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CHICAGOJE IR APYLINKĖJE DIDŽIAUSIOS PUSNYS
GEN. ALEKSANDRAS KOUTIEPOV 

KALĖJIME
Bolševikai Jį Pavogė; Išvežė 

Maskvon

— Z I

Francijos Visuomene Raginama Nutraukti 
Visus Ryšius Su Kraugeriais Bolševikais

PARYŽIUS, kovo 26. — Apie tai sužinojęs patsai 
Rusų pabėgėlių vadas, gene- Adm. Byrd, atitaiso pirmąjį 
rolas Al. Koutiepov yra gy- nesusipratimų ir paaiškina, 
vas. Jisai yra kankinamas: jog visada jisai stovėjęs už 
Liubankos kalėjime Maskvoje, tai, kad jo surastos naujos 
J j pagrobė Stalino. įsakymu žemės pilnai būtų Jung. Am. 
Čeką Paryžiuje, sausio 26 d. Valstijų žinioje. Adm. Byrd 
1 žklaroformuotų generolų bo- dabar yra Dunedin, Naujoj 
lševikai skubiai nugabeno į .Zelandijoje. '
uostų, iš ten j rusų laivų,

Prieš septynias dienas gen.
Koutiepov buvo gyvas. Jis 

buvo kankinamas žiauriausiu 

būdu, kad išduotų Europos 

valstybių būk tai. daromas 

suokalbius prieš bolŠevistine i Kilusieji nesutikimai nusigin- 

Rusijų.

NUSIGINKLAVIMO KON
FERENCIJĄ NORIMĄ 

ATIDĖTI

LONDON, kovo 26 d.

NAUJOS PLANETOS PALYGINIMAS SU NEPTŪNU CHICAGOJE
10 SUŽEISTA SUSIDAU
ŽIUS ELEVATORIAMS

Vakar truputį po 0 vai. ry- 
i to, ties Fullerton Ave. stoti- 
jmi susidūrė du viršutiniai e- 

j levatoriai. Smarkiai sukrėtė 
.keleivius ir iš jų 10 sužeista.

EŽERE RASTAS LAVONAS

DIDELI NUOSTOLIAI. MIRĖ LAIŠKA- 
N E Š Y S

Visų antradienį ir šių naktį siautė Chicagoje negirdėta 
pūga. Vietomis pusnynai siekia 4—5 ]M‘dų. (latvekariai su
stojo vaikščioję. Automobilių dešimtys įstrigo sniegam Smar
kus vėjas su drėgnu sniegu sustabdė judėjimų. Protarpiais 
vėjas siekdavo 60 mailių jėgos valandoje. Vienas laiškane
šys, ' apakintas sniego, nelaimingai griuvo nuo šaligatvio, 
susilaužė nugarkaulį ir mirė. J Multibestos Co. 1213 S. MT- 

i čhigan ave. langų įvažiavo didelis trokas. šoferis sveikas 
j išliko.
| Chicagos priemiesčiai: Evanston, AVaukegan, Niles Ceri- 
i ter ir kiti nepervažiuojami. Slidus kelias, gilus sniegas it ] 
didelis vėjas padarė daug nuostolių.

/ Michigan ežere tarpe Clii- ( Darbininkai suvėliavo darban, o is 
/rago ave. rastas lavonas. Spė- siejo peštiem bristi namo.
/jąma, kad tai bus Jack Mur-i'
bach„ 50 metų amžiaus. Poli- Į 

icija spėja, kad jis bus užmu-1 
>štas ir įmestas į ežerų.

darbo daugumui pri-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
I

UŽDRAUDĖ PRAŠYTI 
PARAMOS

VYTAUTO KOMITETAS 
LAUKIA AMERIKIEČIŲ

NAUJAS TILTAS PER 
NEMUNĄ

Vytauto Didžiojo Komiteto 

suma ainerikiečiams priimti sekcija
Jurbarko, Kydulių ir arti

mosios apylinkės gyventojai 

žygius j bnvo padavę susisiekimo mi

nisteriui prašymų, kad ties , 

Jurbarku pastatytų per Ne

munų tiltų. Susisiekimo, mini-

______  . . -„Y; „„ gvatomis įvažiuojant i I dėtu- stėrija fa* prasvmA išsprendėN«enaf astrononiy atrasta nauja planeta vy, tinkam,, jy sutikimu Lic^aiankiai ir pmjektuoja mini.

1 j- x — t a moj vje|oj dar jįję vasarų pa*
statyti laikinį tiltų. “R.”

i Wm. J. Nolan buvo ______

męs pienų pasipinigauti. Jisai daro v^sus galimus 

■kraipėsi į pasižymėjoMas Chi- 'kaiP S<“riau Amerikos betn- 

ieagos ifloiaris .^cįtiainaa pa- 8wf'ius Lietuvoje priim- 

rainos eiti medicinos mokslus. «• ™P‘aam®ai įvairiomis len-

; Įdavimo klausimuos tarp Fra- vaizde yra palyginta didumu su žinoma planeta Keptu...., , . . • tariamasi su 1 qau

Paryžiaus visuomenė ir ižv !ncijos ir ItaliJ°s dalinai su-,Mūsy Žemė ir naujai atrasta planeta turi 8000 mylių dia-įėjimai parodė, kad .jis ivai- į..’ a ir tt‘ Tpnkanatir 
: ' J. . ?; ' gtaklė pasitarimus Italijos rnetre> kuomet Neptūnas turi 32,000 mylių diametre. Nau-niuose miestuose turėjęs foto- J ‘ ' T

miausi laikraščiai neabejoja,, „ . . ministeri81 ja planeta yra 50 sykių toliau nuo Saulės negu mūsų < grafijos studijas, jas padegi- tb kad P11™* Amerikos be-reikalų mimstena, S . į „kAursija atvažiuosian- j ŠVEICARIJA NORI PIRKTI

-------------------------------------------------------------------------------------- nij,; vra gavės tūkstančius 1„-Ja" ba,andžio m™(‘sP S<"‘ LIETUVIŠKUS KIAUŠINIUS.
jog bolševikai gen. Kdutiepo-įuzsien1^ 
vų nužudvs. Visuomenė suju-,Grandi Papifdė Konferencijos 
dus. “Libertė“ ir kiti laikra-livedėjui McDonaldui atidėti i 
ščiai daug rašo, įrodinėja, kad 'Konferencijių iki spalių 1 d., t 
po šių Įvykių negalima turėti *^ad ^avus laiko Italijai ir, 
diplomatinių santykių su krau 1 ancMai Ix>r b3 laikų prieiti ( 
geriais-bolševikais. ‘ Prie bendro sutarimo. Franci-'

, ja norinti toliau tęsti pasita-!

UŽ STOJIMĄ Į PASAU
LINI TRIBUNOLĄ

GAVENIOS DRAMA lerių. Už vienų studijų yra

Valdžia susirūpinusi. Ar pa
siųs ,|1 
šiandie

Maskvai ultimatumų, 
nėra žinios.

rimus dabar, neatidėliojant.

Illinois valstijos senatorius 
Charles S. Deneen, kurs iš
naujo stato savo kandidatūrų, 
pereitų pirmadienį savo pra-

Ateinančio sekmadienio po-!už trp(*.iQ $48,264. 
pietyje ir vakare ir antradie-, 
nio vakare 8tli St. teatre Ihis 
statoma gavėninė drama var-
du “ The Mvstic Rose.“ Pe?-

LENKŲ DŽIAUGSMAS

YARŠAVA, kovo 25 d. —

niau buvo manyta išleisti spe-

Pastaruoju laiku Šveicari-'

,tuviu informacijai Lietuvoje, j°s Pirkliai ^ai 

ibet leidžiant Užsieni,, Reika-: "žm,'Katl P"kyW»h» ry™’

. iu ministerijai plačių infor- Li<>‘aTOS kiauži"i'i 
■marine knygų, Vytauto Md. , rtia'iais ir gauti iš jų vasaros

gavęs $16,000, už. kitų $20,000,,riali* brofiiūrėlę Amerikos lie

i trvniAiTcuc aai/sui kalboj pareiškė uz Amerikos nas eis Mundelein koplyčios1MIRĖ VYRIAUSIAS MICHI- . .. . ,, , • m , „ , . „ • x- . 1' pav vAicTiinc stojimų į Pasaukiu Tribūno-'.fondui. Rengia National Dau- 
0 °PO“"‘a Mrs- MaC"r-

J įmok yra griežtai priešinga
Kovo 25 d. Detroit, mirė tam Amerikos žygiui.

Laikraščiai netveria džiaugs- j0SPp/Į p Moore, 84 metų į 

mu, jog piimasis laivas, var-, gUpreme Court teismo narys.Į 
du Polonia , kurį atpirko jjs ištarnavo netoli 30 metų. 
lenkų valdžia nuo Baltic Am. J,jįs jau sirginėjo per keletu 
Line, su iškelta lenkų vėliava mėnesių.
išplauks iš Dancigo Amerikon, j_____________
Tai bus pirmas istorijoje įvy

kis.

NAUJOS ŽEMĖS 
AMERIKAI

PERSKYRAS /DEL PA
VYDO

NAUJOS ROŠIES GY- 
‘VATĖS

Chicagos Field muziejuje 

išstatyta naujos* veislės gyva- 

1 čių. Jų atgabenta iš Sy,rijos

, GREIČIAUSIAS LAIVAS i pustymų. Tyrinėjimai parodė, 

» North Gerinau Lloyd laivas kad panašios veislės gyvatės 

“Europa“ padarė rekordų1 gamtininkams dar nebuvo ži- 

perplaukdamas Atlantu per 4 noruos.

dienas 17 vai. ir 6 minutas.

NEW YORK, N. Y. kovo/‘Europa’’ pralenkė “Bre- 

26. — Tikrasis Admirolas Ri-jmen’’ jis atplaukė 36 minu- 

chard E. Byrd, kuris surado ,toms greičiau negu ‘Bremen.’ 

pietų ašigalyje naujas žemes,

ir jas ištyrė, praneša, jog jos 
turi priklausyti Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms. Kovo

ŽUVO GAISRE

BIZNIERIŲ BANKIETAS

Žymūs Chicagos biznieriai 

ir pramoninkai turės bankie- 

tą balandžio 9 d. Stevens lio- 

telyje. Tame bankiete be kit-

metu didesnes kiaušinių par
tijas.

Mat, Šveicarijų lanko labai 
daug svetimšalių — keliautojų 
ir vasarą, kuomet jų ypatin
gai daug suvažiuoja iš visų. 
kraštų, nebepakanka tenai ne

.mų ir jos vyras jai pavyde-1, Tenka patirti, kad spalių 27 Įhk kiauflnub bet dažnai ir 
jęs. Todėl vyras jai smeigęs U Vtauto Didžiojo mirties‘av,.esto’ ku.™galnyba yra la- 

su adata nugaron, kad ją su-'dieną vį^je Uetuvoje bus bai aakstal įvystyta.

(žeidus ir pašalinus iš užsiė- §venčiama bažnyčiose, pamal- /°del Inaaonia’ kad t!™**" 

‘ktrines mimo medicina< Taip ji aiš-'dos sakomi pamokslai ir t.t.įn<‘,Q vasar^ bns m Lie

tuvos klausimus eksportuoti

Daktarė Nora B. Branden-} 
gi,terš of iMbella. Sv. Tarno bttrK P»«ik<J’™ l»™kvrų
choras dalvvana progra.no iš- nu0 8avo v5'r0- kura ir-«' >'r" 
pildyme daktaras.'Ji sako, kad ji tu-1

!rėjus gydyme gerą pasiseki-'

, Komitetas tokios knygelės ne
leis. “R.”

SPALIŲ 27 DIENA — VY
TAUTO DIDŽIOJO METŲ 

BAŽNYTINE ŠVENTE

ŠVIESOS UŽSIDEGA 
AUTOMATIŠKAI

Chicagoj gatvių elekt
šviesos dabar užsidega auto-'kino teisėjui, 
matiškai. AVestinghouse kom- 

■ panijos laboratorijose išdirb
tas toks prietaisas, kuriuo' 
šviesos sužiba pagal reikalų' 
temstant vakare arba užėjusI 
migloms dienų.

MERGINA NUSIŽUDĖ 
VESTUVIŲ DIENOJE

Iškilmingiausia tačiau mano* 

,ma švęsti tose bažnyčiose, ku! 

rios yra Vytauto Didžiojo sta

tytos. “R.

tir Šveicarijon, kur ligi šiol

buvo tik kitų kraštų kiauši- 

>»,,'niai }vežami. ‘R.

APDRAUDA ŽYMIAI 
PADIDĖJO

* INDTANAPOLIS, Ind., ko-|KAS TUR| A. A. JABLON- 
Įvo 25 d. — Miss Viola Hof-į SK|O LAIŠKŲ?
1 fert, 22 metų amžiaus nusišo-1

PABĖGO ŽMOGŽUDYS
Patirta, kad geležinkelių po

licijos Panevėžio nuovados

GARYį Ind., kovo 25 d. —Į ko kalbėsis apie gerinimą pra- 

13 d. buvo pranešta, būk Ad-(18-kos pagyvenimų apartame-'.monės ir biznių Chicagoj ir 

mirolas Byrd sakęs, jog J. nte, 458 \Vashington St., iški- .kėlimą chicagiečių tarpe pa- 

Am. Valstybėms neturėtų pri- ilo gaisras. Sudegė vienas vy- sitikėjimo kad Chicago turi 

klausyti jo surastos žemės, ras, kitas pavojingai apdegė, gražią ateitį, nežiūrint į sklei- 

Tam gandui pasklidus, Vals- o trečio visai nesurandama, džiamas priešingas nuomones, 

tybės Sekretorius J. P. Cot- (Padaryta nuostolių $250,600.

Švietimo Ministerijos Kny-lvyr. policininką šulskį gūžei 

i gėdija įvyko jos tėvų nainuo- ',gų Leidimo Komisija yrn nu-' dė žmogžudys Pranas Zubas. 

Se' Tą dienQ tUr^° eiti,taruai surinkti ir išleisti vie- iJis vėliau pabėgo. Vyr. polic. 

.rūšies apdrauda žymiai ^JPrie .altor’aafi sn s»vo sužie-,nu veikalu visus didžiojo mū- šulskio sveikata pablogėjo, 

dėjo. Apie tai paskelbė Uli-'duot’niu b5nrns» -b metU <sų kalbos mokytojo n. a. prof. Žmogžudį seka policija. Tiki- 

Jono Jablonskio laiškus.

Illinois valstijoj visokios

ton pareiškė kovo 15 <1., jog 

jei Adm. Byrd ir būtų ką nors 

panašaus pareiškęs, tai tas jo 

pareiškimas nei kiek neriša

HAVERFORD, Pa. — Iš

nois Chamber of Commerce. 

Apdraudė nuo ugnies 1928 mJ 

bnvo sumoj $17,499,007,800, o' 

1929 m. buvo $18,328,516,793.' 

Tai per metus padidėjo ant 

$800,000,000. i

amžinus. (Sl,

IEŠKO DAUGIAU DVIEJŲ 
PLANETŲ

kad jis greit bus sugautas, 

“R.’1

_____ '■____-............................................. -ra

PINIGŲ KURSAS 
Lietuvos 100 litų . $10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.87 
Francijos 100 frankų 8.93 
Belgijos 100 belgų 13.98
Italijos 100 lirų 5.23
Šveicarijos 100 frankų 19-38 
Vokietijos 100 markių 23.91

Del to prašome visus, kurie 

turi kokius nors velionies lai

škus, malonėti veikiausiai sių

sti juos Švietimo Ministeri

jos “Švietimo Darbo“ Reda

kcijai, kuriai pavesta tų laiš

kų surinkimu pasirūpinti.

Reikalui praėjus, laiškai 

bus grąžinti. “R.“

TIJCSON, Ariz., kovo 25. 

— Atradus už Neptūno naują 

1929 saulės sistemos planetų, as-

HADDONFIELD, N. J. —į privatinio David S. Barry pa- 

įčia mirė Henry D. Moore, i vogta brangmenų už $50,000.

i finansininkas ir tabokos mag-| Barry yra jūreivių karininkas m. siekė $1,967,218,682, o 1928tronomas Dr. Douglas prane- 

Jungtinių Am. Valstijų vald-jnatas. Jisai buvo uostomosios tir garsus socialiuose rateliuo- m. buvo $1^87,648/117. Padi-ša, kad astronomai ieško dau- 

tnbokos trusto prezidentas. se. dėjo ant $80,000,000. giau dviejų planetų.

Gyvasties apdrauda

ŽIOS

i

progra.no
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ŠIE METAI IR VILNIUS

Šie metai yra Vytauto Didžioja 500 meti} 

mirties sukaktuvių metai. Del to mes daug 

kalbame ir rašome apie Vytautų, su didelė 

pagarba minime jo darbus ir nuopelnus. Ir 

Lietuvoj ir čia, Amerikos lietuvių kolonijose, 

gana rūpestingai yra ruošianiųsi prie atatin

kamo to reikšmingo jubiliejaus paminėjimo. 

Tai, neabejotinai, yra gražu ir kilnu atsiminti 

tų tautos vadų, kurs taip aukštai Lietuvos 

vardų buvo iškėlęs.

.Tačiau nedaug tesigirdi, kad kartu, besi

ruošiant prie Vytauto jubiliejaus paminėjimo, 

būtų' rišamas Lietuvos pavergtosios sostinės 

Vilniaus atvadavimo klausimas. Nei Lietuvoj 

•nei čia, mūsų tarpe, dar neteko pastebėti, kad 

šis svarbus jubiliejus būtų mėginama sunau

doti* svarbiam Vilniaus atvadavimo žygiui,

mes Vilnių tikrai jau pamirštame, jei jį taip į 
svarbiose iškilmėse apleidžiame. Juk ir taip 

jau yra davinių pasauliui manyti, kad lietu

viuose nėra perdaug užsispyrimo kovoti už 

savo sostinės atvadavimų’. “Mūsų Vilnius” 

paduoda tokį atsitikimų: Vienas užsienių di

plomatas, pasikalbėjime prie stiklelio, pasa

kęs, kad vis dėl to matyti, kad lietuviai abe

joja ar Vilnius jų sostinė. Jeigu jie tikrai ti

kėtų, kad Vilnius jų sostinė, tai jie kitaip re

aguotų į Vilniaus pagrobimų.Leiskim, kad ang 

lams pagrobtų kas nors Londonu, prancūzams 

Paryžių, ar italams Romų in dargi su teritori

jos trečdaliu! Nesunku, esu, būtų įsivaizduoti 

kaip juos tai paveiktų. Be to, tasai diploma

tas dar pridėjęs: “Juk tamsta žinai, kiek au

kų ir pinigais ir žmonėmis padėjo prancūzai, 

kad atgautų, rodos, tokį, nežymų ir nesvarbų 

teritorijos sklypų kaip Alzas-Lotaringija. Tuo 

tarpu pas lietuvius nematysi nei didelio su

sirūpinimo, nei entuziazmo vaduoti savo pa

grobtų sostinę ir teritorijos trečdalį. Kodėl 

taip? Aš negaliu šito kitaip išaiškinti kaip 

tik tuo, kad lietuviai netiki nei Vilnių esant 

Lietuvos sostine, nei užimtas žiemes esant Lie- 

! t u vos žemėmis.”

I
Kiekvienas pripažins, kad tai skaudus 

toks išvadžiojimas, tačiau, kad kai kuriuo at

žvilgiu jis yra tikrai teisingas. Nei Lietuvo

je, nei pas mus čia neparodoma tos gilios 

nuoskaudos, kuri padaryta mūsų tautai at

plėšiant nuo Lietuvos Vilnių. Mes žinome, 

kiek kenčia pavergtoje tėvynėje lietuviai; ži

nome, kad tūkstančiai lietuvių našlaičių ne

aprūpinti yra; žinome, kad lietuvių gimnazi

ja neturi nuosavų ir tinkamų rūmų; žinome, 

kad Vilniau# kraštas tautiniai greitai pradės 

merdėti, tačiau nesiskubiname su pagalba,' 

dažnai net pasijuokiame iš tų, kurie mums 

apie tai primena. Gaila, kad taip yra, bet tai 

neužginčijamas faktas. Taip dirbdami Vil

niaus atvadavimo nepagreitinsime. Atsimin

kime, kad svetimi už mus to darbo nepada

rys. Bus Jar blogiau — pasaulis, pamatęs, 

kaip silpnai mes siekiame savo tikslo Inu- 

ms naujij apsunkinimų šugalVb^.**

Tat, nepamirškim?, kad Vytauto kaulai

DRAoass

ĮVAIBŲS STRAIPSNIAI
AUTOMOBILIŲ PRAMONES 

SUMANYMAS.

Šiandie automobilių pramo

nė, taip tariant, vos pasivel- 

ka. Visose automobilių dalių 

dirbtuvėse mažai darbo. Ma

žas skaičius automobilių pa

gaminamas. Tai dėlto, kad nė

ra kam naujų automobilių 

pirkti. Daugelis žmonių naudo 

ja senus, kartais aplužusius, 

automobilius. Mažai 

nėra pinigų.

Automobilių pramoninkai

Trečiadienis, Koto 26 J., iOP>6

SKAUTŲ TŽJVAS.

KATALIKYBES PAŽANGA 
KINIJOJ.

Nežiūrint daromų didelių 

kliūčių Katalikų Bažnyčiai 

augti Kinijoj, katalikybė kas 

metai daro pažangų.

Apie tai oficialiai skelbia 

.Jo Ekscelencija arkivyskupas 

Constantini, apaštalinis dele

gatas Kinijai.

Vieneriais metais, nuo lie-

darbo. jpos I, 1928 m., ligi birželio 30 

d., 1929 m., katalikų skaičius 

Kinijoj padidėjo 29,080 žino-

• v 
1S-tad sugalvoja naujų priemo- i niU- Iš šio skaičiaus yra 

nę šioj pramonėj padidinti i Luti visi .tie, kurie tais metais

veiklumų. Norima sudaryti 

keliolikos milionų dolerių ka

pitalų, nupirkti seniuosiūs au

tomobilius, juos sugriauti ii 

jų dalis atnaujinti.

Tuo budu, jie sako, bus at-

kurjį gr ankščiau, ar vėliau mūsų tauta turės 

padaryti. AJ- .į'

Mes šiuo pareiškimu čia nenorime kam 

nors padaryti kokį nors priekaištų, tik nori- j ilsisi Vilniaus katedroj. Minėdami jo mirties

me priminti, kad jau laikas yra pagalvoti ir 

apie tų, kaip geriau šių nepaprastų iškilmę 

panaudojus ne vien sustiprinimui mūsų tau

tos troškimų į Vilnių, liet kad ir bent vie

nų praktiškų darbų mums visiems rūpimu 

klausiniu padarius.

Rengiamės minėti Vytauto sukaktuves, 

bet apie Vilnių kuomažiausįa kalbame. Lyg 

ir nežinome to fakto, kad mūsų brangaus Vy- Į 

tauto kaulai ilsisi pavergtame Vilniuje, Lie- 1 

tu vos sostinėje, kurios garbę Vytautas yra 

kėlęs ir kurį yra gynęs. Kažin ar jam malo

nios būtų mūsų suruoštos iškilmės, jei mes 

pamirktumėme išvaduoti jo kaulus, jei jis ne

matytų pasiryžimo atvaduoti Vilnių. Be abe

jo, jam būtų skaudu, jei mes pamiršę jo pele

nus (Vilniuje, Kaune ar kur kitur švenčiam jo 

jubilįejų, pamiršdami jo grabo atvadavimų.

Ir bendrai susidarytų toks įspūdis, kad

sukaktuves, savo mintimis ir darbu trauki

me į Vilnių. Šie metai yra Vytauto metai, bet 

kartu jie turi būti ir Vilniaus metais. Pa

minėjimo programon ir Lietuvoj ir visur ki

tur privalo būti įtraukta Vilniaus ne tik at

siminimo, bet ir atvadavimo reikalai. Kitaip 

mūsų Vytauto jubiliejaus paminėjimas išeis 

nepilnas ir, pagaliau, gal ir nevisai tikslus.

Nepamirškite, kad Federacija organizuoja 

Maldininkų kelionę į Romų, Lietuvų ir kitas 

vietas. Susitarta su italų laivų kompanija, 

kuri mums duoda gražųjį laivų “Romų”, kad 

ekskursantai turėtų malonių kelionę. Laivas 

išplaukia gegužės mėnesio 17 dienų iš New 

Yorko. Kelionei vadovauja gerb. kun. M. Ur

bonavičius. Visais kelionės reikalais kreipki

tės į Federacijos Komisijų, kuri yra prįe 

‘ ‘ Draugo ”,

siekta didelė dviejopa nauda. 

Išnaikinus šimtus tūkstančių 

senų automobilių, ant vieške

lių bus sumažinti pavojai, be 

to, automobilių dirbtuvėms 

bus progos atnaujinti veikimų 

Jie nurodo, kad seni varto

jami automobiliai labai truk

do vieškeliais važinėjimų. Se

nais automobiliais negalima 

sparčiau * važiuoti. Iš to su

trukdymai ir nelaimės.

Seniau įvairiose šalies da

lyse automobiliųnvažiavimams 

buvo nustatomas aukščiausias 

greitumas, kad sumažinti įvyk ’ 

stančias nelaimes. Šiandie gi 

kai-kur jau n^Štdtomas ina- 

,tL^«u|sias aut,ompl)įlių|ns negrei- 
tas važiavimas. Už negreitų 

vieškeliais važiavimų kai-kur 

važiuotojai areštuojami.

Pasirodo, kajj^aip persmar- 

kus, taip ir negreitas (nespar

tus) važiavimas ant vieškelių, 

kur yra didelė trafika, pavo

jingi. Bet štai čia ir pasiro 

do to negreito važiavimo prie

žastis — tai seni automobiliai.

Dėlto, juos reikia pašalinti

dr žmonėmis pasiūlyti naujus.
Senų automobilių griovimas 

bus nauja automobilių pramo

nės šaka. Mažo apėmio šios 

šakos jau senai gyvuoja. Bet 

kada tam tikslui bus sukeltas 

didelis kapitalas, seni auto

mobiliai dešimtimis tūkstan

čių bus superkami ir griauja- 

mi.

buvo atversti, bet mirę, arba 

nuo tikėjimo atsimetę.

Tas katalikų skaičiaus pri

augimas misionierius džiugina 

ir jie imasi dar smarkiau dar

buotis pagonų tarpe.

Tais metais didžiausias žmo 

nių skaičius atversta Yencho- 

wfu vikariate, Shantungo pro

vincijoj, kur darbuojasi Die

viškojo Žodžio Draugijos mi

sionieriai. Jie atvertė 2,657 

žmones. Kitose teritorijose at

versta po tuksiantį ar dau

giau kiekvienoj.

Lordas Baden — Powell, vidury, yra įsteigėjas skautų ku

ri yra žinoma visam kultūrįngam pasauly. Kairėj jn žmona, 

kuri vadovauja mergaičių skaučių sekcijai. Dešinėj Mrs. Jane 

Deeter Rippen, J. A. Valstybių mergaičių skaučių direktorius. 

Atvaizdas nuimtas New Yorke. Dudėnui — atvykus

į Amerikų.

VELYKINES
ATVIRUTES

“Draugo” knygyne turime 

apie tuzinų įvairių rūšių lietu

viškų velykinių atviručių. To

dėl pasirinkimas didelis. Kiek-

Bet Fenyang vikariatas pel- vienas ras sau patinkamų.

rašę ant lietuviškos atvirutės. 

Jjįu dabar ! >]:•'s siųsti tokius

vclylinnus pasveikinimus.

«

Visos atvirutės po 5c.

a-A-jar.1

no didžiausių pagarbų, nes te

nai kiekvienam misionieriui 

išpuola aukščiausias skaičius 

atvertimų — po 95 žmones 

kiekvienam į metus.

Misionieria vimas Kinijoj 

labai apsunkintas. Kelinti me

tai eina civilinis karas. Daug

iur nųsionįeriams -^Vdnlrfias 

ne tik nepakenčiamas, bet ir 

pavojingas. Nežiūrint to, pa

reiškia apaštalinis delegatas, 

misionierių drausmingumas y- 

ra kuogeriausias. Visur reika

lai normaliai vedami, išėmus 

tas vietas, kur pasitaiko ka

riuomenių susirėmimai, kur 

siaučia raudonųjų plėšikų gau 

jos. Tokiose vietose dažnai 

misionieriai turi slapstytis 

arba kokiam laikui pasitrau

kti į atvangios vietas.

Birželio 30 d., 1929 m., Ki

nijoj buvo 2,473,619 katalikų. 

Užsienių kunigų 2,011 ir ki

niečių kunigų 1,371.

Dideli malonumų suteiksite 

saviškiams Lietuvoje pasiuntę 

jiems Velykų pasveikinimų pa

'Ctu
:rręt Vaikas 
a šauoja,

* tas, Nesveikas

VITERBO, ITALIJOJ.

Viterbo miestas randasi atstum 96 

kilometrų nuo Romos į vakarus. Šis mie

stas, aš manau, kad yra lubai mažai lie

tuviams žinomas, o daugumai jo vardas 

visai negirdėtas, kaip kad ir man pačiam 

iki šiol buvo nežinomas ir negirdėtas.

Viterbo miestas yra 'ai įdomus 

ypač pirmų syki atsilankiusi-tui, kadangi 

jame randasi daugelio šimtmečių liekanų 

ir turi istoriškų praeitį, nes XII, XIII ir 

XIV šimtmečiais jame popežiai laikinai 

gyvendavo, o popežius Gregorius XI Vi- 

terboje buvo išrinktas. Rūmus, kuriuose 

popežiai gyvendavo, dabar valdo ir gyve

na yiterbo vyskupas.

I šį įdomu ir istoriškų miestų visai 

netikėtai teko atsilankyti. Viterbo vys- 

kūpąs kovo 2 d., sekmadieny, šventino 

į kunigus vienų amerikietį, senų mano 

mokyklos draugų, taigi jis, apart kitų 

savo draugų, ir mane užprašė dalyvauti 

jo įSventinime. šiame laike tik su ypatin

gu (specialiu) pavelijimu buvo šventini

2334 So. Oakley Avę. 
Chicago, III.

As4*:

Remklte tuos Profesionalus 
ir Biznierius, kurie garsinasi 
dienraštyj “Drauge”.

Dieglys, gesa.1, iš
pūtimas, dažnas vė
mimas, karščiavimas 
vaikuose ir kūdikiuo
se papi astai rodo, 
kad maistas vidurė- 
liuose yra surūgęs.

Kai tie ženklai pa
sirodo. tai duok val
kui šaukštą Phillips

Milk of Magnesia. Įdėk jo i pirmu
tinį vaiko maisto buteliuku ryt®. Į 
Paaugusiems vaikams reikia duo- i 
ti šaukštą vandens stiklo. Tas nu- 
raimins vaiką — palengvins jo vi- 
durėlius. I penkias minutas jis bus 
linksmas ir laimingas. Paliuosuos 
vidurius nuo visokio surūgusio ir 
nesuvirškinamo maisto. Jis atidaro 
vidurius vaiko turintį užkietėjimą, 
slogas ir tt. Vaikai Jį geria dėlto, 
kad jis skanus.

Sužinok apie jo naudą motinoms 
į Ir vaikam*. Išsirašyk lndomią kny
gą “Useful Information". Rašyk į 
The Phillips Co., 117 Hudson St„ 
New York. N. Y. Bus pasiusta DY
KAI.

Pirkdamas žiūrėk, kad gautum 
TIKRĄ Phillips Milk of Magnesia. 
Daktarai ją prirašinėjo per 50 me
tų.

Miik of Magnesia buvo S. V. Re
gistruotas Vaizbos Ženklas The Chas. 
H. Phillips Chemical Kompanijos ir 
jos pirmatuko Chas. H. Phillips nuo 
1876.

STREAK aoross the 
road! A black cat! 

“Ba4 luęk”, scream scunol 
“Good luek”, shout others 
—for with onr Auto Com* 
bination Policy they know 
they simplycan’t beoutof 
lųck, hlack cat or what! 

Paysto
/5TNA4ZB 

V. RUKATALIS 
Insurance

242S W. Morqucttc Rd. 
Telephone Hetnlock 5219 

Uoop Office 
230 S. Clark St. 

Telcphone State 33*0 
Chicago, BI.

==
mas, taigi ir ypatingų vietų pasirinko, į namus, bet užsukome kur į įdomesnes 

vietoje Romos, Veterbo, nes Viterbo vys- gatves, kur įdomesni namai, 

kūpąs buvo jo pažįstamas. j Kaip gatvės, taip ir namai labai įdo-

Šeštadjeny, 1 d>. kovo, 8:15 vai. vak. ; mūs, nes miestas statytas V šimtmety po 

atvažiavome į Viterbo. Stoty mus pasitiko

vyskupo generalis vikaras S. Giudineli,

1

kuris mus nusivedė pas save. Visiems ga

vus kambarius, pasidėjus savo krepšelius 

ir apsiprausus, kun. Giudineli paprašė ei

ti į valgomųjį kambarį vakarienės. Per 

vakarienę daugiausia buvo kalbama apie 

Amerikų ir jos politikų, nes Italijoje visi 

amerikonus labai gerbia ir laiko už aukš

tus žmones. Po vakarienės, <lar kiek pa

šnekučiavę, nuėjome gultų.

h
Sekmadienio rytų visi atsikėlėme 6:30 

kad suspėjus ant mišių, nes mišias laikė 

gen. vikaras savo koplyčioje 7 vai. Šv. 

mišias išklausę ir pusryčius suvalgę visi 

ėjome į Aplankymo Š. P. Marijos koply

čių, kurioje 9 vai. įvyko įšventinimas. Po 

įšventinimo ir visų ceremonijų jau buvo 

po 11 vai., tada visi išėjome gen. vikaro 

namų linkui. Turėdami dar gerokai lai

ko prieš piet, nesiskubinome tiesiai eiti

Kristaus gimimo.

f
(Daugiau Bus)

Paul Busson, 

GAIDYS.

VO

(Pabaiga)
Del tiek daugel skaičių sienoje jis bu- 

viskų pamiršęs. Jis pažvelgė į sienų 

ir nusigandęs pamatė, kad ten vieni nu

liai tebuvo. Ir kai norėjo vėl pamatyti 

savo motinų, ji buvo, jau dingusi. Ir vy

ras verkė per miegų, o jo ašaros krito 

ant rūpesčio akmenų..

Kitų rytų apsirengė ir nuėjo į žaislų 

prekių krautuvę.

— Ar neturit medinio gaidžio, kurs 

galėtų giedoti ! paklausė jis,

,— Ne, tokio neturim, — atsakė par

tijas.

Vyras pamiršo savo verslų ir bėgo per 

visų miestų, kad gautų tokį gaidį nu

pirkti. Pagaliau vienoj mažoj krautuvėj 

savininkas, labai senas žmogus, rado gai

dį, kurs giedojo, kai jį paspausdavo.

— Tokių jau nebedirba, — pasakė 

jis, — netikėtai čia dar radosi!

Taip, tai tikrai buvo gaidys. Bet jis 

buvo baltas. O turėjo būti rudos, su rau

donais sparnais, o galva ir uodega turė

jo žalsvai mirguliuoti. Kaip tik taip.

Senis patraukė, pečiais. Sunku tai 

padaryti, pasakė jis, o ypač šiuo laiku.

Tačiau gaidys turi būti tokios spal

vos, reikalavo pirkėjas, kaina nesvarbu. 

Krautuvininkas pasidarė labai piandagus 

ir posakė, kad, vakare ponas gausius gai

dį tokios spalvos, kokios nori. Tik bus I 

gan brangu...

Vis vien esu.
Vakare vyras išsinešė gaidį: jis bu

vo rudas, raudonais sparnais, o gaivu ir 
uodega mirguliavo žaliu spindesiu. Taip, 
tikrai toks...

Sergančio kūdikio motina atidarė du
ris.

— Ko norėjote! — paklausė ji.
— Turiu čia įteikti šį siuntinėlį, —

pasakė vyras. — Jis Jūsų kūdikiui.
— Mano kūdikiui! — paklausė .nu

stebus moteriškė: — Kas jį siunčia?
— Viena senutė moterėlė, — atsakė

vyrus, o jo balsas buvo neaiškūs. — O 
aš norėjau paklausti, kaip Jūsų kūdikiui!

— Ačiū, jau geresnis, — pasakė mo
tina, apžiūrėdama siuntinėlį.

— Viena senutė moterėlė, sakote, bet 
kas ji tokia būtų —?

— Nebeturiu laiko — ! — pasakė vy
ras ir nubėgo laiptais žemyn.

Vakare jįs gulėjo savo lovoj ir ne
galėjo užmigti.

—I-i-i-in- —• girdėjos silpnai pro mū
rų.

V’pras šypsojos, o kai jis šypsojos, 
bėgo ašaroa per skruostus.

Vyras šypsojos, o kai jis šypsojos,

Vertė A. Tyruolis. -.ji
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Kropiant teisybes šviesą į neteisingus ir 

suklaidinančius paskutiniuose cigaretų
v

skelbimuose raportus

K
Ą KITAS IŠDIRBĘ JAS nori sakyt apie 

jo išdirbystę, tai ne musų reikalas. Nors 

jis ir matytų tinkamu klaidingai savo 

išdirbystę perstatyt, tai tas irgi yra jo reikalas- 

ne musų.

Bet kuomet, jo skelbime, jis šneka daugiau, 

kaip apie jo išdirbystę, ir neteisingai raportuoja 

arba palieka suklaidinančius įspūdžius apie 

kitus cigaretus—tuomet mes jaučiam, laikų iš

reikšt teisybę.

Kiek laiko atgal vienas išdirbejas naudojo 

šiuos raportus savo apgarsinime:

“Ekstra slaptingas džiovinimo metodas prašalina 

iš ( .... ) kenksmingus erzinimus, graužian

čios aitrumas, kurie randasi senovišku budu išdir- 

bamuas cigaretuos, ir kurie erzina gerklę yra kosė

jimo priežastis.

“Nepaisant kaip brangiai ar kaip pigiai jus už 

cigaretus mokat, jus gaunat vieną iš dviejų gene

roliškų rūšių, ir ne daugiau, kaip dviejų. Vienoj 

klasėj jus gaunat bilionus senovišku budu išdirb

tų cigaretų ir kitoj klasėj jus gaunat (------------------),
džiovintą cigaretą, moderniško mokslo išdirbystės 

cigaretą, iš kurio kenksmingi erzinimai prašalinti 

ekstra slaptingu metodu, kurį išaiškina žodis, ‘Džio

vinti’.’*

’.Ulf

K
UOMET šie FAKTAI pirmiausiai buvo 

skelbiami, mes priėmėm kaip netikėtų to 

išdirbėjo apgarsinimo atmainų, ir kad tai ma

nėme, nebuvo apsvarstyta. Padaręs pora tokių 

r aportų, jis šių skelbimų formų apleido. Tačiau 

i mrieti faktai jo skelbimuos užtėmy ti Fed- 

eri& Pirkly bos Komisijos. u

' Federalės Pirklybos Komisijos veikimo rezul

tatas tas, kad jam liepta sulaikyt garsinto fakto 

apgarsinimuose, būtent, kad galit būt laibi, 

rūkydami tos rūšies cigaretų, ir buvo paliepta 

sulaikyt kitus neteisingus faktus, o ypač argu

mentų, kad visi gali būt laibais, rūkydami tos 

rūšies cigaretus. Jis ir vėl pradėjo naudot tų 

faktų skelbimuos su permainom.

J
EI BET KURIS IŠDIRBĘ JAS nori sakyt, kad 

tabakas, kurį jis naudoja, turi “kenksmingų 

erzinimų, graužiančių aitrumų, kurie kenkia 

gerklei,” ir po tam tvirtint, kad šie dalykai pra

šalinami karštį naudojant metodu, tai jo reika-
: f r L ’ ‘

las. Bet kuomet jis bando suteikt įspūdį, kad tai 

yra generališkai praktikuojama naudot cigar- 

etuose tokį tabakų kaip jis aprašo, mes protes

tuojant už bandymų įžeisti pramonę.

Mes musų cigaretuose niekumet nenaudojom 

tų tabakų, kuriuos tinkamai galim aprašyt, kaip 

turinčius “kenksmingus erzinimus, graužiančius 

aitrumus,” ir netikint, kad kitų išdirbėjų jie 

naudojami.

Jei tas išdirbejas nori garsinti karščio metodo 

naudojimų, vadindamas tuo džiovinimu ar bet 

kuo, tai jo privilegija. Bet kuomet, taip dary

damas, jis bando suteikt įspūdį, kad jis vienin

telis cigaretų karščio metodo vartojimu išdir- 

bėjas, vėl turi būt pasakyta teisybė.

Garsinimas neteisingo fakto nėra didesnis 

iškraipymas Uįsybes, kaip sakyt, kad karščio

naudojimas tabakuose yra išskirtinas metodass
bet kurio išdirbėjo.

T?AKTAS yra, kad tabako išdirbystei naudo- 

jimas karščio yra veik paprasčiausias ir 

pasauly praktikuojamas išdirbystei metodas.

Jis yra praktikuojamas senai.

Mes tabako išdirbystei naudojam karštį la

biausiai mokslišku ir moderniškiausių budu, 

sutaisydami tų lengvų, kvepiančių, nunokusių 

tabakų, kurie neša jų naturališkų gerumų 

CAMEL cigaretuose. Pirmiausių CAMEL cigar

etų mes išdirbom karščio metodu. Kiekvienų iš 

bilionų cigaretų kuriuos mes išdirbom nuo to 

pirmo buvo, išdirbtas karščio metodu. Mes at- 

sidedam karščiui padaryt musų gerus tabakus 

dar geresnius. —

AR IŠDIRBEJAS AR NE by tik turėtų kų 

publikai kalbėt, prilipdo jo, karštį vartoti 

mašinos sumanymų, sutirštinti garų, kuris iš 

jų išeina, negali turėt daugiau veikmės pager

inimui, kaip pagautumėt garus kurie išeina iš 

jūsų imbriko kurie turėtų arbatų imbrike pa

gerint.

Musų rūšis, CAMEL, vis auga, bet mes, tačiau
» .

nenorim leist šiuos toli siekančius neteisingus 

faktus arba įspūdžius cigaretų išdirbystei nepa

taisytus. y'"

R. J. Reynolds Tobacco Company
•

CAMEL Cigaretų išdirbėjai
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Dr. Caldvvello 3 Taisyklės
Užlaikys Tave Sveiką

Kilęs iš Pnžn k., Nemakščių 
vai., Raseinių aps. Vedęs su 

Ona Milašaite. Gyveno Balti

more, Maryland.

£>r. Caldvrell tėinijo sukietėjimo 
(Mkekjuės per 47 metus ir įsitilsino, 
4sad kaip žmogus nesirūpintų sau© 
oveikata, maistu Lr pasimar.kštynrtt 
■uBkietėjlmas laika nuo laiko atsi
tiks nežiūrint visų pastangų. Sekan
tis dalykas stojasi prieš akis, kaip 
tafla gydytis. Dr. Caldwell visada 
finiko prie to, kad kuoarčiausia būti 
Iprie garntoa Todėl jo vaistas nuo 
tt&kietčjiino yra švelnus augmeninis 
•mttinys vadinamas Dr. CaldweU's 
tĖterup Pepsin. Jis nepakenks nei 
©tfii&usiems viduriams tr jis negim
to papročio. Syrup Pepsin yra gar- 
<Kfs ir jaunieji jj mėgsta. Jis nesu- 
ita, vidurių. Tūkstančiai motinų mu
ms rašo apie tai.

įDr. Caldwell neužgiria aštrių 
•tamstų. Jis netikėjo, kad jų verta 
■Intti j savo vidurius. Praktikavęs 
a«tt- 47 metus jis nerado priežasties, 
taurios delei reiktų jų imti, kuomet 
®Wup Pepsin išvalo vidurius gnei- 
fiiau, švelniau ir švariau be skausmų 
tr kenksmo kunui.

Keužleisk sukietėjimo! Tas maži
na jėgas, kietina gyslas ir be laiko 
sendina. Nepraleisk nei vienos dienos 
*be nusilaukinėjimo. Nesėsk išmėgi
nimui, bet eik j aptieką ir gauk

AT AOC SS

St.) gerai verčiasi vesdami 

valgomų daiktų krautuvę.

• X Šv. Kryžiaus par. klebo

nas kun. Alex. Skripkus ren-

Pobedinskis Jonas. Kilęs iš giasi į kelionę. Keliaus su ek- 

Gustonių k., Naujamiesčio va,, j skursi ja j Romų, paskui į Lie- 

PaneVėžio aps.

X Daug rašo anglų laik

raščiai apie du broliu Pliil ir

Nekurį laikų tuvų savųjų, aplankyti, 

•gyveno IJepojuje, ir iš ten 
l‘9O4 m. išvykęs j Chicago 

Pukinskis Feliksas. Kilęs iš Ed Kiauše (Kraučiunus) žy- 

Gadunavo m., Telšių vai. ir mėdami juodu kaipo žvaigž- 

aps. Gyveno kadais Chicago-! dės Basket bąli žaidime. Juo- 

je. Į du mokinasi De La Šalie ko-

Pupsta Antanas. Kilęs iš legijoj ir žaidžia tos mokyklos 

Šiaulių k., Kelmės vai.. Rasei-J sporto klube.

nių aps. Gyveno kadais YVa-; X Kovo 23, būrys sodalie- 

terbury, Conn. • čių buvo išvykęs į Willow Sp.

Raubai Ignas ir Ona. Kilę miškus, kur turėjo vaikštynių

sportų. Sugrižusios džiaugėsi

gražiai prisivaikščiojusios.

vienų iš malonių butelių Syrup Pep
sino. Imk prideramų saikų vakare ir 
atsikelsi nauju žmogum.

Gauk buteli šiandie biie aptiekoj 
ir laikykis šių sveikatos taisyklių: 
Laikyk galvų šaltai, kojas šiltai, o 
Vidurius liuosus.

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL.

iš Godelių k., Platelių vai. Gy

venų Chiosgoje.

Rumbutis Teofilus. Kilęs iš Gardu buvo valgyti. 

Žem. Kalvarijos. Gyveno Chi

cagoje.

Aukščiau išvardyti asmenys 

yra prašomi atsiliepti, ir 

kiekvienas kas kų nors apie. 

juos žinotų yra prašomi su- j 
teikti žinių. Bent kokia žinia 

bus brangiai įvertinta.

WEST SIDE ŽINIOS.

... ■IHM-l ... I
mėmis pareiškė draugijai lin

kėjimus ir pagiedojo “Pieme

nėlį”, “Dukrelę’’ ir “Karei

vėlį su žirgeliu”. Katrina Ka

minskienė prisiuntė pasveikin 

mų su $10.00, parapijos komi

tetų vardu V. Duoba sveikino J 

ir drauge pakvietė Altorių 

Puošimo draugijų ir jos sve-! 

tebus į metinę parapijos va-: 

karienę 30 kovo; “Draugo” 

Redakcijos vardu p. Ig. Sa-,' 

kalas, sveikindamas, kvietė į 

“Dainos” choro bažnytinį 

koncertų rengiamąjį Aušros 

Vartų bažnyčioje 6 balandžio 

3 vai. po piet; Draugijos pir 

mininkė V. Butkienė, apsakė 

nuveiktuosius draugijos per 

penkioliką metų darbus paaiš

kino, kad virš dešimties tūks

tančių dolerių suvartojo alto

rių puošimui, padėkojo vi

siems draugijos rėmėjams ir,

U.'lM

Susikimšimas, persalimai
— nuo slapiu kojų
Peršlapę čeverykai, peršlapę drabu
žiai . . . pavojinga! Apsisaugokite 
nuo peršalimų krutinėję. Tas ver
žiantis, troškinantis jausmas gali būti 
palengvintas. Pabandykit šitą greitą, 
paprasta budę—

Lengvai ištepkite au Sloan’s Lini- 
mentu krutinę. Sloan’s sveika šiluma 
sušildo kaip saulė. Prašalina skaus
mus. Išsklaido susikimšimą. Naudo
jamas 13 milionų namų. Nusipirkite 
šviežių bonką. 33c.

SLOAN’S Liniment

Radio PAZ.
X Sekmadienio vakare, ko

vo 23 d., Šv. Antano bažny

čioje prasidėjo misijos, kurios 

tęsis dvi savaiti.

Misijas veda tėvai Marijo

nai: gerb. kun. Mačiulionis ir 

ir kun. Petrauskas. Pastara

is nesenai atvykęs iš Lietu- kėjimų, 

vos.

Nors sekmadienio vakare 

Ciceroj, kada buvo laikas į 

bažnyčių eiti, smarkiai lijo, 

vienok žmonių pilnutėlė baž

nyčia prisirinko.

♦Ciceros žmonės misijonorių 

•pamokslų domiai klausosi. Y- 

pač, gerb. kun. Petrausko pa

mokslais žmonės užsiinteresa-.

1 visai sveika. Jų gydė J)r. 

j'Cnpler, Šv. Antano ligoninėj.

X Ponia Stalegienė jau .pa

sveiko, Jų gydė Dr. Doviattas, 

Šv. Onos ligoninėj.

X Musų klebonas, praeito 

šeštadienio vakare, pakrikšti

jo vienų 18 m. merginų, kuru 

priėmė katalikų tikėjimų. Jau 

keturi nekatalikai šįmet mūsų 

bažnyčioje priėmė katalikų

X Gerbiami misijonoriai iri 

klebonas nori pranešti Ciceros į 

Labdarių kuopai, kad jos

Lietuvos Konsulatas. 
Room 1032 

608 So. Dearborn St.,

Chicago, Illinois.

CHICAGOJE
KUR EISI SEKMADIENY?

vę.

X Pirmadienio rytų, 9 vai. 

žmonių Į misijas, nors darbo 

dienų, prisirinko daug.

X Misijų metu Šv. Antano 

bažnyčioj būna net penkerios 

šv. Mišios. Per visas Mišias 

nemažai atsilanko ir skaitlin

gai eina prie Dievo Stalo.

X Tėvas Kazimieras Čepu

lis, misijonierius pranciškonas 

iš Lietuvos lankėsi pereitoje 

Į nedėlioję pas Tėvus Marijo

nus Westsidėje.

X Altorių Puošimo draugi

jos penkiolikos metų gyvavi-jį 

mo paminėjimas 23 kovo pui- nių vedė klebonas, 

kiai pavyko. Ryte visa drau- 

abvvko or-gija “in <coųpore”

a. a. Kasto Karpavičiaus.

X Ryt vakare 8 vai. Aušros 

Stanislavos Balčiūnienės drau- yarįų svetainėje “Vyčių” 24

bažnyčioje 9 vai. laidotuvės 7:30 vai. vakare, džiaugėsi jų 

gražiais pasižadėjimais ir pri

ėmimu. Kaikurie net iš karto

Nereikia nei galvoti, kad at 

sakius į šį klausimų. Ir spau

doje ir per radio paskelbta, 

kad ateinančių nedėlių Dievo 

Apveizdos bažnyčioj 3.:30 v.al.r
‘po pietų įvyksta bažnytinis 

"'TT”! “^Tjkoncertas. U®

chanas vedamas komp. A. Po
dienvje, kovo 30 d., prasidėtų 

ne vėliau kaip 2 vai. po pie 

tų. Ketvirtų valandų po pietų i 
bažnyčioje bus misijų mote-, 

rims užbaiga.

X Vyrams misijos prasidės1 

kovo 30 d., sekmadieni© vaka

re, 7:30 vai.

WAUKEGAN, ILL
'Valkata” scenoje.

Ateinančių nedėlių, kovo 30 

d. Šv. Baltramiejaus choras 

X Vytis J. Milašauskas ir, .atarto scenoj labai gražių dra

mų, “Valkata”, Draugijų Au

ditorijoj, 9fli ir Lincoln gat-' 

vių. Prasidės lygiai 7 vrflajidų 

vakare.

Veikalas labai gražus ir 

verta jis kiekvienam pamaty-1 

ti.

Vytė Jankauskaitė' jau gerai 

pasveiko. Šių savaitę žada ap

leisti Šv. Kryžiaus ligoninę. 

Parvažiuos namo. Abiem ligo

niam operacijas darė Dr. Jo

vaišas.

X Ponia Judikinienė jau 

grįžo iš ligoninės, bet da ne-

PILNAS EGZAMINAS 
$6.00 TIKTAI $6.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas. 

tiarą specialistą, ne pas kok) nepa-’ 
žyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken- 
ttls, ar kur skauda, bet pasakys pata, 
®to pilno išegzaminavimo. Jus šutau- 
JMasit laiką ir pinigus. Daugelis kitų 
ttaktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
me, suradymui žmogaus kenksmln- 
•Uknų.

Kaito Radio — Scope — Raggi. 
KJRay Roentgeno Aparatas ir vl- 
■Mkas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, tr jeigu aS paimsiu 
Dus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy- 
euunas sugryS Jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio. žarnų, inkstų, odos, kraujo, nar
vų, Širdies, reumatizmo, kirminų, 
SfiŠlegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
fefcri turit kokią užsisenėjustą, Jsi- 
ttorėjusią, chronišką ligą, kur} ne-> 
UMSldavė net gabiam Šeimynos gy- 
Klytojul, neatidėliokit neatėję paa 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALI8TAS 

Inėjimas Rūmas 101S
120 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 p© .pietų. Vakarais -nuo i Iki 1

nedaliomis noo 10 ryto iki 1
d PO pietų

ciaus, eu vargonais, kuriais 

gros muzikas Harold Cobb, iš- 

■pildys garsų Duboiso kurinį 

— Kantatų, “Septyni žodžiai 

nuo Kryžiaus”. Šiuo syk pasi

keis ir solistų sąstatas: barito

no dalį solo giedos ne p. Čia- 

pas, bet K. Pažarskis. Sopra

no ir tenoro tie patys: šidiš- 

kiutė ir Kaminskas.

t
Dievo Apveizdos bažnyčia 

turi gerų akustikų; vargonai 

dideli, moderninės konstruk

cijos, taigi koncertas žavės 

visus kas tik atsilankys. į- 

žanga Iiuosa.

Rap.

RADTO ŽŽŽ.

gijai dovanotąjį lėkščių rin

kini, išleido laimėjimams už 

$80.00; setų išlaimėjo Albina 

Mikšaitė.

Labai sumaniai visų progra- 

duodamas 

savo pastabomis daug naudin

gų pamokymų ii- patarimų.

ganizuotai bažnyčion ant šv. | Puota paskirtame laike kaip 

Mišių 7:30 vai. Oražų pamok į buvo pradėta, taip ir tapo 

slų apie altorių reikšmę pasa

kė patsai klebonas celebruo-

damas šv. Mišias, peT kurias 

nariai, draugijos ženkleliais 

pasipuošę, priėmė šv. Komuni-, 

j§.

Vakare parapijos svetainėje 

įvyko draugijos vakarienė su

įdomiu jjrogDaimi. :
Pati dr-jos pirmininkė V-

užbaigta 10 vai. malda.

X Šiandien po vakarinių 

stacijų pamaldų 8:30 vai. Auš 

tos Vartų mokykloje parapi- 

jos metinės vakarienės rengė

jų komisijos, šeimininkių ir 

visų darbuotojų susirinkimas.

i X Ketverge, Aušros Vartų
- ---------- 'M.—

Butkienė su A. Kairaite pui

kiai vaidino “Čigonės atsilan

kymas”. lir-jo* -sekretorė, Al

bina Mikšaitė su Elena Šar-.’i

J, l J
kaitė gražiai perstatė nelemtų į 

merginų paprotį —dažyti vei
dus ir parodė, kad tikras mer

gelės grožis tai Dievo meilė 

ir bažnytėlės klausymas.
Iškalbingai deklemavo “Ra-> 

vasaris” eiles ir “Lietuvos 

Brilsus” — M. Bitinaštė; “Vy
tautu Didįjį” “ F. .Klikūnas; 
p. Braižaičio muzikos moky

klos mdkiniai: Katarma ir 
(Pranas Balčiūnai mikliai gro-J 

jo duetų; Moterų Sąjungos 65 

kp. choras artistiškai gies-

Town of Lake. — Kovo 22
, • d. ant 47 Bt. prie Ashland, avė...

Choras rengia tų vakarą ,r _ _ ,, . . . ‘n. Kazėnu sunūs. Henrius be-
luo tikslių kad iš gautojo pel

no galima butų padengti lė

šas 'už naujų muzikų Vely-:

’koms. Visi kviečiami atsilan

kyti.

Šventas koncertas.
Balandžio 6 d. mūsų bažny

čioj įvyks šventas koncertas, 

kuriam dalyvaus Chicagos lie

tuviai katalikai vargonininkai.

Kiek girdėt, koncertas bus 

labai gražus. Gerb. vargonin- 

kai jau ilgas laikas 'kaip prie’

to koncerto rengiasi ir deda’ Są-gos kuopa. Moterų 'Są-gos 

pastangų, kad kuopuikiau-

p. Kazėnų sūnus, Henrius bė 

go skursai gatvę ir pakliuvo 

po autoniobilium Sulaužė ko

jų aukščiau kelio. Guli Šv. 

(Kryžiaus ligoninėj.

X Kovo 29 d. Krenčiaus sa

lėje bus nepaprasta programa 

— lietuviai pasižymėję stip

ruoliai imsis ristynėse su ki

tataučiais.

X Kovo 30 d. vakare par. 

tai ėję bus įvairi programa, 

Ttmgia vietinė Motei ų

GALVOS SKAUDĖJIMAS
SALOTAI 

SKAUSMAI 
Greitai palengvinami

su
CrllANGElNE Mii/riiniAis 

KLAUSKITE SAVO 
ARTIKK ININKO

10c ir 25c

REIKALINGAS DIDŽIAU
SIAS ATSARGUMAS

kp. susirinkimas.
X Aušros Vartų klebonas 

ir asistentas dalyvavo ketur- 

dešimtės pamaldose šv. My

kolo lietuvių bažnyčioje 

Nortbsidėje.

X P. Švenčiausios Aplanky

mo dienoje broliai Marijonai 

turėjo Aušros Vartų bažnyčio

je iškilmingas padėkos pamal

das už suteiktas šv. Tėvu Ma

rijonų Vienuolijai malones.

X Aušros Vartų parapijos 

Komitetas, Cipri jonas * Druk- 

tenis, išnešiodamas YYestsidės 

profesionalams ir biznieriams 

pakvietimus d parapijos meti

nę vakarienę busimų 20 kovo, 

ateinančiame sekmadienyje

-e—

prašė tikietus vakarienės į- 

teikti, kad būtų jiems rezer

vuotos vietos.

Graudūs Verksmai

STACIJOS
Su atvaizdais,

IR

Kai kurios Gavėnios 
Giesmes

išimtos iš “Ramybė Jums”
KAINA 10c

Nauja Laida. Daug per
kantiems duodame nuolaidą.

^‘DRAUGAS” PUB. CO. 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, III.
—J 3E= -t—

Uetimiii Maldjfljfllm Kelionė į Lietuvi) 
Per Romą

Amerikos Lietuvių Katalikų ŠAUNIAUSI KURINIAI 
Federacija šiemet organizuoja 

•Ekskursijų į Liėtrrvą, per Romų 
arba taip vadinamų maldininkų 

kelionę. Romoje aplankys Šven

tąjį Tėvų, katakombas, gražią

sias ir didžiausias pasauly baž

nyčias, šventas 'vietas, sustos dvi 

dieni Neapolyje, iš kur nuva

žiuos į Pompėją. Romoje išbus 

septynias dienas. Maldininkus 

.globos Romoje gyvenantieji Tė

vai Marijonai — didžiai gerbia

mas kun. Prof. Būčys ir kun. 

prof. Rėklaitis.

Šie1 metai yra Vytauto Didžio

jo metai. Iš tos priežasties Lie
tuvoje įvyks visa eilė iškilmių, 

kuriose daugelis Amerikos lie

tuvių norės dalyvauti. Pakelyje 

iš Romos į Lietuvą, .maldininkai 

norėdami, galės sustoti Obcra- 
mergau mieate, kur šiemet įvyk

sta Kristaus Kančios vaidinimas

Ši ekskursija iš New Yorko iš? 

plauks 1930 m. gegužės mėn. 17 

diena, laivu “Roma”, šis lai

vas yra didžiausias ir gražiau

sias iš laivų, kurie eina iš A- 

merikos į Italiją.

Šiai maldininkų kelionei vado- 

vaus kun. M. Urbanavičius, M.
J. G.
Laivakortė j Neapolį $120.60 lr $104:00, o kelionė Iš Romos j Kauną antra kle

sa $48.00, trečia $35.50. Taksai $5.00.

VISAIS KELIONES J LIETUVĄ PER ROMĄ
Reikalais Kreipkitės Į

FEDERACIJOS KOMISIJA
.. . 7

2334 So. Oakley Avė. Chicago, III. Tel. Roosevelt 779.1

SV. PETRO
BfiHKLBKA

Tai šauniausias 
kūrinys Michol- 
angelo ir Bcr- 
nini sukurtas.

ROMA
šauniausias kūri

nys drąsaus Nau
josios Italijos geni
jaus sukurtas.

Vienas garsus daktaras raSo: “Virfi- 
klnlmo organus reikia saugoti taip, 
kaip motina savo kudtkĮ kad saugo
ja. -Reikalingas didžiausias ataargu- 
maa." Bet ar daugelis paiso tokį , 
patarimą? Tad nedyval, kad tkdt 1 

. , . - i daug girdisi apie vidurių suirimus,dabar yra vajus — naujų na-'

rių prirašinėjimas; moterims ir TRINERIO KARTUS VYNAS 
mergaitėms patartinu priklau- atitaiao valgymo kiaiuaa jis Mvaio 

syti prie 3ios <org»n»5*aoij«s.

X Kovo 23 d. pas pp. S. S.

Paukštus buvo pakviesti kalė- 

dninkai. Ta proga iškėlė puo

tų. Daug buvo pakviestų sve

čių, visi džiaugėsi smagiai 

praleistu laiku. Ponai S.

Tnųkštai, (4530 S. Honore

šia išeitų.

Žibutis.

Iš LIETUVOS KONSULA
TO CHICAGOJE.

Šie asmenys gyvenų Ameri

koje yra ieškomi: .
'Petkns 'Pefkevičius, Feliksą-

vidurius, užtaiko Juos fivurius, pa
taiso apviltą, pazulina .užkietčjlmą, 
galvos skaudčjimą. pakelia gajumą Ir 
pagelbsti galutinam padalinimui ju-1 
sų trubellų. Imk Jo reguleriai po 
mažą dožą, kaip patartai daktarai. 
Visose aptiekose. I’radčk Šiandie! 
Sempellal IS Jos. Triner Co.. 1383 
So. Ashland Avė., Chfcago, 111.

NEMOKAMO SEMI’ELIO KUPONAS, 
Dept- 13

, Vartas 
Adresas K>'
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CHICAGOJE
GRAŽIAI litJO.

Ketvirtus “Draugo” ir Peo- 
pies Furniture Co. programas 
per radio iš WHFC stoties pe 
reitę. pirmadienį gražiai išėjo. 
Programų, išpildė L. Vyčių 
“Dainos” choras ir jo solis
tai, solistės vadovaujant kom
pozitoriui A. Pociui.

Programų pralojo mišrus 
choras Sasnausko daina “Šė
riau Žirgelį” ir Šimkaus 
“Motinėlė sengalvėlė”. Abi

Vyrai net iš kitų kolonijų 
kviečiami atsilankyti į šias 
misijas. Rytais pamokslai bū
na tuojau po Mišių, 8:30 vai. 
ryto, o vukarais 7:30 vai.

X Teko išgirst, kad Mar- 
ųuette Parke po namus lan
džioja visokie pašlemėkai.

rių pirmininkus Arthur F. 
Albert ir kiti. Visi kviečiami I
atsilankyti. ,

R« Tel. l<Jdway UISPRANEŠIMAS

DR. M, T. STRIKO!, j
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

■, ' — " ——« j atidarė antra ofisų (su Dr. Laurai-(
“Lietuvių Statybos ir

lininio Bendrovių Lygos dele-*ValandOfc: nu0 8 lk* 4 po pleU Tel- Prospect 1930.gatai, prezidentai ir rastiniu- senas ofisas toj pačioj vietoj:
' 4(01 So. Ashland Ave. Valandos: nuo 
( iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7830

susirinkimų, iRez- a.-A,lb,any Tel' fros' pect 1930. Nedėtomis tik pagal «u-

kai būtinai atsilankykite 
bertainį Lygos
kuris įvyks kovo 27, 1930 m.,' tarti.

J. Ežerskio i 
8. Paulina i

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 24-ta* Street

Telef. Canal 1718-0141

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Pųnedėlial* 
lr Ketvergals vakare

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valanda*: t 1*1 t>. •* •

diena. Ir 4:99 tW »:»• vakare 

4608 S. ASHLAND AVK
Netoli 46th Street Chioago. HL

7:30 vai. vak., J 
Lietuviai, būkite gudrūs, per svetainėje, 4600 
daug nepasitikėkite, pareika- • St-, Clucago. 
laukite paliudijimų. • j Svarba yra tame, jog raš- i

X Paukštelis paoiuibėjo man 1 tininkas gavo pranešimų iš ; 
tokių dainelę, kad gegužės 4 j Valstybinės Lygos, kad yra 
d., par. svetainėje bus rengia- bilius įneštas į Springfield, 

dainos gražiai skambėjo ir ma vardadieniui pagerbti va-
klausytojams malonumo darė. karėlis ir kad tas pagerbimas ! tai “spulkos” bus taksuoja-Į**1, Ctcw> lg” 

Po to solo “Gale sodo ry-1 rengiama gerb, kun. Aleksan-! mos taip vadinama “personai

OFISAI:
1446 S. 49 CL 2 924 Washlngion
14-12. 2-4. 7-9 12-2. 4-4 Blvd.
Tel. Cicero 4(2 Tel. Kedzle 2450-24(1

DR. S. A. DO WIAT

Ofiso Tel. Virginia 0084
Residenr.ljos: Vaa Buren 88*9

DR. T. DUNDULIS

Gydytojai lr Chirurgai 
, REZIDENCIJA

kuris, jeigu bus įvykdintas,; <72» w. n pi. Nedėliomls
n u..,. i Tol. Cicero 2(18 Susitarus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

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

Nedėliomls nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 8413 Franklin Blvd. 

Vai.: nuo 8:30 Iki 9:80 vak.

DR. J. J. KŪWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street 
Kertė So. Weetee* Avanse 

TeL Prospect 19*2 
Resldencija 2858 So. Leavitt Bl

TeL Canal 3336
Vųiandesi 2-4 po pietų lr T-9 ▼. V 

Nedelioj pagal susitarimų

Ofiso TeL Vlctory 84M
04. Ir R* TeL Hsmlock 8874

DU, J.P,POŠKA
3133 S. HALSTED STREET 

Antras ofisas lr Resldenety* 
6504 S. ARTESIAN AVE.

Ofiso Vai. Nuo 9-11 rytais: ųu« 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nno 8-4 po 
piet. U tar n. ir ĘubaL Nuų 8-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

TeL Caaal (7(4 Republic 8448

DR. A. RAČKUS

niavo” — Pociaus ir “Mano drui Baltučiui, 
sieloj šiandie šventė” — | x Aną dieaę> plėšikas ap- 
Kelpšos dainavo p-lė A. ! e-, kriaustė p-nų Maskoliūnų na- 
ravičaitė. Gražiai išėjo. ;inę. Kaimynai laiku pranešė 

Po solo vėl mišrus choras poiįcįjaį} tat plėšikui nelabai 
išpildė dvi liaudies daini “Per |paS£sekė, nebuvo laiko apsi
ginu girelę” ir “Tekėjo sau- .dirbti ir skubiai pabėgu, 
lėlė” o mergaičių choras pa

taxes”. Tų dalykų svarstysime! 
ir darysim tam tikrus žiings-( 
nius, kad bilus nepereitų.

John J. Zolp, rašt.

LIETUVOS KONSULO PA
RBUSIMAS.

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

Tel. Kenwood 5107 
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų TeL Lafayette 00*8

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI

ARCHER AVE.4193
DUO 6 iki 8 vai. vak. apart Valandos: prieš pietus pagal sutarti 
šventadienio ir ketvirtadienio !Namuose 2-4 1,0 piet> ofise v> v-

dainavo Shumano “ČiuZuu, liu 
liu” ir liaudies dainelę “Ką 
močiutė padarei”.

P-as K. Pažarskio solo dvi 
dainos: Aleksio “Bernužėl ne
vesk pačios” ir Petrausko 
“Žalioj lajnkoj” gražiai skani 
bėjo. Net stoties vedėjai stebė
josi jo galingu balsu.

P-no A. Čiapo solo, kaip 
ir kitais sykiais, gražiai išėjo; 
Naujalio “Kad širdį tau skaus 
mas”,

Visi radio klausytojai, be 
abėjo, laukė išgirsti da negir
dėtų per radio “Dainos” cho
ro solistų-čių: A. Kaminsko, 
B. Sersevičietles ir G. Sidiš- 
kiuteš. Tiesa, pastarosios dvi 
yra dainavusios per radio pir
moj “Draugo” ir Peoples Fur-

X Kazimiera Yerkšienė, 
kuri buvo susirgusi, dabar jau 
sveiksta.

J. A. S.

OPERACIJA PAVYKO.

Kadangi priešingas Lietu
vai elementas, norėdamas pa
kenkti normaliam prekybinių 
santykių tarp Lietuvos ir Su
vienytų Valstijų vystymuisi,

ADVOKATAI

PAUL. M. ADOMAITIS

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

P-nia Simutienė, “Draugo” 
redaktoriaus p-no L. Simučio 
žmona, buvo sunegalėjus ir 
turėjo pasiduoti operacijai. 
Vakar šv. Kryžiaus ligoninei 
Dr. Biežis padarė reikalingų 
operacijų, kuri gerai pavyko.

PRANEŠIMAI.
MASINIS SUSIRINKIMAS.

Politiškas masinis susirin
kimas įvyks šiandie, kovo 26

niture Co. programų serijoj, d., 7:30 vai. vak., Meldažio sa-
bet ne solo, tik duetuose. Ir 
neužsivylė klausytojai. P. Ka
minsko švelnus tenoro bal
sas gražiai skambėjo dainoj 
“Aš bijau pasakyt”, p. Ser- 
sevičienės — alto “Myliu aš 
tave”, Bond’o ir “Lopšinė”, 
Šimkaus, o p-lės G. šidiškiutės 
soprano “Tulpės”, Pociaus ir 
“Sodne žydinčių gėlelių”, Plo- 
tnikovo.

Programoj buvo ir p. S. Lau 
raiti enė, bet svarbių priežas
čių delei. negalėjo atvykti.

Baigianties valandai mišrus 
csoras su solistais (Kamins
ku, Čiapu ir Šidiškiutė) išpil
dė “Tretįjį Žodį” iš Dubois 
Kantatos “Septyni žodžiai 
nuo Kryžiaus”.

Delei laiko neapskaitliavi- 
mo, liko nepadainuotos da dvi 
gražios mišraus choro dainos, 
kurias pereitų penktadienį ra-

lej, 2244 W. 23 PI. Susirinki
me kalbės kandidatai į augš
tas vietas. Be kitų kalbės lie-g
tuvių kandidatas į teisėjus E. 
B. Mast (Mastauskas), teisė
jas VViliiam Helander, kandi
datas į County komisijonie-

ADVOKATAS
skleidžia gandus, buk p. Štili-'suite 721 First National Bank Bldg. 6558 SO. ITAT.STED STREET 
pino importuojamos iš Lietu-! 38 S. DEARBORN ST. 1 VaL: 2-4 ir 7-9 vai. vakare 
vos prekės nėra lietuviškos TeL Rand0,ph suo-sisi. vai. 10-5,

išaiškinimuikilmės, išaiškinimui reikalo 
nuvykau šiandienų į p. Stul
pino krautuvę esančių 3255 
So. Halsted St., Chicago, III., 
ir patikrinęs tenai esamas pre 
kės, radau, kad tos prekes ti
krai atvežtos iš Lietuvos, bū
tent: kumpiai, dešros, palind- j 
vicos - i-r. lašiniai . pagaminti 
“Maisto” Bendrovės Kaune, 
o saldainiai “Birutės” fabri
ke Šiauliuose.

Pasirašė
A. Kalvaitis,

Lietuvos Konsulas Chieagoje

ATYDŽIAI PERSKAITYKI
TE BIZNIERIŲ BARGENUS

PLATINKITE “DRAUGĄ’

Jaunatvė, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl 
jums grįžti. Skausmai, dėl inkstų, kepenų ar pūslės 

"V lj A netvarkos, jūsų smagumo neužmuš, 
i JX i\ Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena 

Z^t AVY TV gyduolė, kuri virš 200 metų li- 
VJVlL/Lz goniams gelbėjo, padaryta ma-

SSurrnSS? MEDALI,-<SE 
?. n'™kiKnnrNnę!kitų. Vaistinėse trijų L/AJL/ll v/0 

dydžių. Ieškokite "Gold Medai” vardo kekvienoje dėžutėje.

ŠIOS

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėlio Ir 

Pėtny čios. . - :,l , ... i.
— - ------------------------------- ==

NAUJOS DAINOS
LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS
dio programai išmoko.

Bendrai, programa išėjot1- ^ai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c

Ofiso Tel. Kedzle 0482 
Rezidenclos Tei. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytoja* lr Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų lr visų chroniškų ligų
Ofisas 8600 W. Roosevelt Road 

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

Nedėliomls lr šventadieniais 10-12.

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OB8TETRIKAS 
Gydo staigias ir ohioniška* Ilgas

vyrų, moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdiena nuu 

pietų iki 8 vai. vakaro,
Nedėliomls ir seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir x-ray

2130 AVEST 22nd STREET 
CHICAGO

Tel. Lafayette 6798

OPTEMITRISTAI

JOHN B. BORDEN{
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS•i
105 W. Adams St. Rra. 2117

Telephone Randolph 6727

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

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredomis ir Pėtnyčio
mis nuo 9 iki 6.

2, Kur girią žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c
3. Ko liūdi mergužėlėt-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius)

ADVOKATAS

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

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9723
gražiai ir už tai ačiū komp.

; A. Pociui, kuris pasišventu
siai darbuojasi, solistams ir‘^- 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, žalia, žalia-Augau pas močiutę, (Chorui) ............ 30c
4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c
5. Oi, tu dzieme-dsiemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
6. Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui) ......... 30c

X Pas mus dabar kaip per! 7 Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ................ 30c
atlaidus. Kas-gi dedasi! Nagi, j g yaį dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ............ 30c

visam chorui.
Klausytojas.

IS MARQUETTE PARK 
PADANGĖS.

J. P. WAITGHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampu Michigan Ave. 

Tel. Pullman 6969 lr 6877

Miesto Ofise Pagal Sutarty:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 Ir 985 
Tel. Franklin 4177

Tel. Vlctory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

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

Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Phone Armitage 2822

DR, W. F. KAL1SZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 iki 2 ir 4 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

DR. A. J, JA VOK
Vai: 2 Iki B po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. Califomia Ave. 
Nedėliojo pagal sutarty.

Ofiao lr Ras. Tol. Boulevard 8918

DR. A. J. BERTASH
8484 80. HAL8TED STREET 

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

Rea 8281 8. WALLACB STREET

Tel. Hemlock 8181

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2488 We*t <9 Street
VaL: 9—18 ryte, 1—4 p. p. 8—9 

v, v. Nedėlioj susitarus.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų j tempimų kuris 
Mtl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuota- 
mo, skaudamų aklų karėti. Atital 
mu kreivas aklo, nuimu cataractua 
ktltalsau trumpų regystų ir tolimų 
regystų.

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

Speoialė atyda atkreipiama molcy 
tdoo vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki S va
kare. Nedėliomls nuo 19 ryto 12d 
12 po pietų.

I
Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVE.\
Tel. Boulevard 7589

DR. ŽMUIDZMAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drazel 6323 

Vai.: 8 iki 16 ryto 
6-8 vai. vakare

DENTISTAI

Office Boulevard 7942

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4445 Bo. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptlekoe

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St TeL Canal 8222 
Rezidencija: 1640 So. Maplevrood 

Avenue Tel. Republio 7868
Valandos 1 — 3 ėį 7 — 8 V. T. 

Nedėlioj: 19 — 12 ryto

Tel. Canal 9257
i, lJūU ■ ■ 1(1
DR. P. Z. Z4LAT0RIS

Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Arteslan Ave. 
Valandos 11 ryto iki 8 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

I

TeL Canal 9992

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TA8

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampa* Leavitt Bt)

Valaa<oa* Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare

Seredoj pagal sutarti

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Rea Prospect 4659
■ 1 » V* z *<»»* -•*-

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po nujnerlu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų ĮJgų 
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:10 vakare 
Nedėliomia 10 iki 12

VaL:

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevard 1491

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas lr Akužerla 

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 8 4 pu p.

7—9 vakare

misijos. Moterims jau pa
sibaigė, o pereitam sekmadie
ny prasidėjo vyrams.

Gerb. misijonierius sako la
bai įdomius, pamokinančius 
pamokslus. Visi parapijonys 
misijomis patenkinti, visi dė
koja kleb. kun. A. Baltučiui už 
surengimų tų misijų.

9. Vai augom, augom Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30c
10. Eina garsas nuo pat Viiniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c

Daugiau perkante duodame nuošimtį. 

Reikalaukite tuojau

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

Telephone Central 4916

F. W, GHERNAUCKAS
advokatas

184 North LaSalle Street 
C2UCAGO, ILL1NOM 

Nuo 9:19 Iki t vai. vak. 
eeal Office; 1909 So. Union Ava 

Tel. Rooeevelt 1719 
Vai nuo 4 iki 9 vai. vak.

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN ŠMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo aklų lr pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., knvnp. 19 8f. 2 auldttaa 

Paitcbėkit mano Iškaba*
Valandos nuo 9:84 ryto Iki 8:80 i 
kare. Seredomis nuo 9:89 Iki 19 V.

ryto. Nedėliomls nėra skirtų 
valandų. Room 8 
Thone Canal 9588

Boulevard 7599
Rea Hemloek 7491

DR. A. P, KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Aveniu 
▼aL: Nuo 9 ryto Iki 9 vakarų

BR. HERZMAN
II RUSIJOS

Gerai Uetuvlama žlnoMM *B9 
metu* kaipo patyrė* 
rurga* ir ųkužeri*.

į Gydė stalgia* lp
■aavyrų. moterų tr valkų 8*081 OHAt 
Jausiu* metodus X-Ray lr kitokiu* 
elektros prietaiso*.

Ofisu lr Laboratorija 
Netoli Moigaa Street 

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — U 
nuo t iki 7:89 vai. v*k*re- 
Tel. ofiso Canal 8119 Raa * 
2222, arba Randolph 489*.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir* Chirurgas 

T.L Armitage 174* 463, SQ ASHLAND AVE.

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plato 8200
DR. S. T. THOMAS

(TAMOUmS)

Denttataa
1008 Mihvaukee Ave.

Kampa* North Av*. 
Northurest Tovver Bldg. Room 109 
Vai.: 9—II ryto: 1—8:30 vai. vak.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki 3 po pietų. 
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedčl. nuo 10 Iki 12 dienų
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Draugas

GRABORIAI:

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS

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

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2516

2314 W. 23rd Place 

Chicago, III. •
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court Cicero, III. 

Tel. Cicero 5927

ŠŪVIAI J NUOVADOS VIR
ŠININKO PADĖJĖJO 

KAMBARIUS

Simpatiškas — 

» Mandagus — 

Geresnis ir Piges

nis nž kitų patar

navimas.

J. F. EUDEIRIS KOMP.
PAGRABŲ VED® J AI 

Didysis Oflsos:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 lt 1741 
8KYRIU8

4447 So. Fairfield Avenae 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero f794

SKYRIUS
>201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

Linkuva. Palyginti ramus ir 

taikingus Linkuvos gyvenimas 

kovo 3 d. naktį apie 11 vai. Į 

buvo sudrumstas keletos šū

vių. paleisto į nuovados virši

ninko padėjėjo kambarius. Ku

lkos nieko nepalietė.

Tuoj po įvykio padaryta ke

lios kratos ir surašyta apie 

30 protokolų. Tačiau kas šo

vė ir kokiais ipotyvais iki šiol 

nepaaiškėjo. Visi, labai pasi

piktinę neleistinais šūviais, 

sujaudinti seka, kų pasakys 

tolesni įvykio tyrinėjimai.

“R.”

Office of County CIerk 
of Cook County, Illinois.

Stale of Illinois)
I ) SS
County of Cook )

laikantis provlzljos Sekcijos 34 
i Praimerių rinkimų Illinois valstijos 
įstatymo, aš šiuomi tikrinu, kad po
pieros spalva praimerių balsavime 
atsakančių partijų Praimerių Rinki
muose, kurie bus laikomi Cook Kau- 
ntėj išskiriant miestus Berwyn, Chi
cago ir Chicago Heights, miestelį Ci
cero, miestukus Evergreen Park Ir 
Summit, utarninke Balandžio 8, 1930, 
bus šitokia:

Demokratų Partijos — Rausva 
Republikonų Partijos — Balto
TĄ VISKĄ liudydamas, aš pa

sirašau ir primušiu pečėtj Cook Kau- 
ntės, šioje kovo 24-je' dienoje, 1930.

ROBERT M. SWEITZER 
County CIerk of

Cook County, Illinois.

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Seredoj ir Ketv. Kovo 26, 27 
"SECOND CHOICE”

Įdomi drama iš ženyhinio gy

venimo. Dalyvauja Dolores 

Castello ir kiti garsus artistai.

Vitaphone Vodevilio aktai 

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

r , . — .. ,. x
Wtn. J. Kareiva

Savininku 
Del geriausio* rųšte* 

Ir patarnavimo, šaukit 
GREEN VALLEY

PRODUCTS 
Olaella šviežių kiauši
nių, avleato Ir aurlų.

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

s*
Trečiadienis, Kovo 26 d., 1930

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIMT. GRABORIUS. 

CHICACMMR
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todal, kad priklau
sau prie arabu 18- 
dlrbystės.

OFJSAS
(48 West 18 St. 
Itl. Canal 8174 
skyrius: szss
8o. Halsted Street 

Victory 4088

Phoną Bcul«vard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnavimas 
riauomet sąžiningas ir 
aebrangus, nes natai**- 
ne išlaidų užlaikymui 
<kyrlų.

Nauja, graži k© 

olyčia dykai.

3307 Auburn 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 7 532

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BAI JS AM UOTO JAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted 
St Chicago, III.

Tel. Victory 11 IK

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46tb Street
Kampas 4«tn Ir Paulina Sts 

Tel. Blvd. 62 03

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu si m patin
kat, mandagiai, gerai lr pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl lermenų 
tykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley LIc. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal 2181

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

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

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas
Į 4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

f

PETRONĖLĖ
KANTAUTIENĖ

(Po pirmu vyru Preikšienė) 
mirė kovo 22, 1930 m. 4:25 vai. 
vak. 43 metų amžiaus. Kilo iš 
Kedalnų Apskričio, Josvainių 
Parap. ir m.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Kazitnierą, dukterj-vienuo- 
lę M. Petronėlę C. S. J. 18 
metų, sūnų Edvardą. 15 metų ir 
brolį. Kazimierą.

Kūnas pašarvotas 903 No. 20 
Avė Melrose Park, I'.l. Laido
tuvės įvyks seredoj, kovo 26. -Iš 
namų 10 vai. bus atlydėta į 
MC. Carmel (Melrose Park, III.) 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. 
To pama’dų bus nulydėta J M t. 
Carmel kapines, Hillsidc, III.

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

Nuliūdę;
Vyras, Duktė, Skinrus,

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

JONAS ŠULCAS

mirė kovo 23, 1930 m. 3 vai. 
po piet, 3 3 metų amžiaus. Ki
lo iš Lietuvos Kauno red. Nau
jamiesčio par., Farmerių k.

Paliko dideliame nubudime 
seserį ir dėdę Joną Šulcą Penn- 
sylvanijoj, o Lietuvoj pussese
res ir kitas giminės, Laidotu
vėmis rūpinasi Pranciška Picu- 
nas.

Runas pašarvotas 621 W. 16 
St. Laidotuvės įvyks Pėtnyčloj, 
kovo 2 8. Iš namų 8:30 vai. bus 
atlydėtos , Dievo Apveizdos, baž 
nyčią. kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
'pamaldų bus nulydėtas J Sv. 
Kazimiero kapines.

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

Nubudę:

Sesuo, Dėdė Ir Giminės. 
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Butkus & Co., Canal 3161.

A. + A.
ANTANAS

WOOLBEKAS
mirė kovo 25, 1930 m. 1 vai. 
ryt, 58 metų amžiaus. Kilo iš 
Raseinių Apskričio, Tytuvėnų 
Parap. Amerikoje išgyveno 32 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Bronislavą po tėvais 
Kiselaitė, augintinę Barborą Jo- 
kubauskienę ir augintinę Rl- 
ckard, brol'į Vaclovą, seserį Zo
fiją Pocienę, švogerį Albertą 
Kisielių ir giminės.

Kūnas pašarvotas 368 E. 
Kensington Avė.. laidotuvės J- 
vyks subatoj kovo 29. Iš namų 
8 vai. bus atlydėtas į Visų 
Šventų par. bažnyčią, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas -} šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nubudę:
Moteris, Augintines, Brolis, 

Sesuo, švogeris ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eureikis, Yards 1741.

A.
t A:

PRANCIŠKUS
LIŽAITIS

mirė kovo 24, 1930 m. 12:30 
vai. ryt. 36 metų amžiaus. Kilo 
iš Kėdainių Apskričio, Grinkiš- 
kės Parap. Budų vienk. Ameri
koje išgyveno 18 metus.

Paliko dideliame nubudime 
brolį Antaną, ciocę Anė’.ę Za- 
borskienę, 2 dėdės Vincą Girš- 
tautą ir Juozapą Pragauską Ir 
giminės, o Lietuvoj motiną, 2 
seserį ir 3 brolius;

Kūnas pašarvotas 5820 So. 
Sacramento. Laidotuvės įvyks 
Ketverge kovo 27. Iš namų 8 
vai. bus atlydėta į Gimimo Pa
nelės Šv. bažnyčią, kurioj Įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus palydė
tas į Šv. Kuzimiero kapines.

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

Nubudę:
Brolis, Cioce, Dėdės Ir

, Glįkiinės.
laklotuvėms patarnauja grab. 
Eudelkis, Yards 1741.

A. t A.

KASTAS P. 
KARPAVIČIUS

Mirė Kovo 23 d., 1930 m.. 10 
vai. ryto, 46 metų amžiaus.

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

Paliko dideliame nubudime 
draugus lr pažįstamus. Laido
tuvėmis rūpinasi Vladas Nef- 
fas, pas kurl velionis gyveno.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiaus koplyčioj, 2314 W. 23rd 
PI. Laidotuvės įvyks Ketverge 
Kovo 27 d., iš koplyčios 8:30 
vai. bus atlydėtas j Aušros 
Vartų parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai- 
dotuvBse.

Nubudę: Draugai ir Pažįsta
mi.

I-Aldotuvčnis patarnauja gra
borius Lachavičius, Telefonas 
Roosevelt 2515.

-M-—*-——■
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PRAU&ŠKA : 
STULGMSKIENĖ

(Po tėvais Vaičaičiu tė) 
mirė kovo 23, 1930 m. 12 vai. 
dieną, 38 metų amžiaus. Kilo 
iš Girkalnio Parap. Sermantų 
Kaimo. Amerikoje išgyveno 18 
metų.

< Paliko dideliame nubudime 
vyrą Mykolą, dukteris Adelę ir 
Oną ir sūnų Feliksą, o Lietuvoj 
motiną, seserį. Kanadoj seserį 
Domicėlę.

Kūnas pavarvotas 723 W. 17 
St. Laidotuvės įvyks Seredoj 26 
kovo. Iš namų 8:30 vai. bus 
atlydėta į Dievo Apveizdos baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės slečą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kaaiinjero kapines.

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

Nubudę:
Vyras, Drfktcrys, Sūnūs ir 

Giminės.
TAidotuvBms patarnauja grab. 

Radžlus, Canal 6174

A.
VILIMAS TEKORlfi

mirė kovo 24, 1930 m. 5 vai. ryto, 72 metų amžinus. 

Kilo iš Telšių • Apskričio, Varnių Par,, (Jentkalnių 

kaimo. Amerikoje išgyveno 40 metų.

Paliko dideliame nnliudime 2 dukteris Bronislavų 

Misiūnienė ir Kazimierų, žentų. Stafilslovų, pusbrolį 

Pranciškų Tekorį, o Lietuvoj sūnų ir giminės.

Kūnas pašarvotas 816 Victory ftt. Waukegan, III. 

Ijaidotuv^s įvyks ketverge, kovo 27. Iš namų 9 vai. 

bus atlydėtas ę Av. Baltramiejaus bažnyčių, kurioj 

įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pa

maldų bus nulydėtas į Buckley Rd. Ascension kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 

pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, žentas, ir Giminės.

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

luksinlų ir sida- 
□rlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
dio, planų rolių, 
rekordų lr t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefono* HEMLOCK 8888

METINĖS SUKAK
TUVĖS

A. + A.

ALBINAS
AMBROZAITIS

Mirė kovo 28, 1929, o palai
dotas šv. Kazimiero kapinėse 
balandžio 3 d. '

'Atfntntinės, trejos iškilmin
gos šv. Mišios įvyks pėtnyčloj, 
kovo 28 d. 7:30 va!, ryte Dievo 
Apveizdos par. bažnyčioj. Visos 
Mišios bus atlaikytos kartu. Tad 
visus gimines, pažįstamus ir 
kaimynus širdingai prašome at
silankyti į tas pamaldas ir pasi
melsti Už a. a. Albino sielą.

Po pamaldų maloniai kviečia
me sueiti pas mus po num. 735 
W. 21 Place.

Nubudę:
Tėvai ir Brolis.

A. A.

ZIGMONTAS
KUINIUS

mirė kovo 24. 1930 m. 11 vai. 
naktį 18 metų amžiaus. A. a. 
Zlgmontas ginu* gegužio 20, 
1911, Chicago, III.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Antaniną po tėvais Nor- 
butaltę, tėvą Antaną, 2 seserį 
Be.mice ir Stefaniją, 4 brolius 
Viktorą, Antaną, Joną Ir Juo
zapą ir giminės.

Kūnas pašarvotas 6101 So. 
Green St. laidotuvės įvyks 
pėtnyčloj kovo 28. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas į šv. Kry
žiaus par. bažnyčią, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nubudę:
Motina, Tėvas, Seserys,

Broliai Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja gmh. 
Eudelkis, Yards 1741.

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 SALHgj
4030 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 2082

HOTELIS
Dideli, gražūs, švarūs kam

bariai nuo $3.00 savaitėj ir 

aukščiau. Karštu vandeniu šil

domi, maudinės.

2047 W. 21 Street

ĮVAIRŪS kontraktoriai 
STANLEY CIBULSKIS

MOIJAVOJIMO KONTRAKTORIUS
Poparioju, moliavoju ir atlieku vi

sokias namų dekoracijos.
Darbas garantuotas.

5234 S. SEELEY AVĖ. 
Hemlock 0653

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktoriua 

įstatau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 5526

Phone Virginih 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4558 So. Rockwell Street

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EXPRESS

Mes permufuojame-perveža- 

me pianus, forničius ir kito

kius dalykus.

Taipgi parduodamo anglis 

geriausios rųšies už prieina

miausių kaina. Musų patarna

vimas yra greitas, geras ir 

nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic, 5099

Mes pervežame daiktus ir į 

kitus miestus.

REAL ESTATE

6 kamb. plytų namas; miegamas 
porčius; 2 maudynės; ant išmokėji
mo. Savininkas išvažiuoja. 10739 A- 
venue O.

13 Apt. namas, veik naujas, po 
2-3-4 kamb. Viskas išrenduota, ge
ra vieta, pigiai >58,000. >3,000 cash. 
1-mas morg. >43,000. Savininkas 
2009 No. Leavitt. Palisade 0321.

Tikras Invcstmentas, 10 vieškelio 
bus, lotai po >325, gerosi išlygos. Sa
vininkas, kamb. 1257, 111 W. Wash- 
ington St.

FARMOS.

Gerai išdirbta 90 ak. farma. Pi
giai. Norman E. Van Dyke, Kilbourn, 
Wls. *

320 akerių Corsono ir 160 akerių 
Meade kauntėse, S. D. Po >5 už a- 
kerį. Cash. Saugus title. E. L. Va- 
fed, Barney, N. D.

20 akerių prie vieškelio, 3-4 m. 
į nuo miestelio, 16 tn. i So. Haven, 
namas ir kiti budinkai, puiki vieta 
vištoms, >2,500. Farma iš 40 ak. su 
namiuku. >1,500. Savininkas, John 

■’Erikson, 2177 No. Mobile Avė.

Reikalauk surašo, 30 narnų, 47 50 
iki >250,000. Savininkas Roland O. 

!watson, 7178 Addison.

JULIUS ŠLICKIS
Nanių taisymo’it statymo

KONTRAKTORIUS.
Turiu namus, kuriuos mainy

siu ant ūkio Lietuvoj.

2150 So. Hoyne Avė.
Tel . Canal 5529

j-- . a——M

MORTGEČIAI-PASKO

PIRKIT FARMAS
Turiu visokių farmų ant 

pardavimo ir mainymo kainuo 

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

00. 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 Avė. N. W. 

Grand Rapids, Miehigan

BIZNIO PROGOS
Kestaurantas, pigiai, 48 krėslai, 

tinka vyrui su pačia. Einame) iš biz
nio, 1603 W>. Lake St.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama į vieną dieną
Parkams real estate kontraktu*

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas >500,000 ••
8804 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 0738-6716

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIfllŲ
Skolinam pinigus ant medi

niu ir mūriniu namu. Komišas 

tik 2%. Kreipkitės į

Public Mortgage Exchange

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

įvairumų Štaras — 10c. — 25c. iki 
>1. Arti transerinio kamp. Nėra kon
kurencijos., Pelninga vieta. Re'k tuoj 
parduot. Tik >550. Pigi nenda. Il
gas lietas. Kambariai pagyvenimui.

Į Kreiptis rytais. 4006 Division St.
PARSIDUODA duonos ke

pykla, išdirbta per 22 metus. 

Pasenau, noriu perleisti biznį 

tinkamam žmogui. Taipgi savo 

bizniavus namus, pagyvenimu 

namus, garadžių, lotus, labai 

nebrangiai, ant lengvų išlygų, 

greitam pardavimui.

LUDWIKAS GOTOWTAS 
2803 Emerald Avenue 

Chicago, III.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

.. ■ 1~... .. -L." —*=L... ' t ■ 1

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

General iai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 

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

{
)askutinius 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. Randuojant fin

tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 

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

Ice boxlai >35 dabar po >10. Geo. 
Macozan. 427 No. Humphrey avė., 
Oak Pk.

Turim tuoj parduot visus forničius 
■u Dav. lova Breezley, 916 E. Mar
ąuette Rd.

U2 $475 GAUSI RAKANDŲ 
VERTĖS UŽ $3,000.

4 kamb. rakandai vartoti 60 

dienų. 3 šmotai tikro rožme- 

džio Mobair parloriaus setas, 

vėliausios mados. 8 šmotų rie

šuto medžio valgomosios setas. 

4 šmotų riešuto medžio miega- 

• mosios setas su springsais ir 

irnodracais, 5 šmotų dinette se- 

itds, du 9x12 AVilton kaurai,

: lempos, veidrodis, indai, maži 

•kaurai, stalas. Viskas už $475. 

[Parduodam ir skyrium. Pris

tatysim. Privatinė rezidencija. 

8228 Maryland Avė. 1 blokas į 

rytus nuo Cottage Grove Avė., 

Tel. Stewart 1875.


