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Santo Domingo Respublikoj Revoliucija
ATSISTATYDINO RESPUBLIKOS 

PREZIDENTAS H. VASOUEZ
Visam Pasauly Pamaldos Už

Pavergtus Rusijos Gyventojus
Tardieu Pakilo Kovoti Naują Franci jos Valdžią; 

Bolševikai Gyventojus Baudžia Už Gyvulių 
Naikinimą

LAKŪNAI PLANUOJA SKRISTI Iš EUROPOS J AMERIKĄ
l)u boliviečiai lakūnai, kurie 

atvaizduojamu Junkerio orlai-

viu šįmet žada skristi per At- 

lantikų — iš Kumpos j Ame

rika.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ELNIAI UŽPULDINĖJA 

ŽMONES

DEGĖ PRIEGLAUDA

SANTO DOMINGO 
LIEPSNOJA

l J****'1

SANTO DOMINGO, Santo

VISAS PASAULIS PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS

ROMA, vas, 26. —, Kitados

Domingo respublika, vas. 25. Šventasis Tėvas Pijus XI pa- 

— Šioj respublikoj kilo revo- ragino katalikiškų pasaulį tu- 

liucija. , rėti pamaldas kovo 19 d. nž

Revoliucionieriai užima tvi-' persekiojamus Rusijoje krikš- 

rtiunas paskui tvirtumas. čionis. 7

Respublikos prezidentas Ho-1 šventojo Tėvo pavyzdžiu se- 

rado Vasquez buvo'užsidarą ka vlsas krik^»ni^ P^au-,

KAS YRA TAS METRO
POLITAS SERGIJUS? CHICAGOJE

Šiemet dažnai pasirodo el

nių tokiose vietose, kur jų pa

prastai niekada nebūdavo. Be 

to, jie pasidarė ypatingai drą

sūs ir užpuldinėja, žmones, net 

prie namų. Daug ūkininkų jie

Kaune, Pilies g. 13 nr. už

sidegė, tur būt; nuo per daug 

! prikūrentos krosnies, žydų 

vaikų prieglauda, kurioje bu

vo daugiau kaip 50 vaikų. Per 

gaisrų vienas vaikas žuvo, o- 

kitus gaisrininkai vargais ne

galais išgelbėjo. Gaisras pojau apstumdė, o kai kuriems 

keletu kartų vos pavyko išsi-[trijų valandų buvo užgesin- 

sukti iš elnio ragų. Dabar apie tas. Nuostoliai siekia ligi 50,- 

panašų atsitikimų praneša iš 000 lit. “8.”
Kukoraičių. Netoli Kukorai-

čių miško didelis elnias užpuo

lė maži} vaikų. Tačiau vienas 

ūkininkas išgirdo pagal, tos 
šauksmų ir vos tik spėjo vai

kų išgelbėti. “R.”

DR. GERTY IŠVYKO Į 
VVASHINGTONĄ

ROMA, vas. 26. — Archi

mandritas Simeon, vietos rusų 

į šio miesto tvirtove. Paskiau tlis* Tvairiose šalyse gyvenų1 stačiatikių tremtinių vadas, 

jis atsistatydino. Jo valdžios i sta.čiatlkiai yra išsPrend? ^u-' pareiškia, kad Rusijoj gyve- 

nariai dar nemano pasiduoti. Iretl Pamaldas įvairiomis kovo 'nąs pasivadinęs metropolitu 

dienomis. Taipat įvairios pro- Sergijum nėra rusų staciati- 

Revoliucija, sakoma, dėl po- 'testantų šakos įvairiose šaly-' cerkvės calva 1927 me- 
- priežasčių ki,.. -Preziden-' AngHjos anglikonai ir 4 £» ™X - neX

lingu stačiatikių vyskupų bū

riu prisiekė bolševikų vąld-

VEDAMI TARDYMAI
Apie įvykusių nelaimę ant 

geležinkelio Kenoshoj, kur 11 

asmenų žiliu ir virš 100 su

žeista, vedami tardymai.

Tos nelaimės faktai yra šie:

tas Vasąuez huvo pasiskelbęs | sam pasauly žydai, 

išnaujo kandidatui /Jo priešą-

A
ms pasirodė to perdaug. An

tra, menkas respublikoj der

lius sukėlė skurdų ir gyven

tojai ėmėsi ginklų.

Visų pasauly tikėjimų ir se

ktų žmonės kovo mėnesiu me-j^iai ištikimybę. Dėlto, jis ir 

lsis, kad Dievas paliuosuoti} toi^na sovietų valdžių. 

Rusijos gyventojus iš bolševis-

tinio jungo ir nelaisvės.

GYVENTOJAI SMARKIAI 
BAUDŽIAMI

TARDIEU ATSISAKĖ RA- 
DIKALAMJS TARNAUTI

MASKVA, vas. 26. — Bol

ševikų valdžia ėmėsi aštriai 

bausti visus tuos valstiečius, 

kurie naikina savo naminius 

gyvulius, kad jie netektų bol- 

ševistinei valdžiai. Kai-ku-

BRITANIJA NEPALEIDŽIA 
IŠ AKIŲ SOVIETŲ 

VALDŽIOS

Cook apskrities psycliopatų 

ligoninės viršininkas Pr. Ge- 

rtv išvyko j VVashingtonų. Te

nai jis šiandie ar rytoj Kon

greso komitetui praneš apie 

prohibicijos “malones”, ko-

PAŠAUTAS McERLANE
Policija senai ieškojo žino

mo alaus pirklio galvažudžio 

McErlane, bet niekur jis ne- [

surastas. Dabar paaiškėjo, kad Norėdama prisidėti prie kiomis paliesti žmonės, 

kelinta savaitė jis buvo įGer- Lietuvos klimato tyrimo, .Tu-i ,v . ,

man Deaconess ligoninėje, pie- rbarko “Saulės” gimnazija š.' dls lasive^® įdomių statis

tinėj Chieagos daly. Turėjo in. vasario mėn. 1 d. .įsteigė apie Cook ap-:

peršauto, kojų ir gydėsi. Rus Jurbarke meteorologijos stotį. sklyl ir Illinois valstybėje gi-.

JURBARKE METEOROLO
GIJOS STOTIS

AutomS^ažm™ du v^v*-pa«idavęs pramanyta pa- Reikalingų įranki., dalis jau
-r« i _ i _ v__ • . VAttlp ir TYaIipI IU m npfralpin franto iu Cantralmin Yf . J J JJiedu matė atvažiuojant varde ir P°licUa jo negalėjo gauta iš Centralinio Meteoro-,I ir ligonių skaičių valstybės

prekių traukinį. Smogė tad pazuitl\ -o-.----------- ------ — r-------- ištaigose
skersai bėgių ir tuo laiku už- Užvakar vakare į ligoninę tis seks temperatūrų, dangaus ° ..

važiavo ant kitų bėgių, kurio- ^'azkaiP išgavo du jo prie- debesuotumų, vėjo krypti įr'akuini Būtu daugiau ka- 

mis iš kitos nusės užtelėio ke- Uis kartus pašovė ir kritulius. Ateityje manoma . ^ .. .

turėjo revolverį. Gynėsi lovoj ties vedėju paskirtas tos gini- Į s^ai"ose' lose -lau senaiį 
gulėdamas. Kelis šūvius pa- nazijos vicedirektorius p. J. i 
leido į užpuolikus. Giedraitis. < “R,

Šis šaudymas jį išdavė. Po-i

j licija tuojaus jį perkėlė į ap-

pusės ūžtelėjo 
leivinis traukinis.

Šis traukinis trenkė auto

mobilių į einančio prekių trau

vas 25 ____ kinio šonų. Abiejų traukinių

vagonai surėmė automobilių

PARYŽIUS,

Buvusis rninisteris pirminiu
_______ kas Tardieu pasveiko. Jis pra- (’r a^>u nusoko nuo bėgių.

LONDONAS, vas. 26. ___ [nešė, kad kovosiųs radikalų. Automobiliu važiavę du vy-

Britanijos rninisteris pirmini- socialistų valdžių, kurios prie- ln žuvo.

skrities kalėjimo ligoninę.

logijos biuro. Tuo tarpu sto-

VALDININKŲ PEKEI- 
TIMAI

RASTOS NUŽUDYTOS 
MOTERIŠKĖS DALYS

nkas MacDonald vienam ko- »aky yra Camille Chautemps. 

respondentui parašė laiškų. | Šiandie Chautemps eina pa- 

riais atvčjai8~pritaikomas"vai-į’Į’s P(iJ<ymi, kad ?° vaMžia »«-, riamentan r ei kalanti savo va-

stiečių sušaudymas.

KARALIAI PADARĖ 
SUTARTĮ

BASRA, Irakas, vas. 26. — 

Vienam Britų karo laive su

siėję, Irako ir Iledjez kara

liai padarė draugingumo suta

rtį. -

į Ii gražu nenumoja ranka į ve 

darnus Rusijoje sovietų reli

ginius persekiojimus, kurie y- 

ra tampriai surišti su politi

niais žygiais.

MacDonald tarp kitko pa-

ldžiai patvirtinimo.

SVAIGALAI NUŽUDĖ IR 
APAKINO

Apie 13 milionų dol 
« , surinkta

Pirmadienį — pirmųjų ka

mpanijos dienų — Chieagoj 

parduota arti už 13 milionų 

dolerių “taksų wa,rantų” tik

slu surinkti fondų, reikalingų,

LOS ANGELES, Cal., vas. ’miesto> apskrities, mokyklų 
reiškia, kad jo valdžia laukia- 25. — Pasivaišinus atmiežtu išlaikyme ir sanitarinio dis- 

nti apie tai smulkmeningų ži- nuodais alkoholiu vienas 16 ^rikto išlaidoms. Reikalingas 

nių nuo savo ambasadoriaus metų jaunuolis mirė, du kitu milionų dol. fondas, 

iš Maskvos. ' jaunuoliu sveiksta ir viena į

Rastas Perconti lavonas

Vidaus reikalų ministerijos •

NILES, Mieli., vas. 25. —i 

Praeitų metų lapkričio 23 d.

ŽUVO POLICMONAS IR 
PLĖŠIKAS

Policijai pranešta, kad ieš- Štencelis laikomas sergančiu, 

komas garsus Chieagos plėši- j Laikinai ėjęs sveikatos dė

kas J. Fallon yra namuose, partamento epidemijos gydv-, A ,••••. . .

„i , J ,7 . i T u * surasta, policija }tare jos vy-1589 Clvbourn avė. 'tojo pareigas gyd. Ign. Mes- . .. .. .
,T . .... .... , . -v .. . . rų. Anų dienų policija nuvyko
Nuvyko policija, atliko kra- kys atleistas iš eitųjų parei-1. .

J r ’ į jo namus. Plovie tai pama-

i ... , . . „ įstaiga prapuolė Mrs. Rosella

generalinis sekretorius pulk. , , , ,
1 Plovie, turtingo kontrakto- 

• riaus Plovie, 52 m., žmona. 

Kada ilgas laikas jinai ne-

tų ir ieškomo nerado. Tada gų ir paskirtas Raseinių ap-
tęs nusišovė. Namuose atlik-

namuose, piktadario laukti pa-,skr, gydytoju Gyd. Stasys N„.|xiytos

liktas vienas policmonas Ry- Daugėla paliktas tik senosio- , . y. .

„ „ v . v . . . . lavono dalys rastos pečiuje
an. Fallon gryzo ir pašovė ms pareigoms — Raseinių o-kieme žkastos 

poliemonų, ,gi šis pašovė plė- dos ir Veneros ligi} ambula- 

šikų. Abu greitai mirė. tori jos direktorium.

Pašautų Fallonų namie bu-Į Kriminalinės policijos I IŠMOKĖJO 40,000 DOL.

ATSISTATYDINO CHILE 
KABINETAS

PARVYKSTA ADM. 
JONĖS

mergiščia palengva atgauna fini-v ivu8i°® m°terys mėgino paslė- skyr. viršininkas Em. Šneide- TnrrTQ vr oaregėjimų. j Pirm keletos dienų Oary,| ____________ u _____ 1oon _ __________ST. LOUIS, Mo., vas. 26.—

Policija teiriauflas šmngel- Tad., prapuolė svaigalų šmu-
ninko, nuo kurio nukentėję pi- gelnįnkas Paul Perconti. Bu-

1 pti nuo policijos, jį kitur 18- raitis, nuo 1929 m. gruodžio

BUENOS AIRES, vas. 26. 

— Chile (Čili) respublikos mi

nisterių kabinetas atsistatydi

no, anot apturėtų iš ten žinių.

PRIIMTAS CINCINNATI 
ARKIVYSKUPAS

LONDONAS, vas. 25. — Į 

Amerikų iš laivynų konfere

ncijos gryžta amerikoniškos 

delegacijos narys adm. Jonės. 

Jis kovojo už didžiųjų karo 

! laivų palaikymų. Kada tas 

nepavyko, jis susi/rgo ir iš

sprendė apleisti konferencijų.

rko tuos svaigalus.

NEW YORKO LEGISLA-
TORA PROTESTUOJA 

PRIEŠ SOVIETUS

įvo aišku, kad jis nužudytas
Dabar jo lavonas rastas vie

noj farmos pašiūrės rūšy.

vežė. Bet policija surado. 

Moterys, motina sn dukte

rimi, suimta.

• v/tt i 1-Anų dienų pagrobtas C. W. 17 d. pakeltas } XIII katego- pershaU, 0Tanite City> j,L> 

' į bankininkas. Už jo paliuosa-

ROMA, vas. 26. — Šventa

sis Tėvas audiencijon vakar 

priėmė Cincinnati arkivysku- 

j>ų McNicholas.

ROMA, vas. 26. — Italija 
su Rumunija paairašė pirkly- 
bos sutartį.

Kltiems pamoka
A. B. Caldwell, iš Milwau-

kee, anų vakarų, norėjo pri-
, , . , masinti į savo automobilių dvitvmdavybės rūmai padare re- •... .. _ . . „ mažas mergaites Evanstone.

AUTOMOBILIŲ AUKOS 7sXt^’vald'^dd'rcliS J,“™“ n'”’an<W
vl-av oc i • •• n • • • do1- pabauda.
NEvV YORK, vas. 26. — persekiojimų Rusijoj. (_______________

Praeitais metais 37-se valsty- Be to,, atsiliepia į Amen-į Praeitų metų paskutiniais 
kos J. Valstybių valdžių, kati 6 mėnesiais Chicago pramonės 
imtųsi visų galim,ų priemonių plotuose sužeistai 1,197 darbi- 
sulaikyti bolševikus nuo va-' pinkai ir jie netekt) 15,544 dar 
dannj religiufų perdekirrjuBų. į rbo dienų.

bėse ir Columbia distrikte nuo 
automobilių žuvo virš 31,000 
žmonių arba apie 4,000 dau
giau, negu1 1928 m.

ALBANY, N. Y., vas. 26. 

- New Yorko valstybės įsta-

i Į,, „X -i]

Nubaustas advokatas
Teisėjas Immcnhausen 100 

dol. pabauda nubaudė advo

katų Goldman, kurs teisme į 

vienų kaltinamų,jį atsiliepė su 

patarimais.

Tai įvyko, kada teisman pa

šaukta 11 radikalų, kurie bu

vo suimti už suruoštas de

monstracijas ties City Hali 

penktadienį.

Adv. Goldman laike išklau
sinėjimų įsimaišė, kada jis ne
turėjo to daryti.

LIETUVIŲ DELEGACIJA Į 
MUITŲ PALIAUBŲ KON

FERENCIJĄ GENEVOJ

vimų išmokėta 40,000 dol.

Paskirta delegacija į muitų 

paliaubų konferencijų, kuri j- j 
vyksta vasario mėn. Gcnevoj.' 

Delegacijos pirm. — buv. f i-' 

nansų rninisteris ir prekvlnis į 

ir *pramonės rūmų pirm. p. 

Dobkevičius, nariais — buv.

. I

finansų min. dr. Karvelis iri 
užsienių reik. ministerijos eko-, 
nominio departamento direk-1 
torius p. Gineitis. Elta.

CHICAGO IR APYLIN

KES. — Deliesiuota ir šal-

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų . $10.06 
Britanijos 1 sv. sterL 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.9J

13.98
5.23

—" - — - ..........-..............I------------------------------------ Mi
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VYf AUTO SUKAKfUVlŲ 
PLANAS.

pusėje, o su\yties — antroje. Medalius par
davinėti iš anksto po 25 centus. Kas neturės 
Vytauto jubiliejinio medalio, tas iškilmių, die 
noje negalės Įeiti j salę. Šie medaliai turėtų 
padengti paminėjimo išlaidas, jei užtektinai 
didelį skaičių išanksto jų išparduotumėme.

7. Dienų ar porų dienų prieš iškilmingų
jį paminėjimų pasamdyti Radio Stotį (o jei 
galima ir Chain system), paleisti po plačių
jų Amerikų gražų lietuvių liaudies dainų 
programų ir pastatyti gerų kalbėtojų anglų 
kalboje apie Vytautų.

8. Prieš jubiliejaus iškilmingųjį paminė
jimų, spalio 9 d. (Vilniaus užgrobimo dienų) 
visose kolonijose surengti paskaitas iš Vy
tauto gyvenimo ir jo darbų.

9. Visose lietuvių pradžios ir aukštesnė
se mokyklose ir-gi surengti tinkami progra
mai su jauniems prieinamomis paskaitėlėmis.

10. Skirti dovanas lietuvių mokyklų mo 
kiniams už geriausius, jų 'parašytus straips
nius apie Vytautų.

11. . Mūsų laikraščiai iškilmingų'jai jubi
liejaus minėjimo dienai leidžia specialiai Vy
tautui pašvęstas laidas.

NUORIMAS DEL LAIŠKO GRABORIAMS.
Mes, kunigai, pareiškiame 

katalikams graboriams ir ka
talikų visuomenei, kad mūsų 
yra pareiga žmones mokyti 
visa tai, kų Katalikų Bažny
čios kanonai, mokslas, ir vi
sa Bažnyčios tvarka reikalau
ja ir mokina. Už tai kunigų 
niekas negali kaltinti.

Nuo pat Kristaus Bažnyčios 
įkūrimo buvo, yra ir bus ka
talikų, kurie visa su norį 
priima ir ištikimai pildo kų 
Katalikų Bažnyčia mokina. 
Taipgi buvo, * yra ir bus ka
talikų, kurie ne viskų priima

melstis prie mirusio. Kur gir
dėjote tokį dalykų, kad kuni
gai uždraustų žmonėms mels
tis? Štai, koks anų dienų bu
vo atsitikimas Atlantic kolo
nijoj: Graborius, atvežęs na
bašninko kūnų j šermenų na 
mus pasakė — “Nevalia mel
stis prie nabašninko, nes ku
nigai taip įsako. Štai nuo jų 
laiškas su parašais’’. Tik blo
gos valios žmogus taip gali 
daryti, arba kalbėti. Bažnyčia 
ir kunigai visados liepė ir da
bar liepia melstis už mirusių 
sielas. Katalikai

nekultūringas. Kur matete, 
kad ant gatvės ar kapinėse 
kas atidarytų grabų?

Tačiau, jeigu žmonės užsi
spyrę reikalaus, arba grabo
rius sauvaliai atidarys grabų, 
nemanykite, kad kunigai už' 

' tai areštuos. Bet argi kunigai i 
negali . žmonėms paaiškinti! 
kas yra nereikalinga, draudžia 
ma ir nekuituringa? Galite ne 
paisyti kunigų pamokinimų. 
Už tai nerugokite, kad ku
nigai nemokino,- nešvietė, jus 
laikė tamsybėje.

(šis planas priimtas Liet. Vak. Valst.. 7 
Konferėncijoj). ‘ ,

Mes Chicagos lietuviai neprivalome atsi
likti nuo visos tautos, kuri visas pastangas 
deda, kad Vytauto jubiliejų kuoiškilmingiau-. 
šia paminėjus. Musų sųlygos tam reikalui kur 
kas patogesnės, negu kitur gyvenančių lietu
vių. Mes čia vietoje turime dvylikų parapijų, 
daugybę organizacijų, chorų, ekonominių bei 
kultūrinių įstaigų ir dėlto tas paminėjimas
turi būti iškilmingas. Dėlto ruošiantis prie j stovylų — paminklų.
to darbo reikia sutraukti visas geriausias 
mūsų pajėgas. Ir mūsų organizacijos ir dr- 
jos, muzikai ir chorai, parapijos ir mokyk
los, įmonimkai ir profesionalai — visi turėtų 
eiti išviėtto, kad Vytauto jubiliejaus paminė- 
jirfių 'padarius pilnai pasisekusiu.

Vytauto paminėjimas jvyksta per ištikus

Neiškreipkite minties, ir
nekalbėkite neteisingai, kad, James L. West, vyriausias 
sukurstyti žmones. j Associated Press politikos ra-

žmones irjL K Kun. Ohic. Ap. Vienybė.. šytojas, Wasbingtone, dabar 
if ne Viskų pildo, kų Katali- graboriai, melskitės už milu-' __________jNacioUaliahi Republikonų ko
kų Bažnyčia mokina, dargi jai1 sius bailiuose, melskitės baž-j gyĄjfiĄj.Ų KLAUSIMAS mitete paskirtas “director of 
pasipriešina. * ! nyčioje, melskitės kapinėse:! AIRIJOJ. Jpublicity”.

Ar šitų mūsų pareiškimų kunigai nedraudžia, bet liep-; 
katalikai žmonės pildys, ar te liepia melstis už sielas.
ne? Juk niekas varu nepri-1 Katalikui graboriui dera bet . : var£ni sv/svaf' KaS idoniiaųsia, kad v^U0‘

___________  I ir Ainja tun valgų su svai-' • ; r(Winų nž

m m »• • «x . , j • vers, bet svarbu, kad katali- kartu su žmonėmis kalbėti po-' . . . . 1 1 ' -1 •' ’ '• 12. Platto.Sgan.mt. Vytauto vardų .r > geryn.au. jaučia. Tas k yit

tia ir kaa yra draudžiama. !um. ! dalykas. .
„ . /. , . . I . v. . . , . . .. svaigalų prohibiciją. Bet šaly t .Kunigų Vienybe Chic. Aps- Bet, štai, ko kunigai reika į . .. _ . , '" — • " • " ' "

j , a. n • v • • praplitusi privatine svaigalu:

................. ................. gamyba. « gamyba yra vi.- CHICAGOS IR APIELINKID

Amerikos spaudoje, išanksto pagaminant me- 
dlžiagos apie Vytautų anglų kalboje.

13. Vytauto Didžiojo jubiliejaus paininė-
jimo atminimui pastatyti paminklų — Ame 
rikos Lietuvių Kolegijų, kuri Lietuvos išeivi-

kričio yra pasiuntus visiems lauja, kad katalikai graboriai 
Chicagos lietuviams katali-'nesakytų “pamokslų” ir ne-

poterų kai daugelio žmonių pramone, 
kaikuriomis pastabomis. Bet pė kunigas kapinėse, nes yra

Ki * * * j • j i • kams graboriams laiškų su užduotų žmonėms ----— .jai auklėtų Vytauto dvasios vadus, kovojan- .6 . i . o __ 'Ji pelninga. Degtines smuge-
čius nž tikėjimų ir lietuvybę.

14. Likęs iš paminėjimo pelnas ir aukos kaikurie graboriai tas pasta-Į protestoniška, nekatalikiška, į
.. “7" i -7* r- !bas iškreipia ir kursto žmo-'kuomet svietiškis atlikinėja |skiriamos Vytauto fondui, kuris greitins Lie-, 6 r i Airijoj gaminami svaigalai

tuvių Kolegijos rūmus pastatyti. įnes' ' Kum go pareigas.
15. Prie Lietuvių Kolegijos iš to paties' Kuni^ laiSke «raborlams Vienas graborius, vasario Yra ' adinanu

Vytauto fondo pastatyti.atatinkamų Vytauto'^Ia paistyto. .

• , ■!_ _ _ • ! 1. 11 Nenešti sėlių į

Šiam Vytauto jubiliejaus paminėjimo 
darbui komitetų sudaro:

1. Parapijos organizacijų apskričiai, dr- 
jos kliubai, chorai.

2. Kiekviena kolonija sudaro Komiteto 
skyrių su reikalingomis komisijomis.

3. Kiekvienas skyrius siunčia į Cėntralinį

_______gėlių į bažnyčių
[prie laidojamo, numirėlio gra

bo, nors giminės ar draugai 
to reikalautų”. /

Bažnyčia draudžia nešti gė

les į bažnyčią prie grabo. Lie-

19 d>., Šv. Kazimiero kapinė
se uždavęs poterius pridūrė: 
“Tegul dabar mane kunigai 
areštuoja ”,

Argi išmintingas toks žmo
nių kurstymas prieš dvasiški- 
jų? Argi neiškreipimas min-

visai artimi 

“iiiunšainci”.

“poteen”. Tai 

amerikoniškai

Kada nesenai policija tuos 

degtindarius pradėjo su ar-

šiiios metus, tačiau Vytaute iš- į-Komiteta po penkis atstojus.-u- '
kij&iėms pavedanti-'-spalio mėnesFš, ^^ypa-"" ė 4. Apskričių atstovai įeina į cėntralinį
tingai spalio 27 d., kurioje Vytautas yra mi
ręs. Tai dienai, tokių programų ruošiama:

1. Iškilmingos pamaldos su atatinkamais 
pamokslais visose lietuvių katalikų liažny- 
čidSe.

2. Paimti didelę, salę, į kurių sutilptų 
bent 15,000 žmonių (Kolizeumų, ar jai pana
šių).

3. Visų kolonijų draugijos suruošia ben
drų parodavinių gatvėmis.

4. Kviečiama žymūs kalbėtojai, kaip tai, 
senatoriai ir kiti.

5. Organizuojama Dainų Šventė, žinoma, 
tų pačių dienų ir toje pačioje vietoje. Kvie
čiami visi Chicagos ir apylinkių chorai (o 
gal net ir iš Oliio ir Michigan valstybių).
Bendras choras lengvai galėtų susidaryti iš 
tūkstančio ar daugiau dainininkų.

6. Atspausdinti 25,000 Vytauto Jubilie
jinių Medalių su Vytauto atvaizdi! Vienoje tinimo darbo.

ko-
mitetų.

5. Bažnytinių iškilmių suruošimu rūpi
nasi gerb. kunigai klebonai.

6. Šioje Lietuvių Katalikų Vakarinių Val
stybių Konferencijoj nustatoma ir užgiriami 
planai, sukuriamas (žinoma, tik vakarinėms 
valstybėms) centralinis komitetas.

7. Šioje konferencijoje taipgi sudaromas 
ir centralinis komitetas.

LIET. KAT. KONFERENCIJOS 
REZOLIUCIJOS.
Mūsų Menininkai.

Konferencija džiaugiasi lietuvių katali
kų menininkų pastangomis kelti lietuvių dai
nos ir muzikos menų, bet piktinasi tais kata
likais menininkais, kurie dėl savo karjeros ir 
garbės, dėl metiko atlyginimo tarnauja bedie
vių socialistų spaudai ir draugijoms ir tuomi 
dėdasi prie žalingos žmonijai bedievybės pia-

7Y'yn ... .............

“DRAUGO” ŠILAITY 
TOJAMS.

Daugelis jau užsimokėjo 
prenumeratas už “Draugų”, 
Bet yra tokių, kurie dėl įvai
rių priežasčių dar to nepada
rė. Mat, jiems nepatogu at-

kinu gaudyti, jų daugelis per- . Tokie
sikėlė į kai-kurias salas, kurių mokėt/ pas

, ----- .. - - ... - - ;ra doug}toAirijos pakiaš- kolonijose, tai yra Bri-
tuviai kunigai, nenorėdami ties! Juk kunigai net įkiriai jėnais. Kaikurios tų salę ; dgeporte Gūdį krautuvėj, 901 
pykintis, tų toleruodavo. Jus j visiems liepia melstis, tįk bol-
visi, ir graboriai, žinote, kad ševikai už melduaiųsi a<eštuo-

neapgyventos. Tenai tdd svai- w 33 st. Town #f

pas kitataučius katalikus nei 
kalbos nėra apie nešimų gėlių 
į bažnyčių laidotuvėse. Niekas

ja. 1 i’f.7 >
gulų gamintojams buvo atatin'g i So. Honoroizbmnkarna vieta,

Kada tai susekta,3. Yra pastaba graboriams 
dėl negražaus pasielgimo su pasiųsta civilinės

į salas'
'st. ir pas Belskį, 4544 So. \ 
, AVood st., Marąuette Parke

, . , . sargybos pag j Stočkų; Brighton Par-
nedraudžia pirkti gėlių ir jūs'a. a. ŽVirgždinienės lavonų būriai. Kai-kur kareiviai atra- j<e pgg p Gubistų, 4355 So. 
aukoti prie grabo namuose, j tarpe dviejų graborių. įdo konkretinius urvus, gi vi- Mozart j Dievo Apveizdos
tik draudžiama nešti į baž-! 4. P. S. Bažnyčia draudžia'duj įvairiausių reikalingų prie par pag j Pupiesj, 1817 U- 
nyčių. ^uždarius grabų namuose dau- įtaisų . “poteen” gaminti. Iš- nion avo . jjforth Sidėj pas K.

Bažnyčia puošiasi gėlėmis gidu jį atidaryti prie bažny- įvaikę.ir išgaudę ten tuos deg- .gerpeįj, 1710 No. Girard st.; 
džiaugsmo iškilmėse, o per lai čios, ar kapinėse itindarius, kareiviai dinamitu Į Ciceroj pag j Mockų> 1301 g
dotuves rėdosi juodai. Grabo atidarymas ir lavo-!i5ardė konkreto tvirtu-’50 Ct . RoseĮand pas M. Mi-

2. “Nesakyti‘pamokslų'nei no išstatymas parodui atsi-|mas; Taia “Potefen” oaniyba ^unų 245 W. 108 PL; West 
katalikų, nei nekatalikų kapi-' rado tik pas Amerikos lietu- T>ttdldt‘jo santėmy. j Pullmane pas Z. Gedvilą,
nėse, teipgi neužduoti žmo- vius, o geriaus sakant, Chica-j Kol-kas nei policija nei par-j 12022 So. Halsted st.; Melrose 
nėms poterių kaipo kunigas, gos lietuvius. Mat, lietuviai, lamentas neranda priemenių Parke pas J. Žvirblį, 143 W. 
nes ta pareiga priklauso tik-j graboriai vienas už kitų kon-į tos pramonės išgriauti. Chicago Heights pas
tai kunigams, o ne grabo-;kuruodami ir žmonėms patai-į Kaikuriose apskrityse, tie-,kun. J. Čužauskų; Ind. Har- 

kaudami tų pradėjo. Grabo sa, retai pasitaiko policijai bor, Ind. pas kun. K. Bičkaus-
atidarymas be svarbios prie-, vienų-kitų degtindarį surasti, kų; Kertosha, Wis., pas knn.

riai iškreipia ir erzina žmo- žasties yra draudžiama. Ati- (Bet kituose apskričiuose, ypač A. Bublį; West Sidėj —
nes. Jie sako žmonėms, kad darymas grabo su lavonu ne-'kalnuotuose, degtinės gamini- “Draugo” ofise, arba agen-

nams.
Šitų punktą kaikurie grabo-

kunigai uždraudė
1........... ■

žmonėms reikalingas, nenaudingas ii mas tiesiog neįveikiamas. tui.

RAŠTU SKAITYMO SVARBA 
ŽMOGAUS GYVENIMUI.

. t - >. ' • \-4
z P. Kantvydaitis. 4 

(Tųsa) -
Taų<!, y;mitingai jaunuomenei i‘ėik 

skaityti labai dažnai Evangeliją, Kristaus 
Gyvehimų, Šventųjų Gyvenimų ir Darbus, 
o tikrai mes rasime ten mūsų sielų patert- 
kinančio maisto.

Kita svarbi knyga yra žmogaus sąži
nė, kurių skaitydami (jos balsų sekda
mi) ir-gi sužinom, kaip reik gyventi.

Doro gyvenimo vediniui, žmogui 
da reikalinga turėti tvirtų valių ir pasi
ryžimų... O skaitydami doras knygas jgi- 
jame žinių, kaip sustiprinti valių! Pav., 
perskaitę Šv. Pranciškaus Asyžiečio, Ig
noto Loyolos ir kitų gyvenimus pamaty
sime, kaip jie. įgijo tvirtų valių pasiry
žimo įvykinimui. Ignotas Loyola buvo 
pasaulinin žmogum, o pagaliau tupo net 
kunigu, dideliai mokytu ir tokos žymios

4’i
X

draugijos įsteigėju, kaip ležuitų ordfe- 
J naš. šv. Augustinas irgi būvo pasauliniu 

žmogųjn ir kartų pasiryžo, — didžių at
mainų padarė gyveniine.

Daug buvo ir pasauliečių žmonių, ku
rie išsidirbo tvirtų valių ir visus savo 
pasiryžimus gyveniman įvykino, o apie 
juos mes sužinome iš raštų, aprašymų jų 
gyvenimo, kovos su pasauliu (blogais į- 
pročiais, žmonėmis ir tt.).

O jaunuomenei dar vos gyvenimų pare
gėjus labai reikalinga yra visam savo gy
venimui nusistatyti, tarsi, kokių progra
mų. Pirmausią reikia nusistatyti tvirta 
pasaulėžiūrų, antrų doro gyvenimo vyki- 
nimas ir trečia tvirtos valios išsidirbimas. 
Visa tai galima sąmoningai įgyti ir vy
kinti tik dėka skaitymo dorų raštų. Taigi 
visuomenei visada reikalinga skaityti raš
tai, o jaunuomenei būtinai, nes niekas to 
skaitymų pavaduoti negali.

ANTRO!t DALIS.

Raitijoj viešpataujamosioi pažiūrės.

įiia sakyt, yra ir pažiūrų, tai pasaulio at-> , raštus rašo žmonės, kurie turi nusistatę
širadime, tai politikoj, tai tkyboj ir ki

tose šrityse. Bet visų svarbiausia skir

tumas tarp žmonių tai tikėjimo srityje.

Vieni sako, kad Dievas yra, nes iš Jo 
esamų kurinių matome, kiti sako nėr; vie
ni sako tikėjimas yra reikalingas gyveni
me ir mokykloj, nes, sako, yra auklėjimo 
ir tobulybės pradas, o kiti sako tikėji
mas nereikalingas, atgyvenęs, tamsių žmo
nių išmistas ir t. t. Tn skirtumų yra šim
tai, kas juos gal ir išskaitliuoti. Bet visų 
žymausio skirtumai yra tai, kas link Die
vo e&imė ir tikėjimo reikalingumo. Tie,
kurie nepripažįsta Dievo esimo ir tikėjimų doriniai — tikybinę 
sako esant atgyvenus, pasėlius ir jis ne
reikalingas jie vadinasi: materialistai, 
marksstaįį ateistai, bedieviai ir pagaliau 
kairieji. O DieVo ošimų, tikėjimo reika
lingumų pripažįsta visi tikinteji, krikščio
nys r kiti. Jie jokių vardų neturi. Kai 
kur vadinami dešinieji.

Kadangi žmonė*, iiaprastaij įskirstosi

pasaulėžiūrų. Ir kokia rašytojų pasaulė
žiūra, tokia ir raštija. Jei parašys veika
lų ateistas, bedievis, tai to veikalo ir 
pakraipa, pažiūra yra ateistinė, bedieviš
koji. O jei parašys tikintysis, kaip sako
ma, dešnysis, tai ir veikalo pažiūra nebus 
ateistinė, bedieviškoji. : . . . -.

Kaip matėme, kad koki rušytojai, 
tokia ir raštija, nes objektyvių veikalų 
maža yra, kur tik gųlĮmdj 4en autorius 
savo pažiūras skaitytojui skiepina. Tai 
ir skirstoma visa raštija, su matžoms iš
imtims, į ateistinę, bedieviškų ir

Bedievių raštų skaitymas kenksmingas, 
vengtinas ir negalimas.

Ateistinės pasaulėžiūros atstovai, 
kaip žinome, visus ginklus: spaudų, žo- 

, džius ir darbus atkreipę prieš tikėjimų, 
dorų, Dievų ir jo įsakymus, tai ir jų raš
tijoj phstebima didžiausi užsipuolimai ant

je nejučioins paliečia ir išjuokia tai 
krikščioniškų dorų, tai tikėjimų, o ypatin
gai jos vykintojus — kunigus. Susilpni
nus žmonėse tikėjimų, krikščioniškų do
rų, tada jau lengvai atmes Dievų, bielos 
nemirtingumų. Tada žmogus, žinoma pri- 
silvgsta bičiuliams keturkojams, o pa
galiau jau reik ir elgtis ir gyventi taip, 
kaip pridera keturkojui — gyvulėliui. 
-Bet vis saVe vadina žnidgum, pavadinus 
gyvulėliais vis-gi įsižeidžia.

, žmogus prisiskaitęs, tokių raštų, 
sako: “Kam man dar dorai gyventi, var
žytis tais doros dėsniais, Dievo įsaky
mais, jei esu tik medžiagos gabalas. Pri
siskaitęs žmogus bedievių raštų, tuoj at
meta krikščioniškos doros reikalavimus, o 
pradeda gyventi taip, kaip reikalaunn 
žemesnysis “aš”. Nes, ištiesų, jei nėra 
Dievo, pamirtinio gyvenimo, nemirtingos 
sielos, jei nereiks atsiskaityti už pada
lytuosius darbus, tai kam man varžytis.

į kairiuosius ir dešiniuosius, tai, be ube- J tikėjimo. O tikėjimo išrovimui iš Žmonių 
Klek yra pasauly žmonių, tiek, gali-' jonės, taip skirstosi ir visa raštija, nes ' šifdžių panaudoja ypatingai spaudų. Jo- i

Z
(Bus daugiau) ■T”: »

geryn.au
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Prof. Kampininkas

klebonai Petkus, Bartuškn, 

Lapelis ir kiti.

4) KLAUSIMAS: Kiek rei- 

kia sumokėti per metus val

džios mokesčių (tax’ų)?

ATSAKYMAS: Visų žemės 

mokesniu Į metus pareina su

mokėti nuo hektaro dešimti

nės, reikia suprasti nuo pil-

Prof. Kampininko Radio

«/ Chieaga. — Čia laisvama T. . .v .
.......... . , . ko. Lietuvoj išviso yra ketu

mai, neįlįstai ir komunistai ... _

Washington. — Neužilgo J.

A. Valstybėse bus įvesta pro- 

liibicija ir visa mūsų respub- 

‘ lika virš viena didele ligoni

ne. “Sausieji” nori, kad vi

suose namuose būtų uždrausta

svaiginantieji gėrimai, išskv- no hektaro arba senos rusiš- 

rus vaistams. h^os “desiaVinos” po 12, 10 ir

__________________ - |8 litus, atsižvelgiant į žemės

Kaunas. — Čia cenzūra pa- j rūšies, pirmos antros ir tre- 

skelbė, kad seimo rinkimus no, čios, tai reiškia amerikonis- 

ri ir prezidentas ir tautinin- Įkais pinigais už hektarą pir

kai. Tik rinkimams nėra lai-

labai susirūpino numirėliais. 

Net ir uniją padarė, kuri rei

kalaus, kad katalikams, nuly

dėtus nabašninką į Sv. Kazi

miero kapus, graborius ati

darytų grabą ir visi palydo

vai “šerenga” eitų jau pra

dėjusio gesti lavono žiūrėti ir 

einantį nuo jo kvapą uostyti. 

Kas atsisakys nuo tos prie i 
duobės “procesijos”, bus ku-j 

^įtnigij “vergas”.

rios metų dalys: Pavasaris, 

Vasara, Ruduo ir Žiema. Vi

sos tos dalys žmonėms būva 

“bizi”. Valdantiems dabar 

tenka pagalvoti projektas: 

reforma saulinė j sistemoj, bū

tent sulaikyti trupučiuką že

mės bėgimo greitumą, kad 

pasidarytų ir penktoji metų 

Malis — Lietuvos Seimo Rin

kimai.

Boston.Chicago. — Dvi so-
__ . cialistų “šapos”: Maikio tėvo

Kanada. Nesenai cia pasi-. # . *
, . . rz v, i • -i Bostone ir Pijaus Chicagoj ap
kartojo Zablacko ir muilo is- . / ,, . v.

T, ,, , . . • sidenge “želabu . Gauta zi-
torija. Brooklyno komunistai I * .

• • ma, kad jų kolega Plečkaitis 
sumanė iš lietuvių “domini- .
. ,, , j i v i 1 vokiečių teismo nubaustas

jos sau karve su daleliu do-1 .. ‘ . ..
. . , v . , trims metams i kalėjimąlenų tesmeiuu pasidaryti, ale £ ”

nepavyko: sakoma, buožės vi

są operacija pagadino ir po 

to mūsų “tavorščiai” turėjo 

laukuos “freitkarį” pasigavę 

grįsti Brooklynan.

1-mas pilietis. — Kuri par
tija .1. A. Valstybėse dabar 

yra stipriausia?
2-ras pilietis. — Butlegerių.

' j .j  ,1

Iš Klaipėdos.
< Dar apie pirkinius Klaipė-

^loj

mos rūšies $1.20, antros rū

šies $1.00, trečios rūšies $0.801 

per metus.

5) Kiek nuolaidos teikiama 

nuo pardavimo kainos, jeigu 

sumokama grynais casli pini 

gais ?

ATSAKYMAS: tik 20%, su

lig susitarimo.

6) Ar galima gauti leidimas 

aisnius” pardavinėti alų,

įėnapšą ir kitus svaigančius 

gėrimus; jeigu pirktume Klai

pėdoj “saluną”?

ATSAKYMAS: Taip, drau

ge su saluno pirkimu reikia 

išsiderėti ir laisnį.

7) Koks nuošimtis vietinių 

gyventojų Klaipėdos krašte 

kalba lietuviškai?

ATSAKYMAS: Ant žemių, 

ūkininkai visi kalba lietuviš-

kad tūkstančiai šio krašto 

gyventoji}, prieglaudus Klai 

pėdos Kraštą prie Lietuvos, 

priėmė Vokiečių pilietybę ir 

apleidžia savo dvarus, ūkius, 

namus, viešbučius, fabrikėlius 

ir t. t. ir kraustosi į Vokieti

ją. Daugumoj tai daro Vokie

čių tautos žmonės, kadaise su 

kryžokais atsibastę į šį Lie- 

tuvos kampelį. Turtai, palygi

nant, nebrangiai 'parduodami.

Tilpus gerb. Tamstų laikraš 

tyje parduodamų čionai dva

rų ir namų satraukoms pasi

pylė iš Amerikos įvairi — į- 

vairiausi paklausimai iš visų 

Lietuvių kolonijų Amerikoj.

Atsakyti visiems laiškais nors 

aš ir pasistengsiu, bet tas 

ims laiko todėl nuolankiai pa

prašysiu gerb. Redakcija su

teikti per savo laikraštį sti-J kadangi Lietuvos žmonės,

grupuotus mano čionai 

kymns, kaip seka:

atsa-

1) KLAUSIMAS: Tuom lai 

ku, kada Lietuvoj dalinami 

bežemėms dvarai, ir jų savi

ninkams paliekami tik cen

trai, ar galima amerikiečiams 

pirkti dvarus virš 1,000 mar

gu žemės, ir kas garantuos, 

kad tie nupirkti dvarai nebus 

vėliau valdžios išdalinti bied- 

niems?

ATSAKYMAS: Didž. Lietu

voj šiuo laiko nauji dvarai 

nebedalinami. Jau pradėtų 

parceliuojamų dvarų savinin

kams paliekami žemės plotai 

iki 700 vokiškų margų, o kul

tūringiems ūkiams daug daif- 

ginu, atsižvelgiant į reikalą 

palaikyti ir išplėsti pavyz

dingus ukius.

Klaipėdos Krašte dvarai ne 

buvo dalinami ir šio krašto 

įstatymai, kaip ir autonomijos 

ftatutas, draudžia liesti dva

ras ar kitą privatinę nuosavy

bę; lokiu būdu, čionai galima 

pirkti dvarus ir ūkius t«kio 

didumo, kiek pinigų turi.

2) Kodėl ir kas parduoda

kaip ir abelnai visos Europos, 

po karo sunaikinimų, k labai 

nuvargo su pinigais.

3) Ar galima Amerikos pi

liečiams pirkti turtus Klaipė

doj?

ATSAKYMAS: Taip, Ame

rikos pilietybė nesudaro kliū

čių pirkimui čionai dvarų ar 

namų, kaip pavyzdžiui, pirko 

v isiems žinomas Amerikoj 

advokatas Francis Brachulis,

LAIKYMAS 
SVEIKATOS 

TAISYKLIŲ
Netikę valgymo papročiai, stoka ty
ro oro Ir paslmankfttintmo, bereika
lingi susikrimtimai, trumpai sakant 
laužymas pamatinių sveikatos taisyk
lių gimdo nevirškinimų, sukletSjimų, 
galvos akaudejlmy. blogų kraujo te
kėjimų, nusiminimų ir vlsudtlnų be- 
JSgumų. Tų pušallntl Imk

TRINERIO KARTAUS 
VYNO

—daugelio daktarų rvkniųcndiiojanių 
—regulerlal po hisk|.' Pradek Šian
die! "Philadelphia, Pa. Dec. ]«. Tri
nerio Kartus Vynas • yra vienatinis 
pasitikėjimas vidurių tonikas. Geras 
senam ir Jaunam. John Holland." 
Aptiekose. Sempelial nuo Jos. Triner 

JCo.. 1833 Ro. Ashland Avė., Chicago,
turtus Klaipėdos Krašte, ir j m.

palyginant nebrangiai F į ĖUTONA8 Dept 13
APSAKYMAS: Jau 3 nė

jai kaip aiškinu laikraščiuose,
Vardaų
OatrC Ml«kui.

kai, mažam kol s 2/c atėjimu 

kada vokiškai. Miestuose lie

tuviškai kalbančią bus apie 

50% tai reiškia pusė gyvento

jų. Bet šiuo laiku visose mo

kytose yra priverstinos lietu- Į 

vią kalbos painokos, taip kad’ 

per 10 metų laik > visi gyven

tojai kalbės lietuviškai.

8) Kiek nuošimčių galima 

gauti Klaipėdoj paskolinus 

pinigus ant namų, žemės ar

ba panašų nejud >mų turtų, 

kaip amerikonai sako, ant 

“mortgage”?

ATSAKYMAS, šiuo laiku

šito, malonėkite pridėti pašto 

ženklą ar kokį dešimtuką at

sakymui.

Su tikrą pagarba.

Jurgis Baltrūnas,
Klaipėda,

Gulbiu gatvė 30 Nr.

PASIKĖSINIMAS PASILIE 
KA PASLAPTIS.

Iš Meksikos pareina žinių, 

kad militarinė valdžia atsisa

kius toliaus tyrinėti preziden 

to Rubio pašovhno reikalų. 

Kaip suimtą šovėją Daniel 

Flores, taip visas surašytų

p?:e pinigų bado Europoj — kvotimų krūvas, militarinė 

čionai galima gauti iki 12% valdžia perdavusi civilinei vai 

džiai, kuri savo ražu iškelsant. “mortgage”. Pilnai sau

gus pinigų įvesdinimo būdas; 

reikėtų amerikiečiams plačiai 

mūsų lietuvių-amerikiečių ver 

telgų, pardavinėjančių viso

kius “minkštus” gėrimus, 

kaip ant prasikaltėlio galvos 

kaboja “Jonės” kalavijas, vi

sados pasirengęs uždaryti

naujus tyirnėjimus.

Militarinė valdžia pripažįs

ta, kad po prezidento pašovi- 

mo šimtai įtariamų areštuota. 

Bet nesusekta nei sąmokslas, 

nei kita kokia priežastis. Iš 

to aišku, kad Flores yra jau

nas bolševikas ir tik jis vienas

Paaiškėjo, kad kankinamas 

jis viską žadu, kad tik kentė

jimus sutrumpinti. Kaip tik 

leidžiama jam atsigauti ir iš

simiegoti, jis griežtai pasisako 

vienas pasikėsinime dalyva

vęs.

Taip bent tvirtina autori

tetai, kurie darbuojasi iš Flo

res išsunkti vis daugiau ir 

daugiau paslapčių.

Ištikrųjų niekas negali ži

noti, kas iš jo išgauta, ar jis 

išdavė kokius aukštuosius as

menis, ar ne. Jei išdavė, kas 

gali žinoti.

Meksikos spaudai apie tuos 

visus vedamus tyrinėjimus 

uždrausta rašyti.

S£

Kai-kas spėja, kad civiliniai 

autoritetai gal norėtų uždary

ti tų visą reikalą. Gana to, ką 

atlikusi militarinė valdžia. 

Bet prdfcidentas Rubio pasvei

ko ir jis parėrė, kad tyrinė

jimai nebūtų nutraukti

Kol-kas tas įvykis pasilieka 

paslaptis.

GALVOS SKAUDĖJIMAS
ŠALČIAI

SKAUSMAI
Greitai palengvinami ' 

su
onANGEINE MILTELIAIS 

KLAUSKITE SAVO 
APTIEKININKO

10c ir 25c

QWDtf

žmogi} į kalėjimą ir atimti joluž tą savo darbą atsakomin- 

sunkiai uždirbtą turtą. 'gas.

čionai yra ir labai pribren-J Kada kalinys kelis kartus 

dus dirva įkurti “mortgage” buvo paduotas “trečiojo laips 

banką, kuris netik suteiktų 

saugų ir su gerais nuošim

čiais pinigų įvesdinimą, bet 

dar ir viso krašto gerovę pa

keltu; lietuviai galėtų dau

giau turtų įsigyti.

Jeigu dar klausimus staty*

— ————I II.—

nio” kvotimams (kankini-

nimains), visados pasisakyda

vo, kad jis išduosiąs savo 

bendrininkus. Ne kartą jis bu

vo atsiliepęs ir apie aukštuo 

sius asmenis. Bet paskiau jis 

tai visa užgindavo.

Ekskursijos Lietuvon.
Lietuvių R. K. Federacija kartu su 

dienraščiu “Draugu” ruošia šiais metais 

dvi ekskursijas į Lietuvą per Romą.

Pirmoji ekskursija išplauks laivu 

“Rochambeau” iš New Yorko 23 bal. 

(April). Su tuo laivu vyksta daug Ame

rikos maldininkų į 30-jį Tarptautinį Eu

charistinį Kongresą, 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 Gibraltarą, 

kurį galės aplankyti visi norintieji pama

tyti žymesnes vietas. Geg. 4 dieną pama

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

so mieste. Ten laivas stovės ir patarnaus 

keliauninkams vietoj viešbučio. Kas ry

tas Eucharistinio Kongreso dalyviai bus 

nugabenami į Kartagą 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 akvarijumą, 

stebuklais garsią Šv. Januario katedrą, 

Muziejų ir atkastąjį miestą Pompeą.

Geg. 14 d. po pietų traukiniu išva

žiuos Romon. Romoje pabus keliauninkai 

keletą dienų. Bus priimti pas šv. Tėvą; 

aplankys Amžinąjį miestą, pelnys Jubi

liejaus atlaidus ir paskui iš Romos per 

Genoą, Niceją į Liurdų. Iš ten per Pa

ryžių, Berlyną į Kauną. Kelionė jūrėmis 

iš Neiv Yorko į Tunisą, gyvenimas per 

visą Eucharistinį Kongresą 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 Liurdą ir per Paryžių 

į Kaunąs Vėliau pranešime.

Antroji Federacijos ekskursija iš

plauks iš New Yorko į Romą Gegužės 17 

d. Neapolyje bus apie 26 geg. Maldinin

kai aplankys Vezuvijų, Pompėją ir pik 

bus Romoje apie 7 dienas, bus priimti 

pas Šv. Tėvą, 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 Kauną 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 “Draugą” 2334 S. 

Oakley Avė., Chicago, III.

'^DRAUGAS^PUB? CO.,

2334 S. Oakley Avė.,

Chicago, II.

Gerbiamieji; Noriu važiuoti su Fede

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

į Eucharistinį Kongresą ir į Lietuvą.

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

j Romą ir Kauną.

Praneškite žinias;

Kiek kainuos turistine klase.

Kiek kainuos antrąja klase. 

Kokius turiu turėti dokumentus.

Mano vardas ...

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

BOSCH
Screen Grid

' " • .« U. .f
Pamatykite ir išgirskite. Geras Radio, 

gražus balsas if galima pasiekti to
limas stotis. Kainos sumažintos.

■ ................. ................ ..... >1 .................  ...........- ■—
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Lietuvių Valanda Per Radio 
Kas Nedeldienį iš 

Stoties W. C F. L. 970 k.
nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Kas ketvergais iš stoties 

W. H. F. C. 1420 k. nuo 7 iki 8 vai. vakare. 

Leidžiame kaštais Jos. F. Budrik krautuvės

JOS. F. Ine.
v

3417-21 SOUTH HALSTED STREET 

Telefonas Boulevard 4705

J’faįsing the Family- cishefZ

. *



DRAUGAS Trečiadienis, Vas. 26 tt,

LIETUVIAI AMERIKOJE

PORT WASHINGTON, 
! WIS.

Čionykštė lietuvių kolonija.
Kdu 'cf čionai, sako, ganų 

r. ang buvę lietuvių, bet dabar 

ų fk. 'u’u.s gerokai sumažėjęs. 

5 ,ir; gal susidarys kokia 

et’u> k'.sdešimt šeimynų ir 

iD'-k oLl yriai gyvenančių ne

vedusių vyrų ir merginų. To- 

’:i< n'.a/ėas 'pulkelis tačiau pa- 

■ išlaikyti savo bažnytėlę, 

ir reikia pasakyti — labai gra 

žią ir švariai laikomą bažny

tėlę. Kunigas atvažiuoja kas 

antras sekmadienis iš She- 

boygano, atlaiko šv. Mišias,

tik gal noringai renkasi va

karais pasiklausyti pamokslų 

ir dalyvauti kasdien laikomo

se čia pamaldose. Kiek jų čia 

yra, tai beveik visi ir susi

renku. Tikybiniu atžvilgiu di

delė yra tarp jų sutartis ir 

vienybė. Paklausti, ar neatsi

randa tarp jų klaidatikių, at

siskyrėlių nuo Bažnyčios, vie

nu balsu visi, kiek jų. ten bu

vo, atsakė: gal yra tarp mūs 

apsileidėlių, nusikaltėlių šiaip 

kuo Dievui, bet kad kas būtų 

čia naują kokią tikybą prasi

manęs, tai niekad to nebuvo 

girdėti. Visi, su kuriais teko 

man kalbėtis, žada savo tėvy

nės ir lietuvių kalbos neužsi

miršti.

pasako pamokslą, ir atlieka 

kitokias jiems reikalingas 

bažnytines paslaugas.

Dabar, nuo vas. 20 d. laiko- 

m-'' iems rekolekcijos. Kurie

tinkamiausia kam bus panaši toji knyga,'čia. Bet čia jau nemaža nu- 

ią prie kiek kurioje taip daug tilps vien 

žinių surin- miestelių vardų, kam ji bus 

mieratoriai-.- įdomi! Taip mąstyti galima, 

tokio klausimo negali statyti! 

įkėse yra len tas, kuns yra pasipažinęs suj 

di, bet kaip J pirmiau 'paskelbtu ruošiamos 

jas išvilioti.! spaudai knygos turiniu, o nei 

is veiklus ko- tas, kuris nors kiek supranta 

i darbuotojas statistikos sunaudojimo būdą. 

gautos. Bet Mums reikalinga ko nuodug- 

jose surasti niausios visų net mažiausių 

uolų visuo- užkampių žinios; mums reikia j 

Sunku rasti, skyrium žinoti kolonijų var- ] 

ad tokioje ar dus, nors jose būtų tik viena [ 

joje randasi šeimyna. Tas yra sunkiai at- 

ia pora ant- siekiama, bet galima. Ir tikrai į 

l tvarkyti ži- galima, nes rodo darbo da- 

lomet neturi- viniai. Jei šiandie mes turime 

i, kad toje ar palyginus pemažą nuveikto' 

lietuvių esą- darbo, bet ir per maža žinių i 

ko, kad nėra — todėl kad truko žinių ka • . 

riose nebūtų me lietuvių gyvenama; todėl,

manau, kad kas koliotų, bet 

istorijos lapuose pamatys ne

BRIGHTON MOTOR SALES, Ine
PARDAVĖJAI

GRAMAM

flt Vaikas 
z: ščiuoja,

Nepaprastai svarbi lakraščių c 
reikšmė S. Ž. Ę. 

Tvarkyme.
< 1' 

Jau buvo pirmiau rašyta a- _ 

pie tai, kad neužtenka mums j, 

adresų centralinių draugijų | 

kuopų, kad sudaryti sąrašas r 

kolonijų ir kolonijukių, kurio- r 

se lietuviai gyvena, bei kad j, 

per tuos antrašus susisiekti | į 

sų tų kolonijų veikėjais ir 1 

nustatyti statistinių žinių rin- r 

kėjų tinklą. Pasirodo du da- , 

lykai: ne visi kuopų sekreto- į 

riai yra užtektinai veiklūs, j 

kad net savo kuopų antrašus j 

suteiktų ir tatai ieškoti kitų : 

asmenų; antra, toli gražu ko

lonijų sąrašas nepilnas.

Štai, pora karakteristinių 

vaizdelių:

I
I. Iš visų rajonų N. N. ra

jonas buvo gražiausia suor-! 

ganizuotas. Daugiausia kartu 

ir pats asmeniniai jį atlankiau 

žinių tvarkymo reikalais. Pa

tys rajono nariai gana uolūs, 

rūpestingi ir darbą tvarkė.' 

Turėjo porą susirinkimų ir ti-!

I
krai. darbavosi.

Remianties centralinių drau 

gijų kuopų antrašais, sudaryta 

kolonijų sąrašas, pasiusta ra-i 

jono nariams patikrinti ir pa- į 
pildyti. Kiekvienas darašė 

kolonijukes, kurios buvo ap

leistos; gauti sąrašai sutvar- j 

kyta, sudary rajono kolonijų 

sąrašas ir pasiusta nariams 

pasiskirstyti, kuris iš jų ku- 

, rias kolonijas prisims savo 

globai. -Kolonijos pasiskirsty

ta, žinios surinkta. Sutvarky- 

Į tas ir vėl nusiųsta patikrinti 

; ir papildyta. Galutinai gauta

Nesveikas
. Dieglys, gesnl, iš

pūtimas, dažnas vė
mimas, karščiavimas 
vaikuose ir kūdikiuo
se papi astai rodo, 
kad maistas vidurė- 
liuose yra surūgęs.

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

Milk of Magnesia. Įdėk jo i pirmu
tinį vaiko maisto buteliuką ryte. 
Paaugusiems vaikams reikia duo
ti šaukštą vandens stikle. Tas nu- 
ratmins vaiką — palengvins jo vl- 
durėlius. Į penkias minutas jis bus 
linksmas ir laimingas. Paliuosuos 
vidurius nuo visokio surūgusio ir 
nesuvirškinamo maisto. Jis atidaro 
vidurius vaiko turintį užkietėjimą, 
slogas ir tt. Vaikai jį geria dėlto, 
kad jis skanus.

Sužinok apie jo .naudą anotipoms 
ir vaikams. Išsirašyk indomią ktfy- 
gą “Useful Information”. Rašyk į 
The Phillips Co., 117 Hudson St., 
New York. N. Y. Bus pasiųsta DY
KAI.

Pirkdamas žiūrėk, kad gautum 
TIKRĄ Phillips Milk of Magnesia. 
Daktarai ją prirašinėjo per 50 me
tų.

Miik of Magnesia buvo S. V. Re
gistruotas Vaizbos Ženklas The Chas. 
H. Phillips Chemical Kompanijos ir 
jos pirmatuko Chas. II. Phillips nuo 
1875.

PAIG
KOMERCIJAUŲ AUTOMOBILIU

Jau laikas rūpintis išpildyti Income Taxus. Pada

rykite tai pas mus dabar, ypač tie, kurie rengiasi va

žiuoti Lietuvon ir nėra Amerikos piliečiai.

Prie tos pat progos gausite pilnas informacijas ir pa

tarimus apie šių metų ekskursijas į Lietuvą.

Ofisas atdaras panedėly, seredoj ir pėtnyčioj nuo 

9 vai. ryto iki G vai. Utaminkais, ketvergais ir subato

mis nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
PILNAS EGZAMINAS 

$5.00 TIKTAI $5.00

Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 
tikrą specialistą, ne pas kokį nepa- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavlmo. Jus sutau
pysit laiką tr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymul žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Seope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata lr 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 užstsenejuslą, įsl- 
kerėjuslą, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėlloklt neatėję pas 
manę.

DR. J. E. ZAREMBA

SAVININKAI:
CARL WAINORIS, PETER NOVAK,
JOHN LASKEY, JOSEPH BAGDONAS

(Buvusieji savininkai Archer Motor Sales, 610 W. 35th Street).
Visus automobiliais įdomaujančius tautiečius kviečiame atsilankyti į mūsų 

naują įstaigą.

BRIGHTON MOTOR SALES, Ine.
3962 Archer Avė Chicago, III.

TELEFONAS LAFAYETTE 6666 r

3327 So. Halsted St. Chicago, Illųiois 
Telefonas Yards 4669

Tyros, Aiškios, Sveikos
GRAŽIOS AKYS

Yra didelis turtas
Murinę valo, švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus Ją pamėgslte 
Knyga “Eye Care” arba “Eye 
Beauty” ant pareikalavimo.

Diplonaacy.TUBBYSPECIALISTAS 
Ir.ėjimas Rūmas 10U

,W. JACKSON BLVD
Arti State Gatvės
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Valandos: Nuo 10 
pietų. Vakarais nuo 

Nedėliomis nuo 10 ryto 
po pietų

Ofiso

The Laxative

Mėgsta jį visi 

Skanus kramtimui 

mint, taip kaip guma.

atsakymai: viskus atlikta.

Sušaukta susirinkimas — su

sirinkime pareikšta: vaiskas 

atlikta. Po patikrintų žinių 

tenka nuvažiuoti į tą kraštą 

ir, štai, kas pasirodo: arti* 20 

kolonijukių neįrašyta, kuriose 

gyvenama 175 šeimynos. Tai 

ką bekalbėti apie kitus rajo

nus!

Kuomet padėtu statistikos 

darbas New York ir New Jer 

sey rajone, suregistruota 44 

kolonijukes, kuriose gyvena 

lietuviai, priklausanti centra- 

linesna draugijosna. Kuomet 

pasinaudota “Tėvynės”, “Vie 

nybės” ir “Saulės” suteik

tais jų prenumeratorių kolo

nijukių sąrašais, suregistruota 

Nevv Yorko Valstioj 144 ii 

New Jersey III kolonijukių 

Tas rodo. kad gerbiami laik-

lietuvių. Tas netiesa. Yra ir 

gana daug yra tokių, kuriose 

lietuvių nesama. Bet irgi tie

sa, kad. labai daug yra kolo

nijukių, kuriose randasi lietu

viai, nors mums regisi, kad jų 

liesumu. Nėra abejonės, kad, 

jei New Yorko valstijoje yra 

144 kolonijukes, kurių lietu

viai skaito vienos ar antros 

pakraipas laikraštį, tai irgi ne 

abejotina, kad nemaža yra to

kių, kuriose nėra skaitančių. 

Bet per gerai organizuotus 

skaitančius galima surasti 

daug neskaitančių; antra, jei 

tik gerai atliktume darbą, 

kur galime — būtų daug pa

daryta. O negali būti abejonės, 

kad tikrai galima surinkti ži

nias iš tų kolonijukių, kurio 

se yra nors viens prenumera 

torius. Bet, vėl kils abejonė:

kad stigo antrašų įeiti į ko

lonijas ir susisiekti tiesiogi

niai laiškais su kolonijų va

dais; kad galutinai stigo geros 

valios pasišventusių ir daly

ką įvertinančių asmenų; kad 

galutinai rodėsi šis darbas nei 

iki pušiai neįmanomas. Aš 

vistik dar kartą noriu išdrįsti 

užtikrinti, kad taip. Nėra 

dvejonės, jis turi būti atliktas 

bet ne keno vieno o visuome

nės vadų. Ir tai neužtenka jų 

pasyvaus pritarimo, bet fak- 

tiško dalyvunio. Ir viens žy- 

j mesnybių sąrašo sudarymas 

'buvo negalimas per du metu. 

'Sakau negalimas, nes nebuvo 

padarytas. Užteko keleto ge- 

įros valios, uolių tam pasišven

tusių porai valandėlių asme- 

(nų, kurie pralaužė ledus ii 

darbas bus atliktas. Taip ir

Ateis laikas, kad gal neužilgo 

mūs brangus bendradarbiai 

išvys savo darbo vaisius savo 

džiaugsmui, Tėvynės garbei.

Laikraščių ir jų prenume

ratorių vaidmuo šiame darbe 

nepaprastai svarbus. Bet būtų 

didelis džiaugsmas susilaukti 

jų aktyvesnio bendradarbia

vimo. Gi pažinti kas esame, 

iškelti savo garbę kuo leng

viausia galime ir tai padaryti 

be didelių aukų ir pasišveiiti- 

mo ar gi netikslu! Mūsų vadai 

kituose visuomenės darbuose 

nesigailėjo savo nė vien nuo

vargio, bet ir pinigo, o už tai... 

gavo išlojoti. Čia reikia vien 

valandėlė atidėti, be didelio 

nuovargio ypač mažytėse ko’o- 

nijukėse, lengvai atlikti gar

bingą darbą, o už tai... nei ne

fo i® 't

'JAV 1 1

vien savo darbo vaisius, bet... 

ir vardą įrašytą, paliudyti 

tam, kad tos žinios yra teisin

gos, o ne iš lupą išskaiytos 

ir kad- jis, tasai asmuo, prisi

dėjo prie šio garbingo darbo. 

Dirbdami — užtruksime va

landėlę; kas darbą atliko, 

lai silsisi; kame neatlikta — 

ateis laikas, susupėsime. Iš

tvermė visa nugali.

Gal teks pora rajonų per

tvarkyti, gal reikės vįeną dar 

naują sukurti! Laikas ir vi

suomenės norų pasireiškimas 

šiame reikale išgydys visus ne 

tobumus ir galutinai atsieksi-’ 

me tai, ko prieš 40 metų mu

sų tauta pageidauja.

Ęun. S. Draugelis,
S. Ž. R. C. Pirm.
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CHICAGOJE
L. K. VYTAUTO DRAUGIJA

IR ftV. MARTINO DR-JA 
SUSIVIENIJO.

Bridgeport. — Vasario IG 
d. bridgeporto upie linkės lie
tuviai padarė pavyzdingų vie-{tokioms

Dr. Caldvvello 3 Taisyklės
Užlaikys Tave Sveiką

Rea Tel. Mldway liti

DR. R. C. CUPLER

r

Dr. Culdwell tėtnljo sukietėjimo 
pasekmės per 47 metus lr Įsitikino, 
kud kaip žmogus nesirūpintų savo 
sveikata, maistu Lr paslmankštymu 
užkietėjimas laiks nuo laiko atsi
tiks nežiūrint visų pastangų. Sekan
tis dalykas stojasi prieš akis, kaip 
tada gydytis. Dr. CuldweU visada 
linko prie to, kad kuoarčiausia būti 
prie gamtos. Todel jo vaistas nuo 
užkietėjimo yra švelnus uugmenlnls 
mišinys vadinamas Dr. Caldwell’s 
Syrup Pepsin. Jiš nepakenks nei

m ki ii r V opiausiems viduriams tr jis neglin-lodel, bendllllant U. L. K. do papročio. Syrup Pepsin yra gkr- 
1,

Slaptas valdybos rinkimas 
apsaugos draugijų ir jos tur
tų nuo bile rėksnių, kurie 
smurtu gali kartais paimti dr- 
jų vadovauti, lr iš to gali 
būti kartais didelė blėidis. Jule 

priemonėmis mū-
nybės pradžių. Jau nuo senų sų bolševikėliai yra pa
laikų skelbiama obalsis, kad grobę ne vienų tautinę draugi-

K J
vienybėje yra galybė. Bet la- jų.
bai retai kada yra galimybė
vienybės idėjų gy veniman įkū-' Vytauto draugijos įstatus, idus lr Ji mėgsta, jis nesu-

j * . , . ’(ka vidurių. Tūkstančiai motinų mu-
nyti. j reikia būtinai įvesti visam ms rašo apie tai.

Todėl to kilnaus obalsio ve- pasaulyje vartuojaina baisa- Dr- caidweii neužgiria aštrių

darni nariai Šv. Martino ir, vintų, tai yra sUlig “Tfcoberts 
D. L. K. Vytauto dr-jų nnta-'Rules of Order”. Keikia, kad 
rė susijungti į vienų draugijų ' mes, lietuviai, įvestumėm ge- 
ir Lietuvos Nepriklausomybės Iresnę tvarkų vedimui mūsų 
paskelbimo dienoje padaryti!pašafpinių draugijų susirinki- 
vienybės aktų. Be suvienijimo mų, jei norime, kad mūsų jau- 
abiejų draugijų vienon, sutar- nimas prie jų rašy tusi. Kitaip 
ta taipgi, pagerbiant D. L. K. ntes, seniai, paliksime vieni ir 
Vytautų ir jo 500 metų sukak- vėliau nebebus iš ko nei pa-
tuves, pavadinti dvi draugiji šelpos mokėti. Čionai aš kal- 
vardu Didžiojo Lietuvos Kuni- bu apie visas pašalpinės dr- 
gaikščio Vytauto draugija, 'jas, nes dabartinė D. L. K. Vy
Sutarta ir padaryta. Tai yra 
ištiesti geras pavyzdis kitoms 
draugijoms.

Naujos draugijos valdybon 
liko išrinkti sekantieji asme
nys: pirm. J. A. Mickeliunas, 
vice-pirm. — V. M, Stulpi
nas, nutarimų raštininku — 
P. P. Kilis, fin. rašt. — M. 
Kadzevskis, ižd-. — P. Baltu
tis, atstovas į Lithuanian Au
ditorium Corporation — Sta- 
nevičia ir atstovas į Bridge
porto Draugijų Susivienijimų 
— V. M. Stulpinas. Nauja D. 
L. K. Vytauto, draugijos val
dyba žadėjo energingai dar
buotis ir žiūrėti, kad- draugi
jos turtas, kuris dabar siekia 
$12,000.00 sn viršum būtų į- 
vestuotas į atsakančias verty
bės ir neštų draugijai pelno.

Renkant valdybų, pasireiš
kė labai peiktinas ir atgyve
nęs paprotys — balsuoti ran
kų pakeliniu. Kaip paprastai, 
perstatoma 3 kandidatai i pir
mininkus ir jie išvaromi urž 
durų. Na, tada ir prasideda la
bai nešvari agitacija tai už 
vienų kandidatų, tai už kitų. 
Kaip jau yra patirta, susidaro

vaistų. Jis netikėjo, kad jų verta 
imti } savo vidurius. Praktikavęs 
per 47 metus jis nerado priežasties, 
kurios delei reiktų jų imti, kuomet 
Sy.rup Pepsin išvalo vidurius grei
čiau, švelniau ir švariau be skausmų 
ir kenksmo kunui.

Neužleisk sukietėjimo! Tas maži
na jėgas, kiėtlila gyslas ir be laiko 
sendina. Nepraleisk nei vienos dienos 
be nusilaukinėjimo. Nesėsk išmėgi
nimui, bet eik į aptleką ir gauk

tauto dr-ja yra tvirta ir tiki
mos, kad vėliau da daugiau 
prisidės draugijų ir bus da 
tvirtesnė, nes yra tokių drau
gijų, kuriose randasi tiktai 
keletas desėtkų narių. Kokia 
tat yra nauda priklausyti prie 
keletos mažų draugijėlių. Juk 
daug geriau priklausyti prie 
vienos, bet tvirtos.

Kalbant apie susirinkimus 
pašalpinėse draugijose,
negalima praleisti nepriminus 
vieno labai blogo papročio,

1 vai. po pietų. Kurios draugi
jos norėtų prisijungti‘prie D. 
L. K. Vytauto draugijos, tegul 
kreipiasi sakytų dienų prie 
valdybos.

V. M. Stulpinas.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

901 Abromaitė B.
903 Baginskiui P.

Ofiso Tel. Vlrginia 0026
Rezidencijos: Veda Buren 5868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Vai.: II ryto lkl 1 po pietų 

2 lkl 4 lr 6 lkl 8 v. v. 
Nedėllomls nuo 10 lkl 12 ryto 

Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd. 
Vai.: nuo 8:30 lkl 9:80 vak.

AT ASE 03

OTDTTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 24-taa Street 

Telef. Canal 1712-0241

Valandos: 2 lkl 4 p. p. Panedėliaia 
lr Ketvorgale vakara

Telefonaa Boulevard 1310

DR. S. A BRENZA
Ofiso Valandos; I lkl 12, Į lkl t 

dienų, tr 0:20 IU 0:20 vakare

4608 S. ASHLAND AVB. 
lieteli 4<th Street cuioagu. HL
.ii ................1 .............

Ofise Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A< LYUŠKA
OFISAS

vieną iš malonių butelių Syrup Pep
sino. Imk prideramą saiką vakare ir 
atsikelsi nauju žmogum. (

Gauk butelį šiandie bile aptiekoj 'į

Lkrt’Sv“Virki19°0 S. HALSTED STREET
vidurius liuosus.

NAMAI

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

914 Gumbarowiui Jurgiui 
91G Gestautenei M.
919 Kausteklitei B.
927 Kaustekliui J. W. B. 
943 Radsinienei F.
930 Kuraičiai Ad.

•L - H- ’ 4

A. A. OLIS
ADVOKATAS

DR. W. YOYAISH
PHYSICIAN And SURGEON 

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

sutarti
Office R. 1009 Talcott Bldg.

Office Phone Forest 8976
Res. So. Main R. R. 7

Res. Phone Forest 8949 
ROCKFORD. ILL.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. liestom Avenae 

Tel. Prospect 1121 
Resldenclja 22(9 So. I«eevUt St 

Tel. Cinai 2236
Valandos; 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

Nedelloj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rezldencios Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr 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. 

Nedėllomls ir šventadieniais 10-12.

Phone Armltage 2823

DR. W. F. KAUSZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartj

OPTEMITRISTAI

Ofiso Tel. Victory 3887
Ot. Ir Rea Tel. Hemlock 3374

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

Antras ofisas lr Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-1 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
ptet. Utarn. lr Subat Nuo 2-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republic 8466

DR. A. RAČKDS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAB 

Gydo staigias ir chroniškas ilgas
vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakdro.
Nedėliomis ir seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J, JAVOIŠ
Vai: 2 Iki 5 po pietų, 7 lkl • vale. 

Office: 4459 S. California A,ve. 
Nedėlioję pagal sutartj.

, • , • • • i • 11 So. La Šalie St., Rootn 1701kurj vartoja susirinkimų ve-ItandOipk ossi-ossi vai. 9-< 
dėjai, t. y. reikale pašelpos j
išmokėjimo sirgusiems na
riams. Paprastai, iššaukiami 
ligonio lankytojai, kurie “iš
duoda raportų”, kaip jie sir
gusį narį rado savo name, ar 
sėdint, ar gulint, ar vaikščio
jant. “Išdavus raportų”, klau

Vakaraisso. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

7-9 vai. vak- apart Panedėlio lr 
Pėtnyčios t »

3241

siama, kaip patsai sirgęs na
rys: ar reikalauja pašelpos, ar 
ne? Ir jei kartais pirminin
kas, arba kas kitas, turi ko
ki piktumų’ ant to nario, tai ir 
kilsta klausimas: mokėti tam 
nariui pašelpa, ar nemokėti. 
Suprantama, vieni varosi ir a- 
gituoja, bando surasti įvairių

keletas rėksnių ir “padavai” priekabių, kad nemokėti; kiti
rėkti, kiek tiktai balso turi, 
kad, ot, štai, jo kandidatas e-

— kad mokėti, ir taip dažnai 
praleidžiama valanda ir dau-

sųs geriausias ir, ot, tas, ki-Įg*au laiko, pėkol prieinama 
tas, niekam netikęs. Taip už P*i® “išvados”.

O juk turėtų taip būti. Na
rys priklauso prie draugijos 
tam, kad ligoj, ar sužeistas, ga

vienų rėkiant kito kandidato 
šalininkams neleidžiama nei 
žodžio pasakyti. Tuojau vie
nas duoda įnešima “diskusi-j lėtų gauti pašalpų per tų lai-
jas” uždaryti, kitas paremia. 
Ir balsavimas. Ir taip tiktai

kų, kada negali dirbti. Ir čio
nai, rodos, neturėtų kitaip elg-

už vienų agitacijų pavarę tis nei pirmininkas, nei kitas
leidžia balsuoti. Suprantama, 
vienas kelia vienų rajnkų, ki
tas net dvi.

Toks balsavimas nėra teisin 
gas ir bešališkas. Todel, refi-

narys, lig būtų draugijos savi
ninkai, ir kaulyti iš sirgusio 
nario, kad jisai nuleistų savo 
pašelpos dalį, arba ir visai at
sisakytų nuo jos. Visose (trau

kant draugijų valdybas, rei-i gijose turėtų būti įvesta rei
kalinga yra būtinai įvesti slap 
tų balsavimų. Nuominuoti ga
lima ir viešai, bet jau rinki
mas turi būti slaptas, para
šant ant kortelės pravardę, 
arba, jeigu kas negali rašy
ti, kad kandidatams duotų

kalavimas, kad sirgęs narys 
pristatytų daktaro Jiudylnų, 
jog per tiek laiko jisai negalė
jo dirbti, ir dalykas baigtas. 
O pašelpa tokiam nariai turi 
būti išmokėta be jokio svars
tymo, laiko gaišinimo ir t. t,

JOHN R. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
109 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

2101 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
TelepMone Roosevelt 9090 

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub, 9600

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. "T5rexel 4323 

Vai.: 8 Iki 10 ryto 
6-8 vai. vakare

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Wtwhlngton
16-12, 2-4, 7-8 12-2, 4-4. Blvd.
Tel. Cicero 462 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonaa Canal 2552

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

Gydytojas lr 
REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI.
Tel. ClcerO 2888

Chirurgai

Nedėllomls 
Busi tanu

numerus, ir tada nariai tegul .Tokiu būdu susirinkimai bū-

■ i

I

parašo numerį ant kortelės. 
Tokiu būdu reikia rinkti dr- 
jos valdyba.

Mažesnėms pareigoms as
menis galima rinkti ir viešai, 
bet jau pirmieji vyriausieji 
nariai turi būti renkami slap
tai.

tų žymiai sutrumpinami, ne 
pasidarytų nuobodus ir dau
giau narių lankytųsi į susirin
kimus.

D. L K. Vytauto draugija 
savo mėnesinius susirinkimus 
laiko 3 nedeldienj kiekvieno 
mėnesio, Lietuvių Auditorium

Tel. Victory 6379

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

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

Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS

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

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9728

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

62 East 107th Street
Kampas Miehigan Ava 

tel. Pullman 6950 lr <877

Klėsto Ofise Pagal Sutarti:
127 N. Dearborn Street

Roems 928 lr 986
Tel. Franklin 4177

---------------------
teldphone Central 1936

L W, GUERNAUGKAS
ADVOKATAS

184 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 9:36 itl 6 ral. rak. 
Office; 1906 So. Union Ava

TeL Roosevelt 8716 
Vai. nuo 6 lkl t vaL vak.

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6618

DR. A. J. BERTASH
24s4 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 lkl S po
pietų lr 8 lkl 8 vai. vakare 

Rea 8261 S. WALLACB STREET

Tel. Hemlock 8151

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2485 Weet 69 Street 
▼ai.: »—13 ryta 1—4 p. p. 6—t 

v. r. Nedėlioj susitarus.

DENTISTAI
Office Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland AVenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

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

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATDRtS
Gydytojas ir Chirurgas

• 1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava 
Valandos 11 ryto lkl 2 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

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

Tel. Kenwood 5107

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

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščlo aptlė- 
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačio] vieloj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
8 lkl 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1920. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

LIETUVIS AKIŲ 
SP1OIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotn- 
mo, skaudamą akių karšti. Atitai
sau kreivas akla nulmu cataractua 
Atitaisau trumpą regystą tr tolimą 
regyetą.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams

Valandos nuo 10 ryto lkl 8 va
kare. Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

<712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal 6323

DR, 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 YVEST 22nd STREET 
(Kampas Leavitt St)

Valandos* Nuo 9 lkl 13 ryto 
nuo 1 lkl 6 vakare

Seredoj pagal sutarti

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Mllwaukee Avenue
Utarninke, Ketverge, SubatoJ 
Nuo 10 ryto lkl 2:20 vakare

Ciceroj 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj, Pėtnyčloj 
Nuo 10 ryto Iki 6 vakare

IMK T. A. D.
Nuo reumatimno ir Šalčio
Kas yra tas T. A. D. t 

T. A. D. yra liūosuojantis,
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, ID.

Tel. Boulevard 6631

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akintų dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

X

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365
. - --- i i
Betai evard 7189

Rea. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTIBTAS

<712 So. Ashland Aventrt 
Vai.: Nuo 6 ryto lkl S vakarė

Ekspertas tyrimo aktų lr pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., knimp. 18 St. 3 aukštas 

Pastebėkit mano Iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto lkl 8:20 va
karo. Seredomis nuo 9:20 lkl lt ▼.

ryto. Nedėllomls nėra skirtų 
, valandų. Room 2

Thone Canal 0522 ’»

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po nujmėrlu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

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

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

Telef. Midway 2880
- ' . .

Tel. Boulevard 1411

DR. Y, A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgai ir Akušeris

3343 SO. HAI^TED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 

7—l vakare

DR. HERZMAN
t M Rusiidi

Gerai lietuviams žinoma* .86 
metus kaipo patyręs fydytė$til Chi
rurgas lr akušeris.

Oydo stalgias ir chroniškas U- 
gasvyrų. moterų lr valkų pagal naa- 
Jaustus metodus X-Ray fir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Strėet 

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 16 — Iš plotą » 
nuo 6 lkl 7:26 vai. vakara 
Tel. ofiso Canal 3116 Rea So. Sker* 
2288, arba Randolph 1866.

Tel. Armltage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Dantistas •
1608 Mihvaukee Avė.

Kampas North Avė. 
Northweet Tower Bldg. Room 809 
▼ai.: 6—12 ryto: 1—8:30 vai. vak.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Resldencljoe Tel. Plaea 3866

VALANDOS:
Nuo 16 Iki lt dieną.
Nuo t Iki B pe pietų.
Nuo 7 lkl 2 vakara
Nedėl. nuo 16 lkl 12 dieną. Q
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GRABORIAI: CHICAGOJ E

DRAUGAS 
i' »*■

WEST SIDS ŽINIOS;

Trečiadieni.*
Vaa. 26 d., 1939

S. C. UCHAWIGZ
Lietuvis Graborius 

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausia. Rei 
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2615 
Arba 2516

2314 W. 2Srd Place 
Chicago, III.

• X Šiandien, 26 d. vasario 

PAR. dirbdami: P. Valuckis, U. Auš West Sides biznieriai Myko- 

as ir Marijona Jasnauskai su-

__ ______ ___________________________________________ ________dvidešimties penkių

. Skay.U|. berntucl? skyilus{0. Zdanevičaitė, E. Ringailai- metų priėmimo Moterystės 

tė, M. Kavaliūnaitė ir E. Kek Sakramento ir Ausros Vartų

DIEVO APVEIZDOS
ŽINUTES.

dirbdami: P. Valuckis, U. Auš 

kaimenė, V. Lukošienė, K.

'• Matijošaitis, M. česnavičius,. silaukė

navimas

Simpatiškas — 

Mandagus —

Geresnis ir Piges

nis už kitų patar

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDBJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Tards 1741 ll 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfleld Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 48 Ct. Cicero 
Tel. Cicero T794 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

jau užbaigta organizuoti. Re

guliariai susirinkimai įvyksta 

ketvirtadienio vakarais par. 

svetainėje, kurie tęsiasi neil

giau valandos. Į kiekvieną su

sirinkimu atyksta instrukto

rius, kuris skautams duoda 

daug gražių 'ir naudingų pa

mokinimų. Netrukus turėsime 

savo instruktorius, nes net 

keturi jaunikaičiai užsiintere

savę skautų judėjimu pra 

dėjo lankyti Skautų Instruk

torių Kursus. Jie yra J. Gai

dys, J. Giedraitis, E. Čepulio- 

nis ir K. Šniukšta.

štaitė. bažnyčioje 9 vai. ryto, Dievui 

padėkos intencija, užprašė at

laikyti iškilmingas šv. Mišias.

X Vakar kun. P. Karalius 

apleido West Side — Tėvus

• • V 1 g • •
i

hįlieboy gan’ų pas kun. Garmų.

X Pirmadienyje West Side 

jaunimų Quialey Seminarijos 

gimnazijoje ištovavo kun. B.

Vitkus ir Jurgis Žukas; jie 

pasakoja, kad,buvo apie 120

Praeitų šeštadienį Mokyklos 

Alųmnų draugija ir sekmadie

nį L. Vyčių 4 kuopa buvo

surengę gražius pasilinksmini- Marijonus ir iškeliavo 

mo vakarus parapijos naudai.

Viename ir kitame, vakaruose^ 

dalyvavo dideli jaunimo bū

riai. Mūsų parapijos jaunimas 

turi daug patogumų savo jau-1 

nai energijai reikšti ir savo 

gabumams

dvi svetaines, klubų ir širdin

gų dvasios vadų paramų kiek

viename naudingame darbe,

name, 4503 So. Paulina St., 

Nek. Pras. P. Š. mergaičių 

sodalicija rengia “bunco par

ty”, Šv. Kaz. Seserų Vienuo

lyno naudai.

X Kovo 1, 2 ir 3 d. d., pa- 

rap. salėje bus bazarėlis kurį 

rengia vietinė Labdarių Sų- 

gos 1 kuopa, varguolių sušel

pi mui.

X Labdarių Sų-gos 1 kp. 

susirinkimas bus kovo 2 d., 

3 vai. po pietų.

X Kažkur dingo Town of

ISPANIJOS STUDENTAI 
PRIEŠ KARALIŲ

MADRIDAS, vas. 24. — 

{Vieno priemiesčio ruimingoj 

valgykloj ispanai studentai su

ruošė pokylį pagerbti gryžusj 

iš ištrėmimo studentų A. M. 

Sbert, kurį diktatorius Primo 

de Rivera buvo ištrėmęs iš Is

panijos.

Tūkstančiai studentų daly

vavo pramogoje. Pasakyta da

ug prakalbų. Šaukta prieš ka-

ralių, prieš monarchijų, už 

Lake vyrai darbuotojai? Jei-, naujų Ispanijų. Policija nesi- 

gu bent kiek kur veikiama, maišė. Valdžia leido studen- 

ar prisidedama, tai tik mote-'tams išsikairščiuoti. 

rys. Vyrai, nepasiduokite! Jei Į ---------------------------------------------

vt
„artoją

i'*’1' do k''ep‘o»

V

J. F. RADZIUS
.riGIAUSIAS LIKT. GRABORIUS. 

CHICACiOJB
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabu U- 
dlrbystės.

OFJSA8
668 West 18 St. 
Tel. Canal 8174 
SKYRIUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel. Victory 4088

Prie įvykusios V. V. L. K. 

Konferencijos vietinis Federa

cijos skyrius labai gražiai pa

sidarbavo. Rūpestingai priruo 

šė svetainę, surengė atsto

vams vaišes ir prižiūrėjo tvar 

kos. Tais reikalais daugiausiai 

rūpinosi šitie mūsų kolonijos 

darbuotojai, kurie niekados 

nepavargsta kilnius darbus

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. ITALSTED STREET

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

Tel. Virginia 1290

. _ - . . „snausite, moterys
vystyti, nes turi asmenų skautų kursų dalyvių taus.

užsiregistravusiųjų ir apie 50 J ----------------------------------------------

svečių. Blogų įspūdį darė ne- LABDARIŲ SUSIRINKIMAS 

paprastas jaunimo paprotys Į

uzviespa- SUSIRGIMAI

Kauno mieste nuo 1930 m. 

sausio mėn. 1 d. iki 31 d. aš

triomis apkrečiamomis ligo

tik, deja, jaučiama didelio pa- rūkyti. Gimnazijos salė per pu! Labd. Sųjungos centro susi- mis susirgimų Kauno Miesto 

sę valandos tiesiog durnuose' rinkimas įvyks vakario 26 d., Valdyboj naujai įregistruota
krikimo. Abiejų draugijų 

darbštesnieji nariai nusiskun

džia dėl stokos drausmės ir 

kooperacijos, be kurių sunku 

kų nors didesnio nuveikti. 

Taigi, reikėtų daugiaus susi

pratimo.

paskendo. Buvo

skautų gyvenimo istorija ir'tų par. salėj, 

duodama ištikimybės Dievui prisiųskite savo atstovus, 

ir vienai tėvynei priesaika į Taipgi ir kitų draugijų atsto- 

pradedant ir baigiant pamokų, vų prašome atsilankyti, kad

išaiškinta 7:30 vai. vakare, Aušros Var- 

Visos kuopos

viso 55 (65), iš kurių: 1) vi

durių šiltine 22 (25), 2) Skar

latina 22 (35). difteritu 9 (5).

“R.”

Ant galo norintieji galėjo pa 

si naudoti maudyklėmis ir a-

bendrai pasitarus apie išva

žiavimų į labdarių ūkį birže-

PADOVANOJO VAIKĄ
Laukiame nepaprasto Pa- . . . v .

TTv • • tt i i pie ll vm- nųktjes grjzti na- lio 1 U. Susirinkime jau būs 
rapijos Užgavėnių Vakaro, ku'x - ....

Phona Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes netarė
me Išlaidu užlaikymui į 
skyrių.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marslifield Avenue

Tel. Boulevard 9277

ris įvyks ateinantį sekm., ko

vo 2 d. Programas įvairus: 

koncertas, vaidinimas laimė

jimas ir t. t. Bendrai tame 

vakare bus daug linksmų da

lykų, taip kad malonus sve

čiai galės gardžiai pasijuokti. 

Tarp kitų, pirmų sykį bus su

vaidinta komedija “Gyvas 

grabe”, kurių parašė A. Jan

kauskas, vietinio choro narys.

Aštuoniolikietis.
■ -—■— a u

mon.

ĮDOMIOS PASKAITOS.

Vasario 20 d., Šv. Kazimie-

t -t į1.
ro Seserų Auditorijoj didžiai 

gerb. prof. kun. J. Vaitkevi

čius vėl davė įdomių paskai

tų temoje “Šių dienų moterų 

klausimas”. Teko išgirsti 

daug įdomių dalykų iš šių 

dienų moterų gyvėnimo.

galima gauti mėnesinių mokės 

čių knygučių. Visų centro ko

misijų prašome atvykti su ra

portais.

A. Nausėda,
Centro pirm.

Vasario 4 d. Žuvų turga

vietėje Agn. Zablockaitei ne-

MILDA
TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 753 2

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTOJ AS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto lr miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted 
St. Chicago, III.

Tel. Victory 11 IS

A. f A.
FRANCIŠKUS
KASMAUSKIS

Mirė vasario 23 d. 7:30 vai. 
ryto. 1930 m., gimė Tauragės 
apskrity, Skaudvilės parapijoj. 
Pavarčių kaime. Amerikoje iš
gyveno 22 metus. Paliko dide
liame nubudime moterį Johaną 
(po tėvais Ambrozaitė), dukte
rį Marijoną, žentą Povilą Re- 
meikį, tris sūnūs Jurgį, Povilą 
ir Petrą, marčią Petronėlę ir 
gimines, o Lietuvoje dukterį 
Oną Monitlenę, žentą Martyną 
ir gi-nines. Kūnas pašarvotas 
randasi 1428 So. 49 Avė., Ci
cero, III.

Laidotuvės Įvyks ketverge, 
vasario 27 d,, 8 vai. ryte iš na
mu J Šv. Ahtano parap. bažny
čią, kur bus gedulingos pamal
dos už. velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Franciškaus Kas- 
mavskio giminės, draugai »r 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir sutelkti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nubudę liekame:
Moteris. Duktė, Žentas, * 

Sunai, Marti ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab- 

borlus Eudeikis, Yards 1741.

Metinės Sukaktuvės

ANTANAS
KAKANAUSKAS

Mirė vasario 28, 1929, po
gedulingų pamaldų šv. Anta
no bažnyčioj palaidotas šv. Ka
zimiero kapinėse.,

Be laiko, apie 20 metų su
laukęs, pertllskyrė su šiuo pa
sauliu palikdamas nubudusius 
tėvelus, broli, seseris, draugus 
ir giminės.

Atmintinės šv. Mišios Jvyks 
vasario 27 d. šv. Antano par. 
bažnyčioj 8 vai. ryte.

Visus gimines ir pažįstamus 
nuoširdžiai kviečiamo dalyvauti 
šiose pamaldose.

Kalūmsuskn šeimyna.

SUKAKTUVĖS

žinoma moteris padovanojo 

vaikų. Atnešusi papra^ 

saugoti, kol gaus tarnybų. Bet

kūdikio pasiimti 

grįžo.

atgal
nesu-

“R.”

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

Seredoj ir Ketv. Vas. 26 27
‘ SOUTH SEA ROSE”
Dalyvauja Lenore Ulric

Vitaphone Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. p0 p.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

I. J. Z O L P.
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street
Kampas 46tn Ir Paulina Sta 

Ttl. Blvd. 6103

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
prie manąs, patarnausiu šimpa t la
itai, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley LIc. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

KAZIMIERAS GRUMBINAS
Ir

BARBORA GRUMBINIENĖ
A. a. Barbora, sulaukus 70 metų amžiaus, mirė 4 

metai tam atgal. A. a. Kazimieras, sulaukęs 80 me

tų amžiaus, mirė rugsėjo 9, 1929 m. Abu kilę iš 

Rokiškio apskr., Jūžintų par., Girelės k. Amerikoj pa

liko dideliame nubudime dukterį Teofilę, o Lietuvoj 

2 broliu.

Atmintinės pamaldos už a. a. Kazimiero ir Bar

boros sielas jvyks vasario 27, 1930, 8 vai. ryto Šv. 

Agnieškos bažnyčioj, Persbing Rd. & So. Washteoaw

Avė.

Visi giminės ir pažįstami maloniai prašomi pa

gal išgalę atsilankyti ir pasimelsti už jų sielas.

Nuludus: DUKTĖ TEOFILĖ.

PARDUODU ARBA 
MAINAU

Hotelį ir penkius katidžius

_ an^ dideliu ploto žemės prie ]>aiyVauja Reginald Denny. Šį

Publikos susirinko dvigu-|^a^e Wcbigan, didelė minkš- tėmydamas, juoksis la

jai daugiau pirmų ket-j^ gėrimu dirbtuvė ir visokiųnegu "bile'kada pirmiau

virtadienį. Visi’ dorūiai klau- ^armil ant mainymo.

JOHN Y0WAISH 
1134 Quarry A Ve.

Grand Rapids, Mich.

sėsi. Kas kam buvo neaišku, 

galėjo klausimus statyti, o 

gerb. prof. visiems noriai iš

aiškino.

Ateinantį ketvirtadienį ža-

Šiandie, Vasario 26

‘EMBARRASSING
MOMENTS”

savo gyvenime.

NAUJAUSIO IŠRADIMO

REIKALINGA MOTERIS į
Reikalinga moteris prie na-į

VITAPHONE
Kalbantieji Paveikslai 

Graži Muzika

da būti da įdomesnė paskai-'nnj darbo ir vaikų pri žiūrėj i 

;a. Jis bus skirta vien vy-,nio. Kreipkitės į “Draugo” 

rams. Taigi, vyrai, atsilanky-arba telet’onuokite —

cit skaitlingai.

Dalyvavęs.
fHemlock 1006

PARSIDUODA pigiai na

mas ir lotas, važiuojam Euro-

---------------- -—pon. Kreiptis po 6 vai. vak.

Town of Lakė. — Dr-ja Š. Klausk savininko. Agentų ne- 

Franciškos paaukojo $10.00 keikia.

P. Š. grotos įrengimui Šv. 3110-12 W. 41 Street
Kryžiaus bažnyčioje. .... j- . ------ a

X Vas. 23 d., Krenčiaus sa- PARSIDUODA bizniavus 

Įėję Dundulienės teatro grupė namas. Priežastis — savinin- 

vaidino labai juokingų kome- kų nesutikimas. Didelis barge- 

dijų — “Netikėtas sugrjži-'nas. Pagyvenimai trim šeimy- 

mas.” Bet svetainė buvo po- nom. Randasi 4406 So. Wocd 

tnštė. St. Kreiptis:

RADIO ŽŽŽ.

Del geriausios rųšies 
lr patarnavimo, laukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Oloella šviežių klaužl- 
alų, sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
8avlnlnkaa

4644 So. Paulina SL
Tel. Boulevard 1819

X Vas. 27 d. p. Karčauskų

METI N f :S SUKAKTUVES

JULUOMA JANULIEN*
(Po tėvais Jerukalčiutė)

Mirė kovo 1, 19 29, po gedu
lingų pamaldų šv. Jurgio par. 
bažnyčioj palaidota šv. Kazi
miero kapinėse kovo 6 d.

Paliko dideliame nubudimo 
sūnų Teodorą Ir dukterį Pau
liną. motiną Oną Lr tėvą An
taną, brolius ir seseris Ir gimi
nų*

Atmintinės šv. Mišios už a. a. 
Julijonos sielą Įvyks kovo 1 d. 
7 vol. ryte ftv. Jurgio par. baž
nyčioj, o Viąų šventų par. baž
nyčioj kovo 1 d. 7:30 vai. ryte.

Visus gimines, pažįstamus, 
draugus lr kaimynus širdingai 
kviečiame pagal išgalę atsilan
kyti I minėtas pwnal<na lr pa- 
simgtott jjf a. p. Julijonos sielą.

Dela Grigaitienė 
4617 So. Paulina St.

3-čias augštis iš fronto.

GRYNAI MODERNIŠKI 
RAKANDAI.

Už $475 gausi gražius ra

kandus 4 kamb., tik 60 dienų 

j vartotus. 3 šmotų šilko rayon 

parloriaus setas, du 9x12 Wil- 

ton kaurai, 8 šmotų riešuto 

medžio valgomosios setas, 4 

šmotų miegamosios setas, lem

pos, veidrodis, 5 šmotų dinette 

j setas, įvairiems reikalams sta

las, peiliai, šakelės, paveiks

lai. Viska-s už $475. Pristatysi

me, paduodant ir skyrium. 

8228 Maryland avė. 1 apt., 1 

blokas į rytus nuo Cottage 

Grove avė., Chičago, III., Tel. 
Rtewart 1875.

MARQUETTE JENELRY
& RAŪIO

1 ■> ■

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau vlaoklų 

tukslnlų lr aida- 
orlnių daiktų, vė
liausios mados ra- 
dio, planų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 88M

M. Z IŽAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 5528

Bhone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

MORTGEČIAI-PASKOLOS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

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

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas >500,000 te 
8804 SO. KEDZIE AVENUE 

Tai. Lafayette 0788-6718

SKOLINAM
PINIGUS

$100 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių

J. NAMON 8£ CO.
2418 W. Marąuette Road
Arti Western Avė. 

Telefonas Grovehill 1038

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

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 nnt leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 

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

tus. In&urinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Sn visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 

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


