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LIETUVA TURĖS NAUJUS 
SEIMUI RŪMUS

KAUNAS, kovo 24. — Nors 

Lietuva jau kelinti metai yra 

be seimo, kurį paleido buvu

sis diktatorius A. A'oldema-

NORI SAUGUMU 
SUTARTIES

LONDONAS, kovo 25. — 

Laivynų konferencijoje kilus 

nesusipratimams, pasaulis ai

škiai nežino, kame dalykas, už

ras, tomis dienomis bus jtai- ką kiekviena valstybė griežtai 

ko jų kiekviena reika-1syti nauji seimui rūmai. Tam 

tikslui architektai pertaiso 

teisingumo ministerijos butų.

Šiandieninis diktatorius J. Į delegacija pataria turėti pil-

TūMis, kaip atrodo, nemanąs Į ną viešą delegatų susirinki- 

skelbti rinkimų seiman, 

valstybei gerai

seimo.

stovi,

lauja.

“DRAUGAS”
The most influential 
Lithuanian Daily in 
America.

METAI-VOL. XV

Kas Ustianauskienčs
Užmušėjas? j

- ■

; Apeliacinė pral. Olšausko į prie to suoliuko, kur rastą 

į byla Vyr. Tribunole dėl 1928 nužudytosios lavonas, bet ten 

m. Birštone įvykusio paslap- jokio lavono nematęs, taip pat 

Stingo Ustiananskietiės nužu-! suolelis nebuvęs sulaužytas*

• dvmo prasidėjo kovo 6 d. Tei- 

' Kinas, teisingumo ministerio 

parėdymu, -ėjo uždaromis du

rimis. Publikos posėdžių sa

lėj nebuvo, išskyrus po 3 as

menis nuo kiekvienos šalies ir 

keletu advokatų.

Kiek teko patirti, pradžioj 

perskaityti gynėjo prof. Tu- 

1 meno ir prokurotro protestai 

Amerikos J. Valstybės andai į vandenį įleido naujausią narūną (submariną) V-6. dėl apygardos teismo sprendi-

Yra 380 pėdų ilgas. Atsiėjęs 6,650,000 dol.

PASIBAIGĖ ŽIBALO 
SKANDALAS

AVASHINGTON, kovo 24. 

— Žibalo skandalas iškilo pre 

zidento Hardingo adniinistra-

CHICAGOJE RASTAS KRAUJUOTAS 
AUTOMOBILIUS

r , • t • v , T, \ .. cijos laikais, kada karo laivv- 
Į tai atsižvelgus, Francijos. ’

kada 

lieir

NUKAUTAS GRAIKU 
PLĖŠIKŲ VADAS

ATĖNAI, kovo 25. Grai

kų žandarmai sučiupo į savo 

spąstus pavojingą graikų plė

šikų vadą, kurs praeitais me

tais net 7/) žmonių buvo pa

grobęs. Kovoje žuvo galvažu

dis ir du žandarmu. Nukautas 

galvažudis vadinosi Izatzas.

ŽYDŲ SU ARABAIS 
NESUTIKIMAI

PASTOS BŪTO 
TYMAS

Namų priešaky, 6923 

Artesian ave., vakar ryte ras

tas pamestas automobilius, 

pranešta,1 Priešakinis stiklas kulipkos 

kla-

STA- So.

Iš AYasliingtono

no žibalo atsargos buvo pa/kad kitas naujas Chicagoj pa- ^skylėtas, viduj kraujų 

vestos išnaudoti privatinėms Į stos būtas būsiąs pradėtas nas ir dalis šautuvo, 

kompanijoms. j statyti ateinantį rudenį. 1 Einant “laisniu” patirta,

■0S tai pateko teisman tosi R.„ ,..........automobilius priguli S.

Vntanaičiui, AVest Sidėje,

mą, kuriame kiekvienos vals

tybės nusistatymas turėtų būt! VZJ lai irirsi.iuu iu»j Bet j,H()n jnkaj

išaiškintas. j administracijos vidujinių rei-'dftr,)o reiįalauja> kad

Kadangi sutarties padary- kalV ^kretorius Fall. Žibalo 1 _ nuo kurio sekmadieni popiet

ti nebegalima, tąi Franciui ąanmitojas milionierius Doh^ 

delegatai išnaujo ėmė reika- sfliornąin sekretoriui (lavė 

lauti saugumo sutarties. Šiai '190,000 dolerių. Kaip miiio
saugumo 

sutarčiai priešinasi 

kos delegacija.

turisakomas pra

dn daugeliui bedarbių 

suteikta darbo.

būtų

Ameri- nierius, taip Fall teisine tvi-;

r« - • - a Mhitįdt ftUĮtri i -JM <|IM »—
oneija spėjau kad kūr-rtors 

bus atrastas naujas kokio ga- 

■ lvažudžio lavonas.

NESUSEKAMA APIE
100,000 VOKIEČIŲ 

KAREIVIŲ

įtino, kad tai buvus prieteliš- 

j ka paskola.

Į Prisiekusių teismas pripa- 

! žino, kad tai buvęs papirki-

I mas ir Fall nubaustas kalėji-

mu ir pinigišką pabauda.

J Dabar už tą pati “papirki- 

Vienuolika metų po didžiojo' ir niilionieriui Doheny 

karo ir Vokietija nesuranda baigės byla. Prisiekę teisėjai 

ligšiol apie 100,000 savo ka- pripažino, kad 100,000 doh bu- 
reivių. ' -vus paskola ir jį išteisino.

Spėjama, kad jų žymi dalis ' Buvusis sekr. I' all yra pa- 

žuvo priešo linijose ir palai-, davę8 apeliaciją.

BERLYNAS, kovo 25.

JERUZALE, kovo 24. —

Žydai nusiskundžia, kad ara

bai jiems kenkia melstis prie doti be jokių rekordų. Taipat j 

Raudų Sienos. Britą valdžia 

atsako, ji negalinti ką daryti.

Artimoj ateity atvyksianti čia 

T. Sąjungos komisija ir tą 

klausimą ji išspręsianti.

spėjama, kad apie 10,000 jų 

turi būt gyvi ir, matyt, gyve

na kur Rusijoj ar Siberijoj.

KOMUNISTAI ATSISUKO 
PRIEŠ VELYKŲ ŠVENTĘ

Paskirta mažiau mokesčių į
Mokesčių (taksų) asesoriai! 

Cook apskrity baigė pertak- 

savimus už 1928 metus ir vi

sas paruoštas knygas perdavė į 

patikrinti taip vadinamam> 

“review board’ui.” Šiam ims 

porą mėnesių viską patikrin-, 

ti.

Tuotarpu asesoriai ima tva-1 

rkyti mokesčius už 1929 mc-

» f
tus. i

Praneša, kad asesoriai mo

kesčius sumažinę miestui. A- 

plinkiniams miesteliams mo-

Subombuotas kliubas

kesčiai padidinta.

KALINIŲ MAIŠTAI

BRIAND GRYŽ 
LONDONĄ

BORDEAUX, Francija, ko

vo 24. — Oleron tvirtumos, 

netoli čia, kareivių kalėjime 

49 kaliniai sukėlė maištus. 

Kelinta diena kariuomenė ap

gulus kalėjimą.

ŽMOGŽUDYSTĖS OLAN
DIJOJ

HAGA, kovo 25. — Olandi

joj pradėjo plisti žmogžudys

tės. Yra sumanymas šaly grą

žinti mirties bausmę, kadangi 

piktadariai iš kalėjimo baus

mių niekus daro. •

TRYS ŽUVO ARSENALE

1X1 VER, X. J., kovo 24. — 

Pacntinny a.senale įvyko sparo 

girnas. Žuvo kariuomenės kai- 
pitonas ir dn darbininkai.

mo. Gynėjas p. Tumėnas mo

tyvuotam skunde įrodinėja, 

kad Kauno Apygardos Teis

mo sprendimas esąs klaidin

gas, nes ten buvo remtasi su

bjektyviais Krasauskienės, ve

lionės Fstianauskienės duk

ters, parodymais. Visokiau

sius spėliojimus Apygardos 

Teismas priėmęs už tikrus fa

ktus. Tariamojo Olšausko sū

naus Ričardo istorija nesanti 

išaiškinta. Prašo išklausti 

naujus liudininkus ir galop 

panaikinti apygardos teismo

Tuo tarpu, Olšausko iš Biliį 

tono išvažiavęs jau rugsėjo 

13 d.

Randomanskienė iš Biršto

no prisaikdinama. Nužudymo 

metu, sako, Birštone nebuvu

si. Dar rugpiučio mėn. kartą 

miške sutikusi kažkokį nenor

malų žmogų, kuris ją norėjęs 

užpulti. Tačiau ji pabėgusi.

Gynėjas p. Tumėnas prg 

remtis kan. Jarulaičio parft; 

dymais dėl naujos Ustianaus..- 

kienės užmušimo versijos, kai

rią iškėlė Žebrauskas i d Dotfc 

kevičius. Tą naują aplinkybę 

reikia patikrinti. Gynėjas pra

šo tribunolą šią apeliacinę by

lą atidėti ir papildymui iššau

kti kaip liudininkus Dobkevi

čių, Žebrauską, Jakubauską, 

Birštono vaistininką ir kit. 

Kaltinamasis Olšauskas sakęs 

jau metai sėdįs ir kenčiąs ne

kaltai. Jeigu teismui dar ne< 

aiškus jo nekaltumas, praš 

atidėti bylą ir pašaukti reika- 

lTrigrifi liudininkus. Proknrc

Bombos apgriauti trijų au- mų atlikęs apgalvotai

kšti.i namai, 5608 So. Halsted! T. .. . ,

1 u i iki i u in k u

nekaltas žmogus turėtų sėdėti 

kalėjime. Tuo tarpu Valst.
; Gynėjo skun,k, sako. reika-!^ aphnkybnjuonu ,s-

dalijama kalėjimo ligi 12 me-|

! tų, nes Olšauskas nusikalti

ras Valtys sutinka, kad jei

gat., kur yra “Garfield Busi

ness Men” kliūbas. Sąryšy 

su tuom ieškomi trys piktada

riai.

• - -

i Šen. Deneen Chicagoj
į Šen. Deneen politinę kain- 

• paniją vakar pradėjo Chica- 

1 goj. Mažai laiko beliko ligi 

, “primary, M

aiškinti ir papildyti bylą ati

dėti toliau.

Vyr. Tribunolas jiasitaręg 

bylą nutarė atidėti ligi kito 

sesijos iššaukimui naujų liu-1 

i dininkų. Prof. I^eono prašyki

iššaukti keturi.

Trys kunigai ir yiena mote

ris, kuri prisiekdinama. Išliu !nias, pakeisli tardomąją prie-’ 

dininkų teismas laukęs naujų1 monę kaliniui atmestas. Tnoį 

versijų šioje užmušimo bvlo-1 posėdis 11:30 baigtas. “R.’« 

je.

Bene įdomiausias, kaip kal

ba, Kalėjimo kai>eliono kan.

Jarulaičio liudijimas. Jam ka- ATĖNAI, kovo 25. — Grai- 

liniai Žebrauskas ir Dobkevi- (kijoj perdaug tautinių Šven

čius tvirtinę, kad žiną, kasėjų Apsižiūrėta, kad darbini- 

esąs tikras Ustianauskienčs ’ nkaį perdaug švenčia. Valdžia 

nužudyto jas. Buvę nurodyta j paskyrė komisiją švenčių skai- ’ 

į tam tikrus asmenis, kurių <7įaus sumažinimui.

Komisija siųlo palikti lt, 

pilnų švenčių ir 13 pusiaušve- 

nčių, neskaitant sekmadienių.

PERDAUG ŠVENČIŲ

ŽYDAI TURĖS NUOSA
VAS MOKYKLAS

RYGA, kovo 25. — Nors 

sovietų valdžia andai oficia

liai paskelbė, kad ji susilai

kanti kovoti krikščionybę ir 

kitus tikėjimus, švietimo ko

misariatas savo ražu organi-

... t zuoja bedievių gaujas ir joms 
Londone' .. . ' , • • .

teikia nurodymų, kaip jos tu- 

kovoti Velykų šventę.

I Kaltinamos dvi moteriškės
24 m., ir N.

MONTREAL, Quebec, Ka- 2 ^rvpna Lietuvoj, o trečias 

nada, kovo 25. — Šio miestoPabėgęs į užsienius.

vaikams! Kun. Andriuška, jėzuitas,

PARYŽIUS, kovo 24. — O- 

ficialiai paskelbta, kad į lai

vynų konferenciją 

gryžo Francijos užsienių mi

nisteris Briand ir kiti delega

tai.

AFGANISTANAS
MASKVA

IR

KABUL, Afganistanas, ko

vo 25. — Bus pradėti darbai 

Kabulą sn Hcrat sujungti ge

ležinkeliu. Tada Afganistanas, 

galės tiesioginiai susisiekti su 

Maskva.

7 ŽUVO GAISRE

NEAV YORK, kovo 25. - 

Bayside sudegė dviejų aukš-į 

tų gyvenamieji namai. Žuvo 

7 asmenys, iš jų 6 prigulėję 

vienui šeimynai.

M. Perkins,

Mathes, 27 m., abi ... ______ ...
kegano, areštuotos Clinton,1 atskiras mokyklas. Tuo rei8avo parodyme sakąs esą 1914 

Iowa. Kaltinamos už vagys- kalu bus pravestas įstatymas. •m- Londone matęs atvykusių

iš Wau-! žydai iškovojo savo

I,

n

Tos gaujos, sakoma, 

jaus pradėsiančios savo 

kimą, kad žmones atitraukti 

nuo Velykų minėjimo. •

! AUTOMOBILIŲ AUKOS 
J. VALSTYBĖSE

NEAV YORK, kovo 25. — 

Apskaičiuota, knd Amerikos į 

J. Valstybėse 192h metais au-1 

tomobiliu nelaimėse kas 17 

minutų žuvo vienas žmogus. Į 

metus žuvo 31,500 žmonių.

BUFFALO, N. Y., kovo 24. 
— Poliei.ios kovoje su lauto- 
raobiliij vaįnmia, pastarųjų 
keturi Žuvo.

tuo-

tęs ir klastuotų 

mą AVaukegane. 

jos grąžintos.

Pas ar

čekių keiti-į Ligšiol jų vaikai mokėsi 

Iš Clintono testantų mokyklose.

AVASHINGTON, kovo 24. 

— Demokratų partija nuo 

praeitų rinkimų negali išsiri

sti iš skolų. Turi apie 489,000 

dol. skolų.

Gi republikonų partija, sa

koma, turi 115,000 dolerių iž

de. ,

iš Amerikos didž. karo daly

|vių amerikiečių kareivių. Ten

[buvęs ir vienas lietuvis, su 

Tik

liudininkas, sako, gerai nepa-

_________________ menąs, ar jie buvo anglų ar

AVASHINGTON, kovo 25. amerikiečių karių uniforma, 

— 1929 metais visoj šaly už-,nes abi uniformos labai paua- 

registruota 26,501,433 varto-, l>ai<»dyriuis rišamas

jami automobiliai. Už jų var-,8U Ričardu, kuris pral. Ol- 

tojimą “laisniais” ir kitais 8ausko kiek vėliau amerikie- 

mokesčiais surinkta 347,843,- ’JV kario uniformoj matytas

pro-

reštuotas rasta gele- AUTOMOBILIŲ SKAIČIUS kuriuo patekėdavęs

V(,t- žinkelio tikietai į Los Ange-1 AMERIKOJ
les, keli 

volveris.

šimtai doleriu ir re-

Reikalauja atlyginimo
J. De King iš Aurora, Tll., 

kurio žmoną praeitais metais 

nužudė Kane apskrities sau- 

įšieji puolėjai, kreų>ės teisman. 

Jis iš apskrities reikalauja 

10,000 dolerių atlyginimo.

Sužeistas, mirė
Kovo 6 d. motorcikliu va

žiuojant sužeistas K. Karpo- 

rič, 46 m., 3435 So. Leavitt 

gat. Dabar mirė.

543 doleriai.

DIDELIS GAISRAS 
HOBOKENE

NEAV YORK, kovo 24. — 

Hobokene vandens pakraščiu 

siautė didelis gaisras. Keli 

milionai dolerių 'nuostolių at

likt a.

Paryžiuje. Gi puolėjų tvirti

nimu, ligi 1917 m. Amerikos 

karo paskelbimui jų kareivių 

Europoj visai nebuvę.

Marijampolės parapijos kie 
bonas kuu. Jasenauskas sakąs 
esą kai įvykęs nužudymas, bu
vęs Birštone. Jis buvęs kalne 
po tos dienoą, kada Ustjaųau- 
skienė turėjo būt nužudyta,

CHICAGO TR APATIN-1 

KĖS. — Nusakoma šiandie 

saulėta diena, bet vidutinei 

kai šalta.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 109 litą „„ $10.00 
Britanijos 1 av. aterL 4.87 
Francijos 100 franką 3.93 
Belgijos 100 belgą 
Italijos 100 lirą
Šveicarijos 100 frantą 19.33 
Vokietijos 1QQ markią 23J1

13.98
5.23
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HIENOS KLAUSIMAI
KAS DARO ŽMONES BLOGAIS.

Priežodis sako, kad nieko nėra be prie

žasties.

Nėra tos dienos, kurioje neatsitiktų kas 

nors negero, visuomenei kenksmingo ir bai- 

. saus. Žmogžudystės, plėšimai ir kitokios ne

dorybės virsta paprastu dalyku, lyg taip jau 

ir reikia ir lyg kitaip būti negali.

Spauda kasdien praneša įvairių atsitiki

mų, tačiau labai retai tenurodo priežastis, del

ko šiandie praplito visokie prasikaltimai ir 

delko plačioje visuomenėje nebesukelia 

didesnio pasibiaurėjimo ir nesužadina noro j 
imtis kokių nors priemonių, kuriomis būtų j 

galima bent šiek tiek sumažinti kriminalistų 

skaičių.
Mes jau nekartų esame nurodę kai ku

rias priežastis, kurios daug prisideda prie pa

dėties pabloginimo. /

Iš esmės mes nesaūie priešingi probibi- 

cijos įstatymui, tačiau aiškiai matome, kad 

tol/ kol ,įis bus vykinamas netikusiomis prie

monėmis, tas įstatymas visuomet pasiliks 

daugelio visuomeninių blogybių šaltiniu.

Šis įstatymas išmokė laužyti valstybės nus

tatytų tvarkų, nesiskaityti su kitais įstaty

mais. Į šeimyninį gyvenimų įnešta demorali

zacija, perskyrų skaičius padidėjo, priviso 

šmugelninkų-taip vadinamųjų gengsterių, ku

rie savo tarpe veda atkaklų kovų, kuri su-: 

daro didelio pavojaus ir visuomenės tvarkai. 

Jaunimas besekdamas tų “didvyrių” žygius, 

iš jų niokosi ir del to juk šiandien nebenau

jiena, kad keliolikos meti} vaikėzai susišaudė, 

apiplėšė, užmušė.
Iliustravimui to, kų aukš ' u esame pasa

kę, čia norime pakartoti vieną šių dienų at-

Prieš porų dienų Chicagos apylinkėj su

imtas tūlas James Walker, kuris mėgino api

plėšti bankų. Tai sūnus pasiturinčių tėvų, 

lankęs kolegijų, buvęs paskirtas į karo mo

kyklų, tačiau del draugavimo su blogais drau

gais buvo išmestas. Čia ir prasidėjo jo krei

vas kelias, kuris Walkerį privedė prie kalėji

mo durų. Walkeris veda, tačiau žmona nuo 

jo atsiskiria (gauna divorsų), paskiau jis 

streiklaužiauja New Orleans streike, gyvena 

su kita mergina — Mary Jonės, kurios my- 

limųsis esųs kalėjime už šmugelį. Jų į blogų 

gyvenimo kelių pasuko jos tėvų nesutikimai, 

kuris privedė prie divorso.

Taigi iš to matome, kad vienų jaunų žmo

gų sugadino blogi draugai, o antrų blogas tė

vų pavyzdis namuose. Gi ir vienus ir antrus 

prie tų blogybių pastūmėjo nesiskaitymas su 

Dievo ir valstybė# įstatymais.

Šis ir daugelis kitų panašių atsitikimų 

sakyte sako, kad reikia susirūpinti susidaru- 

sia padėtimi, kad reikia susirūpinti tinkamu 

jaunimo auklėjimu ir mokykloje ir ypatingai 

namuose. Tėvų geras pavyzdis, Vaikų saugo

jimas nuo blogų draugų, nuo blogų aplinky

bių, šiame reikale daugiausia padės. Ypač 

mums lietuviams katalikams reikia žiūrėti, 

kad mūsų vaikai lankytų savas katalikiškas 

mokyklas, kad savo parapijose turėtų vietas 

žaislams, kad jiems nereiktų eiti pas sveti

mus, pas nežinomus, kur dažnai jie praranda 

dorų, išmoksta nedorybių ir tampa pavojin

gais visuomenei žmonėmis.

Blogais žmonėmis dažniausia padaro tė-

1VAIRĮĮS STRAIPSNIAI
M FLORIDOS.

Sugrįžęs iš Floridos norė

čiau pasidalinti keliones įspū

džiais, žiniomis ir patyrimais 

su mūsų tautiečiais. Važiuo

jant į Floridų iš Chicagos 

per Indiana, Kentueky, Tenne

ssee, Louisiana, Alabama, Geor 

gia ir išilgai per visų Floridų

galima daug ko pamatyti ir 

pastebėti, ypač važiuojant per 

Illinois ir Indiana valstijas į 
Kentueky, kur žemė jau daug 

prastesnė ir kalnuota. Gyven

tojai gyvena skurdžiai ir gan 

toli nuo viens kito. Ten luo

tuose ir lygesniose vietose žmę 

nės matomai yla daugiau pa

siturintys, b$ •-kMIiįųosfet. įir 

aukštesnėse vįet|se skurdžiai 
gyvena, kur ne kur trobelė 

matosi. Kaip Kentueky, taip 

ir. Tennessee valstijoj daugiau 

randasi mulų, negu arklių.

“Louisiana ir Georgia vals- 

tijost oras dar šiltesnis, ne

gu pastarosiose. Ūkininkai la

bai, nuskurdę, trobelės pras

tos ir labai retai apgyventos. 

Daugiausiai juodukai, turin-

vų blogi pavyzdžiai, nekreipimas dėmesio į tis po vienų asilų, su kuriuo 

tinkamų vaikų auklėjimų, nesirūpinimas jau-: prasiarę žemę apsodina bo- 

niniui sudaryti atatinkamų aplinkybių, ku-įvelna ir sau skurdų gyvenimų 

riose gyvendami galėtų išgauti sveikais kunu . pasidaro. Žinonia, didesniuo- 

ii dvasia piliečiais. • se miestuose 1 diduma gyvena

-------------------------- baltųjų, o juodieji yra labai

išskiriant pelkes, “Evergla- 

dės”. Važiuodamas per jas, 

kurios tęsiasi kelius šimtus 

mylių, mačiau vietas, kur kro- 

kodiliai “alligators” gyvena. 

Ten taįpgi galima matyti im

liomis ančių, gužučių, gervių, 

pelikonų ir vadinamų “buz- 

zards”, kurie yra tokio didu

mo, kaip mūsų krašto kalaku- 

y
tai. Jie’ maitinasi padvėsusiais 

gyvūnais.

Lietuvių Floridoj tur7 būt 

mažai ėandasi. Man teko Susi

tikti tiktai su vienu vvru ur/>

* Č - * .
Suimančiu daržovystę Miami

Beaetr, minate? Pragyvenimas 
» ■ • £ • « •

Floridoj 'nėra brangesnis, kaip

Ctųėag

APSILEIDIMAS, AR KAS?

AKYS” J. A. VALSTYBIŲ ARMIJOS.

J. A. Valstybių armijos orlaiviai aro skridimo bandymus 

per CMympie kalnus. AVasliington vals.
Gųtūuė inarlidte

ir šviežios
įūyįek labai 'pigių. kainų.

Aihuaini

miesčius. Juodųjų teisės yra 

labai susiaurintos. Žemė tenai

skyriami ir sEUnuami į uz-

Savo laiku buvome iškėlę Amerikos lietu

vių katalikų klausimų, manydami, kad jis yra rausva, o kitur visai rau- 

sudomins mūsų visuomenę. Tačiau iki šiol dar , dona ir dėdinga. Miškai 

nieks neatsiliepė. Daugiau, ralow,^M’Ą«ebędrų-,! susideda iš pušaičių '■dr kiltį 

su apie tai kalbėti kadangi tiek maža, arba krūmų.

Mėsa, žinoma, vra kiek brau-j pernai. Žinoma, dauguma jų ei J y rrn išrodo, kad mūšų

gesnė ir nėra tokia gera, kaip 

Cbieagoje.

Važiuojant per Floridų dau

giausiai matosi pustynės. Tūk 

stančiai mylių, o labiausiai 

valstijos vidury, yra neapgy

venta, tiktai pajūriais, ypač

Įvažiavus į Floridų, prade

dant nuo Jacksonville, jau ran

teisingiau sakant, — nei. kiek susidomėjimo 

neparodyta pirmuoju mūsų atsiliepimu. Bet, 

manydami, kad tai bus labiau mūsų visuonie- dasi painios, o pervažiavus 

nės vadų apsileidimas, negu nepritarimas iš- 1 St. Augustine ir Davtonų o- 

keltųjam klausimui, kuris liečia visų išeivi jų, ras prasideda labai šiltas. Flo-

atvažiavo žiūrėti rungtynių A- tautietis Zal.au.-! a— Jaek 
merikos kumštininkų eempio- Sliarkey išpils kailį ir Vokie- 

no, mūsų tautiečio, Žukausko tijos čampionui. Tada lietu- 

— Jaek Sliarkey ir Anglijo

čampiono Pliil Scott.’
Prieš rungtynes i Miami

vis ‘užkariaus’ netik Amerikų 

ir Angliją bet ir Vokietijų. 

M?.:i LLt r ir Lauruti su daug 

uostų įplaukė trys karo laivai,! įžymių ypatų, kurie išgirdę, 

rytinėj pusėj, jau tankiau ap į2 Anglijos ir 1 Kanados. I)i kad Jaek Sliarkey yra lietu 

gyventa. Pradedant Lapkričio ! durna jūreivių ir vyresniųjų. ’ vis, labai nustebo. Tuo lietuvių 

mėnesi, suvažiuoja turtiiiges-į nuo tų karo laivų, dabojo vardas vis kyla po truputį

ni ir sveikatos ieškantieji 

žmonės iš visų Amerikos val

stijų, net ir iš Europos. Jie 

labiausiai važiuoja į Miami

rungtynes, kur mūsų tautietis 
pylė kailį Anglijos čempionai.

aukštyn. Tiktai yra gaila, kad 

mūsų mažas būrelis lietuvių, 

kurie yra gabūs visose srity

je, neturi tikros vienybės. 

Jei inūsu tautiečiai lietuviai

Man teko keletu kartų kalb-ti 

su p. Žukausku — Jaek Sliar- 

miestų, nes ten yra šilčiausia į key prieš kumštynes taipgi ir 
vieta. Oras yra labai lengvas1kumštynių. Susitikdavau1 galėtų susivienyti į vienų kietų 

ir tyrus/Sauiė šviečia aiškiai,' išeinant" iš bažnyčios. Teko. kamuolį, išsižadėdami visų ne- 

bet nedegina, nes jūrų vėjas

karštį mažina. Apgyventose

vietose painios yra labai gra- milioneriuin p. Kennedy iš 

ios. krūmai yra žydintys, gė- Bostono. Tr

ridos valstija, kuri yra ilga 

ir siaura, yra apsupta iš abife- 

jų pusių juromis į kurias subC-

jį judiname išnaujo.

Kaip jau esame rašę, šiemet šiais Vytau

to Didžiojo 500 metų mirties sukaktuvių me

tais būtų labai svarbu, kad Amerikos lietu-! S® daug upių. Kaip jurose taip 

viai katalikai gerai susiorganizuotų, sueentra- Į *r upėse yra labui daug žuvies, 

lizuotų savo veikimų. Del to mes pasiūlėme,! ---------------------------- --------------------- -------------------

žios, krūmai via žyd 
nų yra visokių rusių ir spal

vų. Žmonės suvažiavę lošia gol 

fų, maudosi ir kaitinasi smil

tyse, ant jūrų kranto. Ten su

važiuoja keli šimtai visokių 

laivu, mažu ir didelių, taipgi 

tūkstančiai automobilių, ku

riais žmonės naudojasi. Šiais 

metais nepaisant “stako” 

nupuolimo svečių j Floridų su 

važiavo t

lošti golfų su juo ir jo mana-,'eikalingų srovių ir tų -prakeik 

džeriu p. Bucklev, taipgi ir tų partijų ir prašalindami y* 

patiškus ųžvydėjinius, .tada 

galėtų stotį,įr pppaųjIoU, sųy,o 

gabumus ir liuosų laikų kitų 

tautų tarpe. . .

Linkėdamas mūsų tautie

čiams geresnio susipratimo sa

vo tarpe ateityje, lieku.. 

Juozapas J. Elijošius.

Tautietis Žukauskas 

— Jaek Sliarkey yra gražus 

vyras ir gerai užsilaiko, nei 

geria, nei rūko. Jis gyvena su 

savo moterim ir dviem vaiku

čiais Miami Beaeli, Florida, 

netoli nuo.mano šeimynos. A- 

pie 1 gegužės grįš į Bostonų 

prisirengti išpilti kailį Seluue- 

lingui, Vokietijos čampionui, 

ir iš pasikalbėjimo su Siiar-

iaug daugiau, negu I kev ir jo manadžerju p. Bu

kad tani reikalui šiemet būtų sušauktas dide- j veikimo centrų — A. L. R. K. Federacijų, 

lis visų Amerikos Lietuvių katalikų kongre- • šis klausimas yra labai svarbus, del to 

sas, žinoma, kartu su metiniu Federacijos; prašome visuomenės vadų del jo atsiliepti, 

kongresu. Tuo galėtumėme atsiekti keletu’ ----------------------

svarbių dalykų: tai būtų gera priemonė vi- į “Primery” rinkimai jau čia pat. Rin- 

siems bendrai paminėti Vytauto sukaktuves, j kinių kompanija įsijudina. Grupių kova eina 

sitikimų, kuris pasuko, kad aplinkybės ir ge- j apsvarstyti mūsų katalikiškosios ir tautiško-' gana aštri. Šiais rinkimais ir lietuviai daug 

rų žmogų priveda prie blogų darbų. | sios akcijos reikalus, sustiprintumėme savo' aktyviau politikoje dalyvauja, del to ir jiems

M. Svyriūtė.

MERGELE Iš PASAKOS
(Pabaiga)

Filomenos delnų suvilgė karštos aša

ros.
— Robertai, tai Tavo ašaros, pagai

lėk, neraudok, man gaila Tavęs.

— Filomena, leisk man atgailoti, leisk 

atpirkti ašaromis Tavo kančias.

— Ilsėkis prie mano krūtinės, mano 

mylimasis. Aš ta pati beprotiškai mylinti 

Filomena.

Prie neramios krūtinės ji laiko tvirtai 

prispaudusi tariamojo Roberto galvų.

— Aš ją apgavau, aš — niekšas, aš 

vertas prakeikimo, — kartojo mintyse su

kąsdamas dantis. Pro Filomenos pirštus 

sunkėsi' ašaros.

— Myliu Tave, Filomena, myliu am

žinai! Smerk, bet atleisk —vos Išgalėda

mas iš susijaudinimo kalbėti nuolat kar

tojo jis. — Filomena, aš palikau Tave, aš- 

iškeliavau toli, aš dirbau del Tavęs. Mano 

ilgesys buvo baisesnis už alki. Bet viskas

praėjo. Aš dabar esu turtingas ir galėsiu — Koks gražus pasaulis! — sušuko 

Tau grąžinti net regėjimų. Juk Tavo a- - ligonė ir svaigdama laime bučiavo nu- 

kys nėra galutinai užgesusios. Gerų gy- j linkusių akacijų žiedus, apiberdama juos 

ilvtojų padedama Tu atgausi regėjimų, gausiomis džiaugsmo ašaromis. Bet dar 

buvo ne viskas, Jų greit turėjo pasitiktiSakyk, Filomena, kur tada bus mūsų lai

mės galas?

— Prie amžinybės vartų, — tarė ji, 

svaigdama iš džiaugsmo.

lš tolo stebėjo šių scenų senukas ir 

Morta. Tas tylus vasaros vakaras nelai

mingam tėvui ir jo dukterims buvę gai

vinantis Velpkų rytas. “Prisikėlimas— 

dievobaimingai kartojo Morta. Ant senu

ko rankų džiaugsmo ašaromis verkė smui

ką. Filomena kalbėjo, buvo linksma; ji gir 

dėjo, kaip tėvas vadino Robertų sūnumi, 

ir to jai visai pakako. Bet “Robertas” 

buvo mažiausias šio džiaugsmo dalinin

kus. Nors džiaugės, tačiau širdis išmeti

nėjo...

Prie atvirų ligoninės langų .nulinku

sios kvapių akacijų šakos. Pro jas skver

biasi Į vidų ryto saulės spinduliai. Iš l'io- 

letinio tamsaus kambario gailestingoj se

suo įvedė bailiai primerkomis akimis ligo 

nę į žalumynais apipintų verandų.

nauja laimė Ji, dar vis tebeglamonėda- 

ma žiedus, net neišgirdo, kad į Verandų 

kažin kas įėjo.

— Filomena! — išgirdo pažįstamų 

šūkį. Atsigręžė. Priešais jų stovėjo ištie

sęs rankas “Robertas”. Filomena tiek 

teištarė:

— Robertai, aš laimingiausia... Ištarė 

ir apipynė rankomis jo kuklų.

— Filomena, tavo akys žydriai mė

lynos, kaip dangus.

Amžius ilsėssiuos jų pavėsyje...

— Robertai, tu labai atsimainęs...

— Filomenu, juk ketveri metai...

— Taip, ketveri metui... sugrįžtu pa

'J

tenka tos kovos dalis. Kaip žinoma, rinkinių 

sąrašuose turime keletu lietuvių kandidatų, 

kurie tikisi būti nominuotais kandidatais į 

įvairias valdžios pozicijas. Be abejo, lietuviai 

balsuotojai nepamirš savo žmonių. Paremkime 

juos ir pasidarbuokime, kad jie savo tikslo 

atsiektų. To reikalauja mūsų tautinis presty- 

žius.

Graudūs Verksmai
STACIJOS

Su atvaizdais, > 
IR

Kai kurios Gavėnios 
Giesmės

Išimtos iš “Ramybė :Jums”
KAINA TOc

Nauja Laida. Daug per
kantiems duodame nuolaidą.

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

Chicago, Hl.

Paul Buzson.

GAIDYS.

— Mamyte! — rėkė kūdikis, ir vyras 

Vaitodamas apsivertė ant kito šono ir su

murmėjo negražų žodį. Bet pagaliau jis 

užmigo ir ėmė sapnuoti.

Jis sapnavo stovįs liūdname, tuščiame 

kambaryje. Sienose kabojo lentelės, ap-

Lygiai tų valandėlę, kurių mintys nu

plaukia į gilių miego juodumą, ėmė rėkti 

sergąs kūdikis ir verkti taip balsiai, kad bengtos eifvomis. Tuščiame kambary buvo

per mūrų buvo girdėti. suversta krūva pilkų, sunkių akmenų. —

Vyras pašoko lovoj ir nusikeikdamas • Tai rūpesčių akmenys, — (arė vyras per 

sumurmėjo, gal ir nebuvo piktas žmogus, i sapnų. Ir staiga jis ėmė laimingai ilgėtis 

tačiau pasauly jis buvo vienas, o tai yra to, kas galėjo būti po tais akmenimis, 

sunkus dalykas. Kiauras dienus dirbtlavo Jis ėmė akmenis versti ir vaitoti, per 

jis įtemptai, ir apie jį sakydavo žmonės, 1 miegų. Ir pagaliau surado jis tai, ko ieš-

kad jis daug pinigų uždirbąs. To džiaugs

mo, kurio žmonės ješkodavo pabaigę dar

bų, jis nedaug teturėjo. O vbikų jis iš vi

so pegalėjo pakeisti. O jau šito — nieku 

būdu. i

Tas triukšmą^ kurį jis sukeldavo 

žaisdamas, dažnai (sutrukdydavo sunkius

, jo apskaičiavimus/ lr štai dabar tas vai-

saulis, sugrįžta išskridę paukščiai, su- kas savo rėksmu išbudino pavargusį žmo- 

grįžta ir palaidota meilė. Malda gulinges- J gų iš miego, kurs rytų turėjo būti tarny- 

nė Už įnirtį — ji atvožia net sutrūnijusius ( lxije ir dar kaip! Buvo numatomas dide- 

karstus. V lis verslas, o taip pat ir kova su gud-

—X---------------  riais ir nenuolaidžiais konkurentais.

kojo. Giliai po akmenimis buvo margas, 

medinis gaidys. Jis pa’ėmė jį nudžiugęs 

į rankų ir jirispaudė prie krūtinės. — I 

i-i-iii! — giedojo gaidys, — tu buvai pa- 

f įniršęs mane per visus metus, kaip gulė

jau aš po rūpesčių akmenimis?

Ir staiga pamatė vyras savo mirusių 

motinų. Ji buvo maža, sena ir šypsojos 

jam. Ji buvo toji, kuri prieš daugelį me

tų buvo padovanojusi jam gaidį, kai jis 

sirgo ir kentėjo didelius skausmus.

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį J,

DIDELIS GAISRAS NEW ORLEANE.
, iškilmėmis. Visus t iTs dienas Į adoravo šv. Sakramentą, di-

Prof. Kampininkas

Baisus socialistų papo Piju- 

šėlio priepolis.

(Tųsa)

— Kaltas Šliupas, kuris ža

dėjo viską padaryti, o nepada

rė. Žadėjo visas Amerikoj baž

nyčias išgriauti, arba sales 

muvėms rodyti padaryti; kuni 

gus nulineiuoti, taip žadėjo, 

žadėjo, žadėjo ir, ant galo, 

žiūrėk, socializmo traitorium 

(išdaviku) patapo — šliubą 

bažnyčioj paėmė.

— Ša! — pro dantis su

tvenkė Marksas. Kitų 

griekų man nepasakok! Aš 

žinau, ką Šliupas žadėjo ir ne 

ištesėjo. Už kiekvieną naujų 

bažnyčią, naują kunigą, naujų 

katalikišką įstaigą jis skau

džiai man turės atsakyti. Gi 

už traitorystę (išdavystę) aš 

jam pas liuciperių išprašiau 

tokią vietą kur net artingin- 

giausi velniai čiaudo. O tu, 

Šliupo mokiny, sakyk man sa

vo darbius. Kaip sutvarkyti 

lietuviško socializmo reikalai? 

ruščiai paklausė Marksas.

— Puikiausia, puikiausia,— 

greit atsakė Pijušėlis, ir, tar

tum, jam būtų sunkus akmuo 

nuo krutinės nusiritęs. — II-

tinai reikalinga tikras socia

lizmas praktikon įvesti. Ir 

pradėjau darbuotis, pradėjau 

visas paklydusius daleles krū

von po savo paltu vienyti. At

sirado pavyduolių, kurie ne

suprato tikro socializmo. Tie, 

priešginos, net buvo sukilę. 

Šmeižė mane, reikėjo net su 

buožėm reikalo turėti. Ale vis

gi ant galo aš ant savo pas

tačiau. Ir dabar lietuviško so- j 
cializmo reikalai yra ne teo

rijoj, bet praktikoj puikiau

sia susocialistinti. Žvilgsniu 

mes, lietuviško socializmo 'va

dai, tikimės nuo tavęs gauti 

didelių užpelną. .Juk visa tai 

darėme pavyzdžiu tavo moki

nio Bebelio, kuris, vykinda

mas socializmą ir-gi sau mil

žiniškus turtus susikrovė, pa

vyzdžių tavo švogerio Lafar- 

sio, kuris vykindamas socia

lizmą, kasmet gaudavo paja

mų po 100 tūkstančių markių; 

pavyzdžiu kitų žymių tavo 

draugų, taipgi

OO

> •

pilna bažnytėlė buvo žmonių 

ir beveik visi vis ėjo prie šv. 

Komunijos. Pirmąją dieną bu

vo atkeliavęs kun. A. Balins

kas iš Milwaukės ir kun. Brau 

gelis iš Cbieagos. Mokyklos 

vaikučiai pasiruošė ant ryto

jaus eiti prie šv. Komunijos. 

Vakarais merginų choras, p. 

1/aucaitės vedamas gražiai gie 

įlojo mišparus. Kun. Drauge

lis pirmąjį vakarą vaizdą pa-

desnė dalis mus jnuapijoM 

priėmė šv. Komuniją ir visi 

naudojosi gražiais pamokslais.

Dabar po keturdešimtės tris 

dienas mūsą klebonas paskyrė 

tretininką šv. rekolekcijoms, 

kurių pamokinimai rytais po 

šv. Mišią ir vakarais 7:30 va

landą. Mat, norima suorgani

zuoti vietinius tretininkus ir 

ją skaičių padidinti naujais 

nariais. Dieve padėk mūsą

Atvaizde parodama, gaisras New Orleano dokuose, kur su

degė dideli vatos sandeliai. Nuostolių padaryta už 2 milioną 

dolierin.

Diskusuojama dar Lėšų Fon kovo 30 d., 7:30 vai. vakare, 

iš do reikalu. Nutarta, kad Lėšų Atlaidai, tai Dievo malonės 

socializmo tapusiu kapitelis-, Fondo atpildymui, C. V. netu-

tais, pav., Rišar’as, Ferdinan- 'ri teisės dėti nariams jokių 

do, Zingerio, Vanderveldės ir ekstra mokesčių.

laikas. Tat meldžiu visų vieti

nių bei apielinkes lietuvių ka

kitų. Taip, čionai tai daugiau

sia mūsų pasidarbuota.

gą laiką tie reikalai nebuvo prakaitas išpylė.

tvarkoj. Skaudama širdimi aš 

| tai žiurėjau. Man, kaipo so

cialistų vadui, sarmata buvo,

Mažinti Centro Valdybos na 

riaing algas ir kurie pigiau

llaladieo už tai, - tarė negali dirbti’ iai Agituoja.

Markas.. - Bet ai atėjau ne1 Ka«‘nama. kad ku»P°« ™k-
i n „*• tų kuo daugiausia atstovų

tų tavo nuopelnų klausyti. * . ®

Visa tai, ką padarei gera lietu 1”ian-

viškam socializmui, blanksta Centro valdyba nepil-

prieš tuos darbelius, kuriuos Se’ino •nutarimų, darydama 

dabar dirbi, kurie man ir ma- i lajaus laiku rinkimus Cen- 

nų draugams gėdą daro. Paša-‘t10 Valdybos.

kyk mani - piktai pagrūmojo' Skaito™* į LBKSA nariu.. 

Murksas atsišaukimas, kuris, nutaria-

tma, pasiųsti apskričiams ir

Nežinau, viešpatie, neži- vjsjems katalikų laikraščiams. 

nau» *r naujo Pijušėlį penna LRKSA nariai-sve-

čiai atsisveikina ir išeina.

kaip taip yra. Ale vis kenčiau. į A?! 

Ant galo pamačiau, kad bū-'

Šerap! suriko Mark-^ Aiškinama p. Lukoševičiaus 

sas, net kibirkštys is burnos SųKįv. byla. Diskusuojama. 

pasipylė. O nezaležninkai 1 Gale nutariama išrinkti komi-

(Daugiau bus)

LIETUVIAI AMERIKOJE
LRKSA. NEW YORK IR 

; NEW JERSEY APSKR.
SUVAŽIAVIMO
PROTOKOLAS.

{

(mokslą pasakė apie šv. Mišias,[naujam klebonui, kun. A. Bu- 

' jr jose visiems augusieins, 

ypač šventadieniais, būtinąjį 

dalyvavimą.

Ant rytojaus 5 valandą šv.

Sakramentas buvo išstatytas, 

o šv. Mišios buvo laikomos 8 

ir 9 vai. po kurių vėl buvo 

kun. Draugelis sakomas gra

žus pamokslas apie šven. Sa-.

bliui ši darbą 

likti.

sėkmingai at-

CICERO, ILL.

Rap.

Radio Stotis A J J.
X Labdarių Są-gos 3 kuo- 

kramentą kaipo sielos dvasinį IJa rengia naujų narių vajų, 

maistą. kuris įvyks nedėlioję, kovo

Antrąjį šeštadienio vakarą (^arcb) 30 d., L. D. K. Vytau 

iškalbingiausiai pamokino ku- ni-> Antano parap.

nigas J. Navickas, direktorius sve^a’n<^t>’ va'* P° Pietų« 

Marijonu Kolegijos iš Hinsda-J P,°£ra,,,a bus įvairi. Daly- 

u tų Įvaus visų draugijų pirminin

kai. Bus sulošta juokinga dvie 

ją veiksmą komedija “Politi

ka”, po vadovyste p. P. Ber-

Keturdešimtės užbaigos pe

reitame sekmadienyje pamoks

lus sakė kun. Navickas per-

taliką pasinaudoti proga ir atisul,1}b 0 kun. Jakaitis per Mis- 

Jikti velykinę. Į Parus«

Taip iškilmingai retai kada 

pasitaiko švęsti keturdešimtę,
Lietuvių kunigų svečių bus 

bent keletas.

Su meile Kristuje,

Jūsų kun. M. M. Kulte vas.

siją suradimui kaltininkų iš: 

p. Gudiškio, Cibulskio ir Mon-! 

tvilos, kurie paruoš raportą | 

sekamam suvažiavimui.

Sekamas suvažiavimas nu

tarta šaukti Elizabeth, N. J.

vių Dieną”, birželio 29, 1930. Esant jau vėlam laikui, vie- 

Žodžlu sveikina: P. Tutorai- tos reikalui atidedama seka- 

tis, 8. Cibulskis, p. Brogienė, mam suvažiavimui. Pirmimn- 

p. Gudiškis, p. Tamošaitis, p. kas ačiuoja visiems ir uždaro 

Purickis, p. Makusevičius, p. suvažiavimą malda. 

Kazakevičius. ' P. Montvila, pirm.,
Skaitomas pereito suvažiavi J. Tumasonis, rašt.

YOUNGSTOWN, OHIO

1930 m., kovo Įti d., suvažia

vimą atidaro pirmininkas P.'

Montvila ir paprašo vietos'mo protokolas ir priimamas.

gerb. kleboną kun. šeštoką Skaitoma dienotvarkė. Ka-

sukalbėti maldą. Knn. Šešto- daugi šin susirinkiman suva-

kas po maldos, palinki delega-į žiavo daug svečių iš kitur, tai '

’ • 40 vai aplaidai
tams kuogepausios kloties ta-1 vietos reikalai paliekama pa-Į
rimuose. baigai ir einama prie apskri-1 N™Sirdžiai užprašau visus

Laikinu raštininku pakvies- Itai organizacijos reikalų. I Kabiam™, parapijoms ir iš 

tas J. Tumasonis. Kalbama Lašų Fondo reika-' arU™sni'» mi«rtų lictnvins

Komisijon mandatų ir rezo

liucijų: A. Makusevičius ir 

p. Brogienė.

Dalyvauja šios kuopos: 3 

kp.; K. Baltromaitis, J. Ma- 

tuza. 36 kp.: J. Žemaitis, J.
Daukšys, V. Akelaitis. 106 kp.;

Z. Maksvitis. 134 kp.; V. Dau

baras, P. Montvila, K. Eidu- 

kaitis, A. Žukas, M. Kazlaus

kas, J. Tumasonis, P. Ijaurai- 

tis; 135 kp.: P. I/mkanskas,

J. P. Mačiulis.; 200 kp.: D.

Boguža.

Svečių: iš Conn. Valstybės:
7 Susiv. nariai; iš Penna V.

— 4.
Sveikinimai: nno Mass.

valst. narių; nuo Chicagoj ap
tikt.; Rytinių Valstybių Fcd- 
Apskr. pakvietimas į “Lietti-

lu. Inkasuojama. čia p. Ma-,katalikus i
čiulis padaro ilgoką praneši

Pranciškaus bažnyčią,

mų, paliečiant visus, Šiuo lai- S'*hy St, į 40 vai. atlaidus.
ku opiausius reikalus. Gale 

savo kalbos pasinio, kad seka

mas .Seimas panaikintų Re

ferendumo balsavimus ir Cen

tro Valdyba butų renkama 

Seimuose.

Apkalbanti einantieji Centro 

valdybos rinkimai. Po apkal

bėjimui nusistatoma balsuoti 

tik už naujus C. V. kandidatus,1 

būtent: Pirmininku — A. J.' 

Sutkus; Viee-pirmin. — J. 

Purickis; Raštininku —• Ą. Ma
T I

kusevičius; Iždininku — J. 
Tamošaitis; Iždo Globėjais: 
T. deimis ir S. Cihulpfci** D5“- 
Kvrtt^hi Tk. AžuJtes. T>r. | 
Vadas kun. J. Bakšys.'i., ..

Atlaidai prasidės ketvirta

dieny, kovo 27 d., 7:30 vai. 

vakare ir baigsis sekmadieny,

KENOSHA, WIS.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

Before hopping on
the gas, why not hop 

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

Over 20,000 Aetna agente* located 
from Maine to California* aaaure 
Aetna Service to Aetna policyhold. 

era* wherever the y may be!

atn a-iže
V. RUKŠTALIS 

Insurance
2423 W. Marąuette Rd.
Telephone Helmlock 5219 

L.oop Office
- 230 S. Clark St.
Telephone State 3380

Chicago, III.

iiiiiBiiniiiil

noto. Kalbės “Draugo” red. 

p. L. Šimutis, Lalidarių Cen

tro pirm. p. A. Nausėda, mi- 

sijonieriai kun. Petrauskas, 

kun. Mačiuliams ir mūsų kle

bonas kun. II. Vaičiūnas. 

Kviečiami visi atsilankvti.

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kok] nepa
tyrei}. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jusų kas jums ken- Įžanga Veltui, 
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
pb pilno lšegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką ly pinigus. Daugelis kitų v . . ,
daktarų negalėjo pagelbėt jums dei- rašykit prie Labdarių. Mokes-

torius gyvomis gėlėmis ir f-Įto. kad Jie neturi reikalingo patyri- ,. v . . Jflimn
. . l , v. . . mo, suradymul žmogaus kenksmin- j ti- maža, llKiat vienas (laimu

gumų.
Mano Radio — Scope — Raggl.

X-Ray Roentgeno Aparatas lr vi
siškas bakteriologlškas egzaminą vi- . _ , v v. •mas kraujo atidengs man juaų tik- kare 111 ŪSU bažnyčioje prasi
ras
jus

kaip kad šventėme šiais me

tais Kenoshoje. Sesutės Pran- 

ciškietės, mūsų mokyklos ve

dėjos, puikiausiai papuošė al-

vairių spalvų degančiomis 

lempelėmis; nikoyklos vaiku- 

pasikeisdami,
40 vai. atlaidai.

Šv. Petro lie|pvių parapijos <aa1’ nuolatos 

bažnyčioje 21, ir 23 kovo 

buvo keturdešimtės šv. Sar 

kramento pagarbinimo iškil

mės. Klebonas , parapijonams 

iš anksto užsakė, kad bus ku

nigų SVecių ir kad bus visiems suaugusias; padaro juos piktus,
lengva pasiruošti prie Šv. Ko- ^arSčiuojančlus lr nerimaujančiu, 

° ė x , bei nevartok vaikams gyduolių, ski-
munijos. Tad parapijonys tik-|Tlatr.ų suauguf>.<ims pataria vaikų 

. ' ». . . . *v. . ' spcc'alistal. daktarų nnolinit.s
mi gražiai pasinaudojo siomis pataria vieną vaistą nuo sukletė'iino, 

*Į»*losty >r kitų valkų ir kudik ų su-

KAIP VAIKŲ SPECIALIS
TAI GYDO SUKIE- 

KIETĖJIMĄ.
Sukietėjus viduriams pas vaikus at

siranda dieglys, išpūtimas, odo3 11-

Visi Ciceros lietuviai prisi-

kas į mėnesį.

X Pereito sekmadienio va-

negeroves lr jeigu aš paimsiu l(-j Mį?į jof5. žmonių pirmą 
gydyti, tai jusų sveikata ir gy- ; J •’ t i r

vumas sugryš jums taip kaip bpvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio. žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
(eigų turit kokią užsisenejusią, Jsl-

(Tąsa ant 4 pnsl.)

gos ir tt. Tas silpnina juos, kaipir Arėjusią. chronišką ligą. kuri ne-;
pasidavė net gabiam šeimynos gy- I 
dytojui, neatldėlloklt neatėję paa j 
mane.

From Youth to Age

GAVĖNIOS
KNYGOS

Gavėnios knyga, vertė kun. 

A. Sabaliauskas, labai nau 

dingą pasiskaityti kasdiena 

per ištisą gavėnią, kaina 65c.

Kančia Viešpaties Jėzaus.
Dieviškasis Išganytojas. Iš 

vokiečių kalbos vertė kun. B. 

Andruška, S. J. Didelė kny

ga, kaina ............................................ $2.00

Dievobaimingi apmąstymai

per gavėnią su

mis. Kaina .

Gyvenimas

Evangelijo- 

>•••••».■ 35c. 
Išganytojaus. 

Viešpaties mūsų Jėzaus Kris

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

Viršminėtas knygas galima

gauti

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avenue

Chicago, III.

•;alsĮng the Family-^ Sure the fcar „0<?d
P

n ' —■ - > I 1.1AM I
/•

t
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«\/544 ,T»
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TVAAV MMKalB 
"AS «S "Še
SeoCi

sirgimų. Milijonai motinų jrodė jos
; gerumą per 30 metų. Cas'oria yra 
i grynai augmeniu ', nekenksminga ir 
J gardi. Tikroji Cartoria visada turi 
i l•'lr•lch^ .'o parošą. Saugokis Imitaci
jų

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Ir.ėjimas Rūmas I0H
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 ikt J

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

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

LYDIA E. PINKHAM’S 
\ f GETABLE COMPOL'NI)
I > Iii \ » PIShH AM MI I). <O_II M ASS

HARDVVARE & PAINTS

Tvirto išdirbimo Wheel Baris storo plieno 
viduris i.r geležinės kojos pats geriausias dėl 
namų vartojimo. Tik ................................ $3.AH

Izoomis maliava bal
ta ir visokių spa'vų. 
Galima vartoti iŠ lau
ko arba viduje.
Tik ...... S 1.48 Gal.

Champion varnish; 
varnishis dėl visokių 
vartojimų tik

$1.30 Gal.

Pilsen flat sienos maliava galima ma'iavo 
ti sienas, medžius, radiatorius, ir ant wall bargena 
popieros visokių spalvų. Sykj mėginsi visa
dos vartosi. Tik .............................. $2.50 tini.

Step—Ladders G pė
dų, gerai padarytas

____ $1.29

St. I-iOuis 'Dutch
Ateikite Arba Telefonuokite Lafayette 4080 Boy” Whltc I^ead. 100 

Prlstatom Visur svarų ................. $11.08

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street Tel. Lafayette 4689

— yra 
gera kaina 
už gerą dantų 
košelę—

Z

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25*
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LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, ILL.

(Tųsa nuo 3 pusi) 

vakarų, buvo pilna bažnyčia.

Misijonieriai pasakė gražius 

įžanginius Misijos pamokslus.

X “Surum-Burum” vaka

ras, kurį buvo surengusios Ci-, WQ0^’

TfiVŲ MARIJONŲ MlRjO&j 
1930 M. PAVASARYJE

Nuo kovo 24,iki hab G»Wor-
cester,

Nuo kovo 24; iki bjal. k. Ci
cero, m.

Nuo baJL 7 iki M. 13 Uuo- 
bridge,

Nuo bal. 7 iki baj. 13 Nor-j'

Tš Politikos Lauko.
Diuma LIETUVIŲ MASI

NIS MITINGAS BRI 
DGEPORTE.

Sekmadieny, kovo 30 d., 3 
vai. po pietų, Sv. Mykolo par. 
salėj, 1644 Wabansia avė., 
North Side.

Pirmadieny, kovo 31 d,, Bri 
dgeporte, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St.

ceros moterys parapijos nau

dai, gryno pelno atnešė 150 

dęJL Vakaro surengime komi

sijoj daugiausia pasidarbavo 

p. Paužienė, p. Kasalaitienė, 

p. Miliauskienė, už ky, mūsų 

gerb kleb. kun. U, Vaičiū

nas taria širdingų ačių; ne 

tik visoms rengėjoms, bet ir 

atsilankusiems į tų vakarų.

X Velykų antrų dienų pa

rapijos komitetas rengia va

karų, prie kurio daug prisi

deda ir sųjungietės. Jauna- 

metės sųjungietės išpildys gra 

žų programų.

X Rytoj vakare, 8 valv pa

rapijos svetainėje bus svar

bus jaunikaičių susirinkimas, 

kurie norite prie “Bov 

Scouts” priklausyti, prašomi 

atsilankyti. Bus kalbėtojas iš 

Catbolic Buy Scout organiza

torių.

Ačiū.
Kovo 19 d., šv. Juozapo die

noj, daugelis daro atminimus, 

savo varduves, puotas ir t. t.

Ir aš, būdamas ligoj, netur

te, varge liūdnai laukiau savo 

globėjo Juozapo šventės. Bet 

ir man iš mielaširdingų žmo-

Įgišiobavu* politikos ratui, 

subrnzdome ir mes Bridgepor

tiečiai. Ir mums rūpi, kad

nors kartų lietuvį išrinkus į 

Nuo tai. 14 iki tai. 20 De- vietę

troit, Mich.

Nuo bal. 14 iki bal. 20 Nėr Tam tikslui yra šaukiamas

York N Y i didelis lietuvių masinis mitin- .. .
’ * ’ - > i • • i lapijos salėj. Diena bus pas-

Nuo bal. 21 iki bal. 27 Lynu, ^is įvyks antradieny,

Mass. j Kovo 25 d., Lietuvių Audito-
Nuo bal. 21 iki bal. 27 Pitta- Wn, 3133 So. Halsted Street.

burgh, Pa.

Nuo bal. 28 iki geg. 11 

Brockton, Mass.

Nuo geg. 12 iki geg. 18 Ells- 

\vortli, Pa.

Nuo geg. 19 iki geg. 25 Day- 

toų, Ohio,

Nuo geg. 26 iki hirž. 10 

Minersville, Pa.

Tolimesnės Misijos bus pra

nešta vėliau.

Kalbės kandidątas į teisėjus, 

Adv. Krank B. Mast (Mastaus 

kas), p. J. Zolp, Adv, Olis ir 

visa eilė kitų žymių kalbėto

jų. Be to, bus gražus progra- 

inas. Visį lietuviai kviečiami 

atsilankyti.

Kvieslys.

IŠ POLITIKOS LAUKO.

muzikų ir, dainų mylim, juk 
tai muaų tautos braoganybės, 
visi mea daug kalti esame 
gerb- Mikui Petrauskui.

Nėr, to choro, kuris kada 

nors nebūtų statęs ir daina 

vęu Miko Petrausko ar tai 

“Konsilium Fakultatis” ar 

“Kaminkrėčio ir Maluninko” 

ar “Šienapjūtės” ir kitų ope-

čių tris syk į dienų, ūžtikrinu jau pradedi rūkyti. Ka į tųi
tamsiai kad į savaitę pamesi
penkis svarus.

Storoji — Labui ačiū, ponas 

daktare, bet aš tų turiu pa

daryti pirm ar po valgio?”

Vaike, aš girdėjau kad

pasakysi?
— T. T. Taip tėveli, rūkau.

— Na, ponaiti, gal malonė- 

tumei rūkyti mano cigarus, 

kad greičiau galėčiau sutau

pyti kuopoms cigarų, kuriuos 

aš rūkau.

Ketvirtadieny, bal. 3 d., rečių.

Marąuette Park, par. salėj. Kas nėr klausęs jo jautrio

Taipgi šių savaitę ruošiama sios dainelės “Skambančios 

mitingas Dievo Apveizdos pa- stygos”, kurios meliodija tie

siog žavi klausytojų? Alba 

kitų dainelių? Amžiais lietu

vio sielų jaudins Petrausko 

dainelė “Tykiai, tykiai Nemu

nėlis teka”... ir šimtai kitų.

Tad, jči mylini jo kompozi

cijas, supraskim ir atjaustom 

ir kompozitorių. Jis vyks Lie

tuvon ant visados. Jis reika

lingas dabar medžiaginės ir 

moralės paramos. Dabar lai

kas parodyti jam jiagarbų ir 

atjautimų.

Koncertas jo naudai bus- 

vienas gražiausių. Dalyvuus 

“Birutės” choras, “Vaidylų” 

csoras, ir Vyčių /Dainos’ cho

ro duetas, kvartetas.

Koncertas įvyks balandžio 

2 d., trečiadienio vakare, Lie

tuvių Aųditoriuuie, prie Hal

sted, St. Visų lietuvių pareiga 

yra šį koncertų remti savo at
silankymu. Tai ne kasdieni

nis dalykas. Tai pirmas ir. 

galbūt, paskutinis koncertas-- 

benefisas komp. Miko Petrau

sko pagerbimui.

A. N,

of Lakekelbta vėliau. Town 

įvyks kitų savaitę.

Be abejo, visi lietuviui, ku

rie domisi politika, susirinks 

paklausyti gerų kalbėtojų, pa

sitarti ir paremti lietuvius 

kandidatus ir jų prietelius.

PIRMAS KONCERTAS - 
BENEFISAS KOMP. 

MIKUI PETRAUSKUI 
PAGERBTI.

Išvengiamas
Skausmas!

Gerb. kompozitorius ilgus

vus paminėjimas turi būti 

vienas didžiausių paminėjimų 

Detroite.

Artinantis rinkinių dienai,

politinis veikimas vis labiau Į metelius darbavosi musų, a- 

įsijudina. Ir lietuviai šiemet merikiečių, tarpe. Komponavo 

su gana dideliu dėmėsiu seka gražiausias operetes, dainelės, 

politinį judėjimų ir jame da- Mokino jaunimų tautiškų dai- 

Šiame reikale įeikia palikti jyVauja Visose lietuvių kolo-■ pelių, žaismių. Dirbo kultūros

Saly visi asmeniškumai; inū- nijose ruo5ianla poUti^i darb,.

sy vadai, gerb. kunigai turėtu lnass.ndtingai; kuriuose kaI.

tai gerai suprasti ir labiausia žymūs kalbėtojai; tarp jų , ... , . . . .
agituoti prie bendro veikimo. Hetuyis kandidatas j tel,s,.|us,bl't dcJa- d““™"*“

Apie lokalinius paminėjimus adv Prank B Mast (Mastaus.

neturėtų nei užsiminti. Šis
kas).

Mes, lietuviai, mylim dainą 

pager-

bium skaitlingai dalyvaudami 

jų laidotuvėse... Mažai ir retai 

kurį at jaučiam jam gyvam 

esant. Bet dainininkų balsai,

darbas, bendrai veikiamas,, Mitingai įvyka 5iose koloni. 

galės lietuvių vardų Detroite -

gražiai išgarsinti, nes bus rei-- Antradieny, kovo 25 d., Bri- kad ir gražiausieji,. teikia 

kalingų ir anglų spauda lie- Lietuvių Auditori- įtrump* malonun^ Jie greit

nių ta dienų suteikta džiaugs-1 tu™J korijai nušvies- joj 3183 a Halsted St | nutikta. Bet kompozitoriaus

ti, o ypač Vytautų Didžįji ir

Žmogus kuris nevažiuotų pusę my
lios su sugedusiu automobiliu, tan
kiai dirba protu visų. dienų plėšiant 
jam galvų.

Tokį bausmė nėra sveika nie
kieno neryapis! Ji neišmintiųga ir 
bereikalinga. Tabletas ar du. Bayer 
Aspirin atleis galvos skausmų kiek 
vienų sykį. Dėlto atminkit šį pri
imtų antidotų nuo skausmo, ir iš- 
vengk daug bereikalingo kentėji
mo. Skaityk patikrintus nurody
mus ir rasi daug naudingų tiks
lų šiems tabletams. Nuo galvos 
skausmo; sustabdyti šaltį. Paleng
vinti skaudančių gerklę ir suma
žinti infekcijų. Palengvinimui nuo 
neuralgijoj, neuritls ir reumatizmo 
Skausmų.

.i Žmonės abejodavo ar Beyęr 
Aspirin ta bj eta i nėra kenksmingi. 
Daktarai atsakė į tų klausimų daug 
metų atgal. Jie Nekenksmingi. Kai

kas dar abejoja ar jie tikrai 
atleidžia skausmų. Tas išrišta! 
Nes milionai vyrų ir moterų per
sitikrino, kad atleidžia. Prųšalln- 
tį priežastį bile skausmo jus 
turite kreiptis pas daktarų; bet 
jus galite imti Bayer Aspirin 
greitam palengvinimui.

1110. Atbudus iš pailsio (mie

go), atidavus Aukščiausiųjam 

garbę, paduoda man šeiminin

kas rankų, diauge su vieti

niais gyventojais, ir įteikia 

dovanėlę — gėlių bukietų.

Be to, sušelpė ir aulteiė, 

kurių apturėjau per p. Tekia 

Sipavičienę, nuo sekančių as

menų :

J. Smalskio .................................... $1.00

J. Misevičienės ..................... 1.00

T. Sipavičienės ............................ 65c.

K. Markevičio.........................................50c.

S. Karalavičio.........................................25c.

D. Sipavičio.................................................10c.

Už gėlės ir aukeies, negalė

damas kaip kitaip atsidėkoti, 

tariu širdingiausį ačiū, pra

šydamas jūs, brangūs broliai 

ir sesutės, lietuviai, manęs 

vargdienio neapleisti, sušelpti 

aukomis, kad vėl galėčiau 

nuvykti į mineralines vapas, 

kur yra viltis man pasveikti.

Lauksiu nuo jūs, prietejiai, 

užuojautos sekančiu adresu:

Joseph Lapinskas,

1411 So. 49 Ave., 

Cicero, 111.

DETROIT, MIGH.

d į dainas dainuos ilgiausius me- 

telius net ir dainininkai, kurie 

da bus po musų. Kompozito-

Trečiadiemy, kovo 
jo darbus. Bus kviečiami žy. Weat SMįj Meldažio 

mūs amerikiečiai kalbėtojai. 2242 W 23rd Place
Be abejonės, lietuviai Detroi-1 kovo 26 d., , , „ . , ,

te galės sudaryti milžinišku Bti<hton PMk_ parapljos bambės. Bet kol gyvas žino. 

elioų iš 500,narių, kad paro- Fairfield Ave

džius svetimtaučiams vienybę , Ketvirtadieny, kovo 27 d.
Detroito lietuvių tarpe. I Bosetond_ m strumilo5 sa.

Draugijos privalo pasisteng-

ti tai gerai suprasti ir eiti 

prie bendro darbo, nes bei vie

nybės, nebus gerų sėkmių.

GAL AŠ KLYSTU?

IBI VI* II 1SIHKEV
Aspirin yru trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticacidester Sallcylicacld

—" —21' — . .. L '  I. ■ '„...„TTSta-" .... ------------

Kitos kolonijos, kaip tai gar

KIEKVIENAS GALĖS BŪTI 
JAUNAS,

, • kas skaitys įdomiausių ir pi-
lmga Clucaga su tiek parapi-1 . . .

. , . • • v • giausių jaunimo mėnesini žur-
jų ir tai eina visa išvien, o į d 4
Detroite jau norim daryti ats-!na^____  _ __

, . . . ... ■ -Y “ATEITIES SPINDULIAI”kiri paminėjimai. Tai išeitu,'

ne paminėjimas, tat tik kari- it™8' nu0 1930 meb’ Pradžios 

katura. NĄune. PąsJcubė-

jį, ufi^akyti, patys, ar už- 
Kovo 30 d. Lietuvių sv<et»,! tusytį sąvo besimokantiems 

2:30 bus bendras visų l)ętrpįT vai|cąiųs, broliams ar sesutėms.

to komitetų susirinkiųiay, PraT 

šomi visi dalyvauti.

Atstovas.

“DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI-
■

ČIUS NUOLAT AUGA, 
APSIMOKA SKELB

TIS “DRAUGE”

Išrašykįiįą jį ir giminėms Lie

tuvoje.

Prenumeratos kaina: Ame

rikoje met. $1.20, pusnį. 60c. 

Moksleiviams met. 60c., pusm. 

30c. Lietuvoje met 8 lt. pusm. 

4 lt.

Adr.; “Ateities Spinduliai”, 
Kaunas Laisvės Al. 3.

riaus daina ir vardas amžiais 

skambės. Bet kol gyvas žmo

gus, tuomet jis reikalingas ir 

paramos ir atjautimo.

Visi lietuviai, kurie dailę,

Rašo John A. Skelly.

Ir, aš norią ąukūsti.
Daktaras — Penia, valgyda

ma salotas lie aliejaus, ir ger

dama po stiklo apalsino skys-

DAŽŲ IŠBANDYMAS
yra dažyme!

Diamond Dažai turi nuo trijų iki pen
kių kartu anilino daugiau, negu kiti da
žai, štai’ delko jų spalva toki aiški; toks 
gilumas ir patvarumai, nelšrodo, kad per
dažyta; jokių plėtmų, ar driežlių.

Sekamu sykiu dažant imk Diamond 
dažus. Palygink rezultatus. Tėmyk, kaip 
minkštos, aiškios spalvos. Tėmyk, kad 
spalvos nesikeičia dėl dėvėjimo ir skal- 
bymo. Jūsų pardavėjas sugrųžins jums pi
nigus, jei nesutiksi, kad Diamond Dažai 
yra geresni.

Baltas pagięta.s Diamond. Dažų yra ori
ginaliai "visų tikslų” dažai. Jie dažo arba varsupja šilkų, vilnas, bovelnų, 
lininius audeklus, rayon arba bile sudėtinį audeklų, šlęlynp.y ipaklctas yra 
specialiai dažai vien šilkui arba vilnoms. Su jomis jus gatito dažyti bran
gius šilkinius arba vilnonius, kurie prilygs geriausiam profesionališkam 
darbui. Perkant tų atsimink — Mėlynas pakietas ,dų?o tik. šilkų ir vilnas. 
Baltas — viskų. Jūsų pardavėjas turi abu.

Lengva vartoti — geriausi rezultai 
VISOSE APTIEKOSE

Išėjo Iš Spaudos Nauja 

Knyga:

1

. — Parašė —

KUN. DR. K. MATULAITIS, M. I. C.

Knyga yra naudinga visiems, kurie siekia dva
sines tobulybės. Knyga paskirstyta į tris dalis. 1. 
Apie Tobulybę, 2. Apie dvasios vadovybę, 3, Apie 
bendrąsias priemones tobulėti.

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

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

Rašykite:

“ORAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Ave.

Chicago, III.
jįi.'.ui . fli ■»-'B .!».'■ —aB

Vytauto 500 m. sukaktuves 

minant.

Vietos lietuviai sujudo reng

tis prie iškilmingo Vytauto 

Didžiojo 500 metų mirtis su

kaktuvių paminėjimo, Kad 

tus svarbus paminėjimas, tos 

iškilmės būtų tinkamai pri

rengtos, reikalinga visiems 

Detroito lietuviams bendrai 

susijungti į vienų, tvirtų ]>u- 

jėgų, kad parodyti ne tik lie

tuviams, Imt ir svetimtau

čiams, jog lietuvių tauta gy

vuoja nuo senovės laikų.

Šis Vytauto 500 m. sukaktu

TUBBY A.Happy- Ending.
COMtOM SOA) \MtLL 60 OOVJM AND

SAIOV18M.I 1HGOUCH SIU 
»---- ---- \A>t6XS A6O F

Mt \AHLL PROBAStV BE A 
MEAM HUMOR BtCAVSE HKMCMT 
CAllED BEFCĮRE. THIS TO PM HIM 

FOfc T«t BROKtM UHMOOVU SO l'b 
BETTER SUP HIM A OoUAR OC 50/ 

TO WD HIK ALOMG J ------

ARB SURB THIS IS 
thb PtAct ? TrieutS 
AIO Buaouuc -
Vop MAMBMT 8BBN SPOOFlNC 

ĮS A80VT TrtlS H AMB VouJ,
rv

OIB

SUUE'THKT Olt> LhUMbCLV I K,
IUUMS BUftttT BOINM SlX 9FFICSB

LKĮAJOftYMMJ. JUST ęSCAPBO . J\fuMF MMtšfiFlH 

e VH 

AU

■—3-

BURMIM6 To DLATH.eV ęfcTTlNG
UNBMUtŠORh,
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Antradienis, kovo 2u, 1930 T) H E P O \> B

CHICAGOJE
BAŽNYTINĖS IŠKILMĖS.

Šiuo tarpu Cliieagoj įvai

riose lietuvių parapijose buvo, 

o kitur tebeina bažnytinės iš 

kilmės.

Pereitų sekmadienį šv. Jur

gio bažnyčioj iškilmingai bai

gėsi dviejų savaičių šv. Misi

jos, kurias vedė tėvai Pran

ciškonai.

Marąuette Parko lietuvių 

bažnyčioj baigėsi šv. Misijos 

moterims ir prasidėjo vyrams. 

Jas veda gerb. pralotas Macie

jauskas.

Ciceroj prasidėjo dviejų sa

vaičių šv. Misijos, kurias ve

da tėvai marijonai.

Šv. Mykolo par. bažnyčioj

kad, mamos susilauktų iš savo 

mažutėlių draugijiniame gy

venime pagelbos.

Ryt Panelės Švenčiausios 

Apreiškimo dienoje Aušros 

Vartų bažnyčioje bus suma su 

pamokslu 9 valandų ryto, o 

vakare 7:30 vai. vietoje miš

parų kompletas su palaimini

mu šv. Sakramentu.

PRANEŠIMAS

OR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

tldarė antrą ofisą (su Dr. Laura
sekmadienio, kovo 30 d. — ♦« eiu “ "lrfiuJ Beiskio-iukieio aptie--

Į ir prie Komunijos 

corpore” sekmadienyje, kovo 

30 d., 7:30 vai. ryto.

i IHSOlll VISU liuriu susirinkt Atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai-

gos) po nr. 2423 West Marąuette Rd.
7 vai. į Šv. Jurgio parap. mo- valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
kvklos kambarį, ant 2 lubų. senas ofisas toj pačioj vietoj:
Tpti o-nndtp balta mėlo ir v i-; i 4801 So- Ashland Ave Valandos: nuo ien gausiie oauų gete n visi 6 |W 8 vakare Tel. Boulevard 7826 

bendrai eisim bažnyčion. •Re*- 8841 s- Albany Ave- rei. Pros- 
Prašom įsidėmėt ši praneši- tarti.

mų ir pribūti laiku į paskirta

Sv. “ic ’ Re* Tel. Mldrvay IKI

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue tr 94-tas Street 

Telef. Canal 1713-6141

Valandos: 1 Iki 4 p. p. Panedėltale 
lr Ketvergais vakare

A I

vietų. Valdyba.

, pect 1830. Nedėtomis tik pagal su-

X Prisirengimas prie me

tinės parapijos vakarienės ei

na nepaprastu tempu. Parapi

jos komiteto komitetas, sų- 

jungietės naktimis nemiega, 

vis rūpinasi, kaip čia atsilen

kusius svetelius geriau pa

mylėjus. O svetelių bus daug;' 

jų tarpe bus net da nematy

tų. Komiteto nariai jau aplan-

VELYKINĖS 
ATVIRUTES

‘‘ Draugo ’’ knygyne turime 

apie tuzinų įvairių rūšių lietu-

OFISAI:

144# S. 49 Ct. 2924 Wa.tolngi.on
i 16-13, 1-4, 7-9 12-2. 4-4. Blvd.
Tel. Cicero «3 Tel. Kedzle 2450-2451

> BR. S. A. DOWIAT

Ofiso Tel. Virglnl* 0026
Rezidencijos: Vnn Buren 68M

DR. T. DUNDULIS

Telefoną* Boulevard 1888

BR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos: 8 Iki 13. 1 Iki 8

dienų. Ir 6 >86 Iki 8188 vakare

4608 8. ASHLAND AVE.
Netoli <6th Btreet Ghleapo. III.

Gydytojas lr Chirurgai 
REZIDENCIJA

viškų velykinių atviručių. To- 4729 w. 12 pi. 
dėl pasirinkimas didelis. Kiek- T*l~ Cte*ro 18,8

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

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

Nedėllomls nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 8411 Franklin Blvd. 

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

Nedėllomls
Busltarua .Ofise Tel. Canal 2118

pereitų sekmadieni prasidėjo!^® kaikuriose kolonijose gy- 

40 valandų atlaidai, Baigsis,venančdus buv- Au5ros Vartll 

iškilmingais mišparais šį Va-] ir visi mieIu n°-

vienas ras sau patinkamų.

Dideli malonumų suteiksite

saviškiams Lietuvoje pasiuntę 

jiems Velykų pasveikinimų pp. Į ®°' -^1 teli igan Avenue

rašę ant lietuviškos atvirutės. i Tel. Kenwood 5107 

Jau dabar laikas siųsti tokius Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;

BR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kart* So. Westam Avansą 

Tat Prospect 1818 
Beatdenelja 1888 Sa. Leavitt St 

Tel. Canal 8888
Valandos: 8-4 po pietų Ir 7-8 ▼. ▼. 

NedelloJ pagal euMtartanų

Ofiso Tet Vlctory 8487

Of. ir Rea. Tet Hemlock 2874

DR. J. P. POŠKA
3133 a HALSTED STREET

Antras ofisas lr Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVE.

Ofiso Vai. Nuo 8-12 rytais: nuo 7-8 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-4 po 
piet. Utarn. ir Subat Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal (764 Republic 84(4

karų.

Melrose Parko lietuviai taip 

gi turi 40 vai. atlaidus italų 

bažnyčioj.

Pirmutinis šventas koncer

tas įvyks Dievo Apveizdos pa

rap. bažnyčioj kovo 30 d.

ru žadėjo atvykti. Kalbėtojais 

jau pasižadėjo; p. J. Brenza, 

Metropolitan State bankos 

prez., adv. J. Bagdziunus — 

Borden, kuris nesenai grižo 

iš Floridos, Dr. S. Biežis, Cliar 

les V. Barrett, 21 wardos co- 

mmitteman. Kiti kalbėtojai 

bus vėliau paskelbti.

velykinius pasveikinimus. 

Visos atvirutės po 5c.

‘DRAUGAS’
2334 So. Oakley Ave.

Chicago, III.

Garsas Europiškas

PAIN-EXPELLEK1S
Jau Jung. Valstijose

Namų TeL Lafayette 8088

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

NAMAI
4193 ARCHER AVE.

Valandos: prieS pietus pagal sutarti
šventadienio ir ketvirtadienio Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. ▼.

A. L. DAVIDONIS, M. D.

nuo 6 iki 8 vai. vak. apart

Oflao Tel. Kedzle 0482
Rezidencios Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas

Specialistas Moterlikų, Vyriškų 
Vaikų lr ylių chroniškų ligų
Ofisas 3680 W. Roosevelt Road 

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

Nedėllomls lr šventadieniais 10-12.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS 

Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų lr vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomls tik 
Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija

Ir X-RAY
2130 ĮVEST 22nd STREET

CHICAGO

IŠ LABDARIU 5 KUOPOS.

Sus-mas įvyko 

Sus-nias buvo neperdaug skait 

lingas. Dalyvavo ir šv. Petro

nėlės dr-jos atstovė p. Anta

navičienė, nes ta draugija y- 

ra Garbės narė1. Būtų labai 

gražu, kad ir kitos draugijos 

v-J?mKUi?tų..sąyo atsto^ns^

Sus-me daug svarstyta apie 

šelpiamų šeimynų. Nutarta 

užmokėti Krasnauskienės, 32- 

25 Lime St. rendų.

Raportas iš Centro liko pri

imtas. Raportų direktorių iš

davė B. Sekleckis. Labdarybės 

Raportas priimtas.

Raportas iš “bunco palty”. 

Pasirodė, gerai Veikiama. Sve-

ADVOKATAI Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191 Phone Armitage 2822

PAUL M. ADOMAITIS ! DR. H. BARTON DR. W. F. KALISZ
ADVOKATAS

Suite 721 First National Bank Bldg.
38 S. DEARBORN ST.

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

X Muz. J. Brazaitis turi Naminis linimentas naudojamas
darbo net su trimis chorais:fe5.suviė met, greitam sus- 

9 d kovo i tabdymui skausmų nuo Neuričio,
u. kovu., pal.apįjos M. S. 55 kp. ir vy-Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo,

rų “Grožybės”. Ruošiasi prie Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo,
1 • Neuralgijos, Skaudamų ir Susti-

naujų dainų. P-as Zalatorius rusių Muskulų ir Sąnarių, 
jau apžiurėjo salę kurios pusės Amerikos vyrai ir moterys gali i 
geriausia turės išeiti vakarie-W£?aiT-pas^i.augt’’T ?€Sa bonkų j

nės paveikslai. Tas paveikslas, ženkliu, kuris tarptautiniai naudo- 1
be abėjo, bus idėtas i parap. iamas ir giriamas kaipo skausmų J 

, v, - , . ir gėlimų.užmušėjas, dabar kiek--Kukaktuviu-knygų.- J iU-yjcnag gaįj lengvai nusipirkti bile į
gi tenelieka nei vieno west- vaistinėje visoje Amerikoje tik už 

35c. ar 70c.
Paimkite blogiausj iš visų senų

sidiečio, kuris nedalyvautų šio 

je parap. vakarienėj.

Rap.
skausmų — Reumatizmų, arba 
Neuraitį, Neuralgijų. Mėšlungi, 
Galvos Skaudėjimų, Dantų Gėli
mų, Įsisėdantį į kūnų Peršalimų— 
tik pavaktuokite kaip kelių minu- 
tų patrynimas su Pain-Expellcriu 
su Inkaro vaisbeženkliu urnai at
neš palengvinimų. Sunku tikėti 
tam, kuris turėjo kankinančius 
skausmus.

O prašalinimui apšlubimo ir 
Bridgeport. —. Visos ger- skaudėjimo iš pailsintų ir ištam- 

tainė paimta 26 d. kovo, Cliic. biamos rėmėjos, kurios turite muskulų ir sustirusių sųna-
Lietuvių Auditorija. Pradžia paėmę laimėjimų knygutes Sv. to. jokis darbas nebus jums per- 

“bunco” 8:15 vai. vak. Visus Kazimiero Vienuolyno naudai sunkus, jokis šokis nebus jums

SVARBUS PRANEŠIMAS 
ŠV. KAZIMIERO AKA

DEMIJOS RĖMĖJŲ 
2 SKYRIUI.

kuopa kviečia atsilankyti.

Raportas vakarienės pager

bimui Garbės narių. Vakarie

nė bus 11 d. gegužės. Daroma 

laimėjimas knygutėmis. Dar

bas eina sėkmingai.

Nesant daugiau reikalų, su-

siririkimų uždarė 

Naugzemis malda.

pirm.

, _ . ... on i \ • perilgas. Jus jausitės begaliniai(tajaus metų, kovo o0 d.), jei- sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu- 
gu turite jas išpardavę, pra- rėdami laisvų nuo skausmų kūnų 
šom gražinti pinigus ir kny-ir lan.ksčius- liaunus muskulus ir

gutes ten, iš kur jas turite Kartų patyrę kaip urnai ir efek- 
paėlliusios. tingai Pain-Expelleris su Inkaro

vaisbažėnkliu veikia — daugiau
Šiuomi da primename, kad niekuomet nebandysite save svai-

A B. D. 2 sk. eis išpažinties kenksmingais ir vidurius
• 1 apsarginancias vaistais, kad tuo

j- i šeštadienio vakare, kovo 29 d. budu sumažinti skausmų.

Šiame sus-me įplaukė $10.(X). 

Išmokėta už rendų $10.00.

J. V. Dimša, rašt.

WEST SIDE ŽINIOS.

X K. Karpavičius, 45 metų 

kilęs iš Nausėdės 

kaimo, Panevėžio par,, gyve

nęs Chicagoje, (2435 S. Lea

vitt Str., Neffo namuose) 6 ko

vo užgautas motorciklio šv.

Sakramentais aprūpintas mirė 

šv. Antano ligoninėje 23 d. 

kovo, 10 valandų ryto. Laido

tuvėmis rūpinasi VI. Neffas.

X Moterį, H.,jungos 55 kp.!9- v« ““B0"1 Juu »aalut6 leidot, (Chorui)
pasiryžo sudaryti mažamečių , 10. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c 

mergaičių skyrių. Tikrai gra

žus sumanymas — pratinti du-

Reiknlaukite tuojau

amžiaus,

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0563
7-9 vai. vale. apart Panedėlio lr 

Pėtnyčlos

Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

OPTEMITBISTAI

Tel. Victory 8278

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

l

! -

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

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

2151 W. 22 St. 0 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOHN KUGHINSKAŠ
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonui Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. SeredsMcis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

p t* e r.

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

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

Nedėlioj 10-12

1145 MILWAUKEE AVENUE 
Valandos: 12 iki 8 lr 6 Iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutart)

Oflao ir Ras. Tai. Boulevard 6818

DR. A. i BERTASH
84e4 80. HALSTED STREET 

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

Rea 8281 8. WALLACE RTREET

t"

DR. VAITUSH, G. P. D.

Tel. Lafayette 5798

, DR. A. J, JAVOIŠ
Vai: 2 Iki 5 po pietų, 7 Iki 8 vak. 
Office: 4459 S. California Ave. 

Nedėlioję pagal sutart).

Tel. Hemlock 8X61

DR. Y. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

8485 Weet 88 Btreet 
VaL: 9—18 ryte. 1—4 p. p. 6—8 

▼. v. Nedėlioj susitarus.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

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

Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. ▼. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS
4740 Dorchester Avenue

Tel. Drezel 6323 
Vai.: 8 iki 16 ryto 

6-8 vai. vakare

NAUJOS DAINOS
LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO

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

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

3. Ko liūdi mergužėlėf-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c

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

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

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

3. Oi, žaliu, žalia-Augau pas močiutę, (Chorui) ............................. 30c

4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c

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

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

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

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

.. 30c

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS
4631 S. Ashland Ave. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800
RESIDENCIJA: 

4515 So. Rockvvell Street 
Telef. Republic 9723

J. P. WAITGHUS
ADVOKATA8.

52 East 107th Street
Kampui Michigan Ar«.

Tll. Pullman 5950 Ir <877

LIETUVIS AKIŲ 
SPECUALISTAS

Palengvina aklų Įtempimų kurie 
Mti prletaitlm galvos akaudė)tmo. 
evalgimo, aklų aptemimo, nervaotn- 
mo, skaudama aklų kardt). AUtal- 
sau kreivas akis, nuimu cataractua 
Atitaisau trumpų regyatg Ir tolima 
regystf.

Prirengiu teisingai akinius Tisuose 
atslUkimuosc, agsaminavlmaa daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 
18 po plotų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVE.

Tel. Boulevard 7589

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

DENTISTAI

Offloe Boulevard 7668

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

<648 Bo. Ashland A venas 
Ant Zaleskio Aptiekos

TeL Ganai 8181

DR. G. L BLOŽIS
DENTIBTAH

2201 WEST 22nd STEEET
(Kampas Leavitt Bt)

Valandos* Nuo 8 iki 18 ryto 
nuo 1 iki 8 vakare

_______ Seredoj pagal sutart)

TeL Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 
♦193 Archer Avenue

Rez. Tel. Lafayette 4365

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6658

DR. P. Z. ZALATORIS
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 SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECUALISTAS

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

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

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevard 1481

OR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgą* lr AkuSerte

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 Pu Pu 

7—8 vakare

Miesto Ofise Pagal Sutart):
127 N. Dearborn Street

Rooms 828 ir 838 
Tel. Franklin 4177

Daugiau perkante duodame nuošimtį.

kieles prie bendrojo veikimo 

su mamytėmis. Tuo tikslu bu

vo pirmasis mergaičių susi

rinkimas 23 kovo. Dieve duok,

■■ .....mu M

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. Oakley Avenue, Chicago, Illinois |

Teliphone Central 4824

f. W, CHERNAUGKAS
ADVOKATAS

114 North LaSallo Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Kuo 8:88 Iki B vai. vak.
Į <ocal Office; 1806 8o. Union Ava. 

TeL Roosevelt 1716 
▼ai. nuo 6 Iki I vaL vak.

Boulevard 7888
Rea Hemlock .7881

BR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 8 ryto iki S vakaro

-----  - ■ - -h— ______

Ekspertas tyrimo aklų ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kasnp. 18 St. 2 aukltiM 

Pastcbėkit mano fSkabas
Valandos nuo 9:30 ryto ibi 9:10 va
karo. Seredomls nuo 9:36 iki 12 ▼. 

ryto. Nedėllomls nėra skirtų 
valandų. Room S
rhone Canal 6628 j

Tel. Armitage 1746

DR. S. T. THOMAS
(TAMOftAOTB)

Dentlstas
1608 Milwaukee Ave.

Kampas North Ave. 
Northwest Tower Bldg. Room 269 
Vai.: 9—13 ryto: 1—8:16 vai. vak.

BR. HERZMAN
Ii RUSIJOS

Gerai Ustuvlams žinomas per 88 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas lr akušeris.

| Gydo stalgias lr chronHkao U- 
gaavyrų, moterų tr valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 16 - 18 pietų D 
nuo 6 lkt 7:16 vai vakare 
Tel. ofiso Canal 3116 Res Bo. ehor* 
2228, arba Randolpb <866

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVE
. Tel. Yards 0094

Rezidencijos Tel. Plaaa 8268

VALANDOS:
Nuo 16 Iki 18 dienų.
Nuo 8 Iki 8 po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėk nuo 16 Iki 18 dlea*. tik

-------- -------- ta
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DRAUGAS Antradienis, Kovo 25, 1930

GRABORIAI: C H IC A G O J E
tis Vytauto 500 metų sukaktu-' liukuose laikraščiuose buvo

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 
sia. Katkuje meldžiu atsišauki i, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2516 Arba 2516

2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court Cicero, TU. 

Tol. Cicero 5927

Dievo Apveizdos Parap. —
Kovo 21 d. Federacijos 15 

skyrius su gerb. klebonu prie-

ninkavo O. Zdanevičiutė. Sus- 

me dalyvavo atstovai: Vyčių 

4 kp., Akademijos Rėmėjų 5

vių paminėjimo.

Mums lietuviams, visiems

reikalų rengtis prie apvaikš- 

čiojimo.

Mes lietuviai, turime di-

šaky, buvo sukvietęs draugijų sk., Moterų Sųjungos 3 kp., džiuotis, kad turėjome tokį 

atstovų, susirinkimą, kad sut-, Labdarių.' Sųjungos 4 kp., Ma- garbingų mūsų tautos vadų 

Vytauto asmenyje, kuris su

gebėjo apginti tautų nuo prie-

rašyta, kad mūsų kalba yra 

seniausia, senesnė už graikų 

ir lotinų.

Tuomi mes turime didžiuo

tis.

J. Blankus, koresp.

Ben. M. Butkus, pirm. 
M. Kadziauskas, rašt.

vėrus komitetų Vytauto 

kaktuvems minėti.

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABU VEDĖJAI 

Didysis Oflasa:
4605-07 So. Hermitage Ava.

Tel. Yards 1741 lr 1741

Susirinkimų atidarė gerb. 

klebonas plačiai nušviesdamas 

Vytauto reikšmę Lietuvai ir 

apgailestaudamas, kad dalis 

mūsų lietnvių per savo spau

dų niekina Vytautą, kad ir 

Šv. Antano draugija nešioda

ma šventojo vardą, atmetė 

laišką, kuris kvietė prisidėti 

prie Vytauto sukaktuvių mi

nėjimo. .

Susirinkimų vedė Federa

cijos pirm. A. Grišius, rašti-

su- rijonų Kolegijos Rem. 26 sky

riaus, Apaštalystės Maldos dr- 

jos, Amžinojo Rožančiaus, Šv.

4447
SKYRIUS

8o. Fairfield Avenue
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero f794 

SKYRIUS
9191 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 9201

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas

3238 S.
Tel.

J. F. RADZIUS

HĄLSTED STREET

Vlctory 4088-89
Res. 4424 S. ROCI<WELL ST.

Tol. Virginia 1290

PIGIAUSIAS LUBT. GRABORIUS. 
OHICAOOJR

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kttt 
todėl, kad priklau
sau prie arabų 14- 
dlrbystės.

OFJSAS
008 West 19 St. 
T<4. Canal 01T« 
■KT RIUS: 8999
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4099

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisai

4603 S. Marsbfield Avenue 

Tel. Boulevard 9277

Pranciškaus Tretininkų, Šv. 

Onos, Šv. Panos Marijos Ro- 

žancavos, Susivienijimo Bro

lių ir Seserų Lietuvių ir lietu

vių parapijos.

• Valdyba palikta laikinai ta 

pati iki sekančia susirinkimo.

Išrinkta korespondentas J. 

Blankus.

I
Pakviesti kitas draugijas iš

rinkti P. Savickįs ir J. Lau

raitis. j /

Iš Centro sus-mo prane

šimų darė J. Grisius, A. Gri

šius ir Valuskis.

Sekantis susirinkimas bus 

penktadieny, 11 d. balandžio 

vakare, po pamaldų parapijos 

knygyne. Tame sus-me bus 

sutverta komitetas.

Draugijos, kurios nėra iš

rinkusios atstovų, prašomosj 

išrinkti savo susirinkimuose, 

kad galėtume bendrai darbuo-

PRANEŠIMAI.
Susivienijimas Lietuviškų 

šų, kuris Lietuvų išplėtė nuo draugijų ir klubų Bridgepor-

Baltųjų iki Juodųjų jūrų.

Jei mes šiandie turėtume

Vytautų Lietuvos valdovu, tai 

Vilnius senai butų Lietuvos. 

Štai kelios dienos atgal ang-.

KAŠTAS P. 

KARPAVIČIUS

te turės mėnesinį mitingų u- 

tarninke, 25 d. kovo, 8 vai. va

kare, Chicagos Lietuvių Audi

torijos salėje 3133 So. lfals- 

tęd St.

Visi atstovai ir viršininkai 

draugijų, kliubų ir kuopų pra

šomi susirinkti. Šis mitingas 

labai svarbus Turėsime aptarti 

apie D. L. K. Vytauto 500 me- 

įtų apvaikščiojimų. Taipgi ir 

kitų dalykų bus svarstymui.

BUNCO PARTY
Rengta

Labdaringosios Sa gos 5 Kp. 
SEREDOJE, KOVO- MARCH

26 D., 1930
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 

3133 So. Halsted Street 

Bus daug gražių dovanų, atsi
lankiusieji nesigailės

Pradžia 8:13 vai. vak. 

įžanga 50c.

Pelnas eis sušelpimui pavargu

sių šeimynų

HOTELIS
Dideli, gražūs, švarūs kam

bariai nuo $3.00 savaitėj ir 

aukščiau. Karštu vandeniu šil

domi, maudinės.

2047 W. 21 Street

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimus 
nsnomet sąžiningas Ir 
aebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymu* 
įkyrių.

Nauja, graži k e 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. +A.

STEFANIJA
BAGINTATOIENt:

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

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

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

Paliko dideliame nuliudime 
vyrų Zigmontą, dvi dukteris 
Josephina 10 m., Joana 5 m. 
broli Jonų Gudepski, dė.dę Mo
tiejų Bagdonavičių, ciocę Mari
joną Janulionienę ir Jurgi Ja- 
nulioni ir gimines Amerikoj, o 
Lietuvoj dvi seseris Marijona tr 
Elena, brolį Boleslava ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas randasi 
2455 N. Mansfield Avel Laido
tuvės įvyks Trečiadienį Kovo 26 
d., 8 vai. ryte ifi namų į Sv. 
Mykolo Arkaniolo par. bažny
čią, kurioje bus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o ifi 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

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

Nubudę liekame,
Vyras, Dukterys, Brolis, Dėdė,

Clocė lr Giminės. 
Laidotuvėse patarnauja grab.

Masalskis, Tel. Boulevard 4139

PETRONĖLĖ
KANTAUTIENĖ

• (Po pirmu vyru Preikfilenė) 
mirė kovo 22, 1930 m. 4:25 vai. 
vak. 43 metų amžiaus. Kilo ifi 
Kedainų Apskričio, Josvainių 
Parap. ir m.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Kazitnlerą, dukterį-vlenuo- 
lę M. Petronėlę C. S. J. 18 
metų, sūnų Edvardą 15 metų Ir 
brolį: Kazimierą.

Kūnas pafiarvotas 90? No. 20 
Ave Melrose ParJc, III. I-aido- 
tirvės įvyks seredoj, kovo 26. IS 
namų 10 vai. bus atlydėta į 
M6. Carmel (Melrose Park, III.) 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Mt. 
Carmel kapines, Hillside, tll.

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

Nubudę;
Vyras, Duktė, Suirus,

Brolis lr Giminės.
Del ypatingų inforfnacijų pašau 
kti Melrose Park 754.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTO JAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto lr miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltui.
8103 S. Halsted
8L Chicago. IlL

Tel. Vlctory 1119

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street
Kampu 401 n ir Paulina Sts 

Tfl Blvd 5101

nuliudlmo valandoje krelpkltėe 
prie manės, patarnausiu M m pa tiš
ka!, mandagiai, gerai lr pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lle. 
Koplyčia Dykai

719 West 18th Street
Canal 9141

URŠULE
BRAZAUSKIENĖ

mirė vasario 25, 1930 m. 6 
vai. vak. 83 metų amžiaus. Lie
tuvoje Tauragės Apskričio, Ši
lalės Parap. Lapkalnlų kaime.

Paliko dideliame nubudime 
Lietuvoje dukterį Barborą Bu
kauskienę ir gimines, o Ameri
koj 9 dukterį Uršulę Rimkienę 
ir Oną Bagdonienę, 2 žentu 
Juozapą ir Antaną ir gimines. 
Velionė našlavo 38 metus, buvo 
tretininkė. Ketverge, Kovo 27 
d. 7:89 vai. ryte Dievo Apveiz
dos Par. bažnyčioj įvyks pamal
dos ųž a. a. Urfiulės sielą.

Nuofiirdžiai kviečiame visus 
gimln«ą draugus Ir pailstam us 
dalyvauti fiiose pamaldose.

Nubudę:

Dukterys, žentai Ir Giminės

JONAS SULCAS
mirė kovo 23, 1930 m. 3 vai. 
po piet, 33 metų amžiaus. Ki
lo ifi Lietuvos Kauno Apskri
čio.

Paliko dideliame nubudime 
seserį ir dėdę Joną Šulcą Penn- 
sylvanljoj, o Lietuvoj pussese
res lr kitas giminės. Laidotu
vėmis rūpinasi Fjanciika Plcu-

Kunas pafiarvotas (21 W. 16 
Bt. Laidotuvės Jvyks Pėtnyčioj, 
kovo 28. Ifi namų 8:19 vai. bus 
atlydėtas J Dievo ApvMzdosj baž 
nyčlą, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas J Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuofiirdžiai kviečiame visus 
gi minas, draugus lr pažįstamus 
dalyvauti fiiose laidotuvės*.

Nubudę:

Sesuo, Dėdė ir Giminės. 
Inidotuvėms patarnauja grab. 
Butkus A Ce., Canal 1161.

Mir# Kovo 23 d., 1930 m., 10 
vai. ryto, 46 metų' amžiaus.

Kilo tš Panevėžio apskričio, 
lr parap., Nausodės kaimo.

Paliko dideliame nubudime 
draugus ir pužįstamus. Laido
tuvėmis rūpinasi Vladas Nef- 
fas, pas kuri velionis gyveno.

Kūnas pafiarvotas Lachavi- 
čiaus koplyčioj, 2314 W. 23rd 
Pl. Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Kovo 26 d„ ifi koplyčios 8:30 
vai. bus atlydėtas į Aušros 
Vartų parap. bažnyčią, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. «

Nuofiirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti fiiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Draugai ir Pažįsta
mi.

laidotuvėms patarnauja gra- 
boriuą Lachavičlus, Telefonas 
Roosevelt 2513.

Office of County Clerk 
of Cook County, Illinois.

State of Illinois)
) SS

County .of Cook )
Laikantis provizijos Sekcijos 34

Prąimerių .rinkimų Illinois valstijos 
įstatymo, afi šiuomi tikrinu, kad po
pieros spa'va prąimerių balsavime 
atsakančių partijų Prąimerių Rinki
muose, kurie bus laikomi Cook Kau- 
ntėj išskiriant miestus Berwyn, Chi
cago ir Chicago Heights, miestelį Ci
cero. miestukus Evergreen Park ir 
Summlt, utarninke Balandžio 8, 1930, 
bus šitokia:

Demokratų Partijos — Rausva
Itepublikonų Partijos — Balta
TĄ VISKĄ liudydamas, afi pa

sirašau ir primušiu pečėtį Cook Kau- 
ntės, šioje kovo 24-jei dienoje, 1930.

ROBERT M. SWEITZER 
County Clerk of

Cook County, Illinois.

ĮVAIRŪS kontraktoriai

STANLEY CIBULSKIS
MOIJAYOJIMO KONTRAKTORIUS

Poparloju, mollavoju it- atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVE. 

Hemlock 0653

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVE,
Telefonas Hemlock 6599

’i
Ramova

3518 So. Halsted Str.

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo , 
Kontraktorius

4558 So. Rockwell Street

Ak

PRANCIŠKUS 
< LIETIS

■ mirė kovo 24'; 1930 m. 12:30 
vai. ryt. 34-anRnwižiaus,’Kilo 
iš Kėdainių Apskričio, Grinkiš- 
kės Parap. Budų vienk. Ameri
koje išgyveno 18 metus.

Paliko dideliame nubudime
; brolį Antaną, ciocę Anėię Za- 
’ borsklenę, 2 dėdės Vincą Girfi- 

tautą ir Juozapą Pragauską ir 
gimines, o Lietuvoj motiną, 2
seserį ir 3 brolius.

Kūnas pašarvotas 5820 So.
Sacramento. Laidotuvės jvyks 
Ketverge kovo 27. Ifi namų 8 
vai. bus atlydėta į Gimimo Pa
nelės Sv. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas J šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę:
Brolis, Cloce, Dėdės ir 

Giltinės.
’ laidotuvėms patarnauja grab. 

Eudeikis, Yards 1741.

Gražiausias Teatras Chicagoj
Pan. ir Ut. Kovo 24, 25

Į “THE VIRGINIAN”
Dalyvauja Gary Cooper ir ki

ti garsus artistai. Veikalas 

visiems labai patinkamas.

Vitaphone Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

JULIUS SLICKIS
Namų taisymo ir statymo

KONTRAKTORIUS.
Turiu namus, kuriuos mainy

siu ant ūkio Lietuvoj.

2150 So. Hoyne Ave.
Tel . Canal 5529

iūRTGEČIAH»ASMUB

Ti

PRANCIŠKA
STULGZNSKIENĖ

(Po tėvais Voičaičiutė) 
mirė kovo 23, 1930 m. 12 vai. 
dieną, 38 metų amžiaus. Kilo 
Ifi Girkalnio Parap. Sermantjų 
Kaimo. Amerikoje ifigyvėno 18 
metų.

Paliko dideliam e nubudime 
vyrą Mykolą, dukteris Adėlę ir 
Oną ir sūnų Peliksą, o Lietuvoj 
motiną, seserį, Kanadoj seserį 
Domicėlę.

Kuom pavartotas 723 W. 17 
St Ialdotuvėa jvyks Seredoj 26 
kovo. It namų 8:30 vai. bus 
atlydėta J Dievo Apveizdos baž
nyčią, kurioj Jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sie^ą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuofiirdžiai kviečiame vlstis 
gimlnsn draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Vyram Dukterys, Kanus ir 

Giminės.
įAidętuvfims patarnauja grab.

RądDnn Canal 6174

Wm. J. Kareiva
Savininkas 

Del geriausios rųfiiea 
Ir patarnavimo, šaukti 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių kiaull 
alų. sviesto lr sūrių

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

MARODETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną dieną. 
Perkama reni estate kontrąfctua 

Internationl Investment
Corporation

Kapitalas $500,000.89 
9894 80. KEDZIE AVENUB 

Tel. Lafayette 6738-0714

Užlaikau visokių 
Auksinių lr aida- 
orinlų daiktų, vė
liausios mados ra
dio, planų rolių, 
rekordų lr t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus.

2850 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 9889

•iii ė,’.

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinam pinigus ant medi

niu ir mūriniu namu. KomiUs 
tik 2%. Kreipkitės Į.

Public Mortgage Exchange
S. L. FABIAN, Mgr.

809 West 35th St.

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET OHIOAOO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 

namus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per

I
iaskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 

iudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam fla- 
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose korapar 

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą: I 
2821 W. 71st Bt., Hemlock 0387 Res. Grovehill 188flfl

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams ir 

savininkams pirm pirkimo 

naujo karo širdingai prašom 

atsilankyti ir pamatyti naujus 

1930 Nash automobilius su vė

liausios mados automatiškais 

įtaisymais. Sport Royal teki

niais ir kitais ištobulinimais, 

kokiais tiktai Nash gali pa

puošti! Už tokias prieinamas 

kainas pas

BALZEKAS MOTOR SALĖJ
4030 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 2082

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EKPRESS

Mes permufuojame-perveža- 

me pianus, forničius ir kito

kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 

geriausios rųšies už prieina

miausių kainų. Musų patarna

vimas yra greitas, geras ir 

nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republie 5099

Mes pervežame daiktus ir Į 

kitus miestus.

REAL ESTATE

Bankroto Pardavimas
Naujas 5-6 kamb. plytų bungalow, 

karštu vandeniu apšildymas, tirti 
fitorų ir mokyklų. Geros išlygos. Mr. 
Kaufholdt, 4311 No. Narragansett; 
Avenue 5014.

j G kamb. plytų namas; miegamas 
porčius; 2 maudynės: ant išmokėji
mo. Savininkas išvažiuoja. 10739 A- 
venųe O.. '

FARMOS.

Gerai išdirbta 90 ak. farma. Pi
giai. Norman E. Van Dyue, Kilbourn, 
Wta.

320 akerių Corsono ir 160 akerių 
Meade kauntėse, S. D. Po 15 už a- 
kerį. .Cash. Saugus title. E. L. Va- 
fed, Barney, "N. D.

PIRKIT FARMAS
Turiu visokių farmų ant 

pardavimo ir mainymo kainuo 

ja nuo $2,000.00. Lig $25,000.- 

0Q. Norėdami farmos meldžiu 

parašyti kokių farmų norite, 

kiek norite mokėti už farmų 

ir taip-gi parašykite kiek no

rite už savo propertę.

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

BIZNIO PROGOS

i Mea t Market, 1 tonos mašina, fial- 
’ dytuvai, Blazek, gera vieta; A & P
i apylinkėj. Pi 
tMerr. C 6 54; 2 

i< '!■ JB-Z-.'T 1 '.

kaukuos 
2741 No.

už $2.200. 
Harlem.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Geso stotis — punipa 75,000 gal. 
metuose; pigi renda, geras batas, pi
giai 4835 So. Western.

Ice boxiai $35 dabar po $10. Geo. 
Macozan. 427 No. Humphrey ave., 
Oak Pk.

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

4 kamb. rakandai vartoti 60 

dienų. 3 šmotai tikro rožme- 

džio Mohair parloriaus setas, 

vėliausios mados. 8 šmotų rie

šuto medžio valgomosios setas. 

4 šmotų riešuto medsžao miega

mosios setas su springsais ir 

inadracais, 5 šmotų dinette se

tas, du 9x12 Wilton kaurai, 

lempos, veidrodis, indai, maži 

kaurai, stalas. Viskas už $475. 

Parduodam ir skyrium. Pris

tatysim. Privatinė rezidencija. 

8228 Maryland Ave. 1 blokas į 

rytus nuo Cottage Grove Ave., 

Tel. Stewart 1875.

Remklte tuos Profesionalus 
Ir Biznierius, kurie garsinasi 
(ScnraStyj “Drauge".

____


