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TALINAS, Estija, bal. 9. 
— Estijos valdžia išsprendė 
panaikinti visas komunistų ve 
damas darbininkų organizaci
jas ir konfiskuoti jų savastis, 
kadangi jos visos veikia Mas
kvos nurodymais ir tai Esti
jos respublikos nenaudai.

Ši kova raudoniesiems iške
lta, kada mirtinai pašautas e- 
stų gen. Vnt, kurs, kaip pra
nešta neišgysiųs.

GRĄSINA KINIEČIAMS
STUDENTAMS

NANKING, bal. 8. — Kini
jos valdžios tarybos preziden
tas Chiang Kai-shek pirm iš
vyksi ant kovos laukan pagrų- 
sino studentams dėl jų kelia
mų demonstracijų prieš Bri
taniją. Jis parėdė prieš de
monstrantus panaudoti gink
lus ir uždaryti universitetus, 
jei studentai nepaliausiu vei
kę prieš britus.

STUDENTŲ RIAUŠES, 
1 NUŠAUTAS

SHANGHAI, bal. 9. — Ki
niečiai studentai komunistai 
čia sukėlė riaušes, kada poli
cija mėgino uždaryti vienų 
mokyklų. Vienas studentas nu
šautas ir keliolika sužeista.

TURI NAUJĄ ANT
SPAUDĄ

LONDONAS, bal. 9. — A- 
nglijos karaliui pagaminta 
nauja karališkoji antspauda. 
Senųjų antspaudų sunaikino 
pats karalius.

PENKI MAKEDONAI NU
BAUSTI MIRIOP

SOFIA, Bulgarija, bal. 9. 
— Vietos teisme miriop pas
merkti penki makedonai plė
šikai, apkaltinti už žmonių žu
dymų PerjKivica apylinkėse.

BOMBA JUS, bal. 9. — Pra
dėjus indėnams tautininkams 
kovoti už nepriklausomybę, I- 
ridijoj prasideda suirutės. Ima 
kilti streikai, darbininkų riau
šės. Į kai-kurias vietas vald
žia siunčia kariuomene.

GANDHI KOL-KAS 
NELIEČIAMAS

BOMBAJUS, bal. 8. — Va
kar buvo pranešta, kad kaip 
šiandie policija areštuosianti 
Mahatma Gandlii, indėnų tau-

.j* '

Pajevonis. š. m. kovo mėn.
4 d. įvyko Pajevonio bendro
vės krautuvės visuotinis susi
rinkimas. Susirinkimas praė
jo labai gyvai, dalyvavo susi-

t

rinkime Kooperatyvų hisjiek- 
eijos revizorius. Praėjusiais 
metais bendrovė davė gryno 
rpelno 5000 litų, nors apyvar- 
lita buvo mažesnė kaip kitais 
j metais ir prekės buvo pigiau 
■parduodamos (kitais metais
gryno pelno duodavo ligi 200()inio. Dalis kaltinamųjų išteisi- 
ditų). Revizijos metu rasta nti. “M. L?’
prekių nepriteklius apie 3000 ,— —............................... , ■ ■•■—»■

ditų. Susirinkimas dėl to nu
tarė trečiu kartu padaryti 
krautuvės revizijų, 

i *.. . . .............................. !

Ten buvo iškelta byla iš vi
so 30 žmonėms, kurie buvo 
kaltinami už priklausimų prie 
(komunistinio jaunimo Panevė
žio rajono ir už komunistiškų 

■vilkimų. Kariuomenės teismas 
nusprendė nubausti Rotoriški 
devyniais metais kalėjimo, 

iGudelski — astuoniais, Ainbi- 
■nderi o ir puse metų, kitus j>o 
šešerius, penkerius, vienerius 
ir j>o kelius mėnesius kalėji-

Šis senas laivas yra vardu “Cbnstitution.” Bostono dokuose jis taisomas, grą 
žinama jam senovės išvaizda. Pataisius bus įleistas j vandenį šalies gentkartėms gėrė
tis.
------------------------------------------------------------- ----------------------- ' ■■ *3- .......... .................. ........

KARIUOMENES ATŠAU
KIMAS IŠ EGIPTO i CHICAGOJE

Šiais metais 

200 balandžiu neteko namų tvisų krautuv-ės

KIN1J0J PAGROBTAS
KUNIGAS IR DAUG 

KATALIKŲ
Inspekcija is ■ 
(antraeilių ir

LONDONAS, bal. 9. — K-j,
................................................. .. tuvi grybas į C()
tininkii vad,, kurs perengia '»>s '»«• >*•!>»"- kartuvės, 4jjOŽ.So. Ashland

Indijos įstatymus gaminda-™' l“d — r.ik.uS

mas druskų ir tuo būdu ko-

SHANGHAI, bal. 8. — Su-
Gaisras apnaikino medžių trečiaeilių) tarnautojų reika- įjungtos plėšikų ir komunistų 

, sandelį, 5209 AV. Grand avė. Jauja pasižadėjimo, kad jie'.jėgos, veikiančios Swatowo a-
Už neteisingą areštavimą [Sunaikintas ir tvartelis, kurio'išėję iš tarnybos per 3 metus pylinkėse, Kwangtung provin- 

pastogėje laimingai gyveno a- /neatidarys savo privatinės vijoje, pagrobi'* ir riusįyąrė Į 
pie 2<K) balandžių. Šie neteko j krautuvės ir tai turi garan- kalnus francūzų misionierių 
sau pastogės. duoti užstot n 5000 litų.'šitas kun. Wagnette ir kuone visusjave., savininkams reikalaujant' 

iuomenė iš Egipto tnojaaa areStnota )ra

. * , i butų atšaukta. Brjtai prane-j . , _ , • • i - Af-tvodamas uz nepriklausomybe.' v. , , , . . m \VUS1 krautuves karininke Miss

/ Bet noliciia areštuoia tik ioa- o M<msen, kaltinama koinpa-
/ uei pontija areštuoja uk jo į f^a e„lppečiai pastate 3 me- .. <? , -v •, •• rp -
■«ova5,i« «•; natų „dioZioJ ' • 1 mijos fondų išeikvojime. Teis-įsekėjus, gi jis pats neliečia-' tnp 
mas. Sakoma, nenorima jo pa
daryti “kankiniu” indėnų a- 
kvse.

TROCKIO BROLIS SO
VIETŲ TARNYBOJE

TALINAS, Estija, bal. 9.
Iš Rusijos atvyko Trockio 

brolis Goldstein. Jis įskiltas 
i sovietų pu. kybos delegaci
jų, kuri tomis dienomis atvyk
sianti iš Maskvos.

LONDONAS, bal. 9. — Lai
vynų konferencijon gryžo Fra
ncijos užsienių ministeris Bri- 
and.

KOMUNISTAI Iš SUSI
RINKIMO IŠMESTI 

GATVĖN

naujas, negirdėtas reikalavi- kiniečius katalikus, buvusius 

misionieriaus globoje. Pagro-

FIZINES KULTŪROS 
KOMISARIATAS

i .MASKVA, Lai. 9. — Sovie
tų valdžia jdanuoja įkurti fi
zinės kultūros komisariatų. To 
'tikslas — išauklėti petingus 
ir stiprius darbininkus, kurie 
galėtų daugiau darbo atlikti 
sovietu naudai.

DETROIT, Mieli., bal. 9. — 
Suvyko apie 100 lakūnų vai- 
irininkų orlaivių parodom Ta- 
irtasi apie įvyksiančias rug- 
piflty ore lenktynes Chicagoj.

i AMSTERDAM, Olandija

(per paštų). — Visuose Ola
ndijos miestuose įvyko prote-į 
isto susirinkimai, atkreipti 
prieš Rusijos bolševikus dėl

kietų pateko į komunistų ra
nkas. Tad jie pasidirbdino a- 
pie 500 klastuotų tikietų ir iš
dalijo savo sekėjams.

nijos fondų išeikvojime 
nue jinai išteisinta. Tad jinai 
■dabar atsisuko prieš krautu1- 

vininkus. Reikalauja 100,000 
dolerių atlyginimo.

- Už liudininko pagrobimą
Traukiami tieson II. Hilde- 

■brand ir L. Bendo už baldų 
/sudaužymų vienoj valgykloj.

Pašaukus abu teisman, val-

Ežeruose judėjimas į mas labai išgąsdino ne tik Pa- 
i Didžiuose ežeruose jau pra- jevonio bet ir kitų liendrovių. btųjų, išpirkimui piktadariai 
sideda garlaivių judėjimas, ' tarnautojus. Į reikalauja 40,000 dolerių,
mors šiaurinėse ežerų dalyse i Pajevonio krautuvės bendro ■ , Kitos komunistų jėgos iš. 
dar galybės yra sukruštų le- tvė
du.

STREIKUOS 2,000 
ANGLEKASIŲ

ŽUVO TRYS LAKŪNAI
STUDENTŲ RIAUŠES

ATĖNAI, bal. 9. — Orlai
vių stoty Tatoi pakylant o- 
ran susidaužė du graikų or
laiviu. Žuvo trys lakūnai.

5,00*) kareivių maršuoja ant> 
ShiucboAV, kur yra šiaurinio 
Kivangtungo geležinkelio ga
las. Paėmę geležinkelį komu-.' 

luistai žada pasukti ant Kan- 
Įtono.

Savo ražu iš Kantono vai
zdžios kariuomenė siunčiama i i .
Shiuchowų ginti geležinkelį. 
Kantone yra didis kiniečių 
pabėgėlių suplūdimas. Pats 
Kantono miestas yra silpnai 

nių jiasikeitimų kabinete ne-į apdraustas. \ aidžiai trūksta

įvė ir vietos Smulk. Kreti. Dr
ujos skyrius pirko rašomųjų 
mašinėle už 550 litų. “M. L.”

IIENDERSON, Ky., bal. 9. j 
Vakarų Kentueky anglių

kasyklų 2,000 organizuotų an-

VIENO ĮŽYMAUS TAUTI
NINKŲ ŠULO PAREIŠ

KIMAI

“Folksblatt” rašo, kad vie-
stybės prokuroras pranešė, glekasin išsprendė streikuoti. nas įžymus tautininkų asmuo 

metų užmo- pasikalbėjime su jų liendrada- 
; rbiu'pareiškė, kad principai!

kad anų dienų pagrobtas val
stybės liudininkas, kurs prieš 

Į>kaltinamuosius turėjo liūdyti. 
Teisėjas J. P. McGoorty 

tad bylų atidėjo ir kaltina- 
miem padidino parankų nuo 
2,500 dol. ligi 50,000 dolerių 
kiekvienam.

(Reikalauja 1917 
kesnio.

i Rusijos kunigaikštis apie 
sovietus

• Per Chicagų pravažiavo lxi- 
ilševikų nužudyto Rusijos ca
ro svainis, didknn. Aleksand-į 
iras. Klausiamas apie Rusijos į

priešaky ir angoje buvo pa- Jįkimų jis pareiškė, kad sovie
tų valdžia Rusijoj gyvuos tru-

Tų pačių, dienų, kada' turė
jo įvykti susirinkimas, komu
nistų klastos patirta. Salės

nuinatoma ir dabartinis tau
tininkų politikos kursas ne
manoma keisti. Greit būsiąs , 

SOUTH BEND, Ind., bal. ,'visuotinis tautininkų suvažia-! 
9. — Samuel B. lambert, bu- Avimas tolimesnei veikimo pro- j 
vusis Lambert Aircraft Cor- ''gramai nustatyti. Kvietimas 
poration, Moline, III., prezi-'į bendrų darbų tautiškai nu- 
(lentas, čia žuvo nukritęs su ■sistačiusių žmonių nereiškia 
orlaiviu, kada jis pakilo oran /kvietimo į valstybės darbų o- 
pats vienas, ty. be vairininko, pozicijos grupių.

ŽUVO ORLAIVIŲ DIR
BĖJAS

kariuomenės.

ČEKIJOJ SUIMTAS 
KUNIGAS

R.”

jų vedamų ten žiaurių religi- [įstatyta policija ir vienas da
nių persekiojimų. Katalikai, arbininkų, kurs dirbo_tikruo-
žydai ir protestantai bendrai js’us susirinkimui tikietus., Jo ->ja Kokia, jis nesakė, 
dalyvavo susirinkimuose ir l>areiga buvo pažinti klastuo-j

tus tikietus. Suimtas pašautas plėšikas
Su gerais žmonėmis pradė

jo salėn rinktis ir raudonieji 
padaužos, fdavusieji klastuo-
įtus tikietus buvo sulaikomi iri/kė Miss Emily Marshall vie-!

mpai. Ten iškils nauja vald-

SPROGIMAS BRITŲ 
ORLAIVY

RINKIMAI BE GALO
Miroslavo valsčiuje jau 3

VIENNA, Austrija, bal. 9« 
— Čekoslovakijoj suimtas kun. 
Franz Otto, Kapucinas. Pas
kiau policijos agentai atliko 
kratų Kapucinų vienuolyne, 
Moravijoj. Suimtas įtariamas 
šalies išdnvybėje.

bendrai protestavo prieš so
vietų valdžių.

Kada Amsterdame buvo re-
f

engiamas protesto susirinki
mas, patirta, kad komunistai 
'■rengias užplūsti ir suardyti. 
Tada rengėjai išsprendė pa- 
įgaminti tikietus ir pasiųsti 
i geistiniems žmonėms — kata
likams, protestantams ir žy
dams. Tas ir atlikta. 

Kažkokiu būdu keletas ti

i Išnnomuojanių kambarių bū
dų, 15 Curtis g., užpuolė du, 
(jauni plėšikai. Būto savinin-

.. į'lcartus buvo rinkimai. Ir ši

HONGKONG, bal. 9. — Bri tretį kartų rinkimai esu “no
tų karo laive Sepoy įvyko • i>avyko.” Del to žada paskcl- 
isprogimas. 4 jūrininkai žuvo' bti dar ketvirtus. “Nepavyk- 

stų” rinkimai dėl to, kari į

ATLANTIKE BAISIOS 
AUDROS

ir 3 sužeista.

APKALTINTA 35

(policijai nurodomi. Tuo būdu 
policija kelis šimtus raudonų
jų už apykaklių išvedė gatvėn 
ir juos nurodė ten stovinčiai 
polidjai. fti pastaroji raudo
niesiems liepė tuojaus nešin- 
tis namo. Jie klausė.

NEW YORK, bal. 9. — At- 
(lantike siaučia baisios audros.

plaukimas trukdo-
rinkimai dėl to, kari 

Ii tarybų vis nepatenka vienas j Garlaivių 
valsčiaus “veteranas.” O jis'mas. 
taip storojnsi, kaip sena pa-į; .

9. n na ištekėti.

j- Rinkėjai nori sųžininškų 
j žmonių, nes valsčiaus reika-

COVINGTON, K y., bal 
— Už taip vadinamo “Jamai- 
ea ginger” gaminimų ir par-

iių. Paskiau suimta.; ir jo sėb-'davimų federalė “grand ju- lai, tai r.e arklys, kuriuo ga
ivas. ry” apkaltino tos gamybos į- di kiekvienas savo vežimėli

staigų 35 viršaičius. Nuo to vežti.

gėrymo vartojimo daug žmo-

■nų plėšikų pašovė. Jis suim- 
itas, kada nuvyko pas gydyto-

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Dailus oras; šilčiau, nių suparnližiuota.

PINIGŲ KURSAS 
Lietuvos 100 litų n. $10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
Šveicarijos 100 frankų 19.38 

Vokietijos 100 markių 23JI

13.98
5.23

Pakaktų jau varginus vals
čių. “M. L.”
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sei Metų — $3.50, Trims Mėnesiais — $2.00, Vienam 
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priklauso valstybei, bet del to, kad kar

tais peržengia tikras ribas ir įžeidžia Bažny

čios teisę. Net Dievas įsakė priešintis, jei kar

tais valstybės tvarka įžeistų tikybą, ir labai 

rūpintis tuo, kad tautų įstatymai ir įstaigos 

persisunktų Evangelijos dvasios. Kadangi 

valstybės laimė pareina labiausiai nuo tautos 

vadų nusistatymų, tai Bažnyčia negali glo-

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
ra ta, kad tenai žmonės pasis
kirstę į ponus ir tarnus. Bai
gę aukštesniuosius mokslus

DARBAS IR IŠRADIMAI. .išradimais daug darbininkų jauni Europoje skaitosi
------------------------------ .iš pramonių pašalina ir šiems P°naičiaist gi mergelės — pa-

Nesenai vienam Amerikos pastariesiems nesurunda nau- Ile^lnis. Nei ponaičiai nei pa- 

mieste įvesti automatiniai te-'jų užsiėmimų. , Relės .nedrįsta sutepti savo

lefonai. Kelios dešimtys tele-' Jie sako, kad tai ne jų da- bultl* PiržteliU kokiu-nors juo- 

boti ir padėti tiems, kurie Jų puola, atvirai fomj operatorių mergaičių' lykas. Tuomi tegul rūpinasi du darbu* Ponaičiams ir pa-

sulildls 
|us kaip 
saulfs 
Iviasa

Sloan’s

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Published Daily, Except Sunday. 
BUBSCRIPTIONS: One Tear — $6.00. Six Months

— $3.50, Three Months — $2.00. One Month — 76c. 
Europe — One Year — $7.00, Slx Months — $4.00 
Copy — .03c.

Advertising in ‘‘DRAUGAS** brings best results, 
Advertising rates on appiication.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chieago

(Tųsa)

e) Šv. Tėvas Pijus IX pasmerkė šį tvir

tinimų: “Bažnyčia nieko negali priversti ir 

neturi jokios tiesioginės ir netiesioginės val

džios pasauliniuose dalykuose” (Syllabus er- 

rorum, prop. 24).

Šv. Leonas XIII sako: “Jeigu kas at

kreiptų aki į šiandieninę negerovę ir pasvar

stytų viešų ir privatinių dalykų pamatų, tai 

tikrai pamatytų, kad didelė slegiamosios ir 

bijomosios negerovės priežastis yra ta, kad 

daugumas visų visuomenės sluoksnių įpra

to į tai, kų senų senovės filosofų mokyklos 

sugalvojo, būtent, blogai manyti apie dva-

atsisako gerbti Jos teises ar stengiasi iš

skirti savaime susijusius su vienas kitu 

šventus ir civilinius dalykus. Priešingai, Baž

nyčia yra, kaip ir turi būti, bičiulė tų, ku

rie, spręsdami civilinius ir krikščioniškos 

valstybės reikalus, prideramai nori su Ja 

santaikoj dirbti visuomenės gerovei. — Tai 

normos, kurių katalikas turi laikytis vieša

me gyvenime, būtent, kur Bažnyčia leidžia, 

eiti viešos pareigos pavestinos yra tikrai 

dorovingiems ir krikščionišku vardu įgarsė

jusiems žmonėms, — jokia priežastis nega

li pateisinti to, kad būtų galima Pirm°j' reikalingi daug darbo. Kada 

vietoj statyti skersuojantieji tikybai”. (Litt-’ įšrandamos gamybų 

cncycl. “Sapientiae , 10 iau. 1890). 'mašinos, tas mašinas juk rei

kiami pradedame įrodyti ir visai teisiai,1 kia padirbdinti. Šiam darbui 

nes dalykas yra toks, kurio, vaisių apytikriai 'eikalįnga daug darbininl<ų, 

nebus gauta be tikybos ir Bažnyčios pagal- pradgjus technikais ir baigus 

bos. Kadangi Mums labiausiai priklauso Įpaprastais.

Bažnyčios galios ir saugoti tikvbų, tai ty-1 _ , . ,. T. , ,
J ° Tas teisybe. Bet tas mašinų

neteko darbo. mokslas, patys pramoninkai., ne^Ins lininis dalbas yra juk

Automatiniais telefonais vi- Tegul jie sugalvoja naujas lPazendn^nja8, Visokius tiži- Į _
si miestelėnai patenkinti, iš-'pramones. ;nius darbus teatlieka paprasti "_ J. "

ūmus tas darbo netekusias, lšdalies teisybė. Bet ir išra-'ž,non6s> P^okai, kuri., nu’‘“tlIK’JC dl

mergaites. Nėra ko joms tenuėjai turėt,, bent kiek pagal- '«<fciunia nėra lankę nei pra- ». w st e

kintis. Vienu, jos neteko dar-|Voti apie darbininkų likimą, i nmkyklų, daugelis ją kol-ka^ isgmkluota. Bet laba.

bijo Austrijos prisijungimo 
Vokietijon. Tas reiškia, kad 

Franci ja bijo Austrijos, ty. 

mažosios respublikos.

Vokiečių laikraščiai tad 

dažnai ir pajuokia Franciją. 

Sako, bile kurios valstybės ne

kaltas subruzdimas Francijai 

padaro mirtinų baimę, lygiai 

kai zuikiui medžių lapų šla

mėjimą..

Kada tik Austrija p;..: :..a 

prabįla apie reikalingumą jai 

prisijungti Vokietijon, Fran 

cija pradeda nervuotis ir ne

rimti.

Nesenai Italijos Mussolinio 
valdžia padarė sutartį su Aus 

trija. Einant sutartimi, Itali

ja pasižada žmoniškiau apsi

eiti su austrais vokiečiais, 

pietiniam Tyroliuj gyvenan

čiais. Franc i ja tad tame įžiū

ri Italijos su Austrija susi

artinimų. ir sau didelį pavojų. 

Nes kasgi gali sakyti, kad 

Mussolini negali remti ir Au

strijos su Vokietija susiartini

mo'. Tas butų naudinga Itali-

jat <1
Vokiečių laikraščiai“ palan

kiai atsiliepia apie Mussolinio 

politines idėjas. Pažymi, kad 

joka ant žemės galybė nega

li brolio su broliu ryšių su

traukyti. Taigi, jokia galybė 

negali sulaikyti vokiečių su 

austrais susiaritnimo. Nes tie 

ir kiti yra vokiečiai, paeina 

iš vieno to paties kamieno 

ir yra broliai. Tai gerai žino 

ir supranta Mussolini. To ne- 

,nori suprasti ir girdėti tik 

ir kitas geras įgimtąsias dorybes — veltui Į viena I rancija. •

gal nemoka nei savo vardo 

pasirašyti.

Tad ir nestebėtina, jei ten- 

visur pradeda kilti šviesuome

nės perviršis. Ypač pastarai

siais laikais, kada ir prasčio- 

! Del naują išradimų visais i k« (valstiečių) jaunimas pa

didinti laikais darbas ne tik bus bai-!d5J» P,aktis « ankštesni,,sias 

mokslo įstaigas.

bo, antra — veltui jos daug pirm neg skelbti savo naujus 

laiko pašventė 

operatorėmis.

H. Ford tvirtina, kad išra-to nepadarys, nei negali. Nes

dimai darbui yra naudingi, i tai ne jų pareiga tokiais da 

Anot jo, patys išradimai yra lvkais užsiimti.

išmokti buti išradimus.

Tai tuščias reikalavimas. Jie

mėje, bet daug ir kentės.

Ašara. I Kitaip yra Amerikoje. Šioj

į šaly šviesuomenė yra įpratusi
Į įvairiausius fizinius darbus

| dirbti. Įvairiose pramonėse čia

___ _______________________ _____ w _ Laikraščiai paduoda žinių,' rasti universitetų stu-

lėdaini atrodytume pareigų apsileidėliai.— J ..‘7 nasrfRrnLijm metais BnlJdentus ir studentes sunkiuo-
... . , •• v ,, • . dirbimas negali aprebti visų.katl pastaraisiais metais nut-

ls tikrųjų šiam (ekonomijos) klausimui i , .. . . , . x o-ariini iškilę nerdamv švie- sius darbus dirbant. Baibę
(tų darbininkų, kuriuos tos pa-jlbK11° peruaug s\ie

išspręsti reikia labai daug kitų pagalbos ir

EUROPOS ŠVIESUOMENĖ

čios mašinos išstumia iš kas- į suomenės. Šiandie tie ap- universitetus jauni vyrai čia

rankų, t. y. valstybės vadų, savininkų, | dienini„ d Aiškus įvv- i šviesti jauni žmonės neturi į y™ šoferiais, patarnautojais Į 

tuolių ir, galop, pačių proletarų, apie kuriuos i kfe niinėtomig telefonŲ a J užsiėmimo ir jų daugelis skur- dirbtuvėse paprastais dar-1

1.., .v. r. 1 a A «-» . ^k • i * ( i 1\ I « I .H I r tl 1 1 / a /VVl 1 111 J, Tiki <1 I^CI 4 Ikalbama. Tvirtiname nedvejodami tai, jog 

niekais nueis žmonių mėginimai be Bažny- 

se-

' peratorėmis. Kas kita butų, i *da.

jei tos operatorės butų pa-

bininkais. Vieni jų dirba, kad 

! pragyventi, kiti gi, kad susi-
Amerikoj tik prekių garny-, v... . , . . , , . .

’ r t o j ipnzmtj sa visokiais darbais ircios. Vadinasi, Baznvcia iš Evangelijos a . . , . „ . .V1 . ,x—............ — ----------------------------------------------- --- -
, , , . . ,v -kviestos į darbų gaminti au-.boje dažnai iškeliamas pervir-i ,

ima mokslų, kur galima visai įsspręsti ar, „ t» * r'• K'. z - y , .. .5 darbininkų gyvenimu. Visi

atšaldžius karštį, suminkštinti ginčas. Ji ne

tik apšviečia protų, bet savo įsakymais rū

tomatinius telefonus. Bet taip šis (virš produkcija). Šis per

i nėra. Iš vieno darbo lauko jos viršis via labaį kenksmingas. I'

Kinius ir pasaulinius dalykus. Nes kadangi i pįnasį sutvarkyti atskirų asmenų gyvenimų 

žmogui įgimta veikiant sekti protų vadų, į jr dorovę. Pačių proletarų būklę ji sekmin- 

tai, nusidėjus protui, lengvai sutinka valia: ginusiai taiso daugybė įstaigų. Nori ir pa-

blogoš nuomonės, kurios įsigali prote, vei- ’ 

kia žmogaus veiksmus , ir juos sugadina. ; 

Priešingai, jei žmogaus protas būtų sVei- : 

kas ir tvirtai remtųsi rimtais ir tikrais dės- 1 

i tai daug gera duotų viešai ir privati- 

> :movei”. (Ep. encycl. “Aetemi Patris”, ,

4 aug. 1879). “Kai kurie įprastai ne tik j 
skiria politikų ir tikybų, bet jas visai iš- į 

skiria taip, kad nenori pripažinti tarp jų- : 

dviejų nieko bendra ir mano, kad viena ant- I

(jie dirba ir dirba, kad gauti

• v • - • -KT , , • , , (progos tuose ar kitokiuose
Urtmrto. .r ly* joms nėra n- Nes kada visko perdaug pa-,darbuose aukKiau ffal

negalima rasti. (gaminta ir gaminių nėra kurį, , r .. . ,

, rr- da1 kokių profesijų pasiekti.
Kai-kas sak6,Jcųd'. darbinin- rarduoti’ .""f* darbai' K‘la Tas pat yra ir su aukštojo!

nedarbas ir daug nukenčia vi-1 , . '
B mokslo mergelėmis. Atostogų

1 laiku studentai vyksta į ukius

kai bijo išradimų darbo sri

tyje. Žinoma, kad bijo. Išradi

mai yra šalti, žaurųs. Išradi

mais sukeliama daug nelaimių

taria dėtis į krūvų darbininkų reikalams 

sekmįngįausiai sutvarkyti. Mano, kąd Jsąlr 

bailiajam dalykui pasiekti reikia tinkamai 

pavartoti įstatymai ir valstybės valdžia”.

(Litt. encycl. “Rerum novarum”, 15 maii ir vargų. Patts išfadėjai ne-

1891). “Visi katalikai turi atsiminti tai,! atsižvelgia į darbininkų liki-

kad Bažnyčiai labai svarbu, kokie asmens mių. Savo apgalvojimais jie

* 7 • - I
renkami įstatymams leisti. Todėl, neliesda- Į stumia mokslo pažangų pir

mi valstybės įstatymų leidybos, visi turi rū-niyn. Už jų išradimus kas- 

pintis, kad būtų balsuojama už tuos, kurie'nors turi jiems atlyginti. Bet

rų neturinti veikti. Tokie žmonės iš tikrųjų Į yra pasidarbavę ne tik valstybei, bet taip kas jiems galvoje, iš ko paei-

nedaug tesiskiria nuo tų, kurie nori valsty

bę kurti ir tvarkyti be Dievo Kūrėjo ir vi

sų daiktų Viešpaties. Jų klaida juo labiau 

apgailėtina del to, kad tuo būdu jie išskiria 

visuomenę nuo gausingiausio naudos šalti

nio”. (Ep. encycl. “Cum muitą”, 8 dec. 

1882). “Įstaigose ir leidžiant įstatymus rei

kia žiūrėti į moralinius ir tikybinius žmo

gaus savumus ir jį tobulinti. Tai darytina 

vis dėlto teisingai ir tvarkingai, vadinasi, 

įsakant ar draudžiant kų, reikia žiūrėti, kas 

pridera valstybei, kas Bažnyčiai. Todėl Baž

nyčiai negali nerūpėti tai, kurie įstatymai 

turi galių valstybėj. Rūpi ne del to, kad jie

Georg von Oebelenz.

11E D A S.
(Tąsa).

— Mes neilgai tarėmės. Kuro įstaty

mai paprasti ir aiškūs. Jei ne kareivis pa

kelia ginklų, to mirtis neaplenkia, čia 

nėra ko aiškinti ir nieko negalima pa

keisti. Ir uš liepiau ant pirmo medžio pa

karti markįzų Guastalų ir kartu su juo 

pagautų valstietį.

Leitenantas išėjo iš rūmų įvykdyti 

sprendimų.

Aš likau vienas. Mano ordinaras at

nešė dvi uždegtas žvakes; aš išsiėmiau 

rašomus dalykus ir rengiausi rašyti vy

riausybei raportų. Bet prieš sėsdamas 

prie darbo, senu įpratimu pavaikščiojau 

po kambarį, kad geriau susikatųičiau ir 

prisiminčiau visus praėjusios dienos žy

gius.

Vienas langas buvo atdaras, ir pro
jį dvelke puikus šieno ir gėlių kvapas. To

suomene.

- . -.o • •i eiti
Bet štai Europoje pasitaikė 

ir šviesuomenės perviršis. Iš 

to tenai kįla nemažesnis var

gas. Ko panašaus Amerikoj 

nepasitaiko. Šioj šaly kiekvie 

nas jaunuolis yra raginamas 

siekti aukštesniojo mokslo. 

Čia visur pageidaujami įvai

rios rųšies darbininkai, kurie J 

baigę ne vien aukštesniąsias

sunkių darbų dirbti, gi stu

dentės — agentauti.

Amerikoj nėra išimties nei 

turčių vaikams, kurie nori bū

ti ateity atsakomingais ben

drovių vedėjais. Turi dirbti 

protu ir raumenimis.

d; c.

FRANCUOS BAIMĖ.
Kai-kurie vokiečių laikraš-

pat tikybai”. (Ep. “Litteras a vobis”, 2 iul. 'na tie jiems atlyginimai.

1894). “Kai kurie patys mano ir stengiasi' Su išradėjais didžiausias Į mokyklas, bet ir kolegijas, 

kitus įtikinti, kad socialinis klausimas, kaip, vargas yra tas, kad jie savo Su Europa visa nelaimė y- čiai rašo, kad Prancija gyve 

jie tų reikalų vadina, esųs tik ekonominis'

klausimas. O tuo tarpu yra tikriausia, kad taia Pavyzdžiais, kur jis raginamas negerb- 

kalbamasis klausimas pirmiausia yra dorovės i« Dievo ir nedoral ventl’ trūsaa

ir tikybos pobūdžio klausimas - ir del to įir Pelnas turės nueiti ”iekais- Vis>» dic“) 

jis reikia spręsti labiausiai remiantis doro-' Patyrimas rodo tai, kad daugumas darbi- 

t • ..ei., ninku skursta ir vargsta, nors trumpiau te
\ės ir tikybos dėsniais. Jei, sakysime, atly

ginimas už darbų būtų padvigubintas, dar-

sieksite gerovės, kad ir didžiausias pastan

gas dėdami. Štai priežastis, kodėl, raginda

mi katalikus kurti sąjungas ir panašias įs

taigas liaudies gerovei kelti. Mes visada

Taigi, šiame 

Francijai šiandie 

džiausią baimė.

atsitikime 

ir yra di-

A.
dirba ir didesnį atlyginimų gauna, kai gy- i lygiai primindavome tai, kad tai visa būtų

vena nedorai ir be jokio tikėjimo. Panaikin

ki laikas sutrumpintas, maisto kainos žemos, kde fuos jausmus, kuriuos įdiegia ir auklėja 

tai vis dėlto, jei darbininkas vaduosis, kaip žmonėse krikščionybė, pašalinkite rūpinimąsi 

tai dažnai atsitinka, tais mokslais ir seks'savo ateitimi, kuklumų, taupumų, kantrybę

dėl leidau sau neilgų poilsį, iškišti pro 

i langą patį save ir pakvėpuoti grynu lau

kų oru.

Po triukšmingos ir neramios dienos 

vėl buvo puiki? talki, beveik šventės ty

la, kad aš ją traukiau visu gyvenimu, už

miršęs trumpam laikui visa kita. Bet tuoj 

atsiminiau tą jauną žmogų, kurio laukia 

bausmė kokiam nors sodo kampe...

Sąžinės graužinio nejutau — juk tai 

buvo mano teisė ir prievolės atlikimas. 

Tačiau man būtų maloniau nebūti tų nak

tį markizo svečiu ir nesilsėti, nesidžiaug

ti jo sodu...

Nuo tos nenutrūkstamos minties tiek 

susinervavau, kati man pradėjo rodytis 

ant kiekvieno medžio kabantis žmogus. 

Savo piktumu pradėjau švilpauti kažkokį 

valsą — kaip tuoj...

Keturiasdešimt melų praėjo, — o aš 

iki šio laiko negaliu užmiršti jo, ką mau 

tuomet teko pergyventi.

Stovėdamas prie lango, nugara į 

kambarį, aš išgirdau užpakaly kažin ko-

daroma su tikėjimo dvasia ir jo padedami 

ar vedami”. (Encycl. “Gravės de communi”, 

18 ian. 1901).

(Bus daugiau)

X Šv. Kryžiaus ligoninėje 

serga J. M. motina Marija, Se
serų Kazimieriečių Vyresnioji. 

Linkime sveikatos.

kį kurčių garsų, lyg nuo kritimo ant 

grindų kažko minkšto ir sunkaus.

Greitai atsisukęs pamačiau, kad ne 

vienas esu kambary... Ant akmeninių 

grindų prieš mane klūpojo moteris...

Gal jums pažįstamas tas jausmas?—

Jūs tikri ir pasirengę prisiekti, kad jūs 

vieni kambary — ir tuoj už jūsų pasiro

do kažin kas, lyg iš po žemių išaugęs.

Nors tai būtų pati nekerštingoji būtybė, 

jūs nenoromis sudrebėsit pirmam žvilg

sny. Turėkite galvoj, be to, visų padė

ties galų ir aplinkybės, kurias mes jautė

me toje apylinkėje, tame name ir tų nak

tį, — ir jūs suprasite, kaip aš nutirpau.

Kus ji buvo visų pirma? Ir kaip ji 

galėjo pakliūti į rūmus be mano sargy

bos žinios? O jei ji čia gyveno, tai kaip 

ji galėjo pasislėpti nuo mano žmonių?

Kaip šešėlis praslinko be triukšmo,— 

nei durų sugirgždėjimo nei žingsnių aš 

negirdėjau...

Mes tylėdami žiūrėjome vieljas j ki- Į vau užhipnotizuotas jos didelių juodų a- 

tų; aš vis laukiau kų ji pasakys, bet ji ne į kių žvilgsnio. Tos akys įsigėrę į mane 

kalbėjo ir ištiesė į mane rankas. Jos lū- ! ir sustingo tokiam nejudomam taške, lyg

pos judėjo, bet nei žodžio negalėjo ištar- ( jos priklausytų negyvai būtybei, bet ko

ti. Tik gilus, sunkus atsidūsimas išsiveržė kiam automatui.

iš jos krūtinės, ir akys iš lėto prisipildė 

ašaromis.

— Ko jums reikia nuo manęs? — 

paklausiau aš.

Ji neatsakė. Ko be žodžių prašė jos 

ištiestos rankos ir atkreiptas į mane vei

das aš nežinojau.

Tačiau joje buvo ir gyvybė, ir jau

smas: ašaros tekėjo per jos išbalusius 

skruostus.
Aš paprašiau jų atsistoti, paklausiau 

dar kartų ko jai reikia; bet ji tik man 

prašančiam sudėjo rankas. Tuomet pa

silenkiau, norėdamas jų pakelti, tačiau

Nemoku jums aprašysi ta veidų. Nie- Į jį atstūmė mane dešine ranka. Aš pašte 

kuomet nei iki to laiko nei paskiau nesu- I bėjau puikių, mažų moteriškų rankele 

tikau aš tokios užburiančios moters gro- su vestuviniu žiedu ant piršto. Ta pačiu

žio. O kada keletą mėnesių pergyveni 

kare, apkasuose ir turi reikalus tik su 

žiauriais laukiniais vyrais, — širdis, su

prantama, dvigubai suplaks, matant gra

žių moterį.

Tik čia buvo ne aistra, — baimė už

temdė visų svaiginantį grožį.

ranka ji susigriebė už krūtinės, ir stam

būs kraujo lašai tekėjo iš po jos pirštų.

Pats nežinau kodėl, — bet mane ap

ėmė kažkokia baimė matant tų moterį. .Jos 

žvilgsnis taip užbūrė mane, kad aš ne

galėjau net pašaukti kareivio. Aš stovė- 

įau kaip prikaltas, atsirėmęs į‘sienų, ir

Jaunos moters veidas buvo baisus, j žiūrėjau kaip ašaros bėga, per jos skruos- 

neestetiškai baltas, beveik permatomas. į |us jr raudoni kraujo lašai teka 

Tačiau aš to beveik nepastebėjau, nes bu- spaudžiančių krūtinę rankų

grindų plytų.

(Daugiau bus)

is po 

ant šviesų

i
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Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas

PROF. KAMPININKO 
RADIO.

Binghamton, N. Y. — So

cialistų kunigas Mockus, pri

stigęs velnių, savo parapijo- 

nims — socialistams pradėjo 

virtus grybus pardavinėti. Vie 

na.s korespondentas rašo, kad 

per savo turgų tame mieste 

Mockus, visus bedievius iš

leidęs iš griekų, liepė vienui 

bobelei atnešti iš bučernės pu

sę bušelio grybų, kuriuos iš- 

vi- 

Už

kiekvienų grybelį bedieviai 

savo kunigui turėjo mokėti 

I»o 35c.

ir einųs naujas partijos “bu 

davojimas” 

to diktatūra.

Seniau buvo karalių, impe

ratorių diktatūra, kai kur y- 

ra įsigalėjusi nacionalistų dik

tatūra, dabar-gi norima žmo

nėms užkarti proletariato dik

tatūrų. Bolševikai — komu

nistai proletariatu supranta 

paleistus iš kalėjimų žalingus 

visuomenei elementus. Tiems 

prieš niekų neatsakomingiems 

žmonėms komunistai perša im 

ti valdžių, į savo rankas, vers

ti esamų valdžių, padaryti re

voliucijų, iš visų piliečių at

imti visas laisves, visų turtų, 

o reikale — gyvybę. Ant esa

mos tvarkos griuvėsių komu

nistai bandysiu išauginti nau

jų' pasaulyje “rojų”, kur ne

bus nei vieno doro žmogaus, 

bet vis komunistai.

Vrj, tai dažuai jum tas stuob- 

ris pavirsta žmogumi — pra

deda judėt ir artintis, čia 

žmogų apgauna jo paties val

, . zduote. Tas pats ir su stale-
butent proletarių- 1

* liu.
i Bei to “štukoriai” ir daro 

isavo štukas tik patamsyje.-

Vakaruškos ir burtininkai.
i Buvo vakaruškos. šoko,

DRAUGAS

tis, lyg nujaučia ir tvirtai tam 

ima tikėt. Visados tvirtas įsi- 

tikėjimas žmogų palenkia tam 

kų tiki.

Kaip dvasia koją miltuose 
paliko.

Viena burtininkė, norėda-1 

ma parodyt savo galybę, pasi

kvietė žymų daktarą ir pasi

ne ir kitur. 
Tos rūšies

I

sies kitų burtų. Mokslas apie Yra parduodamos jau prieš 
jų tikrumų nieko nesako, o apie penkiolikų metų išrastas, 
daugelį reiškinių aiškina arba gramofonams plokštelės, ku- 
vikriu apgaudinėjimu, arini rios tų vadovėlių trūkumų pa

burtai atsirado 
Amerikoj prieš SO metų ir ten 
plačiai paplito. Vėliau persi
kėlė Italijon, Vokietijon ir ki- sumaniu paprastu gamtos jė- pildo, 
tur.

Apie skraidančius butelius
Euzapija Pakulino, Italų 

burtininkė pagarsėjusi tuo, 
kad prie jos daiktai pasikeliu 

Toliau esan-

sakė, kad ji galinti padalyti

trypė net grindys liumpsėjo. taip, jog dvasia paliks ant dr skraido on 

Jaunųjų tarpan įsimaisė poia įgrindų savo pėdų. Paėmė sta- čios gitaros niekieno neskani 

nepažįstamų vyrukų ir pasi- Jų, po juo padėjo varinį var-lbinamos ima skambėti, o van 

siūlė parodyt štukas su stale- pelį ir prie jo atsisėdo. Pas- <lens buteliai patys skraido 

liais. Sutiko. Užgesino švie- kum paėmė butelį, apibėrė

sas, visi susėdo aplink stale- miltais ir taip pat padėjo po 

lį ir ėmė šaukt dvasias. Bet stalu. Užgesino šviesa. Varpe- 

stalelis nė iš vietos. “Gal tu- dis ėmė skambėti. Vadinas, 

rit su savim geležinių daik- dvasia jau po stalu, l/ždegę 

tų, nes dvasios jų biją,” — šviesų, pamatė atsispaudusių i liu užkabina

gų panaudojimu. 1 Tos plokštelės yra padary-

./. Žydrūnas. tos gana sėkmingai.
.Jeign patys gramofonai ir 

plokštelės jiems vistiek nebū
tų brangūs, (mokytis svetimų 
kalbų be vadovautojo tenka 
paprastai žmonėms, kurie y-
ra nepasituri), tai galima bū-

Knni vra teko savystoviai, be .. . .... , , P/ ’ ti įsitikinusiu dėl gramofono

mokvtoįo, mokytis svetimų . ..J J . * to savotisko pritaikymo pa
kalbu. tas žino, kad taip ga-

ĮVAIRENYBĖS.
Savotiškas gramofono pritai

kymas.

viręs ir didelėm šakėm 
sienis po vienų dalinęs.

Brooklyn. — “Tavorščių” 

rateliuose kalbama, kad ko

munistinė revoliucija Ameri

koj jau padžiovė pančiakas ir 

veltui Stalinas lietuviškiems 

komisarams “pėdės” mokus. 

Ana, sako, kaip “Sargybos 

Komitetas” paskleidė Rytinė 

se valstybėse plekatus “Ga

las raudonam pavojui”, drau

gas Prnseika tuojau “į šiu

šus” ir išbėgo iš Brooklyno 

tolyn — i vakarus.

Taigi ir zuikiai nebus bai

lesni.

Minskas. — Baltgudijos ko
munistų šėlimas nežino ribų. 

Visus įtariamus kankina, ba

du marina, akis degina. Pabė

gusieji iš bolšveikų rojaus į 

Vilniju žmonės pasakoja, jog 

Minske bolševikų kalėjime 

baisenybės darosi. Kad įgrūsti 

kalėjiman įtariamieji prisipa

žintų prie kaltės, pavesta vie

palubėmis. Jai suima rankas 
■ir kojas, tokiuo būdu: iš kai
rės ir dešinės burtininkės pu
sės susėda po žmogų. Vienas 
jų savo dešinės rankos piršte- 

už burtininkės

. sėkmingumo.
Arėjas Vitkauskas.išmokti 

kalbėti.
I Kad ir koks būtų geras va
dovėlis, jis negali perduoti 
ištarimo ypatingumų. Jokie 

'įsigudrinimai, norint išreikšti 
'svetimų žodį kilos kalbos rai- ,

Įima ^kaityti, bet ne

=

,sušuko štukoriai.” “Viskų pa miltuose dailių pėdelę. .Joje 

dėkite nuošaliai.” Visi' kų tu-' žymėjo kojinės siūlės. Pažiū-

, vedami kas poilj, kas re- rėjęs daktaras burtininės ko-įsuoju piršteliu užkabina jos 

volverį, kas pinigus, viskų su- jų atrado, kad ji miltuota. Tai dešinės rankos pirštelį. Ran-Š<k"nns 

dėjo kampan ir vėl susėdo buvo jos pačios darbas. ',kos sunertos. Bet tamsoj ji i---------------

prie burtų stalo. Bet spiritis-, Kitas vM burtininkas iššau-! labai vikriai suveda savo kai-i 

tai dvasių nebešaukė, tik pa-'

kairės rankos pirštelio, o an
trosios savo kairės rankos ma

nepadeda...

‘DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI- 

CIUS NUOLAT AUGA.

APSIMOKA SKELB

TIS “DRAUGE”

s. i
grobę pinigus ir daiktus iš

dulkėjo pro ruris. O vakaruš

kas ir burtus paliko.

kė dvasių. Pasirodė balta dva-|mynus ir suneria jų pirštu 

* . ...sios galva. Tai pastebėjęs iš- Taip, kad jie nepajunta. Tr

PŪSLĖS BĖDOS
traukė daktaras iš kišenės čiu
rkšlę ir apšvirkštė jų raudo-

Tačiau, kai Kūne tamstų'nu rašalu. Po to ėmė tikrint '/savo kurpių. Taip ji palęid- 

pasakysit, kad tie spiritistai burtininko kišenes ir vienoj , žia skraidyt daiktus, o su lez-

jos rankos laisvos, o kojas at

palaiduoja ištraukdama jas iš

rado raudonai aptaškytų ske-'dele, kuria paprastai įsikanda 

petaitę. Kiti burtininkai pa- dantyse, pasiekia gitarų, kli

kas. Dažnai jie turi vad. sla- našiai “dvasias” paslepia ki-Iri ima skambėt.

ptus sekretorius, kurie jiems ;šenėj, kiti gerklėj, drabužiui)-Yra daugybė panašios rū- 

renka reikalingų žinių, nely- 

kaip valstybė renka

burtininkai kartais ir teisybės 

pasako. Tai paprastas daly-

ginant,

.................................. ......... .A . , , . A. žinias per slaptųjų policijų.

-L1 “ ™ . Be ‘o- f» Pasakymai dažnai

dviprasmiški ir neaiškūs, kas
žmones. Pirmiausiai įmeta į 

požeminį rūsį, kur vandens e- 

sų iki kaulelių. Ten laiko 

porų dienų, nieko neduodant 

valgyti nuogai išlenktam ka

liniui. Paskui prasideda kan

kinimai, mušimai, deginimai. 

Ir pirmiau ten kaliniai nužo-

galima ir vienaip ir kitaip 

suprasti. Ne vienas gal mūsų 

paprastame gyvenime patyrė

me, kad silpnai sergantis žmo

gus pasako už kelių dienų ar 

valandų jis mirs. Taip ir iš

sipildo. Ne dėl to, kad jis ži-

domi, negu jie pamato teismų. notų> bet jam ima rody.

Amerikos lietuviai komunis

tai eina savo sėbrų pėdomis. 

Priėmė jie Rusijos komunistų 

programų, priima ir 20 am-

Chicago, IH. — Chieagos 

komunistėliai džiaugiasi, jog 

jų partija išnaikinusi vergijų žiaus biauriausių inkviziciją.

Kuomet Vaikas 
Karščiuoja,

Piktas, Nesveikas j*

AP ie Burtus Ir Burtininkus.
Ar galima iššaukti mirusiųjų 

dvasias.'
Yra tokių burtininkų, kurie į 

sakosi gal iššaukti mirusių 

dvasias, su jomis pasišnekėti, 

net pamatyti jų veidų, nosį, 

rankas. Tos dvasios jiems pa- 

pasakojančios apie ateitį, a- 

pie pomirtinį gyvenimų. Tam 

jie vartoja visokius prietai

sus; stalelius, krėslus, drabu

žius ir kitus daiktus. Plačiai 

yra išsiplatinę vad. judomie- 

ji staleliai. Burtininkas užge

sina kambaiy šviesų, susodi

na aplink stalelį kelis žmones, 

suneria rankomis ir duoda

staleliui klausimus. Stalelis

atsako beldimu. Beldimas kai 

kada reiškia “taip” arba 

“ne,” o kai kada visų pasa

kymų arba vardų. Žiūrint kaip 

burtininkas su staleliu susita

ria. Pasakoja, kad vokiečių 

burtininkai (vadinami spiri- 

f| tistai nuo latyn. žodžio “spi

ritus” — dvasia), prasidėjus 

Didžiajam karui, norėdami 

sužinot ar vokiečiai laimės ka-j 

rų, bandė iššaukt didžiausio 

savo patrioto ir karo žmogaus 

— Bismarko dvasių. Bismar

ko dvasia nepasi rodžiusi. Jam 

buvo skaudu ir gėda, nes jis 

žinojęs, kad vokiečiai karų

i' pralaimės.
Žmonės tuo, žinoma, negali

tikėti ir manyti, kad būtų ga

lima iššaukti mirusiųjų dva- 

iisias. Tam tikrus stalelio gar- 

įisus ir atsakymus paprastai 

padaro patys burtininkai ko

jomis ar rankomis. Daugelis 

moka kojų pirštais padaryt 

savotiškus, mums retai girdi

mus garsus. Kartais rodosi, 

kad toks balsas eina ištoliau, 

liet mes žinome, kad dažnai 

mūsų ausys negali suprasti iš 

kokios pusės girdėt šūviai ar 

ikoks garsas. Tamsoje — dar 

įsunkiau. Tamsa persisunkusi 

visokių paslapčių. Jei kartais, 

naktį, bijodamas plėšiko žmo- 

,gus pamato prieš akis (stuob-

Dieglys, gesal, iš- 'i
putlmas, dažnas vė
mimas, karščiavimas 
vaikuose ir kūdikiuo
se papiastal rodo, 
kad maistas vldurė- 
Uuose yra surūgęs.

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

Milk of Magnesia. Įdėk jo i pirmu
tini valko maisto buteliuką. ryte. 
Paaugusiems valkams reikia duo
ti šaukštu vandens stikle. Tas nu- 
ratmins vaikį — palengvins jo vi- 
durėlius. Į penkias mlnutas jis bus 
linksmas ir laimingas. Paliuosuos j 
vidurius nuo visokio surūgusio lr 
nesuvirškinamo maisto. Jis atidaro ' 
vidurius valko turinti užkietėjimą, 
slogas ir tt. Vaikai jį geria dėlto, 
kad jis skanus.

Sužinok apie jo naudą motinoms 
lr vaikams. Išsirašyk indomią kny
gą "Useful Information”. Rašyk 1 j 
The Phillips Co.. 117 Hudson St., 
Nes York. N. Y. Bus pasiųsta DY
KAI.

Pirkdamas žiūrėk, kad gautum 
TIKRA Phillips Milk of Magnesia. 
Daktarai ją prlrašlnėjo per 50 me
tų. Į

Mllk of Magnesia buvo S. V. Re
gistruotas Vaizbos Ženklas The Chas. 
H. Phillips Chemical Kompanijos ir 
jos plrmatuko Chas. H. Phillips nuo 
1S76.

TUBBY

Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. “Naujos ir Pagerintos Gold Medai Haarlem 
Oil Capsules“ greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su “New and Improved 
Gold Medai Haar- ĄND IMPRni, ^em Oil Capsules” 
ir gamta atsilygins. -*« vnk *0

jų dydžių. Ieškoki- 
vardo dėžutėse. Ne-

HAARLEM OIL

Visose vaistinėse tri- 
te “Gold Medai” 
imkite kitokių.

DIDŽIAUSIA ŠIŲ METŲ LIETUVIŲ

EKSKURSIJA
TIESIOG KLAIPĖ DON

i:
Išplauks iš New Yorko

GEGUŽIO-MAY 24, 1930

SKANDINAVIAN AMERICAN LI
NIJOS DIDŽIU LAIVU OSCAR II

Pasažieriai užsisakę vietas ant kitu laivų galės 
permainyti ant OSCAR II.

Iš Cbieago pasažieriai specijaliu traukiniu po va- $ 
dovystė p. P. Baltučio bus palydėti iki pat laivo. Visi ■ 
jūsų reikalai bus pilniausia prirengti ir kelionės pato- " 
permainyti ant OSCAR II. M

DIDELIS BARGENAS

Perkant seklyčių setus pusę pinigų sutaupysit per
kant iš musų seklyčių setų dirbtuvės. Musų kainos yra 
per pus žemesnės, negu krautuvėse, nes mes patys sek
lyčių setus padarom, patys pirkėjams parduodam, ma
žai išlaidų turim, tai už pusę kainos nusipirksit sau 
setų. Jei netikit, ateikit persitikrinti kiek jus galėsit 
pigiau nupirkti negu kitur. Didelį turim pasirinkimų 
iš padirbtų setų ir iš materijolo. Didesnį pasirinkimų' 
ir žemesnės', kai nos negausit niekur. Musų kainos nuo

VELYKOS
Jūsų pinigus išmokėsime jūsų giminėms Lietuvo

je prieš Velykas j tris dienas Amerikos doleriais ar 
gumai užtikrinti.

tuoj

Y

•i

Tad kelionės į Lietuvų ar pinigų siuntimo reikalais j| 
j kreipkitės į mus.

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

Telefonas Yards 4669

The Sleuth Investigates.

ALL GR.EAT 
DETECTIVES 
MOST IOE.E.O 
H1DE "TAEIR. 
OPER-ATIOMS. 
SO DRAU)
~THE COR.TA1AJ 
OF SECREOr 
UiHlLE OUR. 
SHER10CK HOLMEt 

IS OM THE 006. i

$59 ir augščiau
Už Trys šmotus

Archer Furniture
Parlor Suite Manufacturers

JOSEPH KAZIK, Savininkas 
4140 Archer Avenue

Telefonas Lafalette 9733
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DRAUGAS
tfieuiadidttię, Lt 1*3.,

-a«

UETUVIAI AMERIKOJE

NEW YORK.
t. m. balandžio mėn. 14 d. 

I vai. vakare Aušros, Vartą 

Pan. Šv. bažnyčioje prasidės 

misijos ir baigsis 20 dieną.

]0e. m' •ims, ?. KX;Č;N mūsų Vyčiui patarnavo. 'er” vedėjai sava garsiais bftl-

.h l.i'O, Vilkus įV.(ž), ). Brau- Valomasis kambarys buvo sais skatino žaidėjus laimėti 
__ uienė $1.25, C. .Skinki-viuli 10c. .« ražiai išpuoštas vietinės kp. jkare.

kare, L. Vyčiu 14 kuopa eis mėn., A. Babnčau kas $1.00. -palvoms, su obalsiu “Wel- Po vakarienės da daigiau 
išpažinties, o sekmadieny, 7:30 P. Stancikienė $1.00, A. Čer- rome K. of L.” žiūrėtoją prisirinko,

vai. Mišiose “iu corpore'’ prie ' auskiene $1.00, A. Skuteris Nedaug luiko tebuvo lig Čia jau pasirodo Kanoshos

Receptas, kurį jis isr;
1892 yra populeriškiau- 

sias laksaty vas.
Šv. Komunijos. į;1.00, M. I ria .-1.20, A. Iva žaidimui, taigi po užkandžių mergaitės priešais Raeino. fta 

sidėjo žaidimas. Kenoehietės 

kaž kodėl lėtai varosi ir po 

sunkių žaidimų pralošia. Ra- 

cinietės laimėjo.

Už kelių minučių mūsų ke

X Sekmadienio, bal. 13 d., rttl,?kus $t20’ M-‘ ^Ralienė tuojau nuvyko Į paskirtą vie-

vnkare L. V. 14 kp. pampi- *L20’ A* Misevičienė $1.20, J. tą.
.. .jos svetainėje los labai gražu ^aiii- > -i --1- A. Petki $1.20, Kada žaidėjai at\>ko, jau

Misijoms vadovaus «erb-iveikal}, VLsus kviečia atsilan- K- kekei R-uS -!,c., O. Devei- meniu buvo pilna “ginmazi-
prof. kun. J. Vaitkevičius. 

Malonėkite pasinaudoti šia Į

taip reta ne visuomet priei-; 

namu proga.

Kui;. J. šeštokas. į

CICERO, ILL.
Radio Stotis A J J.

X Praeitą sekmadieni Šv.

kyti. /laene ’ *'•

X Balandžio 9 d. po pumai- ” A>’
du bus labui svarbus susirin- ' Is° *:’ 
kimas “Boy Šeouts” organi- nauji n. ui i. 
zacijos, parapijos svetainėj'1. $-9 '-.). \ u., .a.
Visi vaikinai, berniukai nuo sija viste; - .-i;\i; ,;k, ::i

is a v.. . pač mūsų jaunimo, nes
. ; i va linis klebonas kun. j nosbiečiai vaikinai, kurie nu- 

kab'.s i ; Aukšto ragino, kad'galėjo Raeino vaikinus po 

, i ; eitų žiūrėti mūsų jauni- pietų. Dabar turi nugalėti Mil-s-.;ų suueui 'į

r< nyimo ko:.ii- mo .-porto 
~. 1.

12 metą. susirinkite.
Kalbės vienas svečias

“Boy Scouts” organizaiijos.

* >' Draugiu ;

jš ru ir v. rų i
bai Ui. veli

-r

T/, čia vaiandą galas žaidi
mo ir Racine Vylės laimėjo.

Dar viena žaidimo valanda, 
s- jlg-' Čia jau mūsą vaikinai — Ke-

Šv. mote
uilošli la.

waukee vaikinus kad laimėtų 

ši tournainentą. Po pratimų 

prasideda žaidimas.

Iš pašalių buvo 

“Štai jų vikrumas

mu blaško bolę ir taip greit

girdėtis 

ir žvalu-

X Balandžio 10 d. Šv. Kaži- Vilniaus Aušros Vartų’’, trijų nosims Vyčiai pasirodo aut

yruidų priešais Raeino žaidė- pliekia raciniškus, kad nebu- 

; ,o H- jus. Žaidimas prasideda. .Jau vo galimybės jiems pasivyti.

iiniero Akademijos Rėmėja veiKsmą <o mų.
Antano bažnyčioje buvo už-gl.aŽQ fe'A»n»
baigimas dviejų savaičių misi-Įni;i p į.ramįo r'?. ĮLr. :i .* \.V • Ike. < iu kenosliiečiai žaibo greitu-j Ir kenoshiečiai laimėjo žaidi-

jų, kas įvyko 3:30 vai. po pi«- svetainSje k ' ė.'jn'u- T 1 K ai jau jami. nligtyaes. !>"»•
Ant stalo stovėjo du laimy- Jau arti vakaro žmonėstų. pirmiausia buvo pamoka-l^ Kazimiero Vienuolyno i Patartina kifeicvienam įsigyti, 

las, paskui atnaujinimas Sv: daL KvieHu visus atsiminęs vėliau gali pritrukti. Vei-
Krikšto, suteikimas visuotinų kalas labai
atlaidi), Šv. Tėvo palaimini-

I9r. Qstidw«n įradėjo

šiandie, žmonės gyveno normaliai, 
ramiai, valgė paprasta, sveik* vairi 
lr apščlal turėjo tyro oro ir saulės. 
Bot net anais laikais Jau buvo nuo 
sukietėjimo stiprių vaistų ir laksaty- 
vų, kuriu Ur. Caldųrell nepripažino 
tinkamais imti i savo vidurius. To
dėl jis Išrašydavo sars receptų savo 
pacientams.

Vaistas nuo sukietėjimo, kuri jis 
vartojo savo praktikoj lr kuris at
sirado apUekose 1892 m. vardu I>r. 
Caldwe'.J’n Syrup Pepsin yra skystas 
Augmenimis vaistas, skirtas inųterlms, 
valkams ir senyviems žmonėms ir 
kąlp sykis jiems reikia tokio švel
naus, saugaus tr malonaus vidu
riams Btimulanto, kaip Syrup Pepsin.

I’o jo sėkmingų vadovybę šis vais
tas jrodė savo vertę ir dabar labiau
sia perkamas skystas laksaty vas vi
same pakulyje. Tas, kad milionai 
butelių vartojama kasmet, rodo, kad 
jis {gijo žmonių pasitikėjimų. Tas 
pat vaistas pašalina gaivos skaudėji
mų, geltų, išpūtimą, nevlršklnlną, 
netekimų miego ir apetito, blogo kva 
po, vidurių suirimo, slogų ir karš
čiavimo.

Milijonai šeimynų dabar neapsei-

AT AOK 83

na be Ur. Caldwell's Syrup Pepsin 
ir jei Ji kartų pabandysi, tai visada 

jo buteli turėsi namie netikėtam at- 
sitllųįnul.

Ypatingai malonu pabriežtl, kad 
daugumų jų perkasi motinos sau ir 
savo vaikams, nors Syijup Papūta 

tinka ir senyviems žmonėms. Visose 
aptiekose jo parduodama.* z v . + . , * *• » : »

kyti.
X Praeitam sekmadieny pei

mos, palaiminimas Kv. Sutra- lalll.,.
meniu ir Misijų kryžiaus ...b- ,,i;,...... .. . . ..
ra<,|.in- ‘teko “Pranešėjo”, kuris kas;

šios Misijos buvo paskirsiy-‘sekmadienis išeinu su viso-,
tos: viena savaitė moterims, mis parapijos naujienomis, 
kita savaitė — vyrams. Visi į X Balandžio 21 tl., t. y. \ e- 
skaitlingai lankėsi klausyt i dykų antrą dienų vakare pa

B L AM t. a . a » '

lių sportininkams: sidabro j skubino vakareniauti, kad sus- 

poi l’minkas pasistiebęs, ran- pėtų ant antro žaidimo, kuris 

i iškėlęs laiko basket balk turėjo prasidėti 7 valandų va- 

Miivvaukes mergaitės jau mas”. Niekad nesu matęs to

lio pratimus; neatsilieka nė kio basket bąli 'žaidimo. Ir,

BROCTLYK, M. Y.

L; V iscerA.no Av A ičio 
Čiu BasLet Bali Tour- 

namento.

jSVOYO 3U lt.

aei no sparčios žaidėjos.
'ištikrųjų, kenoshiečiai nuga-

Pasigirsta švilpukas, \-isi nu'Įėjo milwaukiečius ir buvo 

i ilsia, j a. i girsta antras ir di- apdovanoti sidabriniu laimy-

•<Xs triukšmas iškila: kiekvie-Į kiu. 
mvo surengta na kuoim bando savo pusę Žiūrėtojai buvo labai paten 

nti. . z

Lietuvių jaunimas čia, Wis-

SKaitnngai lankėsi kiaušy n py k ų miną meną vanaie p<i- .... ... t .
gražių pamokslų. Visgi vyrai rapijos salėj bus gražus pro- v. i-o ou>i o tyčią basket bau su.'tii i inti. čia pi i žiūrėtojas , kinti, 

moteris pralenkė savo skait- gramus, prie ko jau ruošiasi ; tarp binn uui; ;, 1 M leido viiš sa\o Lie
lingumu. Moterims daug ken-Jauna.netės .-ajungi.-tės. Kavine ir Kenosha mergaičių gaivos, nu- žaidimas įsigalė-’consine, nemiega.
kė didelės sniego pūgos.

*
Reikia pažymėti, kad per

V VVJ5. -------- -
vo 30 d., L. Ii. K. ir vaikinų.X Ko

tauto 1930 metuose, Labi ar m -.Nuo ryto žaidėjui atvyko i
. kabai daug juokų ir triuk- 

niergaitėins žai-

šios Misijos daug žmonių igi
jo Dievo malonių. Net ir to 
kie, kurie jau buvo visai atša
lę ir nebenorėjo eiti į bažny
čią, per Misijas pasižadėjo 
grįžti'prie Dievo ir neapleis
ti Jo Bažnyčios, visuomet klau 
syti šv. Mišių.

;3 kuopos įvyko naujų narių ' -; dv auk e ic line. iu į Keno- 
(vajaus su prakalbk . lis ir gra Tą, kur tu būti
;žia programa vakaras. Kadan- Šv. Joki 3o “■ j., mzijoje
igi apie programų jau buvo į valandą po pietk.

y šulo buvo 
Įiant.
Bulėj ionės ūžte ūžė.
Milv.v. e ir Raeino “elie-

Visa ši pramoga buvo su

rengta Kazimiero Marcliulai- 

eio, Wisconsino Apskričio Vy

čių sporto vado.

W. J.

Padėka.
Labai dėkojam mūsų gerb. 

klebonui kun. K. Pauloniui, 

kad pakvietė misionierių Alf. 

Kazlauskų, Pranciškoną, iš 

Graiid Rapids, Mich., kuris 

laikė Sv. Misijas tnūsų Apreiš

kimo Panelės Šv. bažnyčioj, 

kovo 23 — 30 dd.

Žmohių rytais ir vakarais 

gausiai lankydavo į bažny

čią paklausyti gražių pamoks

lą. Tėvas Alfonsas paliko di

delį įspūdį ir mūsų gerb. kle-

tbonas su savo vikarais ktfh._

Lekešiuni ir kttb. Aleksuflu

per Misijas įsirašė į III ždko-
ną Šv. Pranciškaus. Taipgi ir

pusė parapijos prisirašė prie
III Zokono ir kitų brolijų.

Komitetas, 
sea

X Aušros Vartų klebonas 

su dvasiniu patarnavima lan- 
kėši per keturdešimtę Dievo 
Apveizdos parapijoje, o kun. 
B. Vitkus dvasiniai aprūpino 

Št. Charles miestelyje tenyk- 

ščią lietuvių koloniją šios sa

vaitės pradžioje. ................

Per t 

•o pak 
u vieii

1 3SB

ii užkąsti, ką mū- 
Vą ■ pagamino, o.

rašyta, tat čia pažvmė iu a’., 
įjus narius, įstoju. iuš l;uo; B

pon. i.‘

Kun. Vaičiūnas aukojo;
$3.00.

Misijas vedė kunigai Mari-1 Kuopon Įsirašė: Uršulė Bi'- i 
ponai: Ant. Petrauskas ir J. kinas ir užsimokėjo $1.20, St. i 
Mačiulionis. IKemtis $1.00, Ver. Kemtis ‘

Ciceros ‘žmonės jienis labai'$1.00, Elzb. Urbonienė $1.20

|1|Į’
r

t AIPEDĄ

dėkingi. Pet. Luigutienė $1.20, J. Pau-
X Ateinantį šeštadienį, va-dauskas $1.20, J. Navurcka.

S

X įk B Č" ■ j

EXT£NStON TELEFONAI PAGELBĖTO

PER pavadai iniu.s apslvajynm.s kuomet namai i:s- 

\eretl ir Jums liek darbo atsiranda, k; .1 n< žinai n, i 
už koi griebtis, lai tada exteny.ion telefonas tikrai ra'-el- 

bėti.i. Jis sTitaupyti.l laiką ir žygius ir apskritai butu dau
geliu žvilgsnių naudingas. Gali tnrėti telefonu viriuvėj. 
kur daug darbo atli.kuna, miegamo jo j, kur galėtini 
telefonus atsakyti be sutrukdymo miego kitiem:; arba 
frontruline, arba vit-osc trijose vietose.

Vra ypnilngas budus pritnlinti telefono vii lą uisų na
muose. Mažai tekainuoja.

ILUNO53 Bet.1 TLLhPEONE COAFANY 

BELL SYSTEM

One Policy ’ Ono System ' .i, r;! “‘jrvicc

‘U e
M p ’ X:, A' ii ’

i 3 m a L a

'tI?

TIESIAI

Be persėdimo Didžiuoju
laivu

Murina Co., Dpt. H. S., 9P. OMo 5«., Chicano

Tyros. Aiškios 8t tikos

GKAZlOs AKYH
Yra didelis (uita*

Murino valo, švelninu gaivina 
be pgvo.laus. Jus ją pu-nė-rit’
Knyga “Eye f are” arba “Eyo 
Dcauty” ant pareikalavimo.

IT never pays to wcut cor- 
ners”! Of cov.rė? a lct ct 

folks do—but that’s ■ ' p'-' 
more reason fer our C 
nation Autr>-:.'.;bile F, l z?'. 
Covcrs praci .ky every u.- 
surabie : .

Over 20,003 J 
locaie Ji:-.? ..ri'.r i.’ C .a i 
nia a: , ž ,,<o ■ ■ •' - 1
/E.TWA i"- , ;.?a ..r3,'V..e c-
ever t.icy i.„. . ■

yE T N A • I Z E

V. RŪKŠTALIS 

Liisuraoce

2123 Vf. MaT8''l,,e K«l. 
Tcivphonu Hemlock 5219

h

l.oop Office 
220 s. Clark St.

Telepbono Šiai" 3380 
Cliicngn,

K

n I

č

I

1 i

*3

M- i
3J .i u -

4 3 SI LA'
i’tftRdk

l?a ki:

r

“ lų

IŠ NIAV YORKO

Ct ag ūžės 24
11 vai. r.

B akyki t vietą dabar. 

!).d n :. Dusių kainų ir toli
mi ;i žinių rašykite arba 
k: ' .f it'n prie šių autori- 

zuot’i Cbicagos agentų:

P. P. BALTUTIS 

3327 So. Halsted St.

UNIVERSAL STATE BANK 

3232 So. Halsted St.

arba į

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio

VYTAUTO
mirties

Visi Lietuviai Visose šalyse
iškilmingai švęs šias sukaktuves ir prisi
mins senovės lietuvių kovas už laisvę, jų 
didvyriškus žygius ir tose kovose didelius 
tų karžygių laimėjimus. Prisidėkit prie 
šių .didelių 500 metų iškilmių aplankyda
mi savo tėvynę.

Scandinavian American Linija siunčia 
vieną, iš savo didžiausių laivų tiesiai iš 
New Yorko } Klaipėdą.

PRISIDĖKIT PRlfe MUS!

V. M. STULPINAS 

3255 So. Halsted St.

J. J. ZOLP 

4559 So. Paulina St.

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
130 N. La Šalie St., Chicago 

----- - j į ■ =sb
- ** •* I •

■

• ’-i ' ii.,' O/a s ■ 'omenį 9»tw$ett»

MM H t ritoLr- |
V 6«n.b MfeSra r /■—-j

į 6Cr «Ka« 4

y

r

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI f 5.0& į

iŠ •
S P E C I A.E 1.8 1 \

Taigi nemuttmlnktt, bet 
tikrą specialistą, nę pąš kąkį ■**•>- 
tyrėlj. Tikras spedioilstas, en* pro
fesorius, neklaus jūsų kas Juiok tai
kia, ar kur skauda, bet pasakys pofk, 
po pilno ISegzamlnavlmo. Jus sutau
pysit laiką tr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to, kad jie neturi reikalingu 

ketimo, suradymul žmogutis kenkinnUt-
. r taMano Radio — 8cope — Roggt 

X-Ray Roentgeno Aparatas lr Vt’- 
siškas bakteriologlškas egzaminavi
mas kraujo atidchgs man jūsų tik
ras negeroves, tr jeigu jd. paimsiu 
jus gydyti, tai JUšų sveikata ir gy
vumas sugryš juma taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ilgų skil
vio, žarnų. Inkstų, odos, kraujo, &<$f- 
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užslsendjuslą. Iš
kerėjusią, chronišką ligą, kuri no- 
pasldavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėlloklt neatėję pas 
mane.

DR. i. N. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 18U
20 W. JACKSON RLVD.

Arti SUte Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto lkl 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 Ikt f

Nedėliomia nuo 10 ryto iki 1
po pietų v

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

This Is a Famoua Vlvsnl 8et and In- 
eludea Mce powder, 11.00; Kdėge, 79c, 
Tlasuo Cream »1.00, DepJUtory 91.90, 
tartai Aatrlnsant 91,71. Batu Balt 1.0O. 
Tollet \Vater 91.25. Perfuma 92.75, Bril- 
liantino 75c. Skin Whltener 75c. Tatai 
Valus (12.00. Spartai prlca, 91.97 far ail 
tan placea to Introduca thla liftą.

Vardas ....................................
Adresas ....................................
Siunčiame per paltą COD

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

Bes Von SAMtli
--

MA Avėnue, Y*A

■ESSE
$C HE 
»-uS HOvlk

tu reo^rl 
cf tr’

. .ISkATlONAL CAftVOOn CO. W, 7~. ALeas.

iscerA.no


5

.e

i

^Trečiadienis, Bal. 9 d., 1930

CHICAGOJE
SVARBUS PRANEŠIMAS. mai šokių, kurie visas pelnas 

eis už baseball uniformas ir 

dėl atsigabenimo stipraus ba

seball ratelio iš Springfieldo,

Marąuette Park. — šiuomi 

pr&nešame visiems Marąuette 

Parko namų savininkų sųjun- kuris turi merginų 4‘pi t che r- 

gos nariams, ir visiems savi- kų”. Kurie bianieriai norite 

ninkams, jog tos sųjungos su- pasigarsinti, kreipkitės į busi- 

sirinkimas įvyks 10 d., 7:30 ness manager Zig. Vyšniaus- 

val. vakare, Lietuvių Bendro- kas, 2517 W. 43 st.

vės Raštinėj, p. A. I>argio nu- X Be to, yra renkami ir

me, 2456 W. 69 gatvės. Visi rėmėjai (boosters) programai, 

nariai ir kurie da nepriklau- lr čia prašomi pagelbėti, 

sote maloniai kviečiami atsi- X Ką tik atvykęs iš Penn- 

lankvti, nes turime daug svar- svlvania fotografas S. M. Sta

kių reikalų. Bus raportai iš neika nupirko Brighton Parke 

rengiamų prakalbų, taipgi ra- Atlas Photo Studio, 4090 Ar-

portas projektų komisijos. 

Kiekvienam namo savinin

kui randasi visokių kliūčių, gi 

sąjunga tuo rūpinsis.

Valdyba.

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR.

Visų draugijų atstovai, ku

rie esate išrinkti sudarymui 

Vytauto 500 m. suk. komiteto, 

malonėsite atsilankyti į susi

rinkimų balandžio 11 d., Die

vo Apveizdos parapijos kny- 

gynan, vakare po pamaldų.

Bus sudaryta komitetas, ir 

išrinkti atstovai i Centralinį 

Federacijos komitetų, iš ku

rio tie atstovai tieks mums 

visos informacijas.

Kurios draugijas da netu

rėjote susirinkimų, tų lai val

dybos atsilanko į šį posėdį.

Juozas Blankus, koresp

TEATRAS SU TARANTELA
” 'Veikalas “Nora”, kurj L. 

Vyčių 4 kp. Dramos Ratelis 

vaidins ateinančiam sekmadie

ny, Dievo Apveizdos parapijos 

svetainėj, yra daugelio žino

mas ir dažnai vadinamas kai

po “teatras su Tarantela”, 

nes šiame veikale yra šokama 

Tarantela, tai yra senas ita

liškas šokis, pilnas greito su

kimosi. Šio šokio pradžia yra 

aiškinama dvejopai. Pirma, 

kad šis šokis būk buvęs vais

tas nuo įkandimo voro vardu 

Tarantula. Gi antras aiškini 

mas, kuris manoma atitinka 

daugiau faktui, yra jog yra 

kilęs vienam Italijos mieste 

vardu Tarantoj, kas davė var

dų ir keistai ten ligai, taran- 

tisinui.

Keletą šimtmečių atgal, ka

da žmogus buvo paliestas šios 

ligos, jis pradėdavo šokti, nes 

tai buvo viena šios ligos — - 

ypatybė — uždegti žmogų no

ru ir palinkimu šokti. Sakoma, 

kad šis šokis tuo pačiu pagel

bėjo išvaryti ligų. Bet būdavo 

ir atsitikimų kur šokėjas šok

davo kol jo jėgos taip išsisė- 

mėmdavo jog krisdavo ant 

vietos negyvas.

Šis šokis yra viena iš dra

matinių “Noros” scenų. Nors 

yra prislėgta didelės baimės, 

Nora j j šoka su tokiu karščių, 

įtūžimu, jog, kaip jos vyras 

sako, “išrodo lyg žūti ar bū

ti”ii . j
Vienas.

STOTIS BPG.

X Kenoeri&ua ir aunua tu

rintieji moderniška* barber- 

nos vįenų prie 43-čioa ir Roolt- 

wėll, kitų prie 43 ir Fairfield 

yra senausi šiam biznyje Bri-i 

g] t ton parke. Daug lietuvių1 

lankosi pas juos.

GERAM TIKSLUI V AKA 
BAS.

cher Ave. Turi net penkiolika 

metų patyrimo.

X Dr. F. A. Zubas, dentis- 

tas, 4301 Archer Ave., yra 

vienas jauniausių dentistų 

Brighton Parke.

X Balandžio 25 d. įvyks 

Vyčių 36 kuopos baseball ra

telio šokiai. Visi atsilankykite 

ir paremkite jaunimų.

X Velykoms mūsų choras 

mokinasi naujas migiais, taip 

pat rengiasi dėl radio progra

mas “Draugo” ir Peoples 

Furn. Co.

X Vytauto Teat. Klubas tu

rės mėnesinį susirinkimų bal. 

12 d. parapijos kambaryje. 

Norintieji da gali įsirašyti.

X Norintieji užsisakyti 

“McKinley Pk.’ News” ir 

“Draugų” gali kreiptis; Zig. 

Vyšniauski, 2517 West 43 St. 

Taip pat per ji galima duoti 

ir skelbimo minėtiems laikraš

čiams.

» X P O > B 

GALVOS SKAUDĖJIMAS
ŠALČIAI 

SKAUSMAI 
Greitai palengvinami

sa
ORANGEINE MILTELIAIS 

KLAUSKITE SAVO
APTIEKIN1NKO 

10c ir 25c

PRANEŠIMAS

OR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Rm Tel. Mldvay 5111 
t

DR. R. C. CUPLER
. I

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
Oakley Avenue tr 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241

i Valandom 2 iki 4 p. p. Panedėliah 
i Ir Ketvergais vakara

Ofiao Tel. Virginia 0038 
| Rezidencijos: Vcu U u re n 584*

DR. T. DUNDOLIS
North Side. — Labdarių 6 

kuopa rūpinasi sušelpti netur- ‘

tingus prieš Velykų šventes. atidarė antrą oflsą (su Dr. Laurai- i

Tuo tikslu rengia Bunco Par- £l“,0.*rM kSiii0 apJ*®'

~ . kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd.
ty šį vakarų, — trečiadienvje, valandos, nuo 2 iki 4 po piet. Tei.

Prospect 1930.
kovo 9 dienų ŠV. Mykolo pa- I Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
rapijos svetainėje tuojaus po įJ^^ ^TTlrn^d-'T^

pamaldų. Kviečiame visus at-,Rex- 8841 s- Albany Ave. Tei. Pros- lonsc Tei. canai 211R 
. .. . . pect 1110. Nedėtomis tik pagal su *

silankvti. Linksmai praleisite tarti.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 iki 4 lr 6 iki 8 v. v

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd 

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

daktarai
Telefonas Boulevard 1819

OR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos- 9 Iki 11. 1 Iki t 

diena, lr 8:89 Iki 9:19 vakare

4608 S. ASHLAND AVE.

Netoli 46th Street Chicago, IU.

DR. J. J. KOWARSK!S
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street

Kertė Uo. W ėst erų Avenae 
Tel Prospect 1928 

rezidencija 2959 So. Leavitt St. 
Tel. Canal 9999

Valandos-. 2.-4 po pietų lr 7-9 v. v. 
Nedelloj pūga) susitarimų

Ofiso Tel Vlctory 9887
Of. lr Rm. Tel. Hemlock >874

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

Antras ofisas tr Rezidencija
6504 S. ARTESLAN AVE.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo T-t 
vak Antro Of. Vai.: Nuo 8-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

Tol. Canal 6764 Republic 8466

laika ir prisidėsite prie lab

daringo darbo.

Komisija.

X Rinkinių audrai praėjus, 

žmonės dalinasi žiniomis, kiek; 

bus lietuvių nominuota į vai 

džios vietas.

X Balandžio 10 d. įvyks 

vakaras pagerbimui senų ir 

naujų narių Vyčių 36 kuopos 

McKinley Pk. Field House. 

Tų vakarų bus įteikta R. An- 

dreliuno, turinčio jewelrv krau 

tuvę po 2650 W. 63 St. du 

gražu žiedai su žirgvaikiu. 

Vienas žiedas nariui, prirašu- 

siam daugiausia narių per va

jų, o kitas nariui, kuris daug 

pasidarbavęs kuopos labui. 

Be to, bus da gražus progra

mas.

Brighton Park. — Daug biz

nierių susidomėjo Brighton 

Pk. Vyčiais, kurie žada turė

ti stiprų baseball ratelį. Daug 

gerų žaidėjų jau gauta. Dabar 

renkama skelbimai progra-

TĖVAI LAIMINGI, KUO
MET VAIKAI GERAI 

MIEGA.

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

Namų TeL Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

NAMAI

4193 ARCHER AVE.

Valandos: prieš pietus pagal sutarti

Tel. Kenwood 5107 

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;

nuo 6 iki 8 vai. vak. apart j Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v 
šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Kedzie 0482 

Rczidencios Tel Dresel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų. Vyriėkų 
Vaikų lr visų chroniškų ligų r

Ofisas 3600 W. Roosevelt Road 
Kampas Central Park Ave.

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

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAfl 
Gydo staigias ir chroni&kas ligas

vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną, nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomls tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 

Ir X- RAY
2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

ADVOKATAI

PAUL. M, ADOMAITIS
ADVOKATAS

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 819?

Tel. Lafayette 5799

Štai budas greitai lr lengvai nu
raminti ir užmigdintl verkianti vai
kų. Tai budas, kurj daktarai in-
dorsuoja ir milionai motinų pripa- Suite 721 First National Bank Bldg. 
žino saugiu ir nekenksmingu. Keto- , 3g g. DEARBORN ST. , 
tas lašų grynai augmenines, gardžios ’
Fletcherlo Castorljos, nuramina ne- Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5 — 
ramiausia kudikj ar vaikų lr užmig-

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 

Vai.: 2-4 ir 7-9 va!, vakare

Pilone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MIlAVAT’KER AVGNITE 

Valandos: 1? iki 2 Ir 6 Iki 8 P
Sered.os vakare uždą ryta 

Nedėlioj paga) sutarti

DR. A. J, JAVOIŠ
Vai: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
Office: 4459 S. California Ave.

Nedėlioję pagal sutarti

do j keletu minutų! O nuo dieglio, 
sukietėjimo, sloga; nėra lygios Cas- 
torijai. Chas. H. Fletcherlo parašas 
yra ženklas tikras Castorios. Vengk 
imitacijų ir buk saugus.

PERSIVALGYMAS GREIT 
. SENDINA

Kraujas dvejopai veikia. Jis ima i 
nuo skilvio sienelių maisto daleles! 
lr išnešioja po visų kūnų. Jis yra | 
taipgi ta srovė, kuri nuneša nusidė- i 
veJUsias dalis. Abi funkcijos reika- Į 
iihgos dėl geros sveikatos ir ilgo 
amžiaus. Jei kraujas apsunkinamas į 
maistu, tai jis negali pašalinti susi
kimšimų, ' pasidaro užterštas ir ne
sveikas.

TRINERIO KARTUS VYNAS

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6 

Vakarais
9241 SO. HALSTED STREET 

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

Pėdnyčios

O P T E M I T R I S T A Ii

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

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

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

gelbsti kraujui apsivalyti, pagreitina 
virškinimų ir gaivina visų kūnų. Tai 
geriausias tonikas pavasario metui.
Visose aptiekose. Sempeliai nuo Jos. 1 
Triner Co. 1333 So. Ashland ave.. Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600 
Chicago, Iii.

NEMOKAMO SEMPELIO KUPONAS,
Dept- 13

Vardas

Adresas

Jums duoda Radio programus jau 7 menuo. Nedė

liomis nuo 1 iki 2 Vai. po, pietų iš stoties WCPL 970 K.

Ketvergais iš stoties WHFC 1420 K. nuo 7 iki 8 

vai. vakare.

3417-21 SO. HALSTED STREET

Telefonas Boulevard 4705

B

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

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

Nedėlioj 10-12

DR. VAITDSH, 0. P. D.

Ofiso ir R«f> Tei Boulevard 5911

DR. A, J. BERTASH
MM PO HALSTED STREET 

ofiso vaiau.lor nuo 1 Iki 3 po 
Dietų lr 6 iki 8 vai vakare 

Res 8201 g WALIA.CE STREET

DR. S. BIEZIS

tel Hemlock o" 15’

GYDYTOJAS Irt CHIRURGAS 
X — Spinduliai 

Ofisas 2201 VVest 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6229 

Rezidencija: 6640 So. Maplevvood 
Avenue Tei. Republio 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

OR. V. S. NARYAUCKAS -
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

S496 West 6 9 Street 

Fal • 9—12 ryte. 1—4 p p. f—9 
v » Nedėlioj susitarus.

Cunal 0257 Res. Prospect 6659

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va- 

care. Sered>rois ir I’ėtnyčio- 

tni8 nuo 9 iki G.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATA8

4631 S. Ashland Ave. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800

RESIDENCIJA: 
6516 So. RockwcU Street 

Telef. Republic 9723

J. Pi WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklin 417 7
Nuo 9 iki 1 Išėmus Suimtas

52 East 107-th Street
Kampas Michigan Ave.

Tel. Pullman 5930
Nuo 3 iki 9 vak. Ir Subatomis

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS
4740 Dorchester Avenue

Tel. Dresel 6323 
Vai.: 8 Iki 10 ryto 

6-8 vai. vakare

DR, P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 So. Artesian Ave, 

Valandos 11 ryto iki 9 po pietų 
6 iki 8:30 vakare

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimų kuris 
eatl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
nto, skaudamų aklų karšt). Atitai
sau kreivas akis, nuiniu cataractua 
Atitaisau trumpų regyste ir tolimų 
regystų

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomiš nuo 10 ryto iki 
II po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

<712 S. ASHLAND AVE.

Tel. Boulevard 7589

Telephone Central 1911

F. W, CHERNAUCKAS
r s
ADVOKATAS

114 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 9:99 Iki I vat vak.
<oeal Office; 1900 Bo. Union Ava.

Tel. Roosevelt 9719 
VaL nuo 8 iki 9 vaL vak.

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 VVashington ya| 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 602. Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. OOWIAT i
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo aklų ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Pastebėklt mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto Iki 8:30 va
karo. Seredomls nuo 9:30 Iki 12 V. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room S 
Thone Canal 9528

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

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

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

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevard 1491

Nedėliomis
Susitarus

DENTIST AI

Office Boulevard 7948

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4446 So. Ashland Avenne 
Ant Zaleskio Aptlekos

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

3343 SO. HALSTED STREET

Valandos: Nuo 2 — 4 a p.
7—9 vakare

Tel. Canal 6238

DR, G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 VVEST 22nd STREET

(Kampas Leavitt St.)

Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 

4193 Archer Avenue

Rez. Tel. Lafayette 4365

Boulevard 7689
Rea Hemlock 7891

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Aahland Avenne
Vat.: Nno 9 ryto tkl 8 vakare

DR, HERZMAlN
IS RUSIJON

Gerai lietuviams žinv.ona par II 
metus kaipo patyria gydytojas, aki- 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias lr oHronlSkss U 
gasvyrų, moterų Ir valkų pagal nan 
jaustus metodus X-Ray lr kitokios 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

! 1025 WEST 18 STREET

VALANDOS: Nuo 19 — 19 platų k 
nuo 6 Iki 7:39 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8119 Rm. fio. flkan 
2238, arba Itandolph 6899.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VA LA NDOS:
Nuo-10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dienų
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GRABORIAI:

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIl'H

Patarnauja laidotuvėse kuoplgiau- 
■la. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
Btano darbu husito užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 251#

2314 W. 23rd Place

Chicago, UI.
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court Cicero, III. 

Tel. Cicero 5927

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDBJAI 

Didysis Oflns:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ta 1741 
SKYRIUS

4447 So. Fairfleld Avenae 
SKYRIUS

141# So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero 1714 

SKYRIUS
liti Auburn Avenue 

Tei. Boulevard 1201

J. F. ramius

ŽINIŲ-ŽiNELĖS
X “Draugo” radio koncer

tas suįdomino visas kolonijas. 

Daugumas giria Marijonų Ko

legijos auklėtiniu chorų, dai

lini išpildžiusi pirmadienyje 

radio koncertų.

X P. E. Vileišienė išvyko 

Detroitan. Iš ten vyks į Ry

tus ir į Vilnių. s 

X Labdarybės 5 kuopos Bri

dgeporte Bunco Party įvyks 

ketvirtadieny bal. 10 d. Lietu

vių Auditorijoj, 3133 So. Hal-

PIGIAUSIAS LDR. GRABORIUS. 
CHlOftOCiK

Laidotuvėse pa- 
taras uju geriausia 
ir pigiau segu kiti 
todal, kad priklau
sau prie arabų iš
dirbi st ės.

OFJ8AS J
888 West 11 Bt. 
Tai. Canal 117d 
SKY RIUS: UIS
So. Halsted Stroet 
Tel. Victory 4888

Phont Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnavimas 
/isuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži k» 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1118

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė gTažl koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7532

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

Tel. Victory 11«

I. J. Z O L P
GRABO RIUf> IR LAIDOTUVIŲ 

VEDBJAS

1650 West 46th Street
Kampas 48tn Ir Paulina Sts 

Tel. Blvd. 5208

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpatlB- 
kal, mandagiai, gerai tr pigiau 
negu kitur ’Kopiytia dėl Šermenų 
tykai. 

BUTKUS
UNDERTAKING C0.

P. B. Hadley LIc. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal Y181

DRAUGAS

WEST SIDE ŽINIOS
X Vakarvkšėiai linkiniai

milijonų. Todėl varo kampa 

nija. Vienas iš valdybos žygių 

buvo išmaliafoti didelę “sai- Westsidėjp gyvai praėjo. B

nę” nnt Lietuvių Auditorijos 

pietinės sienos, kur sakoma, 

kad geriausia vieta taupyti 

pinigus yra keistučio Spulkoj.

X M. Kraujalis, turėjęs bu

čemę prie 33-čios ir So. Union 

avė., savo biznį pardavė An

tanui Stasiuliui. P-nas Stasiu- 

lis yra patyręs biznierius, lln- 

rrisburge, III. jis yra išgyve

nęs 20 metų ir ten išbuvęs biz

nyje 1J metų. Dabar nupirkęs 

M. Kraujalio vietų, tuoj pra-

pat ryto visų gatvių kampai 

buvo apstoti rimtais patarė

jais, kurie nurodinėjo balsų

rted St. Si pramoga buvo reng d8jo j|} a(nm, jjnti’ pngr?žinti

PAIEŠKAU draugo Jono ir 

Motiejaus Petkevičių, kilę iš 

Panevėžio apskr. ir par., Pinn- 

vo k. Gyveno Nc\v Yorke. Tu

riu svarbų reikalų. Patys, ar 

juos žinantieji rašykit:

Falionija Kaminskienė
(Po tėvais Kazlaučiunaitė)

6721 So. Maplewood Avė.
Chicago, 111.

padavimo vietas.

X Metinės vakarienės ren

gimo kom. gavo tiktai atsis

kaitymų iš 210 tikietų, užtat 

prašo ėmusius platinti tikie

tus šių savaitę juos parapijos 

ofisam grąžinti, kad ateinan

čiojo pirmadienio posėdyje 

butų galima suvesti pilnų vi

sų pajamų apyskaitų.

JVAIROS KONTRAKTORIAI

X Didelėmis iškilmėmis bai

gėsi vakaro Dievo Apveizdos 

parapijoje 40 vai. atlaidai.

ta kovo 26 d., bet dėl biauraus 

oro neįvyko. Senieji tikietai 

bus geri ir dabar.

X Pereito šeštadienio vė

lai vakare ištiko nelaimė Jo

nų Budrikų, senų biznierių, 

gyv. 3256 So. Morgan. Sakytų 

vakarų p-no Budrik o sūnūs 

skaitydamas laikraštį išgirdo 

bildesį garadžiuj. Pasakęs a- 

pie tai tėvui, pašaukė polici

jų, o pats su revolveriu išėjo 

pastoti kelių vagims, jei tie 

važiuotų jų autoinobiliumi. 

Tėvas ir-gi išėjo ir atsistojo 

šalę garadžiaus. Sūnūs tamsoj 

jį pamatė ir spėdamas, kad 

tai vienas plėšikų, šovė. Patai 

kė kojon. Dabar p. Budrikas 

randasi Šv. Kryžiaus ligoni

nėj D-ro Biežio priežiūroj. 

Žaizda nėra pavojinga.

X Kompozitorius Mikas Pe

trauskas, dabar viešįs Chiea- 

goj, lankėsi “Drauge” ir dė 

kojo už rėmimų jam rengtojo 

koncerto. Gerb. kompozito

rius po ilgų metų darbuotės 

dar gerai išrodo.

X Keistučio Spulkos valdy

ba šiuo tarpu uoliai darbuoja 

si, kad auginti savo organiza

cija. Jau kelinti metai, kai 

spulka pradėjo antrų milijonų 

dolerių. Valdyba varosi 

trumpu laiku užbaigti antrų

ir papildyti. Nors Chicagoj 

dar nesenai tegyvena, bet turi 

daug pažįstamų ir biznio pa

sisekimas užtikrintas.

X Žilas senelis, Milaševi- į 

čius, senas real estatininkas, 

atlieka visus legalius dokumen 

tus dideliame Baks & Co. ofi

se 4394 Archer Avė. Visokiais 

reikalais atsišaukite,pas Mila

ševičių Virginia 0055.

X Balandžio 5 d. Kazio ir 

Albinos Jonaičių šeimyna su

silankė laimės: gimė sūnus. 

Ligonei patarnavo Dr. Šim

kus. Kaip motina, taip ir sū

nus jaučiasi gerai.

X Laikas siųsti giminėms 

dovanas Velykoms. Geriausia 

bus — “Draugo” čekis.

X Chicagoje dankėsi Roek- 

fordo liet. klebonas gerb. ku

nigas V. Kulikauskas.

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Utar. Ser. ir Ketv. 8, 9, 10 
“SUNNY SIDE UP”

Dalyvauja Janet Gaynor, 

Charles Farrell ir kiti garsus 

artistai.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

STANLEY CIBULSKIS
MOI.IAVO.IIMO KONTRAKTORIUS

Pope.rloju, moliavoju ir atlieku vi
sokias narnų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

PRANEŠIMAS.
| Automobilių pirkėjams ir savinin- 
knrns pirm pirkimo naujo karo Šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobiius 
sul vėliausios mados automatiškais 
įtaisymais.' Spo.rt Itoyal tekiniais lr 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gaji papuošti- Už tokias pri
einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOR SALBgJ 

4030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082

Trečiadienis, Bal. 9 d., 1930

ATLAS PHOTO STUDIO 
J. W. Staneika

Naujus Savininkas 

Gerai, pigiai ir greitai atlie

kam visokį fotografijos darbą.

4090 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 0265

REAL ESTATE

VYČIŲ KUOPŲ VALDY
BOMS.

L. Vyčių Chicagos Apskri

čio mėnesinis susirinkimas į- 

vyks balandžio 9 d., 8 vai.

vak. Šv. Jurgio parap. svet.

REIKALINGA
5,000 kostomerių pasinau- 

duoti musų išpardavimu. Bar- 
genai visai šeimynai.

“Seilai” ant: 
čeverykų 

Dressių 
Kelnių 
Maliavų 
Varniiių 

Vaikų’ drabužių
Kainos numažintos taip, 

kad pritaikinti jūsų kišeniui.
Atsiveskit tvaikus ir visų 

šeimynų. Juo daugiau pirksit,32 PI. ir Auburn Avė.

Kuopos būtinai malonėkite 1 Juo daugiau sutaupysit
prisiųsti nemažiau kaip po

’ trjs delegatus

A. PETKUS BUDRIKO RADIO 
VALANDA.

3238 S.

GRABORIUS
Ofisas Lietuviškų radio programų 

HALSTED STREET; mėgėjams pranešame, kad ket

virtadieny balandžio .10 d. nuo 

7 iki 8 vai. vak. užsistatytumėt 

savo radio ant stoties WHFC 

1420 kilocycles. Išgirsite, kaip 

■visuomet, lietuvišką Budrike 

niuzi kalės krautuvės duodamų 

programų.

Pr-mename, kad sekmadie

niais Budriko krai.tuv-* duo

da dviejų valandų programą. 

Per tn sekmadiem. radio pro

gramų mėgėjai turėjo progos 

pi/iUausyti įvairaus progra

mo ir rytoj klamytojai neap- 

s:.v;ls naujų programų.

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

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

4603 S. Marslifield Avenue
Tel. Boulevard 9277

A. + A.
ANTANAS

GAJAUSKAS
Mirė Bal. 7. 1930 m. 5 vai. ry
te. 43 metų amžinus. Kilo IS 
Tauragės Apskr., Gaurės parap. 
Globių kaimo.

Paliko dideliame nubudime 
podukrų Onų Gajausklene, po
sūni Juozapą fiaulj ir tris pus
brolius — Jonų Gajausku. Pet
rą Mockų Kondratą; Lietu
voj — tėvą ir motiną, 4 sese
ris — Moniką, Oną, Petronė
lę ir Marcele ir broli Juozapą, 

laidotuvėmis rūpinasi Jonas
ir Ona Oajauskal.

Kūnas pašarvotas 4153 So.
Maplmvood Avė.

I-nldotuvės Jvyks ketvirtadie
nyje, baland 10, Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas i Nekalto 
Prasidėjimo Mvenč Panelės par. 
bažnyčią, kurioje Jvyks gedulin 
gos pamaldos už velionio sie
lą. T’o pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečia,me visus 
gimines, draugu* Ir pažystamus 
dnlyvautl šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Podukra, Posūniai Ir 
pusbroliai ir giminės.

laidotuvėms patarnauja grab.
Zolp. Tol. Boulevard 5203.

AMSTERDAM, N. Y. 
PADtKONt

Sv. Juozapo dr-ja yra labai 
pagerbtina lr reikia viešai Jai 
padėkuotl ir atiduoti kreditą. 
A. a. Feliksas Kybartas buvo 
nepilnas tos dr-jos narys, bet 
dr-ja labai gražiai atidavė pae- 
kutlr-i patarnavimo. Dr jos pir
mininkas Juoz. Inčiurls ir An
tanas Elekonis broliškai darba
vosi. Toks atjautimas palengvi
no velionies likusiai žmonai lr 
giminaičiams gailesti perkasti.

Ačiū, ačiū visiems 
n.avuslems.

pnsltar-

Autsnas ir Ona Kybartai.

L ... £

M. ZIZAS
1 Namų Statymo Kontraktorlua 
8tatau {vairiausius namus prieinama

kaina.

7217 S: CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5528

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4558 So. Rockwell Street

JULIUS ŠLICKIS
Namų taisymo ir statymo

KONTRAKTORIUS.
Turiu namus, kuriuos mainy

siu ant ūkio Lietuvoj.

2150 So. Hoyne Avė.
Tel . Canal 5529

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 3385

Bargenai, bargenai, barge- 
nai. A’*

Išpardavimas, kurio negalit 
pamiršti.

I. GOLDSTEIN & SON 
2400 So. Oakley Avė.

Tel. Canal 1976

V. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE 
2701 West 47 Street

i
Jei jūsų kas neužganėdina, tai 

atsilankykite į musų krautuvę. 

Musų patarnavimu pilnai bu

sit užganėdinti.

Pristatom į visas miesto da

lis. __________________________________

MŪRTGEČIAI-PASKOLOS

Wm. J. Kareiva
Savininkas 

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šaukt’ 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiaušl- 
aių, sviesto lr sūrių

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1189

.. y

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinant pinigus ant medi

niu ir mūriniu namu. Komišas 

tik 2%. Kreipkitės į

Public Mortgage Exchange

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

Studebuker 27 Special 6 ke

turių durų Sedan, mažai var

totas, visi geri ballion taimi, 

4 ratų breksai. Karas toks, 

kokį tų dienų gavau. Labai 

.reik pinigų. Paaukuosiu nž 

‘$150.

6750 So. Campbell

NAMAI - ŽEMĖ
EXTRA BARGENAS

Priversti parduoti pigiai 

parduosim moderniškų plytų 

štorų, 2 flatų, 4-5 kamb. karš

tu yandeniu apšildymas, 2 ka

rų plytų garadžius. Rendos 

$2,160 metuose. 1-mų morgi

čių $8,000 po 6% 5 metams, j 

Cash $4,500. Balansas po $50. 

mėn. Pažvelgk į 6515 So. Asb-' 

land, duok pasiūlymų. Kreip-! 

kis į 6621 So. Ashland Avė. 

Tel. Hemlock 8716.

NAUDOKITĖS RETAI PA
SITAIKOMA PROGA.

Savininkas perkeliamas į 

kitų miestų. Todėl priverstas 

parduoti savo gražų 6 kamb. 

muro bungalow, karštu van

deniu šildomas, ir kiti vėliau

sios mados patogumai. Kieto 

medžio užbaigimas. Jėla išce- 

mentuota ir išmokėta. Randa

si Marąuette Manor, netoli 

vienuolyno, lietuvių apgyven

toj vietoj. Teisingas pasiūly

mas nebus atmestas. Matyk it 

savininkų dienų ar vakarais.

6433 So. Rockwcll St. 
Chicago, UI.

IŠ PRIEŽASTIES MIRTIES 
UŽ PUSĘ KAINOS.

Bridgeport kolonijoje parsiduoda 
muro 6x3 kamb. namas. Kaina tik 
$6,500.00. Šio namo kaina butų $9,- 
500., dabar tik $6,500. nes savininkai 
yra mlrĮ, už tai jis beveik už pusę 
kainos atiduodamas

BAKS & CO. (Baksevicz) 
4394 Archer Avenue 
Tel. Virginia 0055

16 LOTŲ IŠMAINYMUI
Turiu 16 lotų mainymui. Galiu lo

tus išmainyti ant namu, automobi
lių ar arit kitokių dalykų. Musų kai
nos labai žiluos sulyginant su kitų. 
Ateikite ir persitikrinkite.

BIZNIO PROGOS

Kalvė, suliejimo ša pa, stakas, i- 
raiiluai, elektra, cash biznis, nėr 
konkurencijos, darbo daug. J. A 
Graliam, Milo. Ia.

Parsiduoda bekernė, puikus sten
das, geras biznis, tarp bučernės ir 
Chain’ Storo. Pigiai. 8007 So. Ashland 
Avė.

HOTELIS — Baraboo, AVis. naujai 
ištaisytas, parduosim ar išrenduosim. 
Pigiai. 27 5 Hanover St., Milwaukee, 
AVis.

Už $3,000 nupirksi Itooming House 
iš 56 kamb. Geras, elektra. Pigiai. 
55 Erie.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Koncertinos, Bandonionai, armoni

kos parduodam, mainom. taisom 
Otto* E. Georgi 1738 No. California.

PARDAVIMUI NAMAI. 
Negirdėtas Bargenas

Du nauji 2 flatų muro namai po 
4 kambarius. Pi.rpiutinis floras karstu 
vandeniu šildomas. Ąžuolo trimingai, 
toiletai ištaisyti tailemis. Kaina $14.- 
000. Parduodame už $8,950. Pasinau
dokite proga, nes tokių progų retai 
atsitinka. įnešti tik $2,000 Kiti kaip 
renda. Nanlai randasi Brighton Park. 
Reikalingi agentai. Atsišaukite.

BAKS & CO.
4394 Archer Avenue

Tel. Virginia 0055
6 kamb. forničiai. plunksnų ntad- 

$5,500. $500 cash. Atdara nedė’.io- 
virdulia ir tt. 6512 Woodlawn. Tel. 
Hyde Park 10132.

6 ak. sodas, didelis nalnas, vanduo, 
elektros šviesos, arti Denver. $10,000. 
Geros išlygos, AV. S. Rudolph, 3441 
AV. 39 Avė. Denver, Colo

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

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

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8888

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

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

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500.000.88 
8804 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 8788-8718

Pilni rakandai 4 kamb. apt. pigiai. 
Galima ir skyrium* Kreiptis po 1 v. 
po pietų, Johnston, 2420 Le:and Avc.

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

4 kamb. rakandai vartoti 60 

dienų. 3 šmotai tikro rožme- 

džio Mohair parloriaus setas, 

vėliausios mados. 8 šmotų rie

šuto medžio valgomosios setas. 

4 šmotų riešuto 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 Avė., 

Tel. SteAvart 1875.

20 iki 80 ak., arti Green. Bay. geri 
keliai, mokyklos, bažnyčios, turtinga 
pieno kraštas, pakaimės žirnių, pu- 
nų, morkų, burokų, kopūstų, agur- 

jkų. E P. Boi'ind, P. O. Box l?3.
J Green Bay, AVis.

5 kamb. namas, kamp. 50x190, stik 
liniai porčiai, 2 karų garadžius. N. 
AV. trans., vaisiai, greipsai. Savinin
kas 341 Maple avė. El.mhurst, III.

2 fl. mediniai namai 6-5 kamb., 
cemento pamatai. Karštu vand. šild. 
$9,500. 1424 AV. 73 Street.

Paaukuosim $4,300 eąuity, investy- 
tą J 6 kamb. bungalow. 2 karų ga
radžius už $2,300 cash. 5713 South 
Troy St.

5 kamb. Stucco bungalow, lotas 
60x150, arti transportacijos, mokyk
lų, bažnyčią, g-vė išpeivyta. kaina 
$5,500, $500 cash. Atdara nedžlio-
mis, Downers Grove Inv. Co. 1018 
Ųurtiss St, Tel. Downers Grove 391.

FARMOS.

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

Mes permufuojame-perveža- 

me pianus, forničius ir kito-' 

kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 

geriausios rųšies už prieina

miausią kainų. Musų patarna

vimas yra greitas, geras ir 

nebrangus.

• 7126 So. Rockwell Street
į Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
(kitus miestus. j

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų narni

2438 W. 47 STREET -----
namų taisytojas
CHICAGO, ILIILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai 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 teisngumų. Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 

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

tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą: 

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

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

FAAMA, pigiai, pieno ir paukščių, 
60 ak., visos reiknienos, vištos, kar
vės, geras vanduo, arti mainų mies
to. Vieškelis 49 E. Z. Handley, Anna- 
polls, Mo.

Parsiduoda 42 ak., gražus namas, 
elektra, kietas kelias. $6,000. J. 
Little, Green Lanc, Pa.

80 AK, FARMA — Marlnette kaun 
tėj, gera žemė, gražus namai, geri 
keliai, hrtl miestelio. $1.960. Mažai 
jinokėtl. J. C. Morgan, AVaiiSdnk'ee, 
Wi».
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