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LAIVYNŲ KONFERENCIJOJ SUSTOJO 
VEDAMI PASITARIMAI

PATI KONFERENCIJA GAL BUS NU
TRAUKTA PENKTADIENĮ

VIRGINIJOS TURTUOLIŲ PRAMOGOS
..... ..... Mm..—

A x č' •
X

Rusijos Sovietai Baisesni Už 
Engėją Neroną

_ ___ • ’ J

CLEVELAND, O. (per pas-k . Jo Malonybė pareiškė, kad, 
tą). — Kovo 19 d. dešimtys Ji šiandie Rusijoj sovietai yrfljj 
tūkstančių katalikų bendrai sn toli baisesni krikščionių engė-

' kunigija šioj vyskupijoj mei

Pulk. Slawek Lenkijos Kabineto 
Priešaky

BRITŲ SU EGIPTIEČIAIS SVARBI 
KONFERENCIJA LONDONE

‘SS]

li
I ’

'dėsi už persekiojamus Rusijoj 

| krikščionis.

J, Einant Šventojo Tėvo pa- 

j reikštu noru, vietos Šv. Jono 

' katedroje vyskupas Schrembs

jai už Neroną, ir Diokletianą.

i Tą pačią dieną vyskupas, 
i pasiuntė kablegramą Šventą-, 
jam Tėvui. Pranešė, kad Cle
velando vyskupijos visose 23’

celebravo Pontifikales Mišias. įse parapijų bažnyčiose įvyl

TIKRAI GRIŪVA KON
FERENCIJA

LONDONAS, bal. 1. — Lai

vynų konferencijoje nauji ne

sutikimai iškilo, kada Brita

nija griežtai atsisakė patenki

nti Francijos reikalavimus.

LENKŲ KABINETO PRIE
ŠAKY SLAWEK

VARŠAVA, kovo 31. — Ma

ršalas J. Pilsudskį ir toliaus 

pasilieka Lenkijos diktatoriu

mi.

j.Po šv. Mišių vyskupas sakė 

I pamokslą apie Rusijos krikš-

’čionis išpažintojus ir kentėto- 

I
Atvaizduojama, kaip Virginijos turtuoliai susirikiavę leistis medžioklėn Blue Ri- jus, apie žuvusius už tikėji-

dge plotuose. •mą ir gyvųjų vargus.

specialės pamaldos už persi 
klojamus krikščionis Rusijoj.- 
Melstasi, kad Gailestingasis 
Dangaus Tėvas išgelbėtų Ru
sija iš tos baisios nelaimės.

UŽGRIAUTA 16 ANGLE- 
KASIŲ

KETTLE ISLAND, Ky.,

__ _ ,................................, . kovo 31.) — Pioneer Co. ang-

Kada kairieji gaivalai anąi.. , .. . v. v |bų kasykloj įvyko sprogimas

Sustoję ir privatiniai tar- ’ ieil5. PasiP1Rsino marša o užgrįovė išėjima 16-ai da- 

broliui sudaryti kabinetą, ma

ršalo liepiamas respublikos 

prezidentas Mosčioki ministe

rių pirmininku paskyrė pulk.

Valerą Slawek.

pusaviai pasitarimai. Praneš 

ta, kad ateinantį penktadienį 

pačių valstybių gerovei kon

ferencija gal bus nutraukta.

rbininkų.

Darbuojamasi prie jų pri

sikasti. Kadangi sprogimas 

sunaikino ventiliacijos maži-

CHICAGOJE
PAKEISTĄ VISA RINKI

MŲ MAŠINERIJA

TREČIU KARTU IŠ
SIRENGĖ... ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Paliesti pavasario dvasios, KOKI BUS MOKYTOJAMS žudyta namų savininkė, pil. 

trys Clautier broliai; Rov, 13, KURSAI 'Ruba Baranaitė, 40 metų am-

George, 11, ir Prentice, 9 me- i žiaus panelė. Žmogžudį seka

ITALIJA LAVINA MI
LICIJĄ

ROMA, bal. 1. — Italija 

yra sudariusi skaitlingą faši

stų miliciją. Pastaraisiais lai

kais apie 300,000 milicininkų 

imta militarizme lavinti. Ar

timoj ateity jiems bus išda

linti šautuvai. Į metus laiko 

norima milicininkus išlavinti 

taip, kaip nuolatinę kariuome

nę ir sujungti su pastarąja.

i Slawek į savo kabinetą į-merijas, vargiai jie bus rasti 

•traukė visus buvusio ministe-' gyvi, neturint jiems tyro oro. Į 

rio pirmininko Bortelio niini-

sterius, išėmus iždo ministerį.

Naujos valdžios su seimu 

(susikirtimas neišvengtinas.

• Matyt, seimas bus paliuosuo- 

’tas ligi rudens.

KOMUNISTŲ RIAUŠES 
FRANCIJOJE

LENS, Francija, kovo 31. 

— Keli tūkstančiai socialistų 

(mehševikų) čia turėjo susi- 

BRITŲ SU EGIPTIEČIAIS ''rinkimą nusiginklavimo klau- 

DERYBOS j dmu. Kalbėjo parlamento at-

__________________ i stovas Paul Boncour. ,(( į,
LONDONAS, bal. 1. — Va-į Komunistai puolė susirinki-

Po praeitos piliečių regist-Hų, sekmadienį apleido namus,’ Ateinančią vasarą šviet. mi- 

racijos Cock apskrity susek- ',638 East 89 gat., kada tėvai nįsterija projektuoja pradžios 

'ta suktybių. Pradėti tardy-, kažkur buvo išėję. Tai buvo mokytojams pedago-

mai ir tuo pačiu laiku apie trečias kasmetinis pakilimas gjnjus kursus Ukmergėj. Tai 

2,000 rinkinių teisėjų ir kler-jvykti kur į Vakarus. . jyg nuolatiniai kursai, daro-

ikų pakeista naujais asmeni- ' Šiuokart jie pasirūpino pa- mi kaamet. šiemet bus aštun-

mis. ! siunti kiek maisto, tėvo reyo- |į jg eilės. Kursai daromi į-

Laikraščiai praneša, kad tie lverį ir 3 dolerius. I aliko vaįriose Lietuvos vietose. Tuo bvo 31.— Prezidento ltooverio

nauji teigėjai ir klerkai nesą .kortelę, kad jie vyksta į K a- ųū(ju ministerija nori visus į įstatymų vykinimo komisijos

tame darbe ipęątę ir štai ba- pifprųpą. , - > ' mokytojus supažindinti su da-j pirmininkas AVickersham čia.

landžiu 8 č?p?r rinkimus ga- į Visi trys pasieki; Palos Pa- rpo m„kyklos principu. j kalbėdamas nurodė, kad .jo

di įvykti daug betvarkės ir ne-, ik, 6 mailės nuo namų. Tenai, . j VAriq„inii Pnmfei-in turi dnn-susikūrė ugnį ir suvalgė pasi-į K**™* k“""* bus k“°JeIkomisija tan daa- 

init® maistą. Sutemo ir buvo,Ti<‘toJ- š,emet Ukmergę pasi- 1,0 pi"lnlncijos vj-

šalta. Šis nepatogumas juos i- ^uko dėl to, kad ten yra ge-

, tikino, kad verčiau gryžti na- ra amatQ mokykla. Kursai te-

policija. Mano, kad greit su- 

stvers. “R.”l

TEISMAI DAUGIAUSIA 
UŽIMTI PROHIBICIJA

NEAV HAVEN, Conn.’, ko-

susipratimų.

RYTOJ PRASIDEDA 
CENZAS

kinimo klausimą tyrinėdama.

SVETIMŠALIAMS PA
VOJUS

SHANGHAI, bal. 1. Iš Kia- 

ngsi provincijos sostinės Na- 

nchang praneša, kad raudonų- 

j‘ų plėšikų (kiniečių komunis

tų) gaujos palengva veržiasi 

ant sakomo miesto ir į šiau

rių pusę. Grąsina jie visiems 

svetimšaliams, kaip misionie

riams, taip kitiems.

Apie 16 katalikų misionie-I 

rių likimą Kanchowe neturi

ma žinių.

PATVIRTINO YOUNGO 
PLANĄ

kar čia, prasidėjo britų su E-' niQ- Kil» riaušės. Policija du 

gipto atstovais konferencija Į komunistu pašovė. Trys soci- 

tikslu Egiptui įgyti daugiau '.alistai suraižyti. Nukentėjo ir, f j, gi provincijoj, ty. ūkiuose i

laisvės, jei negalima visiška 

nepriklausomybė.

Kalbama, Britanijos vald

žia pasiketinusi nusileisti dau 

įgely dalykų. Bet apie kariuo-

vienas policijos viršaitis.

Jis pranešė, kad federaliai

_ i m0- . | sis nuo liepos 1 d. ligi rug- j teismai vieneriais metais ia—j

Rytoj visoj šaly prasideda Į- Kada tėvai susirūpinę pra- Iručio L> d. įklausę 56,455 bylų j tik vienos

federalis cenzas (gyventojų'nešė policijai, jie visi trys' Be tų, bus kūno kultūros j prohibicijos reikale. Tokiu bū- 

surašymas). Miestuose cenzas''gryžo kaip 9.00 vakare.1 kursai. Nenustatyta tik vieta. Į du teismai turi labai mažai 

turės, būt baigtas į dvi savai-! ----------------- ------------------------------| Vieni prašo Palangoj, kiti A--laiko kitiems reikalams.

iir mažesniuose miesteliuose

, . — j vieną menes j.

16 SUŽEISTA AUSTRIJOJ . Lietuviai turi pasisakyti lie

tuviais. Turi reikalauti, kad

A IENNA, Austrija, kovo jje būtų įrašyti lietuviais, 

menės atšaukimą iš tos šalies 31. — Hirtenberg miestely so- 

,negali būt kalbos. Tuotarpu ’-cialistai užpuolė pravažiuoja- 

Egiptas daugiausia ir kovoja'nčius automobiliais fašistus.

britų kariuomenę.

AREŠTUOTI 25 DELE
GATAI

BERLYNAS, kovo 31. — 

Čia turi posėdžius Pasaulio

16 žmonių sužeista. Tarp su-

Suvažinėta vienuolė
Praeitą šeštadienį į Chica-

.žeistų yra žandarmų viriaitis. ?» atvyko vicnon J

'jon Sesuo Matilda iš Milwau-į 

kee, AVis.

Trečias brolis pakliuvo
Už automobilių vogimą su

imtas Edward AValz, 17 m., 

2811 La Šalie gat.

Suimto vienas vyresnysis 

brolis nesenai teismo nubaus

tas miriop ir nugalabintas. 

Kitas brolis pašautas kovoje 

su policija.

lytuj. Antri kūno kultūros pa- 

! grindiniai kursai bus Kaune 

Į.— supažindinti mokytojus su 

krašto gynimo reikalais. Juos 

ruošia krašto apsaugos mini

sterija ir dėsto kariai. J juos 

priima tik vyrus.

IŠIMTI IŠ ATEIVIŲ 
KVOTOS

AVASHINGTON, kovo 29.- 

Kongreso žemesniųjų rūmų 

komitetas pripažino, kad šios

. v,. . • šalies piliečių tėvai, kurie no-
Moterims mano suruošti ve- .........................„

, I ri į Ameriką atvykti, išimti is
liau dvejus kursus — pamo-i ‘ ’

, . ... i • -ateiviu kvotos, tv. kvotos jųkyti, kaip gintis nuo dujų, ir ’ - **

pirmosios pagalbos. Tokių ku-

NAUJAS KABINETAS 
REICHSTAGUI

neliečia.
Žydų protestas

■i Chieagos žydų organizacijų ’ įsų ypač daug ruošia estai ir 

Su kita vienuole jai išlipus (delegatai praeitą sekmadieni • suomiai, kurie vis stengiasi 

iš gatvekario ties Adams ir turėjo susirinkimą. Protestą- apsisaugoti nuo bolševizmo pa 

j ___ ’ Clark gat. pastos trokas už- j vo prieš sumanymą šioj šaly ,vojaus. Paskum tik vienoms

; registruoti svetimšalius. Re- ‘ moterims mano suruošti tre- 

i zoliucijoj pareikšta, kad tas ’ čius, specialinius fiziško lavi- • ’

TURKIJOS MOTERIMS 
POLITINES TEISES

ISTANBUTj, Turkija, kovo 

Turkijos seimas Ango-

i. Šiuo tarpu "vedamas ro- Prav«,ė ka™»-

v. ... Tx •• mi einant moterims suteikia-susirasinejinias su Danija, . .

kur toki kursai dabar labai n,os Politi"ės >™"'«'P»-

.............  ___ _______ BERLYNAS, bal _________v_7iC4» 11* x x nu -X mktmiuiv z * j i • • • • „ v •
Valstiečių Kongresas. Atsto- .)as Vokietijos kanclieris Bru-i 0 ( ’° 11 uzniu“ *' 

ening šiandie eis reichstagan 

/(parlamentan). Reikalaus 

patvirtinti savo kabinetą.

va ujama 17 šalių.

Nuvykusi policija patikrinoPARYŽIUS, kovo 31.

Francijos parlamentas 530 ba- delegatų pasus ir susekė, kad 

Įsais prieš 55 patvirtino You-

ngo (karo atpildymo) planą.

Atsargos karininkų su
važiavimas

yra priešinga amerikoniškai 

dvasiai.

mmosi.

GAL ŽUVO 7 JŪREIVIAI

i25 jų neturi jokių pasų. Jie 

areštuoti. UŽBĖGO ANT MEŠKOS

LERAVICK, Anglija, bal. 1.

— Nuskendo laivas Ben Do- 

ran, kurį audra sudaužė į pa- —Praneša, Besarabijos pasie- 

kraščių uolas. Matyt, žuvo 7bniu sekąs nepaprastas bolše- 

jūreiviai. pvikų veikimas.

Pačioj Besarabijoj vietomis 

įkilusi betvarkė, plinta visoki 

įsąmokslai. Abiejų pusių sar- 

gyljos dažnai apsišando. Besa

rabijoj suimta keletas Mask

vos agentų.

LISBONA, kovo 31. — Pie

tų Portugalijos pakraščiuos 

jūros audroje nuskendo' žuvi

ninkų valtis. Žuvo penki žuvi

ninkai.

BESARABIJOS PASIENIU T<XLI.^ AS’?;stlį®’. baL L 

vfiizimai i— Norėta suimti Estijos sei-

,mo atstovą Keer uz jo prieš-

BUKAREŠTAS," kovo 31. ™lstyWn' v<“ikh"’' •’!" .tad

persitaiso moteriškes rūbais ir

pabėgo į Rusiją.

i Gauta žinia, kad Petrogra

de jj suėmė čekos agentai. 

Keer yra komunistas. Bolševi

kai jį kaltina, delko jis pabė

go iš Estijos.

PLATINKITE “DRAUGĄ"

Illinois Atsargos Karininkų 

Sąjunga tomis dienomis Chi

cagoj turėjo metinį suvažia

vimą.

. . . ... i i • a • i • a- liniuose (miestų) rinkimuoseApkraustyta mokykla ! madoj, b ten nor. paa.kv.eal,
Plėšikai aną naktį įsikraus- prityrusią mokytoją, kuri mū- 

tė į Nicholas Senn High'siškes pamokytų specialios 

School. Atplėšė “seifo” du-

miestuose užimti valdvietes.

moterų gimnastikos.

rytės ir pagrobė ,ligi 300 do-i Žemės ūkio rūmai, susitarę HICA(d) IR Al ) LTN- 

: lerių, be to, didelį pundą ti-jsu šviet. ministerija, ruošia Šiandie pramatomas

Tomis dienomis Evanstonuiįikietų, pagamintų mokyklos'• žemės ūkio kursus Kaune ir ^°bis ar sniegas; šalčiau.

pakartotinus kursus Dotnuvo- - -• . ------------------ 1

“R.”

38 metu sukaktuvės

i suėjo 38 metai, kaip naudo-' vakarui, 

jjasi miesto vardu. Iškilmių ne 

buvo, nes tam tikslui neturė

ta fondo.

Apiplėšęs 15 stočių
Cyril Doclin, 18 m., suimtas. 

Jis išpažino apiplėšęs 15 ga

zolius stočių.

je.

STEIGS ORO STOTIS

LISBONA, kovo 31. — Po

rtugalijos valdžia išsprendė 

lakūnų naudai pastatyti oro

ŽUDO PANELES

Kovo mėnesį naktį iš 8 į C 

d. Ukmergės mieste, prie Kar 

stotis Madeira, Azorų ir Capeį no gatvės 31 nr., savo bute 

Verde salose. • nežinomų piktadarių nu-

PINIGŲ KURSAS 
Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.831 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 13.98
Italijos 100 lirų 5.23
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.9J

I
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sakant, neoficialiai yra ištremtas iš tėvynės ir 

jau kelinti metai gyvena Prancūzijoje.

Darbo Federacijos suvažiavimas Kaune 

jam pasiuntė tokio turinio telegramą:

“L. D. F. Visuotino Suvažiavimo daly

viai, širdingai priimdami Tavo linkėjimus, dė

kingai minėdami Tavo didžius nuopelnus dar

bo žmonėms, giliai pasiilgę Tavęs tikisi vei

kiai matyti Tave tautos vadavimo ir vado

vavimo darbe”.

Šį sveikinimą dėti į Lietuvos laikraš

čius tautininkų vyriausybės cenzūra neleido.

LIETUVIAI PRANCŪZU SPAUDOJE ŪKININKŲ ŠVIETIMAS ITALIJOJ,

DESPOTIZMAS.

ŽĮS TAS IŠ LIETUVOS.

Šiomis dienomis iš Lietuvos esame gavę 

tokį laišką;

į ' “Lietuvos padangėje nėra ir nematyti 

giedrėjimo. Viltys, kad p. Tūbelis ir p. Aravi- 

Čitis būsią sukalbamesni ir žmoniškesni tebėra 

viltimis, o gyvenimo tikrovė smarkiai plaka 

katalikus. Pastaruoju laiku vėl priėję, galima 

sakyti, ligi voldemariško rėžinio. Kalbama, 

kad šiomis dienomis išeisiąs p. Aravičius, nes 

tant- ''inkų tarpe eina didelis.trynimasis. Viem 

Uoi .u labiau spausti, kiti sako tegu bus 

ir taip, kaip dabar yra. Dr. Ambrozaitį iš

siuntė iš Kauno, kaip kalbama, p. Petrovskis 

SSSR atstovas Lietuvai ir p. Izidorius. Pir

masis dėl to, kad jisai organizavo krikščio

nišką'susirinkimą prieš persekiojimus SSSR, 

o antrasis bijojo didelio oponento kolektyvi-

Nesenai gavau iš Prancūzi

jos laikraštį “La Vie Catlioli

ąue”, (vas. 8, 1930), Kaip ant

raštė rodo, tai katalikų laik

raštis. Laikraštis didelis, ga

biai redaguojamas, turis rimtų 

sandarbininkų įvairiose srity

se. Minėto laikraščio dalyje--

“La Vie Litterairą” duodama į apie vidujinį 

taiųbia antras

jioma Lietuvoje, tačiaui. Lietu* 

va perdaug nežinoma pas mus, 

Prancūzijoje: nuo laikų pui

kaus straipsnio kunigo Que- 

net, laikraštyje “Nouvelle 

Journee”, 1921 metais, neat-

I
rodė kad musų katalikiškoji 

sjiauda būtų daug žingeidavus'

gyvenimą tos

daug vietos, staiųbia antras- Į tolymos valstybės, izoliuotos 

te: ‘‘Maria PecidCiSKaitė et tarp katalikiškos Lenkijos,1

la Renaissance natlonale lith- 
uanienne”. Straipsnio auto

rius prisidengęs inicialais: J. 

R. P. — Turinys? prielankioje 

lietuviams nuotaikoje. Šiam 

straipsniui progas* pasirodyti 

suteikė lietuvait|sx Šv. Kazi

miero Seserų Kongregacijos 

vienuolės sesers jffc-ijos Igna- 

cijos disertacija apie mūsų 

literatūros žinomą popularę 

rašėją Mariją Pečkauskaitę, 

rašliavoje plačiai žinomą kai

po Šatrijos RagariZT. Ta tema

nuo kurios ją skiria erzinantis 

Vilniaus klausimas, ir tarp 

protestoniškų Baltų, 

aukščiau aprašytoji 

studija sužadina prancūzų i 

katalikų palankumą prie jų 

brolių lietuvių!”

Reikia tik džiaugtis ir svei

kinti tokį Prancūzijos laikraš

Tegul j 

žingeidi j

čio “La Vie Catlioliąue” 

korespondento mūsų tautai pa

Valstybės teisės mokslas žino tris svar

biausias valstybių valdžios sistemas: parla

mentarizmą, kai valdžia reiškiama žmonių va 

lia išrinktų atstovų, monarchiją, kai valsty

bę valdo vienas asmuo prisilaikydamas įsta

tymų, ir despotiją, kai valdantis asmuo ne

žiūri nei konstitucijos, nei įstatymo, o vien 

tik savo užgaidų. Despotizmo būdu valdomoj 

šaly nelaukite piliečių veikimui laisvės. Kaip 

sako vienas senesniųjų prancūzų teisės filoso 

j l ų Montesąuieu, despotas bijo piliečių ir dre

ba, kad jie jo nenusikratytų. Jis yra prieš bet sesuo M. Ignacija gynė Mont- 

kokią veikimo laisvę ar savo nuomonės pa-’pellier universitete, skyriuje: 

reiškimą. Jam baisi piliečio drąsa, taigi ir at-į“Facultė dės Lettres”, įgiji- 

vira nuomonė apie patį režimą ar patį despo- j mui daktaro laipsiųo. LaikraS- 

tą. O despotizmas myli sau valdžią ir bijo, į tis paduoda disertacijos auto- 

kad jo kas nenuverstų. Del to despotas neken- rėš ir tikrąjį vardą — Teklė 

čia laisvų, savarankių piliečių ir juos laiko Gražytė, pažymėdamas taip- 

užgniaužęs savo valdininkų jėgomis ir Vals-j gi, kad tai pirmas atsitiki- 

tybėje, kurią valdo despotizmas, trokšta vi- mas, kas Lietuvos!1 vienuolė 

soks gyvenimas, kaip užvožtame inde ugnis? buvo prisiųsta mokytis į Pran 

Despotas drebėdamas už savo likimą bijo’cuzijps universitetą, reikšda-. 

mažiausio piliečių judėjimo. Despoto režimą imas vilties, kad ilgainiui su-

Italijos diktatorius Mbssolini darbuojasi visoj šaly į- 

vesti moderninius būdus (metodas) agrikultūroj. Tam tikslui

lankumą, kurio nuo tos šalies panaudojami prekiniai trakiniai c ?. r Vėti sunkveži-

sūnų taip retai mums tenka niiai (trokai) su aiškiais braižiniais, kurie teii.ia u- 

matyti. Lankanties Prancuzijo kininkams pamokas. Atvaizde parodoma, kaip Mussolini in- 

je teko patirti, kad prancūzųįspektuoja vieną tokių traukinių.

tautoje yra daug nuoširdumo į i—rr 11 ■ 1 -■ '?'■—l jji- ■■■

Lietuvai ir lietuviams, tik! «r TryT TV 7/^ lt J’SŪ- Mr-’ įdaras esti 

kad Prancūzijos valdžia yra j lul. JD JL IJ V VJ J Jp
sutartimi surišta šu musų!

priešu Lenkija, dėlto ir josJ^L 

politika ir jos spauda, ypač! 

valdiškoji, mūsų tėvynei, pa-1 

prastai, nepalankumo reiškė,)

Be abejo, dažnesni bendravi

mai su prancūzais mūsų san-

K. Blaivybės Dr-jos Biu 

letenis Nr. 9).

L. K. Blaivybes dr-jos 0, « 
valdyba.

Nesenai turėjo L. K. Blai-

tykius su jais žymiai pageriu- py^8 dr-jos naujoji C.
vaizdingai charakterizavo mūsų tautinio at- sidarytų prancūzų — lietuvių' tų, tačiau ir Prancūzijos vi-i^yba posėdį, kuriam pam- 

1 ’ 1 •__ 1 —

nėję paskaitoje apie demokratybę ir parla 

mentarizmą. Susirinkinio pasiturį konfesijų...Liolijfą diegų• - bemokattui n«žimo 

atstovams neleido administrafetįjai/>«piė. taT’pra- fpolicininkui. ka manai visuomenei 

rieše e^ffcy’tas ”. Dėlto po kelių dienų komen

dantas pastatė “Rytui” sąlyga: atšaukti tą 

žinutę arba jisai neįeisiąs spausdinti “Ryto”.

Bei to buvome priversti atšaukti, nors žinia 

buvo teisinga.

“Rytui” padidėjus gaunama daug kom

plimentų ir visi nepaprastai nustebę jo pa

didinimu.
Visuomenėje tautininkai neteko jokio var

do. Tiesiog jų gaila darosi. Jų žygiai paliks 

mūsų tautos istorijoj juodų dėmių, kurių 

nieks neištrins.”

Komentarai prie šių žinių, berods, nerei

kalingi.

gimimo poetas Maironis: “nei žodžio nei raš 

to neleidžia suspaudęs erelis sparnais”... Taip 

nei žodžio nei rašto. Jeigu tave troškina noras i nesu. Šis įvykis esąs taipgi 

patarnaut tavo broliams, juos apšviečiant,' įrodymu, kad pasauliožiūra

intelektuališkų santykių rete

žis, kurio nūnai beveik visai

la‘ . jiems šviesos atnešant — pasakyk prieš ke- į kįlanti vis prie aukštesnių.
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policininkui, ką manai visuomenei papasakot. 

Jei jis čia neįžiūrės ką nors pavojingo savo 

ponui — duos tau pakalbėt. Bet išvien bai

mėje gyvenantis rėžimo valdininkas amžinai 

■ visame kame pavojų mato: vistiek kas nors 

nepatiks. Iki kitam kartui į juodąsias kny

gas užrašys. O jeigu kaip — tai ras tau sau

gesnę vietą negu juodoji knyga.

ntakslų siekimo ir kOd tks Aūn 
ypafc apsireiškęs’ mokslo pa

kilimas Jungtinių Valstybių 

ir Italijos vienuolynuose pra

plis po visas šalis.

Straipsnio rašėjas pažymi, 

kad parinktoji tema lyginai

SVĖlklNA IŠTREMTĄ VADĄ.

O raštas... despotizmas žino jo galybę kai 

jis yra laisvas. Jam “sutvarkyti” yra raudo

nas pieštukas. Bet despotizmas, kaip sako 

Montesąuieu, tėra galimas trumpą laiką ir 

tik mažai pilietiniai susipratusioje valstybė

je. Tauta, kuri savo laisvę didelėmis aukomis 

atgavo ir brangina, despotizmo juo labiau pa

kęsti neturi, nes despotizmas būtinai kraštų 

prie prapulties priveda. Mylintieji savo kraŠ-

Kaip žinome, gerb. kun. M. Krupavičius, į patrijotai turi dėti visas pastangas des- 

Lietuvos krikščionių demokratų vadas, taip potizmo nusikratyti.

VI. Balnionis.

SUTRĖKŠTA ŠIRDIS.

(Novelė).

(Tąsa).

5. Sekmadienis. Ankstybas

— Nedidžiuokit sveteliai, prašom. 

Ragino valgyti, gerti stiprintis. Pro

tarpiais žvilkterėdavo pro langą. įtemp

tai patėmydavo. Ir vėl su svečiais. Ji lau

kė ko tai. Laikrodis rodė šešioliktą. Al

done darėsi nerami.. Vėl žvilgterėjo pro 

langą. Dviračiu važiavo vyriškis. Pasuko 

iš vieškelio. Keliuku į Tulauskų sodybą. 

Aldonei širdis tik tak!.. tik tak!..

— Ar... Žiūri. Akyliau. Įtemptai. Jis.. 

Pranešė motutei. Pati skubiai nubėgo į

vasaros

rytas. Mėlynė. Geltonkasė saulutė pra

simušė pro langus. Tulauskų sodyba se- 

Aai jau sukilus. Tarnaitė šluoja seklyčią.

TuTauskienė prie stalo. Tiesia baltas dro- 1 gretutinį kambarėli sutvarkyti savo tua-

bules. Aldone prieš veidrodį. Dabinasi I, lėtą. Kieman įvažiavo jaunas, metais var

giai antrą dešimtmetį peržengęs, juodais, 

kiek frizuotais plaukais, tamsiai rusvu

gretimam kambary. Ties durimis. Dunk

si... Privažiuoja vežėjas. Tėvelis ragina 

skubintis į ratus. Buvo paprotis tėve

lio vardinių ryte važiuoti bažnyčion. Po 

pamaldų užprašydavo kleboną su vika

ru, nuovados viršininką, dar ką ir šku

li.. -mg namo. Taip atsitiko ir šiuo 

Lt Vos sugrįžo. Bernas iškinkė šir

mius. šį tą apsitvarkė. Ėmė rinktis sve

čiai. Atvažiavo švogeriai. Tulauskų sesuo 

Marcelė. Pasak žemaičių, tris ristainius 

suestumei kol aplink a|x*itumei storumo 

bobr,.

:» a Amaras

se! madieniftis, antradieni ais 

ir penktadieniais nuo 12-14 

vai.

Alkolinių garimų ir tabako 
įvežimas.

Per praeitų metų gruodžio 

mėri. iš užsieniri į Lietuvą į- 

vižta vynuogių ir vaisvynio 

už 23,600 litų, spirito dirbi

nių — 14,700 lt., tabako lapų,suomenė privalėtų daugiau: S01nis pasiskirstė sekančiai;

Lietuva įdomauti. Ir mažos !Dr- A- pirmininku iš- tabako, papirosų ir sigarų —

šalys moka būti naudingomis noktas konferencijoj, kiu. TCJ,500 lt., apynių — 38,000. lt. . 

Šia proga tenka ' pasveikin-• TbiAaš-vice^pitm.,.,

ti Lietuvos Šv. Kazihiiėro S**.: Jonlšutė — Angelo į^argo Vai- 
seris I sfa 'įgjnmif'M^joį1 mok1/- R ^°8 Vedėjai' D. Tariio 

tOjosj tidigušms ‘ l,fancuzfjf6s ^aus^as - sekretorius, Jr 

universitetą su doktorato pa-Į Labokas iždininkas, Tėvą- 

žvmėiimu. įBružikas — narys. Dvąsio?
Naujoji daktarė, . vienuolė Vadu paliko tas pats ptei 

Sešuo M. Ignacija, greičiausia^1’-. ^r- Kuraitis.

mokytojaus Seserų Kazimie-i Tam pat posėdyje tartasi

esanti įrodymu protinio'mote-vedamoįe “Saulės”,^ »» metų veikimo metroe-

_ ... .... . . /<• «.» • • n r i j . • _ n Filirų veiklumo katalikiškoje Lie 

tuvoje. Čia, pasinaudodamas 

disertacija, atpasakoja Peč- 

kauskaitės gyvenimo bruožus, 

studijas ir jos literatinį dar

bą, pabrėždamas rašėjos įdė- 

jų katalikiškumą ir jos dar

buotės uolumą: tėvynei, dorai,j 

religijai.

Baigia straipsnio autorius 

prancūzams įprastu ekzultan-

tizmu: «.

• ♦.
“Gal Prancūzija mažai ži

•' ■ • ' • • • * S* ' -

Gimnazijoje ir Mokytojų Se- nii-

mįnarijoje Kaune, kame jau’ Priešalkoiinis muziejus, 

kelios kitos Šv. Kazimiero Še-! Kaune, Liaudies Namuose 

serys baigusios Lietuvos uni-) yra L. k. Blaivybės dr-jos'jai- 

versitetą mokytojauja. komas muziejus. Visi darbai

Kun. Jonas J. Jakaitis.Jame yra veikiančios prie L.
K. Blaivybės dr-jos narkotikų 

tyrimo laboratorijos. Yra da- 

— Popiežius turi vieną brau , vinių iš Lietuvos gyvenimo, 

gų brangiais akmenimis aps- (Muziejuje telpa paveikslai, 

tatyta laikrodį, kuris mažiau-j diagramos, preparatai ne tik 

sia vertas apie 300 milijonų iš alkolizmo srities, bet ir iš 

litų. z Sveikatos, džiovos, venerinių

Taigi per vieną mėnesį dūriiais 
ir garais į ųžsienj išleidome 
a'plė- ‘ ’maž daug
tiek išleidžiame kiekvieną me

nesį.
Kiek. 1929 m. valdžia, paėmė 

už alkol. gėrimus ir 
tabaka.

Per 1929 m. valdžia paėmė 

iš spirito ir jo dirbinių akčy- 

zo 818,200 litų, spirito ir deg

tinės monopolio — 41,583,206 

lt., vyno akcyzo — 80,400 lt., 
alaus ir midaus akc. — 1,- 

824,900 lt., tabako ir gilzų ak

cyzo — 15,032,600 lt. Gi žmo

nės, garnindamiesi namuose ir 

pirkdami slapta įgabentus iš 

užsienio alkolinius gėriukus, 

pėr metus išleidžia apie 105,- 

110 milijonų litų, riėškaltaū* 

ką rūkiinui išleidžia.

Blaivybes dr-ja.

pirštųstiklą iš kurio ant surambėjusių 

liejosi baltos putos. Senis šaukė:

— Eikš še, drauge, išgersime. Už pa

sivėlavimą Stropo.

*

Stačiokiškas senio atsiliepimas jam 

nelabai tiko. Gadinti -Nuotaikos, sukelti 

ypatingo dėmesio nenorėjo. Tulauskienei 

prašant, prisėdo. Ėmė kalbėtis. Iškalbin

gas, prie apystovų mokąs prisitaikinti 

nuosekliai sugebėjo prieiti prie to kas 

Tulauskienei buvo svarbu ir aktualu. Ši- 

kalbėjo iš širdies. Glostė jo pečius. Ra

gino valgyti, gerti...

— Aldut, tu užsiimk su svečiu, aš ei- tųjų pavei’.omis. Dešinėje rūbams vagiai: 

siu... Ir išėjo. čia Aldonės suknelės bei kitokios “parėd-

Aldonė prisėdo. Nuo ko pradėti ji, nės”, čia Tulauskienės penkiapaliai sijo- 

rodos, nežinojo. Tylėti nepritiko. Užkliū- nai. Priešais stalelis. Keturios kėdės. Ant 

dė banališkus dienos nuotikius. Daugiau vienos jau sėdėjo Tulauskas. Trys baltai 

už lūpas, kalbėjo širdys. Viena širdžių paklotos, su ’ gražaus n&mų darbo 

buvo tyra, nekalta, antra gyvenimo pur- ' anklodėmis, lovos. Čia matėsi ir daugiau 
vų ir gudrybių gerokai apimta. Kelios ' senovės palaikų: iš baudžiavos laikų vai- 

vaišių Vyno taurės įkaitino Juozą, darė * to bletis, senas medžioklės šautuvas ir 

laisvesniu. Mažiau varžėsi ir Aldone. Įsi- ' k. Tulauskas pkprašfe sėsti. Prisėdo. Pra

varė į kalbą. Pašaliniais keliais priėjo ' sidėjo kalba. Kalba apie orą. šabloniška

Prasivėrė šalinio kambario užlaidai 

plosčiu vyriškis. Tai-Stankūnas Juozas, ir pasirodo Aldone, tautiškai apsirengus, 

Iš triobos išėjo tėvelis. Pasisveikino. Pa- 1 juodu kaspynu supintos, ant pečių nuleis- 

prašė būti svečiu. Priemenėj sutiko tarnai tos geltonos kasos. Ant baltutėlio kaulo 

tė. Nuėmė apsiaustą. Kiek pasigražino ir ’ dvi eilės tikrųjų gintarų. Ružavai įkaitę 

tėvelio lydimas nuėjo seklyčion, kur su- j skruostai ir natūralūs kupinos moteriško 

tiko Tulauskienė. Pakštelėjo svečias į , švelnumo manieros rodė kad tai nedirbti- 

ranką. Tas jai tiko. Pasisveikino su pa- na miesto, bet kukliai patraukianti, pa

žįstamais ir už stalo sėdančiais svečiais, doriai išauklėta šiaudinės lūšnos duktė, 

kurie noriai šinkavo rudąjį alutį, į svetį ' Juozas pertraukė kalbą. Atsistojo. Link- 

inaž<a dėmesio tekreipdami. Tik įkaušęs teiėjo galvą ir pasveikino. Tulauskienė 

tūlas žilagalvis laikė rankoj rudojo alaus dar kiek pakalbėjo ir, galiau, pridūrė:

prie abiem aktualios temos Priėjo Tulaus

kienė.

— Aldut, gal eitum į svirnelį. Lauke 

toks gražus oras. Prašyk ir svečią. Lau

kia ir tėvelis, tūrini pasitarti. Juozas įsi- 

judino. širdis šokinėjo. Suprato, ką reiš

kia “turim pasitarti”. Palankumui įgyti 

greit susiorientavo. Padėkojo Tulauskie

nei už vaišes, už taip saldų midufj. ir iš

ėjo su Aldone sodu.

Tulauskų klėtis savo įrengimu ir Vi-

šnekta greit išsisėmė. Tulauskas paklausė:

— Girdėjau, kad universitetan žadate 
važiuoti, į ponus išvirsti.

— Žadėte žadu, bet vis defektai, kliū

tys, — atsakė jis.

— Sakyk, buk atviras, kas do kliū

tys?

Juozas žinojo, kad įsigėrusiam Aldo

nės tėvui daug kas būdavo galima įkal

bėti. Daug ko išprašyti. Ta proga išlėto 

atvėrė jis savo paslaptis. Padarė ilgoka

dujiniu tvarkingumu tikrai viršijo gero , įžangą. Kalbėjo apie gydytojo profesijų, 

ūkininko seklyčią. Pakankamai erdvus jos svarbų, pagalinu pridūrė:

kambarys. Is pietų didokas langas. Kairė- ! 

sės sienos viršutinė dalis nukabinta šven 1 (Bus daugiau)



Antradienis, Bnlnnd. 1, 1930 D R A U O A S B

Prašau Į Mano Kampelį I
pilietis

y

angį i š-

Prof. Kampininkas jus netaip sakius, kaip (ko

misarai darbininkams saldina 

— prof. Kamp.). Vietoj lais

vės, gerovės, jie (įvedė masi

nį nekaltų žmonių šaudymų— 

prof. K.), badų ir marų.

4 Dėlto, kad socialistai ir

Šiomis dienomis Jūsų prof. 

Kampininkas gavo iš Balti- 

morės porų “Rykščių”, ku

rios kad jau kerta, tai kerta 

per... mūsų išgamoms: socia

listams ir komunistams. Viena 

tų “Rykščių” sako, kad socia

lizmas ir komunizmas — - yra 

raudonieji raupai, kuriais dau 

gelis lietuvių serga. Ji pata

ria: sergantiems gydytis iš jų, 

o sveikiems — saugotis neuž

sikrėsti.

Delko lietuviams reikia sau

gotis tų “raudonųjų raupų”?

1 Dėlto, kad socializmas ir 

bolševizmas yra klasta, apgau

lė (fėk). Jie: tol gražūs ir vy- 

liojantieji, kol jų nepalieti; pa 

ragavus — daugiau nebesino

ri.

2 Dėlto, kad socialistai bei 

bolševikai nepildo to, kų jie 

skelbia. Socializmo ir bolševiz

mo vadai dedasi darbininkų 

užtarėjais, bet, ištikrųjų, dar

bininkus engia, išnaudoja.

3 Dėlto, kad bolševikų ro-

18. Naturalizuotas

nr ne.
19. Ar gali kalbėti

kai. ,z

20. Užsiėmimas kiekvieno 

darbininko.

21. Kokioj industrijoj dirbi.

22. Ar esi darbdavis, dar

bininkas, ar dirbi savo įstai

goj-

23. Ar dirbi. (Tai naujas
bolševikai neparodė, kad jų ža

■ • • i-i-i, klausimas ir į jį reikia atsa
damasis rojus yra galimu daik *

tu įvykinti

jie skelbia 

tus.

nlninn. Taigi??“ ,aiP ar ‘‘ ?’ “,o Jne'
negalimus daile-,1“ kad? s“raii“eia «

!ar ne ir kaip seniai jau be

5. Dėlto, kad socialistai ir

bolševikai išsižadėjo mūsų tė- J Ar esi veteranas Jung. 

vvnės — Lieutvos; jie savo militarių ar laivy-

seimuose balsavo prieš Lietu-,n0 -le^1-1

vos nepriklausomybės obalsį ekspedicijoj tarnavai

ir kuriam kare ar

(Amerikos ir Rusijon karo 

metu išbėgusių lietuvių sei

muose. Katalikai rinko ir dė-1 gyventojui, 

jo aukas Lietuvai, pirko pas

kolos bonus, o socialistai ir 

bolševikai šaukė: nei cento 

Lietuvai. Dabar tie patys so

cialistai IJetuvos paskolos 

bonus supirkinėja, mokėdami 

kone trečdaliu mažiau. Nūn 

jie nuošimčius nusiplėšia, o a- 

tėjus išmokėjimo laikui gaus 

“cash” tiek, kiek ant bono 

pažymėta — prof. K.).

6 Dėlto, kad socialistams bei 

bolševikams rūpi ne darbinin

kų reikalai, ne vargšų žmo

nių būvio pagerinimas, bet 

jiems rūpi žydiškas interna

cionalas. Žydus jie nori pada

ryti pasaulio karaliais, tiro

nais — valdovais.

Tokie tai maždaug klausi

mai bus užduoti kiekvienam

Aišku, kad šio cenzo metu 

svarbiausių rolę loš namų šei- 

'mininkės. Nuo jų priklausys 

cenzo teisingumas. Užtat lietu 

vės moterys turėtų būti pasi

rengusios atsakyti teisingai i 

kiekvienų užduotų

apie visus šeimynos narius.

JOKIO DIVORSO AR PERSISKYRIMO. — Bet aš maniau, kad tai 

yra dialogas.

— Tiesa, bet kuomet vyras 

su žmona kalbasi, vyro kalbos 

negirdėti, nes žmona turi pir

mų ir paskutinį žodį.
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DEŠIMTMETINIS JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ CENZAS
PRASIDĖS BALANDŽIO 2 DIENĄ.
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Kiekvienas žmogus privalo į visus klausimus teisingai atsakyti

UŽ ATSISAKYMĄ ATSAKY
TI BUS BAUDŽIAMI.

Balandžio 2 d. š. m. visoj 

šaly prasidės gyventojų sura

šinėjimas. Toks surašinėjimas 

daroma kas dešimtmetis. To 

reikalauja Jung. Valstybių 

konstitucija.

Valdžia jau yra pasanidžius 

apie 100,000 darbininkų, vyrų 

ir moterų. Šalis paskirstyta į 

120,000 distriktų. Yra 574 dis

triktų vedėjai. Vyriausiu va

du yra Mr. Stuart, Washing- 

tone. j j įjjgjĮi

(Įgalioti surašinėtojai eis į

kiekvienų namų miestuose ir 

ūkiuose, kad sužinojus kiek 

yra gyventojų Jung. Valsty

bėse.

Surašinėtojai yra vadinami 

“Census Enumerators”. Kiek

vienas surašinėtojas turės val

džios įgaliojimų ir blankų su 

atspausdintais klausiniais. 

Klausimai bus maždaug toki:

1. Giminystė šeimynos gal

vai, ir stovis namų užlaiky

tojo kiekvienoje šeimynoje.

2. Ar esi namo savininkas 

ar nuotnuotojas.

3. Vertė namo, jeigu savi

ninkas, arba mėnesinė nuo

ma, jeigu nuomuotojas.

4. Radio setas? (Turi ar 

ne).

5. Ar ši šeimyna gyvena ū- 

ky. (Taip ar ne).

6. Lytis (vyras ar moteris).

7. Spalva ar rasė (\Vhite).

8. Metai nuo praėjusios gi

mimo dienos.

9. Vedybų padėtis.

10. Kiek metų buvai kada 

pirmų kartų vedei.

11. Ar lankei mokyklų ar 

kolegijų bile metu nuo perei

to rugsėjo mėnesio.

12. Ar moki skaityti ar ra

šyti? (Taip ar ne). ■ .

13) Asmens gimimo vieta 

(valstija arba šalis. Jeigu gi

męs Lietuvoje reikia astaky- 

ti “Litliuanla.”)

14. Asmens tėvo gimimo vie

ta (Irgi reikia atsakyti jeigu 

tėvas gimęs Lietuvoje “Litb- 

uania.”).

15. Asmens motinos gimimo 

vieta. (Jei gimus Lietuvoje 

atsakyk “Litnuania”).

16. Tėvų kalba kiekvieno 

užsieny gimusio ateivio. (At

sakykite “Lithuanian”).

17. Kuriais metais atvažia

vai į Jung. Valstybes. (Šis 

klausimas bus

užsieny gimusiems).

Ne, neklystu.
— Ar žinai kodėl ant mote

rų veidų atsiranda raukšlės.

— Del to, kad jos perdaug 

rūpinosi savo veido išvaizda.

Reikia biškį patepti.

— Va, ar jau vėl prie bu

telio!

— Na, širduk, nepyk, juk 

žinai kad išmovęs vienų bur- 

nykę galiu geriau valgyti.

— Mat koksai geras pate

kimas. Išmovęs bumykę pada- 

I ryk taip, kad tau nereiktų 

visai valgyti.

Atvaizde parodoma jungtuvės vienos Indijonų gentės A- 

merikoj, gyvenančios Floridoj..Jaunikis “Cowboy Billy” žiū- 

klausimų ri, kaip jaunoji “Ticer Tali Annie” atsisveikina su tėvais.

Leiskime dūmus.
Gai nekartų laikraščiuose 

patėmijote, jog, sako, rūkyki

te cigaretus, jei nenorit tu

rėti du paliaukiu ir ktunpo- 

tų rumbų. Man rodos, kad 

tame yra šiek tiek teisybės.

Jungtuvės pas juos yra amžinos. Kuriam nors sutraukus mo-!Kuomet skilandi arba kumpį

. . terystės ryšius, būna baudžiamas mirtimi. Persiskyrimu nia- 

Begalo svarbu, kad visi lic-i^ gįaįs laikais civilizuotų baltųjų tarpe, pas indijonus skai

toma didžiausiu nusikaltimu.
tuviai Jung. Valstybėse butų1

užrašyti lietuviais.

Dabar bus geriausia proga 

atsikratyti “polackų” ir “ru

sų”, kurie ligšiol tokiais bu

vo užrašyti valdžios dokumen

tuose.

Prezidentas užtikrina, kad 

suteiktos žinios cenzo rinkė

GAL AŠ KLYSTU?

jams bus tik jų žinioje ir ne- paukštis?

turi bendro su taksavimu, 

militare tarnyba, mokyklos 

lankymu, inimigracijos tei

sėmis, arba priverstinu pildy

mu bile įstatymų.

Cenzo rinkėjai bus po prie

saika, kad jie gautų žinių nie

kam neišduos.

Tos žinios nebūsiu niekados 

naudojamos prieš asmenį ar

ba šeimynų, kad įtraukus į bi

le kokį nemalonumų.

Būtų gera, kad lietuviai, 

geriau Susipažinę su valsty

bės reikalavimais, paaiškintų 

savo draugams ir jieins padė

tų suteikti žinias cenzo rinkė

jams.

KNYGA APIE L. D. 
VYTAUTĄ.

K.

Šiuomi pranešu Amerikos 

lietuviams, jog rengiu istori- 

nę knygų anglų kalboj apie 

Liet. Did. Kun. Vytautų iš 

priežasties penkių šimtų me

tų sukaktuvių. Toji knyga, 

manau, bus atspauzdinta šių

užiduotas tik'metų pabaigoj.

Tautvilą.
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Rašo John A. Skelly.
Ar neteisybė?

— Rokai, pasakyk man, 

koks įdomiausis pasaulyje

me kuomet jau būna 

! (papjauta).

— Sulig mano nuomonės, 

višta yra įdomiausia.

— Kaip tątai, juk vištose 

mes nieko nematome stebėti

no, be to, kad gardus valgis.

— Na pasiklausyk! Mes val

gome vištų, kuomet da nėra 

išperėta (kiaušinis) ir valgo-

Ar klystu?
— Tėveli, kų reiškia žodis 

monologas?

— Monologus reiškia pasi

kalbėjimas vyro su žmona.

LIUOSUOJANTIS, KURS 
VAIKĄ RAMINA.

ii

Kūdikio mažytis kuno’.is priešina
si ricinai ir stipriems vaistabis: bet 
štai vaistas, kurs tikrai jam taiky
tas. Ir jis veikia greitai ir taip švel
niai, kad vaikas nei nejunta. Flet- 
cheriu Castoria ramina piktus ne
rimastingus kūdikius ir vaikus ir už- | 
migdo juos ir karščiuojančius, su už , 
kietėjusiais viduriais vaikus atitaiso. ! 
Taip dedasi milijonuose namuose I 
kasdien. Castoria yra grynai augme- 
ninė, nekenksminga ir užgtrta dak
tarų. Vengk imitacijų. Chas. H. Fle- 
teherio parašas garantuoja tikrumą.

From Youth to Age
Moteries gyvenime yra trys 
išbandymo laikai: kuomet 
(mergaitė bręsta j merginą, 
pirmas gimdymas ir vidur
amžis. Tada I.ydia E. Pink- 
namls Vegetable Compound 
gelbsti atgauti sveikatą lr 
gajumą.

I Y IMA E. PINKHAM’S 
V EG E TA B L E CO M PO L NI)
I MII \ I . I’INKIIAM MED. CO_ I Vm \SS

las rastas Australijoje. Jis 

svėrė 95 kilogramus it turėjo 

vertės 480 tūkstančių litų.

— Senovėje Babilonijos 

miestas turėjo apsigynimui 41 

metro storumo sienų.

Jonas Zanavykas.

pakabina “vendzinimui”, jie 

yra stori, "riebūs pasipūtę.

Bet kaip “išsivendzina” — 

lašiniai nutirpsta, skūra susi

traukia, ir atrodo plonesni. 

Valio vyrai, motres, rūkyki

me kad lošimai tirptų.

ĮDOMUS TRUPINU!

— Dabar ir iš bambuko me 

džio daro popierį.

— Didžiausias aukso gaba-

DIDŽIAUSIA ŠIŲ METŲ LIETUVIŲ

EKSKURSIJA
TIESIOG KLAIPĖDON

Išplauks iš New Yorko

GEGUŽIO-MAY 24, 1930

Skandivanian American Linijos Didžiu laivu

OSCAR II
Visi pasažieriai užsisakę vietas ant “Lituania” 

bus permainyti ant OSCAR II.
Iš Chicago pasažieriai specijaliu traukiniu po va

dovystė p. P. Baltučio bus palydėti iki pat laivo. Visi 

jūsų reikalai bus pilniausia prirengti ir kelionės pato

gumas jums užtikrintas. Visi manantieji vykti į Lie

tuvų tuoj kreipkitės:

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

Telefonas Yards 4669

The Spoolc Wa» There Owl Right
coMEOAi, iPtoee 

A FlttE VA) *T«E CHtMMCV
1HOKE OLE

3POOK OCVTA TRCCE
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EVEN vvith only half an 
eye on the future,who 

could shut the other eye- 
and-a-half to “more Insur
ance”, specially Auto 
Liability?

6 million more cara on the 
road this year than lašt. 
More traffic! More risk s! 
Greater need to—

A T N A -I Z E
Now!

V. RUKŠTALIS 
Insurance

2423 W. Marąuette Rd. 
Telephone Hetnlock 5219 

Uoop Office 
230 S. Clark St.

Telephone State 3380 
Chicago, III.

Illllllllllllll

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit paa 

tikrą specialistą, ne pas kokj nepa- 
tyrėlĮ. Tikras specialistas, aa-ba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką tr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Scope — Raggi. 
X-Ęąy Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakterlologlškas egzaminavi
mai kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, lr jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 

į pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skll- 
I vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užsisenėjusią, lsl- 
kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

įdėjimas Rūmas 1918
20 W. JACKSON BLVD.

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

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and Ali Aches and Pains 

with

Ali dniMiita-3S« ind «5e |>ra and tnb-a. 
Childran'a Moaterolc (milder foru) 35c. 

Better than a Mušt ar d T'laster

rx^Z/C»r/

oH.eec!
ITS AtOTHIM' 
8UTAA1 OLT
OWU

1^



I DRAUGAS ’ 1 Antradienis, Bąlanti I, 1550

LIETUVIAI AMERIKOJE 
NEW YORK. ~

PILOTO DUKTĖ“ VAIDINTOJOS.
■■■■i

lietuviška. Galėtų neblogiau nui J. Abromaičiui už pakvie-

Iš L. R. K. S. A. New York 
ir New Jersey Apskri

ties suvažiavimo.

j visur nemaža narių išbrauki-' 
1 nėjamu. Ib*t, esu, nereikia nu-! 
įsiminti ir nuleisti rankas; rei-! 

i kia energingiau stoti darban,
! kad sutvarkius vadovybę, pa- 
i stačius tinkaniesnius asmenis

Kovo Ki dienų, s. m., AusiosĮprįe yus.ni0 vairo.

Vartų Panos Šv. lietuvių pa- Pennsylvaniee.iai pažymi, 

rapijos pobužny tineje stotai- ka(j Centrui persikėlus jų a-

A. Nevneje įvyko L. R. K. S.

York ir Nev Jersey 
ties suvažiavimas.

Suvažiavimų atidarė malda
minėtos parapijos klebonas

pylinkėn, jie pamatę Centro i
apskn- tjarbo trukumus ir todėl griez-' 

tai nusistatę už pakeitimų 1 
dabartinės Centro valdybos 
tinkamesne. “Aš nekandida-į

gero. kun. Šeštokas, kuris taip (uoju j joki ofisų, bet pama
tęs, kad šaliunas (dabartinis

Detroito, Mieli., lietuvių Šv. Antano par. avtistos-mėgėjųs, kurios ateinančiam sekina

gi sveikino suvažiavimo daly

vius ir pareiškė savo linkėji- Centro raštininkas -- B.) ”no 

mus. Gerb. klebonas ragino g00j” _ “vunįju” ant j0 J 

dirbti Sus-mo naudai ir hu-_ amerikonišku ak-J

dėti, kad Susivienyme neįsi- Centu pabrėžia vienas pensyl--

viešpatautų diktatuia , ku-,vametis. Kitas gi, rodos, kadj^^ vai(yns istorinį veikalų “Piloto Dukt”. (Žiūrėje koresp. iš Detroit, Mich.).

-—.1 ■ 1 T ------------------------ .■L'VL’Jgarj

mos išvengimui patarė balsuo- ’p Makusevieius, kandidatas į j 

ti už tuos asmenis, kurie su-! ge]-reĮorįus> pažymi, kad da-' 

gebėtų geresnę tvarkų palai- ■ bar Amerikoje augančio lietu- i 

Lyti. Džiaugiasi narių susido-įvįų jaunimo nesu galima prie

Priimama apskrities nusis

tatymo rezoliucijos ir baigia-

suvažiavimo darbai.

Buvęs.
mėjimu Sus-mo ateitimi ir pa-'Sus-mO pritraukti, nes jauni-lma 

žada paremti apskrities dar- ’mas matydamas Centro net-' 

buotę. Dalyviai jam gausiai varką nenorįs prisirašyti. 

pl°ja- ’ i Bet užvedus geresnę, pavy z-

Suvažiavime esama svečių bįngų'tvarkų, esu, butų gali- 

ir iš kitų valstybių. Iš Penn-;lna suburti Amerikoj augantį 

sylvanijos 5-tojo apskrities j jaunimų. ir tuo budu patikrin- 
dalyvauja šie darbuotojai: Ta-'(į Sus-mo ateiti. Jeigu jis į Dnl- k d. Lietuvių svet. šv. 

mošuitis, Purickis, Makusevi- busiąs išrinktas Centro Sek-'Antano parap. mokyklos mos

čius ir Kazakevičius. Iš Con- Į retoriniai, jis dėsiąs visas pas Lines, po vadovyste Jėzaus 

necticut apskrities: Bernotą,bangas suorganizuoti jaunimų Nukryžiuoto Seserų, vaidins 

Cibulskis, Gudiškis, Totoraitis įr pasitiki, kad jam tas pa-i labai gražių dramų— “Piloto 

vyktų. i Duktė” (5 veiksmų). Sesutės

Vietiniai: P. Montvila, J. Įdeda daug pastangų, kad tin- 

Tumasonis, J. P. Mačiulis, V.!karnai vaidinimų prirengus. 

Daubaru, Žemaitis, Daukšis i Kostiumai ir scenerijos bus 

ir kt. reiškia pasitenkinimo 

dėl tokio kitų valstybių dar

buotojų gyvo susidomėjimo

ir p. Brogienė. Iš Massacliu- 

setts valstybės prisiųsta svei

kinimai ir nusiskundimas, 

juos izoliavęs, 

balsavimo balo-

kad Centras
nepnsiunciųs 

tu etc.

Kalba Conn. apskrities dar

buotojai, kurie vaizdžiai nu

rodo dabartinės Centro Val

dybos, ypač C. raštininko tru- 

«
kunius. Reiškia apgailestavi

mo, kad taip rūpestingai au

gintos Sus-mo šakos po visas 

kolonijas, dabar yra netiku

sios vadovybės ranka kapoja

mos: vienur apskričiai sus

penduojama, kitur kuopos ir

kaip kiti miesto valdžios apa tinių misionierio Alfonso Kaz
ratų vesti. Čia augusieji tu- lausko iš Grand Rapids, Mieli., 

rųtų šiuo kluusiuiu susirūpin-Į kuris laikė Šv. Misijas čia nuo

ti. Daugiau drąsos politikos 

klausime. Eitukas.

NASHUA, N. H.
Padėka.

Labui dėkojam savo klebo-

Į 2 iki 16 kovo.

Gražūs pamokslai daugeli 
, žmonių sustiprino tikėjime.
I
Prie Šv. Sakramento priėjo 

i apie 12,000.

Komitetas.

DETROIT, MICH.
“Piloto Duktė“.

kuose yra visiems: seniems ir 

jauniems.

Šiuo tarpu dirbamą,,bet ne 

persmarkiausia, Didžiąuiįia Ci 

ceros dirbtuvė — tai “Węs- 

tern Electric Co.”< Ęųpmęt 

darbai gerai eina, joje dirtpi

virš 46,000 žmpųių. šių vąšą rų

* - ' »
minėtų dirbtuvę da žadama di 

dinti.

Pats Ciceros miestas yra 

gana malonus, gražus. Oras 

daug tyresnis, negu Cliicago- 

je. Gatvės visur gerai ištaisy

tos ir švariai užlaikomos. Mie

sto tvarka nebloga. Protekci

jų piliečiai turi neblogų.

Lietuvių Ciceroje gaji būti 

virš trys tūkstančiai.. Jie gy

vena šiaur-rytinėj miesto da

ly, vadinamoj 4Grant Works’. 

Dauguma lietuvių turi savo

specialiai pagamintos.

Kas nor gavėnioj, liūdname

laike, arčiaus Susipažinti su 

Sus-mo geresnė tvarka ir na-■ pir,11U.),J amžių Krikščionių 

rių vienybės reikalu. Nurodo '■ persekiojimais, kaip tais lai- nuosavybes—namus. Kai ku

kliūtis, kurios trukdo taip Į kais netikėliai 
reikalingai narių vienybei, ir 
sekmingesniam Sus-mo augi
nimui.

juos kankino, 

kviečiami atsilankyti.

Vaidinimas prasidės lygiai i

Svarstoma lėšų fondo defi- nesivėlinti.

7 vai. vak. Publika prašoma

STATEMENT OF THE OWNEB- 
SHIP, MANAGEMENT, CIRCU- 

LATION, ETC., 11EULTRED 
BY THE ACT OF CON- 

UHESS OF AUGUST 
21th, 1012.

Of Draugas—Lithuanian Daibv Friend puo« 
lished Dally exuept Sundays at Chicago, Illi
nois for April 1, 1930 State of Illi
nois, County of Cook.

Before me, a Notary Pnoilc in and for the
State and county aforesuid. personally ap- 
pearcd C. Matulaitis, wlio 
having heen dūly nworn »o/or<T/ng to law, 
ueposes and says that h© ia 1h© manager 
of the Draugas Publ. Co. and that 
the following is, to the best of bis 
Rnowledge and bellef, a tru© staternent of 
the owuership. managemunt, circuiatlon, 
etc., of the aforcsald publlcatlon for the 
date shown ln the abovo raption, reąulrud 
by th Act of August 24. 1912, einbodifed in 
eectlon 443, Postai Laws and Iteguiations, 
prlnJLed on th© reverse of tlda fotui, to wlt:

1. That the narnės and addresses of the 
publlsher, edltor, mauaging udltor. and busi- 
ness managers are:

Publisher: Draugas Publishing Co., 2334
S. Oakley Avo., Chicago. Ilk

Bditor M r. 1*. Simutis, 6958 So. 
Rockwell St., Chicago, III.

Managlng Edi tor: None.
Business Manager: C. Matulaitis
2334 South Oakley Avenue, Chicago, III.

2. That the ownern ar**: Draugus Publ.
Co.. 1. c.: Itev. H. Vaičiūnas. 1615
80. 60 Ave, Cicero, III., Mariau Fathere, 
2336 S. Oakley Ave., Chicugo, 111. Many 
othera

f. That the 1<nown bondholders. mort- 
gagees. and other secuihy holders ovvniiiM 
or Holding 1 per cent or more of totai 
amount of honds, mortgages, or other eeeur- 
jtics aru: Mai lan Fatliai a

4. That tbe two paiagraphs next above, 
aiving the narnės of the owners, stock- 
lioldeifl, and security holders, if any contaln 
not only the lįst of stockholders and necur
lty holders «s they appear upon tbe bookn 
of the company būt also, ln t ąsęs wl>ere the 
otockholder or security holdei appeurs upon 
*ho books of the company as truslee or ld 
• ny other fiduelary relatlon, tlie name of the 
Varnon or Corporation for whoni h u t: h ti ustce 
is acting, is given; alHO tliat the sai d twr 
patagraplis contaln etatements embraclng 
affUvnt's full knowlcdge and bellef as to the 
cirenmstnnces and condltlons under which 
etoclt/iolders and necurlty holders Who do 
not ei’pear upon the hookn of the coinpttl) 
as tri’flteen, hold stock and securltlen ln a 
capaeltT other than that of a hona flde 
uwner, and this alfiant has no reason to 
belleve that any other poison, asnoclatlon. 
or corpo.’Mtlon has any Interest d I ree t or ln- 
nlrect ln the aald stock, bonds, or othei 
<ecuilt'.en than as so stated by hlm.

6. T*iat tlie averago nuinber of c.oples oi 
cach luuc of this publlcatlon »old or 
clistributed, through mabs or orther- 
wisc, to pa4d subsertbers during tho 
«ix months preceding the date above 
is 15,000.

<X Matulaitis, Manager
Bworn to and aubecrlbed before me tb*» 

31 day of March 1930.
•hiMtii MnckicuTcli. 
Notary Public

eitas. Pasireiškia vienbalsis 
pasipriešinimas proponuoja- 
mam pakėlimui nariams mo
kesnių. Iškeliama klausimas 
sumažinti C. valdybai algas, 
kadangi už vietas taip varžo
masi, o darbas kaip reikia ne
atliekamas. Lėšų fondo papil
dymui numatoma dvi galimy
bės: a) kadangi

Visas pelnas 
reikalams.

eis parapijos

Vytis.

CICERO, ILL.
Šis miestas — neperdidžiau 

sias. Gyventojų dabar turi 

dabartinė ' virš 83,000. Tautų Ciceroje ga 

Centro Valdyba nemokėjo arUima rasti visokių, tik žydų

nenorėjo išvengti teismuose į nedaug. Juodukų Cicero lig

bylų ir tuo budu padarė Sus
iimi tūkstančius dol. nuostolių,

šiol suvis nėra.
Politikoje, čekai yra stip-

tai privesti C. valdybos atsa-iriausi ir geriausiai susiorga- 
koiningus asmenis prie tų'nizavę. Lig šiol republikonų
nuostolių gražinimo; b) pas
tatyti “Garso” spaustuvę ant 
tikrai bizniškų pamatų, kad 
spaudos darbai ir skelbimai 
duotų atatinkamų pelnų ir 
kad sisternatingesnis knygy
no vedimas neštų didesnę nau
dų nariams ir Centrui. Gi 
Centro Raštinėje pastačius 
kompetentiškų reikalų vedėją, 
butų galima suburti narių vie
nybę ir užinteresuoti uolesniu 
“Garso” spaustuvės rėmimu 
ir literatūros platinimu.

Vajaus reikalai diskusijų 
nesukelia, nes vajus esųs ve
damas prieš Clevelando Seimo 
nutarimų; “Rinkimų metu va
jaus neskelbti”. Be to, paniš
ki, kati dėl Centro netaktu 
ir teismuose, vedamų bylų, 
kuopose ūpas nupuolęs, esą 
užtektinai darbo palaikymui
senųjų narių; apie naujus nėsų

^My ComnnsHion .xpire. June 7,|ko n(?i kalbgtj

partija miesto tvarkų veda.

Pagal tikėjimus, Ciceroje ka 

talikų yra daugiausia. Vien 

! vadinamoje Grant Works 

miesto dalyje katalikų yra 

trys parapijos; protestonų tik 

viena ir ta vos gyvuoja.

Dirbtuvių Cicero yra viso

kių. Darbo normaliuose lai-

rie net keletu namų turi ir la

bai gražiai įruošti.

Lietuviij Šv. Antano para

pija labai gražiai sutvarkyta 

ir suorganizuota. Graži mūro 

bažnyčia, klebonija ir mokyk

la visos Cįceros apielinkę at

spindi įr puikiai vaizduoja 

įgyvenančių lietuvių kultūra, 

susipratimų, vienybę, organi

zuotumų. Gerb. klebonas kun. 

|I. J. Vaičiūnas nenuilstan

čiai darbuojasi parapijos, or

ganizacijų, visos kolonijos lie

tuvių ir Lietuvos labui. Ne 

vien pats visur darbuojasi, 

aukoja, bet ir savo žmones 

mokiąa, ragina veikti, kultū

rina. Klebonas turi du pa- 

gelbininku* gerb. kun. Švąrlį 

ir kun. Gasparaitį. Abu kuni

gu da jaunu. Ir čia klebonui 

tenka visur vadovauti.

Lietuvių biznierių Ciceroje 

yra nemažai. Nors neperdi- 

džiausį, bet gana gražų biznį 

visi daro. Kaikurie jau gana 

gerai iš biznio prasigyvenę.

Lietuvių profesionalų yra, 

bet galėtų būti daugiau. Ypač 

advokatų. Patartina, kad Ci

cero lietuviai visi iš vien po

litikoje pasidarbuotų. Čia yra 

pasilavinusių piliečių, niokan- - 

čių šios šalies kalbų ir savo

Bereikalingas 
Skausmas!

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

pasargos, bet nuo jų visuomet galima būti 
prisirengus. Bayer Aspirin tabletai suteikia 
greitą, palengviųlmą. Laikyk bonkutę namie.
Nešiok ploną sikrynutę kišenėje. Tuomet jums 
nereikės ieškoti aptiekos, ar laukti iki namo 
pareisi.

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

Bayer Aspirin yra tikri. Apsaugok save 
žiūrėdamas to vardo. Visados to paties. Vi
suomet saugaus. Niekad nekenksmingo šir
džiai.» ispiiuv
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticacidester Saiicylicacid
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Spręsk Dažus Pagal 
REZULTATUS

Kai sekantį kartą norėsi dažyti, tai bandyk i 
Diamond Dažus. Tėmyk, kaip lengva juos varto- ' 
ti. Palygink rezultatus. ' Pardavėjas sugrąžins pi- j 
niaus, jei nepripažins!, kad tai geresni dažai.

Diamond Dažai neišrodo perdažyti, nedalo plėt- ’ 
nių arba driežlių, Gauni šviežią, ma.'.onią naują ' 
spalvą. Tėmyk. kad ji nesikeičia nešiojant ir plau- ' 
jant. Jie yra geresni dėlto, kad turi užtektinai ti
kro anilino -— nuo trijų iki penkių sykių dau- Į 
giau, negu kiti dažai. »

Baltas paklotas Diamond Dažų yra originaliai ' 
“visų tikslų” dažai. Jie dažo arba va.rsuoja šilką, 
vilnas, bovelną, lininius audeklus, rayon arba nite 
sudėtinį audeklą. Mėlynas .jrakietas yra specialiai 
dažai vien šljkui arba vilnotns. Su jomis jus ga- | 
lite dažyti brangius šilkinius arba vilnonius, kurie 
prilygs geriausiam pro£esionaltškam darbui. Per
kant tą atsimink — Mėlynas paklotas dažo tik 
šilką lr vORas. Baltas — viską. Jūsų pardavėjas tu- 
rląbu. * ‘ I

Diamond dyes
Lengva vartoti — geriausi rezultai 

VISOSE APTĮĘKOSE

Ralslng tho Family- Uwasashame toGommerctallze Pa s injuį-lest "
| ... -

Išėjo Iš Spaudos Nauja

‘KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS’
— Parašė —

KUN. DR. K. MATULAITIS, M. I. C.
Knyga yra naudinga visiems, kurie siekia dva

sinės tobulybės. Knyga paskirstyta į tris dalis. 1. 
Apie Tobulybę, 2. Apie dvasios vadovybę, 3. Apie 
bendrąsias priemones tobulėti.

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

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

Rašykite:

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Ave.

Chicago, 111.

g..., ------4........ ..... —į.—-- ------ &
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CHICAGOJE
WEST SIDE ŽINIOS.

Kas dalyvaus.
! Dalyvaus “Birutės” choras,

_______ j kurį p. Petrauskas įsteigė ke-
\\ ii of Lake yru du lietuv iu liolika įlietų atgal. Dalyvaus Atidarė antrą ofisą (bu Dr. Laurai* 

kandidatu Vadas Pieržinskas “Dainos”

PRANEŠIMAS

OR. M. T. STRIKOL

X Aušros Vartų klebonas 

pereitame sekmadienyje su 

šv. Sakramentais atlankė ū 

mai susirgusį Kazimierų Ža

limų (2134 W. 23 PI.) ir šv.

Antano ligoninėje Petrų Le-

vandauskų 53 metų, (306 kam- siams, 

baryje), ir 5 aukšte pirm tri

jų savaičių automobiliaus už-

1

ėhoro dainininkai. ?lu ' K?ksei0.,aPo^' i

kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. | 
Congress Representative. Dalyvaus vyrų “Vaidvlos” valandos: nuo 2 iki 4 po piet. t«i.

1 , Prospect 1930.
choras..Jonas P. Baltutis i se.natoriš- 

ko komiteto narius. Visiems 

lietuviams pridera balsuoti už 

savuosius.

X Visų laikų truso savie- 

kėlė lietuvių dainos

menų, daug sukurė muzikos

Kų dainuos.
Visi chorai išpildys p. M. 

Petrausko kurinius: arijas iš

»
jo gražiųjų operečių, dainas 

ir kaikurie chorai dainuos vi

sus aktus iš jo žymesnių ope

rų. Bus tai užsitarnavusiam 

tautiečiui, talentingam kompo

I Senas ofisas toj pačioj vietoj:
4601 80. Ashland Avė. Valandos: nuo .
6 iki X vakare. Tel. Boulevard 7X20 
Rea. 4641 S. Albany Ava. Tei. pros- 'ofiso 
pect 1980. Nedėiomis tik pagal nu- ) 
tarti. s 1

Rai. Tel. Mldway 4119

I DR. R. G. GUPLER
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i Oakley Avenue tr 24-tas Street 
Telef. Canal 1713-0241

Valandos: 2 lkl 4 p. p, Panedėllal. 
Ir Ketvergals vakarė

kompozicijų, keletą operų pa 

gautų Juozapų Šlapeli, vaiki- rašė; Amerikos lietuviams at

“4 .vestsidietj 20 metų ir pirm vežė •‘Suktinį”, “Khunpako-oriuį aįmįntina.s“kQncertaŠ. 

keturių mėnesių luiji-gi uu- ji išmokino daug; dainų, \ei-j Bilietų šimtui pftskleistft 
tomobilium sužeistų Stanislo- kalų, išmokino pamėgti lietu-1

vų Martišiauskų apie 40 metų viškų dailės menų — tai Mi-

amžiaus, gyvenusį pas Sau.no- kas Petrauskas. Dabar, tiek £es antrog panagios

rus; šie pastarieji turi abu po pasidarbavęs lietuviams, jis;zikos šventės chicagoj nebus.1 

vienų kojų sulaužytų, abu jau- yra reikalingas paramos gyve-|Kult^ingi žm6nSs savo tau.. 

čiasi gerai, kojos sveiksta, bet, nime. Šių savaitę, trečiadienį, tQg talentus brang4ba ir pa 

sako, labai jiems ligoninėje nu bal. 2 d. rengiamas jo naudai'

bodui ir džiaugiasi kuomet pa- koncertas Lietuvių Auditori- 

žįstamų lankytojų susilaukia, i joj, Bridgeporte. Visiems Chi-
s

X Pereitame sekmadieny je (vagos lietuviams dera paremtiį 

metinė Aušros Vartų parūpi-, užsitarnavusį žmogų atsilan- 

jos vakarienė gražiai pavyko, kant į minėtų koncertų.

Dalyvių buvo netoli penki

šimtai. Vakarienės programa

buvo begalo įdomi. Atsilankė • gutės — “Katalikai”. Visi koncertag huvo nuo i iki 2 

daug garbingų svečių, jų tar- gali jas pasiimti. Tų knygutę ,valtod6s pQ piehp Q antras 

pe buvo Charles V. Barrett, perskaitę rasite kad “falšyvi” jnuo 3 4 Vftk

“katalikai” ir “falšyvi” “ku

nigai”,

v.

adv. Mastauskas su žmona, 

advokatas Brenza, Leonardas 

Šimutis ir kiti. Visi turėjo 

gražias prakalbas. Charles V. 

Barrett pranešė, kad, pagerb

damas Aušros Vartų parapi

jų, laukiančių savo sidabrinio 

jubiliejaus drauge su savo

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Wauhlnxloii
19-12, 2-4. 7-9 12-2. 4-4 Blvd.
Tai. Cicero <62 Tel. Kedzie 2430-2461

DR. S, A. DOWIAT

Tel. Virginia 6036 
Rezidencijos: Vas Čuren

DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 11*9

DR. S. A. BRENZA
Oftao Valandoa, 9 lkl 12. 1 UO » 

dieną, lr 9:19 lkl 9:24 vakare

4603 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli Mth Street Chlcago. III.

sali

j Oydy totas Ir Chirurgai
. ... REZIDENCIJA

Bilietų šimtai paskleista ir 4729 w. 11 pi. Nedėliomis

parduota. Prašom visų nesivė- T,t Clc#ro 8888 Husitams

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenne 

Vai.: 11 ryto lkl 1 po pietų 
2 iki 4 ir 6 lkl 8 v. v. 

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd 

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

DR. J. J. KOWARSKIS
JYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Westera Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2860 So. Leavitt Bt 

Tel. Canal 2380
Valandos: 3-4 po pietų Ir 7-9 v. v 

NedelloJ pagal susitarimą

Ofiso Tel. Vletory 3687

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas lr Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Val. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. A.ntro Of Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republic 8466

gerbia. Enough said. i.

dvi Valandos per 
radio.

Ofise Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 009gj

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI

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

!

; Tel. Kenwood 5107
iVttl.; nuo 9 iki 11 vai. ryte;) 4193 ARCHER AVĖ. 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart Valandos: prieš pietus pagal sutartj 

šventadienio ir ketvirtadienio Namuose 2-4 p° pjet- of*se v- v-

Pereitų sekmadienį lietuviai 

X Šv. Kiyžiaus baž. piie !įurgj0 prOgos pasigerėti dviem 

durų yra padėta mažos kny-!koncertais radio. Vienas!

Ofiso Tel. Kedzie 0482 

Rezidencios Tel. Drexel 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 Avė.

VALANDOS: 2-4 po piet, 7-9 vak. 

Nedėliomis ir šventadieniais 10-12.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo stalgias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 

Ir X-RAY
2130 AVEST 22nd STREET

CHICAGO

taip jus apgaus, kaip

ADVOKATAI

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

. , j r v . t Suite 721 First National Bank Bldg.Abu koncertu davė p. Jos. 38 g DEARBORN ST.

Pfe > t p. Budrikas, plačiai žinomas Tei. Randolph 5130-5131. vai. 10-5,
■ Ant galo lzT’nnfuv’tuc anvininlrns: 1 " ' ■ Ifalšyvi pinigai. muzįkos krautuvės savininkas

tos knygutės yra visų E, Kat.lpo num 3417 g Halsted St. 

lietuvių parapijų klebon.jų į sekmadieniais p. Ba-

drikas duodavo po vienų kon-
Cbicagos ir apielinkės adresai 

ir telefonai.

X Pradžioj balandžio pas-

A. A. OLIS
f-į,

ADVOKATAS

žmona įstoja į garbės narius kirti valdžios žmonės vail .šti- ( ięOn<jertai eis po senovei.

certų, o nuo pereito sekmadie

nio duos po du. Ketvirtadienių^1 ^n^iph^osai-os“

aukodamas $250.00.

Svečių priėmimu ir vaisi

nės surašy,nedarni visus Ame-1 P.nas Budrikes ne vien 

i'ikoj gyvenančius žmones.; Jaugiau savo radio koneertus,

nimu visi buvo patenkinti Fo- Lietuviai, paduokite savo 1/iu uej. taįp_gį juos gerina. Perei- 

. 9 K * tybę -Lithuanian^ ' ' (H j:;?:. „i.tografns X Zalatorius nuirau-

i
kė vakarienės fotografijų. J 

Parapijos steigėjai ir dar- Į

buotojai sudarė komisijų iš 

pp. J. Jaūkščio, J. Krotkaus, 

M. Jasnausko, p. Balčiūno, J. 

Krūmo, L. Dobrovolskio ir M

i Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
i Gydytojas ir Chirurgas 
6558 SO. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Phone Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartj

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California Avė.

Nedėlioję pagal sutartj.

OPTEMITRISTAI

i
Tel. Vletory 3279

11 So. La Šalie St., Room 1701
Vai. 9-6

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vletory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėlio lr 

Pėtnyčioa

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofiso lr Rea. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 lki 3 po 
pietų lr 6 lki 8 vai. vakare 

Rea. 3291 S. WALLACE STREET

Tel. Hemlock 8131

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

3433 Weat 69 Street 
Vai.: 9—11 ryte. 1—4 p. p. 9—9 

v, v. Nedėlioj nusitarus.

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

i DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

i

1821 SOUTH HALSTED ST.
' Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 

j Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 
6 iki 8:30 vakare

‘ 1

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

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

Nedėlioj 10-12

i to sekmadienio koncertų pro-' 

: gramus puošė dainavimai ir Į 

! giedojimai p-no Kasto Sabo- j 

nio. Be to koncertų išpildyme 

dalyvavo komp. Vanagaitis, 

artistas Alšauskas, vargoni- 

madienį kovo 30 d. dai Sauris, Yozavito orkes-

SUSIVIENIJO DVI 
DRAUGUOS.

Bridgeport. Pereitų sek-

Kaminsko, kad suorganizuoti !na Pašeli>in6 drau^a iŠĮ1>'ko

. v r. , susi iumrdama su kita. Ta die- 
gyvuosius Ausros VarVlSUs

tų parapijos steigėjų grupen ir 

ateinančių vasarų per Aušros 

Vartų parapijos metinį pikni

kų birželio — June 29 d., 

Bergmans'o darže nutraukti 

jos fotografijų, tinkamų si

dabrinio jubiliejaus rengia

mai spauzdinti programai. Ti-

susijungdama su kita. Tų die 

nų šv. Kazimiero Kar. dr-ja 

atlaikė paskutinį savo mitinga 

ir nutarė prisijungti su savo 

turtu ir nariais prie Saldžiau

sios Širdies Viešpaties Jėzaus 

dr-jos.

Susiliejus dviem draugijon 

vienon susidarė pusėtino didu-

kimės, kad dalyvavusieji puo-Įlno ^’-ja. Dabai Saldžiausios 

toje korespondentai plačiau dr'Ja turės virš oOO
toje korespondentai pi 

spaudoje apie visa kų pami

nės. »

JOHN B; BORDEN
(John Bagdziunaa Borden)

ADVOKATAS

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

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
DR. VAITUSH, 0. P. D.

tra ir kiti.

i Telephone Roosevelt 9090 
Abiejų programų su malo- JName; 8 lki 9 ryte Tel. ReDub. 

numu buvo galima klausyti. I - —

Klausęs.

9600
I

SPORTAS
LIETUVOS VYČIŲ B0W- 

LING LYGOS 
STOVIS.

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

DR. ŽMUIDZMAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS
4740 Dorcliester Avenue

Tel. Drezel 6323 
Vai.: 8 lkl 10 ryto 

6-8 vai. vakare

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
DENTISTAI

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonu Canal 2552

Palengvina aklų {tempimą kuria 
eatl priežastim (aivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

i mo, skaudamą akių karšti. Atitai- 
| sau kreivas akis, nuimu cataractua. 
| Atitaisau trumpą regyste ir tolimą

Valandos 9 ryto, iki 8:00 fa-įre«yst«
1 Prirengiu teisingai akinius visuose

narių.

Šiandie balandžio 1 d. 7:30 

vai. vak. Lietuvių Auditorijos 

sekmadienį. suk-j įvvks Saldžiausios Šir-

l ef » e/
di es V. J. dr-jos susirinkimas.

J tų susirinkimų prašomi at

eiti ir šv. Kazimiero Kar. dr-ĮSo- Chicago 

jos nariai, kurie pereitų sek- Pjovi^ence No 

madienį nubalsavo prisidėti.

T. AleliunUs, rašt.

West Side No. 1 

Providence No. 1 

Bridgeport 

West Side No. 2

į kare. SeredtKcis ir Pėtnyčio 

; mis nuo 9 iki 6.

X Ateinantį

westsidiečiai per šventųjį kon-' 

certų žada užpildyti savo baž

nyčių. Per vakarienę išdalin

ta kortelės rezervuotoms baž

nyčioje vietoms. Šv. koncertų 

išpildys “Dainos” choras, ve

damas komp. A. Pociaus. So

listai bus: gražia-balsė G. Ši- 

diškiutė, vargonininkė Šv. Do :

vydo parap., A. Kaminskas,! APie įvairius įvykius skai- 

ir K. Pažarskis. Vargonais, tome mūsų draugiškume 

gros num. IL Cobb. Jžanga j“ Drauge”. Perskaitom ir už-Į 
bus liuosa. Iš surinktų aukų;mirštam. Bet šį pranešimui 

bažnyčioje, per koncertų, pa-Į prašom įsidėmėti ir ateiti į daugiau sniego. Del tos prie- 

dengus choro lėšas, visas pel-1 paskirtų vietų — į busimų pra žasties šį utarninkų bus žai- 

nas eis parap. jubiliejaus fon-1 mogQ- |džiami tie patys žaidimai,

dan. Koncertas trečiadienio vakare kurie turėjo

Rap, Koncertas, kokio dar Chi-' praeitam,

j cagoj nebuvo. Sujungtos mu
zikali* jėgos, geri dainininkai 

ir visa tai pagerbimui ir pa- 

Town of Lake, — Kaip lie- rėmimui didžiai gerb. kompo-i Lukas W. S. No. 1 189.72

tuviai pradėjo daugiau inle- zitorio p. Miko Petrausko. S. Zauras VV. S. No. 1 185.47 

resuotis vietine politika, tuoj Koncertas įvyks balandžio; Vaičiūnas VV. S. No. 1 181.45 

jaus pastatyta nemažai lietu-'2 d., trečiadienio vakare, Lie-; Gedrainis W. S. No. 1 181. 8 

viii kandidatų į valdiškas mie- tuvių Auditoriume, prie Hals-! Černauskas Prov. N. 1 180.19 

sto arba valstijos vietas. To-' ted St. (Tųsa 6-ųjain pual.)

NEPAPRASTA PRAMOGA.

Marąuette 

Brighton Park 

Nortb Side 

Roseland 227

UTARNINKO RESUL- 
TATAI.

Sniego, sniego, sniego ir dar

būti žaidžiami

RADIO 2ŽŽ. INDIVIDUALIS STOVIS.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius)

ADVOKATAS

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800

RESIDENCIJA: 
6515 So. IlockweU Street 

Telef. Republic 9723

atsitikimuose, egzaminavimas daro 
maa su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos valkučlama.

Valandos nuo 19 ryto lkl 3 va
kare. Nedėliomis nuo 19 ryto lkl 
13 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Office Boulevard 7943

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4345 80. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

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

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

Telef. Midway 2880

J. P. WAITGHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampas Michigan Ava. 

tel. Pullman 6950 lr 6377

Miesto Ofise Pagal Sutartj:
127 N. Dearborn Street

Hooms 938 Ir 913 
Tel. Franklin 4177

Telephone Central <923

F. W, GUERNAUGKAS
ADVOKATAS

184 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOI8

Nuo 9:34 lkl 6 vai. vak.
«eal Office; 1*°9 8o. Union Ava

TeL Roosevelt 8719 
VaL nuo a lkl 9 vaL vak.

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Canal 8233

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampu Leavitt St.)

Valandos* Nuo 9 lkl 12 ryto 
nuo 1 llcl 9 vakare

Seredoj pagal sutartj

Tel. Boulevard 1401

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

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

7—9 vakare

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Ekspertas tyrimo aklų lr pritaikymo 
akinių

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

Pastebėkit mano Iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto lkl 8:30 va
karo. 8eredomls nuo 9:30 Iki 12 v. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 2
Phone Canal 9321 *

Boulevard 7689
Rez Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTI8TA8

4712 So. Ashland Avenne
Vai.: Nuo I ryto Iki S vakare

DR. HERZMAN
Ifi RUSIJOS

I

Gerai lietuviams žinomu par If 
metus kaipo patyręs gydytojas, ehl 
rurgas lr akušeris.

Gydo staigias Ir chronišku U- 
guvyrų, moterų lr valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 12 pietų U 
nuo 6 iki 7:39 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8114 Res. Bo. khore 
2238, arba Randolph 6849.

Tel. Armltage 1744

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Dentlstaa
1608 Mihvaukee Avė.

Kampas No>rth Avė. 
Northvvest Tower Bldg. Room 809 
Vai.: 9—12 ryto: 1—8:20 vai. vak

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994
i

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną

ZZ



6 D R A U O A S

GRABORIAl:

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS

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

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2516

2314 AV. 23rd Place
Chicago, III.
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

VISI BALSUOKIT UŽ

s JOSEPH J. GRISH
Iš Politikos Lauko.

DIDELIS MASINIS SUSI 
RINKIMAS BRIGHTON

PARK.

Simpatiškas —
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar

navimas.

J. F, EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDfiJAl

Didysis OflCis:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Varde 1741 U 174J 
SKYRIUS

4447 So. Fairfleld Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 4# Ct. Cicero 
Tel. Cicero f794 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 8201

Tr čia lietuviai neatsilieka 

politikoje. Jie vienybėje dir

ba, kad geriau savo tikslą 

atsiekus. Visi remia p. Krank 

B. Mast (Mastausko) ir p. A. 

Naugžemio kandidatūras.

Antradieny, balandžio 1 d., 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
salėj, 4400 S. Fairfield Avė., 
įvyks didelis masinis susirin

kimas, kuriame kalbės Adv.

A. Nuugženiis, M. Vabalas, J. 
Perry ir visa eilė kitų žymiu 
kalbėtojų. Visi šios kolonijos 
lietuviai prašomi dalyvauti.

Kviečia
Rengėjai.

CHARLES BARRETT 
P. MAST’Ą.

UŽ

Aušros Vartų par. vakarie
nėj p. Charles Barrett, Board 
of Review narys, pareiškė re
alius adv. Frank B. Mast kan
didatūrų į teisėjus. Jo komi
tetas ir-gi nutaręs paremti 

Krank B. .Mast (Mastauskas), p-na Mastų.

darytas 
(1056).

Iš pavienių svaidininkų re
kordus turi sekantieji: AVabo- 
las iš AVest Side No. 2. Jis tu
ri daugiausia padalęs skrituo- 
lių į tris žaidimus, būtent 670, 
S. Žanras iš AVest No. 1 rate
lio užima antrų vietų su 664. 
Aukščiausias žaidimas tenka 
Černauskui iš Providence No. 
1 tymo (262), antra garbė 
tenka Mažeikai iš Bridgeport 
(257).

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

AVest No. 1

Antradienis, Baland. 1, 1930

HOTELIS
Dideli, gražūs, švarūs kam

bariai nuo $3.00 savaitėj ir 

aukščiau. Karštu vandeniu šil

domi, maudinės.

2047 W. 21 Street

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobiius 
sui vėliausios mados automatiškais 
įtaisymais. Spcrt Royal tekiniais ir 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash ga’i papuošti- Už tokias pri
einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOR SALĖJ J

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

J. F.
riGIACSIAS LUBT. GRABORIUS. 

CHIGAGttBB
Laidotuvėse pa

tarus uju geriausia 
lr pi ffiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabu iš
dirby Btės.

OFISAS
• 08 West 18 St. 
Ict. Canal (174 
BUY RIUS: 8288
So. Halsted Btreet 
Tel. Vlctory 4088

Phont Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnavimus 
visuomet sąžiningus lr 
nebrangus, nes neturi
me išlaidą užlaikymui 
skyrių-

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1188

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. L Ulevičių s
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
8103 S. Halsted
St. Chicago. III.

Tel. Victory 11 IR

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street
Kampas 461 n Ir Paulina Sta 

Tel. Blvd. K! 03

REPUBLIKONAS KANDIDATAS
ANT STATE REPRESENTATIVE 

U-to Senatoriai Distrikto.

MISIJOS IK ATLAIDAI.

Balandžio 2 d. tai yra at

einančio trečiadienio vakare 

Dievo Apveizdos par. bažny

čioj prasidės trumpos misijos 

kurios užsibaigs 40 valandų 

! atlaidais balandžio 6, 7 ir 8 

, dienomis.

•' Per misijas ir atlaidus Die- 

•vo Žodi skelbs didžiai gerb. 

(pralotas Julius Maciejauskas, 

garbingas svečias iš Lietuvos. 

Taigi ypač šios parapijos ka

talikams ateina brangių Dievo 

malonių dienos, kuriomis tu

rėtų visi pasinaudoti.

Kun. I. Albavičius, kleb.

žINiy-žINELĖS
X Nors p-ni A. Simutienė 

tebėra Lietuvių Šv. Kryžiaus 
ligoninėj, tačiau po sėkmingai 
dr. S. Biežio padarytos ope
racijos eina geryn. Ligoninės

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

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

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

O f i, s a s

4603 S. Marslifield Avenue
Tel. Boulevard 9277

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley LIc. 
Koplyčia Dykai

710 AVest 18th Street
Canal 3181

A. | A. 

JIEVA GHISMAR
(Po tėvais Zubrickaitė) 

mirė kovo 30, 1930 m. 7:30 
vaj. ryto. 21 metų amžiaus. 
Gimus Chicago, Iii.

Paliko dideliame nubudime 
vy.rą Andriejų ir dukterį Doro- 
thy, 4 metų amžiaus ir motiną 
Zubrickiene ir 2 seseris Oną 
Alleuns lr Marijona Zubrlckai- 
tę ir brolj Vilimą Zubrickj lr 
giminės.

Kūnas pašarvotas 4016 So. 
Rockwell. laidotuvės jvyks se
redoj, balandžio 2. Iš namų 
8:30 vai. bus atlydėta J Die
vo Apveizdos par. bažnyčią, ku
rioj Jvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta J Sv. Kazimiero 
kapines.

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

Nubudę:
Vyras, Ihiktė, Motina,

Seserys lr Giminės. 
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Butkus & Co. Canal 3161

ir daktaro priežiūra yra pilnai 

pasitenkinusi.

X Danielius Gricius, Mar

ąuette parko kontraktorius, 

vakar palaidojo savo mažytę 

dukrelę, kuri šiame pasauly 

tik keletu valandų tegyveno. 

Pp. Griciams reiškiame užuo

jautos.

X Lietuvių kolonijose ant 

stulpų, sienų ir languose pasi

rodė p. F. B. Mast iškabos. 

Marąuette parke, 69 gatvėje, 

jas pradėjo draskyti. Tai ne

dorėlių darbas. Kaltininkus 

sučiupus, reiktų juos sudraus

ti.

X Šiandien vakare, p. J. 

Zolpo ofise, įvyksta adv. Mast 

(Mastausko) draugi} komiteto 

susirinkimas 8 vai.

X Gavus žinių iš Lietuvos- 

kad Mariampolėje Tėvų Mari

jonų vienuolyne mirė a. a. 

kun. Jonas Katilius, prieš ke

letą metų atšventęs savo kuni

gystės auksinį jubiliejų, Ber

naičių Kolegijoje buvo atlai

kyta iškilmingos gedulingos 

pamaldos, kurias laikė kun. 

J. Jakaitis, kurio a. at. kun. J. 
Katilius buvo krikšto tėvafe.

X Pereitų, šeštadienį staiga 

susirgo kun. J. Martišiunas, 

Gary, Ind., klebonai?. Guli li

goninėje. Reikia tikėtis, kad 

netrukus pasveiks. Pereitain 

sekmadieny jį pavadavo kun. 

B. Vitkus.
X Kun. A. Bahnskas, Mil- 

waukee ir Racine parapijų 

klebonas, po Velykų vyksta su 

Federacijos maldininku eks

kursija į Eucharistinį Kongre

sų ir vėliau į Lietuvą.

! X Pereitą sekmadienį Die

vo Apveizdos bažnyčioj įvyko 

šventas koncertas, kurį išpil

dė L. V. “Dainos” choras, 

vedamas komp. A. Pociaus. 

Veik pilna bažnyčia žmonių 

tiesiog sužavėta buvo nepap

rastu giedojimu. Kaip choro, 

taip ir solistų: soprano — G. 

Šidiškiutės, tenoro — A, Ka

minsko ir basso — K. Pažars- 

kio. Vargonais akomponavo 

muz. H. Cobb. Kun. prof. Ur

ba pasakė labai turiningą pa

mokslą. Po koncerto palaimi

nimą šv. Sakramentų suteikė 

kun. A. Skripka asistoje kun. 

Deksnio ir kun. Gasiuno. Tas 

pats veikalas ateinantį sek

madienį bus išpildytas Aušros 

Vartų ba'žmyčioje 3:30 vai. po 

pietų.

i X Aušros Vartų parap.

priešjubiliejinė vakarienė pe

reitam sekmadieny nepapras

tai gerai pavyko. Erdvi salė 

buvo pilna žmonių.

X Girdėt, kad daug AVest 

Side kaimynų: briglitonpar- 

kiečių ir northsidiečių atei

nantį sekmadienį žada at

vykti į Aušros Vartų bažny

čią paklausyti šventojo kon

certo.

SPORTAS
(Tąsa nuo 5-to pusi).

Masiunas B. P. 159.30

Urbonas N. S. 157.69

T. Sapitas Marų. 157. 4 

Alitcliell B. P. 156.67

Daukša Prov'. No. 2 156.29

Regasius S. Chi. 153.25 

Savickas Prov. No. 2 151. 

Šnekutis Marą. 148.13

West Side No. 1 turi padaręs 

didžiausią skaičių medžininkų 

į tris žaidimus, būtent 2,949. 

Providence No. 1 turi antrų 

vietą su 2853. Pavienių di

džiausias žaidimas tenka Pro

vidence No. 1 tymui (1083), 

antras aukščiausias buvo pa-

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS

Poperloju, mollavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktoriua 

Statau įvairiausius namus prieinam* 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5526

\.

Laurinaitis Marą.

AVabolas AV. S. No. 2 

Mažeika Bridg.

P. Zauras AV. S. No. 2 

Zemekis Prov. No. 1 

Gramontas Bridg.

Kalasinskas AV. S. No. 2 175.25 i

Rubis Prov. No. 1 

J. Sapitas Maną. 

Žemaitis AV. S. No-. 1 

Gaidys Prov. No. 2 

A. Kibelkis S/ Chi.

180.19 

180. 4 

180." 1; 

178.24; 

177. 6i

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namą Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EKPRESS

Mes permufuojame-perveža- 

me pianus, forničius ir kito

kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 

geriausios rųšies už prieina

miausių kainų. Musų patarna

vimas yra greitas, geras ir 

nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic, 5099

Mes pervežame daiktus ir į 

įeitus miestus.

REAL ESTATE

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

175.26 Gražiausias Teatras Chicagoj

174.62 Ut. Ser. ir Ketv. Bal. 1, 2, 3
173.38 “STRICTLY MODERN’’ 
173. 9 Dalyvauja Dorotby Mackaill.

171.39 Kas tik pamatys šį veikalų pa- 

171.241 sakys: “Tai vienas geriausių

Kaminskas AV. S. No. 2 171.22 veikalų, kokius tik mačiau.”

JULIUS ŠLICKIS
Namų taisymo ir statymo

KONTRAKTORIUS.
Turiu namus, kuriuos mainy

siu ant ūkio Lietuvoj.

2150 So. Hoyne Avė.
Tel . Canal 5529

6628 Lafayette Avė.
8 kamb. namas, šoninis inėjimas, 

2 karų garadžius, lotas 32x193. Kai
na >9,000, inešti >2,000. Thoinas E. 
Kay & Co., 7039 Jeffery Avė. Far. 
9300.

2 fl. mediniai, 6-5' kamb., cemento 
pamatai. Karštu vand. šild. $2,500 
1424 W. 73 St.

Reikalauk surašo, 30 namų, 4750 
iki >250,000. Savininkas Roland O. 
Watson, 717 8 Addison.

2 apt. 5-6 kamb. karštu vand. šild. 
geram stovy. Arti mokyki. >15,000. 
Rend. >2.040. Mažai įmokėti. 844 
King PI.

Redwick S. Chi. 170.36 ;

Urba Bridg. 169.68

Micionis Prov. No. 1 169.15

Kisielus N. S. ” 167.52

Micevičius Bridg. 167.24

L. Pečiulis Prov. No. 1 166.29

J'akobaitis AA'. S. No. 2 165.21

Kabelis Bridg. 164.38

llrazdauskas N. S. 164.38

B. Pečiulis S. Cliic. 164.28

AVilbertas Prov. No. 2 163.61

Dobrovolskis AV.S. No. 2 162.10

Bauža N. S. C 161/61

Dausinas B. P. 161.30

Bakutis Prov. No. 2 161.21

Kuprisi B. P. . 160.67

Sanders B. P. 160.53

Manstavich N. S. 160.33

Zevatkauskas S. Chi. 160.22

Shimkus Marą. 160.1

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

M. YUSZKA 
Plumbing & fieating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 3385

M0RTGEČIA1-PASK0L0S

_

REIKALINGA
5,000 kostomerių pasinau- 

duoti musų išpardavimu. Bar- 
genai visai šeimynai.

‘ Sedai” ant:
Ceverykų.
Dressių
Kelmą<
Maliavų 
Varaiiių 
Vaikų drabužių

Kainos numažintos taip, 
kad pritaikinti jūsų kišenini.

Atsiveskit vaikus ir visą 
šeimyną. Juo daugiau pirksit, 
jno daugiau sutaupysit.

Bargenai, bargenai, barge - 
nai.

Išpardavimas, kurio negalit 
pamiršti.

I. OOLDSTEIN & SON
2400 So. Oakley Avė.

Tęl. Canal 1976

L S

FARMOS.
*f-- ... • :

Wm. J. Kareiva
Savininkas 

Del geriausios rųfiles 
lr patarnavimo, Saukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klauSl- 
alų. sviesto Ir sūrių.

4644 So. Paulina St.
Tol. Boulevard 1189

. - - - - - —- >

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną dieną. 
Perkame real estate kontraktu*

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas >500,000 00 
8804 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 8738-8718

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

Variety Storas 5c. 10c. >1. Gera
vieta, kamb. gyvenimui. Pigi renda. 
Patogu, nėr konkurencijos. Pigiai. 
Duok pasiūlymą. Reik tuoj parduot. 
Kreipkis tik rytais. Savininkas 4006 
Division St.

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

luksinių tr sida- 
ortnių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, pianų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 AVest 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8888

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGICIŲ
Skolinam pinigus ant medi

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

Public Mortgage Exchange

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

ĮVAIRUS PARDAA7IMAI

Rakandai 5 kamb.. pusnauji. Va- 
cuum cleaner. Pigiai. Ir dalimis. 
2231 No. Montlcello.

Privatinė likvklarlja puikaus namo.
Puikus dvigubas mah. miegamosios 
setas, gražus paveikslai, deskos, vir
tuvės daiktai, vacum i cleaner, .rytiniai 
kaurai, sofos, stalai, laikrodis, bric- 
a-brac, patalinės, lempos ir tt. 1044 
Hollywood Avė. Chicago, 2-nd.

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS .

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generaiis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generalini kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 

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

paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 

liudija musų teisngumą. Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 

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

tuą. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kornpa- 

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą: 

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

UŽ $475 GAUSI RAKANDŲ 
VERTES 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 

madracais, 5 šmotų dinette se

tas, 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 Are., 

Tel. Stewart 1875.

I


