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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PLĖŠIKAI IEŠKOJO PLEČ-I, VASAROS SKAUTŲ 
RAITININKŲ STOVYKLOS

NAUJOS ŽMONIŲ SKER
DYNES KINIJOJ

“NELIECIAMIEJ1” INDIE- 
ČIAI PRIEŠ GANDHI ..r

SHANGHAI. bal. 29. — A- BOMBAJUS,
pie 500 raudonųjų plėšikų, a- Taip vadinamų “neliečiamų- 
psiginklavusių kulkasvaid- jų” indiečių luomas — apie 
žiais, užpuolė Kiangsuchmen 70 milionų žmonjų, atsisuka 
miestelį, palei Kiang-Ankewei prįeš Gandhi ir sukilėlius. Jie 
slonjb priešinas sukilimams ir indie-

Piktadariai pirmiausia nu- tautininkų laimėjimui. Pa- 
žudė miestelio viršaičius, pas- žymi, kad sukilimai labiausia 
kui kulkasvaidžiais gatvėse atsiliepsiu į juos — “neliečia^ 
sušaudė apie 1,000 vyrų, mo- muosius,” ir jie daugiausia 
teni ir vaikų. Apiplėšę mies- nukentėsiu. Jie nenori skirtis 
telį padegė ir patys su gro- iau britų valdžia.
biu pasišalino. ! ---------------------

.. | INDIEČIŲ PROTESTAS
T. SĄJUNGAI

bal. 29. —

,į 1929 m. gruodžio 22 d. apie! Kauno skautai vyrai savo 
('20 vai. Kazakiškių bažn. Vie- stovyklų šių vasarų mano šū
vio valse, j Rukštos namų įsi ruošti netoli Ukmergės, prie

,brovė nežinomi asmenys gink- Šventosios upės.
,duoti kariškais šautuvais ir, Visos Lietuvos mergaitės 
i pradėjo Prano Rukštos rei-'skautės vadų stovyklų ruoš 
kalauti pinigų. Tačiau tasai Kauno apylinkėse, greičiau- 
pinigų neturėjo. Triukšmų iš- šiai'apie Karmėlavą, pat va- 
girdo už sienos gyvenas sū-'dų stovyklų, tik kitoje vieto- 
,nus Rukšta Jokūbas. Tasai je, ruošia ir bernaičiai, kurie 
persigandęs išmušė langus ir stovyklaus skyrium. “R.” 
iššokęs basas, su vienais nia-i---------------------

Ohio valstybės kalėjime, mieste Columbus, andai kilo gaisras. Sudegė arba uj.’\18n,ekas Juozas. Jo bendri- 
troško 317 kalinių. Paskiau G kaliniai daugiau mirė. Daugiau šimto sužeistų. Kaikurie'mnkas Minkevičlus Madas

trakiniais, nors jau buvo snie-' NUŠOVĖ PAKELIUI
gas, nubėgo Į Kazokiškius ir j --------------
pranešė policijai. Tuoj atvy-, Balandžio 7 d. kelyje Šiau- 
ko policija ir pamatė, kad liai—Voveriškiai, 7-tam kilo- 

1 viens plėšikas senį Rukštų; metre nuo Šiaulių, revolverio 
kažkur varosi. Plėšikas buvo šūviais nežinomo piktadario 
sulaikytas ir pasirodė esąsbuvo nušautas Šiaulių m. gy

ventojas Skačkauskas Juozas,
40 m. amžiaus vyras. “R. T 9

šių vargiai pasveiks. tuo tarpu pabėgo į miškų.

AUSTRIJA PLANUOJA 
PANAIKINTI KARIUO

MENĘ

10 ŠALIŲ KOVOJA 
ŽIOGUS

NEMATYTA SAULĖS. 
užtemimo

Balandžio 7 d. Kauno apy- BUS PAGERBTI GRYŽTĄ 
■ - DELEGATAI

t nvmrvKr 1 a n 1 oq t 1 LONDONAS, baL 28. —LONDONAS, bal. 28. — In-1._ . v ’........................
,.v m • 1 t?- Negirdėta žmonijos istorijojdiecių Tautininkų Kongresas v. v .

Automobilių savininkams Vakar popiety įvyko saulės 
žinotina I užtemimas. Dalinas

gardos teismas sprendė šių 
plėšikų bylų. Pirmininkavo 
(teisėjas p. Vaitonis, kaltino j' AVASHINGTON, bal. 28. -—

TENKA, Austrija, bal. 29. telegrafu pasiuntė T. Sųjun- (^rančos) rykšte palie- p

Austrijos kaneliens Jo- gai protestų prieš britų ka- . ‘ " vv. .
lianų Schober planuoja panai- rmomenę. 
kinU respublikos kariuomenę, 
kuri skaito apie 30,0'M) vyrų.

Tuo reikalu kanclierig išvy
ko Į Paryžių ir Londonu.

Proteste pažymima, kad ka
riuomenė neleidžia duoti pir-.
iniosios pagelbos 
riaušininkams.

sužeistiems

UŽPUOLĖ MONSIGNORĄ 
SEIPEL INDIJOJ NUŠAUTA DU 

SUKILĖLIU

. valst. j-vrojo pa,l. p. Mikaila, j R-Vtoj > New Yor,i* atl>lat,ka
. v ua,em‘- -Gynė iŠ paskyrimo Minkevi-fkeIeiTinia laivas

mas turėjo būt matomas ir • ig a(]v „ vi.fhan”, karmom iš Londono ka-
Chicagoj. Bet dėl debesiuotos

Pasitaiko tokių automobilių 
ininkų, kurie į policijos iš

duotas jiems korteles neat
kreipia domės, jei važiuojant 
peržengia miesto taisykles.

Gavę korteles jie turi ne
kviečiami eiti teisman. Kurie 
neina, tiems pasiunčiamas 

I specialis teismo raštas ir už 
tai būtinai turi užsimokėti pu- 
sdevinto dolerio.

Kad tų išlaidų išvengti, ve
rčiau su policijos kortelėmis j

teismo kand. Jaku-fro laiv’™» konferencijos par- 
eionis. Teismas nusprendė iii- v-''s'a delegatai.padangės nematyta.šia Atlantiko pakraščiais.

t Žiogų galybės atlikę di
džiausius laukuose išnaikini
mus. Kur jų milžiniški spe- 

’ čiai pračiuožia, tenai nebelie
ka nei žolės, nei medžių lapų.

Dešimts atskirų Afrikos 
jšalių tų baisių rykštę kovoja 
įvairiausiomis priemonėmis.

Toks baisus žiogų užplūdi-

Gal planeta yra kometa mkevičių nubausti aštuone- 
iriais, o Višnickų šešėliais me-

Cbicagos Universiteto mate- tais sunk. darbų kalėjimo. A-

Jų pagerbimui laivų pasi
tiks orlaivis “Los Angeles” 
ir keli karo laivai. Laivų ar-

matiškos astronomijos ■ profe- biem susiaurino teises. “R.” jlinot,J šūviais bus saliutuojami 
valstybės sekretorius Stimson 
ir karo laivyno sekretorius 
Adams.

V1ENNA, bal. 28. — Buvu
sį Austrijos kanclierį monsi- ■ .
gnorų Seipel užpuolė kažkoks Pycroft kell° sukilėliai akme--imas y,ra minimas fcventųjam

MADRAS, bal. 28. — Ant

sorius Dr. W. D. McMillan! 
skelbia, kad gal nesenai atra-j 
sta devintoji saulės sistemos
planeta yra nežinoma kokia ’ --------------
kometa. Į Kaip žinoma, “Derulufto”

Tai bus patirta sužinojus bendrovė šiais metais nutarė

KODĖL PER KAUNĄ, O 
NE PER RYGĄ?

ORLAIVIŲ AUKOS

vyras ties Kapucinų bažnyčia. njmis pradėjo svaidyti į poli- ,Rašte.
T, ...... v tu <ciia. Sužeista keletas policini-Praeiviai laiku užpuolikų nu-. _ , ,. ..
tvėrė. Sakome, kad tai kok»ink,!' Ta,'» r»lic>Ja panaudojo

, ..... XT ... • , , ginklus. Du sukilėliu nukautapakvaiselis. Nežiūrint to, po- ® 
licija veda tardymus. ir trvs sužeista.

PARDAVĖ “TANKAS” 
BOLŠEVIKAMS

eiti teisman. Ten kartais gali Į tos planetos skridimo takų (o- iš savo oro susisiekimo linijos
būt dovanota už nusižengimų. Į rbitą).

700 ŽMONIŲ NETEKO 
PASTOGĖS

PRZEIVORSK, Lenkija, 
bal. 29. — Išdegė šio mieste-

LON DONAS, bal. 29. — 
Britanijos valdžia Rusijos bo

lševikams pardavė 40 kariškų 
, ‘ ‘ tanki} ” (šliaužiu). Sakoma, 

“ (Maskva gerai už jas užmokė-
MASKV A, bal. 29. lies jug ‘‘Tankos” padirbdintos

SUPLAIŠINTA BOMBA 
TIES SOVIETŲ AM

BASADA

Nušovė jaunuoli
Vakarinių parkų policmonas 

(’hapnian, negras, praeitų še- 
ištadienį nušovė vienų vaikinų, 
•kurs su kitais keliais drau

gais automobiliu važiavo ir 
mašina prasilenkė su raudona

i Berlynas — Maskva Rygą iš- 
(skirti. Susisiekimas bus palai
komas tik per Kauną ir Smo- 
'denakų. Sąryšyje su tuo, Ry-

Organizuojamos Illinois 
moterys

Chicagoj ir kitose Illinois 'gos miesto valdyba pareiškė 
valstybės dalyse pradėjo or- bendrovei protestų. Protestas 
ganizuotjs moterys kovoti 18- 'motyvuojama tuo, kad liend- 
ajį prohibicijos priedų. ,rovei prašanti Valdyba pernai

-__ įerodromui sutvarkvti išleido

AVASHINGTON, bal. 28. — 
Vakar įvairiose šalies dalyse 
nelaimėse su orlaiviais (ėro-’ 
planais) žuvo 15 žmonių, ta
me skdičftije keletas vaikų. —•

Vienam atsitikime, Fayette- 
ville, Tenn., orlaivis smogė į 
žiūrėtojų būrį. 7 asmenys žu
vo ir virš 20 sužeista.

lio dalia. Apie 7(10 žmonių ne-1 aml«s"dos biit“ Var-britų kariuomenei, bet pari-
teko pastogės. Gaisras kilo.ieaT°j ?uP,a>s'nta bomba. Bo- T0()g jai neatatinkamomis. 
nno degančios žvakės sinago-11*CTUn» 's'braMai pareiškia,

goj (žydų maldnamis). kad lenkai buržujai tuo būdu 
iššaukia kovon Rusiją.

KOVOJAMI GRAIKAI 
KOMUNISTAI

MEKSIKOJ SUDEGĖ 
KATEDRA

ATĖNAI, bal. 29. — Čia 
policija suėmė 122 komunistu

SUIMTA 100 KOMU
NISTŲ \ MEXIC0 CITY, bal. 29. — 

(Gaisras sunaikino Chilapa ka
tedrų, Guerrero valstybėje.

išviesa ties Ogdcn ir IVasbin-' Apsvajgo keturi gaisrininkai 109,000 latų. Tuo tarpu dabar 
igton gat. i Montgomery Ward (f Co. 'jis pasiliks nenaudojamas.

3 ADVOKATAI NUBAUSTI 
KALĖJIMU

vyriausiam būte, Chicago avė. i 
ir Larrabee gat., kilo gaisras

R.
Išduoda “vvarantus” __ _ ---- - _ --- --------- ---

J. Valstybių komisionierius iš rūsių. Gesinant apsvaigo'/ BAIGĖ UNIVERSITETĄ 
keturi gaisrininkai. I --------------

SHANGHAI, Kinija, bal. n . . . * , • • -------„-----------  — -------------- ’ .. ^(Griuvėsiuose rasta dvieju zmo i mus.
v i ; *■ ;• • • i • ^29. — Čia policija suėmė 100 . .uz neleistinų jiems susirinki-f 1 . ' ; nių lavonu.

raudonųjų už jų vedamų ko-

Walker Chicagoj pradėjo iš
duoti “ivarantus” areštuoti 
ivisus tuos, kurie nenorėjo at
isakyti į klausinius cenzo dar- 
ibininkams. Daugelis žmonių 
surašytoji} neįsileido nei na

mų
imnnistiškų propagandų.

5 ŽUVO VĖTROJE
128 METŲ NEGRĖ

ARBITRAŽO SUTARTIS p NEWARK, N. J., bal. 29.

Daug savasčių be mokesčių
iškeliama aikštėn, kad Cook 

apskrity esama daug nekilno
jamų savasčių, kurios paliuo-

BERLYNAS, bal. 29. —n PARYŽIUS, bal. 29. — i— Cenzo laiku čia rasta Mrs. suotos nuo mokesčių (taksų).
Silezijų palietė baisi vėtra. A-į France,ja su Suomija pasirašė Sarah Johnson, negrė, 128 
not žinių, žuvo 5 žmonės. arbitražo Rutartj. metų amžiam.

Tų savasčių vertė esanti 120 
milionų dolerių.

------------------------ į Balandžio 8 d. Petras Aleš-
Iš AValravens viešbūčio še- kevičius išlaikė baigiamuosius

NTEW YORK, hal. 28. — 
Tris advokatus, kurių vienas 
yra buvęs J. Valstybių gene- 
ralio prokuroro asistentu, tei
smas nubaudė kalėjimu už 
vieno prisiekusiojo teisėjo pastojo aukšto per langų įskn- (Vidurinių amžių istorijos eg-|

. • .• . . ,<• • ik- • m , i p.rkima Ltah Lead byloje.(to ir ligoninėj mirė Miss Ma-gaminus labai gerai Teolog. 1
rion IValraven, 21 metų. | filosofijos fakultete filosofi--------- 2— =

-------------------- įjos skyriuje. Šalutines šakas, PINIGŲ KURSAS
Vidumiesty susidaužė du vi- studijavo:

iršutiniu traukiniu. Keletas f Lietuvos istorijų, geografi- 
sužeista. jų ir pedagogikų psichologijų.

, CHICAGO IR APYLIN
KES. — Nepastovus oras; ga
li būt lietaus; maža tempera
tūroje atmaina.

Balandžio 9 d. tame pat 
skyriuje išlaikė baigiamuosius 
(vidurinių amžių istorijos eg
zaminus p. Antanas Tamošrū- 
nas. “R.”

Lietuvos 100 litų . .$10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.86 
Francijos IZK) frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.37 
Vokietijos 100 markių 23.85
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"' “DRAUGAS”
Uelna kasdien. Išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — 33 00. Pu
sei Metų — 33.60, Trims Mėnesiams — >1.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams |7.00, Pusei lie
tų — |4.00, Kopija .03c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrų- 
Mna, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčiama tam 
tikslui pašto šenklų.

Redaktorius priima — nuo 11:ŠO Iki 12:00 rat 
kasdien. • *

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”
JJTHUANIAN DAILY FRIEND

Publisbed Daily, Eacept Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Tear — $6.00. Slx Months 

— 33;60, Three Months — 32.00. One Month — 76c. 
Europe — One Tear — 37.00, Slx Months — 3100 
Copy — .OSc.

Advertising ln “DRAUGAS” brings best results,
Advertining rates on appllcation.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

A. A. KUN. J. KASAKAITIS.

Rocliesterio lietuviams katalikams, velio
nies pusbroliui kun. Jonui Kasakaičiui, liet. 
par. klebonui, Pittston, Pa. ir kitiems jo drau 
gailis ir prieteliams, kurių jis daug turėjo, 
reiškiame širdingos užuojautos žodžius.

ENTUZIAZMO MAŽA.

ĮVAIRUS STBA1PSH1A1
NEORŲ TEISĖS AMERIKO

JE.

Šiandien laidojamas a. a. kun. Juozapas 
Kasakaitis, Šv. Jurgio par. klebonas, Roclies- 
ter, N. Y., kuris pasimirė balandžio 26 d.

Šiuos žodžius rašantis pažino kun. Juo
zapų. Tai buvo energingas kunigas, karštas 
lietuvis patriotas. Pasaulinio karo metu ir po 
karui, kada Lietuva iškėlė savo nepriklauso
mybės obalsį ir visa tauta įsijudino, kad tų 
obalsį įgyvendinus, a. a. kun. Juozapas visa 
širdimi buvo tam darbui atsidavęs. Jisai sakė 
karštas, patriotiškas prakalbas, beveik nei 
vieno pamokslo nepraleido, kuriame nebūt 
prisiminęs Lietuvę vienoj, ar kitoj formoj. 
Velionis taipgi buvo Amerikos Lietuvių Ta
rybos nariu ir uoliu Tautos Fondo darbuoto- 

Jq vadovaujamoji parapija daug tūkstan
čių dolerių įvairiems Lietuvos reikalams yra
sudėjusi. Tai velionies nuopelnas?n r nn '

Nors a. a. kun. J. Kasakaitis visa širdimi 
dirbo savo senųjaį tėvynei, tačiau neapleido 
ir vietos reikalų. Savo pareigas ėjo dideliu at
sidavimu ir rūpestingumu. Jo vadovaujamoj 
parapijoj tvarka visuomet buvo pavyzdinga. 
Jisai pastatė bažnyčių, mokyklų, salę ir kle
bonijų. Jau buvo pasiruošęs prie statymo 
erdvesnės bažnyčios, tačiau Dievulis kitaip 
jo paties gyveninių patvarkė.

Savo laiku tekdavo nuvažiuoti Į Boclies- 
terį, susitikti su velionies parapijiečiais ir pa
tirti, kaip jie gerbė ir mylėjo savo vadų, 
kaip buvo prie jo prisirišę. Mylėjo ir jis savo 
parapijiečius. Del to parapijoj viešpatavo 
gražus susiklausymas, vienybė.

A. a. kun. Juozapų Kasakaitį mirtis pa
kirto visai nelaiku. Jisai buvo dar jaunas vy
ras ir dar daug galėjo pasidarbuoti savo my
limai Lietuvai ir savo žmonėms.

“Garsas” mano, kad besiruošiant prie į 
Vytauto suka'ktuvių trūksta reikiamo entu
ziazmo. Jisai sako:

“Keli mėnesiai atgal didelėse ir mažose 
lietuvių kolonijose jausta judėjimas ir pasi
ruošimas minėt Vytauto Didžiojo 500 metų 
mirties sukaktuves. Tuo tikslu šaukta rajo
niniai ir atskirų kolonijų susirinkimai, kon
ferencijos, svarstyta, kaip gražiau, kaip iškil
mingiau pagerbt visų lietuvių didžiausių va
dų, iškėlusį Lietuvos vardų pasaulio akyse.

Po to vėl viskas aptilo, aprimo. Nesima
to jau tokio entuziazmo ir kas link važiavi
mo Lietuvon į jubiliejines iškilmes, koks jau
sta keli mėnesiai atgal.

O vis tiktai didžiojo lietuvių Vado sukak
tuves vertėtų paminėt kaip galima rūpestin
giausia ir iškilmingiausia. Į tai neturėtų da
ryt įtakos nei Lietuvos vidaus padėtis, nei jos 
vyriausybės sąstatas, kurs juk nėra amžinas. 
Valdžios keisis, vieni asmenys išeis, kiti įeis, 
o Vytauto sukaktuvės yra, didelis įvykis, pro 
kurį gyva tauta negal praeit jo tinkamai 
neįvertinus.

Išrodo, sukaktuvių iškilmės, su mažom 
išimtim, bus sukoncentruotos į rudenį. Tai 
bene patogiausias laikas. Mat, dabar didžiu
lės organizacijos — L. R. K. S. A., S. L. A., 
Vyčiai, L. D. S. ir k. — rengiasi prie Seimų.

Amerikos J. Valstybių kon 
stitucija negrams piliečiams 
užtikrina politines teises. Jų

savo tegalį pareiškimų (opini
ją).

Teismas pažymi, kad demo
kratų partija yra savanorių i 
piliečių organizacija ir ji, kai
po tokia, nėra valstybės denio-'

teisės turi būt lygios baltųjų!kartų partijos dalimi. Sako, ta ! 
žmonių piliečių teisėms.. i partija turi .nuosavas taisyk-’ 

Kai-kuriose pietinėse valsty įles ir jas galinti vykinti, tuo- 
bese negrams tos teisės atvi-
riai varžomos. Kaip preziden
tas, taip kongreso narių di

džiuma proliibicijos atžvilgiu 
šaukia, kad 18-asis priedas ir 
Volsteado įstatymas turi būt 
vykinami. Bet ilgiausi metai 
neatsižvelgiama į kitas kons
titucijos dalis, kurios nepildo 
mos.

Kai-kuriose pietinėse vals
tybėse negrams piliečiams se
nai varžomos balsavimų tei-

1111 neliečiant 
tucijos.

Pagaliau nurodo, kad

• >»»-.
K. Giedraitis.

fi ‘t,

PAR£I6£IRM1RTIS.
(Vieno skauto dienoraščio fragmentas). 

(Pabaiga)
Ir ištikro, nepraslinko nei pusė va

landos, kai karžygis bernelis buvo jau 
nebegyvas.

Aš mačiau kaip jis prieš pat mirtį 
atvėrė akis ir apsidairė. Paskui ištiesė 
rankų, nusišypsojo, sušnabždėjo — geru 
mirti einant savo pareigas — ir užgeso.

Teisybė, gera mirti einant savo parei 
gas...

Gelbėti artimų, pačiam sudarant pa
vojų savo gyvybei, — karžygiška.

Drįsti statyti save į pavojų vien tik 
pareigos balso teklausant — turėti di
džių dvasių.

Dabar aš žinau kas yra karžvgišku- 
mas savo esmėje. Palaimintas kas karžy
giu miršta.

Šiandien laidojame garbingai žuvu
sįjį skiltininkų. Devyniomis valandomis 
jJttžygiavome l^aisvės Aikštėn, į Vyto 
namus. Viename, užtiestais langais,

šalies konsti-

pri

įnarv” rinkimai esu nepri- 
gulį valstybės reikalams. Tas į 

liečia tik politines partijas.! 
Ir jei tų “primary” rinkimais! 
nominuoti kandidatai paskiau i 
renkami generalinis rinkimais, I 
tas, sako, nekeičia tos padėties i 
Ne valstybė užsiima ‘primary’i
rinkimais, bet partijos. Jei į 
valstybė užsiimtų, tada, su-1

sės. Nežiūrint to, tos valsty- prantama, negrai nebūtų var-v •
bės kongrese turi savo atsto- zoim-
vus. Žinovai aiškina, kad tie Negrai tokiu sprendimu ne-
atstovai yra neteisotai išrink- pasitenkina. Jie žada kreiptis 
ti — tik vienų baltųjų pilie 
čių. Tas priešinga konstituci 
jai.

Kai-kani yra nelygus kons-( 
titucijos straipsniai, posmai I 
ir priedai. Vieni gali ir turi; 
būt vykinami, gi su kitais 
galima apsilenkti. Taip ir da
roma, o juk j aukštas vietas 
viršininkai išrenkami tam,

į vvriausųi šalies teismų. Tie! 
negrų varžymai turi būt visai
šaliai
kinti.

visiems laikams išaiš-

D. C.

PENSIJŲ SENATVĖJE 
KLAUSIMU.

Spauda užimta sumanymų, įnešimų svarsty-1 kad jie vykintų vįsa perd6l„ 
litais, diskusijom, polemikom, tial būt, dėl 'ko„stitucij4i visus jig vien0 

šios priežasties ir Vytauto sukaktuvės mažai įstatymus

Štai pavyzdis, kaip kai-kur?
minimos. Seimams praėjus, reik tikėtis, spau
da ir veikėjai visų dėmesį atkreips į Vytauto
Didžiojo sukaktuves.”

Matomai, komunistai Lietuvoje vis dar
nenurimsta. Šio mėnesio pradžioje ir vėl su-

A. t A.

JurgioKun. Juozapas Kasakaitis, Šv. 
lietuvių par. klebonas, Rocbester, N. Y., ku
lis mirė 1930 m., balandžB 26 d. Laidoja
mas šiandien. A. a. kun. Jiuu„pj :: 
lietuviai katalikai Amerikoje neteko uo

laus kunigo, ir pasišventusio visuomenės 
darbininko.

Pensija senatvėje šioj šaly dai. Girdi, t . į daugc-
,buvo ir bus gyvas, klausimas.1 !į senų žmonių Žemintų.
■ Šio klausimo palankus darbi-' Anot jų, šiandie įvairios ap- 
Ininkams išsprendimas prigu- draudos kompanijos turi įvai- 
lės nuo pačių darbininkų. Ka-Įrių rųšių apdraudų. Jos atly-

Pensijos senatvėje turtin
giems žmonėms nereikalingos. 
Tos pensijos reikalingos dar- 

i binimkanis, kurie visas gyve-

da darbininkai susipras, jie i 
kongresų ir į valstybių legis- 
la turas savo balsais skirs nuo
savus žmones, bet ne kokius

gina ligose, paliegime ir kito
se nelaimėse. Tai esu savo rū
šies pensijos. Kam tad reika
linga turėti valstybines pensi-

jpolitikierius,, ar pramonių.tar jas.
nautojus. Turtingieji bijo kas mėnesis

iš savo kišenių po kelis dole-

‘ apsieinama su negrais pilie- 
! čiaįs.

Arkansas valstybės demo
kratų partijos centro komite
tas 1928 metais išsprendė Lit-

imta jų visas būrys. Suimta keli patys didieji
komunistų tūzai, kurie planavo Lietuvą pti- |,alsavim„ose neleisti daiyvau. 
jimgti prie Rusijos. Manoma, kad po Siu su-Į t; negralils. Supranta,na, tas 
ėmimų jie šiek tiek apsimalšins, nes netenka
pačiu stipriųjų Lietuvoje vadų.

. ■ ■ a

tle Rock miesto “priinary’

“Draugo” ir Peoples Furniture Co. ra 
dio programai būs tęsiami toliau, nes kiaušy- mas 
tojams jie patinka.

Jungtinių Valstybių vyriausybė Lietuvo
je įsteigė savo atskirų pasiuntinybę ir jau 
paskyrė asmenį, kuris laikinai eis pasiuntinio 
pareigas. Iki šiol vienas pasiuntinys turėda
vo aprūpinti visas tris Pabaltes valstybės: 
Lietuvę, Latvijų ir Estijų.

■

atlikta, kad negrai neišrinkfų1 
kokio-nors nuosavo kandidato. 
Toks elgimųsis pasirodo aiš
kus konstitucijos peržengi-

i niūras mažai uždirba ir iš tų 
uždarbių negali nieko sutau
pyti senatvei. įTfldftL'ir yra 
svarbiausioji priežastis, delko 
apie pensijų klausimų tylima 
kongrese ir nieko neveikiama 
atskiriu valstybių legislatu- į lybėms 
rose. Kaip vienur, taip kitur 
didžiumų atstovų sudaro toki, 
kurių senatvė yra apdrausta.
Į tokius galima pritaikinti pa
tarlę: kam neskauda, tas ne
dejuoja.

Ir ištikrųjų, ar-gi turtingas

Pensija senatvėje yra svar
bus dalykas milionams darbi
ninkų. Šis dalykas turi būt į- 
trauktas į šalies konstituciją 
priedo formoje. Kongresas tu
rėtų pravesti konstitucinį prie 
dų ir duoti atskirioms vals- 

patvirtinti arba at
mesti referendumais, bet ne 
legislaturų sprendimais. Tik 
tada darbo žmonės pasijustų, 
kad jie gyvena pažangioj šaly, 
kur demokratybė yra pirm 
vi sako.

klausimas 
priešų. Jie visi 

galingi. Tai pramoninkai, į- 
moninkai ir visi turtuoliai. Jie 
paduoda dažnai be mažiausios 
vertės argumentus, atkreiptus 
prieš pensijas. Girdi, valsty
binės senatvėje pensijos butų 
fiykios ir butų lygios išmai-

r .. ,. Šiandie pensijų
gali prijausti vargdieniui. Ini,^. jau„.(

Negrai piliečiai tada kreipės labai retas atsitikimas, kad 
teisman. Žemesniojo laipsnio turtuolis rūpintųsi vargšų 
teismas išsprendė jų nenaudai, darbininku likimu. Rūpinasi 
Šįmet pagaliau ir vyriausias tik tie, kurie turi krikščio- 
Arkansas valstybės teismas niškų jausmų, kurie iš pri- 
tų patį padarė. Kada negrai gimties yra gailestingos šir- 
apeliavo, šis teismas apelici-’dies. Tokių tečiau yra labai 
jos nepripažino ir paskelbė mažas skaičius.

kambaryje, ant aukšto katafalio stovėjo šlamėjimas, nuskriejo erdvėm
baltas Vyto karštas. Daugybe žvakių de
gė. Vainikai, gėlės karste ir ant sienų. 
‘Vakar atėjo Živilės dr-vės skautės ir 
papuošė kambarį.

Prieangyje sutikau motinų. Jos vęi- 
das išbalęs, akys užverktos. Tėvo nesi- 

- matė.
išmušė 10 valandų. Gatvėje sudūz

gė automobilis. Tai tas pats, kuris vakar 
pervažiavo Vytų. Tik šiandien jis perreng 
tas Į gedulos vežimų.

Tunto orkestras ėmė griežti laidotu
vių maršų. Trijų tūkstančių žmonių minia 
siūbavo aikštėje. Skautų dr-vės ir kitos 
organizacijos rinkosi.

Graži vasaros diena. Saulė linksmai 
švietė mėlyname danguje. Įvairiaspalvės 
vėliavos siiĮMisi oro bangose.

Artimoje bažnyčioje prabilo varpai. 
Maršo akordai sutrenkė tūkstantimi pef- 
kūnų ir nutilo. Duryse pasirodė juodu ki
limu pridengtas kaistas, keturių skautų 
nešamas.

Minia krūptelėjo. Trys tūkstančiai 
žmonių lyg vienas nusiėmė kepures. Jų 
liūdnas atsidusimas, lyg gegužės vejėlio

Margos vėliavos nulinko. Liūdna ty
li meliodija sumišo su varpų gaudimu. 
Baltų karstų įdėjo į vežimų, kad nuves
ti jį į amžinų poilsio vietų.

Minia sujudo, išsiliejo į ilgų laidotu
vių eisenų, kurios priešaky keturi, baltais 
arkliais jojų, raiteliai nešė trispalvę vė
liavų. “Gerbkite tuos, kurie žūsta eida
mi pareigas”, — buvo joje parušyta.

Pakeliui sutinkami žmonės skaitė 
paraų vėliuvoje ir dėjosi prie minios. Vi
sų veiduose matėsi liūdesys, pagarba, 
nuostaba... Tik viena saulė džiaugsmin
gai šypsojosi iš giedro dangaus...

Bažnyčios laikrodis skambino vie
nuoliktų. Eisena sustojo ties kapinių var
tais.

Keturi skautai iškėlė karstų iš veži
mo ir nunešė prie duobės. Vėliavos an
trų sykį nusilenkė.

Minia užtvino amžinojo poilsio vie
tų Miniu skaitė parašus paminkluose ir 
liūdo. Ji rinkosi aplinkui duobę, iškastų 
tarp dviejų beržų svyruoklių.

Skautų dr-vės rikiavosi giltomis iš 
pietų, šiaurės ir vakarų. Jų buvo 6 vie-

re J i

.v ... "’-r -m,,- •tinęs ir 3 iš provincijos. Apylinkes skau
tai vakar šeštų valandų sužinojo apie iš
tikusių mus nelaimę. Mes jiems pasiun
tėme telegramų. Dauguma jų atvyko. 
Dauguma atsiuntė delegatus su gyvų gė
lių vainikais.

Prie duobės pirmasis tarė atsLveiki- 
nimos žodį tuntininkas. Ach, kaip jis 
gražiai kalbėjo! Aš atsimenu tik jo pas
kutinius žodžius: — Tėvynė, laimingu 
būsi, jei tavo sūnūs supras pareigos svar
bų.

Po jo kalbėjo dar kitų daugybė. Kal
bėjo mūsų mokyklos dvasios vadovas, 
kalbėjo mūsų direktorius, miesto virši
ninkas, vienas aukštas kariškis, ir k. ir 
k. Jie visi kėlė aikštėn žuvusio kilnumų, 
didvyriškumų, pareigos branginimų.

Mačiau daugeli verkiančių. Fiegan- 
tiškiu apsirėdę ponai, skrybėliuotos po
nios, fabrikų darbininkai, visi, be skir
tumo, šluostėsi ašaras.

Choras pragydo laidotuvių himnų. 
Karstas ėmė leistis į duobę. Skautai at
sisveikino su broliu didžiuoju saliutu. 

Vėliavos trečių sykį nusilenkė.
Už valandėlės juodos duobės vietoje

rius skirti pensijų fondan. 
Girdi, šiandie jau ir taip daug 
esama visokių mokesčių, gi•♦•-JI I e ■
paskiau butų blogiau. Girdi, 
galėtų daug pakenkti pa
čioms pramonėms.

Ta jų baimė yra tūščia ir 
išsisukinėjimai tikrai vaikiš
ki. Jie turi nors kartų įsiti
kinti, kad gana jau išlaikyti 
seneliams visokias prieglau
das. Reikia seneliams leisti 
savitai ir nepriklausomai gy
venti.

Pensijų senatvėje klausimas 
turi būti visos šalies, taip ta- 
riųnt, visos tautos, klausimu, 
bet ne atskiriu jos dalių. Ka
da šaliai prisieina grumtis su 
priešu, tada šis klausimas ne
pavedamas atskiriu šalies da
lių nuožiūrai. Visa šalis pa-

(Tųsa nuo 2 pusi).

geltonų smilčių kapas išdygo.
Keturi raiteliai padavė vėliavų tun- 

tininkui. Šisai jų įsmeigė kapo viduryje. 
Mes pasodinome ąžuolų.

Kai grįždami namo iškilmės maršu 
žygiavome pro šalį, kapas jau skendėjo 
gyvų ir negyvų gėlių vainikuose. Šiuo 
tarini vėliavos lenkėsi ketvirtų syki ir 
kilo į padangę šlamėdamos kažkų šiur
paus, nesuprantamo.

— Gerbkite tuos, kurie žūsta eidami 
pareigas, — skambėjo mano ausyse.

Vakare su Henriku, Vyto broliu, 
sklaidėme žuvusio užrašus. Stebėjomės 
jo darbštumu. Jo parašyta ilga apysaka 
iš skautų gyvenimo.

Kertiniame rašomojo stalo stalčiuje 
radome keletu storų sąsiuvinių. “Gyveni
mo dienynas” — perskaitėme.

“Gyveninio dienynų” leido man Hen
rikas pasiimti geroji Vyto atminčiai. Aš 
jj dabar skaitau ir stebiuosi

Atsisveikindamas paklausiau kaip 
lengvai tėvai pakėiė netikėlę nelaimę.

— Jie tik ištarė, kad malonu jiems 
pareigų suprantanti sūnų išauginus, — at
sakė Henrikas.
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[ Prašau Į Mano Kampelį J

Prof. Kampininkas ‘ * roadauzėse ” ir visokiose 
landynėse, taigi ir apie jos 
dorų reikia rimtai abejoti.

7. Nevesk tokios mergaitės, 
kuri kasdien yra pasiilgus 
“daun taun” krautuvių lan 
gų, kokia vėliausia išstatyta 
juose rūbų mada
kių 
kyti.

v, 3<ii

Trumpa Lietuvių Skautijos 
Istorija

(Tąsa)
8) Visadarbio žinios. 
Įgudusio skauto Vyčio var

das nėra paskutinis Sk. Vy
čiuose. Įgudęs skautas Vytis 

Vedęs to-1 gali gauti t,ar Sil-

neiStesM madų vai- nttus vard«’ * tik 3“ i5mok’ 
užsikarsi sau medinį 4 amatus iš Šių spevialy

kuris tave

Ivotam gelumbės fone, priseg-. e) Ant kairės kišenės, po 

tas rombo pavidalo pareigos, pareigos ženklu, geltonas iš-

Žmonijos gerovei kelti nerei-

siūtas sk. v. dr-vės numeris. 
Sk. vyčiai, kurie priklauso 
skautų dr-vei, dėvi virš deši
nės kišenės miesto pavadini
mą ir dr-vės numerį.

d) Virš kairės kišenės gel
toname dugne juodos trikain-

Šiandie mano kampelis iš
eina padidintas. Hat, vienas 
Chieagos lietuvių “dobilas” 
(lietuvių dainose vaikinai ar
ba berneliai vadinami dobi
lais, dobiliukais, dobilėliais 
ir t. p. prof. Kanip.) gražiu 
laiškeliu prašo jūsų “pašena- 
voto” prof. Kampininko pa
tarimų norintiems vesti. Esu, 
dabar laikas via mėlynakes

piuklą, 
zulins.

S. Nevesk tokios, kuri, gy
vendama pas “manio”, nieko 
“kičinv'’ neišmoko. “Stei- 
ko”, “porčiapo” pamesti, 
kiaušinį paleisti ant “petel
ius” arba “kenų” atidaryti 
bile kas moka.

9. Šalinkis tokios, kuriai 
rūpi ne tu pats, bet tavoj 
“auza” ir bankinė knygutė. 
Jinai tavęs nemylės. Velnias Į

G. Kojinės ilgos, iki kelių. 
Kojinės rišamos spalvotais 
parištuvais, kurių galai išlei
džiami iš jin kojinės atlankos. 
Parištuvų spalvos: pirmai ski
lčiai geltona, antrai — žalia, 
trečiai — raudona, ketvirtai

(Tąsa 4-tain pusi.)

žeaklas:
Skauto vyčio — juodas ro

mbas — mėlyna lelija.
Antrojo — mėlynas rombas 

kia dvasios nykštukų, bet vy-,— balta lelija,
rų, kupinų garbės ir pareigos Pirmojo — violetinis rom- 
jausmo. Mokykla nieko ta krv l)a« — balta lelijų.
ptimi nedaro, o jei ir darni Viršaičio pavad. — raudo- pės metų žvaigždutės, 
kų, tai taip naiviai, nežymiai.! »a» rombas — balta lelija. 3. Kelnės trumpis, mėly- 

Ne vien ta kryptimi Sk. V v- Viršaičio — žalias rombas uos; žiemos metu pusgalife, 
čių veikimas centralizuojama"'* — balta lelija. dengiamos spalvos.

Tuntinink. pad. — juodas
rombas — balta lelija.

Vyr. štabo Sk. V. — juodas 
rombas — balta lelija.

ŠIE PAPRASTAI BUDAI 
LENGVINA DANTŲ 

DYGIMĄ.
Buk atsargus vaiko maitinlma 

dantims kalantis. Nepervalgydyk. 
Dabok vidurius ir jei tik pasirodo 
nevirškinimas, gesai arba užkietėji
mas, duok jam keletą lašų nekenks
mingos, gardžios, Fletcherio Casto- 
rijos. Tas paprastas būdas paleng
vino dantų dygimą milionams kū
dikių — motinoms taip-gi. Nes per 
virš 30 metų Castoria buvo ištikima 
motinų talkininkė visur. Ji greit už
migdo piktus ir nerimaujančius vai
kus — ir ji yra augmenlnė. Todėl

5. Mėlynu Švilpuko virvelė, jus jos visada galite duoti pagal rei- 
* kalą. Ji padaro ricinos darbą, tik

=------------------------------------------------- *— geriau ir švelniau. Del jūsų apsau-
fyĮ gos butelis tikrosios Castorijos turi 

— ! -"***^*“'rri Pletcherio parašų.

4. Kaklaraištis — tautinė 
juosta, keturių pentim, pločio; 
tamsiai mėlynas dugnas, juo 
das raštas, raštas liet koks.

gaisrininkas, 
gamtininkas, 

į higieninkas, stovyklautojas, ū- 
kininkas, bitininkas, raitelis, 

vertėjas, komersantas, šaulys, 
korespondentas ir sodininkas.

Sk. Vyčių amatai yra ne 
kas kitas, kaip Sk. Vyčių spe
cialybės. Sk. Vytis turi tiek 

. j prasilavinti savo specialybėse, 
kad reikalui esant | galėtų už
sidirbti pragyvenimui.

Skautai Vyčiai veikimo at
žvilgiu skirstomi į dvi katego-

, bių: sanitaras, zulins ir| 1 ’
dviratininkas,

nužiūrėti ir vedyboms pasi 
ruošti. Vasarai atėjus, galimai tuojau pribus su savo divor- 
bus du zuikiu nušauti: atos- su-
togas paimti ir... apsivesti.
Mat, esą, laikas, tai pinigas.
Teisybė.

Nors gal kaikurioms mūsų 
mėlynakėms “lelijoms” čia 
nusidėsiu, bet negaliu nepa
tenkinti ir “dobilo” prašy-

1(1. Nevesk tokios, kuri gat
vėje ar kur kitur nepažįsta
miems “akis rodo”. Ji, vienu 
žodžiu sakant, “no good”.

11. Nevesk tokios, kurios 
galva pramušta i “dencius”, 
į “pares” ir t. t., ir iš jų

nio. Tat, mano patarimai, “do ' Sr!^a rytmetį. Vedęs tokių'
bilėli”, yra tokie: namuos įsteigsi pragarų.

1. Neeiškok pinigingos, bet , 12* Nevesk mergelės, kurios
gerai nepažįsti. Atmink prie
žodį; “ir katės maišė niekas 
neperka”.

13. Ant* galo, “dobile”, 
Arėk į tokių, kurios veK^ tik lietuvaitę ir katali- 

kremo, pauderio ir k?* Ne lietuvaitė, tegul ji bū

darbingos. Paėmus tinginę, 
žinai kas atsitiks: ji miegos, 
plėtkus nešios ir tau tavo ne
turtų prikaišios.

o,
veidas
pento storu sluoksniu padeng-} 
tas. Kai nusipraus, tau rei-

Z-kės užsimerkti. Nepamiršk, 
kad senos arba negražios sie
nos, lubos grindys, tvoros vi
sados būna pentuojamos. I

3. Saugokis tokios, kuri 
pirmoj pažinty jau teirauja
si, ar turi “armabilų”. Reiš
kia, ji jau pajunkus prie 
“raidų”, važinėtis. Apsive- 
dus “armabilas” jai bus 
“first”, o pats busi “se- 
cond ’

4. Neimk “lelijos”, kuri 
nekenčia mažų vaikų. Ji ne- 
bus gera motina arba visai 
nenorės motina būti.

5. Nevesk mergelės, kuri 
mėgsta “munšainukų” patrau 
kti. Ji neužaugins gerų vaikų.

6. Jei pasirinktųjų sau “le
lijų” pamatei cigaretų rū-

na gražiausia, geriausia, ji 
tau ne pora; ne katalikė, 
tegul ji būna lipšniausia, ma
loniausia, ji tau ne draugė. 
Mišrios šeimynos niekuomet 
nebūna laimingos. Gyvenimas 
mums šimtus pavyzdžių rodo. 
Surašiau trvlikų nnmerų. 13 

numeris, sakoma, visados ne-

Skautystės sistema rūpinasi 
duoti jaunuoliui galimyliės 
kiekvienu momentu būti savo 
vietoje. Būdo pastovumas, vy
riškumo, prievolės jausmo, 
kantrumo bei patvaros, pasi
tikėjimo savimi, dvasios kil
numo išugdymas, triūso pa
mėgimas, ištikimyliės ir pa
triotizmo sutvirtinimas štai 
faktoriai tam tikslui atsiekti. 
Sk. Vyčių Org-ja irgi to gei
džia.

Turint, viską prieš akis sva-
rijas — aktyvius ir pasyvius. Į rbu, kad kuo daugiau mūsų 
Aktyviaisiais Sk. vyčiais lai- tautiečių skautyste susidomė- 
komi visi tie, kurie aktyviai Į tų. Juk tik skautystė ūgdo pi- 
dalyvauja organizacijos vei-: Inutinę asmenybę, kurių dėka 
kime. Pasyviaisiais laikomi galima tikėtis tautai švieses
visi tie, kurie aplinkybių ve
rčiami ilgiau ar trumpiau ne
gali dalyvauti skilties ar dr- 
vės gyvenime. Pasyvūs Sk. v. 
palaiko | su kitais idėjinius ry
šius ir remia juos medžiagi
niai. Tokiais pat laikomi ir 
skautų organizacijoje einu ko 
kias nors pareigas. Pasyvūs 
sk. v. visumet gali tapti ak
tyviais.

Patogesniam ir produktin- 
gesniam veikimui sk. vyčių o- 
rganizacija skirstosi viene
tais. Pagrindinis vienetas — 
skiltis, susidedanti iš 5—9 ak
tyvųjį} ir kiek norima pasivų- 
,jų narių. Skiltis pasirenka vie 
nų kurį nors žymų tautos vy
rų patronu ir stengiasi sekti 
juo gyvenime. Skilčiai vado
vauja pirmasis ir antrasis ku-

laimingas. “Bunk”! Netikėkit 'riuos renkasi patys skilties
burtams. Nesenai vienam laik- 
raštv skaičiau, kad viena mer- 
gėlė ištekėjo už sumanaus vy
ro 13 d. mėnesio. Visi sakė— 
ji bus nelaiminga. Šįmet ta 
pora švenčia sidabrines (25 
m.) sukaktuves ženybinio gy
venimo. Ji vyrų, vyras jų my
li ir laimingai gyvena. Sukak
tuvėse viens kitam “prezen- 
lų” nupirko.

Taigi ir visi, nornitieji ves
ti, dairydamiesi sau, kaip sa

kant, tuojau, kaip sakoma, skomą, “pelės”, kuri padėtų 
jiems vargelį vargti, jei pri
silaikys tų mano 13 patarimų, 

‘mamės” ar “papės”, bet [laimingai gyvens.

jų “peržegnok”. Ji yra išmo 
kus rūkyti ne namuose nuo

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

(Tąsa ant 3 pusi.)

šaukiama tarnybon. Pirmojon 
ugni,n šaukiami jauni darbi
ninkai. Jei jie, prireikus, turi 
daugiau už kitus vargti ir 
kentėti, tad ir senatvėje jie 
turi būt atatinkamu gyvenimu 
aprūpinami. Tas aprūpinimas 
tinkamiausias gali būt tik 
atatinkamos gyvenimui pensi
jos.

Pirm visnko yra reikalin
gas darbininkų susipratimas.

Aguona.

vos “produceris” Lietuvon
' išvyksta gegužės 24 d., laivu

Oscar II.

TUBBY

X c. G. Lukšis, žinomas 
judomųjų paveikslų iš Lietu-

Skyriaus Vado padėj. — ža i Stovyklose arba iškilose — 
lias rombas — auksinė lelija. J juodos spalvos, mėlynais 3

Vado — violetinis rombas1 cnt. kraštais skepeta.
— auksinė lelija.

nės ateities.
Skautų Vyčių Uniforma.

(Ištrauka iš sk. vyčių statuto) 
§ 32.

l.Skautu skrybėlė (fet rasą.
a) Prišaky įsegtas Lietuvos 

Skautų Brolijos ženklas (bal
ta lelija).

b) Prie kairiojo šono pri
segtas, ąžuolo lapeliais ir a- 
šutų pluoštele papuoštas, tau
tiškų spalvų apvalus ženklas. 
Ženklelio inicialai “S. V.”

Pastaba. Stovyklose ir iški
lose galima dėvėti mėlynos 
spalvos valtukę.

2.Skam fų m a rškiriia i.
a) Be antpečių.
b) Ant kairės rankovės, spa

RADIO IŠPARDAVIMAS
KAINOS SUMAŽINTAS

nariai, o tvirtina tiesioginė 
vyresnybė. Veikimo planai 
svarstomi, nauji nariai prii
mami ir dirbama sulig visos 
skilties nutarimu. Skiltyje ve
dama skilties knyga su narių _
sąrašu, trumpomis narių bio- ,®* C. A. Radiola 33 už $32.00 
grafijomis ir fotografijomis i Every Ready 8 tūbų už $35.00 
bei kronika. ,Atwater Kent 7 tūbų už 35.00

Bosb 8 tūbų už .......... 39.00
Crosley 8 tūbų už .... 28.00 
Brunswick Radiola už 24.00 i 
Majestic 8 tūbų dynamic 49.00

Kelios skiltys sudaro drau
govę, viršaičio vedamą. Vir
šaitį renka skilčių pirmieji. 
Viršaitis turi pavaduotoją^ 
Draugovės svarbesniuosius 
reikalus sprendžia Taryba, 
kurią sudaro viršaitis, pava
duotojas, pirmieji ir antrieji.

Skautų Vyčių obalsis tar
nauti artimui. Turint domėję 
šių dienų žmonijos saunaudiš- 
kumą, altruistinių jausmų au
klėjimas ypač pageidautinas.

Philco 8 tūbų dynamic 49.00 
Visos sėtos elektrikines A. 

C. su tūbomis ir garantuotas. 
Galite pirkti ir ant išmokėji- !
mo.

REX RADIO SHOP
3343*80. HALSTED ST. i 

TeĮ Boulevard 3986

VISUS PRAŠOME RAŠYTIS

Į š». Kazimiero Draugijos Narius
METINIS NARIO MOKESNIS

2 DOLERIAI
Už tai gaunama įvairių gražių knygų 

TAI PAČIA! SUMAI,
(įskaitant ir persiuntimą)

Kas nori visam amžiui priklausyti prie ŠV. KA
ZIMIERO DRAUGIJOS ir kasmet gauti gražių ka
talikiškų knygų, yra kviečiamas rašytis į

a) AMŽINUS NARIUS. Nario mokesnis — 35 
doleriai.

b) TIKRUOSIUS NARIUS. Nario mokesnis —
50 dol. atimtinai.

c) GARBĖS NARIUS. Nario mokesnis — 100 
dol. arba tiek pat Lietuvos Laisvės Paskolos bo- 
nais.

Kiekvienas amžinas, tikrasis, ir garbės narys 
gauna iš Šv. Kazimiero Dr-jos Centro atatinkamą 
gražų diplomą.

Kuo į didesnius narius įsirašysi, tuo daugiau 
paremsi katalikišką spaudą, tuo kilnesnį ir gar
bingesni darbą atliksi.

1930 METAIS

NARIAI GAUS 9 KNYGAS
1. Špilmano, Su magelanu aplink pasaulio, apysaka.
2. Špilmano, Žygis į Nikaraguą, Apysaka.
3. Šenjono, Meditacijos.
4.. K. Dikenso, Jaunuolėlių gyvenimas.
5. Kun. Stankevičiaus, Del ko aš turiu būti katalikas?
G. Prof. Toto, Jaunimo kovos.
7. K. Dikenso, Mažoji Dorytė, Apysaka.
8. Kun. M. Vaitkaus, Iš Įvairių pasaulių, Apysaka.
9. Kauno Kalendorius 1930 metams.

Kurie nenorėtų šitų' knygų, gali pasirinkti kitų iš
Šv. Kazimiero Draugijos leidinių surašo, kuris ran
dasi Kauno Kalendoriuje, arba ta sąrašų galima gau
ti iš Šv. Kazimiero Draugijos atstovo Amerikoje 
Kun. St. Stonio, arba tiesiog iš Šv. Kazimiero Drau
gijos, Kaune Rotušes Aikštė G, Litliuania.

Įsirašyti į Šv. Kazimiero Draugijos narius galima 
per Šv. Kazimiero Draugijos Įgaliotinį Amerikoje 
šiuo adresu: Rev. S. Stonis, 41 PPovidence Street, 
AVoreester, Mass., aiba tiesiog į-Šv. Kazimiero Drau
giją aukščiau nurodytu adresu.

KUN. S. STONIS
šv. Kazimiero Draugijos Įgaliotinis Amerikoje.

1 i------------ i i —-r---------------itti

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
i Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 
' tikrą specialistą, ne pas koki nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken- 

I kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
i po pilno išegzaminavimo. Jus sutau- 
I pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų 
, daktarų negalėjo pagelbėt jums del- 
' to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymul žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Seope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologiškas egzamlnavl- 

1 mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, Ir jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš 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, Įsi
kerojusią, chronišką ligą, kuri ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlioktt neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 10H
20 W. JACKSON BLVD.

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

Nedėliomls nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

*

TABLETS
Antiseptika
Nepriledsk 
Ir Gydyk 
Užkimimų 
Sopamų 
Gerklę 
Kosulį

ČMade bį
* —itin Pkanuical Co., Saint Loola, U. S. A.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls Is a Famons Vlvanl Sėt and In- 
cludea faee povvder, JI.00; Rouge. 75e, 
Tissue Cream JI.00, Depilatory J1.0#, 
Karlai Astrlngent JI.75, Bath Salt 1.00, 
Tollet VVater JI.25. Perfume $2.75, Brll- 
llantlne 75e. Skln VVhltener 76c. Totai 
Value JI2.00. Spėriai prlce, JI.97 for all 
ten pleces to Introduce tįsis line.

Vardas ...................................
Adresas ..................................
Siunčiame per paštą COD

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

Bes Van 580-Sth Avi New York

Adoni* Ha» a Paying Proposition.
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LIETUVIAI AMERIKOJE

SHEBOYGAN, WB.
Pavyzdinga kolonija.

Š. m. pastarąsias dvi sa
vaites prieš šv. Velykas vie
šėjau liet. R. Kat. Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šv. par., 
kuriai vadovauja gerb. kun. 
Pr. Garmus.

skaito ir rašo lietuviškai, tai 
žinau iš patyrimo, turėdamas 
progos juos egzaminuoti. To
dėl tėvai gerb. mokytojams 
yra nuoširdžiai dėkingi, kų iš 
pačių tėvų esu girdėjęs.

Šioj kolonijoj veikia ir Vy
čių kuopa; ji turi savo cho
rų, kuris gieda bažnyčioje,

Užsisakykite dienraštį 
“Draugų’.

Kadangi visi lietuviai yra 
susidomėję Vyčių 38 kuopa, 
kaip ji ruošiasi prie L. Vyčių 
18 Seimo, todėl patartina vi
siems lietuviams užsisakyti 
dienraštį “Draugų”, nes jame 
telpa visos žinios iš Keno- • 
shos ir visas Vyčių darbas f 
kas link seimo.

Skaitydami “Draugų” su
žinosite, kas dedas pas lietu
vius čia, Kenosbiuje, ir viso-

šeimynų. Automobilius PASKUTINIS MARŠRUTAS pu rup. svet., Brooklyn, N. Y.

'chorui vadovauja p. O. Pik- 
Slithoygano miestas žmonių pef gy Velykas cho_

kiekiu sudaro 40,000 gyvento-• Mu. ir
jų; geografine miesto padėtis - ;Sluokvtas jT. Mišias. J 
- graži: prie pat Micl. ežero, Gwb klebono iniciatyva/! ..Drang,.. galite 
ir iškilioj vietoj; todėl orasA L R K susivieniji.. R K Fedyracijos 8kyri, 
no yra sausesnis uz kitų is..mo kuopa ir k organizacijos pas Vincentų Olišauskį, arba
valst. miestų orų ir dangus
giedias. Ine ruogįa \vis. valst. “Lietu-

Lietuvių parapijų pačiame'^ Dien,„ gios jškUm& tau
Sheboygane sudaro 150 šei-1

šiais metais vasarų Sheboyga- pas kun. A. Bublį
Vytis.

tišku atžvilgiu tuo yra svar-
mynų; jai priklauso dar Port'Wog; kad suartina 
AVaehingtono lietuviai katuli-: kiusįus lietuviu6 iMvijoji y.

R8SELAND, ILL
o*kai - 35 šeimynų sustatė. pa- artimes.

Port Washingtono liet. kat. n-n pažintin |ietuyh} jauni.
turi savo bažnytėlę, kurioje

‘' Grafas kaimiečio bernas ’ ’.

pastebėtinas dalykas, tai vie
tos vieno lietuvio rankų dar
bo ypatingas didysis altorius; 
garbė jam.

Būdamas Sheboygane, jau
kioj par. bažnytėlėj klausiau 
Velykų išpažinčių ankstybu 
rytu ir vėlybu vakaru.

Malonu man pažymėti, kad 
Velykinės išpažinties reikalų 
žmonės supranta; klebono pa
skatinti veržti veržėsi prie 
klausyklos.

Pirmų Velykų dienų kone vi 
si parapijiečiai “in eorpore” 
ėjo prie Dievo Stalo priimti 
Kristų į savo širdį, prašyda
mi iš Jo gausių malonių.

Parapijoj veikia šeštadie
niais ir sekmadieniais pra
džios mokykla; jų lanko 60 
vaikelių.

Joje dėstoma lietuvių kal
ba, religijos mokslas ir moko
ma auklėjimo.

Mokytojų personalų sudaro 
vietos mokytoja p. O. Piku- 
čiūtė, p. B. Vaškevičiutė ir 
klebonas.

Mokyklos vaikeliai gerai

1930 m. pradžioje pas rose- 
mas ir atgaivina tautiškus' iandiečius “oldtimerius” kį- 
jausmus. ilo mintis suvienyt visas kata-
Reikia pažymėti, kad “Liet. 'likiškas draugijas ir remti 

.Dienos” iškilmės pradedamos jaunimų sporte. Pradėta atsi-1 
pamaldomis, kurios įvyks Pa-Laukti į draugijas gražiausio! 
neles šv. Nekalto Prasidėjimo' turinio laiškais. Žinoma, visiII v V • • j e '
bažnyčioj. įmatė reikalų remti jaunimų,

Verbų sekmadienį dariau bet ne visi da prisidėjo. Iki 
rinkliavų ateitininkams. Paly-*?jol tik šios draugijos yra 
ginamai mažoj lietuvių kolo-j įstoję: Šv. Vinceųto, S. L. R. 
nijoj surinkta graži suma K. A. 33 kuopa, Vyčių 8 kuo-
$167. !pa įr Alumniečiai. O kų mano

Linkiu parapijos vadui ir kitos draugijos?
veikėjams kuo geriausio pasi

turi:...................
5. Iš šių šeimynų ir “Binge

lių” yra: profesionalų:
a) daktarų ..............
b) dentistų ..............
c) advokatų ..............
d) inžinierių ..............
e) graborių ..................
f) mokytojų ..............
g) nursių ..............
h) vaistininkų ...............
i) sportininkų ..............

Biznierių ___ Ūkininkų....
6. Šios kolonijos lietuviai 

turi sekantį draugijų skaičių:
a) pašalpinių draugijų-----

ir centralinių draugijų kuo
pų ........... b) kitų įvairių dr-
jų ...........; kliubų ........... ir
sporto ratelių..........

8. Iš jaunimo yra einančiu 
į: a) College .......... ; b) Uni
versitetų .............. ; c) Normai
Scliool ....; d) Nursių Kur
sus ...................

Kolonijos Lietuvių turtas 
vertas apie $.............. :....%

Šias žinias suteikė 1930 me
tų ........ mėn............d..............
.... Laikraščio skaitytojas. 

Parašas ......................

C. G. Lukšio judamieji iš 
• Lietuvos paveikslui — nauji 
ir įdomūs — bus rodomi se
kančiose vietose:

Gegužės 1 d. šv. Kaz. drau
gija svet., AVestfield, Mass.

Geg. 2 d., Liet. svet., Staug- 
ton, Mass.

Geg. 4 d., Liet. svet., New 
Britain, Conn.

Geg. 5 d., Liet. svet., Bri- 
gliton, Conn.

Geg. 6-7 d., Liet. ūkėsų 
klubo svet., AVorcester, Mass.

Geg. 11 d., Liet. svet., Mon- 
tello, Mass.

Geg. 12 d., bažnytinėje sve
tainėje, Hartford, Conn.

Geg. 13 d., Liet. Pol. klu
bo svet., Kearney, N. J.

Geg. 14-15 d., parap. svet., 
Newark, N. J.

Geg. 16-17 d., Šv. Jurgio 
parap. svet., Brooklyn, N. Y.

Geg. 18 d., Apreiš. Pan. ,Šv.

Geg. 19-20 d., Karalienės 
Angelų parap. svet., Brook
lyn, Y.

Rodys ir aiškins
C. G. Lukžis.

Kas ko bijo?
Smuklėj pas žydų kalbasi 

du draugai.
—Ko tu, Petrai, įgėręs la

biausiai bijai, kad toks nera
mus atrodai?

— Labiausiai bijau Dievo,

nes girtam nebėra malonių. 
— Aš bijau velnio, kad ne

užgestų ant sprando, kaip tam 
gaspadoriui. O tų, lėkį, ko taip 
bijai, kad vis neramus vaikš
čioji.

— Ui! Aš labiausiai bijau, 
kad jūs gėrę, gėrę, galit ne
beužtekti stambiųjų ir man 
neužmokėję pabėgti. Tai ši 
mano didžiausia baimė.

SKAITYKITE IR PLATO* 
KITĘ “DRAUGĄ".

Antrašus

PAIN-EXPELEER

TRUMPA LIETUVIŲ
SKAUTUOS ISTORIJA.

sekimo ir visiems aukotojams 
tariu nuoširdžiai ačiū.

Kun. P. Karalius,
Ateitininkų atstovas Am.

KENOSHA, WIS.

p e c »_ s pa r. - s
r • 1 T -r-

(Tųea nuo 3 pusb)
— mėlyna, penktai — juoda.

7. Visų laipsnių sk. vyčiai 
turi dvišakų, iki pažastų, laz
dų, dėl patogumo galima su darbščių dukterų, šis darbas

Laikas visiems susidomėt 
Amerikos lietuvių jaunimu, 
nes mes, seniai, baigiam pa
šant, o kas mūsų vietų už
ims, jei ne mūsų vaikai?

Taigi eikim visi iš vien su 
mūsų jaunuoliais.

Štai, gera proga dabar pa-
Šauniai pavyko. sirodyt, kad mes mylim savo

Šv. Onos draugijos sureng- j vad<us ir jų darbus. Nedėlioj, 
tas teatras “Piloto Duktė”, I gegnės 4 d., 7:30 vai. vak., 
bal. 6 d., šauniai pavyko. Ar- j Parapijos svetainėj bus gra- 
tistės savo roles gerai lošė, teatras Grafas Kaiinie- 
publika liko patenkinta ir vi-/‘*° Bernas . Rengia visų dr- 
sa gėrėjosi veikalu. jy susivienijimas. Lošėjais

Ačbj ’p. Onai Laučienei ir|bus seni Kozclando artistai 
.(ievai .(nzcnienei už surengi- “old Tikietai *“> P"‘

to vakaro. Jau senai ke- «k -
. • v. . . . , . pusė dolerio,noslneciai yra matę tokį gra- 1 ’

žų veikalų. Viskas išėjo gra- Ra.p.
žiai.

Kadangi reikėjo “kostiu
mų” 30 artisčių, ir juos ran
duoti buvo per brangu, todėl, 
pasišventimu p. Laučienės

Milijonai 
JflSŲ

pačių žmonių kalba
nira kito tiekio linimeoto, ko
ris veiktų taip urnai, taip pa
tenkinančiai kaip PAIN - EX- 
PELLERIS. Jie naudoja jį nuo 
Pergalimų, Skausmų, Krutinčje, 
Galvos Skaudėjimų, Pečių Gėli
mo, Skaudamų Muskulų, Sustin
gusių Sąnarių, Išsinarinimų, Nu- 
simušimų, Reumatiškų Skausmų, 
Neuralgijos ir t. t. Ir greitai jie 
susilaukia neįkainuojamos pa
galbos. _ ,

Tik persitikrinkite, kad gauna
te tikrąjį. INKARO vaisbazenklis j 
ant pakelio yra jūsų apsaugotojo. 
Savo turiniu brangi ir įdomi kny
gutė yra įdedama su kiekviena 
PAIN-BXPELLERIO bonka.

Parsiduoda visose vaistinėse.
Kaina 35 ir 70 centų bonka.

KAd luCHTCO.
muryako south rims arų. 

BROOKLYN, N.Y

Kl I LS PA ! N -

STATISTINIU ŽINIŲ 
RINKIMAS.
ANKIETA.

V *.

r’’S a long road that knows 
no turning out for some 
reckless driver! What you 

really need is one of our Auto 
Combination Policies!

Only one premium—and a great 
big organization “at the wheel” 
to help steer you out of troublė 
when trouble comes!

./E T N A -1 Z E
Pitone for rate 

V. RUKSTALIS 
Insurance

2423 \V. Manjuctte Rd. 
Telephono Hemlock 5219 

Loop Office 
230 S. Clark St. 

Telcphone State 3380 
Chicago, III.

■v

HARDWARE & PAINTS

dirželiu.
Skilčių (būrelių) pirmieji 

iškilmėse ar paraduose turi 
prie savo dvišakės prisegę ski
lties spalvos trikampę gaire
lę 35 cnt. ilgio ir 15 cnt. plo
čio su išsiūtu skilties patrono 
vardu.

8. Paskautininko, skautinin
ko ir vyr. skautin. uniformo 
nekeičiama, tik ant kairės ki
šenės, vietoj kitų pareigos že
nklų, s. v. pareigos ženklas ir 
prie kairiojo skrybėlės šono 
nustatytas Sk. V. ženklas.

9. Pasyvūs skautai Vyčiai 
dėvi Sk. V. uniformų tik ei
dami kokias pareigas Sk. Vy

liko atliktas už mažų kainų.
Dėkui A. Lauraičiui už iš

lavinimų veikėjų veikale. Jis
Bendrų kolonijos žinių.

Kolonijos pradžia ..............
dirbo iŠ pasišventimo. Dėkui n)etais Sioje ko|onjjoje }.,.a;

1. Šeimynų ...............jose vi

Izoomls maliava bal
ta ir visokių spalvų. 
Galima vartoti iš lau
ko arba viduje.
Tik *1.48 Gat

Kwik-Kotc Varnišis, 
kuris išdžiūsta j 4 va
landas. Galima vartoti 
ant fiorų.l medžių arba

_ „ .... . _ . klljankos. Taipgi duo-
Tvirto išdirbinio Wheel Baris storo plieno ųame 3 colių brtišj su 

vidurls Ir geležinės kojos pats geriausias dėl kiekvienu galionu, 
namų vartojimo. Tik .... ......................*3.98 Galionas Tik *3.00

ii V. Juzienui už estrados iš
puošimų. Garbė šv. Onos dr- 
jos veikėjoms.

“Piloto Duktėje” vaidino 
šios: Piloto žmona — O. Lau- 
raitienė, Piloto Duktė — (J. 
Lauraitaitė) vėliau — E. Lau-

tso yra ypatų.
2. Iš Lietuvos “singelių” y-

ra: vaikinų .............. ; mergi-
«ų..v.............

3. Mišrių (su kitataučiais
1 apsivedusių) šeimynų ..........

Valspar Varnišis vl-
Pll8en flat sienos maliava galima maliavo- alems žinomas. Galima 

tl sienas, medžius, radiatorius, ir ant wall YjduJę arba lš-
popieros visokių spalvų. Syki mėginsiu visa- }^ko' g^'gg
dos vartoti. Tik................................... *2.50 Ga,<

St. Louls "Dutch 
Boy" Whito Lead. 100

Ateikite Arba Telefomiokltc Bafaycttc 4080 .VMP11 tu nąPrlstatom Visur SVarU .............. *11.98

JOHN DĖRINGIS
eaitė, Kotuos mioterys - O.l 4 Nuosavius namus turi 
Mockienė ir G. trbikaitė,
Tarnaitės — M. Pinigaitė ir 
K. Klevickaitė, Dvasios — J.
Mažeikaitė, T. Jusis ir K. Ju- 
sis, Ragana — M. Milašaitė,
Krikščionės — S. Kiserauskai

4414 So. Rockwell Street 
1 ■— —

čiuose, arba per iškilmes, su-į^*’ Karcauskaitė ir E. Oli- 
vnžiavimus, stovyklas ir 1.1, jšuuskietiė, Romos ciesorienė - 

10. Skautai Vyčiai, einu'O. lJiuraitienė, Jos tarnaitė 
skautų dr-vėse paskiltininkų,j Marculaitikė, (iš šio vi-
skiltininkų ar adjutantų pa-į*^ pulko, pusė turėjo po dvi 
reigas, dėvi nustatytų skautų,>oli. Daug vietos užimtų visų 
dr-vės uniformų, tik prie kai-;vardus sužymėti). Piloto tar- 
riojo skrybėlės šono turi Hk.(naitės — 0. Laucalitė ir O. 
Vyčių ženklų. Vadapolaitė.

Uy/as Toleinis. I Putnpūris.

Šiuos naujus Columbia Rekordus privalėti/ 
kiekvienas įsigyti. Tas visas dainds jus gir
dite per Radio iš stoties W.C.F.L. nedėlio- 
mis nuo 1 iki 2 vai. po pietų ir iš W.H.F.C. 
Ketvergais nuo 7 iki 8 vai. vakare.
Duodami lėšomis JOS. F. BUDRIKO.

Pensylvunijos Anylekasiai
10” 75c

16162F(Gaspadinė Anų Dienų 
(Zanavikas

K. Menkeliūniūtiė ir F. Stankūnas ,
16161EVValio Dalgele! (Mikas Petrauskas) Folk Kong 

(Geismai ir Svajonės (M. Petrauskas) Folk Song 
Mahanojaus Lietuviška Main&rių. Orkestrą 

16t60F(Lazdijų Polka Orkestrą with Incid. Singing 
(Mylinio Polka - Orchestra

Ar Tau SesSlia, Orchestra with Incid. Singing
Mahanojaus Lietuviška Mainerių Ork. 1615CF

Aš Žirgeli Balnosiu
K Menkeliunlutš ir V. Stankūnas 1G139T

Atie Rudenis Užšalo
Mahanojaus Liet. Mainerių Ork. Singing

by A. šaukevičius and J? Wichalonis 16149F 
Atneša Diedas Kukulių Viedrų, Folk Song

Kastancija Menkeliunlutė ir F. Stankūnas 1615KF 
Baltos Rankelei

Mahanojaus Liet. Mainerių Ork. Singing
by A. šaukevičius and Wichalonis 16149F 

Bernelio Polka, Oreh. witli Incid. Singing
Mahanojaus Lietuviška Mainerių Ork. 16157F

Čigono Meilė (Valcas) ................. Lietuvių Tautiška Ork. 1615DF
Eisim Laukan ........................ .. A. Vanagaitis ir J. Olšauskas 16145F
Krano Polka .. Mahanojaus LletuviSka Mainerių Orkestrą 1C142F 
Ganėm Aveles, Folk Song

Kastancija Menkeliunlutė ir F. Stankūnas
Gul šiandienų .................................... Jonas Butėnas, Baritonas
Jaunas Senis . . , ................................. A. Vanagaitis ir Akiras
Kačiukas .................................... A. Vanagaitis ir J. Olšauskas
Katriutės Polka ..........................  Mahanojaus Lietuviška

Mainerių Orkestrą, Singing by A. šaukevičius 
Kelkis Berneli, Orchestra with Incid. Singing

Mahanojaus Lietuviška Mainerių Ork.
Klaipėdos Polka ................. Mahanojaus Lietuviška

Mainerių Orkestrą, Singing by A. šaukevičius 161471* 
Lietuviško Kliubo, Polka

IVorcesterio Lietuviška Orkestrą
Lik su Dievu Panitella ............ Mahanojaus Lietuviška

Mainerių Ork., Singing by A. šaukevičius ir M. Urbas 
Linksma Diena Mums Nušvito

Jonas Butėnas. Baritonas ir Kvartetas
Linksmas Amerikietes ................. F. Stankūnas, Baritonas
Linksmybės Polka ................. IVorcesterio Lietuviška Ork.
Liūdnas Kalnėnas ir šventa Lucla ...................... E. Velazco
Man Tik Rodosi ................. Antanas Vanagaitis, Baritonas
Mergyte Jaunoji .......................... K. Menkeliunlutė, Soprano
Mhiuširdystė ................. K. Menkeliunlutė ir F. Stankūnas
Motušaite Miela .......................... K. Menkeliunlutė, Soprano 16144F
O—Čia—Čia, Comic Song Antanas Vanagaitis, Baritonas 16I54F 
Oi, Berneli Vienturį! K. . Menkeliunlutė ir V. Stankūnas 16151F
Oi, Dainos .................................................. Seserys Pąuliukonlutės 16153F
Oi, Skauda, Skauda. ... K. Menkeliunlutė ir F. Stankūnas 16139F
Onyte .......................................................... Seserys Pauliukontutės 16153F
Paprieniokų Polka .... Mahanojaus Lietuviška Main. Ork. 16142F 
Pasaulis Stovi ...................... Antanas Vanagaitis, Baritonas 16152F

Rekordus siunčiame ir į kitus miestus.

JOS. F. BOORIK. -■
3417 $o. Halsted St. Tel. Boulevard 4705

CHICAGO, ILL.

16155F
16141F
16148F
16138F

16147F

16156F

16159F

16137F

1614OF
16146F
16159F
12120F
16152F
16144F
16151F

Farnllymt w«»«n «ągy gųostton iwr bhhh»< Flsher
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Antradienis, Bul. 20 d., 1930 draugas

GRABORIAI: C H 1 C A G o J E PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
S. D. LACHAWICZ

UErUTIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuoplgiau- 
■ia. Reikalu meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2516

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

1439 S. 49 Court Cicero, III.
Tel. Cicero 6927

• « * v . •• GYDYTOJAS IK CHIRURGAS IT0WN OF LAKE ŽIBUTES į gijos, Austos Vartų parapijos atidarė antra ofisą (bu Dr. Laurai-
vni-onirė vsknrn tuti-n c,u — vlrfuj Belsklo-Rakščlo aptle-| . ah je, .uiengu \akaių paia- kos) po nr 2423 Wegt juarųuette Rd.;ko s) po

mergaičių po- pi jos naudai. Programa išpii- valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tei. 
... . '11- te 1 • • * Prospect 1930.tlalieija rengiu kų tokio liepa-Idė \\ ėst Sidės artistai. Zmo-, senas ofisas toj pačioj vietoj:’

...r ,. 1A. , .... . . 4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuoprasto “Motinos ---- ---- ---- ------ ..1—*1........  —

Gegužio 4 d.

MM Tel. Mldway liti

! DR. R. C. CUPLER
I

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir S4-tas Street

Telef. Canal 1713-4241•
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllalt 

Ir Ketvcrgals vakare

DAKTARAI:

Telefoną* Boulevard 1414

Simpatiškas — 
Mandagia —

Geresnis ir Piges- 
fiis už kitų patar
navimas.

Programas bus Šv. 
parapijos salėje, 46 
gatve, C vai. po pietų, 
nuoširdžiai kviečiame 
vauti.

Dienai’’, j nių buvo gana skaitlingai pri- 
Krvžiaus: šiliuke.
ir

Sv. 
jų 1 
tv”

Kazimiero Akuti. Remė- 
sk. rengia “bunco par- 

gegužės 14 d., 1930, Šv.

Rect 1930.
VVood Pirmiausia buvo Įvairūs tartj. 

Visus muzikaliniai dalykėliai, ku-:=== 
daly-’riuos išpildė J. Brazaičio mo-!J i 1

įkyklos mokiniai.
I Vėliau sudainavo duetų M.:

6 iki 8 vakare. Tel. Bouhvard 7820 j 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros- ' 

Nedėioir.is tik pagal su-

Dobrovalskienč ir A. Brazai-, 
tienė. Gana puikiai pasirodė.!

‘Grožvbės choras susi-

J. F. UIS KOMP.
i i > f ■. i « •

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Oflsss:

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Tel. Yards 1741 lt 1748 

SKYRIUS
4447 So. Fairltold Avenue 

SKYRIUS
1414 So. 49 Ct. Cicero 

Tel. Cicero T794
SKYRIUS

8201 Auburn Avenue 
Tel. Boulevard 8201

Kryžiaus parapijos svetainėj. Į rinkusius palinksmino gražio-' 
mis dainelėmis, kurių net tie- j 
jeta sudainavo.

Po jų pasirodė Moterų Sų-

A. L. DA VIBONiS, M. D.
4910 So. Michigan Avenue

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

i Ofiso Tel. Vlrginia 0088
Rezidencijos: Vaa Buren 6859|

DR. T. DUNDULIS I

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 Iki 18. 1 Iki 8 

dieną. Ir 4:84 Iki 9:84 vakar*

. 4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 4<th Street Chicago, III.

Tel. Hemlock 8700 
Rez. Tel.

J. F. BADŽIUS
• PIGIAUSIAS IJBT. GRABORIUS. 

CHKMMBOJIk
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negru kiti 
todcl, kad priklau
sau prie arabų iš
dirbi stės.

OFJSA8
688 West 18 St. 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel. Victory 4638

Phons Boulevard 4139

. A. MASALSKIS
GRABOIIUS

Masu patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes netari* 
ne išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue
u -- ----- - '■ : ■

I Prasidės 7:30 valandų vakare.
Bus gražų “praizų” ir skanių 
užkandžių. Nepraleiskite pro-
»os. j jungos 55 kp. choras. Žinoma,

-------------- {kaip visuomet, taip ir šį kar-!
Labdaringosios Sųjungos ljtų, sųjungietės vyrams neapsi-

kuopa rengia “bunco palty ” !leido.
Pagaliau buvo suvaidintasgegužės 21 d., 1930, šv. Kry

žiaus parapijos svetainėj, 
7:30 vai. vak. Neužmirškite 
atsilankyti, nes rengimo ko- 

■ misija žada kokį ten “surpri- 
se” visiems dalyvaujantiems. 
Valio, visi į “bunco party”!

Žaibutė.

IDĖJINIŲ DRAUGIJŲ 
VAKARAS.

«■.
West Side. — Balandžio 27 
Mest Sidės idėjinės drau-

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. IIALSTED STREET

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

Tel. Virginla 1290

DR. B. ARON
Prospect 0610

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 61-55 South Kedzie

Rez. 6622 So. \Vhipple 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant K’et.

veikalukas “Linksmos die-j 
nos”. Vaidinime dalyvavo pa-į 
lapijos choro nariai: O. Bag
donaitė — Marijona, turį

ADVOKATAI

tillgO ūkininko žmona, PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
2 Iki 4 Ir f Iki 8 v. v. 

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklln Blvd. 

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

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Westam Avenue 

Tel. Prospect 1488 
' Rezidencija 3859 So. Leavitt SL 

Tel. Canal 8884
Valandos*. 1-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

NedelloJ pagal susitarimų

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L.YDŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI

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

EZERSKI
t V 4 •

LIETUVIS GRABORIUS
Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 927.

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turtu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina pritinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
. 718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7632

J. Lulevičius
tiRABOflfufe IR 
BALSAMUOTOJAS

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
8103 S. Halsted 
St. Chicago, III.

Tel. Victory Uit

I. J. Z O L P

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
VEDĖJAS

1650 Weit 46th Street
Kampas 46tn Ir Paulina Sts.

. Tel. Blvd. 6103

Nulludtmo valandoje kreipkitės ] 
prie manęs. patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau | 
negu kitur. Koplj-fta dėl šermenų 
dykai.

J. Radzevičiutė-Teklytė ir Pr.
Suile 721 First National Bank Bidg. 

Balčiūnas — Antanukas, josi 3g s. DEARBORN ST. 
vaikai. Radzevičiūtė vaidini-Į Tei. Randoiph 5130-5131. vai. 10-5 

me rodė gana daug gyvumo.
J. Petraitis — senelis, vaidi
no kaip tikras senis. 8. Bag
donaitė — senelė, savo rolėje 
nudavė kaip septyniasde
šimt mėtų senelė. E. Klikunai- 
tė ir B. Zalatoriutė — našiai- i 
tės, A. Varaniutė ir M. Žibai- j 

tė — Teklytės draugės, L. La-1 
banauskas — pakeleivis, savo • 
roles atliko tinkamai ir gerai.

J; Labanauskas ir I. Saba
las — sodžiaus vaikinai, juo
du savo gyvumu ir laisvumu 
suvaidino tikrus, gražius 
Lietuvos sodžiaus vaikinų ti
pus. Ypatingai I. Sakalas sa
vo šposais žiūrovams 
skanaus juoko.

Solo dainavo A. Varaniutė,
M. Žibaitė ir A. šiauliutė Įjame. 8 lkl 9 ryte TeI p.epub. 9600 
M’est Side žvaigždės. Duetus į _
dainavo J. Labanauskas, J. ‘
Pašvenskis ir O. Bagdonaitė i 
su M. Žibaite.

Programai pasibaigus, kle
bonas gerb. kun. Draugelis 
širdingai padėkojo rengėjams 
ir artistams už trūsa ir darbų, 
publikai už atsilankymų.

Žmonės skirstėsi iš vakaro

Vakarais: 2221 W. 22nd Street 
(Su Adv, John Kuchinsku) 

Vai.: 5-8; ser. ir pėt 5-6. 
Tel. Canal 2532

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 819J

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

4-A
BUTKUS

UNDERTAKING CO.
; •'V?'#. SladKiy Be. 

Koplyčia Dykai
no West 18th Street

Caaal 8161

Persiskyrė su šiuo pa
sauliu 1930 m., balandžio 
26 d. Lietuvoj, Tauragės 
apskrityj, Naumiesčio pa 
rapijoj, Gardamo mieste
lio. Kapinėse yra laido
jamas šiandien 29 d. ba
landžio 1930 metais.

Brangus ir mylimas 
mūsų dėdele, ilsėkis ra
mini savo tėvynės žeme 
lėje, o mes būdamos toli 
už vandenynų, nepainir- 
šime brangaus dėdės nors 
savo maldose. Iš Lietuvos 
telegrama apreiškė liūd
nų naujienų mums, nes 
Dievo valia turi tas įvy
kti. Pasiliekam nusiminu
sios netekusios brangaus 
dėdės.

K. Maziliauskienė, M. 
Aitutienė ir kiti giminės.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St.. Room 1701 
Tel. Randolpk 0331-6332 Vai. 9-0 

• Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562 
7-9 vai. vak. apart Panedėlla ir 

Pėtnyčiofi • ^9 '

JOHN B. BOROEN
*f *-? f • ■> » i i i ' < I
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

suteikė'105 W’ Adams St- Rra- 2117
Telephone Randolph 6727

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

r ,• k .1 \

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonu Canal 2552

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Victory 8879

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

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

Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Ofiso Tel. Victory 8687

Of. Ir Rea Tel. Hemlock 3874

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

Antras ofisas Ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 

■ plet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
i Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republic 8488

OfidO Tel. Kedzie 0482 
Rezidencios Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniškų Ilgų

Ofisas 3600 W. Roosevelt Road 
Kampas Central Park Avė.

VALANDOS: 2-4 po plet, 7-9 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10-12.

DR. A. RAČKUSJ . * ‘ 1 f ii I
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo stalgias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 M’EST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 57 9S

DR. J. RIMDZUS ! DRl Al J- JAVOB
CHIROPRACTOR

■S’

4650 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878 

Nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.

Ofiso ir Ros. Boulevard G913

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

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

Res. 3201 S. WALLACE STREET

Tel. Hemlock 8151

Vai: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vaA.

Office: 4459 S. California Avė.
j

Nedėlioję pagal sutarti.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd 8treet 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6221
Rezidencija: 6640 So. Maplevrood 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

2435 \Vest 6 9 Street
▼aL: 9—12 ryte. l—4 p. p. «—9 

y. y. Nedėlioj susltarua.

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

i DR. P. Z. ZALAT0R1S
Gydytojas ir Chirurgas

i
, 1821 SOUTH HALSTED ST.

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR - 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue DR. CHARLES SEGAL

Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava, 
. Valandos 11 ryto iki I po pietų 

6 iki 8:30 vakare

Tel. Drevei 6323 
Vai.: 8 iki 10 ryto

6-8 vai. vakare

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

Palengvina aklų {tempimą kuria 
eetl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšt). Atitai
sau kreivas akla nuimu cataractua 
Atitaisau trumpą regyste ir tolimą

V alandos 9 ryto, iki 8:00 va- į re«>ste 
patenkinti ir pageidaudami1 kare’ Sered3irJS ir I etnyčio-į atsitikimuose egzaminavimas daro- 

ruosti daugiau panašių, pia- 18 DUQ y si»« klaidas.
mogų.

OFISAI:
*901 — 14 St. 2924 Washington yai 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAI

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

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

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėliomis 10 Iki 12

Telef. Midway 2880

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Astros klubas.

PRANEŠIM AL
Susivienijimas Lietuviškų 

Draugijų ir Klubų, Bridgepor- 
te, laikys savo mėnesini susi
rinkimų utaruinke, 29 d. ba
landžio, 8 vai. vakare, Chica: 
gos Lietuvių Auditorijos sa
lėje, 3133 So. Halsted St.

Visi atstovai ir viršininkai 
malonėkite pribūti; turimo 
daug dalykų apsvarstyti. Vie
nas iš svarbiausių, tai yra iD. 
L. K. Vytauto 500 metų jubi- 
lejaus apvaikšeiojimas.

M. Kadziauskas, sekr.

DR. NORMANTASI ii
NAPRAPATAS
.4 • * j | f ■ ■'

Persikėlė po num.

3236 S. HALSTED STREET
Tel. Victory 6965

Valundoa: 2-5 po pietų, 6-8 vakare

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

, Tel. Boulevard 1491

Ncilčliomls
Susitarus

DENTISTAI

JOSEPH J. GRISH
“/'v' •(Juozas J. Grisius)
ADVOKATAS

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

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9728

Speclalė atyda atkreipiama moky
klon vaikučiama

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 
18 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

Office Boulevard 7948

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

«46 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptlekos

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

3343 SO. HALSTED STREET
, . f*' 1 » r

Valandos: Nuo 3 — ė p. p.
7—9 vakare

DR. HERZMAN■ • 1, I t
I S RUSIJOS

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearboru Street
Room 928 

Tel. Franklln 417 7
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subatas

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
0PT0METRISTA3

Tel. Canal <211

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

Valandos* Nuo 9 Iki 11 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare

Seredoj pagal sutartj

52 East 107-th Street
Kampas Michigan Avė.

Tel. I’ullman 6950
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomls

Telephone
t

Central 1181

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Gerai lietuviams žinomas per SI 
metus kaipo patyręs gydytojas, ekl-. 
rurgas Ir akušeris.

Gydo stalgias Ir chroniškas II- 
gasvyrij, moterų ir valkų pagal nau- 
Jauslus metodus X-Ray Ir kitokios 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo Iš — Iš pietų U 
nuo 6 ik; 7:3S vai. vakara 
Tel. ofiso Canal 811S Rea Uo. s s ore 
2238, arba Randolph 6869.

F. W, CUERNAUGKAS
' t *

ADVOKATAS
184 North LaSalle Street 

CHICAGO, ILLINOI8
Nuo 9:89 iki B vai. vak. 

Office; 1901 So. Union Avą
TeL Roosevelt 8718 

Vai. BtM • Ud I

Ekspertas tyrimo aklų ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Iildg., kanp. 18 St. 2 aukštas 

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

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room l 
Phons Canal 0528

Boulevard 7689
Rea Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
VaL: Nuo I ryto Iki I vakare

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 3 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nodėl. nuo 10 )kl 12 dieną
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Pirmas Didedlis Chicagos Lietuviu Išvažiavimas Geg. 4 d. Chernausko Darže
C H I C A G O J E

ŠV. KRYŽIAUS LIGONI
NĖJ BUNCO PAR- 

TY”.

Trečiadienio vakare, balan
džio 30 d. įvyksta pačioje li
goninėje Mot. Sų-gos Chica
gos Apskričio “bunco” žaidi
mas. Visas šios pramogos pel
nas skiriamas ligonines kam
bariui įrengti. Tikslas gražus 
ir, be jokių abejonių, visi pri
valėtų tų’ gražų darbų parem-

skyrius ir kiti žada žymi!} pa
galbų.
Bridgeporto p. J. Dimša, ge

ras labdarybėje veikėjas, at
vyksiąs į išvažiavimų su pu
se Chicagos.

Brightonparkiečiai,

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

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

Gentlemen:
AVhile listening over WIIFC 

kurie i lašt Monday evening, April
vadovaujant J. Valskiui 
daug pasižymėjo Kolegijos rė
mime, K. Anužis, F. Gubistas 
ir kiti atvyks su savo sky
riaus muzika.

Town of Lakiečiai atvyksiu
t.i Ypatingai gražios sekmėsorganizuotai, vadovaujant J. 

priklausys nuo pačių sųjun- Lisauskui ir S. Paukščiui.

21 st, I heard a very interes- 
ting Lithuanian program. I 
enjoyed it very mucli especia- 
lly the young lady who sang 
a solo. It seems to me her na
me was tliis, — Bernice Stul- 
gity.

I would greatly appreciate

REIKALINGA

giečių pasidarbavimo. Kažku
rios kuopos gražiai darbuoja
si, ypatingai Marąuette par
ko M. S. 67 kp. komisijos p. 
p. Mickeliunienės ir Pumpu
tienės priekyje deda daug pa
stangų. Bet šis darbas nėra 
vienos, dviejų kuopų; jis pri
valu rūpėti lygiai visoms kuo
poms. Taigi trečiadienio va
kare pasirodys kaip šioje 
“bunco” pramogoje atstovaus 
visos Chicagos M. S. kuopos 
ir kaip jos atjaučia Apskričio 
gražiųjų darbuotę.

Taip pat noriu priminti, kad 
komisija prašo visų kuopų ir 
su dovanomis “prazais” pri
sidėti. Jei iš anksto nepasirū
pinta komisijai įteikti dova
nų, tai nors tų patį vakarų 
kviečiamos nuvežti kuodau- 
giausia jų. Jei pačios suteik
sime daugiau dovanų, komisi
jai mažiau reikės turėti išlai
dų.

Taigi, kaip kuopos, taip pa
vienės norės kviečiamos nuo
širdžiai pasidarbuoti šiame 
darbe. Štai, pav. musų myli
ma dainininkė, sųjungietė p. 
Marijona Janušauskienė yra 
pati viena paėmusi 25 tikietus 
ir tikisi visus išparduoti. Ar 
ne gražus pavyzdys visoms? 
Kur yra noro ir pasišventimo, 
ten ir visokie darbai turi ge
riausių sėkmių.

Šv. Kryžiaus ligoninėj vie
ta yra erdvi, svetelių daug 
talpins, todėl ir laukiama 
skaitlingai jų atsilankant.

Ta pati.

Marąuetteparkiečiai stoja į į it if I could liear her again. 
darbų. St. Stočkus, P. Vens- 
kus, V. Birgilas, P. Gailius, 
laikrodininkas A. Andreliunas 
ir kiti' pagelbės šiam išvažia
vimui, nes jų parapijos pik
nikas 11 gegužės.

Roselandas su West Pull- 
manu tikrai bus šiame išva
žiavime. M. Misiūnas ir Z.
Gedvilas tai užtikrina.

West Sidės St. Rokas at
vyks su nepaprastu choru iš
važiavimam >

Melrose Parko «K Žvirblis 
su pirmu Marijonų Kolegijos 
skyrių mano subitvt kitas ko
lonijas išvažiavime.

Povilas Simutis iš Brighton 
Parko žada sudaryti linksmų 
jaunimui žaisti orkestrų.

Lietuvių skalbykla: “Metro 
politan Laundry” nuveš pik- 
nikan reikalingus daiktus ir 
dovanas. Patarnaus P. Musys.

Bilietų išvažiavimui galite 
gauti pas visus “Draugo” a- 
gentus. Perkant bilietų, nusi- 
perkama teisė laimėti dailių 
dovanų.

Išvažiavimo Rengėjai.

SUNKIAI SERGA P. ZOFIJA 
LEŠČAUSKIENĖ.

Žinoma moterų draugijų 
veikėja ir įžymi Bridgeportie- 
tė, p. Zofija Leščauskienė, 
sunkiai sunegalėjo. Jų gydo 
Dr. Dovidonis. P. Leščauskie
nė jau nuo pereitų metų nesi
jautė stipri, o dabar visai su
tilpo. ,

Moterų Sų-gos 1 kuopa ir 
A. R. D.' (kurios p. L. yra am- 

Chicagos ir apylinkės lietu- žin« «arg) reiškia gilų sų-

PIRMAS IŠVAŽIAVIMAS.

vių į Chernausko daržų, Jus- 
tiee, III. įvyks ateinanti sek
madienį, geg. 4 d.

Šis pirmasis pavasaryje iš
važiavimas yra skiriamas Ber 
naičių Kolegijos naudai.

Pasklidus gandui, jog išva
žiavimo — pikniko pelnas yra 
skiriamas mokslo įstaigai — 
Kolegijai, tuoj atsirado žy
mių pagelbininkų ir rėmėjų.

jausmų ligonei ir linkėjimus 
greitai pasveikti ir vėl kartu 
su mumis darbuotis.

H. G.

NEDĖUOJ TEODOLINDA’

Ši linksma, Chicagoj pirmų 
sykį lošiama, komedija bus 
statoma scenoje L. V. “Dai
nos” choro vakare, gegužės 

Cicero žinomieji veikėjai: d., Veidužio salėj, 7:30 va- 
A. J. Janušauskas, P. Berno- Komedijų loš pasivy
tas ir J. Mockus stoja į darbų mėję artistai vadovaujant p. 
ir kitus ragina. J-

Be to, vakare dainuos mū- 
Dievo Apvaizdos p»r. Sv. sų žymiauaios mCT10 jfgos _ 

Onos dr-jos narės, vadovau- l?o|o. Kaminskas PažarskiS) 
jant p. O. Budvidienei pasi-'Ciapas> FeraTj{ajt5) Sidijkiu- 
moSė patarnauti otsilankon-1 UOTaitienė( Serscviėienė, 
Henris. 1 j,iknžiutė, Jovai&aitė, Sale-

Iš Nortli Sidės, Marijonų kaitė ir kiti.
Kol. Rėmėjų 2 . skyriaus ižd. Dvigubas L. V. “Dainos” 
p. T. Mačys, J. Lebežinskas, choro ktartetas išpildys sce- 
V. Dargužis ir Mot. Sų-gos nų iš operetės “Eglė — Žal-

čių Karalienė”. Be to, daly
vaus ir visos didžiulis choras.

Po programos bus šokiai. 
Orkestrą paimta geriausia. 
Atsilankęs jaunimas neužsi- 
vils.

Dušiukas.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Šiandien Aušros Vartų 
parap. svetainėje vakare 8 
vai. parapijos komitetas kvie
čia visų draugijų valdybas ir 
visus parapijos darbuotojus 
bei darbuotojas į metinio pik
niko rengėjų komisijos susi
rinkimų, kad nustačius pienus 
ir pasidalinus darbais.

X Aušros Vartų parapijos 
asistentas kun. B. Vitkus iš
vyko į a. a. kun. Juozapo Ka- 
sakaičio laidotuves, Roėheste- 
rin, N. Y.

X Vytauto Komitetas Chi- 
cagoje stropiai ruošiasi į iš
kilmes 26 d. spalių. Aušros 
Vartų parap. svetainėje, 23 d. 
balandžio, buvo dešimties ko
lonijų atstovai skaitlingai su
sirinkę ir nutarė iškilmėms 
užimti svetainę, kurioje -tilptų 
bent 15 tūkstančiu iškilmės

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj 

Pan. Ir Utarn. Bal. 28, 29

“CHASING RAINBOVVS”
Dalyvauja Bessie Love Chas. 
King ir kiti garsūs artistai.

Vitaphone Vodevilio aktai 
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

ATLAS PHOTO STUDIO

J. W. Staneika
Naujas Savininkas

She has such a sweet and 
marvelous voice that I know 
many people who heard her 
lašt Monday niglit would cer- 
tainly enjoy liearing her ma
ny more times.

Sincerely hoping that you 
will ivrite me and say that 
she is to favor us with many 
more solos, I am

Yours very truly,
Maybelle Johnson.

dalyvių ir nutarta kaldinti 20 pamiršti.

5,000 kostomerių pasinau- 
duoti musų išpardavimu. Bar- 
genai visai šeimynai.

“Seilai” ant: 
čeverykų 
Dressių 
Kelnių 
Maliavų 
Varnišių .
Vaikų drabužių

Kainos numažintos taip, 
kad pritaikinti jūsų kišeniui.

Atsiveskit vaikus ir visų 
šeimynų. Juo daugiau pirksit, 
juo daugiau sutaupysit.

Bargenai, bargenai, barge- 
nai.

Išpardavimas, kurio negalit

. METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

G. Navadomskis, Savininkas 
Elektros kontraktorius 

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

STANLEY CIBULSKIS
MOIjIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Poperioju, mollavoju Ir atlieku vi
sokiai namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

VARGONININKAS
Atsakantis chorvedys ir vnr 

gonininkas paieško vietos.
. .Kuriam iš gerb. klebonų bu
čiau reikalingas, malonėkite 
kreiptis šiuo antrašu;

VARGONININKAS 
c-o “Draugas”

2334 S. Oakley Avė. Chicago.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

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

tūkstančių Vytauto medalių 
pusės dolerio didumo.

I. GOLDSTEIN & SON 
2400 So. Oakley Avė. 

Tel. Canal 1976

M. ZIZAS
lfamų Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 552#

HEMSTICH. Slnger mašinos, ge
ram stovy. Pigiai. Flxler Bros. 317 
\V. Adams.

Išvažiuojakn, parduodam visus 
daiktus. Pigiai. 5544 Maryland avė.

KONCERTINOS, bandonianos, ar
monikos parduodamos, mainomos, 
talsom.09. Otto E. Georgi, 1738 No. 
California Atd. ned. ryt. ir vak.

A. ALESAUSKAS

MOTOR ĘKPRESS
Mes permufjjpjame-perveža- 

me pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinj mokslų j devynis mėnesius; 
augštesn} mokslų į vienus metus. A- 
merikos Lietuvių Mokykloje jau tuk-

creriausios rūšies už prieina- kančiai lietuvių įgijo mokslus. At-
° ’ * eikite įsirašyti šiandien ir jums pa-
miausių kainų. Musų patarna- dėsime įsigyti abeiną mokau, savo 

. ., . būvį žymiai pagerinsite, kai busitVimaS Vra greitas, geras ir aį,elnal Ir visose mokslo šakose ap
sišvietę.

AMERIKOS LIETUVIŲnebrangus.
7126 Šo. Rockwell Street

Telef. Republic 5099 
Mes pervežame daiktus ir į

kitus miestus.

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams Ir savlnin- i kaamn pirfn pirkimą ngujo karo šir

dingai prašom atsMankytl ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobilus 
sul vėliausios mados automatiškais 
įtaisymais. Sport Royal tekiniais Ir 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gali papuošti- Už tokias pri
einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOR SALINĮ

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

AUTOMOBII.IŲ CHAMPIONAS

B U I C K
Per 2# 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

LEAVITT STREET 
GARAGE

Viktoras Yuknis, Savininkas
Visokis automobilių dar

bas. Kainos prieinamos, dar
bas garantuotas. Red Crown 
gazolinas.

2226-30 So. Leavitt St. 
Tel. Gaiial 6954

grabam paige 
Vėliausio modelio, 629, 7 pasažie- 

rių, Sedan, Visai mažai vartotas, ma
žiau 6,000 mylių, 4 speedų, galima 
važiuoti 90 m. vaj., 6 ratai ir nauji

Gerai niirini ir o-reitni ntlie tatrat 2 ant fend{,r,ų- Karas, kaip merai, pigiai ir greitai ame-inauJaa. Man kalnavo j2.m. 7 mėn.
kam visokį fotografijos darbų. tam *<#*■• Neturiu darbo, paaukuo- 

j si u mažiau, kaip “Blue Book” mar- 
ketas — tiktai už $595 ant lšmo-4090 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 0265 kėjlmo. Ne "dyleris”.
#7(M» So. Campbell Avė.

JOHN PAKEL A 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
vą mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam fla- 
tua. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose koropar 
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilaitkykit į ofisų: 
2621 W. 71rt St, Hemlock 0867 R«s Orovehill 1680S/

MOKYKLA
.1. P. OLEKAS, Mokytojas

3106 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

t
Del geriausios rųšlet 

ir patarnavimo, šaukit
GREEN VALLET 

PRODUCTS 
Olsella šviežių kiauši

nių, sviesto Ir sūrių.

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard IBS#

Wm. J. Kareiva

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo

Priv. šeimyna parduoda 3 kamb. 
rate. Pigiai. Setai parloriaus, bedr., 
\alg. Kreiptis tarp 1 p. p. ir 9 v.

Mr. Kmetko, 4617 Drexel Blvd.

National cash reglste.r, naujas, O. 
C. Lindh, 2946 Lincoln, Buckingham 
1959.

Kontraktorius
4556 So. Rockwell Street REAL ESTATE

M. YUSZKA .
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausla.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Did. mod. 5 kamb. plytų bung. 2 
karų gar., šalinis įvaž. $9,000. 5631 
Warwick Avė.

BARGENAS
4 fl. plytų, 2-6 Ir 2-4 arti Armi- 

tage Ir Kedzie, did. šviesus skiepas. 
$13,000. Geros išlygos. Kildare 0741.

Biznio kamp. prie 103-čios ir So. 
Tark Avė. 100x125 p., gero St. Biz
nio centre arti So. Park Avė. Pigiai. 
J. Keegan, 7952 Chalmplain avė. 
Triangle 0924.V. PAUKŠTIS

Paaukuosim 6 kamb. plytų bung. 
2 karų gar, 5646 So. Mapleyvood av. 
Republic 0932.

HARDWARE STORE 
2701 West 47 Street 

Tel. Lafayette 1237
Jei jūsų kas neužganėdina, tai 
atsilankykite į musų krautuvę. 
Musų patarnavimu pilnai bu
sit užganėdinti.

Pristatom į visas miesto da
lis.

Paaukuosimu mod. 5 kamb. namą. 
Geros išlygos. 1325 W. 71 St.

5 kamb. bung. did. kamb. karšt, 
vand. šlld. $5,900. Cash $500. 3539 
— 77 Avė.

MARRUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

lukslnlų ir slda- 
artnių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK #>#•

MES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
niuro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne
įeik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7674

Dld. mod. 5 kamb. plytų bung. 
2 karų gar., šoninis įvaž. $9,900. 
5031 \Vaiwick Avė.

DOWNERS GROVE 7 KAMB. 
NAMAS

1 bl. iki bažnyčios i.r mokyklos. 
Lotas 50x162. Visi pagerinimai. Pi
giai. Tik $5,500.
HENRY A. MILLER. REALTOR
Ofiso sk. 5114 Main, 2-ras fl. 
Downers Grove. Tel. Dotvners

Grove 76

BIZNIO PROGOS

Delicatessen — Groc. A-l stovy, 
naujas atakas, 4 kamb. užpakaly. 
Pigiai. 2158 Belle Plaine Ąve.

FARMOS.

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS 
Sutaisom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus ir kas tiktai 
reikalingą prie mašinos viską 

padarom.

Drillings Auto Body 
834 W. 35th St.,

Phone Tards 1800 
Chicago, III.

Pasiuvu Dreses
Moterys nuslpirkit materijolą, o 
aš padarysiu gražią drestukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

Valandos nuo 10 ryto Iki 6 va!, 
vakare, utarnlnke, ketverge Ir gu

botoms iki 9 vai. vakaro.

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIRULSKIS
Maliavojimo Ko*it rak torius

Maliavų ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas stakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

I.IETl VIS KARJPfcNTERIS
Atlieku visokį darbą, kaip tai: 

taisau namus, porčius, dirbu šėpas 
ir kitokį darbą. Taipgi atlieku cl- 
mento darbą. Prie namų darbo tu
riu patyrimo per 30 metų.

CHARLES YUSHAS 
222S IV. 23nl Plare 
Telef. Roosevelt 2721

MORGICIAI-PASKOLOS
. ■■■!■ I ■I——————U

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGI6IŲ
Skolinam pinigus ant medi

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

Public Mortgage Exchange
S. L. FABIAN, Mgr.

809 Weat 35th St.

MORGICIAI verčia parduot, % ak. 
medžiai, sodas, paukščiai, AVheaton. 

į prlem. 40 expreso trauk. 4 kamb. 
’bung. $2,500. Geros išlygos. Sav. 212 
Į\V. Seminary, Wbeaton.

I Pirk 760 ak. arti Ladysmith, Wią. 
puiki žemė. Pigiai. 802 Thomas St. 
St. Paul, Mlnn.

Paaukuosim 20 ak. citro ir dar
žovių ūkis, 1 mali. stot. puiki In- 
dian upė, tarpe gražių orendžinių 
gojų. Tikras rojus. Rašyk Boucher, 
Kockledge, Fla.

FARMOS, 3 iki 34 m. nuo St. 
Louis. Vlešk. 30, 80 ak., geri bu- 
dinkai, 34, ak. geri r amai, 19 ak., 
gera žemė, teisinga kaina, YVilliam 
YVldeman, Oei-man, Mo.

Mainysim — 120 ak. šiaur. India
noj, gera žemė, budinkai, miškas, 
upė jauki vieta. Pigiai. $50 ak. Pe- 
terhans, 8 So. Dearborn St.

Dalinai pag. 160 ak., Itasca Co. 
arti vlešk. Tinka pieno ukiui. Sav. 
Carl Johnson, Oxboro, Mlnn.

I S RENDA VIMUI
8 kamb. fl. karšt. vand. $55. 1132 

Lili Avė. Bittersweet 0171.

Rendon 7412 Indiana puikus kamb. 
su mieg. porėtu. Gar. Radcllffe. tik
ras bargenas.

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

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

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

3844 W. End Avė., 6 kamb. mod., 
mieg. porčlai, karšt. vand. šlld., ge
ra transp. arti Garfield Park.

3-4 kamb. štymu šlld. $28-$30 —• 
$45. €040 Biackstone Avė. 34 blk. I 
C. strytk. Dorchester 3367.

Rendon 6 kamb. forn., stikliniai 
porėtai. 7922 Union.

KAMB? aSaWTMENT?M
4821 So. Trumbull avė. 1-mas fl.
4C23 So. Trumbull avė. 2-ras fl.
Naujuose 2 fl. namuose, raudynės.
Didelis virtuvės ir šėpos, pigios 

remto*
MARK LEVY A RROTHERS 

7 S. Dearborn S t. Randolph 3«83


