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ŽINIOS IS LIETUVOS
VYTAUTUI DIDŽIAJAM 

PAMINĖTI PAŠTO 
ŽENKLAI

! Paštų Valdyba baigia spau

sdinti naujus Vytautui l)id- 

I žiu jam paminėti pašto ženk- 

i lūs. Ženklai bus po 2, 3, 5, 10, 

* 15, 30, 35,, 50, ir 60 centų ir 

*1, 5, 10, 25 lt.

APIPLĖŠĖ KELETĄ 
KRAUTUVIŲ

FRANCUZAI PRIEŠ RUSI
JOS BOLŠEVIKUS

MacDONALD NEŽINO 
KAS VEIKTI

«BŽf*

PARYŽIUS, vas. 23. — | LONDONAS, vas. 23.- —

Montparnasse distrikte, Pary Anglikonų bažnyčios vyresnie- 

žiuje, tūkstančiai rusų trem- ji patys protestuoja prieš 

tinių ir francuzų darbininkų bolševikus už religinius perse 

surengė susirinkimą, protes- klojimus Rusijoj ir reikalau- 

tuoti prieš Rusijos sovietų vai ja valdžios formaliai protes- 

džių ir vietos komunistus sų- tuoti.

ryšy su rusų generolo Kute- / MacDonnldo valdžia nebe- 

povo prapuolimu ir religinių žino kas veikti. Valdžia yra 

persekiojimų Rusijoj. socialistiška. Protestuoti, reiš

Susirinkimų netikėtai už- kia niekinti savo socialistiš- IČAN^’ Hui^h’ ?Gnl/a- 

puolė komunistų gaujos. Kilo įkus dėsnius, nes socialistai Komunistai plėšikai išnaujo 

riaušės. Pasiųsta policijos at- PatYs tikėjimus niekina. Ne- japnaikino misijų plotus, kur 

sargos. Raudonieji ilgas lai- j protestuoti, reiškia užsitrau- praeitais metais rugsėjo 9 d. 

kas kovojo policijų. Visgi jie k^ gyventojų nepalankumų
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ši- milžiniška ryna išvedama iš miesto St. Louis. Atvaizduojama, kaip darbai ve
dami. , .

KOMUNISTŲ PLĖŠIKŲ 
DARBAI KINIJOJ

įveikti.

Daugelis sužeisti}. Ir pati 

policija nemažai 

Keliolika raudonųjį} uždaryta jOs bolševikų atžvilgiu, 

kalėjimam H S JI
Visoj Fraueijoj smarkiai 

plinta priešbolševistinįs nusis 

tatymas. Iškeliami reikalavi

mai nutraukti santikius

Artimiausiomis dienomis

komunistai pagrobė ir nužu

dė vyskupų Jans ir du Pran-

eiškonu misionierių. Šie plo 

1. Ir pat. valdžia turės pareikšti, kokio' pastaraisiais metaia dau. 
ipkentėjo. jj nustelatymo. laikosi Rusi- I iansi. Ko n,„. ka

ATPLAUKIA NAUJAS VO
KIEČIŲ LAIVAS

su

giausia nukentėję. Nų nuo ka 

ro, bet nuo raudonųjų gaujų. 

Apskaičiuojama, kad tas gau 

jas sudaro apie 2,000 vyrų. 

į Šiuokart, apnaikinę jau ir 

taip daug nukentėjusias nuo

randonųja Maskva.

SUSKAITYTOS JAM 
DIENOS

PARYŽIUS, vas. 23. — Iš 

kairiųjų žmonių sudarytas 

kairiausias ministerių kabi

netas, ima eiti savo pareigas.

Antradieni jis stos( į kvoti-

IIAMBURGAS, "Vokietija,^ apylinkes, pasitraukdami 

vas. 22. — ,Šiandie iš čia į A- paliko atsiliepimų, kuriuose 

merikų pirmon kelionėn leido-, tarp kitko štai kas sakoma: 

si naujas vokiečių didelis ke- “Mūsų pareiga žudyti misio- 

1 ei vinis laivas “Europa.” Pri-,njerjus ir griauti Dangaus 

guli North German kompani- — .. -------- ......ua.i.

Viešpaties tikėjimų, taip kad 

visi žmonės galėtų adoruoti 

mūsų dvasias ir viešpatautų 

laimė.”

Praeito lapkričio 5 d. Siao- 

me-tien raudonieji sunaikino 

Įiažnvčių ir gyvenamuosius na 

mus; antrytojaus tų pat at

liko Siao-tango misijoje. Be 

kitko sudeginta šiaip visa gy 

venamųjų namų eilė, lygiai 

kaip krikščionių, taip pago 

nų. Kiti namai perdėm apip

lėšti, daug žmonių paimta ne 

laisvėn, jų dalis išžudyta.

Krikščionys pareiškia, jog 

negalimas daiktas nei apsa- 

' kyti, kaip daug bažnyčių ir 

šventųjų paveikslų išniekinta. 

Užsilikę misionieriai apimti 

baimės. Šiems plotams trūks

ta valdžios apsaugos.

SLAPTAS LEGIONAS 
KOVOTI PIKTADARIUS

jai.

PRIEŠ NETIKRŲ ŽINIŲ 
SKLEIDĖJUS

MIRĖ KARDINOLAS 
REROSI

mus parlamente, kur turi at- j -JU KARESTAS, vas. 23.— 

stovų mažumų. j Rumunijos valdžia patyrė,

Išmaino nusakoma, kad ka- kad apie bolševikų kariuome- 

bineto dienos suskaitytos. nes judėjimų Besarabijos pa

sieniu tyčiomis žinios sklei

džiamos, kad Sukelti rumu

nuose baimės.

Valdžia išsprendė areštuoti 

tuos netikrų žinių skleidėjus.

MANILOJ NEPRIKLAU
SOMYBĖS KONGRESAS

MANILA, vas. 23. — Va 

. . )
kar čia prasidėjo filipiniečių' 

kongresas nepriklausomybės 

klausimu. Daugybė delegatų. 

Kongresas atidarytas malda, 

kų atkalbėjo kun. 0. Lin.

UŽ TAIKOS SUTARTIES 
PANAIKINIMĄ

PALIUOSAVO TYRO- 
LIAUS VOKIEČIUS

ROMA, vas. 23. — Italijos 

valdžia Pietų Tyrolhų paliuo 

savo iš kalėjimo 8 vokiečius, 

kurie buvo kaltinami už prieš 

fašistinį veikimų. Sakoma, ten 

panaikinta ir italų šnipų sis

tema.

BERLYNAS, vas. 23. —

Turingijos provincijos nau

jas švietimo ministeris parė

dė viešose mokyklose kasdie

nines maldas už Versailleso 

taikos sutarties panaikinimų.

ROMA, vas. 23. — Vakari 

'mirė Carlo kardinolas Pero-

TAFT VIS DAR SERGA
AVASIIINGTON, vas. 23.— 

Vyriausiojo teismo buvusis 

teisėjas Taft nesveikata. • Jo 

prieteliai susirūpinę.

Iš Mariampolės pranešami 

kad ten suimti du valstybinės 

Rygiškių Jono gimnazijos h 
kiniai, kurie kaltinami, esu' 

piplėše kelias krautuves. Vi< 
nas iš jų sėdi kalėjime. Be toj 

iš gimnazijos pašalinta dar 

viena mergaitė, /rodos, taij 

pat už vagiliavimų. Suimtieji 

viens yra VII, kits VI klasėšj 

gimnazistai.

Šitoki reiškiniai vra laba

Ant centinių ženklų bus Vy

tauto Didžiojo paveikslas lie

tuviškame ornamente. Tie že

nklai būs dviejų spalvų. Ant

ženklu nuo 1 iki 25 litų bus -•**
, ,x . liūdni ir reikėtų kuo greičiai t

i paveikslas \ ytautas D. tiesi , , ,, ,

Žalgiriu. Nuo 1 iki 5 lt. bus 

trijų spalvų, 10 ir 25 lt. — 

keturių spalvų. Piešinius pa

sini jiems kelių iš pačių p įM 

grindų užkirsti. “R.”*

5 ŽUVO, 2 SUŽEISTAgamino dail. Varnas. Visi šie1 

pašto ženklai bus atspausdi-' 

nti ant popieriaus be vandens 

žymių. Jų bus išleista nuo 

500,000 iki 12,000,000 kiekvie-

Chicagoj organizuotus pik- nos rūšies.

tadarius kovoti iškila slaptas I Tuos ženklus manoma pa- 

legionas. Apie tai praneša leisti i apyvartų nuo š. m. va- 

pulk. -R. Išbaru Randolph, sano 16 dienos. “R,”

“Chicago Assoeiation of Co-

minore©” prezidentas.

. » ", ‘ • M

Slaptan legioną n mobilizuo 

* -iaifti . jmoninkai ir . įžymieji, 

civiliniai vadai.

REGISTRUOS IR APSAU
GOS ANGLIJOS PREKIŲ 

ŽENKLUS

Artimoj

riams ir

ateity

kitiems

“rakete-

piktada-

CHICAGOJE

si po atliktos pavojingos ope- Į šimtai jaunų vyrų, pasivadi- 

racijos. I nusių radikalais ar ten kito-

---------------------------------------------- kiais, susieiliavo maršuoti į

NEAV YORK, vas. 23.

Ties liarlem upe vienam an

glių sandely išviršaus staij 

ūžtelėjo 900 tonų sukraut 

anglių ant dirbančių apačioj ] 

darbininkų. 5 jų žuvo, gi 2 ki

ti sužeista.

NUBAUSTAS 3 METAMS

Pasirėmęs įstatymo prekių i 4< 

1 ženklams saugoti 3 paragr. ir Į

riams Chicagoj nebus gali- ’ 

mas veikimas ir gyvenimas. 

Nei pinigai, nei politikieriai 

jų’ neišgelbės.

užsienių reikalų ministerijos

susitarimu su Didžiosios Bri-
I I
•tanijos vyriausybe savitarpu-j

mo pagrindais registruoti Lie 

tuvoj ir Jungtinėj Karalijoj

Rasta morflnos ir opiumo pilWh? "7'

r kių ženklus, finansų ministe-,

Federaliai agentai vienoj'ris įsakė prekybos departame- 

Chicagos gatvių sulaikė auto-'ntui registruoti ir apsaugoti 

mobilių, kuriuom važiavo ita- Didžiosios Britanijos prekių

riamas J. Green, pasivadinęs ženklus, 

dar kitokiais vardais. Jo au- į

E.

Radikalų demonstracija tom°biliuj agentai rado 15,000, BĖGA LENKŲ KAREIVIAI 
dolerių vertės rnorfinos ir o-

Praeitų penktadienį keli ; pįumo Iš Seinų apskrities praneša- 

Komisionierius AValker jam ' ma, kad vasario 3 d. apie 6 

paskyrė 40,009 dol. parankos, vai. II rajono ribose perėjo 

adm. linijų du lenkų karei-

KINIJOS VALDŽIA PRIEŠ , City Hali ir reikalauti darbo. • tardymus stoyin.

MAIŠTININKUS

SHANGHAI, vas. 23. —

Po militarinės konferencijos 

Nankinge, tautininkų valdžia 

i išsprendė sutriuškinti maišti- 

. ninkus Sbansi‘provincijoj.

Į Valdžios tarybos preziden

tas gen. Chiang tam tikslui 

paskyrė du kariuomenei vadu į 

ir patsai pasirengęs vykti ko

vos laukan prieš maištinin

kus.

MELLON UŽ ALKOHOLIO 
NUODIJIMĄ

\VASHINGTON, vas. 23.— 

Kongrese yra sumanymas pra 

moninio alkoholio neatmiežti 

nuodais, nes nuodinguoju al

koholiu jau daug žmonių už

sinuodijo.

Iždo sekretorius Mellon 

priešinas tai atmainai.

•f

KALĖJIMU

SAN DIEGO, CaJ., vas. 23.

Už išeikvojimų bankoftl 

Bank of Italy” fondo —Į 

240,000 dol., buvusia šios ban | 

kos šakos vice-prezidentas II. 

E. Anthony teismo nubaustas 

3 metams kalėjimu.

APLEIDO AMERIKĄ

NFAV YORK, vas. 23. 

Apleido Amerikų iš tarnybos 

išėjęs Britanijos ambasado

rius Am. J. Valstybėms, Sir 

Esme Howard.

UŽDARYTAS MONAKO 
“PARLAMENTAS”

BOMBUOTAS ITALŲ 
KONSULIATAS

BUENOS ATRĖŠ, Argenti

na, vas. 23. — Cordoba mies

te susprogdinta bomba Itali

jos konsuliato būto priešaky.

Winfieldo sodyboje, tarpe 

Wheaton ir West Chicago, 

namų gaisre Žuvo A. Hapun, 
darbininko. • . .

Demonstrantus policija iš- į ' čio Suvalkuose. Tai Myk. Rė-
vaikė. Keliolika paimta į po-1 Baradskutykloje n valgyk-, Tackevičius Perėie

liciios stoti ir iu vardai irę loJe’ 314—16 So. Market gat., ?a .,r V1; J*ckeviėlas- rereIC.

, , a. .1 1 v, J ' kilo snroe-imas ir traisras IŠ kreiPeK1 1 vien$ mf,s P™*8 n' 

giedruoti i policijos rekordus. kll° sProKimas ir gaisras. Js nrašvdarni kad iis a-

Demonstracijų surengė pro j Pradžn* manYta» kad t“.bom":pįc jUOg praneštu mūs polici- 

fesionaliai komunistai agita- |Ua susprogdinta. Paskiau pa- ’ padarė

toriaL aiškėjo, kad sprogimas įvyko Jai’ las taiP ir Pa(,aru

' (viduj. Policija veda tardy-! Tardomi kareiviai papasa-

'muSt kad iš lenkų kariuome

nės pabėgo tyčia. Dabar nori

MONTE CARLO, Monako, | 

vas. 23. — Einant šios mo

narchijos valdovo kunigaikš

čio Luizo parėdymu, paliuo- | 

suota tautinė taryba, kada na 

rių tarpe kilo pavojingų tvar I 

kai.

AREŠTUOTI, BET NESU- 
ŠAUDYTI

Rado paliktą turtą
James Butler pirm G6 metų 

našlaičiu atiduotas į įstaigų 

Chicagoj. Jis išaugo, išvyko 

į Kansas valstybe, kur laikui 

bėgant įsigijo ūkį.

Tomis dienomis jis atvyko 

į Tuscola, III.,' aplankyti sa

vo motinos kapų. Jam ten 

pranešta, kad pirm keturių 

metų miręs jo tėvas John 

Butler ir jam palikęs 

140,000 dolerių turto.

Žuvo du lakūnu
Chicago (Flying Club orlai

vių lanke, Irving Park boulv. 

ir Cumberland ave., nukrito 

ir užsiliepsnojo orlaivis. 2u- 

ivo J. Donnellian, 35 m., vai

rininkas mokytojas, ir R. 

King, 28 m., lakūnas moki

nys.

apsigyventi Lietuvoej ir ūki

ninkauti. Kareiviai su savimi 

atsinešė po kardų. “R.”

IŠRINKTI J SUVAŽIAVIMĄ | „uotą.

MASKVA, vas. 23. — So

vietų valdžia pripažįsta, kad 

Minske areštuota keliolika įžy( | 

miųjų žydų. Bet jie nesnšan- 

dyta. Sovietų valdžia spėjan

ti, kad du rabinu būsiu paliuo

apie

Trys bankęs plėšikai — 
Fiaher, Shadlow ir Brown, 
teismo nubausti mirti balan
džio 11.

Pašautas gatvėje

Indiana Harbor gatvėje ne
žinomas piktadaris iš šautu
vo mirtinai pašovė M. Men- 
ning, kada jis lankė atvažiuo
jančio boso.

Į Liet. Darbo Federacijos 

sekretoriatų suvažiavime išri

nkti: Dr. K. Ambrazaitis, pro- 

fes. Dovydaitis, adv. A. Mil- 

čius, p-lė Avietėnaitė, p. J. 

Katilius, Jočys ir Kuras.

Vasarioi 4 d. dėl tam tikrų 

priežasčių leisto susirinkimo 

aprašymo išspausdinti negali

me. Jį pa dėsime vasario 5 d.

“R.”

PLATINKITE “DRAUGĄ" 

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų . $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 13.98 
Italijos 100 lirų 5.23
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.93
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«DRAUGASw

IBalna kasdien, Ifckyrua
PJUMUMKRATOa KAINA; MltUM — »«.•«.

Ml Metų — fl.St. Trims Mėnesiams —
Mnaatui —■ 7Ja Europoje — Metams fl.M, 
lų — »€••, Kopija .•>«.

Bendradarbiams ir korespondentams raitų 
Man, jai neprašoma tai padaryti Ir neprlatundlama tam 

salto lenkių.
ReCaktorim prUana — nao UtM iki lt:M vaL

fltoelbtmu kainos prisiunčiamos 
Skalbimai sekančiai dienai priimami iki I 

vaL po piet

“D R A U G A S”
UTHTJANIAN DAILY FBUGND 

rtbllebed Daily, mcept Bunda?. 
BOB8CRIPTTON8; One Tear — |«.M. Bta Monika 

— fl.BI, Tbree Montfcs — ll ll. One Montfc — Tie. 
Bnrope — One Tear — Blz Montfcs — 14.11.
ŪW— .Ha

AdeertMng la "DRAtraaB" brlaaa best resni* 
Advertlslng ratas on applloatlon.

“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Ava, Chioaga

DIENOS KLAUSIMAI
POLITINĖS LINUOS RAIDA.

Lietuvos politinio gyveninio rakiu po 1926 

n^etų eksperimentų .staiga buvo pasukta ki

ton linkmėn. Pats tautos instinktas ir jos 

galvojančiųjų sluoksnių politinis nusimany

mas pasakė, kad reikia ieškoti naujų minčių, 

naujų kelių politikai vesti. Ir pats gruodžio 

17 d. perversmas šitaip galvojant iems pasiro

dė visai suprantamas ir mūsų tautai išganin

gas. Beveik visų vienaip galvota, kad mūsų 

kraštui yra reikalinga tvirtesnė ir pastovesnė 

valdžia, kad seimas turi būti reformuotas ta 

prasme, kad iš jo tuščių rietenų, mažiau pa

piktinimo būtų visai tautai, bet, kad jis rim

čiau žiūrėtų Į savo pagrindinį uždavinį — 

leisti įstatymus.

Kad šia linkme galima būtų padalyti 

reformų, pirmiausia kilo neišvengiamas mū

sų valstybės konstitucijos pakeitimo klausi

mas. Iš pradžių konstitucijos keitimo mintį

sis, ne tik nesmunka, bet apčiuopiamai kyla, 

pamažu ėmė persiimti mintimi ir Lietuvoje 

įvesti grynai fašistinę valstybės santvarkų 

Italijos pavyzdžiu. Ir netenka stebėtis, kad 

taip imta galvoti, kad tokių mintis daugeliui 

patiko. Gal būt ji ir būtų buvusi įkūnyta, jei 

sųmoningiau ir atviriau prie to būtų buvę ei

ta.

Gyvenimo reiškiniai tačiau parodė, kad 

Lietuvoje neatsirado fiašistiniam vado Itali

jos Mussolini tipo. Net tie asmenys,

svajojo apie fašistinę tvarkų Lietuvoje, kurie 

praktišaki buvo besidedų lietuviško fašizmo 

vadais, atvirai savo sumanymo neskelbė, aiš

kios politinės programos nemokėjo ar neno

rėjo išdirbti ir veikimo tinkamų planų pa

ruošti. Buvo, galima sakyti, ne tiek sųmonin- 

gas vadų organizacinis ir ideologinis darbas 

kiek fašistinės minties “Gaerungsprozess”. 

Šis procesas buvo sugaišintas išsikristalizuo

ti aiškiomis formomis, patraukti didelės ma

ses daugiausia dėl judėjimo vadų neaiškumo, 

dėl jų pačių vengimo viešai ir aiškiai už sa

vo idealus pasisakyti ir savo linijų vesti ne 

'tiek kitų politinių srovių ardymo, kiek savo 

i pozityvių darbų rodymo linkme.

■fc I ....
Tuo būdu, patekusi į ne visai tinkamų 

vadų rankas, fašistinė mintis Lietuvoje ne-

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
LAIMĖJO PIRMĄ DOVANĄ.

KLASTINGU RAŠTU Į8IGI- laukdamas nusipirko nedidį 

JO ŪKĮ. ukį ir apsigyveno.' Gyvenimas 

ūky jam sekasi. Kaip seniau, 

.taip šiandie jis retkarčiais 

riuėj Vokietijoj gyveno netur- pasiunčia pinigų sušelpti savo

tėlis vokietis August AVitt-j miestelio neturtėlius. Sukosi

Pirm keliolikos metų šiau-

mann. Turėjo žmonų ir keturis 

kurie vaikus. Svarbiausias jo užsi

ėmimas buvo miestely, kuriam 

gyveno, rinkti skudrius ir at

likti kitus paprasčiausius dar

bus.

Kartų visai netikėtai jam į 

rankas pateko kažkoks raštas. 

Kur jis tai gavo, tik jam žino

ma. Jis tų ypatingų raštų pa-

jis žinųs, koks neturtėlio gy

venimas. Bet tie visi vokiečiai, 

kurie jam davė pinigų kelio

nei, iš jo nieko nereikalauja. 

Juk jis nerado milioninio pa

likimo.

ŠALIS BE KNYGŲ.

Turkijos prezidentas Mus 

rodė miestelio valdybos rasti- Į tafa Kernai anais metais pa- j 

ninkui. Pasirodė angliškai ra- naikino turkų tautoje, vartoja-j 

Sytas. Padėtos Amerikos ir mas arabų raides ir įvedė lo-1 

Vokietijos konsulių antspau- įtinu raidės. Parėdyta visas j 

buvusias arabų raidėmis spau}
■7 , ? W x. 7 :W/K*7-2 7fįe•- * ; v ■ : į:
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dos ir parašai.

Tame rašte štai kas buvo d-intas turkų knygas sunaikin-

pareikšta: “Vyriausias Obio ti. Uždrausta arabų raidėmis Y., ir jo namų darželis, kuris Nacionaliam 11’. '< ir Daržų

valstybės teismas išsprendė,! įr laikraščius leisti. Visoj ša-! konteste laimėjo pirmą dovaną. Rawleigh yra pasaulinio karo

kad August AVhittmann pa- ly įvyko negirdėta perversme, veteranas, dalyvavęs kovose Francijoj. ir buvo netekęs svei-

pasireiškė nei savo moraliniu, nei fiziniu ga- veldi jam jo tetos paliktų d i-į prezidentas žadėjo, kad vai- katos. Grįžęs namo užsiėmė gėlininkyste. Savo 40 pėdų sky

delį ūkį vertės 1,400,000 dole-įdžia savo lėšomis pagamin-lpų žemės fabrikų distrikte pavertė gražiu darželiu ir kcn-

Atvaizde parodoma Ernestas 1. Pvleieli iš Buffalo, N.

lingumu. Atrodo, kad laiko aplinkybės jų 

dar jaunutę užskurdino. Dabar mūsų visuome

nė Lietuvoje fašistinės tvarkos jau nelaukia 

ir jos nesitiki Tiek plačiojoj visuomenėje 

tiek valdančiuose sluoksniuose šiandien vy

rauja įsitikinimas, kad turi būti vykdoma tik 

naujoji valstybės konstitucija, tuo tarpu ne

darant šioje srityje jokių naujų reformų.

Imant vykdyti naujųjų valstybes kons- i palankianti. Bet AVittmann ne 
titucijų, pirmiausia susiduriame su dviem j turi pinigų, kaip jis gali, bu

krikščionių demokratų blokas. Bet dauginusia 

pritarimo šiai minčiai buvo galima jausti'mū
sų plačiojoj visuomenėje. Buvo bendrais bruo

žais išreikšta konstitucijos keitimo linkmė, 

norėta patį keitimo aktų padaryti plačiau tau 

tos atsiklausimo arba referendumo keliu. Bu

vo atliktas didelis paruošiamasis darbas. Bet, 

laikui bėgant, į patį konstitucijos keitimo 

aktų pažiūrėta kitaip, nuo referendumo tuo 

tarpu susilaikyta. Konstitucija buvo pakeista, 

tiesų pasakius, ne tiek,, kiek radikalesnieji pa

keitimo šalininkai buvo norėję.

Tačiau gyvenimas ėjo savo keliu. Kai 

kurie asmenys ir jiems klusnūs aktingesni 

sluoksniai, iš vienos pusės daug gero girdė

dami apie pavyzdingų fašistinės Italijos susi

tvarkymų ir jos visokeriopos galybės augimą, 

iš antros — matydami, kad be seimo partijų 

rietenų ir Lietuvos gyvenimas, ypač ūkiška-

RAŠTy SKAITYMO SVARBA 
ŽMOGAUS GYVENIMUI.

v

P. Kantvydaitis.

(Tąsa)
Kada ir kaip skaityti?

lentos dienos poilsio ir dvasios 

pakilimo dienos. Bet pažvelgę pamutysi- 

me, kad nevisi supranta šventos dienos 

vertę* rr jos tikslų. Šventai dienai atėjus 

daugumu, žinoma, eina į bažnyčią ar na

mie pasilikę meldžiasi. Kiti einu į mies

tų, lenda į smukles ir praleidžia laikų nai

kindami sveikatų ir turtų, jie ten vartoja 

šlykščius žodžius, kortuoja ir veltui lei

džia laikų. ,

Šventų dienų, kaipo poilsio ir dva

sios pakilimo dienų, reik tinkamai su

naudoti, ni'prafeidžiant nė vienos valan

dėlės, nė vienos minutės veltui.

r
Atėjus šventai- dienai, visupirma rei

kia eiti į bažnyčią ten pažvelgti j save, 

į savo sąžinę. ’ . ■

Gi visų liuosesnį laikų reikia su

naudot skaitymui. Taip pat ir darbo die

labai svarbiais dalykais. Tai Respublikos 

Prezidento ir seimo numatytieji rinkiniai. Rin 

kiniai konsttueijoj yra numatyti;’ jie turės 

būti ir įvykdyti. Tik įstatymų tiems rinki

mams vykdyti kol kas dar nėra. Mūsų žinio

mis, vyriausybė šių įstatymų projektų pa

ruošimu yra labai susirūpinusiu Netrūkus jie 
turės būti paiAiti darban. Savainiė aišku, kad 

Respublikos Prezidento ir seimo rinkimai, 

turės atnešti didesnių ar mažesnių atmainų į 

mūsų politinį gyvenimų. Tačiau mes nelaukia- 

i me, kad tos atmainos galėtų būti visai rad-i- 

! kuliškos ir nenumatytos.

Kalbant visai atvirai, mes nematome nie

ko blogo tame, kad tautininkų srovės žmo

nės ir po rinkinių tikisi kuriamajame valsty

bės darbe aktyviai dalyvauti ir prideramų 

vaidmenį vaidinti. Toks tautininkų noras mu

ms atrodo visai natūralūs ir suprantamas. 

Kadangi rinkimų lauimėjimas daug pareina 

ir nuo patogiai parinkto jų laiko, tai aišku, 

kad apie tų patogiausių laikų valdantiems ir 

tenka pagalvoti.

Red. prierašas. Už šį straipsnį “Liet. 

Aido’* redaktorius turėjo išvažiuoti “atosto-

gų

(Bus daugiau)

nomis galima po kelias valandas pašvęsti ( 

skailymui.

Skaitant gera, ir patartina, užsira- 

švt svarbesnės vietas: patarimai, moksli

ninkų išsireiškimai ir kitos turinčios svar

bos žmogaus gyvenimui, vietos. Nes nė 

visų atmintis gali atsiminti, o užrašus lai

kas po laiko perskaitydami, vėl, tarsi, pa

kartojant 'skaitytą raštų.

Taip pat skaitant mokslo ar šiaip sun 

kesnio turinio raštus, reik skaityt nesku

binant, atydžiai, susitelkus. įkaitant ro

manų, ar apysaką, ten reik mažo įtempi

mo ir galima daug skubiau skaityti. Per

skaičius dorų pamokančią knygą, nerei

kia jos atsižadėti, liet kelis syk vėliau 

vėl pakartoti. Kas kart jis bus aiškesnė, 

suprantamesnė, gerai galima bus įsidė

mėti turinys. O tada bus didelė nauda.

Mokslinio ar politinio turinio fciygą 

skaitant nereikia aklai jos skiepijamosios 

pažiūros priimti; reik skaityti kritingai, 

atsižvelgiant į praktinį žmonių gj’venimą.

sia-nti mokykloms rankvedižius1 teste laimėjo pirmų dovanų. Beri/h/...damas apie nicde-

naujomis raidėmis. Visi tur-(liūs, gėles, sakosi, jis ir sveikatų atgavęs,

kai rašytojai pašaukti į tų dar' - — . -................... .... , ■ ------------------------ -- —

milionai knygų

rių Corona miestely”.

Žaibo greitumu tarp vokie

čių miestelėnų apie tai pas

klido žinia. Neturtėlis AVitt- bą. Pasirodė, kad tas darbas ]r

mann paveldi didelius turtus, begalo milžiniškas. Pagumin-j frjnt

palieka milionierium! [ti vos pradinėms mokykloms t°-T_ ,

X7. . _ _ . . j Kadangi tolesmai uzdraus-
Visi eme jį sveikinti, jam! rankvedeliai. Aukstcsmosios A . . , ., ,

, , , . . ., ita knvgas ir laikraseius arai u
mokyklos turės ilgus metus j . ’. . ......

............... spaudinti, leidėjai

kad val-
damas neturtėliu, vykti į A- 

merikų ir paimli į savo ran

kas jam paliktus kažkokios 

tetos turtus.

Nereikėjo jam ilgai rūpintis. 

Jam tuojaus kreditas atidary

tas miestelio bankoj. Gavo pa

skolos kelionei j Ameriką sau,

žmonai ir vaikams. Be to,
1 _

šimtus ir tūkstančius markių 

jam suaukojo kaimynai. Visi 

buvo vienodos nuomonės, 

kad gangreit AVittmann apval- 

dysiąs jam paliktus turtus, 

jis visiems atlyginsiąs su 

kaupu.

sude-( lik paskui 

darbų.

imtis svarbiųjų

laukti. Ims daug Taiko svar-L .

„ I įskėlė reikalavimu,
besniuuy veikalu -perrašymas ................... . ..

-■, . • ... ta . , ūžia jiems uz nuostolius ally-
paskiaU spauzdinimas. Bet dar , . .

• t , v - gintų. > Silgiau truks pačių gyventojų ' * *

palenkimas prie naujų raidžių.

Pirmiau mažas skaičius tur

kų skaitė alikraščius arba 

knygas'/ Šiandie1 4>tAs sfcaifįus 

dar (Įauginu sunidžejo^ Re'itcia 

pripažinti, kad šiandie turkų 

tauta yra be knygų ir be li

teratūros. • , • ,

Daugiausia už visus kitm

Pamatuotas susirūpinimas.
JR" , u ' ■

Senas krautuvininkas Dab- 

lyla guli mirties patale. Visa 

šeimyna susirinkusi susėdo 

prie Tovos. Mirštantis, užmer

kęs akis klausia:
Valdiškoji spaustuvė Ango

loj yra užversta mokyklų rankį _ juozai> ar e.<į čia? 
vedžiy rankiniais lotinų rai-! fcraDgus _
dėnus. Dirbama^ dinomis n-,atsĮ#0

naktimis ir nesuspėjama pu- ■
— O tu, Adomai ?

nlmh'tn

gaminti mokykloms 

gn knygų. ’

reikalin

— Esu.

— O tu, Onut?
Turkų jaunimas. į naujas: ,
. , . — Prie tavęs esu, tėveli, ir

raides atsineša entuziastiškai,' . , ‘
, ,_____ . i/iZ- mamytė čia — pasiskubino

yra nukentėję laikraščių lei-į kadangi arabų raidėmis žo- 

dėjai ir knygų pardavinėja i. ožiai ir sakiniai buvo t’abai 

sunkenvbių!Kada laikraščiai pasirodė lo

tinų raidėmis, retai kas juos 

AVittmann su žmona ir vai-į pirko. Visas laikas leidėjai 

kais išvyko į Ainerikų. Re-Įvelka didelius nuostolius su! 

miantis tuo raštu kokį laiką Į viltimi, • kad gal ateity lai k raš- 

jis ieškojo Corona miestelio čių skaitymas bus platesnis. 

Ohio valstybėj. Paskiau jam; Di(JHuma k kral..t,lvių 

pranešta, kad tuo vardu mie-i^^ Va,džia 

stelio nėra visose Amerikos ‘neužd).aud>, araniJ rai.

J ’demis parduoti arab pirkti.

AVittmann turėjo dar pakak-į Bet visuomenė laikosi valdžios 

tinai pinigų. Tad, nieko ne- norų tų knygų nepirkti. Milio-

dnktė.

— Tai kas gi krautuves da->Hpulnibti. Buvo

mokintis. Kas kita yra lotinų ;bojay kad jūs čia visi surin-

raides. kote! — suriko mirštantis

, • krautuvininkas.
Didžiuma turkų autorių —\ '

rašytojų via įpratę yaftoti

vien arabų raides. Tad jiems' 110 žemės paviršiaus iki

yra sunkenybių gaminti nau- žemės vidurio (centro) yra

jus veikalus, kada mintis ta

ri būt koncentruojama ne vien 

į turinius, bet dar ir į rai

des — į rašymo formą. Pir

miau jie turi išmokti rašyti ir

6,378 kilometrai. Jei greitasis 

traukinys darytų kas valandų 

po 100 kilom., tai būtų galima 

žemės vidurį pasiekti per 63 

valandas.

Priekaištas, kad dvasinio-turinio kny

gos tinka tik vaikams ir tamsieiiis žmo

nėms visai be pagrindo, nes žymiausi 

pasauly mokslininkai buvo giliai tikin

tieji ir jie skaitė tokias knygas: L. 

Pasteuras, Bakonas, Koperniukas, Galilė

jus, Nevtonus, Linėjus, Hofmanas, Karte- 

zijus, Paskalis, Kepleris, Reomiūras ir 

dar daug. Būt galima priskaityt kelioliką 

šimtų, net ir tūkstančių.

Dailėj mokslininkų, kurie būdami svei

pažiūros kritikuot, ilgiau apie jas pagal

vot ir kritingai įvertinti. Nes kritingai 

klausyta kalba ar skaitytas raštas, teikia 

naudos.

Skaitant veikalą, pasaulinio turinio kny

gą, ji veikia tik į mūsų protų, sakysim: 

kalbos sklandumas, dalykų išdėstymas ir 

jų išnagrinėjimas, autoriaus pažiūros dėl 

aprašomojo dalyko. Kitaip-gi yra su raš

tais tikybinio turinio — ten veikia da ir 

Dievo malonės. Dėlto tikybinio turinio 

raštus skaitant reik visai kitaip atsižvelg ' ki netikėjo į Dievą Katalikų Bažnyčią per 

ti, būtent; nužeminta širdimi/ neieškot sekiojo, kunigus išjuokė, o prisiartinus 

juose to, ko nėra ir tt. mirčiai šaukėsi kunigo ir didžiausioj des-

Daugelis sako: “Ką aš ten skaitysiu peracijoj mirė.

* • • •tuos tikybinio turinio raštus, kad ten I Visiems šių dienų laisvamaniams ir

rašoma Kristaus palyginimai, tik mažiems 

vaikams tetinka; aš, apsišvietęs, išsila

vinęs — man netinka; teskaito vaikas.’’

Taip kalbančių yra nemaža; bet vi- 

jie yra silpnavaliai arba laisvamaniui,

bedieviams aš rekomenduoju gerai susi

pažinti su jų laikomuoju dievu A'olteriu, 

jo biografija, gyvenimu ir mirtimi, nes 

tai mokytas buvo bmlievis. Mirdamas jis 

šaukės Dievo pasigailėjimo, prašė kunigo

nemokyti, ar vos mokslo uostę, bet save pagelbos, taigi drąsiai galima sakyti, kad 

statų mokytais. Jie nepažvelgia į Kristaus mūs šių dienų laisvamaniui ir bedievu- 
Reikia atsižvelgti, ar nerašoma visai- prie-, Mokslą, nes dainai bijo, kuvC skaitant kai m> vienas, mirdami, labiau šauks Die- 

šingaį, kaip reikalauja -Dievo ir artymo knygas apie dorą ir t. t., irepėliestų- jų Vo pasigailėjimo.

meilė, Dievo įsakymai, doros dėsniai, I svarbiųjų ydų, kurių, gal, toji kūvga lie 1 Kol gyvi, sveiki jie nenori klausyti 

žmonijos gerovė. Paskaičius reikia jos ' pia atsižadėti. - Kristaus mokslo, kuris nurodo, kaip rei

kia gyventi žmogui, protingam tvariniui, 

turinčiam laisvų valią ir nemirtingų sielų. 

Jo mokslas tiko mokytiems ir vergams 

prieš 1900 m. ir dabar jis tinka, tiks ir iki 

pasaulio pabaigai. Jo Mokslas tik reikia 

taikinti ir vykinti gyvenimam

Kiti vėl tikybinio turinio raštuose, 

ypatingai Šv. Rašte ieško gamtos mokslo, 

istorijos, astronomijos ir tt. Neradę ieško

mojo dalyko, sako: “Yra pasenęs, atgy

venęs, kalbama ten Dievas pasaulį sutvė

ręs į šešias dienus, o mokslas šiandien 

aiškina, kad pasaulis išsivystė gal per 

Į kelis milijonus metų...”

Tokie žmonės labai paikai murma ir 

piktažodžiauja. Pasakymas, jog Dievas 

pasaulį įkūręs per šešias dienas, nieko 

priešinga mokslui nėra pasakyta, nes nėr 

pasakyta, kokio ilgumo buvo tos tvėrimo 

dienos. Mums svarbu tik tiekK kad pasa

kyta, jog pasaulis be priežasties negalėjo 

atsirasti ir neatsirado, tai yra, jog pa

saulį įkūrė Galinga Valia, Jėga, Išmintis, 

tai yra Dievas.

(Bus daugiau)
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PAPROČIAI. KAS ŽINOTINA VAŽIUOJANTIEMS į LIETUVĄ.
kursantus atvvkstančius į minėtos kompanijos Buitie A- žiausia dovana, kurių Ji ga-

Gerbiamas Ponas Reti.: 

Malonėkite patalpinti že

miau sekančius nurodymus 

tiems Amerikos lietuviams, 

kurie rengiasi važiuoti į Lie

tuvę apsigyventi.

faktui yra pozityve pusė, ku-’mo ar veiksmo, turime pasi- ■ Pastaruoju laiku aš gaunu 

ri taip pat svarbi, kaip ir ne- ryžti panaikinti. Su laiku gn daug užklausymu, ar galima 

gatyvė. Pozityve pusė ta, kuo-'lime jų atsikratyti, ir Į jų vie- važiuojant Lietuvon pasiimti 

tų įgyti naujus, naudingus pa- ’ sayo senas arba vartotas au-

Paprastai žinoma, 

vaikas sykį nudega pirštus, 

paskui visuomet vengia ug

nies. Reiškia, kad veiksmai,

kuomet gyti tūkstančius naudingų pa

pročių. Kiekvienas iš imis, be 

abėjo, turime daug netikusių 

papročių. Tokiuos nepageidau

turintieji nemalonius pirmi- jamus, papročius, nežiūrint ko

rimus, yra vengiami. Šiam kie jie būtu: galvojimo, jaus-

met veiksniai, kurie priduo

da smagumo, yra dažniau at- ptočius.

kartojami, šios pozityvas pu-1 Xmikia toli ži6rStij kad

*« vaikas naudojas.. k>K>»'«'.tradtK kaip nmldingi yra geri 
jis nori savo šunį išmokinti; paprof.iai kuo,uet jie yra ti„. 
ko nors naujo. Jei gyvulys pa. j ir kaip b|ogai įantiesk 
gyriamas kiekvieną sykį, kaip kllmn(.t lsk|la blogiftji Kas
padaro, kų nuo jo reikalauja 

ma, jis dažniau ir dažniau at

tomobilius, baldai, pianas,

kys Muitinių Įstatų Paragrn 

fas 151, karia skamba:

“Žmonėms, kurie kraustosi 

iš užsienio į Lietuvę nuolat 

gyventi, taip pat grįžtantiems 

į savo tėvynę ilgai gyvenus 

svetimose šalyse arba gavu

siems iš ten palikimus Lietu

vos piliečiams, Finansų Minis

terija gali leisti be muito jga- 

benti vartotus naminius daik-

kaikurie įrankiai ir t. p. ir tus, jiems pristačius daiktų

idek reikalinga už jos sumokė

ti muito?

Nors sunku man visiems 

atskirai atsakymus teikti ir

dienų gali padaryti šimtus da- daug turiu panešti, b<t.

lykų visai nekreipaint į juos

kartoja veiksnų, liale jis pri- ldbniMio. Tail nctik kad sntan 

eina prie to, kad jam taip branganB lailtOi wt sutau. 

lengva padaryti tai kaip ir ki- protavilm, tokienls daty.

tus dalykus. Vienas vaikas 

buvo išmokinęs savo šunį at-.

kailis, knrie yra daug Įdomes

ni. Raumenų kontrolė pirmiau

sulig išgalės, aš stengiuosiu 

tai atlikti. Vienok, be abėjo, 

randas Amerikoj dar daug 

lietuvių, kurie manęs ar nepa

žįsta, ar mano adreso nežino,

surašę su atatinkamais Lietu

vos atstovybių užsienyj arba, 

kur jų nėra, vietinės adminis

tracijos liūdymais. ’ ’

Prie šio tik noriu pabrėžti 

kad reikalinga tuiėti Lietuvos 

Konsulato Amerikoj laidymas, 

arba nors policijos ar miesto 

valdybos liūdymas, kad, pa

vyzdžiui, automobilis, pianas,

Lietuvę trumpam laikui pasi- 

vešėti ir aipe tai Muitinių Įs

tatų Paragrafas 150 sako:

“Keleivių daiktais laikomi vos uosto judėjimų ir garbe.

1 V y • i 1 • W B V ' •
esamieji prie jų jiems reika

lingi ir kelionėje vartojamie

ji daiktai: drabužiai, skalbi

niai, avalinė ir kiti. Tiek ke

leivių daiktų, kiek1 reikia ke

lionėje, praleidžiama Iš mui

to. Taip pat, praleidžiami var

tojami rankiniai daiktai, rei

kalingi keleiviams, žiūrint jų 

specialybės arba darbo. Nau

ji keleivių daiktai apmokami 

muitu bendrais dėsniais”.

Sulig Paragrafo 152, leidžia 

ma įvežti ir prekių arba nau

jų daiktų ne daugiau kaip už 

25 litus vertės.

Kaip patogiau ir pigiau par
vežti į Lietuvą automobi

lius baldus ir t. c.?

nierica Line laivai plaukia į Įėjo savo senai matytiems gi-

* —
Klapėdų be persėdimo, palai- minoms, nes “Rytas” eina 

kydama tokiu būdu ir Lietu- kasdien ir kasdien skaityto

jas, jį paėmęs į rankas, dėkin-

Kitu laišku parašysiu apie 

dovanų siuntimų Lietuvon 

pašto siuntiniais.

Del smulkesnių žinių rašy

kite man

Jurgis Baltrūnas,
Klaipėda,

Gulbių gatvė 30 Nr.

BROLIAI AMERIKIEČIAI!
Š. iu. gegužės mėn. 31 d. 10 

vai. į “Ryto” administracijų 

užėjo, atvykusi pasisvečiuoti 

į Lietuvę ponia Agota Sabu- 

tienė, gyvenanti Amerikoje 

St. Louis, III., ir užprenumera

vo

net
čiams. Be abejo, tai buvo gra

“Rytų” visiems metams 

šešiems savo giminai-

nešti jam kepurę kiekviena eiai paeina nuo atkreipimo dė- 

syk|, kuomet jis rengdavos ,„esio , tai> kl) duromių ir 
išeiti. Tą galima vadinti pa- kuį priverkiant nervams kon-
prociu. 'traliuoti veiksmus, taip kad

Dabnr, jei pažiūrėsi kų kiti

o jiems labui svarbu žinoti, viktrola, žemės ūkio ar amato 

kaip rišasi muito klausimai įrankiai tikrai priklauso ke-

daro arba jei tėmysi pats sa

ve, atrasi kad beveik visi mū

sų veiksmai susideda jš pa

pročių: pav. pasisukant į de

šinę, kuomet praeinama pra

nereikia

tvti.

apie tai visai įuųs-

Kitomet senstame, .jau neiš

turime jėgos įgyti naujų pa

pročių. Kaikurie žmonės, vie-

at vykus Lietuvon. Todėl, l’a m 

stos laiksaščio skaitytojų nau

dai, noriu nušviesti, nors la

bai trumpai, tuos klausimus 

ir patiekti gerb. Amerikos lie

tuvių visuomenei ištraukas iš

Lietuvoj velkančių 

įstatų, kaip seka:

muitinės

kų nors, nusiimant kepurę nok, palaiko tų jėgų — įgyti 

prieš moterį ir t. t. Šie daly- *nau,TU papročių ilgiau, negu

kai nėra natūralus, nes daug 

žmonių visai jų nedaro. Ir jie 

nėra daromi tiksliai kiekvie

nų sykį tų, kurie turi papro

tį sustoti ir pagalvoti, kas 

yra tinkama daryti. Nusišluo-' 

stymas kojų įeinant į namus 

gali ir negali būti paprotys. 

Jis natūraliai neateina, nėra 

instinktyvus. Papročius gbfi- 

111a pasirinkti.

Reikia žinoti kad žmogaus 

mokslas, kaip mokinimas šu 

nų ir arklių, susideda dau

giausia iš -papročių; darymo i 

papročių, galvojimo papročių 

ir jausmo papročių. Mokinan

tis vaikščioti, valgyti, plauk 

ti arba čiužinėti yra darymo 

papročių pavyzdžiai. Žmogus, 

kuris galėtų eiti tiktai ap

svarstęs kiekvienų žingsnį, 

nenueit toli. Jeigu reiktų var

toti savo smegenis kiekvie

nam žingsniui, nebūt laiko 

kada vartoti smegenis kitiems

dalvkanis.
* • •

Kartais galime turėti pa

protį jausti pavydų pama

čius, kad kitas turi kų nau

jo, arba galime turėti papro

tį jausti džiaugsmų kuomet 

kitas turi didelės vertės da

lykų. Galima turėti paprotį 

nepakęsti tokių žmonių, kurie 

skiriasi nuo musų, kurie dėvi* 

kitokius drabužius, kurie ei

na į kitokių bažnyčių, arba 

kurie kalba kitokių kalbų. Mu

sų jausmo papročiai pasiro

do tuomet, kuomet prieinama 

prie įvairių aplinkybių, ku

rios juos iškelia.

kiti. Dalis to skirtumo paeina 

nuo fakto, kad kaikurie laiko

si jaunystės, išmokdami nau

jas idėjas ir darydami viskų 

naujais būdais. Pravartu yra 

įgyti paprotį —senstant pa

mainyti senus papročius, ar

ba Įgyti naujus papročius J. 

Valstybių Viešos Sveikatos

Biuras nori, kad visi atmin- 

# »
tų, jog papročius reikia .jau 

nystej įgyti-

F. L. I. S.

1930 METAIS
JAUNIMAS STATO GYVĄ

PAMINKLĄ VYTAUTUI 
DIDŽIAJAM UŽSIPRE 

NUMERUODAMAS.

"PAVASARĮ”

leiviui ir yra jo vartoti daik

tai.

I
Tokiu būdu, sulig viršminė-

Patartina visiems Amerikos, 

lietuviams, kurie vežiasi su 

savim didesnį mantų, pasi

rinkti kelionę tiesiog į Klaipė

dą be persėdimo, t. y. Baltic

gai prisimins savo geradarę 

užsakytojų.

Kiekvienas iŠ Jūsų taip pat 

padarys didelį džiaugsmų sa

vo artimajam, jei Naujų Me

tų proga užprenumeruos jam 

“Rytų” — vienintelį Lietu

voje katalikiškų dienraštį.

Žinoma, kiekvienas iš Jūsų 

uuužmirš “Rytų” ir sau už

siprenumeruoti, ar sumokėti, 

jei dar nesumokėta, už pra

ėjusį laikų.

Prenumeratų galima siųsti 

pinigais ar čekiais adresu: 

“Ryto” administracija, Kau

nas, Duonelaičio g. 24. Lith- 

uania. Kaina metams: Lietu

voje — 50 litų, Amerikoje — 

100 litų, pusei metų

NAUJAS 1930

to 151 paragrafo, Muitinės America Line laivais “Litua- 

Įstatų, visi lietuviai iš Ame-Įnia”, “Estonia” ir “Polonia”

Ką galima įvežti Lietuvon be 
muito? 1

Į tų klausinių pilnai atsa-

rikos gali parsivežti be mui

to visų savo turtų, kaip auto

mobilius, pianus, baldus ir į- 

rankiųs.

Kokie keleivio daiktai pralei
džiami be muito?

Tas liečia paprastus eks-

ir tai su ekskursijomis, kada 

laivai tiesiog -plaukia j Klai- 

pėdų, tada automobilius gali

ma pergabenti neapkaltus len

tomis “unboxed”, žinoma, tas 

irgi daug. sumažins išlaidas 

Reikia atminti, kad tik virš .

C RADIO

Ekskursijos Lietuvon.

Vytautas Didysai ^pats to
kiu buvo ir tokiais ftorį ma
tyti visus ateities lteĮūvitts.

“Pavasaris” tękaimioja 5 
lit Kaunas, p. d. 88. ,

PILNAS EGZAMINAS
' į ‘

$5.00 TIKTAI 15.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistu, ne pas kokj nepa
tyrių. Tikras specialistas, azba pro
fesorius, neklaus jūsų kas Jums ken
kta, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką lr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad Jie neturi reikalingo patyri
mo. suradymul žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Scope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas lr vi
siškas bakteriologlškas egzaminavi
mas kraujb atidengs man juaų tlk-

Papročiai kuriuos žmonės į-'rM negeroves, tr jeigu ai paimsiu* 
,, r , 1 |jua gydyti, tai Jūsų sveikata lr gy-1

gija pasidaro laip pastovūs, vumaz sugryS Jums taip kaip buvo 
. , . . 'pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ilgų skll-kad ant jų visuomet galima lnk8tų, odos, krfcuj0, Bw.

remtiH. Tai norima pokyti,
kuomet kalbama apie žmogaus Jeigu turit kokią užabjenejnzlą. Jsi 
būrų. Žmogaus būdas suside-

da iš jausmo, galvojimo ir da

rymo papročių, kurie jį ats

kiria nuo kitų.

Mokyklos yra steigiamos 

tam, kad duoti vaikams pa

pročius, kurie jam tuokart

ir vėliau bus reikalingi. Be p »• 

i • • I Wot

h 181-? mokyklų, kiekvienas gali įai-

kerėjaslą, chronišką ligą, kur} ne
pasidavė riet gabiam lelmynos gy
dytojui, nėattdėlloktt neatėję paa 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA

SPECIALISTAS 
Inėjimas Rūmas 1014

l30 W. JACKSON BLVD.
Arti Stato Oatvėa

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki
Metą. Vakarais nuo B Iki I

•dėltomlb nuo 10 ryto Iki 1
| po plMą

Lietuvių R. K. Federacija kartu su 

dienraščiu “Draugu” ruošia šiais metais 

dvi ekskursijas į Lietuvą per Romų.

Pirmoji ekskursija išplauks laivu 

“Rochambęau” iš New Yorko 23 bal. 

(April). Su tuo laivu vyksta daug Ame
rikos maldininkų į 30-jį Tarptautinį Eu

charistinį Kongresų, kuris įvyks Karta- 

gos mieste, Afrikoje geg. 6—11 d. Ameri

kos lietuvių ekskursija prisideda prie tos 

bendrosios Amerikos katalikų ekskursi

jos ir gegužės 2 d. pamatys Gibraltaru, 

kurį galės aplankyti visi norintieji pama

tyti žymesnes vietas. Geg. 4 dienų pama

tys miestų Algier, o geg. 6 d. bus Tuni

so mieste. Ten laivas stovės ir patarnaus 

keliauninkams vietoj viešbūčio; Kas ry

tas Eucharistinio Kongreso dalyviai bus 

nugabenami į Kartagų ir parvežami lai

van. Kongresas tęsis nuo geg. 6 d. iki 11 

d.

Geg. 12 d. laivas išplauks į Neapolį 

ir 13 d. iš ryto bus tame stebėtino grožio 

mieste. Keliauninkai aplankys ugniakalnį 

Vezuvijų, garsų Neapolio akvarijumų, 

stebuklais garsių Šv. Januario katedrų, 

Muziejų ir atkastąjį miestų Pompeų.

Geg. 14 d. po pietų traukiniu išva

žiuos Romon. Romoje pabus keliauninkai 

keletą dienų. 6us priimti pas šv. Tėvą; 

aplankys Amžinąjį miestų, pelnys Jubi

liejaus atlaidus ir paskui iš Romos per 

Genoų, Nicejų į Liurdų. Iš ten per Pa

ryžių, Berlyną į Kauną. Kelionė jūrėmis 

iš New Yorko į Tunisą, gyvenimas per 

visų Eucharistinį Kongresų laive ir ke

lionė į Neapolį viso kainuos $210.00. Ke

lionė automobiliais Gibraltare Algerijoj 

ir Tunise $22.50. Uostų mokesčiai $11.00. 

Atgal iš Havre į New Yorką $100.00. 

Reiškia viso round trip turistine klase 

jūrėmis $343.50.

Kol kas neturime aiškių žinių, kiek

kainuos vykimas į Liurdų ir per Paryžių 

j Kauną. Vėliau pranešime. *

Antroji Federacijos ekskursija iš

plauks iš New Yorko į Romų Gegužės 17 

d. Neapolyje bus apie 26 geg. Maldinin

kai aplankys Vezuvijų, Pompėją ir pa

bus Romoje apie 7 dienas, bus priimti 

pas Šv. Tėvų, pelnys Jubiliejaus atlai

dus, pamatys garsias katakombas ir per 

Vienna į Kauną.

Ši kelionė kainuos, jei susidarys gru

pė iš 25 žmonių II klasės: laivas $120.00. 

Neapolyje ir Romoje buvimas ir kelionė 

$18.60. Iš Romos į Kauna kelionė $29.75. 

Viso $176.35.

Trečia turistine klase: Laivas $104.00. 

Neapolyje ir Romoje buvimas su kelione 

$17.15; iš Romos į Kauną geležinkelis 

$18.35. Viso turistinei klasei $147.50. Jei

gu Jūs patys, ar Jūsų pažįstami norėtų 

prisidėti prie vienos, ar kitos ekskursijos, 

greitai praneškite į “Draugų” 2334 S. 

Oakley Ave., Chicago, ĮI1.

“DRAUGAS” PUB. CO.,

2334 S. Oakley Ave.,

Chicago, U.

Gerbiamieji: Norin važiuoti su Fede

racijos pirma ekskursija ...............................

į Eucharistinį Kongresų ir į Lietuvą.

Antra ekskursija ...................................................................

į Romų ir Kauną.

Praneškite žinias:

Kiek kainuos turistine klase. 

Kiek kainuos antrąja klase. 

Kokius turiu turėti dokumentus.

Mano vardas ..............................

Adresas ......................................

Ištobulintas Ir pagerintas, sti ftanju COI.OTT'RA I)ynamie .spealt- 
crin. Gražus kabinetas, kainos sumažihtos.
Modelis 90, kaina su tūbomis ir viskuo už ..

Modelis 93, Fonografas Ir Radio krūvoje, nau
ja kaina, su tūbomis, sfl viskuo .................

Dykai demonstravimas Jusą pačią namuose.
Tiktai $10 tereikia įmokėti,
KITUS LENGVAIS IS-MOKEJIMAIS. 

Krautuvė atdara kas vakaras.

$116.00

$204.50

Išgirsk lietuvių dainas per Radio
kas nadėldienj nuo 1 (kl 2 po pietą Iš stoties W. C. P. L. 

970 kllocykles ir
Ketvergals nuo 7 Iki 8 vakaro H stoties W. H. P. C.

1420 kllocykles.

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

Tel. Uoutevard 4705
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LIETUVIAI AMERIKOJE

AMSTERDAM, N. Y.
Jaunosios Lietuvos Šventė 

Vasario 13.

liški, nes juos gamino šau- per užgavėnes da daugiau pa-j

niausios Harboro šeimininkės: 'šoksim; O kur ir kaip, tai Har-

S. Lapinskienė ir O. Mastei- , „ . ,
1 ... . boro vyrai mums pasakys.

kienė buvo pirmininkės, o ki-j

Vasario 16.
Vasario 16 diena ir mes

CICERO, ILL.
Padėka.

tos joms pagelbėjo.

Piogram, buvo surengęs m Lietuvos, ....

vietinis vnrg. A. Glenria s,|liaktUTO ««Uvjo manęs varguolio, jau

Šv. Cecilijos choru ir, reikia

Vietiniai Cicerus gyventojai šioj nelaimėj manęs neapleis 

aplankydami aukojo; ir duos progos pasveikti, už

A. BernadiSius .............. $2.0c'va,k» C8U ir bu8‘“ J&hiagas
iŠ. Buividas .................................... $1.00 |vi8iul88'jbiuuraus apaėjimo, niekas ne- 

I sigaili.

Apgaviko rolę puikiai atli

ko p. Mykolas Kerbelis.

! Veikalų lošė sekantieji: Ory

16 vasario dienų amsterda- (bo rolę — B. Velička, jo žmo- 

miečiai apvaikščiojo iškilmin-, nos — Br. Varnienė, jų vaikų 

gai. Padėkoti Dievui už atga-Į- — Aliutės — J. Žilinskaitė 

vinių Lietuvos nepriklausomy Marionuko — S. ftloveikis, Sta

Ryto mūsų parapijos mokyk

los mokinės rinko aukas prie

Širdingai ačiū lietuviams,1 p želvis $1.00

kurie iš mielaširdystės, pusi ' p Yakštis 50c.

Viso ............................................ $14.50

Visiems lankytojams ir au-

Laukui jūsų užuojautos se

kančiu adresu:

Joseph Lapinskas,
1411 So. 49 Avė., 

Cicero, III.

5 metai skaudžios ligos sus
paustų. Asmeniai aplankyda

mi ar ramybės laiškelį prisiim

dami su aukele, daug man 

biednystėje gelbsti atgauti 

sveikatų.

Nors prastuos namučiuos gy 

venų prie batsiuvio Petro 

Baltuškos, bet' nepamiršo mūs 

aplankyti ir suraminti Šv. An

tano ’ parapijos kalėdninkai. 

Širdingai jiems ačiū.

Po to aplankė kun. John 

Francis, kuris man daug gel- Į 

bėjo ligoje su Dr. L. Remzal

I
pereitų vasarų, nuvykus į i 

Menestee, Mieli., Mercy ligo- i 

ninėje.

Aplankydamas mane ir ži-, 

nodamas mano kritiškų pade- I 

jimų, savo gražia kalba su- j 
teikė man daug džiaugsmo. I 

Į ramybės ir patarimų sveikato 

atgavimui.

Gaila ir jo, nes ir jis nėra 1 

sveikas. Dabar atsigulė Alex- 

sander Brothers ligoninėj, Cbi 

cagoje, gydytis. Vienok ačiū 

jam, man aukojo $5.00.

Laišku iš Rockford, 111. mio 

Liudviko Čepui io gavau $5.00.

pasakyti, kad tokį gražų vai

? Ominių pirmų kaitų mat iau..t>)agny^įos Lietuvos našlaičiams

Atvaidinta “Salaputns . O}. . , , •1 v ir kas kįek aukojo gavo po
dainos buvo da gražesnės, . - , , . . ,.

’ gražų, zienklelį, kuriuos padir-
kad choras turėjo jas po ke-sytės — S. Guščiukė, Jonuko 

mos suplikacija. Per sumų Šv. j— B. Žilinskas, Žentas Valia- jįs j<art pakartoti, nes publi- 

Cecilijos choras giedojo “Mal-įso — M. Kerbelis, Aliutės my- ]<aį labai pmtiko.

da už Tėvynę”. ilimo — Zigmas Dirsė, Muzi-

,, , . . .. kanto — Ant. Šurkus, Vabo

Vakaras parap. svetainėje. !

bės atlaikyta suma ir po su-

Iškilmės prasidėjo 7:20 min. 

Vakarų atidarė didžiai gerbia

mas vietinis klebonas kun.

Po dainų seke prakalbos. 

Pirmiausia kalbėjo vietinis
! moters — V. Radzevičiūtė, Jo- 

Isėlio — Jonas Tamašauskas,

Chankėa — E. Godfiikienė, Va-‘kas .“P“ 12 met'’ Liet»™8

klebonas kun. Kaz. Bičkaus-

mas vietinis klebonas kun. $ ,+- n v- $• nepriklausomybę. Paskui kai- tait a-i -v. „ , bo duktes — O. Kaseviciute, 1 • vJuozas Zidanavicius. Padaręs y b(.|i(.n- _ K Li iki bėjo Sv. Onos draugijos, East

trun„ paaiškininų, vakarui J Chicago, Ind., pinu. L. Kas-

Z. Cinikas, V. Liutikas, Kai- Pariene- kuri ant «»l“ kviete 

mynės - L. Emilija, V. Uo-ivisus “““kyti į rengiam., 

tiejuniukė. Ont>s dr'30s vakar4 lr S°-

Nežiūrint, kad programas ikiais’ 23 vasario'
tęsėsi beveik iki vienuoliktai, ‘ svetainėj’ Harboro- Po to 

kalbėjo ‘parapijos trustisas

bo mokyklos mokiniai. Ženk

leliai buvo gražiai padaryti.

Vakare nors nebuvo gali

ma jokio programo surengti 

iš priežasties parapijos vaka

rienės, tat per vakarienę visa 

programa buvo pritaikinta 

dienai.

kotojoms tariu širdingų ačiū.

Prašau mielaširdystės jus, 

brangūs broliai ir sesutės, lie

tuviai. Ir ateityje sušelpti ko

kia aukele, nuo savęs ar or

ganizacijų.

Tikėdamas, kud lietuviai

“DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI
ČIUS NUOLAT AUGA. 

APSIMOKA SKELB
TIS “DRAUGE”

vesti paprašė p. Ant. Lukšį, 

kaipo pirmininką politinio ko

miteto.

Vakaro vedėjas, pasukęs 

keletu minčių apie šios dienos 

reikšmę, pakvietė kalbėti ku

nigas Alfonsų Orvidų, kuris 

kalbėjo apie laisvės reikšmę. 

Visos kalbėtojų prakalbos bu

vo trumpos, nes vakaro pro

gramas buvo sudalytas gan ii 

gas.

Po prakalbų Šv. Cecilijos 

choras, atgiedojęs Amerikos ir 

Lietuvos himnus, išpildė dar 

3 ar 4 pritaikintas šventei dai 

nas. Savo užduoti, kaip baž

nyčioje per sumų, taip ir sve

tainėje, atliko puikiai. Mato

mai, choro vedėjas p. B. Ve

lička nesigailėjo triūso.

Pianas — Smuikas.
Chorui pasitraukus nuo sce 

nos, vakaro vedėj’as perstatė 

publikai jaunas musų artistes: 

Emilijų Staniuliukę ir Stasę 

Guščiukę. Jos abi skambino 

ant piano. Nors abi visai nese

nai dar pradėjo tų-mokslų, bet 

savo užduotį atliko gerai.

Po jų sekė Antanukas Rup

šys ir Regina Sviderskaitė. 

Ant. Rupšys, jaunas ’ smuiki

ninkas, Reg. Sviderskaitė, jau

na pianiste. Abi poros gražiai 

skambino ir smuikavo. Publi

kai labai patiko.

Deklamacijos.
Deklamavo Rupšys Antanas, 

Šmitas Kazukas, Samuliuke 

Regina ir Stankevičiūtė Joni- 

na. Visos deklamacijos pasa

kyta labai gražiai. Vaikai 

gestikuliavo ir akcentavo pui

kiai.

Vaidinimas.
Atvaidinta “Gudrus Apga

vikas” Seirijų Juozo parašy

tas. Siužetas paimtas iš tik

rai įvykusio Lietuvoje atsiti

kimo. Tai penkių aktų tragi

komedija.

Kadangi veikalo turinys la

bai juokingas ir lošėjai savo 

roles labai gerai atliko, todėl 

svetainė net ūžė nuo nuolati

nio juoko, tik pati užbaiga 

traginga — baigiasi nuošovi- 

mu apgaviko, kurio, dėl jo

publika lošimu ant tiek buvo,KUU^JU parapijos 

sužavėta, kad, pasibaigus lo-j11 Ri

šimui, rodėsi lyg nenoromis! Po prakalbų buvo trauki- 

sujudo apleisti svetainę. Imas laimingo numerio dėl K) 

Programų vakarui parose ir J dolerių. Laiminguoju buvo

Atstovai.
Federacijos 42 skyrius lai

kytame susirinkime išrinko 

tris atstovus į Federacijos 

Vakarinių Valstybių 7 Kon

ferencijų: S. Laurinų, A. Raš- 

tutį ir Z. Šalkauskų. Iš iždo 

paskyrė $10 aukų. Konf. da

lyvavo ir kitų draugijų atsto

vai.

Užuojauta.
prie jo įvygdinimo daug pa- mūsų parapijos mokyklos nio- Harboro lietuviai reiškia
sidarbavo Ona Židanavičiutė. kine Alena Gudinonaitė. Ant 

Svetainę puošė; Ap. Staniu- galo sekė šokiai. Griežė A. 

lienė, Jenionienė, J. Kazala ir Šerpetausko orkestras. Sako-

vaikai.

Programas buvo rengtas į jos nuo šokimo skauda, 

vardu “Gyvojo Ražanciaus” ligi Užgavėnių 

draugijos.

Politinis komitetas, pasinau 

dodamas proga, per pertrau- 

kų rinko Vilniečiams šelpti 

aukas. Kiek surinko, dar ne

teko man sužinoti. i

Amsterdamiečiai, daugiau 

ruoškite panašų vakarų! I

Erom Youth to Age
Moterl/si gyvenime yra trys 
Ifibandymo laikai: kuomet 
(mergaitė bręsta j merginą., 
pirmas gimdymas Ir vidur
amžis. Tada I.ydia E. l’Ink- 
namls Vegetable Compound 
gelbsti atgauti sveikatą Ir
gajumą. ą

I.YDIA E. PINKHAM’S 
VEGETABI.E COMPOUNU
IMIIA I. PIS..AM MF». CO. l\NV MAMi.

giliausių užuojautų vietiniam 

varg. p. Antanui Glemžai, ku

rio motinėlė Teodora Glem-

ima, kitiems da ir šiandiena ko- žienė mirė sausio 10 d., Lietu-

Ten buvęs.

INO, HARBOR. IND.
Bankietas.

Vas. 16 d. Šv. Pranciškaus 

Įiarapija turėjo surengus šau-11 

nų bankietų, kuris puikiausia 

pavyko. Publikos buvo pilna 

svetainė. Stalai gražiausia pa

taisyti, o valgiai tikrai kara-'

*v s -n ■•n*”! *-«o
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SiąiaO 
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Bet Į voje.
“ pagis”, o Ta Pati.

Iš Amerikos Tiesiai Į Lietuvą
- , PER ... ,.1_

BALTIC AMERICA LINIJĄ
Jums Patogūs Išplaukimai iš New Yorko:

LITUANIA ............................. KOVO 8
ESTONIA...................... BALANDŽIO 3
LITUANIA .............. BALANDŽIO 17
POLONIA ........................ GEGUŽIO 1
ESTONIA .................. GEGUŽIO 17

Oficialė ir Vienintelė Amerikos Lietuvių D. L. K.
Vytauto Jubiliejaus ekskursija išplauks laivu

LITUANIA — GEGUŽIO 26
Tai bufi) išimtinai vienų lietuvių ekskursija. Visos 

pastangos daroma, kad tų ekskursijų padarius isto

rine, atmintinų ir pilnų įvairumų ir malonumų.

Prirengimui prie šios garbingos ' ekskursijos arba 

prie kitų išplaukimų be atidėliojimo kreipkitės j mus.

Turėdami ilgų metų patyrimų laivakorčių biznyje, 

galėsime visus jūsų reikalus atlikti taip, kad jūsų 

kelionė į Lietuvų ir sugrįžimas į Amerikų Įvyks be 

jokių sutrukdymų.

Laukiame jūsų greito atsiliepimo Į mus .asmeniškai ar laišku.

-

3327 So. Halsted St. .
• TEL. YARDS 4669

Chicago, III.

naje’ce veev muga
\a/OQQIED AT HOME, 
ABOOT LITTLE BRCTTUEP 
HE’S BEEM MECV 
OISOBEDIEAIT OF LAT6 
AMD VJE CAM'T 

k UMDECSTAMO TT 
AT Al.L

MES8E HE'S 
GOT THE 

HEESlE- 4EE8'ES, 
MVDOG,HAMK, 
WAS LWE THAT 
WUEM HE 

hao' THEM

Zenith Radio
1930 Modelis

auto m

Modelis 60, 9 tūbų, su screen grid tūbomis, Nauja kaina

$145
be tūbų

Turime didelį pasirinkimų Zenith Radių su fonografu 

krūvoje, labai gražiuose kabinetuose, groja radio ir 

groja rekordus.

Suteikiame lengvus išmokėjimus

IŠGIRSK LIETUVIŲ DAINAS PER RADIO
Kas nedėldienį nuo 1 iki 2 po pietų iš stoties WCFL 

970 kylocykles ir

Ketvergais nuo 7 iki 8 vakaro iš stoties AVIIFC 

1420 kylocykles

1

Jos. F. Budrik, |nc.
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

An Alartning Condition
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Pirmadienis, Vas. 24 <j., 1930

1$ LIETUVOS RESPUBLI
KOS GENERALINIO. 

KONSULATO.

Petrauskas Jurgis, turįs išgydyti, ar nors 

brolį Liudvikų, gyvenęs Bosto skausmų.

žodis Amerikos Lietuvių Jau 
nuomenei.

Lietuvos jaunuomenė Lietu

vos mokyklose, kaip yra žino

ma, daro pastangų pastaruoju 

laiku anglu kalbos pramokti]

ne, Mass. Paieško giminaitė. 

Kaškelis Juozas, tėvas ir

tuo pat vardu sūnus, Ameri

koje prieš karų gyvenę Pitts- 

ton, Pa. ir Port Gryfick, Pa., 

Mav St. 1138-a, kilę iš Luo 

kės valse., Telšių apskr.

Stogis Kazys, gyvenęs Mo 

lin, 111., kilęs iš Šiaulių apskr.

sumažinti

Dr. A. L. Graičunas, sekr.

CHICAGOS IR APYLINKIŲ 
“DRAUGO" SKAITY

TOJAMS.
Daugelis jau 

prenumeratas už

užsimokėjo

“Draugų”.Morkis Vincas, gimęs 1904

, , . 6. \ -f 'm- Baisogaloje, Kėdainių aps. 'Bet yra tokių, kurie del įvai-

:_________i_____ [Amerikon išvykęs birželio 14 rįų priežasčių dar to nepada-

ck 1929 m. iš Hamburgo. j r ė. Mat, jiems nepatogu at-
Makulėnas Pranas ir Agota, vykti į ofisų. Tokie gali užsi

turi vaikus Emilijų, Adolfų ir

Bronių, kilę iš Švenčionių 

apskr., Tverečiaus valšč., Pa

kaimės kaimo, gyvenę Grand 

Bapids, Mich.

Adamanytė — Rikauskienė,

Jieva, ištekėjusi už Adomo,

kos literatūra ir modeminiais;

Amerikos rašytojais. Bet Lie-1 

tuvoje amerikoniškai anglis- j 

kos literatūros knygų veik vi-1 

siškai nėra. Ten jiems ypač į 

yra reikalinga Amerikos auto

rių originalūs raštai-knygos: 

romanai (novels), 

poezija (poetry), 

drama,

knygų recenzijos ir kritika. „ . ,r ..
Paieško motina Marijona.

Čia yra graži proga Ameri- Ieškomieji arba apie juos kų 

kos lietuvių jaunuomenei su- nors žinantieji maloniai kvie- 

siartinti su Lietuvos jaunuo- jčiami atsiliepti šiuo adresu: 

mene. Jei Amerikos lietuvių • Consulate General of

į Amerikon atvykusi 1912 m.

jaunuomenė malonėtų šių pro

gų išnaudoti atsiųsdama pers

kaitytų knygelę šiai įstaigai 

aukščiau minėtam tikslui, tai 

iš perskaitytų knygų į trumpų 

laikų susidarytų gerokas siun

tinys besimokinančiam Lietu

vos jaunimui.

Tiesa, ar tai Amerikos ar 

tai Lietuvos jaunimas neturi 

pinigų knygoms, bet kame yrti 

noras ten surandamas ir ke

lias tą norų vykdyti (Wliere 

is a will, tliere is a vvay).

Kiekvienam, kas teiktųsi at

siųsti šiam tikslui bent vienų 

angliškų knygutę, ši įstaiga 

stengsis sulig pareikalavimo 

atsilyginti pasiųsdama ar tai 

lietuviškų knygelę ar tai Lie

tuvos žemlėlapi.

Pradžia jau yra padaryta: 

New York Public Library jau 

teikėsi mums dovanoti 100 

naujų knygų.

Paieškoma:
Ivanauskas Antanas, išvy

kęs į Ameriką iš Klovainių 

miestelio, turįs seserį Ona ir

Lithuania
15 Park Row,

New York, City.

IŠ DAKTARŲ DRAU
GIJOS

* e o * r
Galvos Skaudėjimas 

Sustoja
SKAUSMAI IŠNYKSTA

Rea Tel. Midvray UU

« DR. R. C. CUPLER
Gaukit greitą pagelbą paimdami 

ORANGEINE MILTELIUS
JŪSŲ Al-TIEKININKAS 

Pardavinėju ir rekomenduoja
fA_ ORANGEINE Z?evz-
lUC x MILTELIUS

kun. J. ČuŽauską; Ind. llar- 

bor, Ind. pas kun. K. Bičkaus

kų; Kenosha, Wis., pas kun. 

A. Bublį; West Sidėj — 

“Draugo” ofise, arba agen

tui.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 84-tos Street 

Telef Canal 1718-9241

Valandos: S Iki 4 p. p. Panedėltalt 
Ir Ketvergais vakare

Ofiso Tel. Vlrglnla 0038
Rezidencijos: Vaa Buren ESM

DR, T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard IMS

DR, S. A, BRENZA
Ofiso Valandos; • IU 11, 1 Iki » 

diena, ir 6:84 iki 9:84 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 46th Street Cltlcaao. IU.

mokėti pas įgaliotus agentus 

savo kolonijose, tai yra Bri- 

dgeporte Gudų krautuvėj, 901 

W. 33 st.; Town of Lake pas 

S. Paukštį, 4508 So. Honore 

st. ir pa§ Belski, 4544 So. 

Wood st., Marąuette Parke 

pas J. Stočkų; Brighton Par

ke pas F. Gubistų, 4355 So 

Mozart st.; Dievo Apveizdos 

par. pas J. Puplesį, 1817 U- 

nion avė.; North Sidėj pas K. 

Šerpetį, 1710 No. Girard st.; 

Ciceroj pas J. Mockų, 1301 S. 

50 Ct.; Roseland pas M. Mi

liūnų 245 W. 108 PI.; West 

Pullmąne pas Z. Gedvilų, 

12022 So. Halsted st.; Melrose 

Parke pas J. Žvirblį, 143 W. 

35 avė.; Chicago Ileiglits pas

Už APSAUGOJIMĄ AMERI
KOS RINKOS.

Ruth Hanna McCormick jau 

aplankė žymių Illinois valsti

jos dali. Ji varosi, kad laimė

ti nominacijų į Suv. Valstijų 

senatorius. Savo prakalbose 

ji išrodinėja, kad Amerikos 

rinkos turi būt apsaugotos, o 

tam reikia tinkamai sutvarky

ti muitus, ypač atsižvelgiant 

i fanneriu reikalus.

ADVOKATAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

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

Nedėliomls nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd. 

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

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street 
Kertė So. Weeterf» Atėnai 

Tel. Prospect 1928 
Resldenclja 1158 So. Leavitt Bt. 

Tel. Canal MM

Valandos: 1-4 po pietų Ir T-l v. ▼. 
Nedelioj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų tel. Lafayette 0098

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.
{Valandos: prieš pietus pagal sutart] 
(Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v.

OFlso Tel. Kedzle 0482 
Rezidencios Tel. Drcxel 9191

DR. A. A. ROTH

Ofiso Tol. Vlctory 8887
Of Ir Res. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas Ir Resldenclja
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-6 po 
piet*. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarima-

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 piet, 7-9 vak.
Nedėliomls Ir šventadieniais 10-12.

Tel. Canal 6764 Republlc 8468

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETR1KAS 

Gydo staigias Ir chroniškas ligas
vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedaliomis ir seredomis tik 

iškalno susitarus
Ofisas ir Laboratorija

Ir X-RAY
2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

Žodis į Visuomenę.
Gerbiamieji skaitytojai Įnik 

raščių nesykį pastebėjo straip

snius: “Pranešimas Dakta

rams”, kur skelbiama vieta 

ir laikas Amerikos Lietuviu 

Daktarų Draugijos susirinki

mams. Teisybė, nors tie susi

rinkimai tik vien profesiona-k 

lams, gerb. daktarams medi | 

kams — chirurgams ir dentis- į 

tams, — tai visgi visuomenė' 

turi užsiinteresuoti ir žinoti, 

kad tie susirinkimai nebūna 

tušti ir be prasmės.

Susirinkimai Amerikos Lie

tuvių Daktarų Draugijos būna 1 

tiksli su išanksto numatyta 

programa ir dienoti arkėn įei-

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La 8alle St.. Room 1701 
Tol. Randolph 0331-0332 Vai. 9-9 

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

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

Pėtnyčios

DR. W. YOVAISH
PHYSICIAN And SURGEON 

Valandos: 11-12 ir 2-4: vakare 7-8.
Šventadieniais ir nedėlioj pagal 

sutartį

Office R. 1009 Talcott Bldg.
Office Phone. Forest 8976

Res. So. Main R. R. 7
Rėš. Phone Forest 8949 

ROCKFORD. ILL.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

j 6558 SO. HALSTED STREET 

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

Fhone Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutart]

Tel. Lafayette 5793

DR, A. J, JAVŪIŠ
2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.

Nedėliojo pagal sutart].

Vai:

OPTEMITRISTAI

giminnitį Marcijonų. Gyvenęs j vinimosi, bet įeina dienotvar- 

ir dirbęs kažkur kasyklose. įkėn Amerikos ir Lietuvos kul- 

Paieško giminaitis. ituros, apšvietos ir labdarybės

Davidonis Viktoras, 33 m., 

išvykęs 1929 m. kovo mėnesį 

iš Rygos į Kanadų. Kilęs iš 

Šėtos valšč., Kėdainių apskr.

Skirpstūnas Pranas, kilęs iš 

Pakuonio miestelio, Amerikon 

atvykęs apie 1906 m. Gyvenęs 

Gilberton, Pa. Prašoma suteik

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adatos St. Mm. 2117

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJĄ®, JCHIRURGAS IR 

AKUŠERIS
4740 Dorchester Avenue

Tel. Drexel 6323 
Vai.: 8 iki 10 ryto

6-8 vai. Vakare
y » .i,M* ■■

Tel. Vlctory 6279

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 9919

DR. A. J. BERTASH
8484 SO. HALSTED STREET 

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

Ree. 1291 S. WALLACE STREET

Tel. Hemlock 8161

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 Wėst 22nd Street 

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

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

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

Nedėlioj 10-12

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

2416 Weat <9 Street 
Vai.: 9—19 ryte. 1—4 p. p; 8—4 

*. v. Nedėlioj susitarus.

D E N T I S T A I

. Telephone Roosevelt 9090
na kultūros, apšvietos ir lub-įName; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600 

darybės reikalai. Nepasitenki

nama vien tik savitarpio la-

OFISAI:
1446 S. 49 CL >924 Wa«hlngton
14-12, 2-4, 7-9 12-3, 4-4. Blvd.
Tel: Cicero 662 T<el. Kedkle 3450-3461

DR. S. A. DOWIAT

DR. VAITUSH, 0. P. D. Office Boulevard 7943

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezldenčija 6600 So. Artesian Are. 

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

reikalai, kur praktiškai ir ap

čiuopiamai vykdoma. Žinoma, 

pirmiausiai jei pinigiškas rei

kalas, tai draugija pirmiau

siai prisideda prakilniam ir 

našiam tikslui. Jei reikalas at

siranda suteikti prelegentų ar 

pagaminti popularių straips-

ti žinių ar jis gyvas ar miręs, j nių sveikatos klausime, drau- 

Cliarnas Rafailas (Ralpli), Igija rekomenduoja ir suteikia

Dovydo sūnus, seniau gyve

nęs 33 Harold St., vėliau 93 

Monroe St., vėliau 181 Wal- 

nut St., Boston, Mass.

raštų sveikatos reikalais ir 11. 

Draugija vengia tikybinių ir 

politikos klausimų. Draugija 

grynai mokslo ir palyti socia-

Kondratas Aleksandras, se- lio sugyvenimo klausimuose

niau gyvenęs 867 Fillmore 

Avė., Buffalo, N. Y. Paieško 

sesuo Leonora.

Drulis Antanas, Amerikon 

atvykęs 1994 ar 1905 metais, 

gyvenęs pas seserį Marijoną 

Bublienę.

Kaminskas Jurgis, seniau 

gyvenęs Buffalo, N. Y., vėliau

vien tik kur žmonių sveika

tos klausimas kjla. Nes tik 

medicinos atstovai yra kompe- 

tentiški spręsti kas sveika, o 

kas kenksminga žmonių svei

katai. Todėl žinotina, kad dr- 

ja ir jos pavieni nariai yra 

tvirto etiško nusistatymo ir li

gonis gali pilnai pasitikėti,

išvykęs dirbti į Conneėticut į kad jis nebus viliugingai iš- 

tabako ūkį. naudotas ir nuskriaustas pini-

AndriuškevičiUs Vincas, ki-'giškai; knd narys draugijos 

lęrf iš Žiegadrų kaimo, Pažais- pašauktas pas ligonį, ar atsi

lio valšč., Kauno apskr., Ame

rikon atvykęs 1911 m., gyve

nęs Bayonfte, N. J. ir vėliau 

TotVer City, Pa., grįžęs po ka

ro iš Amerikos armijos išvy

kęs kitur.

lankius ligoniui į daktaro ofi

są, nebus apgautus ar suve

džiotas.

Draugijos narys gydytojas- 
chirurgas ar dentistas, darys 

viską kas galima, kad ligonį

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 Wcst 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefoną* Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredfcmig ir Pėtnyčio
mis nno 9 iki 6.

Gydytoju ir 
REZIDENCIJA 
4729 W. 12 Pi. 
tel. Cicero 3868

Chirurgai

Nedėliomi*
Susitarus

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

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

DR. C. Z. VEZEUS
LIETUVIS DENTISTAS

4446 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800
RESIDENCIJA: 

6515 80. Rockvrell Street 
Telef. Republic 9723

J. P. WAITGHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė. 

Tel. Pullman 5950 ir 4377

Miesto Ofise Pagal Sutart]:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 ir 986 
Tel. Franklin 4177

Telephone Central 4924

F. W, CHERNADGKAS
advokatas

114 North Lasalle Street 
ČHltiAOO. ILLINOIS

Nuo 9:14 iki 6 vai. vok. 
ooal Office; 1904 So. Union Avė.

TaL Roosevelt 9714 
VaL nuo l Ud 9 vaL vak.

LIETUVIS AKIU 

SPECIALISTAS
Palengvina aklų Įtempimą kuria 

*atl priežaetim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšt], Atltal 
sau kreivas akis, nuimu cataractua 
Atitaisau trumpą regyste ir tolimą 

' regyste.
Prirengiu teisingai akinius visuose 

atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaldaa

Specialė atyda atkreipiama moky
klos valkučiama

Tel. Canal 6321

DR. G. I, BLOŽIS
DBNTI8±A8 

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavitt St.)

Valandos* Nuo 9 Iki II ryto 
nuo 1 iki 9 vakare

Seredoj pagal sutart]

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

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

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomls 10 iki 12 

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevard 1401

, PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — virtu j Belsklo-Rakščio aptie
kos) po nr. 2438 West Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1980. Nedėtomis tik pagal su
tart]. i

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomls nuo 10 ryto iki 
13 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

Norfh Skle
1579 MHvvaukee Avenue
Utarninke, Ketverge, Subatoj 
Nuo 10 ryto iki 8:30 vakare

Clceroj 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj, PėtnyčloJ 
Nuo 10 ryto iki 8 vakare

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 3 — 4 

7—9 vakare
9. P-

IMK T. A. D.
Nuo reumatizmo ir šalčio
Kas yra tas T. A. D.!

T. A. D. yra liuosuojantis,

valantis ir taisantis vidurius 

vaistas, T. A. D. tūkstančiai 

žmonių vartoja, o milionai 

dar nežino.

Jeigu arti nėra galima gau

ti, tai kreipkitės po num.

5221 So. Halsted Street 
Chicago, UI.

Tel. Boulevard 6631

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių del visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Boulevard 7669
Rea. Hemlock 7191

DR. A. P. KAZLAUSKIS
I

DENTIBTAB 
4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Kuo 4 ryto Iki I vakara

DR. HERZMAN
12 R U SIJOK

Gerai lietuviams tinomM per 86 
metus kaipo patyręs gydytojau ėkl- 
rurgas ir akušerio.

Gydo stalgias ir chroniškos Il
gos vyrų. moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nno 1P — 18 pietų |9 
nuo < ikt 7:89 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 31 le Res. So. ■bore 
>188, arba Randolph I84P.

Ekspertas tyrimo aklų ir pritaikymo
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Piatt Bldg., kspnp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėklt mano iškabas
Valandos nuo 0:80 ryto iki 8:30 va
karo. Seredomis nuo 9:30 Iki 12 v. 

ryto. Nedėliomls nėra skirtų 
valandų. Room S
Phone Canal 0533 “*

Tel. Arthltagė 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Dantistas
1608 Mihvaukee Avė.

Kampas No.rth Avė. 
Nortbvrest Tower Bldg. Room 809 
Vai.: 9—13 ryto: 1—8:89 vai. vok.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Realdenoljov Tel. 9894
VALANDOS:

Nuo 19 Iki II dieną.
Nuo 9 Iki B po pietų.
Nuo 7 Iki 4 vakare.
Nedėl. nuo 14 Iki 19 Aleną. Iu

I



DRAUGAS Pirmadienis, Vas. 24 d., 1930

GRABORIAI: C H 1 C A GOJĘ
c n 
Ui Ui LACHAWICZ

Lietuvis Graborlua 
Patarnauja laidotu- I

vėee kuopiglausia. R*1' 
kale meldžiu atsišauk-| 
tl. o mano darbu busi
te uįganėdlntL .. . ,.
Tel. Roosevelt ISIS 

Arba 2514
2314 W. 28rd Place 

• * Chieago, 111.
t ■>•.»

Simpatiškas — 
Mandagus . —,

Geresnis ir Piges-J 
nis nž kitų patar-' 

Davimas.

/ '• K? .

1, F. EUDEKIS KOMP.
< PAG R ABU VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Ava.

Tsl. Yards 1741 ti 17M 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avqna« 
SKYRIUS

1419 80. 41 Ct. Cicero 
Tfel. Cicero t794 

SKYRIUS
8291 Auburn Avenų*

Tel. Boulevard >191

J. F. RADZKIS
.hgiaubias liet. grabortųs, 
- c < . CH3CACKMR ’ ’

LfcldOtUVėfefe
/. tarnauju (ertai

lr pigiau negu 
todėl, kad prtkląa. 
■au prie arabu Ml> 
dlrbyatės.

OF78AS
Kg Weat lg M. 
Tel. Canal «1?« 
(KY RIUS: 32»
Bo. Halstod Btrgat 
Tel. Vlctory 49>l

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavime* 
rtonomot lt n Intas lr 
nebrangus, nes netari
ate l&laidų užlaikymo! 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai

3307 Auburn Avenne

Telefonas Yards 11 SI

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR / >

‘ BALSAMUOTOJAS
S ...... , . . • >

, - "T/ ‘ *Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama. '

.•? i- < . ' į. r- "

3319 AUBURN AVENUE 
Chieago, JU.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė gTail koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7512

LIITUVOS NEPRIKLAUSO 
MYBtS SUKAKTUVIŲ 

(VASARIO 16 D.). 
IŠKILMES.

Divo Apveizdos Parap. —
Federacijos 15 skyrius ir Lab. 

Sųj. 4 kuopa surengė vakarie

nę su programą, vas. 16 d., 

par. salėj. Publikos susirinko 

nemažai. Vakaro įspūdžiais 

visi buvo patenkinti, nes pro

grama susidėjo iš dainų ir 

kalbų. Per šias iškilmes Kat. 

Labdarybė laimėjo tris Garbės, 

narius, kurie įmokėjo dalį su

mos, būtent U. Aukškalnienė 

($20.00), Helena Ringąiįaito 

($15.00), P. Valuckis ($10.00);

Turiu pažymėti, kad p. U. 

Aukškalnienė jau antru kartu 

įstojo j Garbės narių eiles.

mes, būtent: gerb. kleriko Juš

kevičiaus “prom missia”.

X Choro praktikos įvyksta 

kiekvienų penktadienį, 8 vai. 

vakare, parapijos mokyklos 

kambary, gi mitingai — susi

rinkimai tam pat kambary į- 

vyksta kas mėnesį pirmų <penk 

tadienį. Nauji nariai choran 

gali įstoti per praktikas ir 

susirinkimus.

X Choras siuntė 5 savo at

stovus dalyvauti 7 Federacijos 

Konferencijoje, Vytauto mi

rimo sukaktuvėms rengti rei

kalu.

ka. K. Jurevičiui komisija la- nos.

bai dėkinga už jo duosnumu. Kaina $40,000. Primokėti 

Ponai Juškai, taip pat prisi- pusę pinigų 

dėjo su auku ir dauguma ki-l 5) Ūkis, 5 kilometrai nuo 

tų, kurių pavardes ir aukas Klaipėdos miesto, prie plento, 

paskelbsim vėliau. |70 hektarų arba dešimtinių

Vasario 9 teko atlankyti pirmos rūšies žemės, geri ma- 

Gary, Ind., žymus biznierius siviniai trobesiai, 8 arkliai, 16

p. Klivickus. Tų dienų jie bu- karvių, 12 jaunų raguočių,

vo surengę gražių puotų, ku- pilnas žemdirbystės mašinų ir

rioj dalyvavo nemaža sve

čiu. Komisija dėkinga netik 

už gausių aukų, bet ir už vai- 500. 

šes. Ponas J. Kazinskas iš 6) Kaune 

Indiana Harbor taipgi gausiai 

aukojo.

Prašome, kad ir kiti mūsų 

parapijonai bei kaimynai pri

sidėtų su auka tam tikslui. Iš

įrankių inventorius.

Kaina $9,500. Primokėti $6,-

X “Vytauta” teatr. klubas ,tolimesnių miestu aukas pra- 

rengiasi prie naujo klasiško įšome siftsti šiuo adresu: M.

50th Ave.,

klasiško; šome siftsti

veikalo “Šv. Elzbieta”, kuris Sriubas, 1315 So.

bus vaidinamas gavėnios me 

tu. 5.

X Į 7 Federacijos Konfe-!

Cicero, Illinois.

Komisija.

Paprastųjų narių prisirašė rencijų tas pats klubas siuntė Į AMERIKOS LIETUVIUS. 
23 ir užsimokėjo visų metų penkis atstovus, būtent: pir-

mokestį.
Au|tj. ir narių mokesčių su

rinktų $83.60. Už tikietus į- 

plaukė $69.75. Viso $153.35.

Už svetainę išmokėta $10.00. 

Pelno liko 4 kuopai $143.35.

Padėkos žodis.
Federacijos 15 skyriui, gerb. 

kalbėtojams, p. K. Saboniui, 

chorui, svečiams iš kiti} kolo

nijų atsilenkusiems ir kartu 

visiems dalyvavusiems šiose 

iškilmėse įr paremusiems Lab

darybę tariame nuoširdžiau

siai ačiū. • ,

Labd. Sųj. 4 kuopa.

inininku atstoyų klubo B. Ar

nionių, Br. Stulgaitę, Jadv. 

Armoškaitę, K. Šimkų, p-lę 

Stankaitę. Be to, klubo sųsi-

Gerbiamieji Tautiečiai, Ame 

rikos lietuviai!

lankydami Tėvynę Lietu

va susidomėkite šiuo mano

rinkimo dalyviai pareiškė no- į praae§},nu> kaslink jsigyimo 

ių daugumoje dalyvauti, je\‘nejudomo turto Lietuvoj. Kal

WBST SIDE ŽINIOS.

J. Luleviftus
GRABORIUS FR 
BALSAM LOTCMAB
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto lr miesteliu 
dalyse. ModernM- 
ka koplyčia veltai. 
2102 8. Halsted
Bt. Cblcaęo. IU. 

TH. Vlritory 11t«

X Šiaųdieių. . 24 d. vasario

. * ijį ■ '
Chicagos arkivyskupijos pri

rengiamosios Quigley semina

rijos gimnastikos salėje pra

sideda organizacijos skautų 

instruktoriams vakariniai kur 

sai, į kuriuos iš Aušros Vartų 

parapijos keliaujau tris vai

kinai.

X Lietuviu skautų organi

zatorių susirinkimas 21 vasa

rio Dievo Apveizdos parapi

jos svetainėje nutarė padėti 

visoms lietuvių parapijoms 

Chieago jo ir jos apylinkėse 

Įsteigti skautų draugijos sky

rius. Šiame susirinkime Auš

ros Vartų parapijų atstovavo 

klebonas ir kun. Karalius.

X Ligonę M i kolai tę perei

tų savaitę iš ligoninės pervež

ti} pas tėvus Aušros Vartų 

klebonas aplankė su šv. Sa

kramentais pereitame penkta

dienyje.

bus teikiamas klubo nariams 

sprendžiamasis balsas virš 

skaičiaus esantiems.

X Liet. Vyčių 36 kuopa, 

pasidarbavimu B. Kasteno, 

surinkus keletu dalyvių 20 va

sario per p. Budriko radio pro

gramų užpildė pusę valandos 

tikrai lietuviškomis dainomis 

ir muziką. ' ’

X Nek. Prasiu, parapijoje 

vietinis jaunimas: choro ir 

“Vytauto” teatr. klubo nariai 

projektuoja sutverti skautų 

kuopų. Linkėtina gero imsi se

kimo? 1 > '

Choro Raporteris.

DAR KAS LINK AUKŲ 
RINKIMO RAGUVOS 

VARPAMS.

Pradėtas darbas

po lietuvis ekonomistas ir 

Real Estate agentas, sųžinin- 

gai patarnausiu prie įsigijimo 

nuosavybes Lietuvoj ir Klai

pėdos krašte, taip kaip jau e- 

su patarnavęs daugumai ex- 

amerikonų, kurie apsipirko 

nuosavybės Lietuvoj, pavyz

dėliui: advokatui p. Bracliu- 

įliui iš Chicagos, klebonams 

Petkui, Bartuškai, Lapeliui, 

plačiai žinomam Amerikoj p. 

Račkauskui, Saukaičiui, Re- 

kaičiui ir kitiems.

Šiuom laiku? turiu pardavi

mui apie 200 žemės ūkių ir 

dvarų nuo 15 iki 500 hektarų, 

taip-gi ir apie 100 namų Klai

pėdos mieste. Kaime, Šiau

liuose ir kitur. Žemiau seka 

trumpa ištrauka mano skait-

gražiai ir Piningų pardavimų:

eina pirmyn. j O Pavyzdingas dvaras, 12

Vasario 2 d. komisija nu-f^^ome^r’ 1100 Kauno, prie 

plento, 125 dešimtinių pirmos 

rūšies žemės, geri masivine

namas Laisvės

Alėjoj, 1927 statytas, 4 aukš

tų, apačioj 3 krautuvės, 6 pa

gyvenimo būtai po 5 kamba

rius, moderniškai aprūpintas 

maudynėmis, elektros šviesa 

ir t. t. Duoda nuomos į metus 

(Rent) $6,500. Kaina $35,000. 

Primokėti $20,000.

7) Šiauliuose namas 1923 

įmetu statytų, 5 aukštų, apačioj 

7 krautuvės, restoranas ir klu

bas, antrame aukšte viešbutis 

iš 25 mebliuotų kambarių sve

čiams, kiti aukštai nžįmti pa

gyvenimo būtais. Duoda nuo

mos Į metus $8,400. Kaina $42, 

000.’

8) Namas Klaipėdoj, prie 

didžiausios Turgaus gatvės, 1 

aukštų, dvi krautuves, 5 bu

tai. Dumia nuomos į metus 

$2,400. Kaina $18,000. Primo

kėti $12,000.

9) Viešbutis-Restoranas Klai 

pėdoj iš 40 kambarių, puikiau- 

sis įrengimas ir baldai. Kai

na $25,000. Primokėti $18,-000.

10) Namas Klaipėdoj, 1922 

metais pastatytas, 4 aukštų, 

9 šeimoms butai po 5 ir 4 

kambarius. Moderniškai įreng

tos maudynės, elektros šviesa, 

gasas ir tt. Duoda nuomos į

metus $3,800. Kaina $24,000. 

F. W. Lacitis,

Klaipėda,

Gulbių g. Nr. 30.

BALABAN & KATZ 
TEATRAI

Cbičagos teatre rodoma 

“Chasing Rninbovvs.” Sma

gios muzikos mėgėjai gėrėsis 

tuo veikalu. Tai vienas iš sma 

giausių šio sezono muzikalių 

veikalų.

Roosevelt teatre tebeina vi

sų mėgiamas veikalas “Show 

Boat.”

United Artists teatre rodo 

ina “Shoiv of Shoves.” da

lyvauja didelis skaičius pa

čių garsiųjų artistų.

Oriental teatre rodoma 

“Dangerous Paradise.”

McVicker teatre rodoma 

■ “The Love Parade” su gar

siu artistu Maurice Chevn- 

lier.”

tinį kartų pertrauktos prieš 

Kalėdas. Į Klai pėdų iš Kau

no tų derybų vesti atvažiavo 

valstybinio apdraudimo įstai

gos direktorius Feterauskas 

ir statistikos biuro direktorius 

dr. Mieuta. “R.”

PALAIDOTA NEŽINOMI 
PIKTADARIO AUKA

Anų vakarų Forest Glen 

nežinomo piktadario nužudy

ta Mrs. Agnės Lavander pa

laidota po gedulingųjų pamal 

dų Šv. Kornelijaus bažnyčio

je

Policija turi suėmusi tik 

vienų abejotinų įtariamų jau

nų vyrų.

RADO NEGYVĄ MIŠKE

Vasario 1 d. Nemunaičių 

valsčiaus Ainorių miške ras

tas negyvas Julius Tunyla 40 

metų vyras. Jis kilęs iš Aino

rių kaimo. Mirties priežastis 

aiškinama. “R.”

ATNAUJINAMOS VYRIAU
SYBĖS DERYBOS SU 

VOKIEČIAIS

Klaipėdoj atnaujinamos fi

nansinės derybos tarp eentro 

vyriausybės ir Klaipėdos kra

što. Iki šiol šios derybos bu

vo vedamos <Kaune ir paskib-

Ramova
9518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj
Pan. ir Vt. Vas. 24, 25

‘“DISRAELI”
Dalyvauja garsus artistas 

George Arliss. Ir komedija 

“Mind your Business”.

Vitaphone Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Duryg atsidaro 1:30 vai. po p.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS

“SARGYBA”

MILDA
TEATRAS 

3140 So. Halsted St. 

Šiandie, Vasario 24

NAUJAUSIO IŠRADIMO
- VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 

Graži Muzika

Namų Statymo Kontraktorlus 
8tatau {vairiausius namus prieinama 

kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVE.
Telefonas Hemlock 5528

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4656 So. Rockwell Street

93IOMTON PARKO ŽINE
LES.

I. J. Z O L P
ORABORIUB IR I-AIDOTUVIŲ 

VEDBJAB

1650 Weit 4flth Street
g s m pa s 4<tn Ir 

Tel. BHd.
Paulina gt*
1112

Jkltts

P*tiB-
Nnlludlmo

prt* manps, patarnausi* 4mptl 
kai. mandagiai, garai ir pigia* 
nago kitur. KopirM* dal derme** 
BrUU.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadi*y Llc. 
Koplyčia. Dykai

710 West ISth Stori
Canal Si II

vyko į Clearing, Ilk, kur gy

vena nemažas skaičius lietu

vių.

.f ,
Nors diena buvo nelabai 

patogi, bet malonu buvo, kad 

pavyko atlankyti nemaža ge

ros širdies savo tautiečių.

Pav., p. šeštokas, žymus 

Clearing biznierius., labai gra 

žiai pasirodė. Taipgi B. Bud

rys irgi prisidėjo gražia au-

X Nek. Prąsid. parap. cho
ras baigia mokinties naujas 
labai grąžįas mišias. Pirma 
kartų bus giedamos per di- J 
dėlės, šioje parapijoje iškil-

A, PETKUS
GRABORIUS

Ofisas
3238 3. HALSTED STREET

Tei. Vlctory 4111-19
Ren. 4424 S. ROCKWELL ST.

T«i. Virginia 1290

EZERSKI
HETUVIg ORABORIUB

G f t a * s

4609 S. Marsh f iri d Avenne
T«J. BouIšvara 1377

. t L

MORTGEČIAI-FASKOLŪS

A. t A.
Petronėlė

Pudžiauskienė
po antru vyru Bručlenč 

MlrS Va». 22. 1930 d,, 12:5 
vai. 55 metų amžiaus.
Kilo IS Aidulių miesto.

Amerikoje išgyveno 17 metų 
Paliko dideliame nulludlme 

2 aunu: Boleslovų, ir Bronislo
va. marčių Onų. anukus: Oną, 
Klenų Ir PranclSkų. o Lietuvo
je dukterj Vaclovų, žentų Jo
nų Vllelkj lr anukus: Ievų, Ge
nėtų, Petrų, Boleslovų, Stanis
lovų ir gimines.
Kūnas pašarvotas 845 W. 18th

St,.
iAtdotuvCs (vyks Antradie

nyje. Vasario 25, 1930. IS na
mų 8 vai. bus atlydėta } Die
vo Apveizdos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
veliones sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta J flv. Kazimiero ka
pine*

Nuoltrdžlal k vlečlame visus 
gimines draugu-ges Ir pažysta 
mus-mas dalyvauti ftlosrt lat- 
dotuvSge.

Nuliūdę Sanai, Marti tr Ann-

LAldot*jvta)s patarnauja grab. 
Butkus Canal 2161.

trobesiai, 38 melžiamos kar

vės, 15 jaunų raguočių, 16 dar 

binių arklių, geras ir turtin

gas inventorius, traktorius kū

limą gąrinė mašina ir t. t. Ap

sėti laukai, pašaras, javai, ša

kniavaisiai, sodas ir viskas 

kaip stovi. Kaina $25,000. Pri

mokėti $15,000< Kiti ant 7%.

2) Dvaras Mažeikių apskr., 

120 ha pirmos rūšies žemė, 

pieninė, plytnyčia, geri trobe

siai taippat gyvas ir negyvas 

inventorius. Kaina $30,000. 

Primokėti $18,000. 

f 3) Pavyzdingiausias Klaipė 

J dos krašto dvaras, 4 kilni, nuo 

miesto, 360 aukšt. rūšies že

mės, visi laukai nusausinti — 

dreniruoti, labai gražūs tro

besiai, 120 melžiamų veisli

nių karvių, 60 jaunų raguo

čių, 45 arkliai, apie 100 kau

lių. Skaitlingos žemės ūkio 

mašinos. Kaina $70,000. Pri

mokėti $40,000.

4) Puikus dvaras, 6 kilo

metrai nuo Klaipėdos miesto, 

prie plento ir geFžkelio sto

ties, 170 ha pirmos rūšies že

mės, laukai nusausinti — 

dreniruoti 32 arkliai, 48 mel

žiamos karvės, 30 jaunų raguo 

čių, traktorius ir kitos visos 

reikalingos žemės ūkio ranši-

“Sargyba” skaitydamas ra

si šiuos skyrius: 1) Mokslo 

populiarizacijos ir visuomenės 

klausimų, 2) blaivybės, 3) u- 

kio, 4) sveikatos, 5) gydyto

jo patarimų, 6) advokato pa

tarimų, 7) apžvalga (politikos 

visuomenės kultūros ir ekono

mijos gyvenimo), 8) priesai

koj i nis judėjimas (Lietuvoje 

ir užsienyje), 9) Knygų pa

saulis ir 10) Įvairenybės.

“Sargyboje” rašo: vysk. 

M. Reinys, prof. P. Kuraitis, 

Vydūnas, kan. J. Tumas, prof. 

Kemėšis, dr. M. Pečkauskai- 

tė, dr. A. Gylys, dr. jur. Rau- 

linaitis, agr. Valatka, dr. K. 

Pakštas, dr. D. Juška ir kiti.

1930 nl. “Sargyba” kaštuo

ja metams tik 6 litai, pusei 

metų 3 litai.

Metiniai skaitytojai gauna 

priedų “Laimės kalendorių” 

ir loterijos bilietų.

Adresas: Kaunas, Liaudies 

Namai “Sargybos” adminis

tracija.

PARDUODU ARBA 
MAINAU

Kotelį ir penkius katidžius 

ant didelio ploto žemės prie 

Lake Michigan, didelė minkš

tų gėrimu dirbtuvė ir visokių 

farmų ant mainymo.

JOHN Y0WAISH 
1134 (Juarry Ave.

Grand Rapids, Mich.

Vi

Del geriausios rųtles 
lr patarnavimo, laukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olaells Šviežių klautt- 
alų, sviesto tr surtų-

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1329

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

luksinių lr sida- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
dio, planų rolių, 
rekordų lr t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentu*

2650 West 63rd St. Chieago.
Telefonas HEMLOCK

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama i vienų dien*. 
Perkame real estate kontraktu* 

Intemationl Investment 
Corporation

Kapitalas 9500,000.9*
>804 80. KEDZIE AVENUE 

Tąl. Lafayette 8728-8719

SKOLIN AM 
PINIGUS

$100 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių

J. NAMON 86 CO.
2418 W. Marąuette Road
Arti Western Ave. 

Telefonas Grovehill 1038

Phone Lafayette 2515
STEVS MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas 

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 

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

paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 

liudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 

mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam Ba

tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Sn visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 

2621 W. 71st Bt., Hemlock 0367 Res, Grovehin Į680


