrėk jo virškinimų.

Kūdikiai negali augti, jei jų vi- 
durėllus užkemša surugusi medžiaga, 
gaminanti gesus, dieglį ir užkietėji
mą. Tada bandyk būdą. kurį dak
tarai pataria, o milijonai motinų ži
no. Tada tėmyk vaiko gerėjimą. 
Keletas lašų grynos aųgmaninės ne- 
kenkt/nlngoB Castorijos tuoj nutildo 
nerimaujantį bei karščiuojanti kūdi
kį. Kefletas dožų ir jo virškinimas 
tvarkoj ir noriųaliai auga. Kad gan- 
ti tikrąją Castorią, tai žiūrėk, kad 
butų ant pakieto FleteUerloparašaa.

nų aplink. Bet, vistiek, ne

nusiminė. Matė, kad daug dar

bo ir vargo reiks pridėti kol 

viskų sutvarkys.

Klebonija.
Pirmiausia kun. K. Bič

kauskas pradėjo rūpintis apie 

klebonijos statymų, nes nebu

vo kur kunigui gyventi. Tais 

pačiais (1925) metais rinko 

tam tikslui aukas ir dėjo vi

sas pastangas. Ir pastatė kle

bonijų be skolos. Pastatymas 

kainavo apie $15,000.

Mokykla.
Po to darbo ir gi nenuleido 

rankų. Imasi kito darbo. Pra

deda rūpintis parapijos mo

kykla, kuri buvo laimi reika

linga Nors 4 kambarių mo-! 

kykla jau nuo seniau buvo, 

bet nebuvo seserų namo. Tat, 

1926 metais pradėjo rinkti 

aukas pastatymui seserų numo 

ir 1927 metais pavasarį, bai

gęs darbų, buvo išvažiavęs 

aplankyti tėvynę Lietuvų, o 

savo vietoj dvasiniams reika

lams aprūpinti paliko kun. 

Saurusaitį.

Išbuvęs Lietuvoj tik 3 mė

nesius vėl skubiaj. grįžo prie 

darbo ir rugsėjo 5 d., 1929, iš

kilmingom pamaldom atidary

ta 6v. Pranciškaus parapijos 

mokykla, į kurių atėjo moky

tojauti seselės Kazimierietės.

Paskui buvo labai reikalin

ga bažnyčios vidaus atnaujini

mas, buvo jau. gerokai aprū

kus ir 1928 pradžioj vėl kle

bonus imasi darbo: raginu pa- 

rapijonus prie aukų, ir dar

bo, o pats 'paėmė naštų ant sa

vęs. In po kiek laiko bažnyčia 

buvo išpuošta. Mes, parapijo-

bei apvainikavimas visų para 

pi jos darbų. - 

Be to, per tuos 5 metus į- 

taisyta šiaip visokių labai 

gražių ir brangių daiktų baž

nyčioj ir mokykloj, o aplink 

visus parapijos budinkus ap

sodinta medeliai ir gėlės, bei 

žolynais apsėta. Viską į daik

tų sutraukus, tas kainuoja a- 

pie $59.000, o skolos parapijai 

užtraukta tik apie $12,(XX). 
Vadinas, per tuos 5 metus 

gorb. klebonas yra surinkęs 

aukų ir išmokėjęs apie $38,000 

Tokių pinigų sumų surinkti 

mažoj parapijoj tai reikia di

delio pasišventimo.

Šiandienų mūsų kolonijoj 

viskas kitaip yra, negu buvo 

i metai atgal.

Imkim kad ir vaikučius, kū

ne eina į parapijos mokyklų. 

Visi yra visiems švelnūs, ma

lonūs, klusnūs, o suaugęs jau

nimas taip pat yra tvarkin-

RAGINE, W1S,
Vyčių

Draugijoms ir organizacijų 
kuopoms.

Detroit lietuviai visi bend 

rai rengiasi minėti 500 metų 

sukaktuves nuo D. L. K. Vy

tauto mirties. Jau. dešimts or

ganizacijų išrinko delegatus 

ir turėta pasitariamo susi

rinkimas vasario 23 d. Išrink-1suvažiavimas.
Vasario 23 d. čia įvyko L J ta laikinoji komisija ir nutar-

V-. Wisconsino Apskričio su

važiavimas, kuriame dalyva

vo trys kunigai ir didelis bū

rys jaunimo atstovų.

Suvažiavimas pradėtas Šv. 

Mišiom, kurias laikė kun. M. 

Urbanavičius ir pasakė gružų 

pamokslų. Visi atstovai per 

šv. Mišias ėjo prie šv. Komu

nijos, pasipuošę gyvom gėlėm; 

kas darė labai malonų įspūdį

ta kviesti visų Detroito kote 

nijų ir visas lietuvių tautai 

prielankias draugijas, kad at

siųstų delegatus ar valdybas 

į pilnųjį susirinkimų, kovo 30 

3 vai. po piet, Šv. Antano pa

rap. salėje 25 ir Vemor High- 

wuy, Detroite. Delegatu skai

čius nėra apribuotas. Kurios 

draugijos nespės išrinkti dele

gatų, kviečiamos jų valdybos

Reikia pažymėti, kad prie į atsilankyti į susirinkimų. 

Komunijos ėjo netik. Racino Tame susirinkime bus iš- 

Vyčiai, ir visi delegatai, betj^^a planai ir būdai sakoma

ir svečiai iš Keuošos ir Mil- 

ivaukės.

Po Mišių buvo palaiminimas 

šv. Sakramentu.

Po pumaldų įvyko bendri 

pietus kuriuose dalyvavo ir

paminėjimo, taipgi bus renka

ma komitetas bei komisijos.

Nuoširdžiai kviečia laikino

ji komisija:

J. Balnius, pirm., F. Motu- 
ua, Mkr^ T. Danisevičiutė, F.

svečias kun. A- Bublis, Keno-1 Petrėuas, P. Molis.
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Bereikalingas
Skausmas!

Nebūk kankiniu bereikalingo skausmo.
Daug kentėjimų tikrenybėj nereikalingi.
Pavyzdin galvos skausmai. Jie ateina be 

pasargos, bet nuo jų visuomet galima būti 
prisirengus. Bayer Aspirin tabletai suteikia 
greita palengvinimą. Laikyk bonkutę namie. 
Nešiok plona skrynutę kišenėje. Tuomet jums 
nereikės ieškoti aptiekos, ar laukti iki namo 
norėtai.

Ir nemanyk kad Bayer Aspirin geras tik 
-nuo galvos*skausmo, gerklės skausmo, ir šal
čio! Skaityk patikrintas direkcijas paleng
vinimui neuralgijos neuritis, reumatizmo ir 
kitų skausmų. Atmindamas vienok kad grei
tas smagumas nuo šių tabletų nėra išgydy
mas; jei skausmai tęsiasi, matyk daktarą.

Bayer Aspirin yra tikri. Apsaugok save 
žiūrėdamas to vardo. Visados to paties. Vi
suomet saugąus. Niekad nekenksmingo štr- 
d«ai.

BAYER ASPIRIN
Aspirin yra trade lymė Bayer Fabriko Monoaceticacidcstcr Saiicylicacid

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $3.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

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

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

DR. J. E. ZAREMBA •
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1916
20 W. JACKSON BLVD.

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

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

PROBAK

INCOME TAŠAI
Jau laikas rūpintis išpildyti Income Taxus. Pada

rykite tai pas mus dabar, ypač tie, kurie rengiasi va

žiuoti Lietuvon ir nėra Amerikos piliečiai.

Prie tos pat pragos gausite pilnas informacijas ir pa

tarimus apie šių metų ekskursijas į Lietuvų.

Ofisas atdaras panedėly, seredoj ir pėtnyčioj nuo 

9 vai. ryto iki 6 vai. Utaminkais, ketvergais ir subato- 

nūs nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare.

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

Telefonas Yards 4669

Conguering

ABIEM PUSĖM 
ASTRUS

Geriausias skustuvas
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni. kreipkis j mus 
50c. už 5 — „2 io

Sempelis — lOc.

PROBAK CORPORATION

Žiūrėk, kad 

gautum tikrų 

EAU DE OUININE

PinaudPadary
tas

— Visam pasaulyj garsus 
plaukų tonikas, naikina 

pleiskanas, stiprina plaukus. 
Jūsų aptiekoj arba rašyk: Pi
naud, Dept. M, 220 E. 21 St., 
New York, N. Y. Sempelis dy

kai.
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'Antradienis, Kovo ? 3., 1930 B 1 » B O Jt B
cago in all three of their 
scheduled encounters. 

j WEST SIDE No. 1 
S. kauras 174 173 175 

Vaičiūnas 181 169 191

Žemaitis 186 15
Gedrainis 193 2i

bukas 168 1(

žduo-žmelb )

Rašo Al. Manstavičius. 896 868 992

K OF L B0WLING LEAGUE lašt two games liave

Providence No. 1 44 

West Side No. 1 51 

Bridgeport 

West Side No. 2 39 

So. Chieago

Providence No. 2 25 

North Side ' 22

Brighton Park .21 

Marąuette 21

Roseland

STANDING

been

A
won by over a liundred pins. 

BRIDGEPORT

Urba
Macevičius 

81(1 Kabelis 

698 j

219 Mažeika 

397 U remontas 

397'

3*7'

dd I
359 ’

'A. Kibelkis

I t
jjy B. Pečiulis

156

SO. CHICAGO 

156 

178
j j j Zevatkauskas 193

iy9 C. Kibelkis 187 

iRegasius 171

1571 

173!

826 888 885 West Side.

BRIGHTON PARK

283 M-iteiiell

------------------------------------------- I Mikais

INDIVIDUALIS STOVIS 'Masiunas

-----------------------------Sanders

Lukas W. S. No. 1 188.12' Kupris

S. Zauras W. S. No. 1 187.161 

Vaičiūnas W. S. No. 1 182.601 

Gedrainis IV. S. No. 1

Laurinaitis Marų.

Mažeika Bridg.

"iVabol W. S. No. 2 

Čemauskas Prov. N. 1

Kalasinskas W. S. N. 2 1 76.36 jnents by a 103 pins. 

Zemekis Prov. No. 1 176.22 PROVIDENCE No. 2

885 838 825

K. of L. 

Council 24 will liave their 

monthly meeting Mareli 6. We 

liave many iniportant articles 

to discuss and which mušt 

125 be discussėd this meeting.

107 ( ATI members are reąuested 

154 '■ to attend as the arraingment 

Jfor the St. Casimer day. All

X Pagal Kalendorių pavasa 

ris dar neprasidėjo, o AVest i 

Sidėj “clean up, paint up” | 

165 darbas prasidėjo. P-nas Neva- 

domskis, savininkas dideles t, 
gražios krautuvės Metropoli 

tan Electric Shop bene pir-.j 

mas tą-pradėjo. šiomis dieno- j 

mis ištaisyti ir atnaujinti ofi- j 

sai viršuje Metropolitan State 

banko. Ten ofisus turi Dr. 

Biečis, Dr. Bložis, dentistas ir 

advokatas Česnulis.

X V. M. -Stulpinas, 3255 S. 

Halsted St., šiomis dienomis 

gavo šviežienos iš Lietuvos, 

būtent lietuviškų kumpių, 

šviežių palengvieų, lašinių, 

dešrų ir kitokių gardumynų.

758 759 734 niembers are reąuested to go 

J to Communion “in corpore”

GERAS SAMARITONAS

ru Tol. mdway nu
OR. R. C. CUPLER

gydytojas ir chirurgas
Oabtay Avenue Ir 14-taa Street

Telef. Canel 1711-9241

Boulevard 1PM

A I

I Valandon:
lr

B Iki 4 p. p. Panadėltate

Ofiso Tel. Virginia OOM
Reaidencljos: VkA Buren SI

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

-4-142 Archer Avenue 
Vai.: 11 ryto Iki 1 po platų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 -r. v. 
Nedėliomia nuo 10 kl 12 ryto 

Namų Ofisas 2418 Franklin Blvd 
Vai.: nuo 8:30 Iki 9:20 vak.

Ofiso ToL Vlctory 2927
Of. Ir Ka*. Tel. Hemlock 2274

DR. J. P. POŠKA
OR. S. 1 BRENZA

Ofrao Valandos; 9 UI 21. X Iki 1
dtaM. ir 4:90 Iki 9:29 vakar. g HALSTED STREET

4608 a ASHTANP AVE. Antras ofisas lr Rezidencija
Netoli 44th Street Chicago. IU. 0504 g ARTESIAN AVE.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nno 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-0 po 
piet. Utarn. lr Subat Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.OR. I J. KONARSKIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 2403 W. 63 Street

Kertė So W—tem Avenue 
Tel Prospect 1918 

Hoeldenrlja 8859 So Geavttt S< 
Tel Gana1 888.

valandos 8-4 po pietų lr 7-9 • •
Nedelioi pagal i»n«tarimą

Tel. Canal 6764 Republic 8411

DR. A. RAČIUS

Nuo kovo 16 iki 23 dienos 

Suv. Valstijose laikoma “First 

Aid Homic Remedy Week”. 

Tai bus devinta metinė tos 

rūšies savaitė. Į visas aptie- 

kos Suv. Valstijose bus iš

siuntinėta tam tikri posteriai

Ofise Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

OR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI '

4193 ARCHER AVE
Valandos: prleS pietus pagal sutarti 
Namuose 2-4 po piet. ofise 0-8 v. v.

Ofiso Tel. Kedzie 0482 
Rezldenclos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTA

1 j 1.37 i Providence No. 2 took two,
181.26 gailies out of the three wliicli ^cero«

181.13 tliey played with Marąuette Į P1«a.se attend this meeting! apie tą įvykį — ant posterio

178.21 iln the second contest Marque-jand show that AVest Side is

177.21 įtte overlielmed their oppo-a^ve

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON

Rusas Gydytojas lr Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriėkų 
Vaikų lr visų Chroniškų ligų
Ofisas >600 W. Rooservelt Road 

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

Nedėliomis lr šventadieniais 10-12.

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAfl 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų ir vaikų
D AKO OPERA CLIAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomla tik 
(Skalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 

Ir X-RAY
2130 AVEST 22nd STREET

CHICAGO

Tel. Lafayette S 7 93

J. W. Paevenskas, pirm.

bus nupieštas “Geras Saniari- . Gydytojas ir Chirurgas 

tonas”, teikiantis pirmąją 6558 SO. HALSTED STREET

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWADKEE AVENUE 

Valandos: 12 tkl 2 lr 6 Iki 8 P. 11. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

DR. A. J,

P. Zauras AV. S. No. 2 176.10 [ Savickas 137

Rubis Prov. No. 1 175. 2 Daukša 129

G remontas Bridg. 174.29 Bakutis 174

V. Žemaitis AV. S. No. 2173.48 j AVilbertas 184

Kaminskas AV. S. N. 2 172.22 į Gaidys 185

A. Kibelkis S. Clii. 171. 2

210

148

140

178

157

148 

166 

208, 

154 į 

172'!

ADVOKATAI

J. Sapitas Marą. 

Bedwiek, S. Chi. 

Gaidys Prov. No. 2 

Urba Bridg.

Micionis Prov. No. 1 

Pavilionis Ros. 

Kisielus N. S.

170.47

170.34

169.43

809 833 848

A1ARQUETTE
169.29, Shimkus 

168.52 Šnekutis 

168.51 j T. Sapitas 

167.47,J- Sapitas

L. Pečiulis Prov. N. 1 166.241 Laurinaitis 

Micevičiug Bridg. 166.21 

Minėti svaidi ninkai sten

giasi savo vietas palaikyti, nes

152 

139

153 

161 

147

169

192

156

220

199

167

160

143

193

157

A. A. DUS
ADVOKATAS

11 Se. La Baile St.. Room X701 
, Tel. Randolph 0381 -9332 Vai. 9-8 

Vakarais
1241 SO. HALSTED STREET 
., TeL Vieton: 9M2 ,

7-9 rai. enk. apdft Panedėlio lr 
Pėtnyėioa

pagelba, sužeistam.

Tikslas tos savaitės yra tas, 

kad paraginti kiekvieną šei

myną papildyti savo naminę 

aptieką. Obalsis tos savaitės 

yra: “Fili That Medicine 

Chest Naw#-

Pavasarį, kada kiekvienuo

se namuose būna daroma 

“cieaų up’*, tai tuo pat laiku 

raginama Atnaujinti savo mv-t, 

minų aptielą.

1
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

0PTKHITB18TAI

Tel. Vlctory 6279

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKUJ SPECIALISTAS

L 1 r -t

JOHN . B. BORDEN , OR-W. YOVMSH
(John Bagdziunas Borden)

------------ ' ADVOKATAS
936 820 105 W. Adams St. Rm. 2117

bas as.SU- i Telephone Randolph 6727
752

AVest Side No. 1

pirmo 25 vietom yra skiriamos! nied a finner liold on first 2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. 

dovanos. ! place bv vanąuishing So. Chi- ™ephone Roosevelt 9090 

1 " ° .-Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

UTARNINKO ŽAIDIMAI. Garsus Europiškas

PIIK-UPELLEEIS

f PHYŠiČlAN And SURGEON
Valandos: 11-12 ir 2-4; vakare 7-8. 

Šventadieniais ir nedėUoj pagal 
sutartį

Office R. 1009 Tateott Bldg.
Office Phone Forest 8976

Res. So. Main R. R. 7

Res. Phone Forest 8949 
ROCKFORD. ILL.

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

Nedėlioj 10-12

DR. VAITDSH, 0. P. D.

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6918

DR. A. IBERTASH
8464 80. HALSTED STREET: 

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

Ree. 8291 8. WALLACE STREET

Tol. Hemlock 8111

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

8489 West 49 Street 
VaL: 9—18 ryte, 1—4 p p. 6—9 

v, v. Nedėlioj susitarus

North Side su So. Chicago

AVest Side N. 1 su Roseland

Marąuette su AVest Šule N’. 2

Brighton Pk. su Providence

No. 2 Nammts KTrimentas naudojamas
per suvirs 50 metų greitam sus- 

Providenee No. 1 su Bridgc- tabdymui skausmų nuo Neuričio, 
norf galvos Skaudėjimo, Reumatizmo,
" L C Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo,

--------------------- Neuralgijos, Skaudamų ir Susti
rusių Muskulų ir Sąnarių.

Amerikos vyrai ir moterys gali 
tikrai pasidžiaugti, nesą bonką

Providence No. 1 gavę AVest Pain-Expellerio su Inkaro vaizba-
Side No. 2 a three time trim- žcnklia, kuris tarptautiniai naudo-

. r.. tt J amas ir giriamas katpo skausmų
nung. In the lašt gnme Pro-n- gėlimų užmušėjas, dabar krek- 
videace No. 1 von by one mu-vienas gali lengvai nusipirkti bile

, vaistinėje visoje Amerikoje tik už
Ple- i ; ,35c. ar 70c.

PROV IDENCE No. 1 Paimkite blogiausį iš visų seną

TUESDAY S RESULTS

Rubis 

Micionis 

L. Pečiulis 

Zemekis 

Uernauskas

193

157
175

215
129

869 936

Jau Jung. Valstijose

JOHN KtlCHlNSKAS
LBBTUA7IS ADVOKATAS

2221 W«rt &2nd &treet
Arti Lnavrtt Street 

Telefonas Caiml 2552

Valandos 9 iki 8:00 va
kare. Seredamis ir Pėtnyčio- 
mis nno 9 iki 6.

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS
4740 Borchester Avenue

Tel. Drezel 6323 
Vai.: 8 iki 10 ryto 

6-8 vai. vakare

LIETUVIS AKIŲ 
SPBOIAUSTAS

Palengvina aktų įtempimų kuria 
priežastim galvoa skaudėjimo

OTulgimo, akių aptemimo, norvuota- 
mo, skaudamų aklų karttį. Atitai 
sau kreivas akis. nulmu cataractue. 
Atitaisau trumpų regystų ir tolimų 
regyatų

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažlan-

224 1G18kausm^ — Reumatizmą, arba

7oo Neuraių, Neuralgiją, Mėšlungi, 
lo-, J b'Galvos Skaudėjimą, Dantų Goli- 
182 153 mą, Įsisėdantį į kūną Peršalimą—
1C7 181 pavaktuokite kaip kelių mmu-

_tų patrynimas su Pam-Expellcriu 
181 177 su Inkaro vaisbeženkliu urnai at-
________ neš palengvinimą. Sunku tikėti

tam, kuris turėjo kunkinmčrus

JOSEPR J. GRISH
(Juozas J. Grisias) 

ADVOKATAS 

4631 S. Ashland Ave. (2 lubos)
Telef. Boulevard 2890

RESIDENCIJA: 
6516 So. Rocliwell Street 

Telef. Republic 9723

OFISAI:

1446 8. 49 Ct. 2924 VFaaMngtea
19-18, 2-4, 7-9 12-8. 4-4. Blvd.
N. Clcaro 648 Tai. Kedzie 3450-2461

DR. S. A. DDWIAT
Gydytojas lr Chirurgai 

REZIDENCIJA
4729 W. lt PI. HadėSc
Tai. Clcaro 2488 Buatti

AV EST SIDE No. 2 

Dobrovolskis 144 lti5 

Jakobu i (is

Kaminskas 

Kalasinskas 

P. Žanrus

132

141

179

ĮSI

179
170

165

S46

862 skausmus.
O prašalmimm zpštnbimo ir 

akaudėjimo iš pailsintų ir ištam
pytų muskulų rr sustirusių sąna- •

18S nų negalite gauti lygaus linimen- 
192 t0- J°k*s darbas nebus jums per- 

“ sunkus, jokis šokis nebus jums 
1 per ilgas. Jus jausitės begalimai 
]81 sustiprėjusiu ir pajaunėjusi*, tu- 
ir>,rėdami laisvą nuo skausmų kūną 
JoMlr lanksčius, liaunus muskuhis ir

J. P. iAITCRUS
ADVOKATAS.

52 Eait 107th Street
Kampas Michigan Ave. 

T4l. Pullman 9959 lr <877

Miesto Ofise Pagal Sutartį:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 Ir 981
Tel. Franklin 4177

ALDAYIDONIS,M.D.
4910 So. Michigan Avenne

Tel. Kenwood «M7

VaL: nao 9 iki 11 wl. ryte; 
mo € iki B wL wk. apart 
tventadienio ir ketTOrtadie

Spootalė atyda atknžpiama moky 
kion valknClama.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomia nno 19 ryto iki 
IS po .pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVK. 

Tel. Boulevard 7589

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikymo akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, B. B.
OPTOMETRISTAS

DENTISTAI

Office Boulevard 7048

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4945 8o. Ashland Avenoe 
Ant Zaleskio Aptlekos

TM. Ganai <231

OR. G. L BLOŽIS
DENT.IRTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos* Nno B tkl 13 ryto 
nno 1 iki 9 vakare

Seredoj pagal Butartį

BR. A. J. GDSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Milwankee Avenue
Utarninke, Ketverge, Subatoj 
Nuo 10 ryto iki 8:80 vakare

Cicero  j 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj. Pėtnyčioj 
Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Boulevard 7939

-------—— sąnarius.
777 846 861 Kartą patyrę kaip urnai ir -efek- 

. t.t - tingai I’ain-Expellcris su Inkaro
Bridgt'i>ort reneived- then vaisbaženkliu veikia — -daugiau 

drrve for first place by ben- niekuomet nebandysite save svai- 
,. tt • ,. n i • n gint* sn kenksmingais ir vidurius
ting Brighton Park in all Spirginančias vaistais, kad tuo 
three of their eneounters. The budu sumažinti skausmą.

Central «93<

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

184 North lxRaIis Street 
CHICAGO, 4UANOM

Nuo 9:89 Iki B vai. vak.
«oal Office; 1909 So. Union Avn.

Tel. Roosevelt 8719 
▼ai nuo • Iki B vaL vak.

PRANEŠIMAS

DR. M. T. SIRtKDL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — vlrSuJ Belakto-Rakždlo apyta
kos) po nr. 2423 West Marąuette H 
Valandom: nuo 3 iki 4 po piet. Tai. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4401 So. Aahtand Ave. Vatandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Res. <441 S. Albany Ave. Tel. Pros
pect 1910. Nedėtomis tik pagal su
arti-

Ekspertas tyrimo akių lr pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE

Vai: 2 Iki S po pietų, 7 Iki 9 vak. 
Office: 4459 S. California Ave. 

Nedėliojo pagal sutartį.

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal <222
Rezidencija: 6640 So. Maplevrood 

Avenue Tel. Repuhlio 7848 
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. ▼.

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0257 Res. Prospect <99*

, B. P. Z. ZALATDRIS
Gydytojas ir Chirurgas 

| 1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 So. Artesian Ava

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

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 poVai. -12 nuo 2— 

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12 

Telef. Midway 2880

Tel Boulevard 1401

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas tr Akuierle

3343 SO. HALSTED STREET

Valandos: Nno 8 — 4 g p 
7—9 vakare

OR. H ERZI! N
It RU S1J««

Gerai lietuviams finom— per l» 
metus kaipo patyręs n4|4—i «b< 
rurgas tr akuAeria

Gydo staigias ir okatuiHk— tt- 
gasvyrų, moterų lr valkų pagal nau
ja—lūs metodus X-Ray lr kitokį— 
elektros prietaisu.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

, 1025 WEST 18 STREET
Ren. Hemlock 7491 VALANDOS: Nuo 19 — tl plotų |9

Ofi. A. P. KAZLAUSKIS
BIMYI8TAI

4712 So. Ashland Aveoae
▼ai.: Nuo 9 ryto tkl I vakaro

nuo 6 Iki 7:89 vai. vakaro. 
Tel. ofiso Canal 9119 R— • 
3338, arba Randolph 9SM.

Tel. Armitage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOftATTIS)Platt Bldg.. kamp. 18 St. 2 aukStaa 

P—tobėktt mane Mkab—
Valandos nuo 9:8# ryto iki 8:40 va- . ■J?,*’*
karo. Seredomls nuo 9:30 iki 12 v. 1608 Mllvvailkce AVC.

ryto. Nedėliomis nėra skirtų Kampos North Ave.
valandų. Room 2 Northnest Tower Bldg. Room 809
Phone Canal 0523 Vai.: 9—12 ryto: 1—-8:20 vai. vak

DR. MAURICE KARK
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. Yards 0994

R—tdendtjos Ted. Plaoa 3299

VALANDOS:
Nuo 19 iki 12 dienų,
Nuo 2 iki t po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nno 19 iki 18 dienų.
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DRAUGAS

GRABORIAI:

CUi B. LACHAiViCZ
Lietuvis Graborius 

Patarnauja ląidotu- 
▼ėse kuopiglausia. Rei 
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti.

TeL Roosevelt 2516 
Arba 2516

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

CHICAGOJE
ŽINOMA VEIKĖJA GRĮŽO anksčiau apleido šv. Kryžiaus 

IŠ LIGONINĖS. ligoninę. Jisai negali atsi-
------------ {džiaugti nuoširdumu ir stro-

Bridgeport. — Ponia B. pia priežiūra slaugių — Sfe-
Naugžemienė, kuri buvo labai serų Kazimieriečių. Sustiprė- 
snnegalėjusi ir, daktaro pata- jęs kiek, p. Augustinas nori 
rimu, buvo pasidavus šv. parodyti savo dėkingumų Se- 
Kryžians ligoninėn, pereitų sutėmis nuoširdžiai dirbdamas 
ketvirtadienį grįžo į namus, vajuj, kurio komisijos ir ji- 
Gerb. veikėja jaučiasi kiek sai yra nariu.

Musų uolioji p. Mare. Ta- 
manauskienė naktimis nemie-

Ponia B. Naugžemienė labai'ga, kad, tik vajus pasisektų, 
patenkinta Seserų Kazimie- (Kuomet tik kų ji paima dirb- 
rieč.ių priežiūra ligoninėje ir ti, tai visų širdį darban įde- 
sųžininga globa gerb. dr. Jo-^na.
vaiso.

Šv. Kazimiero Akad. Rem.
.2 sk. džiaugiasi, kad mūsų: 100% Bridgeport. Iš komisijos. 
darbuotoja kiek stiprėja ir ti- s^tato ^in,ė ūkėtis’ kad va‘ r

geriau, bet toli gražu nėra pa
sveikusi.

ŠIMTAI ŽMONIŲ SU DI
DŽIAUSIA DOME KLAU
SOMI GERB, KUN. PROF. 

Vaitkevičiaus 
PASKAITŲ. :

Paskutinė iš eilės gerb. ku
nigo* prof. J. Vaitkevičiaus 
paskaita jvyks šv. Kacimiero 
Auditorijoje (Vienuolyne) ket 
virtadienio Vakare, kovo 6 d., 
7:30 vai. ė

-B *
Antradienis, Kovo 4 d., 1930

WEST SIDE ŽINIOS.

•tr.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. Tards 1741 H 1743 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct. Cicero 

Tel. Cicero f794 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

TeL Boulevard 3201

Šimtai žmonių, gėrėjosi iš 
kalba ir žiniomis gerb. kun. 
profesoriaus pinuose paskai
tos*. fiftja, jos jau? baigiasi 
Paskutinė paskaita jvyks ko 
vo 6 d. Dar viena proga pa- 
siklaas^ti įdųipių dalykų, ir

X Pereitų savaitę sunkiai 
sergančių Veronikų Vavrins- 
kienę nugabeno į Šv. Antano 
ligoninę (kambarys 200). Li
gonę aplankė Auvros Vartų 
klebonas.

X Vakar Aušros Vartų mo
kyklos Nekalto Prasidėjimo 
mergaičių draugija 2 vai. po 
pietų turėjo parapijos svetai
nėje labai gražų iš mokinių

šeštadieni, kovo 1 d. apie $:30 
vai. vak. jauni valkatos pa
darė “hobi up” Jono Mez- 
laiškio ofise po num. 2453 W. 
71 st. Ofise tada buvo pat.* 
p. Mozlaiškis ir jo agentas 
Petrais Vaičaitis. Beniai apsi
dirbę, ofise puolė į užpakali
nius, gyvenamuosius kamba
rius. Grobė ne vien branginę- 
nas, liet taipgi peilius, šake
les ir kitokius vertesnius daik 
tus. Iš viso p-nui Mezlaiškiui 
nuostolių padarė už apie $500.

J. F. RADŽIUS
M GI ALSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAOCJE
Laidotuvėse pa

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

OFISAS
<48 West 13 St. 
Tel. Canal 8174 
2K1 RIUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4888

*»' į.— ■ ■ — ——

Phona Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Kubu patarnavimu 
visuomet sąžiningu lr 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidu užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži kt, 
plyčia dykai.

3307 Aubum Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
, Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 VVEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTO JAS

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted 
St. Chicago, III.

Tel. Vlctory 1118

STACIJOS
Su atvaizdais,

Graudūs Verksmai 
IR

Kai kurios Gavėnios 
Giesmės

Iširntos iš “Ramybė Jums”
KAINA 10c

Nauja Laida. Daug per
kantiems duodame nuolaidų.

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

Chicago, III.
gyvenimo vaidinimų, kuris y 
ra ruošiamas šiandieniniam irž P-nas J. Mezlauškis yra pla- 
gavėnių vakarui ir prasidės,čiai žinomas kontraktorins, 
lygiai pusė po septynių vai. {
Vaidintojos gerai pasirengę, j 
kalba scenoje garsi, visoje sve ' 
tainėje aiškiai viskas girdisi, 
parengimas tikrai gražus ir 
pamokinantis. Jaunos artistės 
visus užkviecia atsilankyti ir 
jų darbuotę paremti. Visas va
karo pelnas skiriamas Velykų 
procesijos pagražinimui.

X Kolegijos Rėmėjų. 19 sk. 
mėnesinis susirinkimas įvyko

PLATINKITE “DRAUGĄ*

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chieago)

Ut., Ser. ir Ketv. Kovo 4, 5 
ir 6

•FLIGHT”
2 d. kovo. Aušros Vartų pa- Visas kalbantysis paveikslas.

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olaells šviežių kiauši
niu. sviesto tr eurlu.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St
TeL Boulevard 1889

Ponia M. Bakienę jau nuo dėstynių gerb. pre
senai triūsia, kad' vajus išeitų jegen|0

Kvie&Omevisus susirinkti 
jus nusiseks. Komisija pasi- ntshfatefitfifti ir padėkoti gerb. 
šventusiai veikia. Rėmėjos ir-, ^cun- Vaitkevičiui <ž jo
gi platina bilietus ir knygų- pasiaukojimų visuomenės ge- 
tes. Nepamirškim, vajus ko- rovei W ^rietimui, 
vos 30 d. *' paskutinės paskai-

Elkas tos l*iĮdįtta slaptybėje-. Bet 
_______________ j užtikriname, kad susirinkę tu

rėsit ko pasiklausyti ir pa
simokinti.

Kvieslys.

kiši, jog iki vajaus (kurs į- 
vyks kovo 30 d.) visai pas
veiks. Ponia B. Naugžemienė 
yra vajaus komisijos narys ir 
ligoje būdama rūpinasi, kad 
vajus kogeriausiai nusisektų.

Vardauskas pasveiko
Jaunas darbuotojas, Aug. 

Vardauskas pasveiko ir kiek

A. PETKUS
GRABORIUS 

Ofisas
3238 S. IIAIBTED STREET

Tel. Victory 4088-89
Ros. 4424 S. ROCIOVELL ST.

Tol. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue 
Tel. Boulevard 9277 

■ , ,■> ...... 4 u,, ‘ . i t —

A. | A
ONA LEKAVIČIENĖ

(Po tėvais Trakinaitė) 
mirė kovo 1, 1930 m. 9:30' vai. 
vak. 63 metų amžiaus. Kilo iš 
Tauragės Apskričio, Kaltinėnų 
Parap,, Gedminlškės Kaimo. 
Amerikoje išgyvena 23 metus.'

Paliko dideliame nuliūdime 
dvi dukteris Alenksandrą Stan- 
klonę lr Marijoną. Pocienę, du 
žentu Antaną Stankų ir Juo
zapą Pocių, o Lietuvoj vyrą 
Juozapą Ir sūnų Juozapą, mar
čią Barborą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1604 So. 
48th Ct. Cicero, III. Laldotuvėš 
jvyks seredoj, kovo 5. IS namų 
8:00 vai. bus atlydėta Į fiv. 
Antano bažnyčią, kurioj jvyks 
gedulingos pamaldos už Velio
nės stelą. Po pamaldų bus nu
lydėta j Šv. Kaziiniero kapines.

Nuoėlrdžiai kviečiame visus 
(rimines, draugus lr pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Dukterys, Žentai lr Gimtinės. 

Laidotuvėms patarnauja grab. 
9: D. Lachavičia, Tel. Rooeevelt 
2515

SVEIKSTA.

Brighton Park. — Dr. Jo
vaiša Šv. Kryžiaus ligoninėj -u-

rapijos pasiruošimų 
dabrino jubiliejaus nutarta 
remti, parapijos metinėje va
karienėje 30 kovo “in corpo
re” dalyvauti ir bendrai su 
parapijoje gyvuojančiomis į- 
' dėjinėmis draugijomis per 
atvelykį sidabrinio jubiliejaus 
fondui padaryti parengimų. 
Metinio mokesčio po $3.00 duo 
klę įdavė: E. Motuzienė, O.

prie si-į Viskas dedasi padangėse. Įs
pūdingas, įdomus. Vienas iš 
geriausių šio sezono veikalų.

padarė apendiko operacija p- lankyti ir paremti, o tuo pa- 
niai Marijonai Deringienei. čiu sykiu parems kilnių įstai- 
“Keisas” buvo nepaprastas ir gų — Šv. Kazimiero Vienuoly- 
komplikuotas, bet gabi Dr. nų, kuris da. labai daug sko- 
Jovaišos ranka viskų sekmin- los turi.
gai atliko. Dabar paciente į Oia noriu- pažymėti, kad re- K1? *aave: ^ouiziene, v.
sveiksta ir stiprėja. 1 skyrius^,pirmutinį ^mauskienė, K. Usaitė ir F,

P-nia Derjngienė yra žmona'kuria išpildė seimo nutarimų, 1>ruktenionp-
biznieriaus Jono Deringio, būtent sutvėrė skaitlingų jau- ... X Pereitų savaitę Aušros 

Vartų mokykloje ruoštis prie 
šv

kurs sėkmingai veda maliavų nainečių skyrių,
ir geležinių daiktų krautuvę | DidžUtisia .įįįrbfc priklauso ’ pirmosios šv. Komunijos iš 
po num. 4414 So. Rockw<»H St. gerb. klebonui kun. A. SĮcrip- šalies užsirašė: Pauliukonių 

Žuvo lietuvių vaikas. Ikai, nes kaip Čia yra pirmu- " ” 'T
Steponas lAkflKHtš, 9 metų ’ tinis Rėmėjų skyrius, taip pir-

vaikutis, gyv? 6944 ’• Archer mas jsifiteigė /ir jaųnamečių ’ nas ir 
ave. sutiko nelaimę. Suvažinė: skyrius. Nenusjabu, kad taip kas ir 
jo jį automobilius. Mirė Ger- įvyksta, nes ĮįN^bonas yra di- 
man Deaconess ligoninėj. Kai- delis rėmėjų prietelis. Neapsi- 
tininkas suimtas. Koronerio riksiu pasakius, kad. Rėmėjų 
tyrinėjimas buvo Eudeikio 1 skyrius geriausia gyvuoja 
laidojimo įstaigoj. Rasta, kad delta, jog klebonas ir jo asis- 
vaikučio galva besanti per- ! tentui kųų. A. Linkus fr kUn. 
skelta. lA. Dekanių, bžjaučia ; remė-

Kaziniieras ir Emilijai, Venc- 
knftų Albinas, Nugarų Anta- 

Alena, Šimkų Vincu- 
Duobų Bronė.

AUKOS BERNAIČIŲ KOLE 
GIJAI.

Ks-

MARODEHE JEtfELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas

Vitaphone Vodevilio aktai 
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios.

Užlaikau visokių 
luksinlų lr sida- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų lr t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago. 
Durys atsidaro 1:30 vai. po p. Tšietonu hemlock sis*

IŠ SV. KAZIMIERO AKADE 
MIJOS RĖMĖJŲ DAR

BUOTĖS.

Town of Lake. — Vas. 16 
d. parapijos salėje Bernaičių 
Kolegijai Amerikoje aukojo 
po $1.00; kun. A. Linkus, A.

JaUiiamečtų-1 skyrius nūsi- Mališauskas, M. Bulavienė, A. 
1 •” įtarė rėrtgtt ‘Miuricb įjarty”, Kareliunas, L. Venekevičienė, 

, Šv. KazjffJero dienoj, tai 4 d. j. Bulavą, S. Žiogas, M. To-
------------ ? i * kovo. Viktffc kviečia atsįlanky- leikienė, Balavos, Toleikienė,

Town of Lake. — Št. Ka- ti ir jaunaifiečių pra- Klukas, Jakirnauskas, H. Ma-
zimiero Akademijos Rėmėjų dėtų .'/•; Į lišauskienė, J. Čepulienė, A.
1 skyrius visu stnarkumu ren-Į Targi, Ręttįėjų.l skyrius au- Kinčinienė. 
giasi prie vajaus vakaro, ku- ga, kaip ant mielių, nepasilie- Smulkiais sudėta $7.40. 
įvyks balandžio 6 d., Šv. Jur- ka ir jinhameKų .skyrius.
svetainėj. Linkime if vienam’ir kitain

Programa bus labai įvairi, skyriui geriausios kloties dar-
Bus kalbų, dainų, monologų, buose.

Viso $22.40.
K. A. L.

dialogų, muzikos ir kitokių 
pamarginimų.

Rėmėjos visus kviečia atsi-
■•ii -.b i

Remėja.
“BOLD UP” MEZLAIŠKIO 

OFISE.

Pbrtf<W&TĄ MDRAUGĄN i Marąuette Park. - Pereitų

METINĖS SUKAKTUVĖS HAftDVVARE & PAINTS

PARDUODU ARBA 
MAINAU

Hotelį ir penkius katidžius 
ant didelio ploto žemės prie 
Loke Michigan, didelė minkš
tų gėrimu dirbtuvė ir visokių 
farmų ant mainymo.

JOHN Y0WAISH
1134 Quarry, Ave.

Grand Rapids, Mich.

.<'11 —I —........ .
ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

M, ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kalno.

7217 S. CALIFORNIA AVE. 
Telefonas Hemlock 5528

Bhone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins

4556 So. Rockwell Street

PARSIDUODA pigiai na
mas ir lotas, važiuojam Euro
pon. Kreiptis po 6 vai. vok.

'Klausk savininko. Agentų ne- 
! reikia..

3110-12 W. 41 Street
MOOT6EČIAI-PASK0LOS

PARSIDUODA 11 akrų far- 
ma prie pat Racine, Wis. mies
to. Yra namų, barnis ir kiti 
budinkai. Kaina tik $9,500.00.

Kas norite uždirbti pinigų, 
tuojaus atsišaukite pas savi
ninkų

VL. RAUBA
108 Burch Street

Racine, Wis.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 1 viena dieną 
Perkame real estate kontraktus

Internationl Investment 
i Oorporation

Kapitalas |500,009.89
9904 BO. KEDZIE AVESUl

TH. Lafayette 8788-8718

PARSIDUODA mūrinis na-1 
mas, 3 flatų, po 5 kamb. ran
dasi 2332 W. 23 Place.

Parsiduoda kitas mūrinis 
namas, 3 šeimynų ir notioft 
storas. Parduosim vienų štorų 
arba su namu. Randasi 2301 
Šo. Leavitt St. Kreiptis pns 
savininkų Store. •

SKOLINAM
PINIGUS

$100 iki $30,000 
ant 1, 2 ir 3 morgičių

J. NAMON & CO.
2418 W. Marąuette Road 

Arti AVestern Ave. 
Telefonas Grovehill 1038
. .tii

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VED8JAS

1650 Weat 46th Street
Kampan 46tn Ir Paulina Sta 

Tfcl. Blrd. 5J 08

Nuliudime valandoje tcrelpkltšt 
prie manęa, patarnaualu ,lm patll- 
lcal, mandagiai. aurai Ir pildau 
Bėru kitur. Koplršla dėl šermenų 
tykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

taP. B. Hadley Llc.
\ Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
'\C«nh1 2181

JONAS STRIPEIKA
Mirė vasario 28, 1929, o palaidotas Mt Carmel 

kapinėse kovo 4 d.
Atmintinės Šv. Mišios įvyks kovo 4 d. 8 vai. ryte 

Mt. Carmel bažnyčioj, Melrose Park, III. Tų pat die
nų ir toj pat valandoj įvyks trejos Šv. Mišios vie
nuolių pranciškonų bažnyčioj, 1434 W. 51 st., Chi
cago, III.

Visus gimines, pažįstamus ir kaimynus maloniai 
kviečiu pagal išgalę atsilankyti į tas pamaldas ir pa
simelsti už a. a. Jono sielų.

Šį atminimų daro velioniea brolienė
Jieva Stripeikienė.

U—i

Ijoemls maliava balta Ir 

visokių spalvų. Galima var
toti ift lauko arba viduje. 

Ttk ...................... .. 8148

Champion varnish: varnl- 

shtn dėl visokių vartojimų. 

Tik ................. .. 91.89 K*J.

Ikoys Billt Bmrinr Skeltai Keros U- 
d.lrbyst/a. (irom dėvėjimui. 31.75 ver
bos . ................ ----------- --- - - -  8199

UBklkom Union teitaa Itsnfe.
Hardsvore įkeltus. Ladderti 6 pėdų. ke

rai padarytos bargenan 91.99

JOHN DERINGIS
44M BetikweU Street Tel. Lafayette 4689

itnir-T— •• . . i .. .

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

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

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 
namus, parupinam planus, l-mus ir 2-rus mortgičus. Per 
paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 
liudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam fin
tus. Inšurinam visokias nuosavybes geriausiose kompa
nijose. Sn visais minėtaH reikalais atsilankykit į ofisų: 
2621 W. 71rt Bt, gfttMĮ Ree. Grovehill 1680

(


