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KINIJA GELBĖS MISIONIERIUS NUO 
KOMUNISTŲ

MASKVA PROTESTUOJA, IŠSIGINA 
GEN. KUTIEPOVO PAGROBIMO

Astuoni Žmonės Žuvo W.
I [ima loJ

PAGERBIA MŪŠY ŽUVUSIUS MEKSIKONUS ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ii

PROF. J. JABLONSKIO
VARDO FONDO REI

KALU

---------------------
ir įvažiavo į neužšalusias vie

tas. B žmonės nuskendo, 6 iš

sigelbėjo. Nuskendo: .J. Dau-' 

! «kšas, Beitė, Seretekis Pr., Ru-

nudirbtol daičius K., Gedgaudas Alf.,‘ 

Ješmantaitė St.,

DARBUOJAS GELBĖTI 
MISIONIERIUS

BOLŠEVIKAI PROTES
TUOJA PRIEŠ POLICIJĄ, 

SPAUDĄ

•i Prof. Jablonskio

darbo reikšmė lietuviškajai Konianis, 

j kultūrai ir lietuvių švietimui Janauskis Jonas ir Kadys Ra

pyra tiek gerai žinoma ir tiek zys. “I k.’

I plačiai jau buvo nušviesta

[.spaudoje, kad nėra reikalo čia 

kartoti. Tautos dėkingumas 

velioniui už jojo nuopelnus la- ; 

bai vaizdžiai pasireiškė tomis 1

J<

ATSISAKĖ NUO GENE
RALINIO SEKRETO

RIAUS PAREIGŲ
■ • =__________________

Meksikos generolas Sąndino su palydovais gelių vainikais pagerbia žuvusius Ve- j karališkai iškilmingomis laido-z “Pavasario” Sąjungos Če 

ra Cruz kapinėse. Tie meksikonai yra žuvę kovoje su Am. J. Valstybių marininkais tuvėmis. Bet vis dėl to jojo ntro Valdybos Generalinį

SHANGHAI, kovo 27. —

Kiangsi provincijos mieste 

Kanchmv yra dideliam pavo- Maskvos liepiamas f sovietu 

juj katalikai misionieriai: vy-

skupas, 9 kunigai ir 6 vienuo

lės. Tuos plotus yra aplinkui 

apsupę kiniečiai plėšikai ir 

komunistai kareiviai. Jie nie

ko iš ten neišleidžia ir nieko 

neįleidžia. Pačiame Kancho- 

we yra neskaitlingas valdžios

kariuomenės būrys.

Iš Nankingo praneša, kad

tautinė Kinijos valdžia dar

buojasi tuos misionierius gel

bėti. Gal bus pasiųsta kariuo

menė prieš komunistus. Val

džia pataria, kad misionieriai 

pasiliktų vienoje vietoje, kad 

jie nemėgintų iš ten pabėgti. 

Nes tada jiems būtų didesnis 

pavojus.

JOKIO PALENGVINIMO 
VALSTIEČIAMS

PARYŽIUS, kovo 27. —

valdžios ambasadorius Fran- 

eijai, Valerian Dovgalevsky,

1914 metais, kada šie paslysti ten saugoti amerikiečius ir jų reikalus.

8 ŽUVO. 3 NESURANDAMI

arnettsville, w. Va., 

kovo 27. — Crown Coai Co.

CHICAGOJE CHICAGO IR APYLINKĖS 
UŽVERSTA SNIEGU

aplankė Francuos užsienių-* 

reikalų ministerį Briand irjYukon kasykloje vakar įvyko 

jam patiekė protestų prieš sprogimas

MAŽIAU MOKESČIŲ 
CHICAGOJ

nuopelnai būtų nepakankamai Sekretorius p. O. LabanaUS'- 

visuomenės įvertinti jei vien ,kaitė atsisajcė nuo General^ 

tik laidotuvėmis pagarba tu- lli(> Sekretoriaus j>areigų. Ge

rėtų pasibaigti. Butų labai neralinio Sekretoriaus parei- 

• liūdna, jei kas prisiminęs tas fgas oiti pavesta p. K. BalkS 

nui, Centro Valdybos vice-pi-i Angliška spauda klaidina laidotuves ir neturėdamas

iv J • • •
žmones prieš akis labiau pastovių tau- nnininkui

. Vakar, užvakar ir šiandie,tos dėkingumo apsireiškimų________________

Kol-kas praneša, kad 8 cĮa- Po pertaksavimo Cook ap- Chicago neišsikasa iš sniego, pasakytų sau: “sic transit 

rbininkai žuvo įr trys nesu- Bkrdy nekilnojamų savasčių Atokiau gyvenančių tfloria mundi.”

ąpskaičiuojaipa, kad už 1928 žmonių tik dalis vargais.-ne-i Lietuvos Atgimimo Draugi- 

^inetus Chicago mieste bus su- galais gali pasiekti savo dar-1 ja siūlo organizacijoms ar at

U R.’

francuzų policijos ir spaudos 

skelbimus, kad rusų generolų 

Kutiepov čia pagrobę čekos rantiami. 

agentai* ir tas generolas šian

die yra laikomas Linbankos 

kalėjime Maskvoje.

Dovgalevsky energingai 

protestavo ir gynėsi, kad so

vietų valdžia būtų tokia krąu-

geringa, kad ji galėtų savo Vo ' „T””™iWUl8 aPieJ?MWlw <«»•; ^'.siekimai ‘•'kugeriaUri.'” • i prof. Jablonskio fondo komi- TV , .“7 7 7~7”'7; T/,”,“

priesus pagrobti ls svetimų * .aTT “ 1 lui (tol., apskri-, oro biuras-taipat tėfui suorganizuoti ir tedirri- ,kjį priešaky yra preaplenUs žiai _ j donivvi/i„i • ..nrba.nv' , , , . i.. . * „ , , kan.

RAUDONIEJI GRĄSINA 
POLICIJAI

NK\V YORK, kovo 27. — 

Vietos komunistai vienam su

sirinkimų išsprendė, kad atei-

’AŠALINTl ANGLEKASIU lH°kesęių^apie 21 mili- bąvietes, ofisus, krautuves, skiriems asmenims, kuriems

VADAI onas dolerių mažiau, negu bu 1 pet gafcvekarių kompanija ir, iškeltas sumanymas atrodo re-

.'tą už) 1927 jJėTOs. spauda skelbia, kad jau kaip mtinu susirinkti josios bute .... ... . .
---------------------•— šitai vioV nv i ooo , . * dy jie 1 savo didesniuosius sn

TVTYTAKTADrvr TC r j i ' 8 • uz 1J“8 vakar ryte gatvekanais ir vi- (Gedimino g. 3G Nr. 4 bt) pe- • r ••
INDIANAI OLIS, Ind., ko- metug nM^£Wsią; ,»„kyk-;.rSnti„iais g,,eži„k(.liai« s„si. „k.adiom kovo m. 7 d. 19'vai. s!ri“

Angleka.!, orgsm- lom8 apie ^OOO do). i nrie-' -kog-ria ...................
os neįsilei

siu. Sako, pasirodę poliemo-

čiai 4j900,000 dol.; parkams su savo nusakymais.' škiems šio fondo sudarymo

n r OA i, , 1,800,000 dol.; sanitariniam pafs oro nusakytojas C. A. klausimams aptarti. “R.”

- lino 20 anglekasią vadą, ku okui .1,790,000 d<ri;fDonndl pHpaži.da. kad pir-] _________ .

valstybei 1,300,000 dolerių.1 ma(Jienio vakare kilsianti pū-1 ŠNIPE PABĖGO, O SAVI-

XT. -i i . . , . *Lewis, iš organizacijos paša-
Nera žinoma kų ministeris « ra

Bnand jam atsake. Tik žino . , . .
i i t— -• . v ,r ,ne vadovavo anglekasių su

ma, kad Fųancija prieš Mas-1 . . o . . ... ,,, ’ -n, u-- t i - i • jvaiiavimui Springfiėld’e, UI.
kvos valdžių begalo įsjudusi. ; . .

Viena dalis laikraščių apie tų

GRIEŽTAM VYKINIMUI 
PRIEŠINAS

įvykį tyli, lygiai kaip pati' va

ldžia savo nuomonės nepa

duoda. Bet kita laikraščių da

lis reikalauja su Maskva nu-

MASKVA, kovo 26. — To

mis dienomis sovietų valdžia 

skelbė, kad ji susilaiko kovo

jusi turtingesniuosius valstie- traukti santikius. Šių laikra- 

čius, nes daugelis jų neteisiu- «čių priešaky yra “La Liber- 

gai nuo žemės atsavinama. ite.”

Dabar bolševistiniai laikra

ščiai rašo, kad turtingesnieji

valstiečiai ir tie visi, kurie T nvnnv a o or. v. , . . . ■ . LONDONAS, kovo 2t.
priešinas kolektiviams ūkiams, T • , - .. -
1 . ’ Laivynų konfereneijon gryžo
turi būt sutriuškinti.

Franeijos užsienių ministeris

DEIMĄNTŲ DIRBTUVES Bnand 

UŽDARYTOS

BRIAND LONDONE

CAPETOAVN, Pietų Afrika, 

kovo 27. — Uždarytos čia dei- PARYŽIUS, kovo 24. — 

mantų apdirbimo dvi krautu- Jo Eminencija kardinolas Ve- 

vės. Visi darbininkai paliuo- rdier aplankė Pavillons-sous-, 

suoti iš darbo. Bois parapijų, kuri yra kraš-

tutiniausiose arkivyskupijos 

ribose. Nors šis priemiestis 

yra vadinamas “raudonuoju,” 

bet pastaraisiais laikais jis 

darosi tikrai tikybiniu centru.

Pavillons-soua-Bois parapi

jos klebonas, kun. Fouąuet,

REIKALAUJA MAŽINTI 
KARIUOMENĘ

NUGALABINTAS SUKI
LĖLIŲ VADAS

MEXIC0 CITY, kovo 26.

SUSTOJO'POLITIKA

Sniego pūgos laiku Chica- 

goj sustojo visoki politiniai 

— Arti ‘ Durango sušaudytas susirinkimai ir prakalbos. Pi-

;ga jam nebuvo žinoma.

t ■
.Bet ir antradienio vakare 

jis suklaidintas. Skelbė, kad

VALDYBĖ KENČIA

Šiomis dienomis teisinas na- 

trečiadienį nebus sniego. Tuo-'.grinės įdomių bylų. Kaltina- 

tarpu kuone visų dienų snigo ma vieno Joniškio (Utenos a- 

ir sekė sniego pustymai. ,pskr.) gyventojo Faino duktė
Guadalupe Hemandez, sukilę- kiečiai negalėjo prasikasti prie, Užvakar ir vakar daug ne-, špionavimu lenkų naudai. Tė- 

lių vadas, kūrs nuo praeitos s nh ui uvo rengiamos įvyko. Daug automo- vas, turis namus Joniškyje,

kariuomenės revoliucijos veikė prakalbos. |bnių . gniėgQ panėr. turi (,av- u-įtatą ir duktė |myo

prieš valdžių, atsisakęs pasi- ........... ...........................į _________ laukti atolydžio. Kur eina ga-' paleista. Namų valsčiaus val-

tvekarių bėgiai, ten pramušti dyba įvertino tada 1(),(XK) Ii-1 

į išvažiavimai. Visos kitos gat-' tų. Net rukus prieš teismų Fai-

AVASHINGTON, kovo 26.' 

— Prezidento Hoover komisi

ja, paskirta rasti Įstatymų ne

pildymo priežastis, priešina?

griežtam probibieijos vykini-

Tniui. Sako, ir šiandieniniu vv- 

kinimu daroma “pažanga.”

duoti. Pagaliau suimtas. MOKYKLŲ ŽEMĖ
SENATAS PRAVEDĖ 

MUITŲ TARIFĄ

LONDONAS, kovo 27. ' Onca^w sviotinio komisija^ yra „žspringdytos sniegu. ';n<> dūkto dingo, ir įminąs liu-

l’raoito savaitę Britanijoj 1»-J valdo 2,592 akro žemos, kurtĮ Ga, sian()ie bns Wek gereJv0 konfi8k.uota?. B,.t K j0

gauta 4,150 litų. Dabar kuro 

teismas trūkstamų sumų rei

kalauja iš valsčiaus savival

dybės. “R.”

darbių skaičius padidėjo 57,- priguli mokykloms ir kuri y- .
. I ______m;,. ! llaU‘

993 žmonių ra vertės 80,976,700 dol. Tikį 

kuone viena pusė tos žemės

“RAUDONASIS” PARY- tada parūpinta ruimingi na- yra užimta mokyklomis. Kita 

ŽIAUS PRIEMIESTIS j mai kunigams ir nupirkta mo- pusė yra atsargoje ir išdalies i 
kyklai žemės^ Vaikai mokina- į išnuomuojama. Iš tos nuomos į

LONDONAS, kovo 26. —

Darbo vadai radikalai parla

mente iškėlė reikalavimų Bri

tanijos kariuomenę nors 100,- kardinolui arkivyskupui pra- 

000 kareivių sumažinti. Par-1 nešė, kad pirm dvidešimts 

lamento atstovai negali atsi- dviejų metų sekmadieniais šv.

stebėti toki n, reikalavimu.

ITALIJOS PRAMONĖS 
PADĖTIS BLOGA

ROMA, kovo 26. — Gene

ralinės 

racijos

Mišios buvo celebruojamos pa

prastos klebonijos vieškambee 

ry ir tada susirinkdavo nedau

giau keliolikos žmonių. Šian

die klebonas turi du padėjė

ju. Sekmadieniais turima pe

rnai laikinam trobesy ir šių apturima kiek daugiau vieno i 
metų pradžiojie pastatyti Se- miliono dolerių.

įserims mokytojoms namai. —-----------------------------------

'Šiuose namuose be kitko yra t
’dispensarija, mokykla motino

ms ir specialiai skyriai jau

noms moterims.

i Francuzų misionierių dar

bai yra žinomi visam pasau

ly, bet jie pakaktinai darbo 

turi ir savo šaly. Kadir Pa- 

•ryžiuje,, kur gyvena įvairiau

sių tautų ir pažiūrų žmonių, 

kur kunigams dažnai yra pa

vojaus Dievo Žodį skelbti.

PašaHmtas pulk. Kraft
Iš Illinois tautiškosios sar

gybos (miicijos) 202-ojo pa

kraščių artilerijos pulko paša

lintas komendantas pulk. C. 

J. Kraft. Susektas pinigų iš

eikvojimas.

Kareivių rengiamos 
pramogos

inės Pramoniniu; Konfede-| nkerios Mišios ruimingoj ba-

iijos prezidentas Benni pra žnyčioj, kurių aplanko 1,000

nešė, kad Italijos pramonė y-. ligi 1,500 šeimynĮų.

__ 1.1_______1_____ l 4-
ra blogoj padėty

GAISRAS CENTRAL MA- 
NUFACTURING DIS- .

TRIKTE
TELEFONO ABONENTŲ

Vakar didelis gaisras kilo', SKAIČIUS LIETUVOJE
National Chemical Co. bute, į - . , ,

oz» ■ ii- n ę rv • •»'< Srų metų sausio men. 1 d
36 ir \Vells gat. Gaisras is- * *

jierkaso buvo kovojamas.

\YASHINGT()N, kovo 25. 

— Senatas 53 balsais prieš 31i 

pravedė muitų tarifų. Šis pro-« 

jektas dar bus pasiųstas į že

mesniuosius rūmus, paskui į- 

vyks abiejų rūmų komitetu 

konferencija. Ši visa tvarkai 

užims keletu savaičių.

} ... 1 ?
ivisoje Lietuvoje buvo 12,860 

telefono abonentų. Palyginus1

UNIVERSITETAI IR 
PROHIBICIJA

_______________ CHICAGO, TU., kovo 27. —į
RUMUNAI KĮLA PRIEŠ skiaicių su 1929 m. sausio į \ dvidesimty salies univer- 

'^UfjRA telefonų skaičiumi (ll,-|Sitetų pravesti, taip vadina-
________________ _ " ' &>!) gausim 1009 abonentus' mi, šiaudiniai balsavimai pro*

metinio prieauglio. Beveik vi- hibieijos klausimu. Balsavo 

sas pereitų metų prieauglis1 fakultetų nariai ir studentai. 

(985 ab.) tenka antram pus-Pasirodo, kad didelė didžiu-, 

mečiui. Šiuo laiku mūsų kraš-'ma pareiškia už visų prohibi- 

te 1 telefonas tenka 182.3 gy-1 cj jos įstatymų atšaukimų ar- 

ventojams. “R.”

'.mo,BUKAREŠTAS, kovo 26. 

— Buvusiojo Rumunijos mi

nisterio pirmininko gen, F. 

Avereseu liaudies partija tu

rėjo susirinkimų ir išsprendė,

Ateinančią vasarą Soldiera kad regentiir. tno
stadinme, Grant parke, 6-ojo

jaus būtų panaikinta ir . sos-

Kada čia .pr.So.nn prinmi.- kareiviai's„nmS m'i- '™tų grąžintas karaliflnas

ačio statomai bažnyčiai būva ,jtarini tarMnwnų ------------------------'Karolis

šventinamas kertirris akmuo 
pirm keliolikos metų, iškilmes 
ir susirinkusios tikinčius sau
goti buvo pakviesta politaja. 

Šiandie kardinolo apsilaafcy-

gas).

Kada pastatyta bažnyčia, mas sukėlė daug entazift9n*« -šalta.

(pramo
Valdžios parėdymu konfis

kuota kelių laikraščių laidos,

8 ŽMONĖS NUSKENDO;
6 IŠSIGELBĖJO

Plateliai (Telšių apskr.) š. 

ztn. vasarių 14 d. vakare 7 vai.

kuriose buvo aprašytas tas su-į A. Kikilio kompanija žvejojo 

CHICAOO IR APYLIN- sirinkilnfc, , Plate1ilt dWžiajame nžnrn. 15
Išdalies debesiuota4; —------------------------------------ [viso buvo 14 žmonių, Vaka-

PLATINKITE “DRAUGĄ* re važiavo į Beržero miestelį,

ba pataisymų.

PINIGŲ KURSAS
Lietuvos 100 litų ,.. $10.00 
Britanijos 1 sv. BterL 4.81 
Franeijos 100 frankų 3.93 

Belgijos 100 belgų 13 '*3 
Italijos 100 lirų 5.23 
Šveicarijos 100 frankų 19.33 
Vokietijos 100 markių 23.31

f
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DKA0OX9 Ketvirtadienis, kovo 2?,

nežinome ar p. Valst. Gynėjas yra iškėlęs 

„Liet. Aido” redaktoriui bylą už teismo įs

taigų įžeidimą. Neturime irgi žinių ar kelia

ma „Liet. Aidui” byla už tai, kad jis gruo

džio 30 d. numery patetiškai šaukia, kad 

jiems (supr. Krikšč, Demokratams) Lietuvą 

bevaldant teismams arba visai nebuvo lei

džiama veikti, arba jeigu ir buvo leidžiama, 

tik prieš kitus.

Nuoseklumas, rodos, to reikalauja. Mes 

nežinome taipat ar p. Valst. Gynėjas yra su

sirūpinęs pašaukti baudžiamon atsakomybėn 

tų laikraščių redaktorius, kurie smulkiausiai 

aprašinėjo pral. Olšausko bylą, nors posėdis 

ėjo uždarytomis durimis. Ir jeigu toms ži

nioms skelbti nebuvo duotas Teisino Pirminin 

ko leidimas, tai toks nusižengimas yra numa

tytas B. St. 305 str., nes čia rašymo forma 

dalyko esmės nepakeičia; juk tai irgi žemina 

teismą. Nusižengimas yra viešo pobūdžio. 

Mes taipat nežinome ar „Lietūkiui” irgi iš

kelta byla už statymą nelietuviškų lašinių, 

kaip tai padaryta Ūkininkų S-gai. Jeigu teis

me paaiškėja kitas, neturįs esminio sąryšio 

su sprendžiama byla, viešo pobūdžio nusikal- 

Tani tikruose sluoksniuose kelia šiomis į timas, tai, rodos, teismus ex oficio privalėtų

“DRAUGAS”
“ i Ilelna kasdien, liskyrua sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — 18.00. Pu
sei Metų — >8.50. Trims Mėnealapna — 12.00. Vienam 
MOaeslul — 76c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — *4.00, Kopija .08c.

Bendradarbiams lr korespondentams raitų negrų- 
ttna. Jei nepraiema tai padaryti lr neprlalunčiama tam 
tikslui palto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 lkl 18:00 eaL
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”
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Published Daily, Except Sunday. 
8UB8CRIPTIONS: One Tear — *6.00. Slx Monthe 

—• *8.60, Three Montha — *2.00, One Month — 76c. 
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Copy — .03c.
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PRISIMINKIME

dienomis nepaprastą susidomėjimo iškelta 

„Rytui” byla ir paskubomis, be eilės, jau pa

skirta nagrinėti. Ten paliesta opūs teisino 

klausimas. Šia proga tenka prisiminti kai ku

rie faktai ir iš mūsų teismų gyvenimo. Mes 

visi gerai dar mename lašinių bylą, kurioje 

nubausti visuomenei žinomi asmenys po me

tus truputį su viršum kalėjimu tuojau buvo 

areštuoti ir besąlyginai susodinti kalėjiman.

Mes gerai žinome, kad teismų praktikoje 

dažnai daug didesnėmis bausmėmis nubausti 

ligi sprendimui galutinai įsiteisėjus paleidžia

mi už užstatus. Mes taipat dar gerai mename, 

kad pral. Olšausko byloje negirdėtai ilgą lai

ką buvo nepaskelbtas motyvuotas sprendi- ..... . . ..
• i kiminai ne visados nuo valios pareina, 

mas, prasilenkiant tuo būdu su baudžiamojo 1 ___________________

proceso nuostatais. j jjetUVIAI KANDIDATAI KVALIFI-
Mes dar nepamiršome, kad neperseniausia p KŲOTI.

ne vienaą.jiųįtšte&niiĮ Teismo įstaigų teisėjų --------
buvo apdovanoti Gedįmintf'fhi lenais. Mes ly- 

giai atsimenam, kaip Kauno Apyg. Teismo 

Valstybės Gynėjo Padėjėjas p. Mikaila, reik

šdamas savo, kaip Vasltybės Gynėjo, nuomo

nę Apygardos Teisme vienoje “Tautos Ke

lio” redaktoriaus byloje, kuri buvo iškelta 

privatinio skundimo tvarka Dr. Leimono, pra 

še Teismą Taikos Teisėjo sprendimą panai

kinti ir redaktorių išteisinti. Teismas vis dėl

to p. Slesoraitį nubaudė. Mes taipat turime 

žinių, kad Kauno Apyg. Teisine jau kelis me

tus guli be eigos buvusio Min. Pirm. Prof.

Voldemaro baudžiamoji byla. Mes dar lygiu 

būdu nepamiršome garsiųjų p. Papečkio strai 

psnių „Lietuvos Aide,” kur buvo primeta

ma teisėjams nesąžiningumas, o taipat nega

lime praeiti nepaminėję „Liet. Aido” agresi

ngo Įžanginio straipsnio po Landsbergio by

los, kur konkrečiai puolama Kauno Apyg.

Teismas ir ten primetama teismui, kad jis pa 

sidavęs pašalinių jėgų įtakai... Gaila, kad mes

ĮVAIRŲSSTRAIPSNIAI Į
PERKANT NAMĄ

Perkant naują ar seną na

mą, reikia labui žiūrėti namo 

stovį ir konstrukciją. Gali 

matyti, daug tavo nuomone, 

pataisymų, kuriems reikės da 

pridėti nuo kelių šimtų iki ke 

lių tūkstančių dolerių kad pa

darius namą tinkamu bet tas 

jau kitas dalykas.

Ko labiausia žiūrėti? Pirki 

kas turi labai gurėti, ar na

mas neslenka. Ųdmatas turi 

būti peržiūrėta^ kad nebūtų 

kiauras. Skiepas turi būti sau

sas ir turi turėti kanalus sru

toms nubėgti. Reikia įžiūrėti 

stulpus, laikančius namą, kad 

nebūtų apipuvę. Gerai apžiū

rėti pertvaras, kad grindys 

būtų tvirtai laikomos ir netu

rėtų Įdubimo ženklų. Reikia 

ieškoti plyšių iš lauko, jei na

mas mūrinis ar eementinis.

Tinko stovis ir-gi daug rei
škia. Plyšiai virš durų ar lan-

LIETUVOS PASTŲ STOVIS.

Norint, kad valstybėje būtų
Reikia sužinoti, kiek anglių aP^ie*'™8. kiltų kultūra, rei- 

ima per žiemų, kad apšildžius, kalinga, kad būtų gerai sut- 

, • .... i................... : ____tvarkyti paštai. Lietuvoj paš-

namą ir ar lengvai galima ap-
Šildyti. Prastas sutvarkymaa!tai 4oli «™žu n4,'» 4oki- koki
padarytų negali.au daiktu tin ?irVal,'tŲ būtL A5 duosiu
kainai visų namų apšildyti. I’“v>zdl. >5 kurio bus galima

„ .. „ „. .. spręsti apie dabartinį paštų

Mahavojunas. Peržiūrėjimas ; . „ .
stovj. Pareina į valsčių laik-

visų medžių name, viduj ir iš 

lauko, parodys pirkikui, ar 

greit jam reiks visa permalia- 

voti. Jeigu namas mūrinis ar 

akmeninis, sujungimo vietos 

turi būti karts nuq karto per

žiūrimos.

Stogas. Stogas paprastai 

greit dėvisi. Jeigu dalys susi

raitę ar sutrūkę, reiškia jau 

reikalauja pataisymo. Lente-

rasciai; seniūnas juos parne

ša kaimo žmonėms tik šešta

dienį, gerai dar jei tos savai

tės. Tai kaip gali būti liaudy

je daroma pažanga, jei gau

nama visa tai, kas paseno? Jei 

norėtum kaime užsisakyti dien 

raštį, tai vargu ar gautum vi- 

Įsus numerius; jei gautum tai 

'kažin kokius ir kada. O pa

. . . . čiam eiti į praštą galima tik
lenus dengtas stogas, jei ge- , , , . .- v, T

® ® ® tada, kada arti pastas. Jei
rąm stovv, bus lygus. I v. .■ » r , . ,

•’ . -pastas uz 5 ar daugiau kilo
Jei stogas kur nors kiauras,

tai parodys plėtmai ant lubų.

TfiVŲ MARIJONŲ MISIJOS 
1930 M. PAVASARYJE

pavesti dalyką ištirti atatinkamoms įstai

goms.
Iš suminėtų faktų mes nedarome jokių 

išvadų. Tik pabaigoje norime pastebėti, jog

teisino įstaigose taipat dirba 'žmonės, kurie , „ . . > r

’ . . T .. , v . „ ’ T , gų dažniausia rędoj kad pare-
nera neklaidingi. Ir ne dažnai suklysta. Juk ... • . . ■ . ,, . „ . . .. mimai tose vietose nėra užtek
si nitais žemesniųjų instancijų sprendimų at

mainoma ir kas gali užtikrinti, kad nebūtų 

atmainoma dalis sprendimų ir Vyriausiojo 

Tribunolo, jeigu būtų dar aukštesnė teismo 

instancija. Manome, jog nėra nusikalstamojo 

darbo, jeigu kritikuojama teismų sprendiniai. •

' Sunku, rodos, bausmėmis priveisti visus bū-1 

tinai tikėti teismo neklaidingumu, nes įsiti- į

v Didieji dienraščiai paskelbė, kad musų IX V-.. ,
I 1 /• r • w; L 1 1- 3 a- fai ga!

advokatai, kurie stato savo kandidatūras į 

valdiškas vietas, yra pilnai tinkami — kvali

fikuoti. Chieagos advokatų sąjunga (Bar As

sociation) paskelbė, kad adv. Frank B. Mast 

(Mastauskas) yra pilnai kvalifikuotas užimti

vietcjsi

tinai tvirti, ir visuomet bus 

bėdos su tomis ,vietomis. Jei

gu stogas kur nors kiauras, tą 

rodys plėtmai ajit tinko. 

^Medžio darbas. Durys lan

gai, grindys ir kitos medinės 

•dalys turi būti gerai peržiūri

muos. Ar grindys'girgžda? Ar 

tarpai tarp lentų platūs? Ar 

grindys lygios Medžią i a-

pie langus ir ęftgjj išsikraipę? 

Ar durys le

forys-ie?

šone nuslinkęs, 

žiūrėti labai ai

ėjasi ?

’darinė-

s tame

ia'tai ap-#1

Kartais visokie pagražini

mai name gali patraukti pir- 

kiko aki taip, kad jis gali už

miršti svarbesnius ir daug rei

kalingesnius dalykus. Namo 

vertę ir naudą negalima sprę

sti iš to, kas akį patraukia.

FLIS.

DA PRIE LIETUVIŠKA 
KALBA ARTIMIAUSIA 
SANSKRITO KALBAI.

Sanskrito abėcėlėje neturi

ma šių raidžių: F, Q, W, X 

ir Z. Pastebiu dėlto, kad mes 

savo kalboje be z negalėtume' hus

pastas už 5 ar 

metrų, negi kasdien eisi į pas- ton. Ohio. 

tą ir gaišinsi brangų laiką. Čia Nuo geg 

reiktų padaryti vieną iš dvie- 

Ijų, arba steigti kuo daugiau

sia kaime pašto agentūrų, ar 

ba taip padaryti, kad nors ka; 

antra ar trečia diena į kaimą 

pareitų laikraščių. Pirmąjį 

būdą įgyvendinti galima grei

čiau ir yra patogesnis. Ta.’, 

ir reiktų paštų valdybai pasi

rūpinti, kad kuo daugiaus lj 

įsteigus kaimuose paštų age > 

turų; o tai padarius, kils 

krašte apšvietimas ir kultūra 

žengs pirmyn.

apseiti.

žodžiai ugnis ir agnis turi, 

didelį panašuiAą. ?m( Jvieną. tą 

pačią prasmę,^ Žiūrint į’šiuodu

Nuo kovo 24 iki bal. G Wor-

cester, Mass.
Nuo kovo 24 iki bal. G Ci

cero, III.

Nuo bal. 7 iki bal. 13 Cam

bridge, Mass.

Nuo bal. 7 iki bal. 13 Nor

vvood, Mass.

Nuo bal. 14 iki bal. 20 De

troit, Mich.

Nuo bal. 14 iki bal. 20 Nevv 

York, N. Y.

Nuo bal. 21 iki bąl. 27 Lynn, 

Mass.

Nuo bal. 21 iki bal. 27 Pitts- 

burgli, Pa.

Nuo bal. 28 iki geg. 11 

Brockton, Mass.

Nuo geg. 12 iki geg. 18 F.lls- 

vvortli, Pa.

Nuo geg. 19 iki geg. 25 Dny-

23 iki birž. 10
Minersville, Pa.

Tolimesnės Misijos bus pra
nešta vėliau.

sw ? į
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Jūsų giminės ir pažįstami 
Lietuvoj, be abėjo, nori žino
ti, ką Veikia Amerikoj kata
likės moterys. Atsiųskite 2 
dol. ir 50c. “Moterų Dirvai”, 
o ji per ištisus metus keliaus 
Lietuvon ir visą papasakos.
“Moterų Dirva” yra viena- 

Kitas dalą kas taip pat Amerikos lietuvių kata-

tai tarnautojų elgesys. jįįįų nioterų žurnalas, leidžia-

Kartų teko man nueiti į vie- ,oas MoterlJ S,Junsos. Joje 

ną paštą atsiimti laikraščio.1

Pašto tarnautojai žiūrinėjo ko 

kį tai paveikslėlį ir tarp sa

mi, liepte liepia klausti v?s juokavo, o tuo tarpu nesi- 

ar lietuviai ir ariečiai kartais ’ raP^no atlikti reikalus ten. 

nebus kūrenę garbinę ugnį ?įkurie buvo atėję. Nesenai teko 

Ugnį ariečiai kūreno ir garbi- į skaityti, kad vienas žmogus, 

no Indijoj, persai — Persijoj,, nu‘čjęs j pastą atsiimti laiki ap

rausą bočiui — savo tėvynėje,! £av° vietoJ laikraščių Gk 

Šioki tar

Vandens suvedimas. Reikia 
būti tikru, kad rfeiduo gerai

teisėjo vietą, o legislaturos balsuotojų lyga įvestas ir visi įtaisymai mo- ■».- «

pareiškė, kad adv. J. Grisk (Grisius) vra pil- derniški. Prastas sujungimas ^Lietuvoje. Benebils kalbėję ta,HU1 s U a ymą. ►

gali būti priežastimi vandens pačia kalbų, išpažinę tą pati ti-pasu girnai pis tna 

varvėjimo ant grindų. Tai ne- kėjimą ir ariečiai ir lietuviai? žmones ir kartais atitraukia
nai geras kandidatas atstovu į legislatūrą. Tų 

dviejų organizacijų pareiškimas yra svarbus 

dalykas. Del to jis mūsų kandidatus ir mumis 

pačius ragina dar labiau pasidarbuoti, kad 

praskynus lietuviams kelią j politinio gyveni

mo aukštumas.

Vilniui Vaduoti Sąjunga šiems metams pa

sirinko tokj gražų obalsį: “Geriausias Vytau

tui Didžiąjam paminklas jo 500 metų mirties 

jubiliejui — Vilniaus išvadavimas. Pastaty

kime jam tą paminklą, — išvaduokime Vil

nių:i”

sanitariška ir nemalonu, ir tie 

pataisymai galį daug atsieiti. 

Perkantis turėtų žinoti, ar 

kranai geram stovy ir ar van 

duo bėga be šnypštimo. Van

dens prietaisai turi būti to

kioje vietoje, kad> šalčiams už 

ėjus, vanduo negalėtų užšalti.

Pečius. Pečius turi būti ge

rai peržiūrimas. Grotai tui i 

būti geri ir geras traukimas.

Palyginimas. 
Lietuviškai: Savo, 

salė, durnos, ašara, lašas, vė

jas, senas, sena, jaunas, min

tis; Sanskritiškai: s va, gri-i 

bam, sala, dliuma, ašru, leša, 

vayu, sana, yuvan, matis, ma-! 

nos.

Nesuprantama, kodėl mus 

ir kalbininkai ir istorikai ap

lenkia. Bėglias.

grpua,

nuo laikraščių skaitymo. To

kius tarnautojus vertėtų pra

šalinti ir į jų vietą pastatyt; 

tokius, kurie tinkamai eitų sa

vo pareigas.
Pr. Povilaitis.

“DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI
ČIUS NUOLAT AUGA. 

APSIMOKA SKELB
TIS “DRAUGE”

VITERBO, ITALIJOJ. ; mentuotos, su plačiais šalygatviats, kurie
V ' _ _____  I : A. X - .X X. ■ . ..... ri » ■ n a r • .. ... .. . X X

» k

(Tąsa)
Vietomis per viršų tų gatvelių vra sujun

gti namai, kaip mums aiškino generalinis 

vikaras, senovėje taip miestą statė, kad 

būtų geriau galima nuo priešo apsisaugoti 

ir apsiginti, nes tais laikais, kada užpul

davo irtiestą priešas ne su kanuolėmis ir 

šautuvais, bet daugiausia kokios bandos 

su ietimis ir lazdomis. Taigi nuo tokių 

užpuolikų tokie namai būdavo kaip tvir

tovės.
Miesto butą apsupto aplink aukšta 

mūro siena, kuri dabar jau baigia nykti, 

nes vietomis, kaip miestas didinamas, 

koks namas statomas, arba gatvė veda

ma ,tai pats miestas tą sieną giiauja, o 

vietomis ir jiats mūras, per tiek šimtme

čių netaisomas, griūva, tik iš vakarų pu

sės tai dar ilga ir tvirta mūro sienos da

lis užsilikusi yra, kuri gan aukštai, vie

tomis siekia net iki 50 pėdų.

Už sienų vra naujasis nuėstas, kuris 

atrodo moderniškai: gatvės plačios, ce-

apsodinti iš šonų medžiais, namai taipat 

yra statomi gražūs, moderniški. Viterbo 

senajame mieste priskaitoma gyventojų 

50,000 ir naujame mieste 45,000, reiškia 

iš viso 95,000.

Kiek pfisisukelioję ir pasižiūrėję įvai 

rių gatvių ir namų, nuėjome j vietinę se

minariją pietų, kur seminarijos rektorius 

mums, kaipo amerikonams, iškėlė puikius 

pietus. ' , ’

Po piet, padėkoję rektoriui, už ska

nius pietus ir širdingas vaišes, su gene- 

raliu vikaru Giudineli išėjome į miestą 

daugiau, ko nors naujo ir įdomesnio pa

matyti. Kiek paėjus, vikaras Giudineli 

apsakė, kad mes pėsti mažai apeiti gali

me, geriau yra imti taxi, tai kuo galima 

toliau pavažiuoti ir daugiau pamatyti. 

Tada pasiėmę taxi važiavome j Šv. T>o- 

miniko vienuolyną, kuris gan tolr randasi 

už senojo miesto. Vienuolynas aprūpintas 

aukšta mūro siena, viduje didelis plotas 

žemės, kuris paverstas įvairiais daržais. 

Vienuolynas turi virš DDO kambarių, ke

lias sales ir koplyčias ir didelę baziliką.

šalę straipsnių aktualiais mo
terų klaųsimąis, šalę žinių iš 
viso pasaulio moterų gyveni
mo, nuolatos eina šie sky
riai: 1. Vaikų auklėjimas, 2. 
Sveikata, 3. Namų Ūkis, 4. 
Mandagumas, 5. Literatūros 
skyrius ir kiti.

“Moterų Dirva” yra pa
puošta gražiais viršeliais ir 
vinjetėmis. Jos formatas (di
dis) yra toks, kad po metų 
galima pasidaryti daili kny
ga. Nelaukite ilgai.

tuo- 

pra-

Siųskite pinigus 

jau ir “Moterų Dirva 
dės eiti Lietuvon.

Užsakymus siųskite 
adresu:
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“MOTERŲ DIRVA”,

2239 West 23 Place 
Chicago, III.

Vienas iš brolių mus išvedžiojo po įvai- šiai pas Viterbo vyskupą Eiuidio Trento. jaina vietoje jirieangio. Perėjęs per ją 

rius karidorius, koplyčias ir baziliką. Tuo j Nuo Šv. Pranciškaus bazilikos, vyskupo t pireini prie kitų durų, prie kurių skam-

laiku mes radome vienuolyne daug žmo 

•nių, nes vieni profesoriauja jio įvairias 

mokyklas ir universitetus, o kiti jaunesni 

mokinasi, tik vasarą vakacijoms visi su

važiuoja.

Pavaikščioję pasidairę ir pasigėrėję, 

kaip vienuolyno taipzir bazilikos nevien 

didumu, bet turtinguiųii ir gražumu, pasi

ėmę taxi važiavome į Šv. Augustino ba

ziliką, kurioje yra Dievo Motinos stebuk

lingas paveikslas, per kurios užtarymą 

kelius sykius šis miestas buvęs apsaugo

tas ir apgintas nuo priešų.

Aplankę Šv. Augustino bazilikų ir 

Dievo Motinos stebuklingąjį paveiksią, nu 

ėjome į Šv. Pranciškaus Asižiečio bazili

ką, kuri yru netoli nuo Šv. Augustino ba

zilikos. Šv. Pranciškaus bazilikoje yra 

I jmlnidoti Popcžiai, Clemensas IV ir Ha- 

, drianus V, kurie savo laiku gyveno ir mi-

: rė Viterbo,je.
, Audiencija pas vyskupą f-

Iš Šv. Pranciškaus bazilikos ėjome tie-

rezidencija randasi netoli, tik 15 minučių 

reikia eiti. Kaip aukščiau minėjau, dabar 

Viterbo vyskupai gyvena piriniau buvu

siuose popežių rūmuose. Rūmai išmūryti 

ant aukšto kalno, iš vakarų pusės pakal

nėje bėga mažas upelis, iš pietų šono už

pakalyje rūmų dideli sodai ir lygus lau

kas, iš rytų šono didelė Šv. Laurino ka

tedra su keliomis koplyčiomis, iš žiemių

• • * * pusės stovi miestas.

Einant į rūmus iš priekio, stovi aukšti i 

ir platūs laiptai, užlipus randi didelę pla- ’ 

tofrmą, kaip galeriją, tada per dideles du

ris įeini į didelę salę. Sako, ši salė, kada 

popežiai gyvenę, buvusi susirinkimų salė , 

ir buvusi puikiai išpuošta, bet dabar vi- | 

sai apleista, nes dėl vyskupijos nėra rei- 1 

kalo tiek daug salių užlaikyti, tai viena, 

o antra tokias sales gerai užlaikyti per 

daug kainuoja. Taigi per tiek šimtmečių I 

netaisomų sienų tinkas jau baigia birėti. 

Paveikslai, kurie buvo nupiešti ant sienų 

jau sunku bepažinti. Dabar ši salė varto- [

būtį paskambinus, duris atidaro ir įlei

džia į kitą didelę salę. Ta salė yra užlai

koma geroj tvarkoj, visokiais paveikslais 

išpuošta, keli nemaži stalai ir kėdės stovi 

joje. IŠ tos salės nuėjome į kitą mažesne 

salę, taip vadinamą, svečių priėmimo 

kambarį.

Mums įėjus į priėmimo kambarį, už 

kelių minučių ir vyskupas Einidio Tren

to įėjo, kuris mus pasveikinęs paprašė ei

ti dar j kitą joi kambarį. Jojus į tą kamba

rį, vyskupas visus paprašė atsisėsti ir 

pats atsisėdęs pradėjo klausinėti, kuris 

kokios tautos. Kada manęs paklausė, ko

kios esu tautos, kaip pasisakiau, kad lie

tuvis, tada tuojau atsakė, kad apie lietu

vių tautą ir Lietuvą labai gerai žinąs; jis 

pasakė, kad Lietuva dabar turi penkis 

vyskupus ir du arkivyskupu ir Lietuva y- 

ra katalikiška šalis, kuri turi taippat kon 

kordatą su Vatikanu, ir kud metai atgal 

visi Lietuvos vyskupai buvo Romoje.

(Daugiau Bus)

negali.au
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[ Prašau Į Mano Kampelį
Įrančios tekėjusios. Pažymėta, Dr. Blužio daviniai: iš 1,000 religijos, Katalikų Bažnyčios srininkų, epidemijų, analizų

Prof. Kampininkas

Baisus socialistų papo 
sėlio priepolis.

Piju-

(Pabaiga)

— Nezaležninkai... a... mat... 
taip... taip...

— Taip! Keikia tau rankos

prie jų dėti? Koks tikslas?
Ar mano mokslas įsako sočia- *
listams su tikybinėmis sekto
mis - nezaležninkais, - bučiuo
tis, palankiai joms socialistų 
laikrašty rašyti? Ir tuojau

naujo “soso” 

taisyti. Žiūrėk, bolševikai kaip 

nekenčia kapitalistų, o vienok 

kokiu uolumu jie fondus savo 

gyvybei palaikyti krauna. Pa

jutę New Yorke centų, jie pė

sti iš Chicagos eina jį paim

ti. Taip ir mes, atsidūrę to

kiose sųlygose, turėjom tave 

ir visų socializmų į šalį padė

ti, o drūčiai apsikabinti už 

kaklo panelei Liberty, nes aiš

kiai pamatėm, kad ji, o ne 

socializmas, gali mus iš

ganyti.

kad abortas sunaikina mote

ries sveikatų ir užmuša toliau

kasmet miršta Lietuvoj 600— 

700 motorų. Parodyta, kokioj 

abortų skaičiaus pulyginamoj 

eilėj yra Lietuva: Prancūzijoj 

7 gimdymams tenka 5 abortai, 

Vokietijoj 3 gini. — 2 abortai, 

Lietuvoj 2 gimdymams 1 a- 

bortas, Vienoje, imant tik 

patį miestų, 1 gimdymui 2 

abortai (!)

yaikų 8 kvalifikuoti silpnapro

čiai, t. y. apie 17,000 silpna

pročių, o 80 proc. psichinių li

gų yra paveldimos. Štai kas 

baisiausia!

Vadinas, išsigimimas eina 

iš kartos į kartų vis labinu 

slėgdamas tautų ir valstybes. 

Ištvirkimas plečiasi plačiu 

mastu. Visi tatai mato. Ir 

kai vieni šttukia į kovų su ne-

ir dvasininkų luomo gerbimų, 

tai čia tuoj kiti įžiūri kaži ko

kį klerikalizmų.

Argi asmenų ginčai, kitų 

diskreditavimo noras turi la

biau vyrauti spaudoje ir užim

ti daugiau vietos laikraščiuo-

pa vyzdžiu.

Kų pasakytų kiekvienas pro 

tingas žmogus, jei gaisrams 

vis plečiantis gaisrininkai sa-

mašinų, o visai neužsimintų 

apie tai kad reikia kovoti su 

tų gaisrų priežastimis? Kas 
būtų, jei vien šauktų, kad til

to grįstai išpuvę, išlūžinėję,

se, kaip bendros nelaimės rei-, žmonėms, kad kilus gaisrui

vo laikraštyje tik vestų gaiš- kad priviso plėšikų, jie žudo 

rų registracijų, apskaitinėtų 

padarytus nuostolius, aiškintų

*
•a

Be to, kasmet iš netekėjusių 

gimsta apie 4,(XX) vaikų. 500, 

kasmet nusikalsta teismui. 80; 

proc. vaikų serga racbitu, ku-1 

v- rios ligos pasėkos labai vei-!

kalai. Argi bendrų tautos ne

laimę matant, pakanka tik 

konstatuoti, kad bloga, kad 

moralybe, ne doriniu ištvirki-j pavojinga, pražūtinga — ir į tų, kad Lietuvoje per maža 

įniu per religinį auklėjimų,'tik tiek, ir nieko daugiau. <lai-;gaisrininkų komandų, įrankių,

reikia gesinti ir, patys nespė

dami visur kilusių gaisrų už

gesinti, tik konstatuotų fak-

— Suprantu, — sugriežė, - - . . .. t

dantimis Marksas. — Tai del,^^a * žmogaus ateitį, iš to kau 

tos prakeiktos panelės Liber- krypimai ir kt Lietuvoje j 

ty ir kaikurių katalikų para- yra 3,o00 aklų. Iš lOO girtuok- 

pijų atskaitos šįmet tilpo ta- šeimų 45 pioc. išeina pa-

vo gazietoj?

Šlapias nuo prakaito, išmū

rytas socialistų papas tik gal- 

linguodamas pusbalsiai

leistuvių, 55 proc. psichopatų.

va
kartojo: — Taip, taip, taip,

RADIOS-PIANAI
Pirkdami tiktai iš Budriko Muzikos Krautuvės busite pilnai pa
tenkinti. Didelis pasirinkimas naujų 1930 modelių: Brunswick, 
Victor, Sparton, Majestic, Philco, Bosch, Atwater Kent, Zenith.

Su tikra garantija ir dykai metams patarnavimas.
atvertė Pijušeliui savo “Ka- viešpatie. Žinojom, kad nege-
pitalo” puslapį, kur parašyta: 
“Panaikinimas religijos, kai

tai darom, kad tuo toli nuei

sim nuo tavo,mokslo, bet nėra

po apgaulingos žmonių laimės,l kitos išeities. Darome socia- 

yra būtina sąlyga jų tikros lizmo vajų. Manėm laimėto- 

laimės”. Ar-gį tavorsčvstė su janis forničių duoti, ale mūsų 

nezaležninkais sutinka su tuo kaimynai sandariečiai pirmi 

strofų? O čia, žiūrėk, savo principams verbuoti for-niano
kų yra pasakęs mano draugas 

Liebknelitas: “Mūsų, kaipo 

socialistų, yra pareiga visu 

uolumu rauti iš šaknų tikėji

mų' į Dievų, ir nei vienas ne

vertas socialisto vardo, kuris 

nepašvenčia savęs bedievybės 

platinimui’’. Kų i tai sakysi! 

— suriko Marksas.

— Alano viešpatie, čia yra 

biznio propozicija. Sutvarkius 

lietuviško socializmo reikalus,

ničių storų uždėjo ir dabar 

kiekvienam numery garsina 

per visų puslapį. Taigi, sakom, 

įdėsim kaikurių katalikų pa

rapijų atskaitas, gal nors ka

talikų tarpe atsiras mulkių, 

kurie nematys skirtumo tarpe 

katalikiško ir mūsų laikraš 

čio, bet skaudžiai apsigavoin. 

•Socializmas neauga.

Del tokio socializmo “išne- 

vožijimo”, Marksas jau nieko 

kur buvęs, kur nebuvęs išlindo Į nesakė, visas pajuodęs trenkė

A
STREAK aeross the 
road! A black cat! 

“Bad luck”, scream some! 
“Good luck”, shout others 
—for with our Auto Com- 

bination Policy they know 
they simplycan’t beoutof 
luck, black cat or what!

Pays to
T N A -I Z E

V. RUKSTALIS
Insurance

Victar 10 tūbą su
viskuo, už $178

Leninas ir tuojau pusę tavo 

socializmo įsidėjo į savo “ro

jų’’. Buvę mūsų mokiniai,

kumštini į stalų, kad net vi
sas namas į šonų pakripo, ir., 
dingo. Tik už valandėlės iš po-

dabar mus ant kiekvieno žing-į žemių pasigirdo duslus bal

inio pjauna. Mūsų gyvybei at-'sas:

sirado pavojaus. Būtinai rei-! — Prakeikti būkit socializ- 

kėjo ieškoti naujų draugų, mo išniekinto jai!

JEI PASĖKOS BAISIOS — IEŠKOKIM 
PRIEŽASTIES

2423 W. Marąuctte R<1.
Telephone Hetnlock 5219 

l.oop Office 
230 S. Clark St.

Telephone State 3380 
Chicago, I'.l.

HilSlhiiilll
LABBARlįJ CENTRO 

VALDYBA

Sparton Radio modelis 930 9
tūbų, su viskuo 
už

Sparton
už

10 tūbų su viskuo

$159-85 
$79Philco Screen Grid 

viskuo už

Statistiniai daviniai rodo ben- kų izoliavimas ir mokymas ir 

drų nelaimę. t. t. ir t. t.

Spaudoj, ypač po Lietuvos i Vadinas, mūsų tautos blogy- 

niotinoms 4 vaikams globoti įstrigo į akis ir ausis, 

organizacijų konferencijos,, pa 1 Ket kodėl tų tautų žudančių 

sirodo vis daugiau balsų dėl blogybių kaskart vis didėja,

motinų ir vaikų globos. Pats 

tas konferencijos ilgas apra-

kame to tautos naikinimo prie 

žastys glūdi, kas silpnina kar-

švinas, ypač, paskaitų daviniai, tas, pūdo ir veda išsigimi- 

labai daug šiurpių dalykų vie-|man, kur to smukimo priežas- 

šumai parodė. tys ir šaltinis — šie klausimai

Visi prelegentai, medicinos 

daktarai, specialistai, konsta

tavo nesveikatos, išsiginsimo 

reiškinius tautos smukimų, 

šeimų pakrikimų, didelį pro

centų liguistumų paveldėjimo,

didžiumoj spaudos ir minėtoj 

konferencijoj nekeliami ir i 

nenagrinėjami.

Buvo motinoms ir vaikams 

globoti konferencija, buvo 

metinis Lietuvos aboliucionis-

povainikių kūdikių, abortų, iri tų draugijos susirinkimas. Nei 

t. t. i vienoj, nei kitame nė per pusę

šiais baisiais reiškiniais!žodžio niekas neužsiminė apie 

dabar daugelis operuoja ir a- tų blogybių priežastį — ne- 

peliuoja į valdžių, į visuome- dorovę, nieks, neprasitarė apie 

nę. Įvairių straipsnių ir kon- religiniai dorinio auklėjimo 

ferencijos rezoliucijų vedamo- reikalingumų, tų galingiausių

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 So. Oakley Avė.

AGITATORIAI.
Kun. K. Matulaitis

2334 S. Oakley Avt.
V. Duoba 

2328 W. 23rd St.
J. Dimša

3230 So. Emerald Avė.,
M. Šlikas

10555 So. State St. 
Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdyba arba 
agitatorius.

Pianų kainos sumažintos. Grojik
us Pianas mažai var
totas už $98

Nauja Brunswick Radio 9 tūbų 
su 4 screen Grid tū
bomis, su viskuo už $157

$109
su tūbomis

$116

Atwater Kent 
už
Majėetic 90, kaina su tūbomis 
su viskuo 
už

BUDRIKO RADIO V ALANDOS
NEDALIOMIS NUO 1 IKI 2 VAL. PO PIETŲ

Iš Stoties W. C. F. L. 970 k.
KETVERGAIS NUO 7 IKI 8 VAL. VAKARE

Iš Stoties W. H. F. C. 1420 k.

Parduodame ant Lengvų Išmokėjimų

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

sios mintys grupuojasi šiais 

šūkiais: daugiau globos moti

noms, jų vaikams, nėščioms, 

globos pamestinukams, merg

vaikiams ir jų motinoms; pa

šalpos ir akušerių gimdan

čioms, vaikų prieglaudoms; ne 

mokamas gydymas venerinių

ir vienintelį dorinanti veiksnį, 

apie šeimos tvarkymąsi krikš

čioniškosios doros pagrindais.

Buvo kalbėta ir nurodyta, 

kad jau ir kaimietis žino kaip 

daryti abortus. Kad 90 nuoš. 

moterų nori pasiliuosuot nuo 

nėštumo. Ir dėl to kasmet Lie-

ligų; defektyvių, ištvirkusių, tuvoj padaroma apie 15,000

nepilnamečių nusikaltėlių vai- abortų, kuriuos daugiausia da-

žmones ir atiminėju turtą, o 

nieks netaisytų nei to tilto, 

kad ‘žmonėms nelaimių neatsi

tiktų ir nė plėšikų nenaikintų, 

kurie žmonių gyvybę ir turtų 

atima? Visi sakytų, kas čia 

pajėgs išlaikyti tiek gaisri

ninkų ir tiek gesinamųjų ma

šinų! Kokia valdžia ar savi

valdybė gali skirt tiek lėšų, 

kad laikyt komandas kiekvie

name kaime. Čia jau: kažkas 

į kita nebegerai; reikia susirū- 

j pint tuo ir peržiūrėt statybos 

taisykles ir patį darbų, 

į Vadinas, kai priežasčių ieš

ko, jas randa ir sumažina pa

vojų iki galimo minimumo.

Ar ne tas pat ir su tautos 

nedorove, su tuja gangrena? 

(Bus daugiau)

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI |5.00

S PECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit paa

į tikrą specialistą, ne pas kokj nepa
tyrei}. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats. 
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laikų ir pinigus. Daugelis kitą 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo. suradymui žmogaus kenksmin
gumą.

Mano Radio — 8cope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas lr vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, lr jeigu aS paimsiu 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata lr gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio. žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų. Širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarną, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užsisenėjusią, (at
kerėjusią, chronišką ligą. kuri ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui. neatidėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIA CISTAS 

Inėjirr.as Rūmas 1018
20 W. JACKSON BLVD.

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

Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 
po pietų

H A8
MADE GOOD wi<h

milUons!

Šame Price for Over 
38 Year$

25 ounces for 25/
Pure —Ecottomteol 

Effictotf
MILLION9 OP POUNDS 

VSBD BY OUR COVKKNMENT

PROBAK I

ABIEM PUSĖM
astrus

Geriausias skustuvas 
arba grąžiname

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis J mus 
«0c. už 5 — |i nž 10

Sempelis — iąe<

PROBAK CORPORATION

rraising tne rarnuy- uwasntwnat"n«n

HI-DlODlA -D>0<X*

<do Tto SteeP) ?oo«». 
• noqo 
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D RBOOK S
Ketvirtadienis, Tiovo

LIETUVIAI AMERIKOJE ,ine per keletą mėnesių, kaip 
[su tikra savo mamyte, ir la
ibai apgailestavo, kad ateina

CLEVELAND, OHIO. šimeių geras. Kiekvienas savo valanda persiskirti.
užduotį kuopuikiausia atliko.

Didysis Šv. Jurgio baž. cho
ras energingai padainavo kele-

A.dv. Česnulis pa- 
negaiima praleisti nepaminė- |kviesta. visa publika atsisto
jus kovo 9 d. iškilmių, lai bū- jo cborui dainuojant “Lietu

vos prez. Smetonos pagerbi-

Iš Lietuvių Centro.
Nors žinelė suvėlinta, bet'įa Juįnu

Baigus savo kalbų p. Yalte- 
rienė paprašė p. Vaičiūnienę 
pakalbėti. P. Vaičiūnienė nu
piešė nuveiktus p. Vileišienės

kur vėl galėtų pasimatyti su 

visais.
P. Vileišienė žada, jei Die

vas užlaikys sveikų, ir gyvų, 
atvažiuoti su našlaičių rank
darbiais ant pasaulinės paro
dos.

VELYKINES
ATVIRUTES

“Draugo” knygyne turime 
apie tuzinų įvairių rūšių lietu-

del pasirinkimas didelis. Kiek- Jau dabar laikas siųsti tokius 

vienas ras sau patinkamų. velykinius pasveikinimus.

Dideli malonumų suteiksite i Visos atvirutės po 5c. 

saviškiams Lietuvoje pasiuntę

jiems Velykų pasveikinimų pa 
viškų velykinių atviručių. To-*ra^ an^ lietuviškos atvirutės.

‘"DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

Chieago, IU.

Vakaras buvo labai malo- 
darbus ir palinkėjo laimingos j nūs, nei nepajutom, kaip atėjo

tų skriauda mūsų meninin
kams, kurie, po ilgo triūso ir 

taip''sunkaus darbo, surengė
mui maršų”.

Programa tęsės virš ketu-
įvairų programų apvaikš-j rįas valandas. Ant galo sugie-
čiojimtiį dviejų švenčių: Šv. 

‘Kazimiero dienos ir Liet. ne
priklausomybės sukaktuvių 
paminėjimo.

Diena pasitaikė labai graži 1

dota Lietuvos himnas. Žmo
nės, didžiai patenkinti, neno
romis skirstėsi į namus.

Galima skaityti, kad ši die-

kelionės ir išreiškė norų pasi
matyti 1933 metais Ciceroje.

Toliau kalbėjo p. Insodienė, 
kuri džiaugėsi, kad turėjo lai
mę susipažinti su p. Vileišie
ne.

Vėliau kalbėjo p. Mazeliaus- 
kienė apgailestaudama, kad 
bridgeportiečiai užtenkamai 
neįvertinę p. Vileišienės nu-

vėlus laikas, kada reikėjo skil
tis. Visi, dėkodami p. Valte- 
rienei už vaišes ir atsisveikin 
darni su p. Vileišienę, išsis 
kirstė. Buvusi.

RĖMĖJŲ ‘BUNCO

ietoriously Proved
in£erfarmance,economy and value-

j na buvo kaipir istorinė, nes 
Apie 5 vai. jau būriais žmo- Clevelando lietuvių gyvenime 
nės plaukė į Šv. Jurgio par. da nej)UVO atsitikimo, kad 
svetainę. publikos taip skaitlingai susi-

Programai prasidėjus 6:30lrjnk^ų vienon svetainėn. Anot 
■į vai. erdvi svetainė buvo sau- j kaikurių išsitarimo, pp. Či- 

sakimša, kati ir statiems į žauskai tai lig magnesas pub-j vykęs iš Vilniaus lenkų iš- 
nebuvo vietos. Daugelis turė- j iįi<aį sutraukti į parengimus, i tremtas, p. Insodas. 
jo grįžti namo.

Dievo Apveizdos Parap. —
Vietinis Marijonų Kolegijos 

26 skyrius rengia “bunco par- 

subatoj,

veiktus darbus.
Kalbėjo dar p. Bžirauskas j ty” su užkandžiais

labai puikiai nupiešdamas. p. I kovo 29 d. 
Vileišienės darbuotę.

Taip pat kalbėjo nesenai at
Iš pradžių buvo nutarta tu

rėti “party” K. Matijošaieia 
namuose ir taip tikietai ats- 

ljal*aL pausdinti, bet vėliau pasirodė,

Kalbėtojai gerb. kun. V. G.
Vilkutaitis ir kun. E, Steig- 
manas pasakė įdomias prakal
bas. Adv. P. Česnulis suma
ningai vedė vakarų.

Cleveland Liet. Simf. orkes
tras^ po vadovyste niuz. J. Či- 
žausko, išpildė keletu gražių 
kurinių.

Mažųjų mergaičių choras ii 
skaitlingas Mot. Sų-gos 26 
kp. choras, po vadovyste art.
M. Čižauskienės, puikiai pa
dainavo gražiu, patriotiškų 
dainų. Trukšmingi aplodismen 
tai privertė sųjungietes savo 
dainas pakartoti, Solo gražiai 
padainavo sųjungietes Kava
liauskienė, Glugodienė ir So- 
lasevičienė-

Toliau sekė solo p-nų Ku- 
činskaičių, Pukeliutės, Pec- 
kaičiutės ir A. Grigiutės.

Reikia priminti, kad p-lė 
Grigiutė šį kartų nepaprastai 
puikiai pasirodė dainuojant 
“Mano sieloj šiandien šven
tė”. Jos stiprus,
balsas visus žavėjo, 
mentai iššaukė pakartoti, čia 
padainavo duetą su art. M. 
Čižauskiene, kas sukėlė ova'iyaper 
dijas, net kelis kartus buvo 
priverstos pakartoti.

Smuikininkas Alg. Šukys j 
tikrai stebino publikų savo 
nephprastais gabumais. Tai tik 
ras vietos Lietuvių “Kreisle-

Šio vakaro pelnas $262.15 |jani lnal°nu buvo prisiminti kaj į)US daug publikos ir vi- 
skiriama vietos našlaičiams. Įhendių dalbų Vilniuje, del 

lietuvių vargų ir laisvės, už
Didelė dėka priklauso mu-k? turgjo apleisti> Lietuvos 

zikains čižauskams už- suren-! yjĮnjų įr važiuoti į šia
girna taip gražinus programosau gyvenimą sukurtL ‘

Buvęs K. B
...,

CHICAGOJJ
P. E. IŠLEISTUVĖS.

APIELINKĖS REKORDAI:
GREITUMAS: Bandymuose Essex Challenger Coach padarė daugiau kaip 73 mylias j valandą. Tuo 
pačiu laiku bandyta gazolinas: padarė 22.4 mylias au galionu gasolino. PATVARUMAS: Richmond, 
III., Essex Challenger su 6 pasažieriais išvažiavo per iki stebulių gilumo purvyną ir griovius. 
LIPIMAS Į KALNUS: Lipant i Snake Hill, tarp Naperville ir Downers Grove, Essex Challenger 
pradėjo 5 mylių greitumu aukštoj gyroj ir pasiekė kalno viršų 25 m. į vai. greitumu. EKONOMIŠ
KUMAS. 90 mylių kely iš Downers Grove į De Kalb, UL, padarė vidutiniškai 22.7 mylias su ga
lionu gasolino.

Įrodykit Kę Kiekvienas Essex Gali padaryti

si nesutilps namuose, tat pa
imta Dievo Apveizdos para
pijos naujoji svetainė aukš
čiau minėtai dienai. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Įžanga 50c. 
Tikietai bus geri tie patys. 
Kviečiam kodaugiausia mūsų 
viengenčių atsilankyti, drau
giškai praleisti laikų ir pa
remti Marijonų Kolegijos kū
rimų. Be to bus geri kalbėto
jai.

K. Matijošaitis, pirm.

er weekPagaliau kalbėjo p. Vileišie
nė.

Ji džiaugėsi esanti tarp sa
vųjų, gerųjų draugų, kuriuos 
sutiko Chieagoje. Taip kalbė
dama ji galop susijaudinus 
pasakė, kad tas vakaras yra 
jai tiek malonus, kad jis už
dengiąs visus nemalonumus 
patirtus Chieagoje. Dėkojo 
visiems dalyviams ir linkėjo 
sveikiems sulaukti 1933 met.,

Bridgeport. — Kovo 20 d. 
įvyko ponios Vileišienės išleis
tuvės “Vilniaus našlaičių at
stovės, kuri greitu laiku grįž
ta atgal į Vilnių. Išleistuvės 
įvyko ponų Valterių namuose 
3331 Šo. Union Avė. Atsisvei
kinimui buvo pakviesta savo 
geri draugai, lš Cicero atvy
ko Moterų Sųjungos centro 
raštininkė p. M. Vaičiūnienė 
ir p. Juškienė, iš pietų — p. 
p. Insodai, iš vakarų — p. p. 
Aitučiai, iš Bridgeporto — p.
p. Brižauskai iš p. p. Maze- 

skambantis ’Jiauskai

Vakaras praėjo labai gero- 
’je nuotaikoje, ypatingai, kad 
;pas p. Valterienę, nes kur p.

ten ir mirda-

Remktte tuos Profesionalus 
ir Biznierius, kurie garsinasi 
dienraštyj “Drauge".

Anlodis- j

ris
Begalo gilus įspūdžius pali

ko art. M. Čižauskienės daina 
“Mano gimtinė”, pritariant 
smuikai ir pianui. Iššaukta 
bisui su niuz. Čižausku, padai
navo duetų. Vėl trukšmingi 

aplodismentai iššaukė kelis 
kartus.

Paskui sekė drama “Šv. Ka
zimieras”.

-Daug vietos užimtų visu 
vaidylų vardams sužymėti. 
Tiek tik galima pasakyti, kad 
vaidinimas buvo šimtų nuo-

Graudūs Verksmai
STACIJOS

Su atvaizdais,
IR

Kai kurios Gavėnios 
Giesmės

Išimtos iš “Ramybė Jums”
KAINA 10c

Nauja Laida. Daug per
kantiems duodame nuolaidą

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

Chieago, III.

įene yra, 
mas turėsi juoktis.

P. Valterienė yra pirmos 
rųšies virėja, taigi ir pagami
no labai skanių vakarienę, į 
Prie stalo patarnavo p. Val- 
terienės dukters, p. Baupkie- 
nė, p. Sakalienė ir p-lė Vik
torija, kuri turi savo mamytės 
talentų, juokus daryti.

Visi svečiai linksmai užkan- į 
džiavo ir šnekučiavos.

Po užkandžių sekė kalbos 
Pirmiausia kalbėjo, links

imoji šeimininkė, p. Valterie- 
r.ė pabrėždama, kaip linksmai] 
praleidę laikų su p. Vileišiene, j 
gyvendamos meilėje ir sutiki-1

Jusy Žvaigždės 
Sporto Pasauly

•—ar tai jie butų kumštininkais, ristikais, 
bėgikais ir šiaip atletai — neapseina be 
PAIN-EXPELLERIO. J ie žino vertę 
šito visam pasauly garsaus linimcnto.

iie reikaulauja išsitrynimo su PAIN-
!XPELLERIU po kiekvienam dides

niam treniravimosi gimnastikos kamba
riuose ir taipgi po kiekvienų įtemptų 
imtynių arenoje. Niekas kitas tatp neap
saugoja jų nuo visokių Muskulų Gėli
mų ir Skaudėjimų, kaip tatai padaro 
PAIN-EXPELLERIS.

Išvengkite Kusulių, Peršalimų,

Jus ______ „ _________
binti jo pasekmėmis. Jus tapsite atnaujintu ir sutvirtintu. 
Nesą jūsų kraujas pradės cirkuliuoti taip, kaip niekuomet 
pirmiau necirkuliavo.

Atminkite taipgi, kad PAIN-EXPELLERIS yra puikiu 
vaistu kokis tik galima gauti nugalėjimui Reumatiskų Skaus
mų, Strėndieglio, Sustingusio Sprando, Neuralgijos ir t. t. 
Ir yra puikiausiu vaistu nuo Išsinarinimų, Nusimuiimų ir 
Geliamų Muskulų.

Dvejopo populiarių kainų didumo bonkutšae:
35 ir 70 centų.

Galima gauti visose Vaistinėse arba stačiai ii

Labortioriea af «FLAd. RICHTER. ir CO. J
BERRYANO SOUTH FIFTH STS. jdB 

BROOKLYN, N.v:

r/iP XV PAIN-FXPt ILER *ub ro,

<SAV MUHEREVE
|>Y0U BEEM Alt 
ĮllHlS TIME? ,, 
t jHEVCt L00K1N

tSIt tį \MH£RE FOfi, 
VOU

Ah H OOMT TAIK SO tOUOA 
'TCJtME ORTHE COPS'LL, 
HEAfc'i'OO -5HEVRE TCYIN 
TO ARPEVT ME FcR SREAKIN 
A OLE INIMDOVM AT 
MM LEES LAUMDRT - BŪT 
VM Too SUCK FOR TrtEM 

THEVlL NE\>ER CAXH ME.
I FOOČEM EMEO'TiME 

<—

Ateikit ir patys pasivažinėkit. Iš as
meninio patyrimo žinokite kų šis pui
kus Naujas JĮsgęif jJliallenger ..gali pa: 
daryti. Jo pasiekimai Challenger Sa
vaitėj sudomino visų šalį. Demonstra
cijai vadovavo patys Essex savinin
kai. Jie buvo taip plačiai sekami ir 
taip publika jais buvo susidomėjusi, 
kad mes ir toliau kviečiame kiekvienų 
Važiuoti—Važiuoti—Važiuoti!

Kiekviena apielinkė dabar žino Essex 
iš atsiekto kokio nors nepaprasto da

lyko. Į kalnus, kuriuos retas karas 
dryso kopti, Essex užlipo aukštojoj 
gyroj. Visur tapo įrodytas nepapras
tas ekonomiškumas. Nauji greito pra
dėjimo rekordai tapo pasiekti.
Bet svarbiausia iš visų — Challenger 
Savaitė visur automobilistus įtikino, 
kad Essex duoda didesnę dolerio už 
dolerį pasitenkinimo vertę, negu kas 
kitas visoj karų industrijoj. Mes mie
lai asmeniniai demonstruosime kiek
vienų iš įrodymų, kuriuos Essex yra 
padaręs.

HUDSON MOTOR CO. OF ILL.
2220 So. Michigan Avė. Tel. Calumet 6900. Kreiptis į artimiausią pardavėją

Buckingham Motors, Ine. 
3948 N. Dainen Avė.

Lincoln Avė at Irving Park 
Blvd., Buckingham 2 310 

Hudson Motor Co. of Illinois
Evanston Branch 
1820 Ridge Avė.

Sheldrake 2300 University 720 
Hudson Motor Co. of Illinois

North Side Branch 
6259 Broadway 
Shėldrake 7210

Keystone Motor Sales Corp. 
3143 W. Lawrence Avė.

Keystone 3400 
and

4940 N. Western Avė.
6715 Olmstead Avė.

Edison Tark, Iii. 
Newcastle 3150

A. W. Person
Highland Park, III. 

Highland Park 2492 
Plamondon Motor Co.
4824 Sheridan Road

Longbeach 1818 
Portage Park Hudson Co.

4101 ' Miltvaukeo Avc. 
Pallisade 1800

Bervvyn Hudson-Essex Co. 
3145 Oak Park Avė.

Berwyn. III.
Berwyn 351 
Albany 4010

North-West Hudson Co. 
Crandail Motor Car Co.

439 Madison St.
Oak Park, Iii. Euelid 5017

Crandail Motor Car Co. 
o f Maytvood

51 Lake St. at First Avė. 
Mayvvood, III. Maywood 360 
Hudson Motor Co. of Illinois

Logan sųuare Branch 
2647 Milvvaukee Avė.

and
2401 Logan Blvd.

Spaulding 3000 
Hudson Motor Co. of Illinois

Parkvvay Branch 
3308 W. North Avė.

Hudson Motor Co. of Illinois 
West Side Branch 
3910 Ogdc.n Avc.

Lawndale 0911 
Lyons Motor Sales 
'8027 Ogden Avė.

Lyons 7121 Lyons, III.

Paragon Motor Car Co. 
5901 \V. Division St.

Columbia 5670 
WEST (Continucd)

S. & B. Motor Sales Corp. 
3854 W. Roosevelt Road 

Van Buren 4910 
Jas. Singe.r Motor Sales 

1428 Roosevelt Road 
Monroe 0319 Haymarket 0912 

iMansfield 2414
and 6201 W. 22nd St. 

Berwyn 2171
Sullivan-Morgan Motor Sales 

4701 Washington ‘Bh»d.
Sehellenberger Motor Sales 

5028 W. 22nd St. Cicero 1887
SOUTH

Ajax Auto Company 
7800 Stony Island Avė.

Saginatv 1400 
Burke Motor Sales 
3512 Archer Avc,

lafayette 5160 
Calumet Motor Co.

10940 S. Michigan Avė. 
Pullman 7300 

Halsted Hudson-Esscx Co. 
7023 Halsted St. Trlangle 0341

How Heroes are Made.
ČAEE HlėA THERE’ 

f,THAT S TUBBV -
StXČOPS hajebeem 

TRYlN To PlMCH HIM
for omer a 
BVT THEY ČAAh " 

kTHAM AUT COP
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CHICAGOJE PRANESIMAS

DR. M. T. STRIKOL
X Westsidiečiai šiose pūgo

se bei pusnyse turi puikų su

sisiekimų su visomis Cliieagos 

miesto dalimis eleveiteriu, t. 

y. aukštuoju elektrikiniu ge

ležinkeliu; tik dabar dauguma 

mūs gyventojų pastebi, kaip 

patogu AVestsidėje turėti su

sisiekimo įvairumų.

X Pirmadienio vakare Ne

kalto Prasidėjimo merginų Dr- 

jos susirinkimas, deliai neskai 

tlingo narių atsilankymo, neį

vyko.

X Nevystantį dvasinį bukie 

tų iš dviejų giedotinių šv. Mi-

apie „Minstred Show,” gegu
žės 4 d. Be abejo, ne vienas
laukia tos dienos, kada so- 

...... , , • GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dalietes parodys kų JOS gali. atidarė antrą ofisą (su Dr. Laural-
IL,( D-niln kad tn« nprstutv !eiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptle- ntt, gana, nau tas perstaty kog) po nr 2423 West Marąuette Kd.

Valandos: nuo 2 iki 4 po plet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4001 So. Ashland Ave. Valandos: nuo 
* iki 8 vakare. Tel.-Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Ave. Tel. Pros
pect 1930. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

mas, dėl didelės priežasties, 

turi būti atidėtas.

Kadangi diena perkelta an 

kščiau, ir tikietai kitam vaka

rui turi būti atspausdinti an 

tru kartu, mums visai mažai

lieka laiko praktikams. Ne dėl ofisai:
to, kad mes negalime suren-; 8,« £ ”-i.

gti tokio vakaro, bet dėl sto-;T<1- Cicero 662 Tel. Kedzie 2456-2461 
kos laiko jis negali įvykti.

1

Rm Tel. Mldvray 6111

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 
Oakley Avenue lr 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241

Telefonas Boulevard 1929

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 Iki 12, 1 iki 

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliais dieną, lr 4:99 Iki 9:69 vakare 
lr Ketvergei* vakare

Ofiso Tel. Virginia 0036
Rezidencijos: Vaa Buren 6829

DR. T. DUNDULIS

4608 S. ASHLAND AVE.
Netoli 46th Street Chicago, IU.

KODĖL VYRAI MOTE
RIMS MELUOJA?

Pirmiausia reikia pasakyti, 

jog vyrai didžiumoje yra ne 

melagiai. Jie iš prigimties ger

bia moteris ir joms visad tei

sybę sako.

Bet yra dvi priežasti, kodėl 

vyrai kart-kartėmis moterims 

pameluoja: pirma, vyrai taip 

labai gerbia moteris, jog ne

nori užgauti jų tiesa, kuri ne 

visad yra maloni; antra, mo

terys dažnai priverčia vyrus 

meluoti.

Del pirmosios priežasties: ,§iU už a. a. Konstantinų Kar

štai, pavyzdžiui, vyrui skau- pavičių Aušros Vartų bažny- 

da galva. Jis, nenorėdamas , čioje aukojo Ona Liutkevičie- 

matyti moters per daug susi- nė iš Brighton parko, 

rūpinusios, pasako jai, kad jis Dėlei kilusios pūgos tik šian 

šiandie jaučiasi kopuikiausiai.. *lien vyksta Aušros Vartų baž 

Ar tame kas blogo? Arba, vy-tyčioje laidotuvės a. a. K. 

rui yra šiandie koks nepasi- Karpavičiaus.

Taigi, sodai ieiės nutarė ren 

gti vien šokius, tuojau po Ve

lykų. (Gegužės 4-toje būtų į- 

vykęs “Minstrel Show” kar-Į į'ei.'cicero ms 

tu su šokiais.)

Šokiai įvyks trečiadienyje, 

balandžio 30 d., Gimimo Šv.

Penelės auditorijoje. Muzika 

bus gera, ta pati, apie kurių

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas lr Chirurgas 

REZIDENCIJA
4729 W. 12 PI. Nedėliomia

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.; 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 iki 4 ir 6 Iki 8 v. v. 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Bivd. 

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

DR. J. J. KOWARSKIS
JYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Westaro Avenae 

Tel. Prospect 1928 
Rezidencija 2359 So. Leavitt Bt. 

Tel. Canal 2221
Valandos: 2-4 po pietų tr 7-9 ▼. ▼. 

Nedelioj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Vlctory 2687

Of. lr Rea. Tel. Hemlock 2874

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

Antras ofisas lr Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVE.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-6 po 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republic 8466

I
Susitarus Ofiso Tel. Canal 2118

I Namų Tel. Lafayette 0098

A. L. DAVIDONIS, M. D. DR. A. L. YUŠKA

sekimas darbe. Jeigu jis pasa

kys savo žmonai, jog viskas 

gerai šiandie klojosi, ar tai v- 

ra taip jau smerktina? Anaip

tol, tas parodo jog vyras yra 

atsargus ir protingas, su

pranta kad moters jautrumas 

priimtų tiesų su baime ir ta

da jis jaustūsi žymiai nusi

kaltęs, lyg koks jos kankin

tojas.

Kas link antros priežasties. 

Imkime, pavyzdžiui, vyrų pa

rėjusi namo jau vėlyvų valan

dų. Jeigu jis pasakys jai tie

sų, jog jis sutiko savo senai 

matytų draugų ir nė nepaste

bėjo kaip prie “pokerio” ir 

“ginger ale” laikas greitai 

prabėgo, ji nakties vėlumoj 

susinervuotų, pamestų savo 

balansų ir mesdama jam viso-i 

kius išmetinėjimus neduotų 

nė jam pasilsėti, nė pati neuž

migtų ir su savo aštriu sopra

no galėtų dar kaimynus pri

žadinti. Taigi, dėl šventos ra- j 
mybės, jis prispirtas yra pa

sakyti jai, jog jis turėjo dirb

ti “overtime”, arba turėjo 

kokį svarbų susirinkimų, ar 

panašiai.

Taigi, nors nežinau koks 

tas teatras “Moterims Neišsi- 

meluosi” yra, kurį Bridgepor

to Moterų Sųjungos kuopa 

garsina balandžio 6 d., išrodo, 

jog šis teatras duoda mums 

vyrams nereikalingų pipirų, 

ir dėlto pareiškiu visų vyri} 

vardu, jog mes nesam mela

giai, o jei kartais ne visai 

jau taip šventų tiesa pasakom, 

tai ne iš principo tik iš mie- 

laširdystės.

Adomas.

X Ar tikėsite, kad AVestsi

dėje atsirado toks užsispyrė

lis žemaitis, kad ėmė kalbėti:’ 

„man daugiau nebereikia Auš 

ros Vartų parapijos ir jos 

mokyklos, nes mano vaikai ne 

beišlipa iš sniego, tad tegul 

eis jie viešon mokyklon, o aš 

prisirašau lenkų bažnyčion!”

NEKALTO PRASIĖJIMO 
ŠV. PANELĖS MERGAIČIŲ 
SODALICIJOS VEIKIMAS

WEST SIDE ŽINIOS

kos da nebuvo šioje parapijo

je).

Visi kviečiami atsilankyti. So 

dalietes prašo pasižymėti salt 

ant kalendoriaus,- kad balan

džio 30 d. įvyksta Sodalieijos 

šokių vakaras. S o dai i e te.

Marąuette Park. — Kelis 

kartus buvo rašyta „Drauge”

MOKINYS PERŠOVĖ 
MERGAITĘ

Kovo 4 d. vakare Vilijam

polės! amatų mokyklos moki

nys Vladas Vilimavičius, 15 

įmetu vaikas, montekristu per

kovė Stepai Snačinskaitei, 10 

metų mergaitei kaklų. Snačin- 

skaitė nugabenta į ligoninę.

• “R.’!

VISI BALSUOKIT UŽ

e JOSEPH J. GRISH

REPUBLIKONAS KANDIDATAS
ANT STATE REPRESENTATIVE 

ll-to Senatoriai Distrikto.

4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenvvood 5107 

j Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 

nuo 6 iki 8 vai. vak. apart

1
šventadienio ir ketvirtadienio,

1900 S. HALSTED STREET

NAMAI

4193 ARCHER AVE.

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

ADVOKATAI
Tel. AVentvvorth 3000

Rez. Tel. Stewart 819J

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 

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

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

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

Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5
—

OPTEMITRISTAIA. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-4 

Vakarais

Tel. Vlctory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTA8

Tel. Victory 0562 
7-9 vai. vak. ąjpart Panedėlio lr

Pėtnyčios

JOHN b: bordena 9 • «
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

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

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 3090 

Name; S iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 var 

kare. Sereddsucis ir Pėtnyčio- 

mis nuo 9 ild 6.

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

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

Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.

NAUJOS DAINOS
LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO

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

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

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

X Antradienyje ir trečia

dienyje, kovo 25 ir 26, taip 

užvertė mus sniegu, kad mu- j 4 Aukštas krčantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius)

ADVOKATAS
4631 S. Ashland Ave. (2 lubos) 

Telef. BouĮevard 2800

RESIDENCIJA: 
6615 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9723

žesnieji ir toliau gyvenų mo 

kiniai nebegalėjo išbristi ir 

dėl to mokyklon mažai susi

rinko vaikų ir tuos pačius at

leidus apypietyje prisiėjo na

mo paleisti.

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-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c

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

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampu Michigan Ava 

Tel. Pullmau 6950 ir 4377

X Kun. Juozapas Jusevi- 7> Einu pxr dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ...................................... 30c

čius, Hv. Kryžiaus ligoninės į g Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) .............................. 30c

kapelionas, kovo 25 d., turėjo į g yaį aUgOm, augom Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30c 

ilgų kelionę. Jis skubinosi į i
Union stotį, kad 11 vai. ryte i10' Eintt nu0 P“1 Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c

Daugiau perkante duodame nuošimtį.

Reikalaukite tuojau

“DRAUGAS” PUB. CO.

M tento Ofise Pngal Sutartj:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 ir 926 
Tel. Franklin 4177

gavus traukinį. Iš Marąuette į 

parko išvyko 9 vai. ryto ir i 

vos ne vos Aušros Vartų kle- ' 

bonijų pasiekė po pietų. Tai1 

buvo rekordinis Western ave.

gatvekarių „judėjimas. ’' 12334 S. Oakley Avenue, Chicago, Illinois

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rezidenclos Tei. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
»

Rusas Gydytojas lr Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų lr visų chroniškų ligų

Ofisas 3600 W. Roosevelt Road 
Kampas Central Park Ave. - 

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

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėllomis lr seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 

Ir X-RAY
2130 AVEST 22nd STREET

CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILVVAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartj

DR. A. J, JAVOIŠ
Vai: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Ave. 

Nedėlioję pagal sutartj.

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6912

DR. A. J, BERTASH
DR. S. BIEZIS

2464 SO. HALSTEL STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 1291 S. VVALLACE STREET į RezldenclJ'a 

__ _____________ ' Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X — Spinduliai 

Ofisas 2201 VVest 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal '6222 

6640 So. Maplevrood 
Tel. Republic 7868

Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v. 
Nedėlioj: 10 — 12 rytoTel. Hemlock 8161

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2426 VVest 69 Street
▼ai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9 

▼, v. Nedėlioj susitarus.

DR. ŽMUIDZMAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS
4740 Dorchester Avenue

Tel. Drezel 6323 
Vai.: 8 iki 10 ryto 

6-8 vai. vakare

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659
.i. .. rb-flrtMŽei-, i

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava. 
Valandos 11 ryto iki 8 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų Įtempimų kurta 
Mtl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
mo, skaudamą akių karštj. Atitai
sau kreivas akla nulmu cataractua 
Atitaisau trumpą regyste lr tolimą 
regystą

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro-' 
maa su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos valkučiama

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėllomis nuo 10 ryto iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVE. 

Tel. Boulevard 7589

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

DENTISTAI

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
12 nuo 2—4 poVai

Office Boulevard 7642

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4646 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

ryto nuo 10- 
pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėllomis 10 Iki 12

Telef. Midway 2880

Tel. Canal <222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

▼alandos* Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare

Seredoj pagal sutartj

Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY

4193 Archer Avenue
Rez. Tel. Lafayette 4365

Boulevard 7689

Tel. Boulevard 1461

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgą* lr AkuSerle

3343 SO. HALSTED STREET
▼alandos: Nuo 2 — 4 p. p.

7—9 vakare

OR. HERZMAN
Ii RUSIJOS

Gerai lietuviams žinoma* par 22 
metus kaipo patyrė* gydytoja*, ahi- 
rurgas lr akušeri*.

Gydo staigia* lr chroniška* U> 
gas vyrų, moterų Ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokiu* 
elektro* prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
Rea Hemlock 7991 VALANDoS: Nuo 19 — II plotų tt

nD A D K A 71 AI1QVIQ Duo 4 lkl 7:,# ’al ™kar»- Ulll Al ll hAILAUuMu Tel. ®««> canal 2116 Rea. Bo. Pkon
2228, arba Randolph <896.

DENTISTAS 1 ■■■>.. ..
4712 So. Ashland Avenne
▼ai.: Nuo 9 ryto Iki I vakare

Telephone Central 4924

F. W, CHERNAUGKAS
ADVOKATAS

124 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo t: lt Iki 6 vai. vak. 
x>cal Office; 1909 Bo. Union Ava. 

TeL Rooeevelt 2716 
▼ai. nuo 6 Iki 9 vaL vak.

Ekspertas tyrimo akių lr pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kamp. 12 St. 2 aukštas 
Paatobėklt mano Iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto Iki 8:10 va
karo. Seredomis nuo 9:20 Iki 12 v. 

ryto. Nedėllomis nėra skirtų 
valandų. Room S 
Phone Canal 6629

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

Tel. Armltage 1740 453 J $Q ASHLAND AVE.

Tel. Yards 0994DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIB)

Dentlstae
1608 Milvvaukee Ave.

Kampas North Ave.
Northwest Tower Bldg. Room 809 

▼ai.: 9—11 ryto: 1—1:24 vai. vak.

Rezidencijos Tol. Plaza 3200

VALANDO8:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakaro.
Nedėl. nuo 10 lkl 12 dieną
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8 DRAUGAS Ketvirtadienis, kovo 27, 1930

GRABORIAI: CHICAGOJE
S. D. LACHAWICZ

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

sia. 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

žINiy-žINELĖS

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.%
PAGRABŲ VED® J AI 

Didysis OfiBs:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 lt 174S 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 40 Ct, Cicero 
Tel. Cicero f794 

SKYRIUI
Siti Auburn Avenue 

Tel. Boulevard S201

X Chieaga ir apielinkes už
pustyta iki „ausų.”

X Ateinantį sekmadienį 
Dievo Apveizdos bažnyčioje, 3 • 
vai. po pietų įvyksta šventas 
koncertas, kurį išpildys L. V. 
„Dainos” choras. Choras su 
solistais giedos kantatų ‘‘Sep
tyni Žodžiai nuo Kryžiaus.” 
Vargonais akompanuos muzi
kas H. Cobb.

X Kelios dienos atgal gir
tas automobilistas įvažiavo j 
žinomų Peoples Furniture Co. 
krautuves ant 63rd St.' prieša
kinį langų. Sudaužė langų ir 
sužalojo daug išstatytų rakan 
dų. Nuostolių padaryta arti 
1,000 dol. Automobilistas su
imtas.

X Gegužės 4 d. L. Vyčių

A. PETKUS

„Dainos” Choras Meldažio sa
lėje ruošia nepaprastų vaka
rų. Programoj be paties choro 

'ir solistų, solisčių, bus juokin
ga komedija “Teodolinda”. 
Po programos bus šokiai. Pa
samdyta gera orkestrą.

IŠ VYČIŲ VEIKIMO

J. F. RADZIUS
GRABORIUS

Ofisas

Brighton Pk. — Žiūrint į 
pereitų metų veikimu, daug 
yra nuveikusi Liet. Vyčių 36 
kp.

Pirmiausia laimėjo vietų 
prirašyme naujų narių. Turėjo 
gan stiprius sporto ratelius 
ir veikėjų. Manome, šiais me
tais da daugiau nuveiks to
dėl, kad iš nesenai įsirašiusių 
narių daugelis imasi darbuo
tės. Vyčių vajuje kp. dabar y- 
ra pirmoje vietoje, bet daug 
da yra jaunimo, kuris neprisi 
rašė. Tėveliai, paraginkite pri 
sirašyti, nes ši ketvirtadienį, 
kovo 27 d. baigiasi vajus.

3238 S. HALSTED STREET

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

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

Gerb. „Draugo” Redakcija:
Mes norime tamstoms pra

nešti apie programas, kurias 
duodate su Peoples Furniture 
Co. iš stoties AV1IFC. pirma
dienio vakarais.

Mes, waukeganiečiai iš tos 
stoties nieko negalime girdėti. 
Taigi nelinksma, kad lietu
vių lietuviškų programų mes, 
lietuviai, negalime girdėti. 
Mums rodos, kad tamstos pa
rinkote menkų stotį.

Ar „Draugas” su Peoples 
Furniture Ctf. negalėtų gauti 
geresnės stoties, kad ir mes 
galėtumėm girdėti.

Gerb. „Draugo” red.:—

Komunijos ir Mokyklos 
nelių Sodality.”

‘Ber-

Pamėklių kaime, Vcndžio- 
galos valsčiuj, Kauno apskri
ty, pas Pupkevičių surengta
me vakarėlyje Ant PšenoŠka 
peiliu sunkiai sužeidė Juozų 
Plaučiūnų, gyv. Vendžiogaloa 
valsčiuj, Bučiūnų kaime. ‘R.’

HOTELIS

pideli, gražūs, švarūs kam
bariai nuo $3.00 savaitėj ir 
aukščiau. Karštu vandeniu šil
domi, maudinės.

2047 W. 21 Street

riGIAUSIAS LIK. GRABORIUS. 
CHICAGOJE

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

OP5SAS
448 VVest 1S St. 
Tel. Canal 4174 
SKYRIUS: 82S8
8o. Halsted Street 
Tel. Vietory 4488

Tel. Vietory 4088-89
Res. 4424 S. ROCKWELL ST. 

Tel. Virginia 1290

Phono Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

Brighton Pk. — Pereitų; sek 
madiemį Vytauto Teatr. kliu
bas ‘‘in corpore” priėmė Šv. 
Komunijų. Nors mažas būre
lis jaunimo, bet visi dirba iš 
vien.

X Taipat Nekalto Prasidė
jimo Moterų ir Mergaičių dr-
ja ėjo “in corpore” prie Šy.

PADĖKA.

lt asu patarnavimas 
nsuomst sąžiningos lt 
aebrangus, nes netari 
me Išlaidų užlaikymu* ( 
įkyrių.

A. A,
ANTANAS

W00LBEKAS
Nauja, graži ko 

plyčia dykai.
3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu / automobilius visokiems 

kalame. Kaina prieinama.
rel-

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tei. Roosevelt 7532

J. LuleviČius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
8103 S. Haleted 
St Chicago, III.

Tel Vietory 1118

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street

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

Paliko' dideliame nulludime 
moterj Bronislavą po tėvais 
Kiselaitė, augintinę Barborą. Jo- 
kubauskienę ir augintinę Rl- 
chard, bro’.’J Vaclovų, seserį Zo
fiją Pocienę, švogerj Albertą 
Kisielių ir giminės.

Kūnas pašarvotas S68 E. 
Kensington Avė.. laidotuvės J- 
vyks subatoj kovo 29. Iš namų 
8 vai. bus atlydėtas J Visų 
Šventų par. bažnyčią, kurioj J- 
vyks gedulingos paenaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas J šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę:
Moteris, Augintines, Brolis, 

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

METINĖS v SUKAK- 
TUVĖS

A. f A.

ALBINAS
AMBROZAITIS

Mirė kovo 28, 1929, o palai
dota* šv. Kazimiero- kapinėse 
balandžio 3 d.

Atmlntihės, trejos iškilmin
gos šv. Mišios įvyks pėtnyčtoj, 
kovo 28 d. 7:30 vai. 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.

Nuliūdę:
Tėvai lr Brolis.

Mėnesinės Sukaktuvės

A. -j-A

Kampa* 46tn Ir Paulina 
Tel. Blvd. 5! 08

Sts

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai. gerai lr pigiau 
negn kitur. Koptrtia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street 
Canal 8181

Petras Bubelis
Mirė vasario 27 d., 1930 
m„ o palaidotas Šv. Ka
zimiero kapinėse kovo 3 
d.

Atmintinės šv. Mišios 
įvyks Subatoj kovo 29 d. 
7:45 vai. ryte Aušros Va
rtų parap. bažnyčioje.

Visus gimines, pažįsta^ 
mus ir kaimynus nuošir
džiai kviečiame dalyvau
ti tose pamaldose.

Nuliūdę: Moteris, Sū
nus ir Dukterys.

ZIGMONTAS
KUINIUS

mirė kovo 24, 1930 m. 11 vai. 
naktį 18 metų amžiaus. A. a. 
Zigmonlas gimė gegužio 24, 
1911, Chicago, III.

Paliko dideliame nulludime 
motiną Antaniną, po tėvais Nor- 
butaitę, tėvą Antaną, 2 seserį 
Bernice lr Stefaniją, 4 brolius 
Viktorą, Antaną, Joną ir Juo
zapą lr giminės.

Kūnas pašarvotas 4101 So. 
Oreen St. LaMotuvės įvyks 
pėtnyčioj kovo 28. Iš namų 6 
vai. bus atlydėtas į Sv. Kry-. 
žiaus par. bažnyčią, kurtoj į- 
vyks gedulingos pamaldos nž 
velionio sielą; Po pamaldų bus 
nulydėtas į ftv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiams vistu 
gilnlnee, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Motina, Tėvas, Seserys,

Broliai ir Giminės.
Laidotuvėm* patarnauja grab. 
Eudelkls, Yards 1741.

West Side. — kovo 9 d. bu
vo ištikro šauni 6v. Kazimiero 
Ak. Reni. 10 skyr. vakarienė. 
Visi atsįlankusieji praleido 
linksmai laikų ir atliko gerų 
darbų; i

Programų puikiai išpildė se 
sėlių Kazįmieriečių mokinės, 
mūsų parapinį., $ie prisidėjo, 
jų pagelbą, galėjom surengti 
vakarienę be jpkių išlaidų: S. 
Dobrovolskis, ,^M. Kaminskas, 
S. Kraujalįs, Ž. Dobrovolskis, 
R. Gerčius. ,Ą- ..Kaminskas, 
Rinktinas, S. Rudaitis, Vaitke
vičienė, D. Rabšeyičjus, S. 
Miknis, Masalskiene, Vištar- 
tienė, Gasparkjenė ir Bitinie- 
nė. Reikia neų^pįršti ir mūsų 
komisijos, kurį; dėjo daug jė
gų ir trusės, būtent pp. Mik
šienė ir Dačiolienė. Taipgi šios 
Hųiagios šeimininkės mokėjo 
svečius patenkinti: pp. Sloge- 
rienė, Bitinienė, Butkienė, Ro
kienė, p-lės Usaitė, Kamaraus- 
kaitė, Klikumiutė ir Rudžiutė.

Šie aukotojai savo dovanė
lėmis mums leido paremti Sėse 
lės VVest Side.

Po 2 dol. aukojo: Černaus- 
kienė Ona.

Po 1 dol.: V. Kazlauskas, 
A. Rokiškis, J. Pranskus, J. 
Kantautas, M. Gudleikienė, 
Radomskienė, Mikelienė, V. 
Duoba, Labanauskas, Lacha 
wich, M. Sasnauskas, P. La
banauskienė, Balčiūnienė, Viš- 
tartieno, K. Usaitė, F. Laba
nauskienė, M. Dobrovolskienė, 
A. Fabijonas, Peniukienė, S. 
Zaura, K. Šidlauskas, O. Da
čiolienė, M. Ragainienė, Y. La
banauskas, C. Stakus, V. Gle- 
bauskienė, V. Jusevičienė, H. 
Darin, 0. Urbanavičienė.

Taipgi ačiū visiems sve
čiams, aukotojams, darbuoto
joms ūži nepamiršimą mūsų rei 
kalelių. Tikimės kad ir sese
lės nepamriš visų mūsų savo 
maldose, Valdyba.

PRANEŠIMAI.
MSarąuette Park. — Šv. Ka

zimiero Akademijos Rėmėjų 
8 skyriaus mėnesinis susirin
kimas įvyks penktadienio va-

Didžiai dėkojam už tokius 
gražius koncertus, kuriuos 
duodate per radio pirmadie
nio vakarais. Aš keletu vaka
rų klausiau ir labai man jie 
patiko. Bet praeitų pirmadienį 
programa buvo už visus gra- 
žiausia. Neturiu žodžių tam 
programui aprašyti. Malonėki
te ir daugiau tokių programų 
mums duoti. Linksma, kad 
mes, lietuviai, turime tokių 
dainininkų, kurie gražiais bal
sais mus palinksmina.

Todėl, lai gyvuoja „Drau- 
gas”! Lai gyvuoja Peoples 
Furniture Co.! Lai gyvuoja 
mūsų dainininkai.

J. Lenkšienė.

kare, kovo 28 (L, 1930, 7:30 
vai., Gimimo Šv. Panelės au
ditorijoje. • - . .

Svarbu, kad kiekviena narė 
atsilankytų ir sugrųžintų pini 
gus už parduotus tikietus nuo 
paskutiniojo vajaus vakaro. 
Šiame susirinkime turi būti 
išduotas pilnas ir paskutinis 
raportas to vakaro. Valdyba.

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Seredoj ir Ketv. Kovo 26, 27 
“SBGOND CHOIOE”

Įdomi drama iš ženybinfo 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.

,Wm. J. Kareiva
Savininkas 

Del geriausios rųfilea 
ir patarnavimo. Saukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klanSt- 
alų. sviesto lr sūrių

4644 So. Paulina St.
Tek Boulevard 1884

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

auksinių lr sida- 
orinlų daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos lnstru- 
mentua

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK SS >4

Office of County Clerk 
of Cook County, Illinois.

State of Illinois)
) SS

County of Cook )
Laikantis provlzljos Sekcijos 34

Proimerlų rinkimų Illinois valstijos 
įstatymo, aš šiuomi tikrinu, kad po
pieros spa'.va p rai m erių 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 — Balta
TĄ VISKĄ liudydamas, aš pa

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

ROBERT M. SWEITZER 
County Clerk of

Cook County, Illinois.

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 Reyal teki
niais ir kitais ištobulinimais, 
kokiais tiktai Nash gali pa
puošti! Už tokias prieinamas 
kainas pas
BALZEKAS MOTOR SALH^Į 

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

ĮVAIRŪS kontraktoriai
■ ■■■ ....... 1..: - 11 j 1........... wi

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTOBH’8

Poperioju, moliavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

8tatau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 553*

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

JULIUS ALICKIS
Namų taisymo ir statymo 

KONTRAKTORIUS.
Turiu namus, kuriuos mainy

siu ant ūkio Lietuvoj.
2150 So. Hoyne Avė.

Tel . Canal 5529

MORTGEČIAI-PASKOLOS
2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama | vieną dieną 
Perkame real estate kontraktoa 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas *644,444.44 
8444 BO. KEDZIE AVENUB 

TsL Lafayette <788-6714 ■f
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinam pinigus ant medi

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

Public Mortgage Ezchange
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 CHICAGO, ILLINOIS

JOHN & CO./PAKEL
(PAKALNIS)

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

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

mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Rendūojam fla- 
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankylcit į ofisą: 
2621 W. 71st St., Hemlock 0367 Rea, Grovehill 1640

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

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

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

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic, 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus. •

REAL ESTATE

13 Apt namas, veik naujas, po 
2-3-4 kamb- Viskas išrenduota, ge
ra vieta, pigiai 358,000. $3,000 cash. 
1-mas morg. $43,000. Savininkas 
$009 No. Leavitt, Palisade 0321.

Tikras Invcstnų>ntas, 10 vieškelio 
Vus, Jotai po $325, geros) iėlygos. Sa
vininkas, kamb'. 1357, 111 W. Wash- 
įngfcja st.

FARMOS.

20 akerių prie vieškelio, 3-4 m. 
nuo miestelio, 16 Jn. J So. Haven, 
namas ir kiti budlnkai, puiki vieta 
vižtyrps. $2,500. Farma ift 40 ak. su 
namiuku. $1,600. Savininkaa John 
Erikson, 2177 No. Mobile Avė.

Reikalauk surado, 30 narnų, 4750 
iki $250,000. Saviftinkaa Roland O. 
Watson, 7178 Addison.

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

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

BIZNIO PROGOS

Restaurantas, pigiai, 48 krėslai, 
tinka vyrui su pačia. Einame, it biz
nio, 1843 Wi. Lake St. .

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Ice bozial $36 dabar po $10. Geo. 
Macozan. 427 No. Humphrey avė., 
Oak Pk.
ŪŽ $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 medžio miega
mosios setas sn springsais ir 
madracais, 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 Avė. 1 blokas j 
rytus nuo Cottage Grove Avs., 
Tel. Stewart 1875.
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