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LAKŪNO PIONIERIAUS ATMINČIAI PAMINKLAS
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ŽINIOS 1S LIETUVOS
SKELBĖ PASAULIO GALĄ »siuvėjas Rūkas, 38 metų am- 

norėjo pasidėti liepti}’ žiaus.

Kurkliai. ŠiąruP valsčiuje po 

kaimus vaikščiojo pilietis, pa-

per Ančios upę. Pasiėmęs ka- 

zilo didumo kartį, jis nusine-

FRANCIJA IŠNAUJO KON-[ UŽDRAUSTOS POLITI- 
FERENCIJOJE i NES PRAKALBOS

LONDONAS, kovo 5. — i MADRIDAS, kovo 5. — ’ 

Pranešta, kad Franeijos dele- Naujoji Ispanijos valdžia vi-( 

gacija rytoj išnaujo gryž lai- soj šaly uždraudė politinius! 

lynu konfereneijon ir tai jau, susirinkimus ir politinio po-, 

esu, su mažesniais reikalavi- būdžio prakalbas. Provincijų i 

mais. Pirmiau ji savo karo gubernatoriams nurodyta grie' 

laivynui reikalavo 726,000 to- ž..tai vykinti tų parėdymų. į 

nažo, gi dabar reikalaus 700,-!

000. •

Bet Britanija su Amerika! 

visgi nebus patenkintos. Šių j 

abiejų valstybių nustatyta po!

1,200,000 tonažo. Taigi, Fran-

IŠ PARTIJOS PAŠALINO 
MINISTERIUS

PARYŽIUS, kovo 5. — Nau 

jan Tardieu kabinetan įėjo du 

cijos reikalavimas bus lygus i radikalai socialistai, neatsik- 

70 nuošimčių. Tokio nuošim- įaugus savo partijos, ši par-

cio non ir Japonija.

KALININ APIE KOMUNIS
TINIUS ŪKIUS

Šv. Raštų. O Šv. Raštų įsigy

ti geriausia esu tik per jį, nes 

jis esąs kažkokios draugijos

' į
narys. Be to, prašė remti au

komis jų draugijų. Jo “Šv. 

' Raštas,’’ pasirodė parašytas 

gotiškomis raidėmis ir be ba

žnyčios leidimo. Sužinoję Ku

rklių šauliai, “pranašų”, už 

žmonių klaidinimų ir pinigų 

viliojimą sulaikė ir perdavė 

policijai. Jo paties tvirtinimu, 

J tokiu pranašu esųs ne jis vie- 

Čia atvaizduojamas paminklas bus pastatytas Kitty Hawk, N. C., pirmojo lakūno nas, lipt daug — Lietuvoj pri

W;-

v?

sivadinęs Dievp žodžio sėjė- (55 prie upės, užsivertęs tų rus. 

ju. Visur jis skelbė, kad jau Į tų ant vieno peties. Pačiame 

nebetoli jmsaulio galas. Todėl paupyje Rūkas paslydo. Vie- 

visus ragino būtinai įsigyti nu smilkiniu jis griūdamas

smarkiai susidavė j ledų, o į 

antrų smilkinį pataikė jo neš

tasis rustas. Tuo būdu žmo

gelis užsimušė vietoje.

“M. R.”

PAŽYMĖTINA MISIJŲ 
DRAUGIJA AMERIKOJE

Orvibe Wright atminčiai. 1903 m. O. Wright pirmu kartu savo padirbdintu sunkesniu visą. Todėl su tokiais daugiau
už orą orlaiviu pakilo oran. Tai buvo skrajojimo pradžia.

PALAIDOTAS ARTI 
PIJAUS X

ROMA, kovo 5. ;— Mirusio 

kardinolo Merry dėl Vai bu- 

,vo noras, kad jo palaikai bū-

tija tad abudu is savo tarpo J palaidoti šalę popiežiaus

pašalino.

ITALIJA PROTESTUOJA 
DEL VYSKUPO NU

ŽUDYMO
’ MASKVA, kovo 5. — So-’ 

vietų centralinio pildomojo 

komiteto prezidentas Kalinin 

gražiuoju atsiliepia i milio

nus rusų valstiečių, kad po Italijos valdžia Kinijos vald-l 

nesipriešintų komunistinti sa- prisiuntė protestų. Rei-j 

vo ukius. Girdi, tas daroma kalauja nubausti piktadarius, 

pačių valstiečių gerovei. Su-

I Pijaus X palaikų.

I
Tas noras tik išdalies išpil

dytas. Palaidotas ne šalę, bet 

arti Pijaus X palaikų. Nes 

sale šio mirusio popiežiaus y 

i ra pasiskvres vietų Šventasis

PEIPTNG, kovo 5. — Del rpįvas pijūg XI 

vyskupo Versiglia nužudymo, į '

FRANCIJOS POTVINY 
ŽUVO 28 ŽMONĖS

komuništintuose ir valstybės 

valdomuose ūkiuose visi val

stiečiai turėtų lygybę ir jų ne-j 

liestų skurdas? Išnyktų bado; 

baimė.

Bet kas svarbiausia, anot

Kalinino, tuo būdu sukomuni- ,|a uaclaustaMMiram.. Haiti pl., 

stinti valstiečiai būh, didžiau- ]l(.;ini rpikalanja „t5aukti A. 

šia sovietų valdžiai apsauga. merikos komisionįcrių brig

gen. Russell, kurs esųs šioj 

respublikoj ne kuom kitu,VALSTIEČIAI SUGRIAUS 
jBOLŠEVIZMĄ

RYGA, kovo 5. — Rusų sta

čiatikių tremtinių Latvijoje 

arkivyskupas J. Pommers tvi

rtina, kad rusui valstiečiai y- 

ra labai giliai persiėmę tikė

jimu. Ateis laikas, kada jie 

sukils ir Sutremps bolševisti- 

nę valdžių.

Bolševikų užginimai, būk 

jie krikščionių nepersekioję, 

yra paikas jų tvirtinimas, sa

ko arkivyskupas. Tenai yra 

toli blogiau, negu apie tai ži

nių apturima.

atsargumo. M. L.”

CHICAGOJE TEISeJDAMASURAN NUSKRIAUSTI ŽMONĖS

GAVO KALĖJIMĄ IR 
(PABAUDAS

Buvusį East Chicago majo

rų Hale ir buvusi to paties 

miestelio policijos viršaitį Re- 

gan už prohijpeijos įstatymą 

peržengimų federalis teismas 

nubaudė po du metu kalėjimo 

ir po 2,000 dol. pabaudos kie

kvienų.

Be to dar trvlika kitu žmo-
J * *

nių už tų pat nubausta kalė

jimu įvairiems laikams ir į- 

vairiomis pinigiškomis pabau-

NEAY YORK. — Ameril: .< 

Katalikų Užsienių Misijų 

Draugija, kuri vyriausiuosius 

namus turi Maryknoll, N. Y., 

paskelbė raportų apie savo 

veikimų praėjusiais metais.,

Šios Draugijos misionienai 

darbuojasi Kinijoj, Mandžiū- 

rijoj ir Korėjoj — penkiuo

se atskiriuose plotuose. Tuos

Oak Parko policinis teisė- Link^08 aPyh”kė^ Jau visus plotus apgyvena 17 mi- 

jas (magistratas) Feron visas,me^ai’ ftlP KH ls tffonti lionų žmonių, jų tarpe 25,- 

laikas niekur nesurandamas.'nos vienas »T<mtojas. Grįžo 550 katalikų.

Miestelio viršininkai darbuo-’neturtingas ir nuskriaustas,’ 1929 metais katalikų skai- 

jasi sudaryti fondų jo ieško- nes neteko ramvbės. Dabar di- <4us tU0Re plotuose padidėjo 

'rba .savo žemę. Namuose da-

(Viskų jis nori iš pagrindų pa- Į“

i i *- j- i.,: joj veikias kur gyvenimo Mj-
Ekeisti ir perdirbti. Namuose ’’ ’ ’ .

, v r,- , .. , v lvgos nepakenčiamos,
sudaužęs Dievo kančios kryze-, ® 1

Maryknoll misijose, ypač.

jinuu. .

Kankino ūkininką su
žmona

Ūkininkas 

žmona turi 

tai ežero,

Tessendorf 

ūki

su
. Ii, suplėšęs tikybinius paveiks-1 ..................... ..............................

, xr 4- • • « Pietų Kimioj, Mandsaurnoii ir
McHenry apskrity. lus’ Motinai ir seserims re-

netoli Crys-

PARYŽIUS, kovo 5. — A- domis, 

gout upė išsiliejusi užliejo 

Casters miestelį, arti Toulou- 

se. Tas įvyko taip netikėtai,

kovo 5. — Prezidento HooVe- ka<1 <1^eh? Zin.On!V ne8USP^ ninkas šalę Marion, Ind., įso

jo pabėgti į aplinkines anks

tumas. Sulipo į antruosius na- 

aukštus arba ant stogų.

28 žmonės. Nukentėjo 

nemažai ir kitos sodybos.

REIKALAUJA ATŠAUKTI 
KOMISIONIERIŲ

PORT-AU-PRINCE, Haiti,

rio paskirta komisija čia ve-

kaip tik diktatorium.

PRISIEKDINTAS LAIKI
NAS PREZIDENTAS •

SANTO DOMINGO, kovo 

4. — Santo Domingo iteiki- 

nuoju prezidentu prisiekdin

tas gen. Urena, revoliucionie

rių vadas.

DIDELIS LIETUS IS
LANDIJOJ

Žuvo

MOTERYS REIKALAUJA 
BALSAVIMO TEISIŲ

Iš ležero išgelbėtas
Homer Tonilin, 24 m. flki-

ko į Micbigan ežerą. Policmo- 

nas Conley jį tuojaus ištrau

kė

Pasirodė, kad Tonilin norė

jo nusiskandinti. Sakosi šįmet 

potviniai jo ūkį sunaikinę.

CAPE TOAVN, P. Afrika, 

i kovo 5. — Parlamente pirmu 

kartu skaitytas sumanymas 

suteikti moterims balsavimo
r
teises.

I Transvaaliaus moterys šau

kia, kad joms arba turi būt ( 

leista balsuoti, arba nemokė- , 

siančios valdišku mokesčiu. |

Atsisakė didinti užmokesnį
“Bridge and Structural I- 

ron AVorkers” unija reikala

vo padidinti užmokesnį ligi 

$1.75 valandoje. Šiandie jie 

gauna $1.621Ą. Kontraktorią 

sųjunga atsisakė jiems pripa

žinti tą reikalavimų.

SUDEGĖ TRYS VAIKAI

Korėjoj, praeitais metais at

likta daug statybos darbų. Pa-

L , • i — (statyta keletas mokyklų ir ki-

sies kiaušinio didumo. top pa, ttb gr*. • • > jUkia-
I-nsklydo kalbos, kad tai di.;neturės,an.-os gj-venun ra- - <

40,000 mybes. švenčių taip pat ne- , j ■•• •• 1

Nesenai jis savo ūky iškasė v “bėriu grasina neiti bažny- 

kažkoki žvilgantį akmenį žų-.<4on' 4(4 nepasidarysiančios

delis deimantas vertės

joj pripažintų. Kiti bijo savo kai-:

Užvakar vakare ■ du plėšiku -perspėti, nbijo,. kad

ūkiniiYkii ir jo žmonų užpuolė.,
Surišo ir pareikalavo to dei-! Namiškių pasakojiniu — tu- 

įnanto. Kada jiedu atsisakė rję neuždirbęs ir tikėjimų pra-

atiduoti, imta jiedu kankinti. 

Pagaliau atidavė.

Gi tas “deimantas” buvo 

dailus krištolinis stiklas ver- 

rtės apie 200 dolerių.

Nusišovė valydamas 
ginklą

kyklų. j

SARGYBOS SERŽANTAS 
LIUOSAS

radęs sugrįžo. “M. L.”

LIŪDNAS ATSITIKIMAS

DETROIT, Mieli., kovo 3. 

Valstybės sargybos (jnili- 

cijos) seržantų J. Poggione,, 

j kurs nušovė nesidavusį areš

tuoti sargybos narį St. Prūsių

Androniškis, Panevėžio ap- uowskį, prisiekusių teismas 

skr. Sausio 22 d. Sabaliūnų išteisino. Poggione teisinosi,; 

kaime įvyko liūdnas atsitiki-, j<ad nušovimas įvykęs nety- 

mas. Tų dienų Jonas Žarskis, čiomis.

persisove ir mirė.

BAIGĖ PIRMUOSIUS 
METUS

AYASIIINOTON, kovo 5. 

— Prezidentas Hoover vakar 

baigė pirmuosius tarnybos 

metus. Jam artimieji tvirtina, 

kad jis esųs kuogeriausios 

sveikatos — sveikesnis, negu 

praeitais metais kovo prad-

RKYKJAVIK, Islandija, 

kovo 5. — Islandija palietė 

didelis potvinis, ko nebūta per 

64 metus. Tai įvyko nuolat 

j»er 7 paras lįjant. Keliai iš

ardyti, ūkiai užlieti.

UŽDARYTA 17 SINAGOGŲ

MASKVA, kovo 5. v‘ Pas

taromis dienomis Ukrainoj 

daugiau 17 sinagogų (žydų 

maldnamių) nždaTyta.

CENTERVTLLE, Iowa, ko

vo 5. — Seyniour, netoli čia, 

sudegė L. Evans namai. Lie

psnose žuvo trys maži vai

kai. Du išgelliėta.

Apiplėštas pasiuntėjas
Trys plėšikai gatvėje sulai

kė ir atėmė 1,600 dol. nuo jau

no Diversey Trnst and Savi- 

ngs bankus pasiimtojo, šiam 

draugavo specialia bankos po 

licmonas, 69 m. amžiaus.

John Perdne, 51 m., Gua- išleisdamas savo brolį į I i ii į Nušauto namiškiams valsty- 

rdian National bankos sargas,' gvajų, susikvietė savo gimi-, fa įmokėjo 5,000 dolerių, 

valydamas revolverį netyčia nes išleistuvėms. Svečiams be- i . .

silinksminant, atėjo neblaivūs j PASIŠVĘS AGITACIJAI
du to paties kaimo vyrai ir _________________

Mirė teisėjas Hopkins pradėjo muštynes. Migdališ- AVASHINGTON, kovo 5.

Mercy ligoninėje mirė aukš- kio kaimo Povilui Žarskiui'— Kongreso atstovė Mary T. 

tesniojo teismo teisėjas J. H. peiliu perpiovė žandų, jo žmo- ; Norton, dem. iš N. J., prane- 

Hopkins, 65 m., po trumpos nai pradūrė akį, namų šeimi-'fc., kad kuomet kongresas pa

ilgos.

TRYS ADVOKATAI 
TIESON

Atsistatydino teisėjas

i Apmokėti tarnautojai
į Vakar apmokėti Chicagos 

miesto, Cook ajiskrities ir mo- 

jkvklų tarnautojai. Išmokėta

Apirubės teisėjas C. C. Ed-Į arti 10 milionu dolerių.

\vards, AVaukegane, atsistaty- --------------------- ----------------------------1----------------------=3
dilio. Sakosi pennaža alga. CHICAGO IR APYLIN- 

Jani buvo mokama 7,500 dol., KĖS. — Šiandie išdalies ap-

NEW YORK, kovo 5. — 

Trys įžymieji vietos advoka

tai traukiami tieson už prisie

kusių teisėjų jiapirkimų vie

noje byloje.

.ninkui peiliu pradūrė galvų.’Miį^guogiųs atostogoms, ji- 

‘ Sužeistuosius reikėjo tuojau nai visų liuosų laikų pašvę- 

gabenti pas gydytojų. Kiti gianti agitacijai už 18-ojo prio 

svečiai buvo lengviau sužalo- d0 atšaukimų.

1 ti. Užpuolikai yra pasižymėję į 

mušeikos ir abu turi po kele

tu bylų teisme už muštynes

ir žmonių sužalojimus.

“M. R.”

M—
UŽSIMUŠĖ ŽMOOELIS

į metus. siniaukę; kiek šilčiau.

DETROIT, Micb-, kovo 4. 

— Harper teatre policija nu

šovė du plėšiku.

Stulgiai, Tauragė* apskr. 

Sausio 23 d. ŠlmkaJHų kaime

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.81 
Franeijos 100 frankų 3S3 
Belgijos 100 belgų 13.93 
Italijos 100 lirų 5.23 
flveicarijos 100 frankų 1938 
Vokietijos 1QQ markia 2331
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PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00. Pu
sei Metų — $3.50, Tiiiim Mėneskisus — $2.00, Vienam 
Mėuealui — 75c. Europoje — Metams $7.00, l’uael Mo
tų — $4.00, Kopija .08c.

Bendrudarbiams lr korespondentams raštų negrą- 
tina, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam 
tikslui pašto ženklų.

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.
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SUBfiCBlPTIONS: One Year — $6.00. gix Months

—- $8.50, Three Months — $2.00, One Month — 76c. 
Europe — One Year — $7.00, 81x Montlis — $4.00 
c»py — .osc.

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

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
SKAUTUS REORGANIZUOJANT.

Pastaruoju laiku pradėta įteusyvi kom

panija už skautų organizavimų. Gražus tai y- 

ra darbas. Ypač smagu yra pastebėti, kad 

Amerikos katalikai iš visų savo pajėgų sus

kato rūpintis tuo iki šiol visiškai apleistu rei

kalu.

Pastaruoju laiku vyskupai įsako parapi

joms būtinai pradėti kurti skautų kuopeles. 

Tas įsakymas neaplenkė nė lietuvių parapijų.

Skautų organizavimo darbas pradėta ga

na sistemai ingai. Pirmoje vietoje imamųsi 

auklėti skautams instruktoriai vadai. Kei

kia dėl to spėti, kad tos pastangos turės pa

sisekimo. Skautai visur, norint ar nenorint, 

būs suorganizuoti. .Jų skyriai atsiras ir mūsų, 

lietuvių parapijose.

Kai kas iš mūsų jau praliejo galvoti, kaip 

tas vyskupų įsakymas atsilieps į lietuvių tau 

tini gyvenimų. Vieni mano, kad jis užmarins 

mūsų jaunimo draugijas , bei organizacijas, 

kiti, kad skautų organizavimas .lietuvių tarpe

pilti. Net negražu pasisakyti, kad mes iki 

šiol neišsiauginome savo augančiai kartai 

tinkamų vadų, skautams instruktorių, kad 

turime būti grųsinami: jei savų neturite — 

jums duosime tokius, kokie mums, o ne jums 

tinka. Tui skaudus mūsų neapsižiūrėjimus ar 

net apsileidimas.

Kelias dabar mums yra nurodytas-moky- 

klų aukštesniųjų skyrių vaikus turime orga

nizuoti į skautus. Kito kelio nėra. Bet to ke

lio mes neprivalome bijoti, jis yra geras, iš

mėgintas, Tačiau būkime labai atsargūs ir 

budėkime. Mažas mūsų neapsižiūrėjimas ga

li daug žalos mūsų tautiniam gyvenimui Ame

rikoje padaryti.

Skautų organizavimo darbų mums rei

kia taip tvarkyti ir vesti, kad tas darbas ves

tų mūsų jaunųjų kartų prie geresnio snvo pa

reigų ėjimo ir kaipo katalikai, ir kaipo lietu

viai, ir kaipo šios šalies piliečiai.

Čia mums reikalinga tampri koojjeraeija 

tarp mūsų gerb. kun. klebonų, mokytojų ir tė

vų, o ir visuomenės. Visi bendrai privalome 

pasistengti, kad visose lietuvių kolonijose bu

tų įtaisyta organizuojamiems skautams ir ben- 

| drai visam jaunimui tinkamos salės, klubai, 

kad svetimi organizatoriai neišvestų mūsų 

jaunimo iš mūsų kolonijų ir jo mums nepra

žudytų. Negana nė to. Tuojau griebkimės sa

vo jaunuolius, susipratusius lietuvius, ruošti 

tinkamais skautų vadais. Tai pirmutinis ir la

bai svarbus reikalas.

Kad jau pradėjome tų darbų, žiūrėkime, 

kad jis išeitų naudingas Dievui ir Lietuvai. 

Ar taip būs, tas nuo mūsų pačių uolumo pri

klausys.

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJOS

8 LIETUVOS KSPUBIT 
KOS GENERALINIO 

KONSUIATO.
Lietuvos-Amerikos ekonomi

nių santykių pirmojo 
dešimtmečio proga.

Nors Amerika (U. S. A.)

žengęs progreso keliu, ir e- 
konominiui santykiui su ame

rikiečiais, nors toli dar nėra 

pasiekę pageidaujamos aukš

tumos, betgi yra normalūs ir į 
turi krypties gerėti ir augti: j 

finansiniai santykiai tarpe1 

Lietuvos iš vienos pusės ir A- 1 

merikos valdžios bei Ameri-! 

kos lietuvių yra pilnai sutvar- •

MUZ. JONAS ČIŽAUSKAS.

Mes lietuviai didžiuojamės turėdami Šv. 

Kazimiero Seserų Vienuolijų, jos vedamųjų 

Mergaičių Akademijų. Ir kodėl ne? Juk tai 

mūsų pačių pastangomis ir aukomis pastatyta 

kilniems išeivijos darbams dirbti: lietuviuo

se katalikybę stiprinti ir tautybę priaugan

čioje kartojezpalaikyti. Mes džiaugiamės šios 

vienuolijos ir akademijos darbais, nes jie

eina laikantis Šv. Kazimiero kilniosios dva-

m. iv. .j '
neturės jokio pasisekimo, 

galvoja.

Mums rodos, kad ginčytis dabar nebė

ra kada. Skautus organizuoti reikia ir tai 

greitai, be jokio atidėliojimo, nors šis rei

kalas mus užkhųtc visai dar prie to darbo 

BeprisirMOEUsius. Nei darbo pradžiai mes ne

turime savų žmonių, kas tam naujam ir 

mums iki šiol dar nepriprastam darbui va

dovautų. Del to, mums rodos, susirūpinti tik

rai reikia.

Lenkams, čekams ir kitiems skautams 

vadus paruošė sakalai. O mums to niekas 

nepadarė. L. Vyčiui savo laiku daug kalliėjo 

apie išvystymų tų dalykų, kurie skautams y- 

ra privalomi, tačiau kalbos pasiliko kalbo

mis ir mes šiandien tapome netikėtai už-, 

klupti arba, geriau sakant prie sienos pris- )

. v. 1 kvti (skolos nuošimčiai regu- politiskai de jure pripažino | ..... ® |
.. , .... lianai išmokami). Amerikos

Lietuvų tiktai 1922 m., liepos. . . ’
........ , ... i lietuvių pinigu siuntimas Lie- I28 d., tau-ipu ekonominiai sau- ‘ 1 ®e . .
. .. . . v , • • » r tuvon nors natūraliai turi1 

tykiai tarp šių dviejų saliui . . i
, .... . * . , y krypties mažėti, bet vis dari

buvo prasidėję zvnuai anks- . i
. . ’/n,,, i tebėra žymus faktoris Lietu-1

etjiu, būtent jau 1919 m. ....
į vos piniginio atsiskaitymo ’ 

Amerikos Lietuvių Tautos' balanse, gi metas iš meto au-j 

Taryba pasiuntė finansinės i gantįg Amerikos turistų skait- j 
paramos Lietuvai per Lietu-Lįus Lietuvoje, spėjama, suda-! 

vos Delegacijų Taikos Konfe-įrys naujų Lietuvos ekonomi-į 

reneijai Paryžiuje; ši jiastaro- njų pajėgų šaltinį.

ji tais pat metais nupiiko sko-j Prekybos santykiai, betgi, i 

lon žymų kiekį įvairių reik- t&bėrQ tpu^elyje; nors. 

menų iš Amerikos valdžios už,' _ Ainerikog lnetinėl

apytikriai imant, 5 mil. dol.! p^yj^ apyvaita jau siekiu j 

sumų, kuri dabar yra atmoka-; 2,0(X),000 dol< (sekant Lietuvos į 

ma metinėmis rūtomis; betgi įgtatigtika)> betgi Lietuvos ekJ 

tikroji Lietuvos ir Amerikos ‘ gportag Aluerikon yra visiškai i 
tarpusaviu ekonominių santy-' nepfttenkinantis. Lietuva iš 

kių pradžia beiods t ui etų bu-iprekybog gU Amerika prie ga- 

ti skaitoma nuo Lietuvos Mi-Įlutiho atsiskaitymo neturi jo. 

sijos atvykimo Amerikini, t.

y. nuo 1920 metų pradžios.

Tada prasidėjo Lietuvos Lais-

vės Paskola, kuri tais metais 
pasiekė pusantro miliono do
lerių; prasidėjo gausus pinigų 
siuntimas Lietuvon, aukų dė
jimas “Šauliams” ir labdary
bės tikslams, Prekybos Butų 
(Cliambers of Commerce) įlin

kio pelno, — priešingai, —

Lietuva turi virš vieno milio

no dolerių kasmet sumokėti 

Amerikai už iš Amerikos im

portuojamas —prekės. Šitokia 

prekybos santykių padėtis ga- kartinis 

IĮ, ir turėtų, pakitėti: prie 

geresnės Lietuvos gamybos or-

Šv. Jurgio parap. r.ininkas, Cle

veland, Ohio, vienu.; žymiausių iietcvrj 

muzikų Amerikoj. Kovo 9 d. vadovaus 

Liet. Simfonijos orkestrai, Šv. Jurgio par. 

chorui piano skai bins keliems solistams. 

Po jo vadovybę s.atoma drama “Šv. Ka

zimieras.”

Reikia pažymėti, kad Muz. Čižauskas 
mokina kelis kitatručius kunigus ir var
gonininkus bažn\ iinės muzikos bei gie
dojimo, taippat mokina įžymiu kroatų 
“Lyros” chorų.

ekonominis gyv? d- rencijos problema, pareiškiant 
mas ir santykiai, kaip mato-Iriai įstaigai savo nuomonę ir 

j nie, yra painus ir lenktynių-1 pasiūlymus dėl konferencijos

tuvos bankuose, jr grįžtančių 

atgal Amerikon, pirmųjų Lie-, 

sios, kuri reiškias žmogaus sielos tobulinime J tuvos produktų atsivežimas.

treti dar kitaip ir giliu tautiškumu. Bet mes nemažiau dižiiau-

TAMAN.
M. Lermontov’o. __ ;

(Tąsa)

— Šiandien buvo atėjusi senutė su 

dukterim.

— Su dukterim?.. Juk ji neturi duk

ters. —
— Dievas jų žino kas ji, jei ne duk

tė... Štai ir dabar senutė sėdi ant giin- 

tel ės slenksčio.

{ėjau j bakūžę. Kaitriai prikūren

tame krosnyje virė pietūs. J visus mano 

klausimus senutė atsakė, kad ji esan

ti kurčia, nieko iu‘ginlinti. Kų su ju pra

dėsi!?. Kreipiausi į neregį, kuris sėdėjo 

saliu peęiuus ir kurstė ugnį.

ganizacijos ir mūsų, Ameriko- į vimo (kompetieijos) glėbyje, ■ darbų plano, laiko, vietos. 

. .je gyvenančių, pastangų, —.Tad tik subūrę savo neskait- Manyčiau yra svarbu, kad kon 

lin?° pastangų., ga op prasi j Lietuvos eksportas Amerikon lįngas lietuviškas pajėgas te-d erencija turėtų įvykti dar šį
ėjo men os ie uvių vizi gab pasįVyti Amerikos eks-1 galime tikėtis bent ka nors j pavasarį prieš turizmo sezo- 

tai Lietuvoje, pirkimas tenai i 

ūkių, pinigeų deponavimas Lie

Tai gražiai užsiniezgusierns 

giamės, matydami, kad toji kilni įstaiga ran- dviejų kraštų ekonominiams 

da visuomenėje netik pritarimo savo dar-j santykiams, deja, pačioje pra

balus, liet ir nuoširdžios paramos. ’džioje prisiėjo pergyventi di-

Šy. Kazimiero Akademijos Rėmėjų orga
nizacija jau per vienuolikę metų didžiausiu

portų Lietuvon. Amerikos lie-! teigiamo atsiekti. Ši mintis dio pradžių, kad kas nors kon- 

tuviai šiame plačiame preky-jtartytum siūlo, kad būtinai ir Į l'erenci jos dalyvių turėtų dar 

progos ir Lietuvoje atsilanky

ti ir ypač š. m. birželio 18-22 

dd. Žemės Ūkio Parodų Kaune 

dešimtmeti daryti konstruktyvų darbų Į pamatyti. Tat su pasiruoši 

reikliu

binių santykių lauke gali su neatidėliojant yra reikalinga 

lošti len^i^Sjį{||Jfc^ ^j^.Kmęrikos lietuvių ekonominė 

Tat pradėdami ekonominių į k«nfereneija, kuri išgalėtų su- 

santvkių antrųjį ........

mes privalėtam su visu rinitu-'Plftn^ netik Uietuvos-Ameri-j mais konferencijon 
mu peržiūrėti praeities kiai-,kos ekonominiams santykiams Įjau dabar pradėti rūpintis, 
das ir nuotikiug ir, iš jų pa- ,>et reikalui |nes jau tik du mėnesiu beliko.delį smūgį dėl vokiečių mar

kės žlugimo: ta finansinė mar-į , „ ~ , ,V. , , . , ■ , , 1- ................. V
. - ' . ' , . , . . i • T • . I noimnio pobūdžio klausimus tų dėl daugelio priežasčių įspasišventimu dirba, kad tik daugiau parėmus bes katastrofa kainavo Lietu- j naujų n tikrc.mų kelių . uia- v.

Akademijų. Jinai kasmet suorganizuoja nau- vai daugelio milionų dolerių utinio darbo. Čia (Minioje eile- Į
ir, kas ypač skaudu, dėl tos'je prisieina ekonominių san-Į Lai man todėl bus šiuomi |KJU
neišvengiamos nelaimės turėjo į tykių ateitį, kiek tas liečia leista kreiptis su prašymu i Lai man bus galo}) leista

jų narių pri rašinėjimo talkų ir ten, kur tik 

gali, padaro rinkliavų. Nelengvas tai yra dur

tus, tačiau jis su noru yra dirbamas.
Žinodami, kaip brangų ir kilnų tautinį- 

kultūrinj darbų dirba Šv. Kazimiero Akademi 

ja, kaip pasišventusiai darbuojasi Akademijos

C

siinokinus, energingai imtis džius ir savo vietinius eko
nominio pobūdžio klausimus

Šios rūšies konferencijai vie-

nukentėti kaikurie geriausi' Amerikoje gyvenančius lietu- 

Lietuvos sūnūs iš Amerikos ’ vins, įstatyti į praktiškas gry 

lietuvių tarpo. To finansinio nog komercijos vėžes, atsipa-

gerbiamuosius Amerikos lie

tuvių Prekybos Butus (Cbam-

pareikšti vilties, kad Lietuvos 
ekonominiai santykiai su šia

bers of Commerce), ekonomi s-j galinga Dėdės Šamo tėviške ir

krizio pasekmės dar ir dabar laidojant nuo abstraktiškų tus, finansistus ir prekybinių- mūsų brolių Lietuvos išeivių

Rėmėjos, visi tuiėtumėme prisidėti, kad pa- nėra visiškai išdilusios, nors galvojimų; čia taipos prisiei-

lcngvinus šios įstaigos ir jos rėmėjų sunkių 

naštų.

Tat, į talkų!

T3555?*?

Lietuvos ekonominis gyveni- na mobilizuoti mūsų patyri 

mas, ačiū auksinės valiutos Ii- mus ir ryžtis prie atsukomin- 

to tvirtumui, yra jau toli nu-' gesnių praktikos darbų. Da-

ir pradėjo murmėti. — Štai kų prasimano , čiau... Kuomet vėl mečiau žvilgsnį ant klausiau toliau.

ir dar ant vargšo nelaimingo... Už kų jūs stogo, mergaitės ten jau nebuvo. Staiga

jį?... Kų jis jums padarė?.. ji kažkų dainuodama prabėgo pro mane,

Visa tai man nubodo ir aš išė jau, įbėgo )>as senutę ir juodvi ėmė bartis. Se-

tvirtai pasiketinęs būtinai šį dalykų iš- nutė pyko, ji garsiai kvatojo,

tirti. | Štai žiūriu, vėl bėga mano undinė. Pri

Įsisukęs į &inelį atsisėdau prie tvoros bėgus prie manęs sustojo ir atydžiai pa- 

unt didelio akmens ir pradėjau žiūrėti į žiūrėjo man į akis; paskui apsisuko1 ir lė- 

tolį. Po mano kojų neramiai ūžė nakties ' tai nuėjo į uostų. Tuomi nesibaigė: isti- 

audros įsiūbuotos jūrės. Įsižiūrėjęs į vie- sų dienų ji sukosi apie mano kambarį; 

nodų Imngų siūbavimų užsimasčiau, uisi- ’ dainavimas ir šokinėjimai nepersitraukė 

svajojau. Praslinko valanda, o gal ir dau- ' nė minutei... Stebėtinų ypata!.. 

giau... Staiga pasigirdo neaiškūs dainos J Pavakare, sutikęs jų tarp durų, pra- 

Imlsai. Taip,’ tai buvo daina ir neaiškus _ dėjau šių kalbų:

.jaunos merginos balsas, — lx»t i* kur jis 

ėjo .’.. Apsidairau — aplinkui nieko nemu- 

tyti; įsiklausau — balsas lyg iš dangaus 

skrenda... Pakėlui akis — ant mano ba

kūžės stogo stovi palaidais plaukais, leng-

— Klausyk, aklasis velniūkšti, — * vaiue drabužyje mergaitė, — tikra undi- 

tariau imdamas jį už ausies, — sakyk, nė. Ranka prisidengusi nuo Mulės ūkis ir 

kur tu šiąnakt su ryšuliu vaikščiojai? --j atydžiai žifiriilama į tolį, ji tai juokis, 

Ntajga mano neregys siūle javo ir sušuko, i pati su savim kalbėdama, tai vėl tlaiiia-

— Kur aš vaikščiojau?... niekur ne-j-ve. 
vuikH'iojau... šū ryšuliu k<d< i u ryšuliu ?.. I Netikėtai man )>asirodė, kad tų jm-

Henute šį krintą tai jau tikrai išginto tį balsų Imvau girdėjęs naktį. Užsimųs-

— Pasakyk man, gražuolė, — paklau

siau — kų tu šiandien veikei unt stogo?

— Žiūrėjau iš kur vėjas pučia.

— Kam gi tau tus reikalinga žinoti? 

— la kur vėjas, iš ten ir laimė.

— Argi šauki daina laimę?..

— Kur dainos — ten ir laimė.

• *— Na o.jeigu nelaimę užsidainuosi?

— Tai kas!? Kur negeru, ten pikta, o

nuo )>ikt«) ligi gero vėl netoli, — žinovo 

tonu atsakė ji. ' .

— Kas tave tų dainų išmokino? —

___

kus — neatsisakyti nuo tai- antrųjų tėvyne laikui bėgant 
kos, daugiau susidomėti eko- augs ir stiprės abiejų šalių 
nominių santykių ateitimi ir naudai.
susirūpinti čia iškeltos konfe- P. Žadeikių,

Niekas nemokino... Užsigeidžiu — 

dainuoju...

— Kaip tavo vardas, mano daini

ninke ?

— Kas krikštino, tas ir žino, — at

sakė šypsodama.

— O kas krikštino?

— Bene aš žinau, — atšovė.

— D aš apie tave šį-tų sužinojau — 

tariau jai.

— Aš sužinojau, kad tu vakar naktį 

vaikščiojai ant juros kranto.

Čia aš visai rimtai papeakojau vi

su, kų buvau matęs, tikėdamas jų nors 

kiek sujudinti... Nėkiek!.. Ji tik visa 

gerklė susikvatojo.

— Daug matėte, bet mažai žinote, 

gi kų žinote, tai laikykite už dantų.

Pradėjus temti, liepiau tarnui atneš

ti virdulį, užsidegiau žvakę ir rūkyda

mas atsisėdau prie stalo. Jau baigiau ant

rų stiklų arbatos, kuomet staiga sugirgž

dėjo durys ir už mano pečių pasigirdo 

tykūs žingsniai ir drabužių šlamėjimas. 

Krūptelėjau ir atsigrįžau — tai buvo ji, 

mano undinė. Ji tykiai atsisėdo priešais 

mane. Ji, rodos, laukė klausymo, bet aš 

tylėjau... Jos veidas buvo išbalęs, aiškiai 

rodųs vidujinį susijudinimų, ir jos ran

kos lengvai drebėjo.

Ši komedija man nusibodo, iv oš jau 

norėjau pačiu paprasčiausiu būdu per

traukti nejaukių tylų, pasiūlydamas jai 

stiklų arbatos, kai staiga ji pašoko, ap

kabino rankomis mano kaklų, ir ugninis 

bučkis suskambėjo ant mano lūpų. Akyse 

) >usi dai ė tamsu, galva ))iadėjo k\aisti...

— O jeįgu aš, pavyzdžiui, praneščiau ’ Suspaudžiau visa jaunystės aistra jų savo 

komendantui? — ir čia aš padariau labai • glėbyj, bet ji, tarsi gyvate išspruko iš ma-

rimtų minų. Ji staiga pašokus uždainavo 

ir kaip išbaidyta iš krūmų jaiukštytė pra

dingo. Paskutiniai mano žodžiai buvo vi

sai nevietoj. Tuomet aš nesupratau jų 

,reikšmės, bet vėliau teko jie apgailėti.

no glėbio, sukukždėjus ausin: — šiąnakt, 

kuomet visi sumigs, ateik į pajūiį, — ir 

kaip vilyčių išlėkė iš kambario. Prie

angyj jmrvertė ji virdulį ir stovėjusių 

ant grindų žvakę. (Bus daugiau)

• ---------------------- ---- ----------
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Prašau Į Mano Kan^r Į LIETUVIAI AMERIKOJE . New Body, New Beauty, New Motor
In New Essex Challenger Coach

Prof. Kampininkas

PROF KAMPININKO
RADIO.

tuviu kolonijoj dn tebėra už
silikę seni iš Liętuvos laikai, 
— kada meškos už nosių po 
kaimas vedžiota.

D. L. K. Vytauto savitarpi- 
Į.nės pašelpos draugijoj pri
klauso didžiuma kataliku, o 
pustuzinis laisvamanių, sako
ma, “už nosių” nuvedė juos 
šalin nuo Vytauto 500 m. su
kak t u v i ų |tam i,nė j i mo.

CLEVEIAND, OHIO.
Iš Lietuvių Centro.

Clevelando lietuvių visuo
menė susidomėjo nepaprasto
mis iškilmėmis, rengiamomis 
kovo 9 dienų, lietuvių cent i e.

Tų dienų bus apvaikščioji- 
mas dviejų lietuvių švenčių: 
Šv. Kazimiero diena ir Lie
tuvos nepriklausomybės pas

Sovietai. — Sutuokimu rQ. sukaktuvės.
• Teko girdėti, kad dalyvaus

atai, 2 d. kovo 7:30 Mišio
se skyrius ėjo “in eorpore”

Panevėžys. — švietimo Mi
nisterijai nustačius gimnazis
tams kepurių uniformų, vie
nos Panevėžio gimnazijos mo
kiniai įsitaisė kepures net 
“septynių uniformų”: vie
ni Šv. Min. nustatytas, kiti 
ei v i les,
raskas
ir t. t. Taigi Panevėžy neužil
go bus kiek mokinių, tiek

gio ir kviečio, komunistams i 
pavvko išrasti naujas grūdas,ž>'"K'sn*s •««» 
kurio derlius, os,), bus nepop-1 k”'l> tai Hv- Jur»'°
rastas. Ant dviejų ir pusės
akrų žemės to grūdo išaugs 
net trys tonai. Dabar sovie
tai ieško išradimo, kaip tų 
grudų padarius komunistu,

kiti kazokiškas “ab-!nes dabartiniai javai (rugiai,! 
<iti senų gimnazijų kviečiai ir kiti) paeina iš bur 

žuazinės veislės.

“gimnazijų”.

Kaunas. — Nepavykus ka
rininkui Sutkaičiui “liolda- 
pu” apiplėšti žydų bankų, da
bar banko tarnautojas Mileris, 
kuris pirmas davė žinių poli
cininkui apie plėšikų, nori be 
“lioldapo” ta bankų apiplėšti. 
Reikalauja 5,000 litų. Bankos j d. čia 
3,000 1. jau duoda. Derybos artistai,
'apiplėšimo” da tebeina.

choras, Lietuvių Simfonijos 
1 orkestras, Mot. Sų-gos 26 'kp. 
choras, mažųjų mergaičių cho
ras ir visa eilė solistų-(čių).

Prakalbas sakys kun. V. 
Vilkutaitis, kun. E. Steigmo- 
nas ir adv. P. V. Česnulis. 

Art. Marijona Čižanskienė,

prie šv. Komunijos. Linksma j 
ir malonu buvo žiūrėti į tokj 
būrį, ir kad visais žvilgsniais Į 
daro pažangos.

Rėmėjų vajaus vakarienė
Kovo 30 d. Visų Šventų pa

rap. svetainėje bus vajaus va
karienė. Komisija deda pastan 
gų, kad būtų didelis pasiseki
mas. Čia geraširdžių malonė. 
Tikimės, kad rėmėjos nepralo-, 
Šime. •

Taipgi tenka mums ačįuoti 
mūsų klebonui kun. J. Paš- 
kauskui, kad užleido rėmė
joms parapijos vakarienę. La
bai esam dėkingos jam už to
ki prielankumų.

Narė.

kuri veda Mot. Sų-gos ir ma- 
Chicaga ir Brooklyn. - nwrgaičil} dl0rn8> 8iam 

Miesto ramdomi šlavikai i r! pr„„r|1 akoinpanHOS ke]io.
‘•įeli.j” valytojai ffla labai |ms ir iipjl
susirūpinę, kad ldyti kele,4 dain,j soi„.
darbo, nes visas sąšlavas ir i ,T. , „ ...

i ! Vietos žymesniejikiemų įsiimtas Maskvos w . . . . . . .šauniai rengiasi perstatyti ke is biznio.Įrangai renka ir krauna i sa-
vo •‘proletarinį menų’

Thia New Essex Challenger Coach, new from radiator to rear bumpera, with diatinctive, modemistic lines and 
interior treatment, will carry the banner of the type that Essex pioneered and made popular. Larger and 
roomier, becauae of increased wheelbase, thia Challenger model has * new collapsible seat which gwes easy 
access to the rear compartment in which three full grown passengert can rast comfortably in the new luzurious 
cushions. New performance is achieved through an entirely new engine.

miero duktė, gyvenanti Lietu
voje, Kretingos apskr., Gargž.-, 
dų valse. ( ir paštas) Vėžai
čių dvare, jau penkti metai 
kaip sergu nervų liga, kurios 
jokiu būdu iki šiol negalėjau 
pagydyti.

Kadangi esu labai neturtin-

PAIEŠKOJIMAS. neš per lietuviškus Amerikos 
laikraščius arba tiesiog manv
šiuo adresu: Lietuva, Panevė
žio apskr., Rozalimo paštas, 
Bįrjagalos dvaras, (Alfonsas

Aš Julijona Vinsiavienė jia- 
ieškau Š. Am. Suv. Valstijose 
savo sūnaus Dominiko Vins-
lavo, nuo kurio jau nuo 1922 ginsią vas sūnus arba) Julijo-
ni. negaunu jokios žinios. Iš»na Vinsiavienė; 
neaiškių šaltinių sužinojau,! Su aukšta pagarba 
kad sūnus yra nužudytas, ar J. Vinsiavienė.

Pardavė biznį.
S. Gadeikis ir S. Misiūnas 

laikė valgomųjų produktų
krautuvę per devynis mejus.' Ir todėl toliau be pašalpos
Šiomis dienomis S. Gadeikis 'gydytis nebegaliu, lai nuošir- 

1 pardavė savo dalį S. Mišių-,<tžiai prašau giminių, pažįsta- 
vaidylos'nui ir kovo 1 dienų pasitrau- mų ir užjaučiančių suteikti 

' man pasigydyti malonių pašal-
dramų. Šv. Kazimieras . i S. Gadeikis ir S. Misiūra.'p.^ kurių labai prašau siųsti

Programa prasidės lygiai per tų laikotarpį pavyzdingai į , ,° 1 _ . 1 _ ? lanksčiau pažymėtu adresu.
Sv.„ ... , .. . , 6:30 vai. vakare,Kaišiadorys. — Y asario 1 ...

.... , . parap. svetainėj,įvyko vakaras, kurio. * , .
' . , . , ... I Paprastai, rengiant pqn-kaip da niekur iki. . , , . . - . . . ..sius vakarus erdvingoj Sv. kulturimo judėjimo

Jurgio .vedė bizni ir jiems gerai sekė-
i...,.’ . . . į Su tikra pagarba• si. Jie taip-gi buvo ir dideli
(rėmėjai visokių labdarinių bei į Teklė Jurgulaitė.

šiol nebuvo 
publikai

girdėt, “užgavo 
žada.” Kaišiado-

Westfield, Mass. — Čia lie-1rys dabar yra be žado.

Jurgio parap. svetainėj pri- j Dabar roselandiečiai susi- 
trūksta vietos. Taigi patartina į rūpinę, kad S. Gadeikis ne-

! laiku ateiti, nes visi žinome,1 apleistų šios apielinkės, nes

SAVO KRAŠTO REIKALU.
kad salėj kėdžių yra tik apie pasijustume netekę didelio re-. - 1 1 •

i šeši šimtai.
Kom — Na.

Šis garsus posakis: “Saldų kad niekuomet nė vienas pi-,
Jr garbinga už tėvynę mirti” lietis neturi pamiršti bendrų! INO. HARBOR. INO.
yra atsiradęs prieš du tūkstan tėvynės reikalų, ypatingai, kai i 
čiu metų senovės romėnų im-! gresia nepriklausomybei pavo-J Smagus vakaras.
peri joj. Jo autoriumi yra gar-1 jus. Tuomet reikia padėti,
sus poetas Horacijus. Šis žmo-(kaip kas gali, nesigailint, il
gus buvo tos didelės imperi
jos pilietis, kurio tėvynė val
dė ne tik savo šalis, bet tu
rėjo daugybę kraštų nukaria-

reikiant net paaukoti savo gy-

įniręs savo mirtimi, Balti mo
vės mieste apie 1922 m. Bū
doma visai beturtė ir gyven
dama skurde, norėčiau išieš-j 
koti savo sūnaus palikimų, 
jeigu jis tikrai yra miręs. Į 

Būsiu nuoširdžiai dėkinga

Periodinei Skausmai

1 tam, kas žinodamas kų nors 1*^

I apie mano sūnų arba jo pali- 
' kimų ir kaip jj išieškoti, pra-

Ekskursijos
Lietuvių R. K. Federacija kartu su 

dienraščiu “Draugu” ruošia šiais metais 
dvi ekskursijas į Lietuvą per Romų.

Pirmoji ekskursija išplauks laivu 
“Rochambeaų” iš New Yorko 23 bal.
(April)f Sn tuo laivu vyksta daug Ame
rikos maldininku

Labui palengvinami su 
ORANGEINE MILTELIAIS 

Milionai kasmet suvartojami per 
virš 30 metų
NEKENKIA

JUSU APTIEKININKAS PARDA
VINĖJA IR REKOMENDUOJA 

ORANGEINE 
MILTELIUS 25c

•OWDEI

Lietuvon.
kainuos vykimas į Liurdą ir per Paryžių 
į Kauną. Vėliau pranešime.

Antroji Federacijos ekskursija iš
plauks iš New Yorko į Romą Gegužės 17 
d. Neapolyje bus apie 26 geg. Maldinin
kai aplankys Vezuvijų, Pompėją ir pa
bus Romoje apie 7 dienas, bus priimti 
pas Šv. Tėvą, pelnys Jubiliejaus atlai
dus, pamatys garsias katakombas ir per 
Y’ienna į Kauną.

Ši kelionė kainuos, jei susidarys grū- 
pė iš 25 žmonių II klasės: laivas $120.00. 
Neapolyje ir Romoje buvimas ir kelionė 
$18.60. Iš Romos į Kauna kelionė $29.75. 
Viso $176.35.

Trečia turistine klase; Laivas $104.00. 
Neapolyje ir Romoje buvimas su kelione 
$17.15; iš Romos ,į Kauną geležinkelis 
$18.35. Viso turistinei klasei $147.50. Jei
gu Jūs patya, ar Jūsų pažįstapii norėtų 
prisidėti prie viėnos, ar kitos ekskursijos, 
greitai praneškite į “Draugą” 2334 S. 
Oakley Avė., Cbieago, III.

C^DRAUGAS^nS^Co7^^^Z
2334 S. Oakley Avė.,

C'hicago, II.
Gerbiamieji; Noriu važiuoti su Fede
racijos pirma ekskursija ..............

į Eucharistinį Kongresą ir į Lietuvą.
Antra ekskursija............................
į Romą ir Kauną.
Praneškite žinias;

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

Mano vardas ................. ............. .

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

liniukų į 30-jį Tarptautinį Eu
charistinį Kongresų, kuris įvyks Karta-' 
gos mieste, Afrikoje geg. 6—11 d. Ameri
kos lietuvių ekskursija prisideda prie tos 
bendrosios Amerikos katalikų ekskursi
jos ir gegužės 2 d. pamatys Gibraltarą, 
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 viešbūčio. Kas ry
tas Eucharistinio Kongreso dalyviai bus 
nugabenami į Kartagų ir parvežami lai; 
van. Kongresas tesis nuo geg. 6 d. iki ll 
d.

Geg. 12 d. laivas išplauks į Neapolį 
ir 13 d. iš ryto bus tame stebėtino grožio 
mieste. Keliauninkai aplankys ugniakabiį 
Vezuvijų, garsų Neapolio akvarijumų, 
stebuklais garsių šv. Januario katedrų, 
Muziejų ir atkastąjį miestų Pompea.

Geg. 14 d. po pietų traukiniu išva
žiuos Romon. Romoje pabus keliauninkai 
keletą dienų. Bus priimti pas šv. Tėvų; 
aplankys Amžinąjį miestų, pelnys Jubi
liejaus atlaidus ir paskui iš Romos per 
Genoų, Nicejų į Liurdų. Iš ten per Pa
ryžių, Berlyną į Kauną. Kelionė jūrėmis 
iš New YTorko į Tunisą, gyvenimas per 
visą Eucharistinį Kongresų laive ir ke
lionė į Neapolį viso kainuos $210.00. Ke
lionė automobiliais Gibraltare Algerijoj 
ir Tunise $22.50. Uostų mokesčiai $11.00. 
Atgal iš Havre į New Yorką $100.00. 
Reiškia viso round trip turistine klase 
jūrėmis $343.50.

Kol kas neturime aiškių žinių, kiek

įliejo.

Pasigestu jo labdariai, drau 
gijos ir buvę kostumeriai, nes 

(jis mokėjo su vigais maloniai 
: sugyventi.
j Suprantama, kad S. Gadei- 
. kis be biznio nebus, nes jis

Vasario 23 d. parapijos sve- turi gabumų ir biznis jam se- 
tainėj Šv. Onos draugija iš kasi.
E. Chieagos, Ind., buvo su-j Tat linkėtina fe. Gadeikini! 
rengus gražų. vakarą. Vaidin- įsigyti vėl kokį biznį šioj apie-1 

oselandiečiai nepa-!

vvbę. Nes pavergta tauta — 
s žmogus.

. . . i ta 3 veiksmų drama. Visi lo- linkėj, o rosela
s lietuviai vpatin-'v.. . i • x,-i 1 • -r ... - • 8*‘Jai savo1 roles gerai atliko, mirs.

tai sergantis žmogus
Taigi mes

vę. Romėnams nė į galvų gal | gai turime budėti, kad išlai-; ..
. 'As numaniau,neatėjo mintis ginti savo te-,kvtume savo laisvę, nes mū- , .. , . , ,...... draugija turi tokių gerų ur

vyne, nes jų saugojos visi kai- Su tautos, mūsų teritorijos.... , ,. , ..... . .. . , ' tiscm, kad ir vyrų roles kuo-mynai, kad tik nepakliūtų po dalis vra svetimu valdoma.' . . . ,,\ ‘ . geriausiai atloše.
Mūsų broliai nesą sunkia ver-, , ....

‘ .... I Dr-ja turi darbščių pirm.
guvės naštų. Ju kalba, jų tei- ... .... . . . !.. .... ... . . ■. . , .. .. .Visos nares i s vien darbuoja-

su s posakis: Saldu ir garbin- sės yra suvaržyta. Jie šiandien • , , • j- > .• , i.... I, „ .. ai, tat ir didelius darbus nuga uz tėvynę mirti . i laukia gal musų pagalbos, is-

jų valdžia. Tačiau iš tos val
stybės vyro lūpų išėjo tas gar-

. veikia.
Iš to mes matom, kaip jie i vaduoti juos iš sunkios vergu-, man

tada mylėjo savo tėvynę. Jos J vės. 
piliečiai buvo jiasirengę mirti
dėl laisvės, dėl garbingo savo 
tėvynės vardo.

Del to ir bijojo jų visi kai-
myriai: lenkės jiems ir mokėjo j kad, atėjus progai-, galėtum 
duoklės, kad tik išlaikytų Į drąsiai žengti savo brolių, sa
navo nepriklausomybę. įvo brangiausios sostinės Vii-1

Bet neilgai jie taip mylėjo j niaus vaduoti. Tada tau nebus 
tėvynę. Pralobę romėnai dau-i baisu mirti už tėvynę, bet prie 
giau linko prie visokių sma- šingni, tau bus malonu, tu
gumų, žaidimų, negu rūpinos 
savo tėvynės reikalais. Jų pi; 
liūčiai net vengė, tiesiog nes
tojo karo tarnybon. Jie ėmė 
samdyti svetimšalius.

kad šv. Ono.' Viena kostumeriu.

ATSIŠAUKIMAS.

Aš, Teklė Jurgulaitė, Kaži-!

V I D U RI y 
NEVEIKLUMASpatiko tas jų

j vakaras.
Lietuvi įsidėk giliai į širdį! Ant galo buvo šokiai. Links- 

sau šį gražų posakį: “Saldu'mintasi iki vėlumos.
ir garbinga už tėvynę mirti”. ’ Eastcliigietės, daugiau su-,res* lr Pa8l8ek,m» In,kU 
įgyvendink jį savo darbuose,'rengkit tokių smagių vakarų.: TRINERIO KARTŲ VYNĄ

Vidurių neveiklumas mažina jūsų J€- 
Kas. Tada nei liĮfonis, nei sveikas. Į 
Tokia jusi) padėtis mažina jūsų prog- I

Buvęs harbodietis.

ROSELAND, UL

mirsi, kaip karžygys, ir už.
Rėmėjos.

Šv. Kazimiero Rem.

regulcriSkai po mažų dožų ir atgau- į 
si Jėgas! Jis išvalys jūsų virškinimo, 
Liana lų ir išeisi lauk regulerlškal ir ’ 
pilnai. Jūsų apetitas ir virškinimas 
greit bus atstelgtas. Tos tai prie-' 
tastles delei taip daugelis daktarų' 
jj rekomenduoja! Visose aptiekose. 
Sempelis iš Jos. Triner Co., 1383 
So. Ashland Avė., Chleago, 111. I

, , 1 NEŠIOK AMO SEMPELIO KUPONAS,4 sky-. 1>cpl.
tavo drąsų minės tave kartų rius vis eina stipryn ir pir- . vardas ........................................ •
kartos. • myn.

Supras tada mus mūsų bro- { aszst-
liai vilniečiai, kad rnes juos!

i
' Adresas ............................ .. ........................... !

Ir štai garsioji Romos i n ipe- mylėjom, mes jų neišsižadi:"- Į 
rija -žlunga dėl to, kad jų jom. Nesudrebės mūsų širdys Į 
trieilė savo kraštui išnyko, jų ir nenuliūs mūs veidai, bet kie-

alslng the Family^,,cltvt
OO '/OU 

'StLLO KID"

pastangos vaduoti tėvynę nu
ėjo visokiuos žaidimuos, cir
kuos. Atsisakę nuo karo tar
nybos, nustojo savo pirmykš
čio karingumo. Ir, aiškus da
lykas, tokia tauta, kuri nesirū
pina savimi, turi priklausyti 
nno kitų.

Šis pavyzdėlis, o jų galima 
rasti ir dauginu, moko mus.

tai suspaudę kalavijus, tia 
greičiau, tik greičiau skubė- j 
sim į sostinę Vilnių, nes mes 1I
gerai žinom, jog Y’ilnius nebus , 
mums grąžintas be kraujo ir 
aukų.

K. J-k s.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”.

HELŪO
/or e.tv ruc fpg: 
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Trečiadienis, Kovo *, 1530

CHICAGOJE
PRELOTAS JULIUS MACIE pražūties G žmonių šeimynų,

nes, jei ne Jūsų Prakilnybės 

pagulba, jie būtų tikrai žuvę

JAU SKA S IR 2YDAI.

X Viaų cortlisidiečių, ilgai laui 

kiama knyga (Parapijos , 

ž.valga) jau pasirodė tarpe 

parapijonų. Žmonės labai 

džiaugiasi ta knyga ir Įverti
na. Sulig reAgimo komisijos

N. P. DRJOS VAKARAS.

Brighton Paark. — Vasario 

23 d., Nekulto Prasidėjimo vakarų, 

parapijos svetainėje įvyko

vakaras su gražia programa

gyvenimo juroje. Žinodami,'nutarimo, knygų gauna visi dr pasilinksminimu. Vakarų 

ciejauskas atvyko j Chieago, kad mes vis tiek nepajėgsime ’ tie, kurie aukojo parapijos ju-1 surengė moterų ir mergaičių 

tuojau žydai pradėjo telefo-'Jiems atsidėkoti — iš visos biliejni 10 dol. O kurie norės Nekalto Prasidėjimo draugija 
nuoti ir sveikinti jį. O kai širdies trokštame, kad Visa- nusipirkti, knyga kainuoja 21parapijos naudai., atvaidinta 

Marųuette Parke buvo apvaikš galis Dievas užmokėtų jiems dol. Patartina visiems įsigyti veikalas — lietuviškos vestu-

Kai tik prelotas Julius M&-

J—i ■■-----U"

kad ir. žitas vakaras buvo su- IS ROŽANCAVOS DR JOS.
rengtas parapijos naudai. Į -------------------------------

Lauksime daugiau panašių

Namiškis.

V Y ČIAI APVAIKŠČIOS ŠV. 
KAZIMIERO DIENĄ.

North Side. — šv. Rožan

čiaus draugijos susirinkimas 

įvyko 23 d. vasario, parap. 

svet., kuriame peržvelgta vi- j 
sas draugijos veikimas. Apie j 

rengiamų “bunco party” pra

nešta, kad pramoga rengiama

DIDINA
ATSPARUMA
KOVOTI

LIG AS

čiojaina vasario 16 diena, vie-į už visų gerų, duotų sulaukti. X North Side gerų parapi- vės, Svarbesnes roles atliko ščįojimas įvyks ir t 

nas jų net atvyko pas mus, gilios senatvės ir leistų atei- jonų, žymų veikėjų P. Kana draugijos narės. Veikalas gra- kilmės bus Cicero, Šv. Auta 

kad pasidalinus ir pasidžiau-jtyje būti tokiu pat žmonių pę ištiko didelė nelaimė: tapo žus, jausmingas ir įspūdingas, no bažnyčioj, ateinančiam sek- 

gius prel. Maciejausko dar- geradariu, kaip iki šiol. ,automobiliaus labai sužeistas primenąs gražius musų tėvų niadieny, 9 valandų ryto.

Šv. Kazmiero, L. Vyčių glo

bėjo, diena pernai pirmų kar

tų buvo iškilmingai Chieago-Į visu smarkumu. Ji Įvyks 21 

je paminėta. Panašus aptvaik- 

šį metų. Iš

bals ne tik Švėkšnoje, bet ir 

visoje Lietuvoje.

Bet žydams šito neužteko. 

Vasario 26 dienų jie surengė 

savo prakalbas, Labor Lyceu- 

me ir į jas pakvietė prelotų 

Julių Maciejauskų.

Ponas Kalvaitis, Lietuvos 

konsulas Chieagoje perstatė 

prel. J. Maciejauskų anglų 

kalboje, o pats prelotas žydiš

kai kalbėjo apie žydus Lietu

voje.

Jis aiškiai nupešė jiems, 

kaip žydai gyveno Lietuvoje

“Teduoda, Jūsų Prakilnybei ir dabar jau trečia savaitė

Dievas būti šviesia žvaigžde, 

pas kurių kiekvienas suvar

gęs be tautos ir tikybos skir

tumo, galėtų rasti prieglaudų 

ir užtarymų.”

Visi žydai trukšmingu del

nų plojimu priėmė šitų pas

veikinimų.

Toliau kalbėjo ponas Levin- 

solm’fts, žydų laikraščio Chi-. 

eagoje redaktorius. Jis ragi

no, kad Lietuvos žydai orga- 

nizuotųsi ir šelptų žydus Lie

tuvoje, nes jiems dar daug

Rusijos laikais ir kaip jie reikia pagelbos.

dabar gyvena laisvoje Lietu

voje. Pirmiau jie nesinaudojo 

lygiomis teisėmis, o dabar yra 

lygus kiekvienam piliečiui ir 

turi tas pačias teises. Pavyz

džiui, kalbant pirmiau jiems 

nebuvo galima pirkti žemės, o 

dabar jie gali pirkti ir laiky

ti.

Pirmiau tik tam tikras nuo

šimtis žydų galėjo lankyti uni

versitetus, o dabar jie gali 

pasiekti aukščiausį mokslo 

laipsnį, jei tik nori ir turi ga

bumų. lr jų pačių mokyklos 

yra valdžios šelpiamos iv už

laikomos.

Žydams ir miestuose bei 

miesteliuose dabar yra geriau 

gyventi. Pirmiau labai daug 

purvo buvo. Apie gatvių tai

symų nebuvo ir kalbos. C da

bar net mažiausiuose mieste

liuose gatvės yra taisomos ir 

šaligatviai dedami. Žodžiu sa

kant, Lietuva diendienomis 

daro pažangos tarp daug sun

kumų, vargų ir įvairių nesu- 

sipartimų.

Toliau kalbėjo rabinas Le

vin’as. Jis tvirtino, kad Lietu

vos valdžia yra prielanki žy

dams. Žydai privalo remti jų 

ir reikalauti, kad Lietuvos 

sostinė, Vilnius, būtų grąžin

tas jai. Baigdamas savo kalbų 

sušuko “Vailio Lietuva su 

savo sostinė Vilnium!”

Bar kartų kalbėjo prelotas 

Julius Maciejauskas ir ragi

no žydus nepamiršti to kraš

to, kuriame jie gimė ir augo. 

Ragino juos būti vienybėje su 

lietuviais, nes tik tokiu būdu 

bus galima parodyti dėkingu

mų savo gimtiniam kraštui.

Pagaliau žydai gausiai pa

rėmė Švėkšnos gimnazijos rei

kalus, sudedami keliasdešimts 

dolerių aukų. Be to, pralotų 

jie užkvietė į kitų susirinkimų. 

Gimimo Par. parapijoms

NORTH SIDES ŽINUTES.

kaip guli Šv. Marijos ligoni

nėje. Pažjstami ir draugai ma

lonėkite aplankyti.

X Vyčių 5 kuopa dabartiniu 

laiku smarkiai pradėjo veikti. 

Susirinkimai daromi kiekvie

nų antrj*, trečiadienį. Nariai 

skaitlingai lankosi. Artimiau

siu laiku mano įsigyti nuosa 

vų radio. Stato scenoje labai 

juokingų komedijų (“Prohi

bicijos daržels”), o naujų na

rių prirašyme taip pat nema

no pasiduoti kitoms kuopoms.

Valio, Vyčių 5 kuopa su 'pir

mininku Kastu Savicku prie

šaky. Elkas

papročius ir galima buvo pa- Kaip ir pernai, visos Cbi- 

tėmyti žmonėse didelį pasiten- cagos Apskričio kuopos pri

kraunu. ims gv> Komunijų “in corpo
,Visi vaidintojai savo ro’ -s re” Visiems bus prisegta gė- 

gerui atliko. *Įg per mišias giedos jungti-

Pb vaidinimo ėjo šokiai, ku- nįs £. V. C. Apskričio “Dai

ne tęsės iki vėlai nakčiai. ,nos” ir Šv. Antano parapijos 

Panašūs programai patenki- c]lOras. Po Mišių, svetainėj 

na Vitus: suaugusius ir jau-'bendri pusryčiai.

nuomenę. Suaugusieji prisimi- 

na gražius Lietuvos papro

čius, o jaunuoliams buna gra

žus pamokinimas padorumo 

visose pramogose. Tokie va

karai turėtų būti skaitlingai 

lankomi, nes jie yra ir pamo

kinanti ir rengiami kokiam 

nbrs kilniam tikslui. Kaip

Gražesnio įspūdžio mūsų

X Vyčių 5 kuopos mėnesi

nis susirinkimas bus 4 d. ko

vo. Visi nariai susirinkite 

Švėkšna taipgi eina pirmyn skaitlingai, nes daug yra svar- 

pažangoje. Ypač gimnazija bi\ reikal,l. narstymui. Arti- 

puikiai vystosi. Tik vienų mo- basi vak., reikia tinkamai prisi

kytojų yra apie dvidešimts. 

Keli šimtai studentų lanko 

gimnazijų. Tarp tų studentų 

daug yra ir žydų. Pats Švėkš

nos rabinas ateina į gymnazi- 

jų irmokina tikybes.

Visi žydai džiaugėsi prel. 

Juliaus Maciejausko praneši-, 

mu ir pabaigoje plojo ranko

mis.

Toliau kalbėjo rabinas iš 

Darbienų. Ir perskaitė Švėkš

nos žydų rekomendacijas ant 

pergamino. Jis skaitė žydiš

kai, o aš paduosiu tik lietu

viškai, kad gerbiami “Drau

go” skaitytojai žinotų, kų žy

dai mano apie prelotų Julių 

Maciejauskų. Jie jam taip ra

šo:

“Jo Prakilnybei pralotai 

kun. Juliui Maciejauskiui 

Švėkšnos dekanui ir klebonui.

“Dėkingumas — kiekvieno 

žmogaus pareigą, bet mums, 

Izraelitams, sulig Talmudo ir 

kitais šventais įstatymais yra 

didelė prievolė. Todėl mes, 

Vainuto, Naumiesčio ir kitų 

aplinkinių miestelių Izraelitai, 

jaučiame moralę prievolę dė

koti Jums už išgelbėjimų nuo

ruošti. Po susirinkimo bus 

praktika. Visi artistai susirin

kite.

X Parapijos choras dabar

tiniu laiku labai susirūpino 

ir deda visas pastangas, kad 

tinkamai prisiruošus ir pasi

rodžius Melrose Parke varg. 

ruošiainųjam savo mokinių 

koncerte, kuris įvyksta 9 d. 

kovo. Artistai smarkiai prak

tikuojasi veikalų “Moterims 

Neišsinieluosi”.

IUBBY

d. balandžio.

Serga R. Savickienė. Narės 

malonės jų aplankyti.

Pranešta, kad Fed. skyriaus 

vakaras 16 d. vasario gerai 

pavyko. Vaidinimas buvo gra

žus.

lš Šv. Kazimiero Akad. Rė

mėjų darbuotės pranešta, kad 

kovo 9 d. rengiamasi prie va

SAUGUS
VISAI

1 ŠEIMYNAI |
v

Moterų Sąjungos 4 kuopos 

“bunco party” gerai -pasise

kė. Nors p. Dumbliauskų di- 

jaus vakaro. Veikalas parink j delis flatas, bet buvo pilnas 

tas vienas gražiausių, tinkąs j žmonių. Buvo iš W. Side p. 

gavėniai, būtent “Desenzano V. Lakavičienė su dukterim,

Mergele”. Tikietai platinami. 

Dr-ja pakviesta į rengiamų

jaunimas niekad' nėra taip į parapijos pasilinksminimų, ko- 

padaręs kaip per Šv. Kaži-Į vo 2 d., parap. svet. 

miero dienų pernai. Svarbu. Vyčių 5 kuopa irgi rengia- 

kad ir dabar visi gražiai pa

si rodytume ir kad kožna kuo

pa dalyvautų 100%.

si prie vakaro, 30 d 

Bus atvaidinta “Prohibicijos 

laiku”.

kovo.

kurios ir dovanų laimėjo.

J. Kriminskaitės buvo gra

žiausia dovana.

Ta pati Jaunutė.

PER 200 METŲ
Virš du šimtmečiu/T 17 D A O Gold Medai Haarlem 
Oil buvo pripažintaHy 1\ A, O gyduole Inkstų, Kepe
nų ir pūslės bėdose.' Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medai Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp- 
ęU/rovcd Gold Medai Haarlem Oil Capsules. 

irti lLff Pradėk tuoj. Trijų dydžių vaistinėse: 35c,
75c ir $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu
tėse “Gold Medai“ vardo ir kitu neimk.

štamo vUHEaevoo Aae 
RVUT, V U. SHOVJ YOU HOVJ] 

I HVPfOOTiZt 
H06K US - POC«V<. 
UKSO-\WHA€K '

“V"

Z/.

Gabenk 
Savo Prekes

.Telefonu

tą

TELEFONAS sutaupo jums 
laiką i,r pinigus. Jus galit per 
telefoną pirkti, parduoti ir nu 
rodyti, kur siųsti prekes.

Dažnai telefonu lygiai
pat padarai, ką asmenišku at 
silunkymu. Telefonu pasieki 
tolimų mieštoj žmones bo pa
sitraukimo nuo savo desko.

Dažnai long dtstance telefo
nu patrauksi daugiau domės, 
negu savo biznio kortele.... 
greičiau busi išklausytas,— 
per telefoną! Bandyk!
Bell Unijos Pasiekia Visur

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

BKLL SYITKM
One ftlhf One Syitam • Unir.r.ol Service

100 RADIO SETŲ
100 Radio setų sugrąžintų iš Kostumerių, katrie ne

galėjo išsimokėti. Jums tik tereikės užmokėti tiek, kiek 

paliko balansas.

R. C. A. Radiola Dynantic su kabinetu vertės $210.00 

už.............................................................................................................................................................$79.00

Atwater Kent 7 tūbų vertės $200.00 už ............................ $49.00

Steinite 7 tūbų vertės $125.00 už..................................................... $39.00

Brunswick-Radiola, Pbonografas ir Radio krūvoje ver

tės $250.00 už .......................................................................................................... $49.00

9 tubu Radio vertės $275.0U už ..................................................... $98.00

Grojyklys Pianas su rolėmis-buvo kaina $700.00 

už.............................................................................................................................................................$98.00

Skalbiama mašina, eleetrikine vertės $175.00 už $29.00

Bninswick Radiola vertės $200.00 už..................................... $29.00

Graži Victrola vertės $150.00 už..................................................... $15.00

Pianas rankinis, geras del mokinimus už.................................$19.00
Viskas guarantuota ir parduodame ant lengvų 

išmokėjimų.

REX RADIO SHOP

3343 South Halsted Street 

Telefonas Boulevard 3986

Hypnotism vs. Molasses.

ha, b a. Vve got you '
UO MY POVflfcfc AT LA4T, 
vou mvit oo as » say 
Ttu Aftt AYRAMOe. 
THE BOY STOOD <%> 
THE BO»AJtAJC DEC*. 
TlAOvCUS- RtaMOS
BiAJCo - SCA'T!

THE&TE You S Ai O t \ 

COOLOAi’T HYPMOTlZE. 
AUYBODY - LOOK A*T 
HIM-HES IMATRAUCB
AM' CAtfr OPE M ms 

MOUTH

y.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

į SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas

j tikrą specialistą, ne pas kokį nepa- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats. 

! po pilno išegzaminavimo. Jus sutau- 
1 pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų 
į daktarų negalėjo pagelbėt juma dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo. suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Bcope — 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, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenejusią, įsi
kerojusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

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

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

Apsisaugokite užsikrė

timo! Gydykite kiek

vienų žaizdų arba įsi- 

brėžimų su šiuo nenuo

dijančiu antiseptiku. 

Zonite užmuša bakte

rijas ir gydo.

10 PIECE (OSViETIC 
SĖT $1.97

Tbis ln a Famous Vlvani Hot and ln- 
eludes facn i>owilor, $1.00; Rougp, 75c, 
Tissue Cream $1.00, Dcpllntory $1.00, 
Facfal Astrlnąent $1.75, Bath Salt 1.00. 
Tcilet VVater $1.25, Perfume $2.75, Brll- 
llantine 75c, Skln tVhltener 75c. Totai 
Value $12.00. Special prlce. $1.97 for all 
ten pieces to Introduco this line.

Vardas ..................................
Adresas ..................................
Siunčiame per paštą COD 

Pinigai grąžinanti, Jei 
nepatenkintas.

Bca Van 580-5th Avenue, New York

»»į 'JkM* —

Avo.YbU OlbU'T 
HlPOlMTVZE ME?
I HAD MYTEETH STUCK 
UO A HONK O’MOUASItt, 
taffyau' COULOKJT 

CET THE M LOOSE /

— -
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Trečiadienis, Kovo 5, 1930

PIRMAS “DRAUGO” IR PEOPLES 
FURNITURE PROGRAMAS PER

RADIO ŠAUNIAI PAVYKO. 1

Prieškalėdiniai “Draugo” 7. Solo dainavo p-lė Anta 

ir Peoples Furniture Co. kon- nina Feravičaitė “Geliu puok- Kuomet

. ... i »• I >> t ’i Kl i «_ praktikuoti ni»,inu, ...»
eertai per radio paliko plaeio- stas (muzika Klarke, o zo- iaų-fttyv,ų nebuvo taip didetuu, kaip

džiui >i a kun Serafino) Šiandie. Žmonės gyveno nornmliai, uziai a. u. kun. otiannoj. ramUJ valgė 8Velk% VUi,B,
8. Mergaičių choras pildai- lr apsėtai turėjo tyro oro ir saulės

<t‘ 4

joj lietuvių visuomenėj neiš

dildomo įspūdžio. .Jiems už-

0 R H B O * B 
■»a

Receptas, kurį jis išrašydavo 
1892 yra popuieriškiau- 

sias laksatyvas.

Tat MMW MM
DR. R. G. CUPLER

GYDYTOJAS IR CHI RŪRO AB 
Oakley Avenue lr 24-taa Street 

Telef. Canal 1T13-0841

D A K T A A I
Bealevard 1»»»

DR. S. A. BRENZA

B

Dr. Caldwell 
medicinų. 1875

pradėjo
reikalus

, . . . , ; Bet net anais laikais jau buvo nuo
sibaigus, turėjome nuolatinių 1 navo porų dainų ?.ugino mo- sukietėjimo stiprių vaistų ir įaksaty-
paklausimų apie jų atnaujini-į čiutė” (Pociaus) ir 

mų ir prašytu, kad alnau-Įsau laivelis” (Šimkaus), 

jinimų neatidėlioti.

“Draugo” leidėjai ir l’eo-

<‘P|4,.,b5 vų. kurių Dr. Caldwell nepripažino 
r muae t|nkamup, iU1ti j savo vidurius. To

li. Mišrus choras
dėl jis išrašydavo savo receptų savo

ii- PacionUl»<’ 
baulele Vaistas nuo sukietėjimo, kuri jis

Valandos: 
ir

8 IU 4 p. p. 
Ketvergais vakare

Ofiso Valandos; • iki 12, 1 iki 
lr 4:88 lkl 0:28 vakaro

Ofiso Tel. Vietory 2487

Of. lr Res. Tel. Hemlock 2874

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

Antras ofisas lr Rezidencija
6504 S. ARTESLAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-2 
vak Antro Of. Vai.: Nuo 8-8 po 
piet. Utarn. lr Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

4608 S. ASHLAND AVĖ
Netoli 44th Street Chieago. IU

AT A6C *3

Ofiso Tel. Virginia 0024
Rezidencijos: Va* Buren

DR. T. DUNDULIS
SUI

DL J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4143 Archer Avenue 
Vai.: II ryto iki 1 po pietų 

2 lkl 4 lr 4 iki 8 v. v. 
Nedėliomis nuo 10 IU 12 ryto 

Namų Ofisas 2412 Franklin Blvd. 
Vai.: nuo 2:20 Iki 2:28 vak.

Tel. Canal 6764 Republic 8481

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas Ilgas 

vyrų, moterų lr valkų

D,ARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdiena nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedė-lioinis ir seredomis tik 

iškalno susitartu

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET 

CHICAGO

Tei. Lafayette 5793

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

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

Kertė So Western Avenue 
Tol Prospect 1022 

Rezidencija 2268 80 Leavitt 8t 
Tol. canal 2228

Valandos. 2-4 po pietų lr 7-8 v < 
NedelloJ pagal susitarimų

raudona” ir “Prirodino seni

plės Furniture Co. atsižvelgė žmonės” (Petrausko), 

į visuomenės norus ir sutarė 

surasti tinkamų stotį ir džiu

ginti klausytojus gražiomis 

lietuviškomis melodijomis.

Antras Visuomenės pagei

davimas tai buvo tas, kad 

koncertai tęstųsi ištisų valan

dą, o ne pusę valandos.

..Šisai dvejopas visuomenės 

noras tapo patenkintas ir pe

reitų pirmadieni, kovo 3 d., 

iš stoties AVI1FC pasiliejo Į 

erdves lietuvių melodijos. Vėl 

pasigirdo ir aiškus baisas

“ announcerio ” p-no Bulevi- 

čiaus.

Pirmutinį programų išpildy

ti gavo tos kolonijos daini

ninkai, kurie yra “Draugo” 

kaimynai, t. y. westsidiečiai.

Jr jiems pavyko tų atlikti ge

riau, negu iš jų tikėtasi.

Programa pirmai valandai 

buvo sudaryta tokia plati, kad 

nespėta visa ištisai išpildyti.

Prisiėjo apleisti net šeši nu- 

merai, kuriuose buvo mišrus 

choras, vyrų choras, merginų 

kvartetas ir solo. Gražiausios 

dainos prisiėjo apleisti, nes 

laiko truko.

vartojo savo praktikoj ir kuris at
sirado aptiekose 1892 ui. vardu Dr. 

. Caldvve'.l's Syrup Pepsin yra skystas 
'gugrin cnt mis vaistas, skirtas moterims, 

10. Duetų, “Temsta dienelė” į vaikams ir senyviems žmonėms Ir 
,,r .y, . , . . , . ikatp sykis jiems reikia tokio švel-
(Mi.IllUSkOS) dailia\O Antani- liaus, saugaus ir malonaus vidu
mi Feravičiutė ir Marytė Juo-į ka‘P »•

J l’o jo sėkmingų vadovybe šis vais-
zaičiutė. ,tas irodė savo vertę ir dabar labiau-

. šia perkautas skystas laksatyvas vi
li. Solo p-lė Adelė Šiaulių- s^me paaųlyje. Tas, kad milionai 

. - i • • y butelių vartojama kasmet, rodo, kad
VU Naktis svajonėms papuos- jis Įgijo žmonių pasitikėjimų. Tas 

' pat vaistas pašalina galvos skaudėjl- 
i mų. geltų, išpūtimų, nevirškininų,

12. Tas pats mergaičių kvar' neUkl™» miego ir apetito, blogo kva 
o . po, vidurių suirimo, slogų ir karš

tėtas padainavo “Lietuva 'aavimo.

, .... , , .y I Milijonai šeimynų dabar nuapsei-
brangi ’ ir ant galo nuarus1____

choras “Aš išėjau į girelė”.

ta” (Vanagaičio).

BRID6EP0BT0 ŽINELĖS.

WEST SIDE ŽINIOS.
X Ponas Budrikas da ilgai

i galės duoti lietuviškus pro- 

X Pirmadienio vakare west'gramus pM nHj kag

rfdiečiai nepaprasta, teikės, ! ‘ sektlladienis ir ketvirtadiem8 

bulelius prie radio ir klausė-|jo lietuvisko radio

na be Dr. Caldwell's Syrup Pepsin 
Ir jei jį kartų pabandysi, tai visada 
jo butelį turėsi namie netikėtam at- 
sitilyfrnui.

Ypatingai malonu pabriežti, kad 
daugumų jų perkasi motinos sau ir . 
savo vaikams. nors Syrup Pepsin
tinka lr senyviems žmonėms. Visose į 

aptiekose jo pardupdama. ‘

Ofiso Tel. Canal 2112
Namų TeL Lafayette 0028

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.
'Valandos: prieš pietus pagal sutartį 
Namuose 2-4 po piet. ofise £-8 v. v.

X Po mūsų tautiečio Šarkio 

kumštynių, bridgeportiečiai 

grista namo iš Floridos. Apie 

antradienį grįš ir p. Kirai.

X Kovo 1 d. markietparkie- 

tė p-lė Mickaitė lankėsi Betho- 

progranio jveno muz. konservatorijoj ir

Ofiso Tel. Kedzle 0482
Rezldencios Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3600 W. Roosevelt Road 
Kampas Central Park Avė. 

VALANDOS: 2-4 po piet, 7-9 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10-12.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

si Aušros Vartų parapijos vy-Jklausosi (laug jo pa. pas iietuvį kandidatų į Illinois 6558 SO. HALSTED STREET
ių, mei ginų ir mišraus chorų tiet. krautuvėj. Reiškia, kad < legislaturų p. M. Stulpiną,, Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare 
bei solisčių. Tikrai įdomi bu- ,i______ x______ „„„ I,_____________________ _____ !

vo valanda mūsų liaudies dai

nų, puikiai harmonizuotų ir 

jautriai išdainuotų. Nei ne

si jutome, kaip ji praėjo, 

sų artistai, dainininkai, 

turtingų ir ilgų turėjo

gramų, kad pritrūko laiko jų į 

visų išdainuoti. Keturi nume- 

rai tapo apleisti.

X Pirmadienio vakare su 

“Draugo” darbininkais per

VVest Side Aušros Vartų 

parapijos choras, muziko p. 

Brazaičio pastangomis šauniai 

pasirodė. Reikia pažymėti, 

kad chorui nebuvo laiko gerai 

prisiruošti: neturėta nei vie 

nos pamokos (painokos būna 

antradieniais, o choras pa

kviestas dainuoti ketvirtadie

ny). Taigi programa prisėjo 

sudaryti be pasiruošimo ir 

ji gerai išpildyta. Tas ir liu

dija, kad Aušros Vartų para

pijos choras yra vienas gerų

jų, o jo dirigentas p. Bra

zaitis yra vienas gerųjų vedė

jų.

Muzikalu programo dalis iš

pildyta šioje tvarkoje:

1. Mišrus choras pradėjo 

programų tautine daina “Kur

da daug žmonių pirks pas p. 

Budrikų radio.

ADVOKATAI
taip 

pro- j A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randoljh 0221-0332 Vai. 8-8 

Vakarais
2241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vietory 0542 
7-9 vaL vgk. apart Pa

radio Aušros ('Vai*fa choro Į « -<****»•
nedjėllo lr

kur nusipirko lietuviškų sol 

dainių sau, gi mamai lietuviš

kos palengvicos. Gera duktė, 

mamos neužmiršta.

X Gerai žinomos moterų 

tarpe darbuotojos ponios Ned- 

varienės namuose, kovo 2 d. 

po pietų būrelis jos draugių 

buvo susirinkę išreikšti linkė

jimus su Varduvių diena. įvy

ko graži puoteĮg.

lėlius.

OPTEMITRISTAI

Tel. Vietory 8272

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

turtingo dainų programo kiau 

sėsi ir gėrėjosi Marijonų Pro

vincijolas kun. F. Kudirka,

JOHN B. BORDEN į DR. W. YOVAISH
Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

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

Nedėlioj 10-12

(John Baędziunas Borden)
ADVOKATASmisijonieriai: kun. A. Petraus

kas ir kun. M. Urbanavičius. į Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
i Telephone Roosevelt 9090 

zimiero Petrulaičio šeimynos ]Name: 8 iki 9 ryte Tei. Repub. 9600 

užprašytas pasiklausyti per į - -"-h-1- ~ - - =■
naujų radio solisčių Adelės

Šiauliutės, Antaninos Feravi- 

čaitės, S. Bagdonaitės ir A.

Varaniutės, kvartetų, įvestsi- 

dės “Grožybės” ir Aušros 

Vartų parapijos didžiojo cho

ro dainų.

X Aušros Vartų klebonas, 

buvo Jevos Šiaulienės ir Ka-]

PHYSICIAN And SURGEON 
1 Valandos: 11-12 ir'i-4: vakare 7-8. 

šventadieniais ir hedėlipj pagal 
sutartį

Office R. 1009 Talcott Bldg.
Office Phone Forest 8.976

Res. So. Main R. R. 7
Res. Phone Forest 8949 

ROCKFORD. ILL.

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Phone Armltage 2222

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartį

Ofiso lr Rea, Tel. Boulevard £912

DR. A. J. BERTASH
2484 SO. HALSTED STREET 

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

Rea 3201 S. WALLACE STREET

Tel. Hemlock 8181

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

į X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 8222
Rezidencija: 6640 So. Maplevrood 

Avenue Tei. Republic 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. V.

Nedėlioj: 18 — 12 ryto

1

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

8484 Weet 89 Street 
>—18 ryte. 1—4 p. ». 8—8
v, r. NedėUeJ matterua.

DENTIST AI

Office Boulevard 7041

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4846 So. Ashland Avenue 
Aat Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

i DR. P. Z. ZALATORIS
ii Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST,

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

i 6 iki 8:30 vakare

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 Weat 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefoną* Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va- 
X Šv. Kazimiero Akadcmi-1 kare. Seredaoais ir Pėtnyčio-

ŪR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drexel 6323 

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

jos 10 skyriaus mėnesinis su

sirinkimas 2 kovo nutarė pra

bėga Šešupė (Sasnausko) ir ^i kunigus Mačiulionį ir 

“Tupi šarka ant tyoros”,Jakaitį atvykti iš Mhrian Hills 

(Naujalio). 'į rengiamųjų 9 kovo Aušros

‘ 2. Po t’boro toko • duotas i Vart» svetainėje iv. Kazi.nie- 

“Kam man ankei keičia” _'r0 Akademijos vajaus vaka- 

dzukiška (Aleksio) išpildė |rkn« su Prakaliwmis. liuoštis 

p-lės 'Monika Žibaite ir Ona Prie Au5roa Vart”

mis nuo 9 ild 6.

Bagdonaitė.

3. Numeris bnvo vyrų cho

rus, kurs padainavo porų ka

rišką dainų: “Gale lauko to

li” ir “Kareivėliai”, paimtas 

iš Kelpšos “Kareivių dai

nų”.

4. Solo padainavo Anasta

zija Varaniutė apie žydelį (A- 

leksio).

5. Mergaičių kvartetas: p-

sidabrinio jubiliejaus apra

šant savo darbuotę, iliustruo 

ta skyriaus fotografija ir su 

idėjinėmis draugijomis turėti 

per atvelykį parengimų, kurio 

koiuisijon išrinktos V. Butkie

nė ir p. Šarkaitė.

X Šiandien, pelenų dienoje, 

pelenų barstymo apeigbs Auš

ros Vartų bažnyčioje bus ne

tiktai per šv. Milius ryte 8 

valumbg bet ir vakare po Kry-

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS

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

RESIDENCIJA: 
8515 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9723

OFIBAI:

1448 S. 49 Ct. 2024 VVasfcingten
10-12, 2-4, 7-2 12-2, 4-8. Blvd.
TeL Cicero 882 Tel. Kedsle 2850-2481

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas 

REZIDENCIJA 
4720 W. 12 Pi. 
Tel. Cicere 2882

lr Chirurgas

Nedėliomia
Bualtarue

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų įtempimų kuris 
eetl prlefastlm galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Atitai
sau kreivas akia nulmu cataractua. 
Atitaisau trumpų regystp- tr tolimų 
regystę.

Prirengiu teislagal akinius visuose 
atsitikimuose, eguaminavunas daro
mas su elektra, parodanėla maflan- 
siaa klaida*.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos valkučiama

Valandos nuo 10 ryto iki t va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto lkl 
18 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 g. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

TaL Canal 4228

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 • WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt Bt)

Valandos* Nuo 9 iki 13 ryto 
nuo 1 lkl 9 vakare

 Seredoj pagal sutartį

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

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

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

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevard 1401

DR. V. A. ŠIMKUS
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Mihvaukee Avenue
Utarninke, Ketverge. Subatoj 
Nuo 10 ryto iki 8:30 vakare

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

lės K. Lobikiutė, A. Varaniutė*,
B. Zal.toriutė ir O. Bagdonai- žiau8 Blo£h' 7:30 V"L

tė dainavo “Ak kaip gražu” 

(Vanagaičio), ir “Eik šia ber

nyti” (Šimkaus).

6 Vėl vyrų choras padaina
vo “Leiskit į Tėvynę” 
“Pragėriau žirgeli.”.

X Ryt Aušros Vartų baž

nyčioje Vakare 8 vai. praside

da vaikinams konferencijos*, 

kuriais sakys kun. Jakaitis, 

ir!kun. Vaitukaitis ir kun. Ma
rčiulionis.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampe* Mlchiran Are. 

Tel. PuUmen 6950 lr <277

Miesto Ofise Pagal Sutarti:
127 N. Dearborn Street

Rooms 922 Ir 928
Tel. Franklin 4177

Telephone Central 1024

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

124 North LaSalle Street 
CHICAOO, ILLINOIS

Mae 2:28 iki » vaL vak.
«eai Offioe: 1004 Bo. Union Ava.

Tel. Roosevelt 8718 
Vai. nuo 6 lkl 6 vai. vak.

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

Tel. Kenwood 5107

VaL: nuo 9 iki 11 vaL ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Gydytojas, -Chirurgas ir

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

7—o vakare

‘ DR. HERZMAN
IR RUSIJOS

Gerai lietuviam* tlnomaa ggg •• 
metu* kaipo patyręs gydgtegae. eM> 
rurgaa ir akušeris.

, Gydo stalgia* lr 
gasvyrų. moterų lr valkų pagal 
lauelue metodu* X-Ray lr 
elektros prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Btreat

Boulevard 7822 1025 WEST 18 STREET

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (eu Dr. Laurai
čiu — virtu] Belakto-Rakhčlo aptie
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 
Vaiandoe: nuo 2 iki 4 po piet Tei. 
Prospect 1020.

Benas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuO 
6 iki I vakare TeL Boulevard 7828 
Ree. 8841 S. Albany Avė. Tel. Proe
pect 1080. Nedėtomis tik pagal «u- 
t*rU.

Ekapertae tyrimo aklų lr pritaikymo 
akinių

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

Paatebėklt mano iškaba*
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:20 va
karo. Seredomls nu<Į 9:20 iki 12 v. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
vaiondų. Room 2
rhons Canal 0523

Rea. Hemlock 7821 VALANDOS: Nuo 18 — 11 platų >

DL Aa Pa KAZLAUSKIS ss Jn!? <££» metir
8228, arba Randolph <881.

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo • ryto IU S vakar*

Tel. Armltage 1748

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Dentlstss
1608 Miltvaukee Avė.

Kampas North Avė. 
Northvrest Tower Bldg. Room 809 
Vai.: 9—13 ryto: 1—8:80 vai. vak.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas , 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 6094

Realdencijos Tel. Plsaa 2288

VALANDOS:
Nuo 10 lkl 18 dienų,
Nuo 8 iki S po pietų,
Nue 7 IU 0 vakar*. į®
Nedėl. nuo 10 lkl 18 dienų, tu

✓
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Trečiadienis, Kovo 5, 1930

GRABORIAl:

C n i*oį 
Ui Ui U

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laidotu

vėse kuopigiausia. Rei 
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2516 
Arba 2516

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

BALSAI DEL “DRAUGO" IR THE PEOPLES FURNITURE 
CO. DUODAMĮI PROGRAMŲ.

‘Zėiv ‘ » *r

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

RYTOJ VYČIĮĮ KONFE-
► RENCIJA,

Simpatiškas — 

Mandagus —

Geresnis ir Piges

nis nž kitų patar

navimas.

G erb. “ Draugo ’ ’ Red.:

Su nekantrumu lauksime vėl

Aušros Vartų vyrų choro. Va

lio įvestsidiečių vyrų chorui ir 

jo vedėjui p. Brazaičiui.

Dagios huvo smagios 

aiškiai tariami žodžiai.

Cicerieciai

ir

malonus balsai, neabejoju, vi

sus radio klausytojus džiugi

no.

Nekantriai laukiu daugiau 

tokių koncertų.

P. Atkočiūnas, stud.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 U 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 

sky r rus
1410 So. 49 Ct. Cicero 

Tel. Cicero f794 
SKYRIUS

8201 Auburn Avenue 
Tel. Boulevard 8201

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIKT. GRABORIUS. 

GHJGA&JCJK
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabu U- 
dlrbystės.

ofisas
668 West II Bt. 
Tel. Canal 6174 
SKY R IUS: 8211
So. Halsted Street 
Tel. Victory 4081

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS .

lt ūsų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ke 
plyčia dykai.

3307 Anburn 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 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

J. LuIeviČius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Modernlt- 
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted 
St. Chicago, Iii.

Tel. Victory f t III

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street
Kampas 46tn ir Paulina Sta 

TU. Blvd. 5508

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manės. patarnausiu si m patu
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų 
flykal.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

T. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

Gerb. Redakcija:

“Draugo” ir Peoples Furn.

Co. programas per radio la

bai mūsų širdis atgaivino. Lin 

kim “Draugui” kuolabiausia 

kad tūkstančiai

Gerb. “Draugo” Red.:

Malonu buvo klausytis “Dr

augo” ir The Peoples Furni 

ture Co. duodamojo dainų pro- išsiplatinti,

gramo iš WMFC radio stoties.' lietuvių skaitytų. Taip pat ir 

Aušros Vartų parap. choras, Peoples Furniture Co. geriau- 

vyrų ir merginų choai, kvarte- į šio pasisekimo.

Rytoj, t. y. ketverge, 8 vai. 
vakare įvyksta pirmutinė tri- 
14 dienų, Vyčių Konferencija: 
mergaitėms — Dievo Apveiz- 
dos bažnyčioj, 18th ir Union; 
vaikinams — Aušros Vartų 
bažnyčioj, West Side.

Taigi, visi Vyčiai prašomi 
nesivėlinti, nes Konferencija 
prasidės paskirtu laiku ir, kad 
davus progos atvažiavusiems 
iš Roseland, W. Pullman, Ci
cero ir kitų tolimesnių kolo
nijų ueyėlai sugrįžti į namus, 
bus neilga ir anksti pasibaigs.

Kiekvieno nario priedermė 
yra šiose Konferencijose daly
vauti.

Komisija.

\ aizdas iš veikalo “Flight” teatre jis yra rodomas šiandie, 

kurs dabar rodomas Ramovos

STACIJOS
Su atvaizdais,

Graudūs Verksmai 
IR

Kai kurios Gavėnios 
Giesmės

Išimtos iš “Ramybe Jums”
KAINA 10c

Nauja Laida. Daug per
kantiems duodame nuolaidą.

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

Chicago, 111.

Teatre. Tas veikalas yra vie-
(o rytoj bus rodomas paskuti-

nas iš įstabiausių. Ramovos iniu sykiu.

Del geriausios rųšlez 
tr patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODIIcn 

Olzella šviežių klauftl- 
alų, sviesto ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tet Boulevard 1889

tai, duetai ir solos puikiai iš

ėjo. Gaila kad p-lės Feravičiu

tė, ypač Adele Šiauliutė dai

navo tik po vienų dainų. Jų

A. PETKOS
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. IIALSTED STREET

Tel. Victory 4088-89 
Res. 4424 S. ROCKWETJ, ST. 

Tol. Virginia 1290

Prašytume choro atkartoti 

“Aš išėjau į girelę”.

Pas mane buvo 20 žmonių, 

6 svetimtaučiai ir 3

ri daug pažinčių su lietuvių 

ir amerikonų veikėjais. Tad 

£rc; į j° nartus pasiklausyti ra

kai. Visiems labai patiko. O koncertų ir susirinko bu- 

man taip buvo malonu, kad rįaį pažįstamų ir draugi).

negaliu nei apsakyti.

Ragaišių šeimyna.

Gerbiamieji:

Vieni jų klausė viršuje pas sū

nų J. Radomskį, o kiti kitame 

flate pas p-ną A. Radom sk į.

Visi reiškė savo nuomones

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue 

Tel. Boulevard 9277

A+A
ONA LEKAVIČIENĖ

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

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

Kūnas pašarvotas 1604 So. 
48th Ct. Cicero, III. laidotuvės 
jvyks seredoj, kovo 5. Iš namų 
8:00 vai. bus atlydėta j Sv. 
Antano bažnyčią, kurioj jvyks’ 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta J Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę: .
Dukterys, žentai ir Giminės. 

Laidotuvėms patarnauja grob. 
8. D. Lachavičla, Tel. Roosevelt 
2518

A. Aa
URŠULE

VAINAVICIENE
(Po tėvais Mackovlčaltė) 

mirė kovo 3, 1930 m. 4:20 vai, 
po pietų, 42 metų amžiaus. Ki
lo iš Vilkaviškio Apskr., Bart
ninkų Parap. Kriobellų Kaimo. 
Amerikoje Išgyveno 25 metua

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Adomą, 2 aunu Edvardą 
ir Juozapą, 2 dukteris Anelę 
Ir Aldoną, 2 broliu Jurgį ir 
Juozapą, aeserį Agotą Ir gimi
nes, o Lietuvoj motinėlę Mari
joną Ir seserį Marijoną.

Kūnas pašarvotas 12245 So. 
Union Avė, West Pullman, III. 
laidotuvės įvyks ketverge ko
vo 6. Iš namų 8 Vai. bus atly
dėta į šv. Petro ir Povilo baž
nyčią, kurioj Jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Vynu, Bosai, Dnkfcrrys, Broliai, 

Seserys ir Gtntnės.
Laidotuvėms patarnauja grab. I 
tudOikU. Yards 1741.

Sveikinu “Draugą” ir Peo-’apie dkihinrtkes ir daininin- 

ples b urniture Co., atnaujinu- kus, Ziųoma nuomonės nebuvo 

sius koncertus per radio. Į vienodos. Vieniems geriausia

Nekantriai laukėme pirmu- patiko p-lės Feravičiutė ir 

'tinio atnaujinto programo ir Juozaičiųtė, kitiems p-lė Šiau-

' įdomiai jo klausėme pereitą 

pirmadieni. Į musų namus bu

vo atsilankę apie desėtkas dr- 

angii ir visi siunčiame pagy

rimus ir padėkų p-nui Brazai

čiui ir jo vedamam chorui už 

gerai išpildytų, programų. Mu

ms vyrams ypač patiko pro- 

grame ,<lalyvavusieji vyrai. 

Mano moteris žiiibrta “stiki- 

na” už moteris. Bet musų dūle 

‘an-lerei labiausia patiko 

nounceris” p. Bulevičius.

Lauksime sekančio progra

mo ir padidintu įdomumu jo 

klausysime.

Tarnas Janulis.

'KLAUSĖ RADIO PROGRA-
MO.

P-rio A. Radoipskio nannio-

se po num. 2257 W. 23 PI. pe

reitų pirmadienį klausė būriai 

žmonių koncerto, kurį “Dr

augas” ir Peoples Furniture 

Co. davė per radio.

P-nas Radomskis yra pla

čiai žinomas politikierius, tu-

A. | A.
ONA ŠVELNYKĖ

mirė kovo 4, 1930 m. 12:58 vai. 
ryto, pusę amžiaus. Kilo iš 
Tauragės Apskričio, Daugelių 
Kaimo.

Paliko dldellatnc nubudime 
brolį Juozapą ir giminės, o Lie
tuvoje seserį Rozaliją Kuncle- 
nę ir gimines.

Kanos pašarvotas 3312 So. 
Halsted 8t. Laidotuvės įvyks 
pėtnyčloj kovo 7. Iš namų 8 
vai. bus atlydėta į šv. Jurgio 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į ftv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Brolis Ir Glmiuės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Mateika, Yards 1138

SERGA ORO NUSAKY- 
TOJAS

Jasnaus kienė , yra viena žy

miausių AVest Side veikėjų, 

uoli darbuotoja Moterų Sųjun- 

liutė, dar kitiems vyrų cho- gos 55 kp. ir kitose draugijo

se.

Pp. Jasnauskai yra vienati

niai, rodos, AVest Side’je ku

rie ypač našlaičiams užjau

čia. Jie auklėja dvi našlaitė

li. Viena pavyzdingai išauklė

ta jau susirado gyvenimui dr- 

gą iv gražiai gyvenų. Kita 

Fidelija da tebelanko Aušros 

Vartų parap. mokyklų (7 sky 

riuje). Ši pasižymi netik mok 

sle, bet ir muzikoje.

metu ‘ pn. Jas-

ras.

Ten buvęs.

GRAŽIAI PAMINĖJO SIDA
BRINES VEDYBŲ 

SUKAKTUVĖS,

West gide. — Seni šios ko

lonijos gyventojai, biznieriai 

ir žymus lietuvių tarpe dar

buotojai pp. Jasnauskai perei

tą savaitė minėjo 25 d. ženybi- 

riio gyvenimo sukaktuves. Ta 

proga, pereitą šeštadieni jų 

namuose įvyko graži puota, 

surengta švogerio p. Kiikuno 

ir p. Jaunauskienės draugių— 

sųjungiečių pasidarbavimu. 

Puotoje dalyvavo nemažas bu- 

yelis “jaunavedžių” gimiau 

ir drangų, draugių iš biznie

rių ir paprastų žmonių tarpo.

na “Toastmasteriui” buvo p. Susirinkimas bus svarbus. 

Labanauskienė, M. S. 55 kp. Visi atstovai atvykite.

Pirm- Valdyba.
e

I*p. Jasnauskai yra link

smo, malonaus būdo ir pavyz- 

dingi žmonės. Su visais gražiai J

sugyvena, tat ir nenuostabu,; ------------------------------

kad apie save suspietę daug/ SAN JOSE, Cal., kovo 4. 

draugų. P. Jasnauskas yra j y Pavojingai serga kun. J. 

“Gediminas” Bud. ir PaskJ®* Kicard, pagarsėjęs šiose 

bendrovės (spulkos) preziden-{ aP-^n^se 010 nusakytojas, 

tas ir rėmėjas visų gražių lie ! 

tuvybės naudai darbu. Ponia iins

vadinamas “Padre of tbe Ra- 

(Lietų Tėvas).

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

toksinių ir sida- 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio, planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8386

I Igiausių 

nauskams.

Puotoj buvęs.

PRANEŠIMAI.

Per vakarienę pasakyta daugich) 6 d., 8 vai. Aušros Vartų 

kalbų ir sudėta gražių liuke- parapijos mokykloje. Susirin-

jinių pp. Jasnauskams sulau

kti auksinių sukaktuvių. Ta 

proga ir įteikta graži dova-

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chieagoj

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

‘ FLIGHT ’
Visas kalbantysis paveikslas. 

Viskas dedasi padangėse. Įs

pūdingas, įdomus. Vienas iš 

geriausių šio sezono veikalų.

Vitapbone Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

PARDUODU ARBA 
MAINAU

Kotelį ir penkius katidžius 

ant didelio ploto žemės prie

Federacijos Chieagos Apg- Lake Micbigan, didelė minkš- 

krities mėnesinis susirinkimas tų gėrimu dirbtuvė ir visokių 

įvyks ryt vakare, kovo (Mar- farmų ant mainymo.

JOHN Y0WAISH

kimas nukeltas į ketvirtadieni 

iš priežasties pelenų dienos, 

kuri pripuola trečiadieny.

METINĖS SUKAKTUVES

BONIFACAS BAKTYS
Mirė Kovo 7 d., 1929 m., Lietuvoje, Telšių apskr., 

Varnių parap.. Ragenų kaimo. Buvo sulaukęs apie 78 

metus amžiaus. Gimęs ir augęs Šiaulėnų miestelyje. 

Lietuvoj paliko dideliame nubudime dukterį Teklę 

Jazdauskienę, žentą ir 3 anūkus, o Amerikoj moterį 

Emiliją po tėvais Pikelaitė, dvi dukteris; Teodorą 

Paplauskienę ir Vladislavą Zinkevičienę ir žentą 

Juozapą Zinkevičių, 2 sūnų; Mikalojų ir Bonifacą 

ir marčią Mikaliną ir 7 anūkus.

Už n. a. Bonifaco sielą pamaldos įvyks Pėtnvčioj, 

Kovo 7 d., 7;30 vai. ryte.

Visus pažįstamus, gimines ir kaimynus nuošird

žiai kviečiame atsilankyti į minėtas pamaldas ir pa

simelsti už a. a. Bonifaco sielą.

Nuliūdę; Moteris, Sunai ir Dukterys.

JVAIRCS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 5526

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4558 So. Rockwell Street

MORTGEČIA,-PASKOLOS

1134 Quarry Avė. 
Grand Rapids, Mich.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama į vieną dieną. 
Perkame real estate kontraktua 

Internationl Investment 
Corporation 

Kapitalas 9600,006.••
8804 80. KEDZIE AVENUE 

Tol. Lafayette 6738-6716

PARSIDUODA mūrinis na-‘ 

mas, 3 flatų, po 5 kamb. ran

dasi 2332 W. 23 Place.

Parsiduoda kitas mūrinis 

namas' 3 šeimynų ir notion 

štoras. Parduosim vieną storą 

arba su namu. Randasi 2301 

So. Leavitt St. Kreiptis pns 

savininką store.

SKOLINAM
PINIGUS

$100 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių 

J. NAMON & CO. 
2418 W. Marąuette Road

Arti Western Avė. 
Telefonas Grovehill 1038

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)

General iai 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 teisngumą. Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 

mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Rendnojam fla- 

tu8. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą: 

2621 W. 71st St., Hemlook 0367 Res. Grovehill 1680

I


