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RUSIJAI TRŪKSTA MAISTO; DARBI
NINKAI IŠALKĘ

SUKILIMAI INDIJOJ APIMA VIS 
DIDESNIUS PLOTUS

IŠ KETURIŲ TRYS PRIEŠ 
PROHIBICIJĄ Didysis Ketvirtadienis Romoj

RUSIJA IŠALKUSI; DAR
BININKAI ATSISAKO 

DIRBTI

INDIJOJ PADĖTIS LABAI 
RIMTA

LONDONAS, bal. 18. — Ži
niomis iš Indijos, tenai padė-

WASHINGTON, bal. 17. — 
Senato komitetui apie prohi- 
/bicijų liudijo H. II. Curran, 
“Assoeiation Against the Pro- 
hibition Amendment” prezi
dentas.

Jis pažymėjo, kad šiandie 
(prohibicijai priešinasi iš Idek- 
j,vienų keturių trys žmonės, ir 
kad 18-asis priedas j penkis 
/inetus bus atšauktas.

ROMA, bal. 18. —
Ketvirtadienis yra Šv. Eu- i . .. . .

• ehanstijos įsteigimo atmin- 
i čiai skiriamas. Išganytojas 
Šv. Eucharistijos sakramen
tų Įsteigė per Paskutinę Va
kariene su mokintiniais.

Šv. Jono Laterano .baziliko
je, kuri skaitosi visų pasaulio 
bažnyčių motina, (krikščiony-

Didysis I žmonijai visais amžiais reikš
mingų vakarienę. Stalas iš
statytas pagerbti tikintiems. 
Be to išstatytos Šv. Petro ir 

,Šv. Pauliaus kaukuolės ir ki
li daiktai, turį sąryšio su Iš
ganytojo kančia.

Laterano bazilikoj šv. Mi
šias giedojo kardinolas Pom- 
pili. Jo i Eminencijai patarna-

RYGA, bal. 17. — Maskvos 
raudonųjų laikraštis “Prav- 
da” praneša, kad komunistų 
partijos planai j penkis me
tus Rusijoje iškelti pramonę apima vis didesnius plotus, j <jį<jėja po 1,000.

Toliaus sakė, kad jo veda- !l
tis labai rimta. Daugiau gy-(ma priešprohibicinė organiza- 
įventojų prisideda į sukilimus! cj^ turį vįrį 150,000 ųarių. ’ 
prieš britų valdžių. Sukilimai Į Skaičius naujų narių kasdien1

. . . , v , v 1 vo 12 kunigu, 7 diakonai ir
bes motina baznvcia), šiandie, .... . ,,, . ,. , . , 7 subdiakouai. Choras giedo-
ivvko įspūdingiausios pamal-

•jo Eucharistinę gi esmę 
J procesijos laiku.

taip, kad tas pralenktų net
Amerikų, baigiasi tik viena 

komedija, ty. didžiausiais ne- 
pa vykimais.

Komunistų partija, kurios 
priešaky yra Stalinas, už tuos 
nepavykimus kaltina žuvinin
kus, kurie planavę šį pavasa
rį pristatyti daug žuvies, ku
ri užimtų, mėsos vietų dirbtu-

Toli nuo jūros gyvenų žmo
nės neturi progos peržengti 
druskos monopolijos įstaty
mų. Tad jie imasi kitų prie- , AVASHINGTON, bal. 18. — 
monių priešintis valdžiai i r', Pasirengęs perimti prohibici-. 

įstatymams. Jie ima ganyti jos vykinimų Teisingumo se- 
gyvulius valdiškuose miškuo- ,kretorius (generalis prokuro-

Šiandie šioj bazilikoj išsta
tytas tikrasis stalas, prie ku
rio Išganytojas su mokinti-

Visos Romos bažnyčios skai
tlingai tikinčiųjų lankomos 
per oienų. Vakare visose įvy-

PERDAUG ĮSTATYMŲ

>ras) Mitchell senato komite
tui pranešė, kad nebūtų lei-

niais turėjo tų istorinę ir ksta nustatytos pamaldos.

ŽINIOS E LIETUVOS

se, kas yra uždrausta įstaty
mais.

Britų valdžia tuo nauju ju-idžiama daugiau įstatymų, ka-
vių centruose. Tiesa, daug žu- «dėjimu daug susirūpinusi. Ne- dangi gyvuojančių įstatymų

įlengva bus gyventojus kovoti. ,yra perdaug ir reikalinga pi-
1 Kalkuta ir Karachi mies- įrmiau su jais pasitvarkyti.
tuose kol-kas ramu po įvyku- .

. „. r 1 Sekr. Mitchell pareiškė, kadšių riaušių. r
New Delhi teismas kalėj i-

vų prigaudoma, bet nepakak- 
tinai. Taipat neturi pavyki- 
mo traškių veisimas ir nami
nių paukščių auginimas.

Dirbtuvių centruose tad šia-1 
ndie darbininkai išalkę: nėra 
mėsos, nei pakankamai duo
nos. Daugelis darbininkų išal
kę negali dirbti ir meta dar
bus. Jie gryžta į sodžius ar
ba į mažesnius miestelius, kur 
galima gauti daugiau maisto.

Anot “Pravda”, į kai-ku- 
riuos dirbtuvių centras vald
žia pasiuntė ‘ čekos agentus, 

kuriems įsakyta neleisti dar
bininkams pamesti darbų, ty. 
varu juos versti dirbti.

Be kitko, sovietų finansai 
labai suirę, taip kad planuo
jama išleisti daugiau poperi- 
nių pinigų. Tuotarpu jau ir 
šiandie rublio vertė yra nu
puolusi.

Darbo komisariatas paskel
bė parėdymų, kad už gadina
mų medžiagų ir mašinerijas 
turi atsakyti pavieniai darbi
ninkai.

Komisariatas visur darbini
nkus skatina daugiau visko 
gaminti. Kai-kur paklausoma. 
To sėkmėje pasirodo tik dau
giau nenaudos. Avalinių dir
btuvėse gamyba padidinta. 
Pasirodė, kad ligi 80 nuošim
čių pagamintų batelių niekam 
tinkama.

ivisoj šaly kalėjimai užgrūsti) 
ikaliniais ir todėl gana leisti'

Mano Dieve, mano Dieve, kam mane apleidai!
Mat. 27, 46.

CHICAGOJE

Gal tai Burke’s darbas

Užvakar vakare vakarinėj

Orlaiviams stotis ežere
Chicagos pietinių parkų ko- 

misionieriai išsprendė šalę

LLOYD GEORGE Už 
BIUDŽETĄ

LONDONAS, bal. 18. — 
Buvusis karo laikų ministeris 
pirmininkas Lloyd George re
mia darbo partijos valdžioj 
sustatytų biudžetų.

LIETUVIAI SKAUTAI 
VILNIAUS KRAŠTE

RAŠYTOJA SUNKIAI 
SERGA

Prieš porų ..metų Švenčiony- Rašytoja p. Marij 
se įsikūrė berniukų skautų ke- ska’t^ Šatrijos Ragana Židi-
lios skiltys, kurios iki šiolei 
•priklausė prie Vilniaus Gedi
mino draugovės. Bet šiemet

mu nubaudė Mahatmos Oand- dMgi>n kokil} nors tasmini,'•miesto.daly automobiliu va- 
hi sūnų už druskos įstatymo 
peržengimų.

įstatymų. žiuojus nušautas Joseph Blue, 
•pastos plėšikas, galvažudis,

RUSIJA BRITANIJAI SKO
LINGA BlLlONUS

LONDONAS, bal. 18. —

KOMUNISTŲ PRAMOGAI Jau kelis kartus buvęs kalė" 
. ’ ijime ir .kokį laikų sėbravęs su

Grant parko ežere įtaisyti o-.naujokai, išlaikę atatinkamus 
rlaiviams stotį. Darbas prasi-((kvotimus, padarė įžodį ir iš 
dės, kaip tik būsiu gauti kon- ' kelių skilčių sudarė atskirų 
traktorių prieinami pasiūly- /‘Vytauto’’ draugovę su drau- 

Jigininku Umbražūnu ir adju- 
idantu Račinskiu pryšakv. Į 
• šių iškilmingų sueigų buvo at-

kiuose jau trečia savaitė sun
kiai serga, Gerb. Rašytoja 
nieko nebegali dirbti, sunyku
si, guli lovoje, nustojusi svei*
katos. “R.
■y '■ -■■■■■■- ' ■ -

mai.
IŠ LONDONO GRYŽO 

GRANDĮ

ROMA, bal 17. — Iš Lon
dono laivynų konferencijos 
gryžo Mussolinio jaunas už
sienių! reikalų ministeris Gra
ndį. Geležinkelio stoty jis pa
sitiktas kaipo karžygis. Spau
da jį pagerbia. Už tai, kad jis 
konferencijoje karštai kovojo 
Francijos pirmenybę jūroje.

Ministeris šiandie turės pa
sitarimų su ministeriu pirmi
ninku Mussolini.

Suimti juodrankiai

i i___
juodraukius, kurie iš P. Sra..:d,'an«OTė’ dra'>«i"i"k» P“rei- 
va, 543 Noble gat., norėjo iŠ- ein«a ininkas p. 2i-

, MASKVA, bal. 18. — Neto- ie&onra Fred Burke, taipat, poUcija su4mė kelig italus ,Tykss Vilniaos “Gedimino” 
1: ---------------------- snlvažndžiu. Matvt Blue tam ™ '.draugovės drauginiIi Petrapilio yra puošni buvu- galvažudžiu. Matyt Blue tam 

lįsiu rusų carų vieta Peterhofu savo sėbrui kų-nors bloga a,t-
I _ v _ m__ • __ _ » lilr/icjParlamente pranešta, kad Ru-~ . i:i.M.’ hvadmama. Tenai vra puoš- ,1kys-

sija yra skolinga virs puspe-! J *»»••••niausi rūmai, parkai ir kito- ■ Policijai parėdyta ieškoti
ūkto hiiiono dolerių Britaui- į. p(.rtek]iau’ da)ykai Burke
jai.

Be to, ji dar skolinga virš 
121 milionų dolerių britams 
privatiškų skolų.

DIRBDINS DAUGIAU 
• KARO LAIVŲ

BERLYNAS, bal. 18. — 
Vokietijos valdžia planuoja 
dirbdinti sau daugiau karo 
laivų. Sakoma, vokiečiai iš
kels sau didelį laivynų koks 
jai taikos sutartimi leidžia
ma turėti.

DAUG BEDARBIŲ 
RUMUNIJOJE

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
bal. 18. — Laikraščiai prane
ša, kad šaly nedarbas eina di
dyn. Sakoma, apie 200,000 
žmonių neturi darbo.

APLANKE ISPANIJĄ

1 BERLYNAS, bal. 18. — O- 
rlaivis “Graf Zeppelin” gry
žo iš Ispanijos, kur aplankė 
Seville miestų.

1 Praneša, kad Peterhofas ■ . » 
keičiamas pramogų vieta da
rbininkams komunistams.

gauti 5,900 dolerių.

Nužudytas Chicagos 
negras

žmaras su paskautininku St. 
iNarkavieium. Dabartiniu me- 
įtu Rytų Lietuvoj veikia dvi 
[(lietuvių skautų draugovės:

Kaip čia jų apsidrausl , Arti Scottsburg, Ind., neži- fyilni^ ‘‘Gedimino^’ ir šven- 
Chicagoje piktadariai daž-non>> piktadariai nužudė Chi-?clonyse E.

FRANCIJA APSI
DRAUDŽIA

PARYŽIUS, bal. 18. — 
Francija į vandenį įleido nau
jų keleivinį ir prekybos laivų 
i“Atlantique,” kurį karo lai
ku bus galima pakeisti kariuo 
menės transportu (kariuome
nei vežti).

»iai susistabdo automobiliais 
(važiuojančius nužiūrėtus žmo
nes, juos pagrobia ir apiplė
šia.
• Kuone kasdien šie plėšikų 
žygiai rekorduojami. Žmonė
ms nėra priemonių piktadarių 
apsidrausti. Jie ir į namus į- 
silaužia, jei gražiuoju neįsi
leidžianti.

cagos negrų E. D. Pierson,I __
54 m. Jis vyko į Columbus, 'LIETUVOS BANKAS TAIP 
iO. Matyt, jis kokiu nors bū-? PAT PIGINA DISKONTĄ
•du pagrobtas iš traukinio į | ------------
automobilių ir paskiau nušau- 1 Tarptautinei pinigų rinkos

JAU DIRBAMA UŽ 
SUTARTI

tas. konjunktūrai toliau lengvėja-
'int ir Lietuvos Bankas rado 
galimu nuo balandžio 1 d. pa- 

dar vienu
Apiplėšė banką

• Du plėšiku apiplėšė bankų' piginti diskontų 
Frankforte, Will apskrity.
Pagrobta 3,590 dolerių.

AVASHINGTON, bal. 18. — 
Karo laivynų sutartis Londo
ne dar nepasirašyta, bet pre-

_ zidentas Hoover pradėjo jau 
procentu. Dabar Lietuvos artimoj aW,y

PASIRAŠĖ NAUJĄ PRE
KYBOS SUTARTI

LONDONAS,, bal. 18. — 
Britanija su Rusijos sovietų 
valdžia pasirašė naujų preky
bos sutartį. Pasirašė Britani
jos užsienių sekretorius Hen- 

derson ir Maskvos ambasa
dorius Sokolnikov.

Bus sušaukta leglslatūra
Pranešta, Illinois guberna- ’ 

torius Emmerson artimiausio
mis dienomis sušauksiųs spe- 
eialin posėdin įstatymdavybės 
rūmus (legislatūrų) patvar
kyti Cook apskrities finansi-Į 
nę padėtį.

Cook apskrities kalėjime 
praeitų naktį turėjo būt nu
galabintas vienas žmogžudis. 
Nugalabinimas atidėtas.

nko kreditai eksportui pareis 
6 proc., o kiti 7 proc. Ligšiol 
praktikuoti priedėliai komisi- 
jĮų ir kitų formoje panaikina
mi. “R.”

senatas patvirtintų tų sutartį.

DU AMERIKIEČIU SU
ŽEISTA INDIJOJ ’

WASHINGTON, bal. 17. — 
Kalkutos, Indijos, ameri- 

Apie pusantros paros Chi\ Ikoniškas konsulis praneša, kad 
cagoj ir apylinkėse lijo. PtR<uiai indėnų riaušių laiku tarp 
(Vasaris virto rudeniu. Bet kitų sužeista du amerikiečiu.

Bet ne pavojingai.

Lietus reikalingas derliui lš

PARYŽIUS, bal. 18. —
Francijos parlamentas svars
to sumanymų gyventojams su- flštai kai-kas tvirtina, kad toks 
(mažinti mokesčius, kada pra
gyvenimas eina brangy n.

lietus esųs reikalingas ir nau Indijoj šiandie yra apsigy- 
dingias derliams laukuose. venę apie 4,000 amerikiečių.

LENKAI SAVAIP MINĖS
VYTAUTO DIDŽIOJO 

JUBILIEJŲ

“Dziennik Wilenski’’ pra
neša, kad' Vilniuj susidarė le
nkų organizacinis komitetas, 
kuris išdirbs smulkių progra
mų Vytauto Didžiojo mirties 
500 metų sukaktuvėms pami
nėti. E.

«cmvxo., a.LMNlxyiJ

CHICAGO IK APYLIN- 
KĖS. — Nusakoma saulėta 
diena, bet vėsiau.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų p. .$10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.37 
Vokietijos 100 markių 23.83
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ttna, Jei nepraioma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam 
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Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 18:00 vaL
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po piet
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“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

Anot kun. Hausner, valstybių guberna
toriai ir miestų majorai tų garbingų paprotį 
minėti Kristaus mirimų Didžiaisiais Penkta
dieniais galėtų įvesti specialiais atsiliepi
mais į gyventojus. Per tris valandas žmonės 
gautų progos aplankyti bažnyčias.

Bažnyčios valdžia tuo klausimu nėra pa
reiškus savo žodžio. Bet galimas daiktas, kad 
Didžiojo Penktadienio atatinkamas minėji
mas kas kart vis labiau praplis ir darbo žmo
nėms, bus duodama bent kelios valandos lai
ko, kad tinkamiau pagarbinus savo Išganyto- 
• • 
jų.

Tas daugiausia priklauso nuo vyriausy
bės ir darbdavių.

Kristaus Kančios Pabūklai. IVAIRŲSSTRAIPSNIAI

INDIJOS RIAUŠĖS.

DIDŽIOJO PENKTADIENIO MINĖJIMAS.

Indijoj riaušės plečiasi. Didžiosios Britą

Kur dabar yra šventos lieka
nos: stulpas, erškėčių 

vainikas, ietis, šv. 
kryžius ir kiti 

daiktai.
Prieš Velykas, kada apmąs

tome Kristaus kančių ir viso- 
jse bažnyčiose daromas Jo 
šventos kančios iškilmingas 
atminimas, bent trumpai pa
minėsime mūsų skaitytojams, 
kur dabar yra kokios Kristaus 
kančios relikvijos (liekanos) 
bei pabūklai.

Stulpas, prie kurio plakė 
V. Jėzų, pirmiausiais amžiais

skaros liko Jėzaus veido pa
veikslas. Toji skara tebėra 
Romoje šv. Petro Bazilikoje 
įdėta į puikius rėmus. Ten tų 
paveikslų drauge su kitomis 
šventenybėmis per tris dienas 
prieš Velykas rodo tuoj po 
vakarinių maldų.

Šventojo kryžiaus dalys.
Kai ciesorienė šv. Elena atra
do Jeruzalėje žemėje užkastų H*tu «elbėti P»™kytt gyvu

lių skerdyklų pramonę. Pra-

SOVIETŲ EKONOMINĖ 
“ PAŽANGA'.

Kokia ekonominė “pažan- 
gvvuoja bolševistinėj Ru

sijoj, galima suprasti iš šių 
įvykių:

Sovietų valdžia į Rusijų pa
kvietė du amerikietAu specia-

ga

Amerikoj laipsniškai pradeda įsigyventi 
paprotys garbingai minėti Didįjį Penktadie
nį — nuo 12:00 dienų ligi 3:00 popiety nu
traukti visokius darbus ir apmąstyti prikal
to prie kryžiaus musų Išganytojo tris merdė
jimo valandas.
, Kiek tenka patirti to gražaus ir naudin
go papročio judėjimas pirmu kartu iškeltas 
mieste San Francisco, Gal., 1910 metais. 1915 
metais pasekmingai minėta Detroito mieste, 
1918 m. Waunakee miestely, gi 1924 m. Madi- 
sone ir kitur. Šiandie tas paprotys jau plinta 
po visų šalį.

Kun. C. J. Hausner iš AVaunakee laik
rašty “Catholic Daily Tribūne” apie tai tarp 
kitko rašo:
“Mūsų Viešpaties mirimo sukaktuvių dieno

je tebūnie nutrauktas įvairių reikalų vedimas 
ir visi darbai kad ir trims valandoms. Visa 
žmonija nors per tris'valandas te atsisuka į 
prikaltų prie Kryžiaus Dievų Sūnų, žmonijos 
lšgšfiytąįųį^kšfiatnybėljknrėjų. •- *•

“Mes kas įnetMs minime Liepos 4 d., Dc- 
kpnės dienų, Kapinių Puošimo dienų ir kitas 
tautiškąsias šventes. Del ko gi mes, kaipo 
krikšeippys, neturėtumėm atatinkamai ir nu
sižeminusiai pagarbinti Didžiojo Krikščiony
bės Įkūrėjo Didžiaisiais Penktadieniais, kada 
minitnas.Jo merdėjimas?s

“Kada prezidentas arba kokios nors di
desnės įstaigos viršininkas numiršta, kaip be
matai kokiam laikui nutraukiami darbai ir 

•visas veikimas. Tas daroma įnirusio pagerbi
mui.

“Kaip tad toli daugiau reikia gerbti ir 
garbinti musų Viešpatį Išganytojų atėjus Jo 
mirimo metinei šventei. Kristus už žmonijų 
praliejo kraujų, tuomi Jis jai atidarė Dangaus 
Karalijos vartus.

“Pagaliau juk visas krikščioniškas pa
saulis mini Išganytojo užgimimų, iš numiru
sių kėlimųsi, tad delkogi neminėti Jo mirimo 
dienos?”

priemonės.
Štai dabar eina Velykų 

šventė, gi komisarai dar dau
giau ima varžyti mėsos varto
jimų. Be mėsos yra la*bai ne
daug pieno ir sviesto. Ir šių 
produktų vartojimas varžo
mas.

Petrograde tomis dienomis 
darbininkams prakalbas sakė 
centralinio sovieto pirminin
kas Kalinin. Darbininkai ke
liose vietose jam sutrukdė pra
kalbas. Jie reikalavo pieno. 
Ne sau, bet nors savo vai
kams.

Kalinin tada darbininkams 
atsakė, girdi, reikia palaukti, 
kol susitvarkysiu komunistiški 
ūkiai. Tada, girdi, ir pieno ir 
visko pilnai busiu.

Suv? :ay:u pareina žinių, kad

šv. kryžių, ji padalino jį pir
miausia į tris didelės dalis. 
Vienų dalį davė savo sūnui ka
raliui Konstantinui, kitų Ro
mai, kurijdabar yra “Jeruza
lės šventojo Kryžiaus bazili-

ėjo visas mėnesis kaip tiedu 
specialistu Maskvoje po vieš
bučius trankosi, bet sovietų 
valdžia jiedviem nepasiūlo jo
kio darbo. Jiedu laišku krei-buvo laikomas drauge SU kl-j icb ovvuvuju i\.i v raitus uuz.m- j
pės į prekybos komisarų Miko-

nių, darbo ir išlaidų riaušių malžiuiuie. Indai, (sijono kalno, kaip liudija šv. ko Jeruzalėj “Šventojo kars-Pan? reikalaudainu sau užsi- 
kovodami už savo teisės ir laisvę, turi daug Grigalių Naziaaiškis, šv. Pau to bažnyčioj” arba “Prisikė- J*inimo- Bet tas komisaras pa

tinas, šv. Grigalius iš Toursjlimo bažnyčioj”. įkviestiem specialistam nei į

nijos vyriausybė dėl to turi daug nematom-į palukais Jeruzalėje ant koje”; trečių didžiausių pali-

pasiryžimo ir energijos. Bet, ųr indai šiuo kar
tu savo tikslo atsieks, sunku pasakyti. Mums 
rodos, kad ir dideliame skaičiuje būdami, ta
čiau nesant tvirtai susiorganizavus, sunku y-

šv. Jeronimas 
Dabar viena

ir daug kitų.’ Kristaus kryžiaus parašas laiškų neatsako. Tuotarpu jie-

ra laimėti, ypač kai turima reikalo su galinga tyčioje. kita Romoje šv. Pra
imperija ir jos gudria diplomatija.

Iš RUSUOS ROJAUS *.

Rusijos sovietų penkių metų industriali
zacijos planas visiškai nepavyko. Dirbtuvių 
darbininkai yra priversti kęsti skurdų ir ba
dų. Bet, nežiūrint to, bolševikų komisarai sa
vo reikalų nepamiršta. Jie sau ir savo žum- 

I noins Petergrofe, Petro Didžiojo patociupse, 
ai k- į įsįtaiso šaunius būtus. Reiškia, komisarai vyk-

do ant žemės “rojų”, 
bo žmonėms, o sau.

tačiau ne Rusijos 4ar-

“ ELTOS” BUKAKTUVAS

va-v.& | , . . v. . - bjv? ra::u pareina žinių, Kata to Stulpo dalisj“Jėzus Nazarietis žydų kara- Įd™m nor*sl zinotl’ kokias >ie daugely Vletį L.,_; p, komu 
yra Jeruzalėj ;šv. karsto baz- liūs taip pat yra dabar Ro- b * I b *• Inistiški ūkiai vargiai gale:

Lietuvos valdžios užlaikoma ir jos kontro
liuojama spaudos agentūra “Elta” minėjo 
savo dešimtmetines sukaktovesf^tpt>vos val
stybės gyvenime “Elta” svarbų vaidmenį 
praeityje vaidino ir dabar tebevaidina. Savo 
laiku ji ir mus, Amerikos lietuvius sistema- 
tingai informuodavo. Bet, nežinia dėl ko, “El
ta” prie dabartinės tautininkų vyriausybės tų 
informavimų nutraukė. Bet čia ne “Eltos” 
kaltė. Mes tikime, kad neužilgo Lietuvoje su
grįš teisėtumas ir “Elta” vėl plačiau galės 
veikti, neaplenkdama nė mūsų spaudos, nes, 
mums rodos, Amerikos lietuviai dar tebėra 
gyva tautos šaka, kurių ne džiovinti, o gai
vinti reikia.

ksedos bažnyčioje mažoj ko
plyčioj stiklinėj skrynioje. 
Trečia dalis taip pat Romoje; 
ji yra rodoma šv. Jono late- 
raniškoje bažnyčioje.

erškėčių vainikas 
iki 1239 metų išbuvo Jeruzalė
je. i Paskiau tais pat metais 
rugpiučto 11 d. buvo pervež
tas į [Paryžių ir priimtas ka- 
paltous šv. lJndviko. Dabar 
jis yra Paryžiaus katedroj, 
tik be dyglių, nes šiuos po 
vienų, kaipo brangias relikvi
jas, išsidalino daugelis bažny
čių.

moję šv. Elenos arba šv. Kry
žiaus bazilikoje.

Ietis arba ragotinė, su ku
ria Romos kareivis Lioginas 
perdūrė Jėzui ant kryžiaus šo
nų, padalinta į dvi dalis. Vie
na dabar yra Paryžiuje vadi
namoj “Šventojoj Koplyčioj”,

nistiški ūkiai vargiai galės 
< Pasirodo, kad bolševistinėj išmaitinti vienus valstiečius 

Rusijoj mėsos pramonė nerei- baudžiauninkus. Ūkių vedėjai 
kalinga jokio patvarkymo, j komunistai kad nngi yra par
neš tos pramonės kaip ir nė-įžioj.)li ukius vešu pelno pa
ra. Tų pramonę reikia pirmiau grindį antra _ jie ne8įrupį. 
įvesti ir tik paskiau, esant rei- na apįe pelnų, tik apie koinu-
kalui gerinti. 

Patsai prekybos komisaras
kita šv. Jono lateraniškos baž 'skelbia parėdymus paskui pa

vanota San- rėdymus apie mėsos vartoji
mo varžymus. Perniaža galvi
jų, nėra tad ir mėsos. Kada

nyčiog koplyčioj 
ctorum”.

Vinys. Viena Kristaus kry
žiaus vinis yra Romoje šv. 
kryžiaus bažnyčioj, antroji vi
nis su kryžiaus!medžio skevel
dra yra Paryžiaus lumo ižde.

nistų partijų.
Jei kada kur stipriau dar

bininkai pradeda sovietų val
džių kritikuoti už tų nelem
tųjų padėtį, tada komisarai 
už visus vargus kaltina pa-

“Literary Digest” proldbicijos klausimu 
balsavimo eiga tikrai įdomi. Bal. 19 d. laidoje 
paskelbta, kad už proliibicijos įstatymo vyk
dymų balsavo 915,681; už to įstatymo modifi
kavimų balsavo 951,475, o už atšaukimų — 
1,308,816, “Sausieji” susirūpinę, nes prohibi- 
cijos priešininkai ima viršų.

Parvžiaus katedra taip pat tu-
Šventieji laiptai arba Piio-!ri dalį šventosios.vinies ir lai- 

u *to laiptai (jų^ra 28), kuriais 
Išganytojas kelis kart buvo 
vedžiojamas į teismų ir kurie 
buvo aplašinti Kristaus šv. 
krauju. Šv. Elena ketvirtame 
šimtmety juos parveždino iš 
Jeruzalės į Romų, 326 metais 
po Kristaus gimimo. Jie kelis 
kart buvo kilnojami iš vietos 
į vietų, kol pagaliau buvo pa
dėti į šventenybių koplyčių, 
vadinamų “Sancta Sancto-

kituomet diktatorius Stalinas Į saujįo kapitalistus. Girdi, jie 
paskelbė, kati valstiečiai savo'trukdų bolševistinei Rusijai 
ukius, visus gyvulius ir vi- kilti ekonomiškai, girdi, jie bi- 
sas savastis turės pavesti ko- j0 to iškilimo, tos visos bolše- 
nmnistiškiems ūkiams, vals- vistiniam “rojuj” atliekamos 
tiečiai galybės galvijų išnai
kino. Greitai atjaustas mies
tuose mėsos trukumas ir prie-

“ pažangos”.
ko jų krištoliniam inde. ,

Išganytojo mirtinė drobulė, įžastis patirta. Tada valdžia i 
ant kurios atsispaudęs šv. Jė- Iparėdė valstiečiams sustabdy- 
zaus paveikslas su visomis įį galvijų naikinimų. Pasiro- 
mirties žymėmis, yra Prancū-i Jė, kad pervėlai imtasi tos 
zijoj Besancon mieste, Burgun J

rum” arba šventųjų šventa. 
Jais dabar, atėjusieji pasi
melsti, lipa keliais.

Veronikos skara arba Jė
zaus Kristaus veido paveiks
las. Kai V. Jėzus nešė kry
žių, priėjo moteriškė Veroni
ka ir padarė Išganytojui ska
rų, kad apsišluostytų kruviną

dijos sostinėj. Jos iškilmingas 
garbinimas būna liepos m. 11

Kristaus karstas Jeruzalėje.
Jį krikščionys labai garbino.

Ištikrųjųgi ten nėra jokios 
“pažangos”, tad nėra kų kam 
ir trukdyti. Bolševikų visoj 
Rusijoj palaikoma tvarka kas
kart vis daugiau ir labiau 
smunka. Greitai jie neteks ten 
nei juodos duonos.

Akstinas.

dienų. Ir kitur dar yra tos .Vėliau stabmeldžiai pastatė 
drobulės sklypelių, kaip pav. į toj vietoj stabus, bet šv. Ele- 
Turime (Piemonte).

Kempinė, iš kurios Išgany
tojui, kybančiam ant kry
žiaus, davė gert acto, iš Je
ruzalės pateko — viena jos 
dalis Romon ir yra šalia kitų 
relikvijų koplyčioje “Sancta 
Sanctorum”, o kita vėl da
lelė apie 1239 m., šv. Liudvi
kui viešpataujant, pateko iš 
Konstantinopolio į Paryžių

na paskiau liepus nugriauti 
juos, toj vietoj pastatydino 
šv. Karsto bažnyčią su dau- 
gyb
vidury dabar yra šventasis 
karstas. Tųjų bažnyčių laiko 
išvien: katalikai, graikai ir

L. K. M. AKADEMIJOS 
VALDYBA

L. K. M. Akademijos val
dybų sudaro; prel. A. Dam- 

visokių pristatymų. Jos .brauskas-Jakštas — pirm., U- 
to prorektorius V. Česnys — 
I vice-pirm., prof. J. Eretas 
— II vice-pirm. (visuotinio

armėnai.. Koptai irgi tenai tu- sus-mo išrinktas vietoj atsisa- 
ri savo maldos namus. O sv- kiusio prof. St. Šalkauskio), 
riškieji jakobitai ir maranitai prof. Penkauskas sekret. —
turi ten savo altorių.

veidų. Apsišluosčius ant tos šalia kitų relikvijų. J. S.
dr. Gylys — ižd. ir dr. Tumas 
-Vaižgantas — arcliy vari jus.

J. Marcinkevičius. i

IŠ KALINIO SĄSIUVINIO.

Patekęs sveikas ir doras žmogus jų tarpe 
ištvirksta ir žūsta. 0 jei ir neištvirksta, 
tai kažkodėl, daugiausia, sveikos, doros 
merginos, po kelių kalėjimo metų, prade
da sirguliuoti visokioms, ypač moteriš
koms ligoms.

Tai labai rinitas klausimas ir apie 
jį vien šypsotis neprotinga ir negalima.

6.
Kriminalistai tarp savęs kalbasi.
— Kažin ar bus karas?
— Ne!
— Aš manau bus!
— Kodėl?

1 — ? ?
— O žinai, kaip reikės padaryti, kad 

būtų karas?
— Na?
— Reikės užmušti kokios nors val

stybės pasiuntinį.
— Pavyzdžiui?
— Rusų! Kaip Lenkijoj su Voikovu. 

Per plaukų nuo karo buvo...
— Tiesa! Kai aš išeisiu, būtinai už

mušiu. Iš to kils karas, ir visi mūsiškiai 
išeis iš kalėjimo.

Kiti šnabždasi:
— išėjęs užmušiu savo žmonų. Ji ma

ne pametė... Aš kasnakt sapnuoja, kad ji 
mane bučiuoja... Negerai! Nujaučiu, kad 
ji su Petru gyvena.

— Užmušk! Mano Ona irgi mane už
miršo. Jau trys metai kai nebelnnko. Tiek 
to... Išeisiu — kitų rasiu.

Dar kiti svajoja:
— Išėję mėsini vogti. Keliausim ap

link pasaulį. Pereisim visas valstybės, 
viską pamatysim ir mirsim.

> — Taip!
-r- Nereikės nieko dirbti. Visi ger

bia, vulgydina, iškilmingai sutinka.
— Eisim!

7
Girdėjau tokį dalykų. Du kaliniai

gatve traukė vežimų, įklimpo ir nė iš 
vietos. Prižiūrėtojas ėmė kalinius mušti. 
Tuo tarpu ėjo kalėjimo viršininkas, ir 
pamatė kų prižiūrėtojas daro. Priėjo prie 
vežimo, pašaukė kitų prižiūrėtojų ir lie
pė jiems vežimų traukti. Jie nepajudino 
nė iš vietos. Tuomet viršininkas tų pri
žiūrėtojų nubaudė, nubaudė kariškai... Už 
tai jam garbė. Mes visi džiaugiamės ir 
manome, kad prižiūrėtojai kiek susival
dys.

Dar daug kalinio sąsiuviny buvo pri
rašyta, bet visko nebeįskaičiau.

Visų tai, kų čia nurašiau — yra gry
na teisybė. Nebent reikėtų pridėti, kad 
iš buvusių kariuomenėj kalėjimo tarnau
tojų pasitaiko rimtų ir gerų žmonių.

Būtų labai naudinga, jei kalėjimų ap
lankytų rinitas žmoniškas, visų gerbiamas 
asmuo ir truputį jį apžiūrėtų. O žiūrėti y- 
ra ko, yra!

(Pabaiga)

Feljetonas.

APIE DEMOKRATIJĄ,
(Logiškos ir ūkiškos pastabom)

Jūs žinote, kaip sunku gyvenime vai
dinti, kada nieks neploja, kaip sunku 
kalbėti prieš savo įsitikinimus arba dar 
daugiau — kalbėti apie tai, apie kų pats 
neturi mažiausio supratimo. Tokiu atve
ju jautiesi, kaip Reškai “Consiliuni Fa-

cultatis” operetėj. Bet ne su tuo turime 
reikalų. Nieks negali ginčytis, kad logi
kos profesorius ar žemės ūkio ekonomiš
kas docentas nenusimanytų, sakysim, 
kad ir apie demokratijų. Ne, ne!... jie tu
ri apie tai žinoti. Taigi klausykite kų juo
du apie tai šneka. (Paduodama beveik 
stenogramos).

Logikos profesorius:

— Demokratija ir demonas. Šiuodu 
pavadinimai vienodai .prasideda. “Domo” 
ir “demo’k Ir ne dovanai. Pirmąjį “de-

--- —"I------- — m- ■ ■ a , ■■ ■ ----------------
mo” išrado antrasis “denio”. Dalykų kon 
kretizuojant, demokratija yra demono iš- 
įiiislas. Tad, jeigu nenorime visų gyveni
mų sudemonizuoti, privalome šalin vyti 
demokratijų.

• Demokratiškų tvarkų nevartoja net 
gyvuliai ir paukščiai. Tik pažiūrėkite, 
kaip rudenį, o, jei ne rudenį, tai pavasari 
lekia gervės virtinėse. Kas jas veda? Al
ne viena? — Viena lekia pirma, o ki- 

• tos, išsidalinusios į dvi virtines skrenda
paskui. Vadinas, klauso vieno asmens. 

Moderniškiausioje ir labiausia pažcn-
gusioj moksle, neišskiriant nė logikos, 
valstybėj, Afganistane, dabartinis valdo
vas Antanuila juk taip pat didžiausias 
demokratijos priešas. Ir kaipgi? Kokia 
čia gali būti laisvė? Juk žinot išminties 
dėsnį: “Vyrai valdo pasauli, o vyrus val
do moterys”. Vadinasi, vyrai nelaisvi. Jie, 
tartum, uždaryti moterų kalėjime. Na, tai 
kokia čia demokratiška laisvė. Taip jau 
gamtos surėdyta, kad vyras yra moters

(Bus daugiau)
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Prof. Kampininkas Brooklyn, N. Y. — Lietuviš
ki komunistai sužinojo, kad 
gubernatorius Kooseveltus pa

KAMPININKO RADIO.

štai praeitį, rudeni tas įvy-kaip visa tai bus tvarkoma: i Štai dabar šiais laikais yra 
ko. Perdaug visko mašinomis Ji kai-kuriose geležinkelio da-i mažai darbų rubsiuviams. Ne
pagaminta. Galybės darbinin- lyse pasirodys permaža dar- darbas prasitęs keletą suvai
ką neteko darbo, kai-kuriose bo, tada darbininkai iš tų da- čių. Bedarbiai bus šelpiami, 
dirbtuvėse darbai visai nu- lių bus siunčiami j kitas da- Praneša, kad New Aorke be
traukti.

Tatai nieko blogesnio ir ne
lis, kur yra darbo. i darbių šelpimui šį pavasarį

Darbininkų persiuntimas j busią išleista apie 100,(XX) do-
.iiaši naują įstatymą. Juo re gajįina rasĮį pasauly. Ypač kompanijai bus lengvas. Dar- lerių. Tiek pat šelpimui busią
miantis kas metai >bus išmoka
ma žmonėms apie $12,500,000. 
Bet yra padėtos dvi sąlygos: 
turi turėti 70 metų amžiaus ir 
X. Y. valstijoj turi būt išgy
venęs bent 10 metų. Kadangi 
igeri pinigėliai matosi, tai ko-

šioj šaly, kur pramonė turi bininkai veltui geležinkeliais reikalinga Chieagoj ir Roclies- 
žydėti, kur darbininkai išti-įbus vežami iš vienų vietų į ki- tery.
sus metus turi-dirbti, bet ne tas. Ne vieni rubsiuviai naudo-

laiku šelpimu.
jog kompanijos nusistatymas štai ir kitos firmos jau tą 

Senatorius už tai kaltina'savo darbininkams duoti nuo-į bedarbių šelpimo sistemą yra 
pramonės vedėjus. Jie nemo- bitinius, pastovius darbus. Ne-į įvedusius: Dennison Manufae 

pastangų, v isgi
ti reikalų “Biznio” vedėjai šen ar ten gal atsiras darbo 
yra, taip tariant, automobilių i trukumų, priduria Slioup.
[valdytojai (vežėjai). Jei jie

bedarbiauti ir išmaldų ieško
ti.

Prezidentas Slioup pareiškia, jusi nedurbo

imunistėliai suka galvą, kaip i. . . .. , .
. , . . ka, ar nenori atatinkamai ves-, žiūrint visų

i greičiau pražddzius ją, pase
nus bent iš metrikų ir jgavus 
buržujiškos paramos.

Kaunas. — P. Zaunius zau
nija, būk Lietuvai bus žalos 
jei Vokietija nesikiš į Lietu
vos reikalus. Jisai gailisi už

Washin£tonas. — Socialis
tams ir komunistams užėjo 
blogi laikai, — llooveris pas
kyrė pirmai gegužės d. naują 
šventę —• vaikų sveikatos
šventę. Jeigu komunistai švęs, | visus būsimus Vokietijos įžei 
sako jie viens kitam, tai bus Idimus, jų prekių mažą Lietu- 
vaikai, o jei nešvęs, — bus voj išsiplėtimą ir t. t. Kaip 
blogai: nusikals Maskvai ir daug politikoj nusimanąs, par-

nori, gali išsisaugoti nelaimių, 
bet taip pat gali nuo kelio iš
sukti ir apsivožti kur duobė
je.

BEDARBIŲJELPIMAS.
Bedarbių šelpimas visai nauį kitos, 

jas dalykas. Streikuojančių | 
darbininku — senas. Kada

turing Co., United Diamond 
Works; Crocker — McEhvain 
Co.; J. A. Manning Paper Co.; 
Leeds & Nortlirup Co.; Proc
ter & Gamble Co., ir kelios

Sulaukęs 83 m., daktaras pama
tė, kad visiem tinka jo receptas

Amerikai. Nežino nei ką da
ryti. Prie katalikų eitų — bet 
tie visą gegužės mėnesį turi 
jau pašventę. Užtat tariamasi

•.paskelbti naują “proletarų”
fondą pirmai 
javoti”.

gegužės “atva-

sidavė Švedams 35 metams iš
naudoti. Tautininkai dabar im 
sis padaryti monopolį iš drus
kos, cukraus, mėsos ir kitų 
gyvenimui reikalingiausių 
daiktų. Ar gyventojai to no
ri — kas jiems rūpi!

Anot senatoriaus, tokia streikininkai šelpiami vienu 
tvarka ilgai negalės gyvuoti.'darbininkų organizacijos fon- 
Jei tie vedėjai nesugebės kaip1 du, lai bedarbiai — bcr.dru, 
reikia reikalų vesti, tų reikalų Idarbininkų ir darbdavių sūda

įytų fondu.
Platų nedarbo laiku darbi- 

n»nkų šelpimo planą, turi rub-

D ARBA
DARBININKŲ SKYRIUS

NEDARBAS KITOSE 
ŠALYSE.

Einant naujausiomis žinio
mis, bedarbių skaičius pramo
nės šalyse toksai: Vokietijoj 
2,300,000; Britanijoj 1,500,- 

1 (XX); Japonijoj 750,000; Itali- 
u joj 600,000, ir Meksikoj 300,-

(XX).

Meksikos prezidentas Rubio 
paskelbė bedarbiams paleng
vinimų. Būtent, nusakyta visa 
eilė viešųjų (kirbų. Yra bai
mės, kad tie žadėjimai bedar
biams duoti darbo bus gal ne- 
jkunyti. Kiek žinoma, ir J. 
Valstybių administracija dar 
pirm Naujų Alėtų žadėjo be
darbiams parūpinti darbo. Kol 
kas iš tų žadėjimų nemato
ma jokių vainūų. Taip gali būt 
ir Meksikoj.

Vokietijoj yra toli blogiau. 
Del didelio valstybėje nedar
bo nesenai ten sugriuvo ir mi
nisterių kabinetas, kurio prie
šaky buvo socialistas. Sakoma, 
tas žmogus dėl didelio nedarbo 
naktimis mažai miegojęs. Gal
vojęs, kokiu budu sumažinti 
nedarbą. Kada nesuradęs prie
monių, tai ir atsistatydinęs. 
Šiandie naujasai ministerių 
kabinetas daugiausia tuo pa
čiu klausimu užimtas.

Britanijoj nedarbas yra, 
taip tariant, chroniškas, ty. be 
veik nepagydomas. Nedarbas

Ii pačioms atskirioms provin
cijoms, bet ne centralinei val
džiai.

Naujosios Zelandijos val
džia sukėlė pusketvirto milio- 
no dolerių fondą bedarbius 
šelpti. Pašalpa
vvrams ir moterims

METINĖS ALGOS DARBI 
NINKAMS.

Metinių algų reikalingumą

vedimą nuo jų paims valsty
bė.

Pramonių vedėjai gali taip
pasitvarkyti, kad jų vedamo- jsiuvių organizacijos New Yor- 
se pramonėse gali būti visuo-jke, Chieagoj ir Rocliesterv, 
niet darbo. Visupirnia jie dar- N. Y. Tos rubsiuvhj organiza- 
bininkams, kad juos apsaugoti ei jos priguli “Amalgamated 
nuo nedarbo, turi skirti tie-jClotliing Workers ot Ameri- 
siog metines algas. Tas gali- ca”.
ma atlikti, jei bus žiūrima, Į Šelpimo planas įvestas 1923 
kad gamyboje nepasidarytų j melais. Šelpimo fondan moka 
jokio perviršio. Kada nebus(lygiomis darbdaviai ir darbi- 
perviršio, tada visados bus(ninkai. Kada dirbtuvėse su- 
darbo. mažėja darbai, tai neturį dar-

Metinėmis algomis darbinin- bo darbininkai iš to fondo yra 
kai gautų užtikrinimo, kad šelpiami.
per metus jie nebus paliuo-j l as rubsiuvius to nedarbo 
suoti, kad darbas jiems bus-pasitaiko dažnai. Jų darbas y- 

Į apdraustas. Tas yrą reikšmin- pa sezoninis, ty. pasitaiko toks 
bus mokama (ga Darbininkuose tada butų laikas, kad darbų tiesiog už- 

daugiau energijos dirbti ir jie j versta, kitas laibas -- darbą 
pavestus jiems darbus visados! permaža. Daug darbo, kada 
geriau ir didesniu pasišventi- dirbama, baigias užsakymai ir 
mu atliktų. Kas svarbiausia sakysime, žieminiai ai vasari- 
tada nepaliestų šalies didelis niai. Vasariniai drabužiai ga- 
nedarbas, koks dažnai kanki- minami žiemą, gi žieminiai—

! darbininkams iškelia senato
rius Couzens, republikonas iš 
Micliigan valstybės. Jis yra 
milionierius. Pirm keliolikos 
metų šis žmogus buvo netur
tingas. Žinomas 11. Ford jį 
prikalbino prisidėti prie auto
mobilių gamybos. Jis pirko 
Fordo išleistų kiek tai šėrų. 
Anais metais Fordas nuo jo 
atpirko tuos šėrus. Couzens 
pelnė milionus dolerių.

įSen. Couzens 1921 metais 
buvo miesto Detroito majoru. 
Tais metais buvo kilęs dide
lis nedarbas. Būdamas majo
ru jis parūpino tūkstančiams 
darbininkų darbo.

Jis peikia šiandieninėje pra 
monėje tvarką. Sako, tai se
novės tvarka, jei darbininkai 
iš savaitės į savaitę apmoka
mi už darbus. Pramoninkai į- 
vairius darbus galvatrūkčiais 
atlieka. Tuo budu pagamina 
didelius prekių perviršius.

vasarą. Paskirtu 
dirba va

kilo po karo, kada Britanija'Kada neturima kur tų prekių
nebeteko1 savo prekėms dauge
lio svarbių pasauly rinkų. Bri
tanijos valdžia ilgus metus

*•'darbuojasi nors dalį tų rinkų 
atgauti, bet jai nesiseka. Jei 
jai ir toliaus nesiseks, nedar
bas ten užsiliks ilgiems me
tams.

Kanadoj bedarbius norėta 
šelpti iš valstybės iždo, kai- 
kad šelpiama Britanijoj. Bet 
Kanados valdžia iš tos parei
gos išsisuko. Ji pareiškė, kad 

t bedarbių šelpimas ar bedar- 
biąms darbo suradimas prigu-

nt FORDAS TURI SAVO 
VARGŲ.

Pamatas Ilgoms gydyti nesikeitė 
nuo tol laiko, kai Dr. Cal»lwell baigė 
Medikai? Kolegijų 1875, nei-gi nu» 
to laiko, kai jjs ifitntė rlnkou lluo- 
suotojų. vartotų jo praktikoj. Tas 
liuosuotojas aptiekinlnkams ir vi
suomenei žinomas nuo 1892 vardu 
Dr. CaldueU’s Syrup Pepulu.

Po te gydymas sukietėjimo, gelt- i 
Ilgės, galvos skaudėjimo, upe nupuo
limo, ne virškinimo, surūgusių vidu
rių ir kitokių negalių, kurios kjla 
per sukietėjimų buvo tik per aug- 
meninlns laksatyvus, žoles ir šak
neles. Iš jų ir yra pagaili irt m Mr, 
Cal(lwq'.l’s Syrup Pepsin. kur* yra 
mišinys senos ir kilų švelniai liuo- 
suojančių žolių ir pepsino.

Dr. Caldivell neužglria vartojimų 
aštrių vaistų. Jis netikėjo, kad žmo
gui gera jų imti i savo vidurius. Jei 
suaugusieji jų nori vartoti, tai nie
kas jiems to negali užginti, bot vai- 
kariu jų niekad n< galima duoti.

Juo paprastesnis vaistas nuo su- 
Kietėjimo, tuo saugesnis vaikui Ir 
jums ir bendrai visų sveikatai. Jei 
gali gauti saugiai geras pasekmes 
su Dr. Caldvveil's Syrup Pepsin, tai 
kodėl rizikuoti su. stipriais vaistais? 
Gaunama visoso aptiekose.

1 Daugelis šeimynų šiandie jau taip
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elgiasi, kad be bit ;ii> to vaisto sa
vo namuose neapseina. Turėk ir tu 
ir laikykis šių sveikatos taisyklių: 
laikyk galvų šaltai, kojas šiltai Ir 
v,durius liuosus.

Kodėl neišbandyti Dr. Ca'.dweli'a 
Syrup Pepsin šiandie?

Žurnalas Tlie Business Išpradžių tas įdomus Fordo Pastaraisiais laikais kaip 
AY.eek praneša, kad autouio- nusistatymas buvo agentams kartas ir pačiam Fordui, ma- 

,pakenčiamas. Daugelis jų tylė- tyt, pablogėjo laikai. Dėlto, ji» 
Į jo pirmiausia dėlto, kad nore-įkai-kuriuos automobilius nu-

bilių gamintojas IL Fordas 
apsiejime su savo automobi
lių pirkliais (agentais) sėjo 
vėjus, todėl dabar turi rink
ti vėsulas.

Iš įvairių šalies dalių pirk
lių tarpe kilę didelių nepasi
tenkinimų. Kai-kur tie pirkliai 
tiesiog sukilę. Ir nežinia, kaip 
tas baigsis.

Štai kame dalykas: Fordas 
visus savo pirklius (agentus) 

i visas laikas valdo autokratiš
kai. Jis įsivaizduoja, kad tie 
'jo automobilių pardavėjai nė- 
Ira kas kitas, kaip tik jo dar- 
i bininkai, lygus jo dirbtuvių 
! darbininkams.

jo toje pirklybos dirvoje įsi- 
dirbti ir dar dėlto, kad Fordas 
jiems buvo daugiau palankes
nis, ne taip daug maišėsi į jų 
vedamus reikalus, išėmus iš-

pigino ir tai atliko pardavė
jų lėšomis. Jis įsakė pigiau 
parduoti ir mažiau jiems pa
tiems pelnyti.

Toks nusistatymas ir ge-
kalno nustatytas skelbimų iriausius žmones galėjo sukir- 
ir kainų taisykles. Pagaliau (sinti. Pirkliai tad pakilo ir 
jis agentų kišeniaus nelietė, (reikalauja, kad 1'ordas paga-

na milionus žmonių.
Šen. Couzens kol-kas negau

na pritarimo. Nežiūrint to, tada darbai sumažėja, 
ateity kas nors bus daroma.
Nes ne visada darbininkai kan

laku apsi-
baigias užsakymai ir

Fradėjus 1923 meti-; ligšiol
. . ... . visuose sakomuose trijuose

triai vilks nedarbo našta. Jei • , v ,v 5 .miestuose šelpimo iondan su
rinkta virš 6 milionai dolerių 

.ir iš to apie 5 milionai jau 
išleista šelpimui.

jiems nebus visados užtikiin-1 
tas darbas, nedarbo laiku jie 
turės būt šelpiami.

Aguona.

GYVYBE 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTU-KEPENŲ-PUSLĖS 
Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medai Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole dėl šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite; 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

^anoimpro^
HAARLEM OIL
C AP SU L EIS

8^

ialtExtract
AMERICA^ BICCE8T SELLER/

SAKO, RŪPINASI DARBI
NINKAIS.

dėti, darbininkai iš darbo pa- 
liuosuojami ir dažnai net dirb
tuvės uždaromos. Iš to šaly 
nedarbas.

Southern Pacific geležinke
lio kompanija turi apie 9,000 
mylių geležinkelių ir norma
liais laikais duoda darbo apie 
60,000 darbininkų.

Šių metų pradžioje pablogė
jo laikai kompanijai ir ji buvo 
priversta nemažą skaičių dar
bininkų atleisti iš kai-kurių 
geležinkelio dalių.

Dabargi tos kompanijos pre
zidentas Paul Shoup skelbia, 
kad didžiuma atleistų darbi
ninkų jau grąžinta, ir kad 
ateity atleidimų busią vengia
ma. (

Jis sako, kad ateity štai;

Laivakortes
Aplankykite savo tėvų žemę šį pavasa

rį ar šią vasarą. Mes atstovaujame visas lai
vų linijas —- pas mus jus galite pirkti laiva
kortę tiesiai į Klaipėdą. Nėra jokio extra 
mokesčio už musų patarnavipią.

Pirkis musų Travelers Čekių apsaugoji
mui savo pinigų kelionėje.

Musų Bankas atdaras visą subatos dieną 
nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. ir Seredomis 
nuo 6 iki 8 vai. vak.

PAVASARINE EKSKURSIJA 
LIETUVON

| VYTAUTO JUBILĖJy
Cunard Linijos Dieniausiuoju Greitlaiviu

BERENGAR1A

Gegužio (May) 14 d. 1930 m.
Iš New Yorko Per Southamptoną 

Į Lietuvos Portą
KLAIPĖDA

Ekskursija asmeniškai lydės East St. 
Ijouis R. K. Parapijos Klebonas

Gerb. Kun. S. E. Kolesinskis
914 N. 15th Street, E. St. Louis, UI.

Gegužio mėnesis — tai smagiausia laikas keliavimui 
ir Lietuvos aplankymui

Kelionėn išrengia visi Cunard Agentai ,

CUNARD LINE

VELYKINIAI ŠOKIAI
Rengia

L. RAUDONOS ROŽĖS PAS. KLUBAS

NED., BALANDŽIO 20 D., 1930
L. LIUOSYBĖS SALĖJ, 14 St. & 49 Ot, Cicero, III.

Muzika Buek Jonės Harmony Kings 
Pradžia 8 vai. vak. Įžanga 50c.

CENTRAL^tt^BANK
ATRUSTCOMPANY

HK)Wett33th Street 

UeBaak •••• AClttringHooeeBeak

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

■' . :... ... a 

346 N. MICH1GAN AVĖ 
25 BR0ADWAY 
1135 OLIVE STREET

Chicago, III. 
New York 

St. Louis, Mo.
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liau paliautų buvęs autokratu. 
Sako, jo autokratija išpradžių 
— pirm keliolikos metų — 
gal ir buvo reikalinga. Bet 
šiandie jau kitoki laikai ir 
tas turi būt keičiama.

Pagaliau pirkliai pareiškia,'
kad jiems agentūrų (garadžių 
su ofisais) išrengiinas ir iš
laikymas nepigiai atsieina. 
Tad už automobilių pardavi
mų mažinti pelnų yra neteisin- 
3a-

Ar Fordas pasiduos? Seniau 
jis niekam nepasidavė. Deja, 
laikai keičias.

D. C.

NORTH SIDE.

kys gerb. Jo Aukšta Malonybė Velykų su naujomis giesmė- way. Visi turėsite progos 
pasilinksminti su štukoriun^ 
ir jo liypnotiškais veikalais.

Rast.

Imėjimų. Išlaimėjimų komisija 
vienok visus įspėja, kad tik 
'tie turės teisių dalyvauti iš- 

riausiai. Išėjo viskas gražiai laimėjimuose, kurie bus išpar-

LIETUVIAI AMERIKOJE Pralotas kiui. M. L. Krušas, mis. 
šv. Jurgio parap., klebonas, ■ X Antrų Velykų dienų į-

WISCONSINO LIETUVIŲ 
DIENA.

L. K. K.

ir tvarkingai. Žmonės artinosi 
prie altoriaus, o klebonas vi- 

S. A. 62 kuopa, įsiems net mažučiams vaike-
Slieboygan, Wis. savo posėdvj liains ir kūdikiams, padalino
balandžio 9 dienų vienbalsiai painias. Visi jautėsi linksmi,
nutarė: 1) AVisconsino Lietu- patenkinti
vių Dienų šįmet suruošti She
boygane Liepos 20 dienų, 2) 
Tam tikslui paimti vienų gra
žiausių Sheboygane svetainių 
— Turner Ilall, 3) Prašyti vie 
tinės parapijos chorų kuogra- 
žiausia programų suruošti. Pa
galios išrinko specialių Lietu
vių Dienos Rengimo Komisijų

------------- j iš penkių asmenų su vietiniu
Gerai žinomam ir žymiam klebono priešakyje. Šioji ko- 

veikėjui Jonui Kupčiūnui ta- į misija ir laiko sau garbė pra- 
po padaryta aklosios žarnos įnešti visiems AVisconsino lie-, žemės

Toliau įvyko procesija ir 
šv. Mišios. Merginų choras ge
rai atgiedojo visos reikalingas 
giesmes.

Grožėja.
Aplink Šv. Petro ir Povilo 

parapijos bažnyčių ima viskas 
grožėti. Medelių jau seniau 
prisodinta ir gražiai aptverta, 
dėkui V. Judickiui ir Baskiui. 
O balandžio 11 ir 12 d. arti 
bažnyčios iš galo ir šono išpli

aukštai ; padaryta

davę visas "akutės”. Kas ne
bus pabaigęs, tas pralošia.

Svarbiausi išlaimėjimai — 
aukso gabalas ir dar vienas 
gražus dalykas. Šie išlaimėji
mai “akučių” pardavinėto
jams. Jiems bus ir dovanų tei-

Diakonų bus gerb. kun. A. 
Linkus, Subdiakonu bus gerb. 
subdiakonas Petras Kataus- 
kas. Ceremonijų dabos klieri
kas S. Petrauskas, Arch-kuni- 
gas bus pats klebonas.

X Mūsų parapijos Alumnai, 
vadovaujant panelei Onai

vyks šaunus vakaras parapi
jos svetainėje. Kviečiami visi 
atsilankyti.

DETROIT, MICH.

kiama už pasidarbavimų. Skiriūtei, šauniai ruošiasi 
“Akučių” pirkėjams laimėji- prie primicijų programos.
mų įvairumas margesnis uz 
lietuviškųjį genį.

Raporteris.

X* Velykų naktį Išganytojo

Kova 30 d.įšv. Jurgio para
pijos svetainėj buvo nepapras
tas vakarėlis, kuris tęsės arti 
dviejų valandų ir pusės. Jau
nas vaikinas magikas, Vincas

Dr. Lietuvos -Rakauskas (AVill Rock) link-

CICERO, ILL.
Radio ASŽ.

grabų saugos 
Kareivių.

X Iš subatos į sekmadieni, įštukomis ir gabumu. Pavyz- 
Velykų Naktį, Šv. Antano baž- džiu kaip iš negalimo, arba 
nyčia bus atidara per visų j kai p iš užrišto maišo ir iš 
naktį.

smmo jaunus ir senus su savo

operacija. Pavyko gana sek- tuviams ir geriems kaimy-jnuo klebonijos durų iki laip- 
mingai. Jis yra šv. Marijos Juanis, kad šita jau iš eilės'jų j bažnyčių puikus cenienti- 
ligoninėje. Kambarys 307. Y i- 'trečioji AVisconsino Lietuvių nį>s takas ir į šaligatvį nuvesti 
si jo draugai atlankykit Jo- Diena šįmet bus iškilmingai cemento
nas. kaip tautos, taip ir Baž-J švenčiama gražiam Sheboyga-' gOnų išdėti gražiai velėnomis 
nyčios reikalams nepatingu- [ne Liepos 20 dienų. Kadangi i kitur užsėta žolių sėklomis.

X L. Vyčių 14 kuopa sek
madienio vakare balandžio 
13 d. statė gražų veikalų “Ne- 
paisytoja”. Visi aktoriai savo 
užduotį labai puikiai atliko. 
Žmonių susirinko, bet ir dau- 

1S giau galėjo būti.
X Garbė L. Vyčių kuopai

davo darbuotis. North Sidės 
Lietuviai nepatingėkim Jonų 
atlankyti ir paguosti, bei su
raminti sergantį.

P. P.

Sheboygano lietuvių iniciaty- j Kaip viskas sužaliuos, Vus la 
va tapo įvesta šita svarbi AVis-

X Prisikėlimo apeigos ir 
šventos Mišios sekmadienio 
ryte prasidės 5 vai.

X Velykų antrų dienų, ba
landžio 21 d. parap. svetainė
je bus puikus Velykų vaka
ras. Jį rengia jaunametės sų- 
jungietės ir parapijos komite
tai. Pelnas parapijai.

X Velykų ryte, prisikėlimo

MOTINOS
IŠMOKSTA VARTOTI 

MAGNESIJ^
Nuo pradžios nėštumo iki vaikas 

nujunkinamas. Tai laikas, kada 
Į Phillips Milk of Mapnesla moterims 
daugiausia pasitarnauja.

Jis palengvina motinų tąsymą, 
vemti, rėmens ėdimą, “rytinę ligą”: 
prigelbsti virškinimui. • Švelni liuo- 
suojantl veikmė užtikrina regulerį 
vidurių išvalymą.

Phillips Milk of Magnesia yra ge
resnis už lime water pataisymui'*' 
karvės pieno kūdikiui. šaukštuko 

, užtenka ten,kur reikia pusę pain- 
tės lime water. Jis yra lengvas, ne
kenksmingas ir veik be skonio.

Phillips Milk of Magnesia viso
se aptiekose po 25c. ir 50c. Visa
da reikalauk tikro, daktarų patvir
tinto per 50 metų.

“Milk of Magnesia" buvo Chas. 
H. Phillips Chemical kompanijos 
vaizbos ženklas S. V. užregistruotas 
ir jos pirmtakuno Chas. H. Phillips 
nuo 1875.I

užkaltos skrynios magikas iš
ėjo be kitų pagalbos ir dau
gybė kitokių štukų ir dyvų.

Atsilankiusieji stebėjosi jo 
gudrumu ir mokslu, o kurie
nebuvo gailėjos. Girdėtų jog, 1T t. . v . YI“ t j o DYKAI; (motinoms ir busiančioms
magikas turės dar didesnį va- I motinoms: “Useful Information”, 
, v. - t • | svarbi knygą apie sveikatą motinos
karelj Gegužes men. Lietuviui ir kūdikio. Kreipkis j Phillips co. 
svetainėj ant Vernor 1117 Hudson st- New York, n. y.High- Ji yra visai dykai.

consino Lietuvių Diena ir ji 
puikiai pavyko užpernai Ke- 
noshoj o pernai Mihvaukee,

bai gražu.
Visa tai įvyko darbščių žmo

nių pasišventimu. A., Atkočius 
davė velėnų iš savo farmukės.

“DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAL 

OIUS NUOLAT AUGA. 

APSIMOKA SKELB

TIS “DRAUGE”

f t f

THE longest word in 
the English dietionary 
is “smiles!” There’s a 

“mile” between the first 
and lašt letters!Z ’

Add smiles to all your 
miles with an />LTNA 

Combination Automobile 
Policy.

^E,T N A - I Z E
Phone for rate

V. RUK9TALIS 
Insurance

2423 W, Marųuette Ild.
Telephone Hetnlock 5219 

Loop Office 
230 S. Clark St. 

Telephone State 3380 
Chicago, III.

IliulUlliuilll

taigi tikimės, kad ji ir šįmet p. Pranis savo troku velėnas 
puikiausiai pavyks Slieboy-nuvežė. Prie jų išdėstymo su
ganė. Sheboygano ir PortJmaniaidaugprisidėjoJ.Rim- 
AVashingtono lietuviai, ypatin-j kus. Visus gražinimo darbus 
gai jaunimas skaitlingai daly-!.su pasišventimu dirbo St. Ke- 
vavo Kenoshoj ir Milwaukee,-liotis, J. Getautis, L. Navic- 
tai šįmet tikisi, kad visi AVis- Į kas, L. Yankus, Z. Patapavi- 
consino Lietuviai malonės at-į čius, A. Kairis, L. Trepkus, A.

už tokį gražų veikalų. Nepro
salį butų, kad tų veikalų ifi Mišiose Šv. Antano bažnyčio

.kitose kolonijose pakartotų.1 je pamokslų’ sakys žymus pa-!
Jis yra labai pamokinantis, | mojigĮįnįni<as gerb. kun. J. J., 
ypač jaunimui ir tėvams. Jakaitis.

X Duokime mūsų jaunimui y KaaimicrietSs lai 1

progos dirbti, vartoti savo ,)ai darbuojasi Velykoms alto 
tautos kalbų.

Pasipuoškit Velykoms

silankyti Sbeboyganan. Užtad 
komisija nuoširdžiai kviečia 
visus, ypač jaunimų, Vyčius 
ir parapijų chorus aktyviai 
programoj dalyvauti.

Visi dėkim pastangas, kad 
šįmet AVis. L. Diena butų di
džiausia musų Tautiška Šven
tė, ypač šiais Vytauto Didžio
jo Jubilėjaus metais! Tegul 
visi lietuviai, o ypatingai mu
sų brangus jaunimas turi gra
žios progos sueiti j artymiail
sių pažintį! Užtad nuoširdžiai 
prašom visų parapijų ir drau
gijų Liepos 20 dienų jokių ki
tų pramogų nerengti.

AVis. L. Dienos Reng. Kom.

Keliotis, Pr. Krikščiūnas, Pr. 
Rimkus, J. Blaškevičia, D. 
Varas ius, J. Balčiūnas, K. Ai- 
tutis, jaunasis, Leitas, D. Mi
siūnas, . Pr . Geležius. Jų dar
bas sutaupė parapijai šimtų 
daugiau dolerių.

Bet gražinimo darbas dar 
nesuspėta baigti. Kad būtų 
daugiau pasišventusių atsira
dę, būtų viskas padaryta. Ži
noma, darbas bus baigtas.

Išlaimėjimai.
Po Velykų tų sekmadienį, 

bal. 27 d. įvyksta “Parlor 
Suite” ir du šimtu kitų išlai-

X Jeigu augusieji, seniai, 
norite, kad čia augusis jauni
mas būtų su jumis, patys bū
kite su jaunimui, remkite 
jų pramogos, vakarus.

X Verbų sekmadienyje į 
Cicero atsilanki gerb. klieri
kai: A. Valančius ir S. Pet
rauskas. Abudu, giedojo Se
minaristų chore, Šv. Vardo 
Jėzaus Katedroje.

Gerb. klierikas A. Valančius 
giedojo Kristaus Kančių, bū
tent Kristaus dalį, kančioje.

X Gerb. klierikų A. Valan
čių į kunigus šventįs balan
džio 26 d,

X Pirmas viešas Šv. Mi
šias kun. A. Aralančius, laikys 
Balandžio 27 d., 10:30 A. M. 
Šv. Antano .bažnyčioje Cicero.

X Primicijų pamokslų sa

lius puošdamos ir vaikelius 
procesijai ruošia. Kas jų dar
bų gali pasverti. Tik gerasai 
Dievas joms gali atmokėti už 
jų pasišventimų.

X Šv. Grigaliaus choras 
ruošiasi visu smarkumu prie

Galvos Skaudėjimas
ir

ŠALČIO SLOGUČIAI 
GREITAI PALENGVINAMI 

su
ORANGEINE MILTELIAIS 

Prirodyti saugus per 30 metų 
NETU.M NARKOTU AR OPIATŲ 

JŪSŲ APTIEKININKAS PARDA 
-»/> ORANGEINE TC-
1UC MILTELIUS

PILNAS EGZAMINAS 

$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno ifiegzamlnavlmo. Jus sutau
pysit laiką Lr pinigus. Daugelis kitų
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl- klebonų 
to. kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymul žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Scope — Raggl.
X-Ray Roentgeno Aparatas lr vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, lr jeigu aS paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata lr gy
vumas sugryS jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų. Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo. kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užslsenėjusią, Jsl- 
kerėjuslą, chronišką ligą, kurj ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlrr.as Rūmas 1018
20 W. JAOKSON BLVD.

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

Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1
po pietų

RADIO
Pėtnyčioj ir Subatoj Bal. 18 ir 19, ,1930

Sučedyk nuo 20 iki 50% ant Naujų Radio s
Sempeliai ir Demonstratoriai. Ateik anksti ir pasinau- 

duok didžiausiu iš šių bargenų pasirinkimu, 
y F1 V If $ I K,<*fc,p,n,s laikrodis kiekvienam kosto-fl V U A I • U I h A I ,neriul perkančiam naują radio per šj|j | |\ A I

ROGKFORO, ILL
Patinka.

Bažnyčioje šis tas naujo. 
Buvo kaip ir pranykęs didysis 
“misijų atminimo” kryžius. 
Bet dabar žiuriu vėl jis yra. 
Bet kaip gražiai, sumaniai pa-! 
daryta. Mat, nebuvo kur jis ’ 
pastatyti. Jonas Zubinas pada
lė gražių kryžiui kojų. Į jų 
įsistato kryžius ir gerai stovi, s

Žmonės mėgo prie to kry
žiaus pavargusiems, neturtė
liams aukų dėti. Teko girdėti 

seknladienyje paaiš
kinant, kad ir toliau visos au
kos, kokios prie to kryžiaus t j 
bus sudėtos, bus vartojamos 
neturtingųjų sušelpirnui.

< Verbos.
Verbų sekmadienis praslin

ko gražiai, Per abejas Mišias 
žmonių bažnyčioje buvo daug. 
Per pirmąsias daug ėjo prie 
šv. Komunijos per antrąsias 
buvo Verbų šventinimas.

Šiemet, naujoje bažnyčioje, 
šis tas buvo nauja. Klebonas, 
pašventinęs verbas, žmonėms 
paaiškino kokioje tvarkoje 
artintis prie altoriaus ir atsi
tolinti. Žmonės prisitaikė ge-

1930 Scręirti 
Grid Radios 
su stipriais 
spvkiėriais

Be tūbų

išpardavimą

$10 įmokėti, 
$2 savaitėj

Kiekvienas 
radio tikrai 
naujas ir ga
rantuotas 1 
metams.

Dykai įrengi

mas ir patar
navimas.

Duosime jums $76 nuolaidos už jūsų senų -ra-
dio ar fonografų perkant naujų Vietor Radio Electrola 
kombinacijų.

Ateik į artimiausių jums krautuvę
Marquette Fine Jewelry 8č Radio Store

2437 WBST 69 STREET CHICAGO, ILL.

Reprezentuojantis

LIPSKY MUŠK & RADIO STORE
4916 West 14th Street

Telefonas Cicero 1329 Cicero, Illinois
Abu štoru atdari vakarais

Velykos jau čia pat. Be abejonės jus, 
lietuvės moterys ir merginos, norėsite 
būti gražiai pasipuošusios per Velykas.

Mes dabar turime didelį pasirinkimų 
Įvairiausių ir puikiausių suknelių ir pa
vasarinių kautų. Visi rūbai yra geriausio 
materiolo ir visokių spalvų.

Nupirkome iš sykio daug stako, todėl 
parduosime jums labai pigiomis kaino
mis. Atsilankykit pas mus, patarnausime 
greitai ir mandagiai.

Burba Cloak Shop
3214 So. Hakted Street

Telefonas Victory 2477

' v

Pavasarinis
Išpardavimas

Orui atšilus musų krautuvėj randasi di
delis pasirinkimas vyriškų drabužių, siu
tų visokios spalvos — melsvų, gelsvų, pil
kų ir visokių maišytų spalvų. Siutai su 
dvejoms kelnėms nuo

025.00 iki 045.00
Taipgi Topkautų didelis pasirinkimas 

nuo

012.00 iki 025.00
Mažiems vaikams siutuliai, pigus, nuo

05.00 iki 015.00
Visi su dvejoms kelnėms.

Taigi mes Tamstas užprašom atsilan
kyti į musų krautuvę persitikrinti apie 
musų kainas.

THE

DDinPCDOOT M OTkllktf1DKlUbtrUKI btUIrtlNu

COMPANY
J. PETRAUSKAS, Sav.

3312 S. HALSTED STRRET
CHICAGO, ILL.

Telephone BouleVard 1162

Esą
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Penktadienis, Bal. 18 d., 1930

C H I C A G O J E

žINiy-žINELĖS Draugysčių komitetas negalė
jo daug kų veikti, nes nėra nu
rodymų iš centro. Išrinko at
stovus dalyvauti 23 bal. cen
tro susirinkime Aušros Vartų

DR. NORMANTAS
NAPRAPATAS

Persikėlė po num.

mtrns
pranešimas

DR. M. T. STRIKOL
Ru Tel. Mldvray liti

X V. Stulpinas, 3255 So.
Halsted st., kaip žinoma,
“runijo” į legislaturos atsto-įpar 
vus. Jis į laimėjimų pilnos vii-1 
ties nebuvo sudėjęs ir senojo! brinkti atstovai: gerb. kleb. 
biznio nebuvo užmiršęs. Todėl Į Albaviėius, P. A aluškis, J. 
dabar Velykoms turi šviežių Blankus, J. Grišius, A. Grisius, 
lietuviškų lašinių, kumpių, Į , Plftncunas, Agnieška Usta- 
palengvicų, grybų, saldainių j ^en*» ^na Zadnevičiutė. 
ir tt. 1 Nutarė susirinkimus laiky-

X P-lė 'Juzefą Luckiutė, gyv. U kas P1™* P^tadienį kiek
vienų mėnesį. Sekantis susi
rinkimas bus gegužės 2 dienų 
knygyno kambarį vakare po 
pamaldų. Gerbiamieji drau-

6719 So. Rocktvell st., staiga 
susirgo apendiko uždegimu.
Buvo nugabenta į Grant ligo
ninę, kur Dr. Ntalija Ašmens-
kaitė padarė operacija. Ligo- , .

. , T* v* v a* ko skaitlingiausiai susrmnę, kur, Dr. Natalija Ašmens °
Draugės prašomos aplankyti. I

PADĖKA.

Visiems savo draugams, 
prieteliams ir visiems kuomi 
nors prisidėjusiems prie rinki
mų kompanijos darbo tariu 
nuoširdų ačių. Nors nominaci
jos šiuo kartu nelaimėjau, ta
čiau su jūsų nuoširdžia pa
galba surinkau dideli balsų 
skaičių, kas mums lietuviams 
lemia daug šviesesnę politiko
je ateitį, negu iki šiol. Vieny
bėje dirbdami galėsime savo 
veikimų politikoje žymiai pra
plėsti ir laimėti. Tat, ačiū!

Dėkingas
Adv. Frank B. Mast.

DIEVO APVEIZDOS PAR.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antra ofisą (bu Dr. Laurai
čiu — viriui Belakto-Rakščl o aptle- 
kos) po nr. 242S West Marųuette Rd. 

3236 S. HALSTED STREET Valandos: nuo 2 iki 4 po plet. Tai.
Prospect l#30.

I Senas ofisas to] pačio] vietoj:
Valandos: 2-5 po pietų, 6-8 vakare |4801 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
■*■ * ■ ■■* .t-, ---- —. , ą jięj g vakare. Tel. Boulcvard 7820

Res. 6641 S. Albnny Avė. Tel. Pros- 
pect IBIO. Nedėlomls tik pasai su
tarti.

Tel. Vlctory 6965

re kas turės drūciausį ir gra
žiausiai nuinargytų kiaušinį, 
tai tas gaus dovanų. Komite
tai smarkiai dirba, kad tas 
vakaras pasisektų. Visas dr- į
jas kviečia. Neabejotina, tas j ^910 So. Micbigan Avenue

A. L DAVIDONIS, M. D.
vakaras pasiseks gerai.

Ligos.
Žinomas North Sidės veikė

jas, ir stambus biznierius, ku
ris turi su keliais kitai žmo
nėmis Spring Sliop, tai yra J.

Tel. Kenwood 5107 
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

». , , . . , . ., .Kupčiūnas, sunkiai susirgo;,gyscių atstovai, dalyvaukite!. ,
•inki i *JUV0 nugabentas į Sv. Marijos 

ligoninę ir ten padaryta sunkimuos.
J. Blankus, koresp.

WEST SIDE ŽINIOS.

I Tel. Hdmlock 8700
Rez. Tel. Prospect 0610

DR.B.ARON
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

operacija. Draugai ir pažįsta- ofisas 6155 South Kedzie 
1 d . 0 r s Rez. 6622 So. AVhipple

llli aplankykite, | Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Pone Nausėdienė su savo'
dukrelė Felicija šių vasarų 
rengiasi aplankyti Lietuvų; 
nori pamatyti kaip Lietuvoj

ADVOKATAI
X Jackų Tomkų (2108 W.

24 Str.) antradienyje 15 balan
džio ištiko didelė nelaimė: iš,^v^s ytauto jubiliejų, ii su

grįžti į didžiules iškilmes Chi 
cagon, minint tas pačias su- 

Elkas.

troko imant popieros skridu
lius, jam paslydus, popiera 
sulaužė dešiniųjų kojų. Jis be kaktuvea. 
žado buvo nuvežtas Cook Coun 
ty ligoninėn. Atgavus sųvokų 
ant rytojaus aplankė jį su šv. 
Sakramentais Aušros Vartų! 
klebonas.

X Didžiamiame Ketvirta
dienyje Aušros Vartų bažny
čioje* mokyklos bernaičiai su-

WEST SIDE.

Draugija “Lietuvos Ūkinin
kas” yra stiprus Ūkininkas, 
turi narių apie 450. Ūkininkas 
stiprus tai ir darbininkų rei
kia. Nutarė draugija “Lietu-

darė įspūdingų procesijų per j' Darbininkų

SųsivieOlJhno Brolių ir S#* 
serų Lietuvių draugystė laikė 
bertaininį susirinkimų sekma
dienyje balandžio 13 d. Dievo 
Apveizdos parapijos mokyklos 
kambaryje. Susirinkimų atida
rė pir. J. Blankus. Rašt. J. 
Grišius perskaitė praeito susi
rinkimo nutarimus. Kalbėta a 
pie 27 balandžio vakarų, kuris 
bus parapijos salėj. Darbinin
kai renkami vakarui iš knygos 
paeiliui. Iš Vytauto komiteto 
pranešimų davė J. Blankus. 
Už a. a. V. Valančiu dr-sbė lai
dojo pati. Išmokėjo graboriui 
ir liko keli doleriai; nutarė pa 
siųsti seserinis į Lietuvų. Rašt. 
Jonas Grišius įgaliotas para
šyti laiškų Jurbarko klebonui, 
kad klebonas atrašytų, ar ti
krai tos seserys Valaičiukės.

Dr-stė išmokėjo už a. a. 
Aleksandrų Šimkų graboriui 
Butkui, o likusius pasiųs į Lie 
tuvų moterei su dukterimis. 
Ligonių turėjom 3: K. Naz- 
menskis. Jis pasveiko. J. Ma
čiulis ir Pr. Jesaitis dar tebe
serga. Žiedų komitetas prane
šė, kad ant draugystės išvažia
vimo pirmų birželio bus pada
ryti. Galėsime įteikti garbės 
nariams žiedus.

Vytauto Komitetas.
Didžiojo Vytauto kunigaikš

čio draugysčių atstovai turėjo 
susirinkimų penktadienį bal. 
11 d. parapijos knygyne. Su
sirinkimų vedė A. Grišius. 
Gerb. klebonas sukalbėjo mal
dų. Praeito susirinkimo nuta
rimus perskaitė O. Zadnevi- 
čiutė. Nauja draugystė prisi
dėjo, Švento Jono Evangclis- į 
to su 5 atstovais. Gerb. klebo
no plačiai paaiškinio apie 
Vytautų ir maž-daug koksai 
turės būti npvaikščiojimas.

DR. R. G. CUPtER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-taa Street 

Telef. Canal 1718-1141

Valandos: S Iki 4 p. p. Panedėllali 
Ir Ketvertais vakare

Ofiso Tel. Vlrglnia 0086
Rezidencijos: Vaa Buren 6181

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Vai.: ii ryto Iki 1 po pietų 

2 Iki 4 Ir S Iki 8 v. v. 
Nedėllomla nuo 10 Iki 12 ryto 

Namų Ofisas 2412 Franklln Blvd. 
Vai.: nuo 8:80 Iki 8:80 vak.

Telefonas Boulevard 2188

UR. S. A. RRENZA
I Ofiso Valandos; 8 Iki 18, 1 Iki 8 

dienų. Ir 8:88 Iki 8:88 vakare 

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 46th Street Chlcago, UI.

DR. J. J. KŪWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Westem Arenos 

Tel. Prospect 1888 
Realdenclja 8858 So. Leavltt St. 

Tel. Canal 8888
Valandos*. 8-4 po pietų ir 7-8 v. v. 

Nedelloj pagal susitarime

'Ofise Tel. Canal 2118
Namų TeL Lafayette 9098

DR. A. L YDŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: prieš pietus pagal sutarti 
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

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

Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5 
Vakarais: 2221 W. 22nd Street 

(Su Adv. John Kuchinsku) 
Vai.:. 5-8; ser. Ir pėt. 5-6.

Tel. Canal 25 52

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. DARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

. . ... 11 So. La Salin St., Rootn 1701susivienyti jTti. Randol|iš 0331-0332 Vai. 9-1

nešant šv. Sakramentą iš di- i vien,) viet» su “L“-.
džiojo altoriaus į Šv. Juozapo. tuv08 Uk™»k«”- Šių dvieju 

X Velykų dienoje mūsų mo- susižiedavimas įvyko
kvklos mergaitės rengiasi da- vaMrio 0 Puota ’v5'ks fca' 
lyvauti V. Jėaauį prisikėlimo landži# ™- 27 d’ “Roži« ™ka
procesijoje, kuri bus 5 valan- re”’ P™ ««i««ios ™™ko8;

bus ir šokiai. Bus priimami

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

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

Pėtnyčlos

JOHN II. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS

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

T. . . r% 2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.Lietuviu Dar- „ ,_ *■ . • Telephone Roosevelt >090
savo intencija klausė šv. Mi- |hlnink,i” $1,500.00. Patartina . uitnuTei. Reeub. ko.
šių, pamokslo ir in corpore ė-'>unimui i81™*’'11»tai|> kilni» 
jo Velykinės šv. Komunijos. kurie gauna pašalpų
Tokiu tvarkingumu gėrėjosi į S°jo.
Visi tų valandų buvusieji baz-

da rvto.
nauji nariai nuo 15 m. amžiausX Verbų sekmadienvje gra-į 

žiausioje tvarkoje, visiems na-'iki 25 m’ be isto.ii,no >™k<«- 
riams pasipuošus baltomis ro-i£io' Tos dvi drauR'J°“ sudėjo 
šėmis mūsų Vyčių 24 kp. .9 krait‘- “Detuvos Ūkininkas” 
vai. Aušros Vartų bažnyčioje^12’000'00’ 0 “T!“*......

JOHN HIGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

OPTEMITRISTAI

Tai. Vlctory 8278

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 S. Halsted St.
Vai.: 10 vai. ryto—8 v. v. 

Nedėlioj 10-12
=====

nycioje žmones.

NORTH SIDES ŽINUTĖS.

Vytauto Komitetas.
15 d. bal. įvyko vietinio Fe

deracijos skyriaus ir visų dr- 
jų išrinktų atstovų susirinki
mas, kuriame tapo sutvertas 
North Sid'ėje Vytauto 500 me-

ILOILO, F. S., bal. 17. — 
Nuo čia už 30 mylių gaisras 
sunaikino miestelį Fabrica. 
Apie 12,000 žmonių neteko 
mantos ir pastogės. Daug pa
bėgėlių čia atvyksta.

TĖVAI SUPRATO VAIKO 

KALBA.

'Mes jau manėme. kad valkas 
tll mirties sukaktuvėms kuomet dantukai dygo”, pa-

. _ . . . įsakė motina 1# Kentucky. “Jis niekominėti. J komitetų įėjo visų negalėjo virškinti ir kasdien blogė- 
1 jo. Ro vienos neramios nakties aš draugijų po tris tam tik. lui | atsiminia.U Castorla Ir tuoj jos ga- (

išrinkti atstovai, ir visas Fe- vau* Keletas jos lašų ji nuramino,
; o po kelių dožų Jis jau buvo visai 

deracijos vietinis skyrius, kltokls vaikas”. Daktarai visur re- 
. j , komenduoja grynai augmenlnę ne-KomitetaS sudarytas gana kenksmingą Fletcherlo Castorla nuo

skaitlingas todėl, aš manau, f*®*110 lr ’c,tų
kad Nortll Sidiečiai prie tų|*lno jos švelnią veikmę. Saugokis 

v i Imitacijų. Fletcherlo parašas yra 
' . ......................... “ ‘ ‘ (87)sukaktuvių tinkamai prisiruoš, ženklas tikrosios castonjos. 

T Centralinį susirinkimų, ku
ris įvyksta tuoj po Šv. Vely
kų, išrinkta iš kiekvienos dr- 
jos po vienų atstovų.

Choras.
Parapijos choras pereitą

GILTINĖ SEKIOJA MUS

2221 West 22nd Street

Arti Leavitt Street
Telefonu Canal 2552

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

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS

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

RESIOENCIJA: 
<515 So. Rockwell Street 

Telef. Republlo 9725

J. P, NAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearborn Street

Room 92 8 
Tel. Franklln 4177

Nuo 9 Iki 1 Išėmus Subatas

Kasdien jus skaitote: žmogus ne
tikėtai pajuto gėlimus viduriuose, nu
gabentas j ligoninę, bet po operaci
jos miršta. Viskas buvo pervfilal pa
daryta. Kūne per 24 vai. susitvenkia 
tiek nuodų, kurių užtenka mus nu

laiką labai daug praktikavo, i nw°<nn“-
ITRINERIO KARTUS VYNAS

Išvalo Jūsų vidurius Ir pašalina nuo
dus. "Raktas" | sveikatą jgljamaa už
laikant kūną švariai, nes liga pa
prastai kūno atsiranda nepašalinus 
nuodų, filandte gauk to vaisto iš 
apttekos! Jūsų blogas apetitas, už
kietėjimas, galvos sopėjimas, gesal 
Išnyks Iš Jūsų vidurių. Sempellal iš 
Jo«. Trlnerlo Co., 1333 So. Ashland 
avė., Chtcago, III.
NEMOKAMO SEMPlSLIO KUPONAS, 

18
Vardas .................................... .. .............

kad tinkamai prisiruoštus prie l' 
Velykų giesmių/ choristai bei 
choristės skaiMingai lankėsi 
ant praktikų totkl/gaiįnia ti
kėtis, kad grožiai pasirodys 
Kristaus prisikėlimo šventėje.

Balandžio 27 d. parapijos 
naudai yra ruošiamas didelis 
vakaras taip vadinamas “Mar 
gueių Vakaras”. Tame vaka-'Adregas

52 East 107-th Street
Kampas Mlchigan Avė.

Tel. Pullman 5950
Nuo 8 Iki 9 vak. Ir Subatomts

Telephone Central 8981

F. W, GRERNAUCKAS
ADVOKATAS

Ofiso Tel. Vlctory 8487
Of. Ir Res. Tel Hemlock 8874

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

Antras ofisas Ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nno 7-8 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo t-t po 
plet. Utarn. Ir Subat Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Ofiso Tel. Kedzie 0488 
Rezidenclos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų
Ofisas 3600 W. Roosevelt Road 

Kampas Central Park Avė.
VALANDOS: 2-4 po plet, 7-9 vak. 

Nedėliomls Ir šventadieniais 10-12.

Tel. Canal <764 Republlo 8448

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS 

Gydo stalgias ir chroniškas Ilgas
vyrų, moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdiena nuo 

pietų Iki 8 vai. vakaro.
Nedč-lioinis Ir seredomls Uk 

lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

Tel. Lafayette 5792

Phone Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutarti

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

Office: 4459 S. Califomia Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti.

_,Ofiso ir Res. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po 
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare

Res. 3201 S. WALLACE STREET i

DR. VAITUSM, 0. P. D.

TOL Hemlock 8151

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 8822 
Rezidencija: 6640 So. Maplevrood 

Avenue Tel. Republlo 7848 
Valandos 1 — 3 & 7 —- 8 v. ▼. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DRi Vi Si NARYAUCKASTe> ca“' °!t' r“ p'“”ct •••• 
DR. P. Z. ZALATORIS

Gydytojas ir Chirurgas

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI 
8485 W«st 89 Street 

▼•L: 8—II ryte, 1—4 p. p. 1—9 
v. r. Nedėlioj susitarus. I

DR. ŽMUIDZMAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue 
Tel. Drezel 6323 

Vai.: 8 Iki 10 ryto 
(-8 vai. vakare

1821 SOUTH HALSTED ST.i
Rezidencija <600 So. Arteslan Ava 

, Valandos 11 ryto iki 8 po pietų 
5 iki 8:30 vakare

LIETUVIS IBIS 
SPIOIALEKM

Palengvins aklų (tempimų ki 
esti priežaatlm galvos akaudtjtmo, 
žvelgimo, akių aptemimo, servuota 
mo, skaudamų aklų karšti. Atital 
sau kreivas akis, nulmu cataractua. 
Atitaisau trumpų regyetę Ir tolimų 
regyst*.

Prirengiu teisingai akintas visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto iki S va
karo. Nedėliomls nuo 19 ryto Iki 
18 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur
<712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

OFISAI:
4901 — 14 St.
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Rezidencija 

4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

25 MET(į PATTRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETAHA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

/f

2^4«^V.as?lil15to? Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2- 
pletų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomls 10 Iki 13 

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevard 1491

PO

Nedėliomls
Susitarus

DENTIST AI

Office Boulevard 7948

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAE

4545 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptlekos

Tel. Canal 1188

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTI8TA8 __

2201 WEST 22nd STREET 

(Kampas Leavltt 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

185 North LaSalle Street 
CHICAOO, ILLINOIS

Nno 9:16 Iki B vai. vak. 
Offloe- 1119 So. Union Ava
Tel Roosevelt 8719 

vaL ano • Iki B vaL vak.

Ekspertas tyrimo aklų lr pritaikymo 
akintų '

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bidg., kasnp. 18 St. 2 aukštas 

Pastcbėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto Iki 8:89 va
karo. Seredomls nuo 1:30 iki 12 V. 

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

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 1 — 4 pu p.

T—8 vakare

DR. HERZMO
K RUSKėi

Gerai lietuviams žinot 85
gyaytoikA

rurgas Ir akušeris.
Gydo stalgias Ir ehronfltak O- 

gasvyrų, moterų lr valkų pagal aaa- 
janslus metodus X-Ray Ir kitokias 
elektros pristalses.

Ofisas ir Laboratorija 

Netoli Morgan gtreot

1025 WEST 18 STREET

VALANDOS: Nuo 19 — II glaCų P 
nuo 6 Iki 7:34 vai. vakaro 
Tel. ofiso Canal 8118 Res. So. BMNI 
3228, arba Randolph 4899.

metus kaipo patyręs

Boulevard 7689
Rea Hemlock 7491

DR. A. P. KAZLAUSKIS
BtNTIITAB

<712 So. Ashland Avenae 

Vai.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakaro

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200
VALANDO8:

Nuo 10 Iki • 12 dieną 
Nuo 2 Iki 8 po pietų. 'jW
Nuo 7 Iki 9 vakare. J
Nedtl. nuo 10 Iki 12 dienų 1
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DRAUGAS

Penktadienis, Bal. 18 d., 1930
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GRABORIAI: C H I C A G O J E žinomas laivakorčių agentas, uijų, 3315 So. Haisted St., pri- Velykoms savo krautuvę. Tu-

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuoplgiau- 
•la. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel, Rooscvelt 2315 Arba 2516

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

1439 S. 49 Court Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

ŽINIŲ-ŽINELĖS

Simpatiškas — 
Mandagu —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAORABŲ VEDĖJAI 

Didysis O(1kjs:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 U 1741 

SKYRIUS
4447 So. Fairfleld Avenua 

SKYRIUS
1410 So. 4# Ct. Cicero 

Tel. Cicero 1794 

SKYRIUS
liti Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

X Kun. Ig. Albavičiaus 
sveikata gerėja. Bet daktarai 
lankytojų, neleidžia prie ligo
nio, kad jj nenuvarginus.

XL. V. “Dainos” choro 
duotasis bažnytinis koncertas 

Cicero, 111. labai gerai pavyko.
Žmonių buvo pilna bažnyčia. 

X Klierikas .J. .] antiška us-
kas iš Town of Lake randasi 
fšv. Kryžiaus ligoninėje. Pra
šo pažįstamų atsilankyti.

X Visose lietuvių parapijo
se Velykų šventės iškilmės 
prasideda anksti Velykų ry
tų — 5:00 vai.

X Cbicagos lietuviai turės 
savo atstovę Tarpt. Eucharis
tiniame Kongrese. Važiuoja 
p-lė Izabelė Vaišvilaitė.

X Ekskursantų į Romų ir

3327 So. Haisted St., linksmai 
laukia Velykų šventės. Mat 
per jį daug pasažierių užsisa
kė vietas ant įvairių laivų ir 
todėl daro gerų biznį.

X P-nas Stankūnas, visiems 
žinomas fotografas, savo stu-

Lietuvon atsiranda vis dau
giau. Kunigai šie pasirįžo vyk
ti: gerb. kun. A. Skrypko, 
kun. J. Skl ipkus, kun. K. Bič
kauskas, kun. M. Urbanavi
čius ir kiti.

X Vytauto iškilmėms ruoš
ti Komiteto skyriai kolonijose 
jau daugumoje baigia organi
zuotis.

X Komp. M. Petrauskas ap
leidžia Ameriką bal. 24 d.
Plaukia Lietuvon su Baltic- 
America Line.

X Suruoštas M. Petrauskui
išleisti koncertas davė beveik .. . ... „ ,
. .,w„ , , - . . 'Dalyvauja Van & Sehenck$400 pelno. Prie jo daugiausiai . . . .... . * . ...... domus visiems veikalas.prisidėjo katalikai su savo (

1 Vitaphone Vodevilio aktai

Ramova
3518 So. Haisted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

Pėtn. ir Sub. Balandžio 18, 19
“THEY LEARNED ABOUT 

W0MEN”

T-

rengė šventėms ir uoliai foto
grafuoja vyrus ir moteris šio 
sezono rūbais pasipuošusius.

X P-nas J. Petrauskas, di
džiausios lietuvių rūbų krau
tuvės savininkus, savo krau
tuvę po num. 3312 So. Hais
ted St., pripildė šio sezono 
puošniais vyrų aprėdalais.

X Gėlininkas p. Urba, 3324 
Auburn avė., gražiai išpuošė

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

ĮVAIRŪS kontraktoriai

pimgais.
X L. Vyčių 13 kp. basket- Kalbantieji paveikslai, dai-

bolės ratelis laimėjo Vyčių nos, muzika, pasaulio žinios, 
lygoje, Chic. Apskr., čampio- Į Durys atsidaro 1:30 vai. po p. 
nata. Valio! Town of Lakie-

STANLEY CIBULSKIS
MOIJAVOJIMO KONTRAKTORIUS

Poperioju, moliavoju ir atlieku vi
sokios namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ.

Hemlock 0653
ciams.

X P-nas P. Baltutis, plačiai

ri apstų gėlių pasirinkimų Ve
lykoms.

X S. Baliekas, West Sidės 
rubsiuvis, 2156 W. 23 St. tiu
liai- labai “busy”. Mat turi 
daug užsakymų Velykoms.

ATLAS PHOTO STUDIO

J. W. Staneika
Naujas Savininkas

Gerai, pigiai ir greitai atlie
kam visokį fotografijos darbų.

4090 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 0265

AUTOMOBILIŲ CHAMPIOMAS
B U I C K

Per 20 Metus Užima Pirmenybė. 
Pirm negu pirksi automobilių, pamė

gink BUICK ir MARQUETTE

ARCHER BUICK CO. 

4400 Archer Avenue
Virginia 2400 

1 Blokas Nuo Kedzie Avė.
JONAS ŠLEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams Ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobiius 
sul vėliausios mados automatiškais 
{taisymais. Sport Royal tekiniais ir 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gali papuošti- Už tokias pri
einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOR SALBgĮ

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

J. F. MOŽIUS
.riGlAUSIAS LIKT. GRABORIUB. 

CHlOAOefE
Laidotuvėse pa

taršė uju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau- 
■au prie arabu li- 
dlrt>] stės.

OP5SAS
040 West 18 Bt. 
Tel. Canal <174 
HIRIUS: 8188
So. Haisted Street 
Tel. Victory 4088

Piloną Boulvrerd 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnavimas 
Visuomet sąžiningas Ir 
■•brangus, nes hetaM- 
me Išlaidų 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 7 582

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTO JAS

) Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Modernlft- 
ka koplyčia veltui.
8103 a Haisted 
8t- Chicago, III.

Tel. Victory IMI

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street
Kampas 48tn Ir Paulina Sta 

Ttl. Blvd. 62 48

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manės. patarnausiu simpatll- 
kal, mandagiai. gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplrčla dėl Šermenų 
dykai. 

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

F10 West 18th Street 
Ganai 8181

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas

3238 S. IIALSTED STREET
Tel. Victory 4088-89 

Res. 4424 S. ROCKAVELL ST.
Tel. Vlrginla 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

DIDELIS BARGENAS
Baigiamas statyti 3 flatų1 

muro namas ir storas tinka
mas bile kokiam bizniui. Ge- 
gužio-May 1 bus visiškai gata
vas. Randasi 2451 W. 69 St. 
Priimsim į mainus kitą, namą, 
lotą, arba biznį. Tuoj atsigau
kit:

DANIEL W. GRICIUS 
Generalis Kontraktorius 

2452 West 69 Street 
Tel. Republic 6396

JONAS BUDRIKAS

-V~.

REIKALINGA
5,000 kostomerių pasinau- 

duoti musų išpardavimu. Bar- 
genai visai šeimynai.

“Seilai” ant:
Čeverykų
Dressių
Kelnių
Maliavų
Vamišių
Vaikų drabužių

Kainos numažintos taip, 
kad pritaikinti jūsų kišeniui.

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

Bargenai, bargenai, barge 
nai.

Išpardavimas, kurio negalit 
pamiršti. )

1. GOLDSJSJN fe SON

2400 So. Oakley Avė.
Tel. Canal 1976

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5528

LEAVITT STREET 
GARAGE

Viktoras Yuknis, Savininkas
Visokis automobilių dar

bas. Kainos prieinamos, dar
bas garantuotas. Red Crown 

į gazolinas.
2226-30 So. Leavitt St.

Tel. Canal 6954

REAL ESTATE

Wm. J. Kareiva
Savininku 

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, Saukit 

GREEN VALLEY
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių. sviesto Ir sūrių.

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1884

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4656 So. Rockwell Street

Išrendavimui trijų, kambarių 
flatas. Visi patogumai, kam
bariai iš fronto, šviesūs. Ren- 
da nebrangi dėl geni žmonių.!

1900 W. 63 St.
Tel. Prospect 4628

IŠ PRIEŽASTIES MIRTIES 
UŽ pusę KAINOS.

Bridgeport kolonijoje parsiduoda 
muro 6x3 kamb. namas. Kaina tik 
16,500.00. Šio namo kaina butų <9.- 
500, dabar tik <6,500, nes savininkai 
yra mirj, už tai jis bevelk už pusę 
kainos atiduodamas

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

16 LOTŲ IŠMAINYMUI
Turiu 16 lotų mainymui. Gailu lo

tus išmainyti ant namų, automobl- 
i llų ar ant kitokių dalykų. Musų kai- 
’ nos labai žetnos sulyginant su kitų. 
Ateikite ir persitikrinkite.

JULIUS ŠLICKIS
Namų taisymo ir statymo

KONTRAKTORIUS.
Turiu namus, kuriuos mainy

siu ant ūkio Lietuvoj.
2150 So. Hoyne Avė.

Tel . Canal 5529
4y*<tn.4 rifais 3 •

M. YUSZKA
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 3385

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EXPRESS

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

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

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

PARDAVIMUI NAMAI. 
Negirdėtas Bargenas

Du nauji 2 flatų muro namai po 
4 kambarius. Plrpautinis floras karštu 
vandeniu šildomas. Ąžuolo trimingai, 
toiletal Ištaisyti tailemis. Kaina <14.- 
000. Parduodame už <8,950. Pasinau
dokite proga, nes tokių progų retai 
atsitinka, {nešti tik <2,000 Kiti kaip 
renda. Namai randasi Brighton Park. 
Reikalingi agentai. Atsišaukite.

BAKS & CO.
4394 Archer Avenue

Tel. Virginia 0055

5 kamb. namas, 1746 No. Tal- 
man, karšt. vand. šild., 2 karų gar. 
>5,000. Nėr morgičių. šauk Long- 
beach 0592.

V,
HARDWARE STORE 
2701 West 47 Street 

Tel. Lafayette 1237

6 lotai, Oak Forest, III, 50x133 
priešais mokyklos, gesas, elektra. J- 
mokėti <200, balansas po <10 mėn. 
Kaina <650. John Glelch, 2830 VV. 
39 PI.

Persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 14 d., 5:20 
vai. vakare, 1930 m., sulaukęs apie 60 metų amžiaus, 
gimęs Tauragės apskr., Naumiesčio par., Nausėdų kai
me. Amerikoj išgyveno apie 35 metus.

Paliko dideliame nubudime tris sūnūs Bronislovų 
23 m., Benediktų 20 m., Alponsų 14 m., 2 seseris Teklę 
Petkienę ir Agotą Minelgienę, 3 Svogerkas, R. Mazi- 
liauskienė, D. Lekienė ir M. Aitutienę, 6 švogerius: 
Jurgį Petkų, Vincentų Minelgų, J. Maziliauskį, P. 
Vilčauskį, Z. Lėkį, A. Aitutį, anukus ir gimines Ame
rikoj. Lietuvoj dvi seseris Magdalena Germentienę, 
Julijona Vikarauskicnę ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3256 S. Morgan St.
Laidotuvės įvyks pirmadienį balandžio 21 d., 8 

vai. iš ryto iš namų į Šv. Jurgio par. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į ŠV. Kazimiero kapines.

Visi A. a. Jono Budriko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nubudę liekame:
Sunai, Seserys, švogerkos, švogeriai, Anūkai 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab. A. Masalskis, Telefo
nas Boulevard, 4139. ,

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

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

2650 West 63rd St. Chicago. 
Telefonu HEMLOCK 8884

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS 

Sutalsom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus ir kas tiktai 
reikalingų prie mašinos viską 

padarom.

Drillings Auto Body 
834 W. 35th St.,

Phone Yards 1806 
Chicago, III.

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materljolų, o 
uš padarysiu gražių dreslukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2288 

Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utarninke, ketverge ir gu

botoms Iki 9 vai. vakaro.

FARMOS.

PIRKIT FARMAS
Turiu visokių farmų ant 

pardavimo ir mainymo kainuo 
ja nuo $2,000.00. Lig $25,000.-

Jei jūsų kas neužganėdina, tai 00. Norėdami farmos meldžiu 
atsilankykite į musų krautuvę, parašyti kokių farmą norite, 
Musų patarnavimu pilnai bu- kiek norite mokėti uz farmą 
šit užganėdinti. J ir taip gi parašykite kiek no-

Pristatom i visas miesto da-Įrite už savo propertę.

Pulkus 7 kamb. namas, didelis lo
tas, 2 karų gar., vaismežiai, krūmai. 
Savin. 10459 So. Raclne Avė. Bever- 
ly 1334.

Pardavimui 2 lotu, 5 kamb. — 
namas, Sulinis prie virtuvės durų 
geras rusis, barnė su bcizmentu, ant 
Pike 82. Pigiai. P. W. Parlgh, Box 
5, Ferry, Mich.

b s.

MORTGECIAI-PASKOLOS
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinam pinigus ant medi

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

Public Mortgage Exchange

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

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

3 GOOD EIGHTIES, Northern, 
\Vis. nauja žemė, dalinai pager., ga
tava sėjai. Rašyk H. J. McKuslck, 
Stlllwater, Minn.

Išmainymui 280 aid, III. galvijų, 
vaisių farmų su namais arti St. 
Ix>uis. <50 ak. Valdžios paskola <5,- 
500. Einam { kitų biznį. Peterhans, 
8 So. Dearbom St.

Geros farmos VVlllamette klony, 
po 50 ir 1700 ak, geri keliai, arti 
mokyklos, miestai, geros išlygos, že
mi nuošimčiai. Verta susižinoti su 
>numis, jei nori turėti farmų blle ku
rioj šakoj. J. D. Hughson, 132 So. 
2-nd St. Corvallis. Oregon.

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 
konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generabai 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. Renduojara Ba
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa- 
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą: 
2621 W. 71st St., Hemlock 0367 Res. Grovehill 1680

53/

2 fl. plytų, 4-4 <65 mėn. Kaina 
<6,000. 1910 Crawford Avė. Lawn- 
dale 5691.

BUNGALOVV — 6 kamb. furn.
apš. tailių maudinė, 2 karų gar. Pi
giai 7339 So. Paulina. Hemlock 3985

šviesus plytų namas, kamp., ar
ti 51 St. & Wentworth, 3 Storai, 8 
apt. viršuj. Tuoj reik parduot. Už 
juąų teisingų pasiūlymų. A. J. Pe
terhans, 8 Ša. Dearbom.

BIZNIO PROGOS

Beauty Shop — gerai ištaisyta 
2 perm. wave m aš., 10 meL biz
ny, rendos <67.50. Kambariai, for- 
nlčial užpakaly, geras biznis, pigiai. 
638 E. 63 St- Tel. Dorchester 4064.

Valgykla, geras biznis, uždara va
karais. 311 No. Crovvford.

Dresių Sapa, mezginiai, smulkme
nos, senai {steigta, pagyvenimas, ne- 
relk didelio stako{1050 No. Wells St.

Barbernė, geras biznis, nauji jron- 
glnaal, 2206 So. Harvey, Bervvyn.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Kauras Ir gražus didelis, riešuto 
medžio naujausios elektros radio. <40. 
3937 No. Long.

SIUSIU taisymo — skrybėlių Ir 
šiušių valymo šapa. Pigiai. 3954 
Weat End Avė.

7 Šmotų valtg. setas, kiti rakandai, 
kaurai. Pigiai, 824 Lafayette Pkwy. 
Sunnyslde 6746. 

Išrendavimui Storas, geras blle 
bizniui. Dykai iki Jsistelglmo 1046 
No. Wells St.

Galiausios kainoe už senų auksų, 
sidabrą, platinų, brangmenas, dan
tis. AtneSk ar atsiųsk. Standard 
Hmelting Works, 202 So. Stata St. 
Rm. 802, kamp. Adams.


