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RUSIJOJ VISU SMARKUMU VEDAMOS 
ŽMONIŲ SKERDYNES

KROATAI T. SĄJUNGOJE PROTESTUO
JA PRIES JUGOSLAVIJOS KARALIŲ

Londono Konferencijoje 
Veikimas Sustojęs

Ispanija Pasiruošia Į Busimuosius Rinkimus; 
Washingtone Protestas Prieš Maskvą

VISOJ RUSIJOJ VEDAMAS i KROATAI VEIKIA PRIEŠ 
BAISUS TERORAS SERBŲ KARALIŲ

DIDŽIAUSIA F ASAULY ORKESTRĄ Socialisto Plečkaičio Byla 
Įsrutej

*! j®

VTENNA, Austrija, kovo 

11. — Per čia j Genevų pra

važiavo Dr. Kosutic ir Dr. 

lat-' Krnjevic, kroatų vadai. Jie

Pilypą vičius gimęs 1907 m. 

Kalvarijoj. Išbėgo su tėvais 

Rusijon. Rezaniuj ir Tambo- 

ve lankė liet. prad. mokyklas, 

tačiau jų pabaigė tik Alytuj

Draugijon jiakliuvo tik pa

keliui, apie Vyžaini, o ne pa

čiuos Suvalkuos. Neį šautuvų, 

nei krepšio, nei kuprinės sa

kosi nematęs, o tardomas aa-

1920 m. ir1 stojo į gimnazijų, j kėši, matęs krepšį pakaitouis 

O baigęs 4 kl. stojo i Pašt. j nešant. Nesusipratimas išėjęs

tel. kursus Kaune. Baigęs ga-ivėl dėl rusų kalbos, kurios jin

• * ■
vo paskyrimų j Lazdijų pasta j nesuprantąs. Esu jis prašęs, 

Kalia tiesioginio darbo dirbo net, kad jam duotų lietuvi ve- 

: ir politikoj. Buvo vietinės rtėjų, liet tardytojas atsisakęs 

į soc. tl. kuopos pirmininkas, ir nedavęs. Gynėsi nesakęs, 

Po gruodžio 17 bnvo perse- kati matė ir kuprinę ir kų tai 

klojamas. Po Tauragės suki- ilgų suvyniotų jialte, gal šau-

Ke eivimam Acruitama aive New Yorke turėjo koncertą didžiausia pasauly or- ., n . . . • km,.i„„,i S* , Maždaug po 9 m«n. einant ge- Suėmę vo. .» miego pabu-

kestra — National High School orkestrą.

VOKIETIJOS KATALIKAI 
YRA NETURTIN

GIAUSI

RYGA, kovo 11. — Pabal

tos valstybių laikraščiai pa

duoda iš Rusijos prisiųstų 

laiškų. Gyvenų Rusijoj

viai, estai, lietuviai, lenkai ir 'vyksta j T. Sųjungų įduoti

kiti šaukias savo tautų pagel- protestų, atkreiptų prieš Ju- BERLYNAS. — Austras 

bos. Tūkstančiai tų žmonių no- jgoslavijos karalių Aleksandrų, profesorius grafas Degenfeld 

ri apleisti Rusijų, bet bolše- Jie pareiškia, kad karaliausSėhonburg nesenai vienoj 

vikų valdžia jų neišleidžia. 'valUžia Kroatijoj suvaržė lai-1 konferencijoj pareiškė, jog

. v - , -v . !syę spaudai ir susirinkimams. Vokietijoj katalikai sudaro ne

, .. uždrausta kritikuoti valdžių, turtingiausia gyventojų dali. t
kn vispi Rusijoj atnaujino , , .
. . / . v .... J Net teismų

baisu terorą prieš tikmciuo- .v .
‘. . , . . , išgriauta,

sius ir pnes visus tuos, ku-1 m •, , ,
rie priešinas »vo ūkiu komu-į ?£“. W maricig pajamy, pro.

nistmimm. Žmonės dešimtimis iP ^',n l Hna. "?“ ,rJ!“itMitnnti! 243 mrk.; gi kata 

'pr,pažintas savos kalbos nau- m markhj

dojimas savo šaly. Karaliaus

nepriklausomybė
Imant aplamai, kiekvienai 

žydų šeimynai j miėnesį išpuo

ir šimtais žudomi, arba iš

tremiami į tolimus šiaurius. . . , , . ,v

4 (valdžia gi kroatų kalbų is mo-

Gelbėti savo tautiečius Ru-Įkyklų ir teismų pašalino, isto-

sijoje Pabaltės valstybės yra rijų rankvedžiuose suklastn-

EUCHARISTINIS KONG
RESAS KROATIJOJ

bejėgės.

BUS SURAŠYTI ISPANI
JOS BALSUOTOJAI

vo, daug kroatų švietimo ir( 

kultūros ištaigi} uždarė.
ZAGREB (Kroatija), Jugo 

slavija. •— Jugoslavijos kata-

CHICAGOJE
.r*

ŠIANDIE PILIEČIŲ 
REGISTRACIJA

Chicagoj ir kituose aplin

kiniuose miesteliuose šiandie 

įvyksta piliečių registracija. 

Registravimuisi vietos atida

rytos nuo 8.-00 ryto ligi 0:00 

vakare.

Registruotis r< 

ms piliečiam* 

tur atvykę į Chicago, kurie y- 

ra iš vienų vietų j kitas per

sikėlę ir kurie sulaukę 21 me

tų amžiaus.

Kas‘iš šių minėtų šiandie 

savo precinktuose neužsiregis

truos, tas negalės dalyvauti 

kandidatų skiriamuose (pri- 

balandžio

Mirė du lakūnu
Arti Jolieto besivartydaniu 

ore orlaiviu du lakūnu, vie-

guž. 15 d. amnestija buvo pa- dusį. Buvęs krašte miško. Kas 

leistas. Tečiau policijos per- bus su juo, ,nematė, nes jis 

sekiojamas išdūmė į Vilnių. žiūrėjo i jam atstatytų šautu- 

l’rašo, kad jį neklausinėtų vų.

atskirais klausimais, o leistų (Bus daugiau).

MADRIDAS, kovo 10. — 

Ispanijos valdžia j»arėdė su

rašyti visus .šalies balsuoto

jus, kurie turi teisę dalyvau

ti rinkimuose. Tuo būdu no

rima pasiruošti i rinkimus, 

kas įvyksią šįmet.

Be to, valdžia visoj šaly dar 

Kartų uždraudė gyventojams 

politinius susirinkimus.

KOMUNISTAI JERU
ZALĖJE

JERUZALE, kovo 10. 

Užmiesty kelios dešimtys ko

munistų susieiliavo maršuoti 

į miestų. Jų pačių gerovei bri

tų ir vietos policija juos iš

vaikė.

nas armijos, kitas civilinis, .....

- • » , • , . pačiam pasakoti. Pirmininkas----------------------------------------------

riaMo'i^ -tiotfM PraS"> k»d >" MIRe buvusb teisėjas
tų atsakyti į jo paties stato- TAFT

_________________ ______ mų klausimų, kas būtų buvę,------------------------------

8 sužeista sprogime ''il‘ buv« »<»«««»>- «'ASinX«TOX, kovo ii).
Susprogdinta bomba ties A-,,L ”«'«“»« P»‘ ~ 1 ™e“». matare

dantie and Pacific k rau.uve,''■ m.re buvna.. vyriausiojo teis-

4405-07 Sheuulun ro-ad Krau i Su HeČkaičiu ir Daukša su- 1110 teisėjas pirmininkas AA d- 

'sipažinęsj^g^i^ sa kitais bam 3Ioward Taft.

pašaliniai namai. 8*' j Kadangi miręs buvo įžymus

Lietuvon ėjo dėl to, kad ten, visuomenes tarnyboje, nes 

neturėjo darbo, Buvo parašęs 1909 1912 melais be kitko 

i aplinkiniais keliais namiškia- Nra buvęs sios salios prezi- 

Einant Chicagos policijos mH> kad parūpintų pinigų ir rtentu» prezidentas Hoover pa-, 

viršininko parėdymu, vietomis bianęs vėl emigruoti. Į Suval- ® ® visoj sa 5 . • ienų ge-.

pakeista keturi leitenantai, 22 1^ atėjęs tik prieš kelionę.,du*J; l

seržantai ir 164 eiliniai polie-! Kur susitiko su draugais, ne-! buvo S1111?® 185< n1e*

monai. (atmena. Į1818 Cincinnati mieste.

___________________________ į įTuėyo negana ir kaip visi/ tt'toj bus iškilmingai pa

laidotas valstvbinėse Arling-

zenien.

tė.ję ir

žmonės sužeista.

Policijos kilnojimas

Kroatai nori, kad T. Sųjun- likų vyskupai išsprendė šįmet j mary) rinkimuose 

ga dirsteltų į gyvuojančių Ju- čia turėti šalies Eucharistinį i R d.

gosią vi joj padėtį.

FRANCIJAI ATSAKOMA 
APSAUGA,

LONDONAS, kovo 11. — 

Karo laivynų konferencijoje 

darbai sustoję.

Erancijos delegacijos pir

mininkas min. Briand Brita

nijos ir Amerikos reikalavo, 

kad Francijai raštu būtų duo- 

! ta apsauga, kitaipgi ji klaro 

laivyno negalinti mažinti.

— j Tas reikalavimas jai nepri-

Kongresų. Tai įvyksią rug- ; 

piutv. 1923 metais čia įvyko i 

Eucharistinis Kongresas. Virš' 

100,000 katalikų buvo daly

viais.

Šių meti} Kongreso laiku 

pamokslai bus sakomi kroatų, 

slovėnų, serbų, ungarų ir vo

kiečiu kalbomis.
I *

Zagrebe yra arkivyskupijos 

sostinė.

104 ASMENYS ŽUVO 
KORĖJOJ

Suimti keli pagrobėjai
Praeitų mėnesį keli nenau

dėliai pagrobė turtingų ap

draudos ‘•brokerį” T. Kopel- 

man, 548 Sūri' gat. Jį kanki

no, kol iš jo išgavo- 4,000 do

lerių. Vienų tūkstantį dolerių 

jis žadėjo išmokėti paskiau 

paliuosuotas.

Anų dienų iškeltas tas rei

kalavimas. Policija suėmė vie

nų piktadarį. Paskiau suimti 

ir keli kiti. ,

Priešinas statytį ligoninę j pusšimtį šovinių. Šautuvų ne- 

Pietinių parkų komisionie-‘ matęs, 

riai Jackson parke leido sta-' Tardyme sakė, knd jis patsl..,^_ Z,

tyti vaikams ligoninę. Kelios nešęs šautuvus, bet turėjo ga- -VYRIAUSIOJO TEIS* 
dešimtys piliečių tam pasi- ( lvo,j, kad iš miško. O kad sa- 

priešino ir nori gauti “injun- kęs, kad jis nešųs krepšelį su

ction” prieš statymų. (bombom, tai jis tuo norėjo 1 .

---------------------------------------------- I pasakyti, kad vokiečiai nese., . e. . tri

Sekmadienį Michigąn ežere Savo pirmykštį pasakymų, ‘ Pirm mirsiant

t tono kapinėse.

MO TEISĖJAS

AVASHINGTON, kovo 10.

pažintas. Tad ir veikimas su

stojęs. .

PROTESTAS PRIEŠ 
MASKVĄ

SANTO DOMINGO SIUN
ČIA ATSTOVĄ J VA

TIKANĄ

AVASHINGTON, kovo 11. 

— Čia įvyko įvairių tikėjimų 

žmonių skaitlingas susirinki

mas. Iškeltas protestas prieš

ROMA, kovo 11. — Santo Maskvos valdžių dėl vedamų 

Domingo respublika užmezga 1 Rusijoj religinių persekiojimų.

FUSAN, Korėja, kovo 11. 

— Činkai japonų karo laivy

no stoty sprogo nafta, kilo 

gaisras, kurs be kitų trobesių 

palietė ir kratomųjų vaizdų 

auditorijų.

Žuvo 104 asmenys, daugiau

sia vaikų, kurie buvo susirin

ki j auditorijų. Daugybė su

žeistu. •

Gaisras garadžluj
Motor Transportation Co. 

garadžiuj, l^ake gat. ir Raci

ne ave., keliose vietose ant- 

kart iškilo ugnelė. Tenai buvo 

sustatyta nemažas skaičius 

miestui prigulinčių trokų. Gai

sras greitai užgesintas, liet 

daug trokų sugadinta.

rasta dviejų nežinomų vyrų.kad Daukša ir emaitis pasi

keisdami nešė kuprinę, jis ne

gali patvirtinti, neatsimena.

I
Kas turėjo vielom karpyti ži-Į 

ridės, jis nežino. Į klausimų, I 

kuriam tikslui jos buvo skir- i 

tos, atsakė, kad tai jau me

chanikų dalykas, jis gi toks

lavonai.

LIETUS UŽLIETUOSE 
PLOTUOSE

buvusiam 

vyriausiojo teisino teisėjui 

Taftui, minė kitas to teismo 

teisėjas. Tai Edward Terry 

Sanford.

Mirė visai netikėtai. Popie

ty nuėjo pas dentistų, tenai 

apalpo ir po to- greitai mirė.
PARYŽIUS, kovo 11. —

Nukentėjusiuose nuo potvinio 

plotuose po kelerių saulėtų' nesąs.

Hicn,, ižnatyo , kilo smarkus | Apie sal.il^mu pakoja SAM( LAKE CIOT, TJI^
betas tr sutrukdė geliamo kalp ir km. Rodos, sako .„s kovo _ pMrI(.s8 (,o_

darbus. Jei ilgiau tatp ta. buvo amrnlM prie plento.' k ,kl j „rtį C„,lcgate> į.

pramatomas naujas potvmis. žemaitis gimęs 1900 m. U- , , - • n-
Į , įvyko dujų sprogimas. Penki

IVUA. DFMIZA « Mllinmil1 ų val"' darbininkai žuvo, gi aštnoni

ŽYDAI RENKA 6 MILIONŲ ėiaus Sakių apskr. įKurį lai--- •

DOL. FONDĄ kų dirbęs valsčiaus raštinėj,13 , *

AVASHINGTON,

5 ŽUVO, 8 IŠSIGELBĖJO

artimesniuosius diplomatinius 

ryšius sn A'atikanu. Paskirtas 

ATntikanui atstovas.

PRIEŠ SVETIMŠALIUS 
KOMUNISTUS

Susirinkimo laiku lauke ko

munistai dalijo lapelius, ku

riais aukštinamas sovietų va

ldžios bedieviškas Rusijoj vei

kimas. Policija jų 6 areštavo.

BRITANIJOS ORO 
IŠLAIDOS

LONDONAS, kovo 10. — 

Ginklavimuisi ore Britanija 

šįmet išleis 89,250,000 dolerių.

kovo 10. buv. net sekretorium. 1927 m. Į CHICAGO IR APYLIN- 

— Čia Amerikos žydų vadų atleistas esąs už politinį vei- Kpg _ I5daHeR deliesiuotaSuimta 915
Praeitos savaitės pabaigoje ( suvažiavime išspręsta surink- kimų.

Chicagos policija suėmė 915 ti 6 milionų dolerių fondų Eu- Vokietijon atbėgęs buvo 

ropos ir Palestinos žydų rei

kalams.

įtariamų žmonių. Iš jų pasi

rodė 225 turį policinius re

kordus ,gi penki — ginklus.

ir šalčiau.

NEAV YORK, kovo 11. — 
Iškeltas veikimas išgaudyti vi
sus svetimšalius komunistus 
ir juos ištremti iš Šios šalies.

LANCASTER, Pa., kovo 
11. — Florin kryžkely Penn
sylvania geležinkelio keleivi
nis traukinis sudaužė autoroo- 
bilių. Užmušta 6 žmonės.

AVASHINGTON, kovo 10. 
— Senatas patvirtino prezi

dento paskirtų ambasadorių 
Lenkijai. Juom yra J. N. Wi- 
ltvs.

ISaišklnta daug plėšimų
Policija suėmė P. Durono- 

.vicb, 16 m., ir kitus penkis jo 
sėbrus. Prisipažino atlikę a- 

pie 100 plėšimų.

parom arešto baustas už sie

nos be leidimo perėjimų. A’ė-

---------------------------------------------- liau išvažiavo į)Vilni . 1929

SPRINGFIELD, Ilk, kovo J m. buvo Gardine ir apylinkė- 

10. — Kad palengvinti bedar- se. Su Plečkaičiu ir kitais su

PINIGŲ KURSAS

biams piliečiams, iškeltas su
manymas iš valstybės tarny
bos pašalinti visus svetimša
lius (nepiliečlus).

sipažino tik užsieniuose. Su 

Plečkaičiu susitarė .eiti ir tai 

per Vokietiją, užmegzti ryšius 

su saviškiais.

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.871 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 10Q markių 23.31

13.98

6.23
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MUSŲ POZICIJA POLITIKOJE.

Šiais metais gyvenimas mums lietuviams Į 

ižkelia svarbų klausinių, į kurį mes turime 

atsakyti ir tai ne žotiždais, bet darbais ir 

savo nusistatymu. Jau vakar pažymėjome, 

kad šie rinkimai būs mums politiniai kvoti

mai. Ar mes tuos kvotimus išlaikysime, ar 

ne, neapsiimame dabar spręsti. Viena tik ga

lime tvirtinti, kad nuo jų išlaikymo labai 

daug priklausys musų ateitis politiniame gy

venime. Visų politinių partijų ir grupių va

dų akys, į mus yra atkreiptos. Jiė žiūrės, kiek 

mes turime balsuotojų, kiek esame įtakingi- 

ir. kiek turime politinio gudrumo ir apsukru

mo.

Balsuotojų skaičių galėtumėme sudaryti 

nemažų jei, visi kai vienas savo balsus paduo

tume už lietuvius kandidatus. Gerai paritai-

•• . i
kė, kad turime lietuvį kandidatų į teisėjus 

{adv. Mastų-Mastauskų), už kurį visi Chica

gos lietuviai galime balsuoti. Ot, čia ir ga

lėsime parodyti, ar mūsų balsas Chicagoje reiš 

kia kų nors, ar ne. Be to, daugelis iš mūsų 

turime neniaža įtakos svetimtaučiuose ir tų 

įtakų dabar turime gražių progų panaudoti 

lietuvių prestyžiui iškelti. Alės iki šiol tik 

svetimiems tarnaudavome sau iš to beveik 

jokios naudos neturėdami. Dabar atėjo lai

kas kitų paprašyti, kad jie mums padėtų.

Balsuotojų skaičius politikoje yra svar

bus dalykas. Bet politinis apsukrumas ir gu

drumas yra dar svarbesnis. Mūsų .nusimany

mu, iki šiol pas mus nebuvo nei vieno, nei 

kito. Pirmoje vietoje mes nejuirodėme poli

tinio pastovumo. Mūsų politikos vadai blaš

kėsi į įvairias puses: vienais rinkimais 

ėjo su viena partija ar grupe, o kitais jau su 

kita. Taip besj škuli uodam i neišsidirbome se- 

»ose ir tvirtose partijose politikoje labai rei-

buvo didžiausia kliūtis mūsų nepasisekimų

Jei būtume buvę apsukresni ir gudresni, 

senai Chicagoje galėjome turti teisėjų gal ne 

vienų, bet kelis; galėjome turėti atstovų Kon

grese ir aukštas vietas miesto valdžioje. Bet... 

vergiškas pavydas ir kiti iš jo išeinu dalykai 

ne tik kad nekėlė aukštyn, bet dar smugdė 

žemyn.

Šiemet tuo žvilgsniu jau daug geriau 

stovime. Sulaukėme senai lauktų progų. Del 

to dabar privalome žiūrėti, kad tų progų iš 

savo rankų nepaleistumeme. Nors kartų mu

ms reikia nusistatyti ir pastoviai laikytis vie

nos politikoje pozicijos, nes pastovumas, kaip 

jau minėjome, yra pats svarbiausias dalykas, i 

kuris išdirba reikalingų pasitikėjimų, be ku

rio ateities politikos dirvoje negalėtumėme 

sau užtikrinti.

Tat, keiskime savo politinę linijų, sujun- 

gkiine pajėgas, susiburkime prie stipriausios 

ir švariausios partijos, kuri sau ir mums užtik 

rina laimėjimų. Apie kokių partijų čia kal

bame, manome, mūsų malonus skaitytojai ga

lės įspėti. Tai partija, kuri praeityje mums 

daugiausia prielankumo yra parodžiusi, pri

pažindama Lietuvų de jure, ir kuri dabar 

lietuvį pastatė kandidatu į aukštų teisėjo vie

tų. '

“VYTIES” REDAKTORIUI PAAUKI 
NIM AS

NAUJO IŠRADIMO LATVIUS

PREZIDENTUI TAFT MIRUS.
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Vasario 28 d. “Vyties” 4 

numeryje tilpo įžanginis p. 

Redaktoriaus straipsnis; “Del 

kun. Matulaičio Išsireiškimų”. 

Straipsnis parašytas nepalan

kiu užgaunančiu būdu,, it 

kun. K. Matulaitis būtų pa

abejoję apie savo garbingos 

organizacijos gyvumų. Kiek

vienas veiklus organizacijos 

•narys nori, kad jo draugija 

kas kart geriau gyvuotų. Visi 

tikrieji vyčiui nori, kad L. 

Vyčių organizacija apimtų
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liovęs būti L. Vyčių draugu, visų lietuvių jaunimų Ameri- 

Kadangi minėtas straipsnis koje, o taip gi to jaunimo yi- 

tilpo svarbiausioje vietoje, sus visuomeninius gyvenimo'
Tai Paul K. Dudley, iš Fitchburg, Mass., išrastas laivelis 

su orlaivio sparnais ir dviem “Liberty” motorais. Laivelis,

Vakariniu VaUybhT? konri'Įskyla ™uįi reikalai• sak“m0’ greitu-mo rekord«' 1S-,'a‘^as *““<>tu0 laive-

reneijoje lietuviu katalikui Jie apima keletas metų va<io-Įda šįmet perpiankti^Atlantiku^__________________________________________________

skautų klausimas pasidarė ak- vaujamų rolę. Jeigu tų gyve-

tualus mūsų jaunimui. Tos nimo reikalavimų kuri orga- 

pačios minties vedamas —'nizacijų nesugeba suprasti ir

įjau tas parodo, kad iškeltus reikalus. Gvvenimas nestovi 

s, \ . ,r , , , . „ ! . . . „ ’ .. .

patarnauti mūsų jaunimui — 

patiekiu, nors neprašomas,. 

L. Vyčiams ir jų organo “Vy

ties” p. Redaktoriui pasaky

tosios Konferencijoje prakal- 

bėles “apie vyčius ir jaunimų 

aplamai” paaiškinimų.

Gerai matau ir suprantu, 

jog įprastais jaunimui pagy

rimais nei jo dvasios, nei 

darbingumo, veiklumo nepa-

Po sunkios ir ilgos ligos mirė AVilliam kelsime. Alėtų metai bėga, o 

Howard Taft, buvusis Jungtinių Valstybių mūsų jaunimo organizacijos 

prezidentas (1908-1912 ru.) ir vyriausias Jung nuo visuomeninio gyvenimo 

tinių Valstybių Teisėjas (1921 m. — 1930 m.), j atsilieka. Kitos ki a. Giedri- 

Šis žymus valstybės vyras mirė sulaukęs! ninku visai pranyko. L. Vy- 

73 m. amžiaus. Jisai gimė 1857 m. Cincinnati; čiai, o ne kita kuri organiza-

Gerb. ‘ ‘ Vyties ’ ’ Redaktorius 

'tų pasiūlymų nesvarsto, nenu-

gvvybės ir mirties klausimas. 

Tikiuosi, jog šį mano pasi-

. .. rodo klaidų, tik dviprasmiu aiškinimų brangieji .Vyčiai ir
juos savais padaryti, — or-i.v .....

, , ... 1 įssireiskiniu
gamzacija atsilieka ton nuo' . .
, , . . > skaitvtojus:

bendrojo gyvenimo. 1 • .
Labai tat sveikintinas bu-i^aV°l. ° . , .

_ „ . ... . .. i reikšmes tun tie įssireiski-
vo p. J. Bulevičius Įnešimas) . ,, .. .. .....
,, ri, .. . , . x . 1 mai. O tie įssireiskimųi .—*
Konferencijoje, kuris tapo vi- . , . ...

.. A . . x. ... ;pasiulvniai yra tokie:
sų priimtas, paskirti 10 asine-'

nų komisijų svarstyti organi

zuoto jaunimo klausinių. Gal 

toji 10 komisija sugebės rasti 

iškeltais klausimais teisingiau 

sį atsakymų ir padės Vyčių va 

dovybei suvokti savo būklę 

nuujose sąlygose.

Būtų tikrai graudu, jei vy-

mieste. Juristo, mokslus baigė 1880. Cincinnati j cija turėjo duoti lietuvių skaujtintųsi tuo, kuris tuos truku

mus nurodo. Jaukios minties 

žmonės vengia klaidos, ieško 

tiesos, kitaip elgdamiesi patys

miesto vyriausiojo teismo teisėju paskirtas , tunis vadus. Ar davė? Nepa- 

1887 metais. Už trejų metų paskirtas genera- į jėgė.

liu solieitoriu Jungtinėms Valstybėms, o jau į J. E111. Chicagos Kardino- 

1900 m. paskirtas Filipinų Komisijos pirmi-Jas mato žūstantį protestonų 

ninku. Prezidento Roosevelto kabinete 1904'globoje katalikiškų jaunimų, 

m. buvo karo sekretorium. 1908 m. nuomi- 'jisai pasiryžo jį jšgelbti. Ga-

pakiršina savo 

“Vyčiai gali pa

verti ir kokios

gerb.jų organo “Vyties” 

Reduktorius supras ir neieškos 

priešų ten, kur jų niekad ne

buvo. ;

Kur.. ĮC Matulaitis, M. I. O.

1. Jau laikas L. Vyčiams su LAIŠKAS ĮVISUO-
darvti atskirai jaunikaičių ir! 

atskirai mergaičių vyčių orga-
MENĘ.

nizacijų-.

2. Jaunikaičiai vyčiai turi! nekartų jau mums gclbėjo- 
sudaryti atskirų lietuvių ka- reikaluose, dėlto ir dabar 
talikų skautų sekcijų, parųc- prk

šiant tam reikalui vadus — mės ir prašome mums vėl pa
čiai, pamatę organizacijos į§-•instruktorius ir įeinant j ben-, gelbėti su auka, nes mūsų rei- 
vidinius trukumus, pik-i katalikų skautijų kai 1>, j^j^į jr skolos vis yra dides-

organizuota vienetą.

3. Patys vyčiai turi daugiau

susirūpinti sporto kliūbų įtei

gimu, nes suaugusiųjų žmonių

Brangti- .c/. Llcri!

nės, negu mes pačios juos ap
rūpinti galėtumėm. Vienuoli
jos darbuotė plečiasi, bet ne 
išdarbiai. Vienok, žinodamos

sau mirties dekretų pasirašytų. į organizacijoms tas klausimas mūsų Prieteliu širdies kilnu- 
Konferencijoje pakeltas skau’ pasilieka antraeilės reikšmės. ’ nenusimename, jaučiame 
tų klausimas, kiek jisai rišasiiPrie šių pasiūlymų buvo duo-^ąj jūs padėsite mums visuo- 

nuotas ir išrinktas Jungtinių Valstybių pre- į lingu žodį tarė. yisi kas gy- su, L. Vyčių orgai|iraci ja,. baigtasskaudus ateities vaizdas, &e reikaluose, taip kad mes
zidentu. ■ , ■ > ■ ,į nioutĮ < f

Taigi, iš čia paduotos trumpos velionio

Vas rūpinasi savo dvasios va

do Iki Įso paklausyti, jo nuro- 

prezidento biografijos matome, kad jisai vi Įdymus įgyvendinti. Ar L. Vy-

suoiuenės priešaky išbuvo netoli penkiosde- j čiai yra priaugę tų Vado žodį i reikalo tat gerb. “V.” Redak- 

šimts metų. Tas ilgas ir nuolatinis valstybės! suprasti ir įkūnyti? Gaila, jog torius rašo: “pasipiktinta ir 

ir visuomenės, darbas jo buvo miegiamas. Ji-į teigiamai negalima atsakyti.

sai jį rimtai ir sumaniai dirbo. Dėlto jis nė-i Bet gal L. Vyčiai siekia pri- 

ra be nuopelnų. isitaikinti prie naujų gyveni-

Prezidentas Hoover žinodamas, kaip auk-Įmo reikalavimų? Taip, —

orai ėiiiuš, negalėjo sukelti pa-petį?u jaunimas neras gyveni-, galėsime ramiai Die-
sipiktinimo gyčiuose, kurie -tų!nK) reikalavimams teisingo iš- v0 garbei ir mūsų tautiečių
klausinių teisingai suprato. Be risimo.

Prisipažįstu, jog gal per

naudai darbuotis ir juo nau
dingesnės tapti, kuomet būti-

skaudžiai išsireiškiau, kad jei- ,ni laikini reikalai patarnavi- 
konferencijos vairininkais už gu mūsų jaunimas neis su gy- mo netrukdys, 
neprielankumų vyčiams/’ kuo'.veniniu, tai tas pats visuome-

met toji pat Konferencija ir.ninis gyvenimas juos nuš-
Taigi ir šių metų su kovo 

mėnesiu mūsų Vienuolyno nau
jos “vairininkai vienbalsiai(luos; t. y. pakils jų vietoje vajui prasidedant, pasiti 

štai visuomenė vertina tų ramų, bet rinitų ir j vienas, kitas Vytis atskirai, o'priėmė palankiausias vyčiams • naujos (ne vyčių) organizaci- įj. jįs sĮjįrsįt mū-

darbstų valstybininkų, visam mėnesiui pas-'visa organizacija jaunos jud-į rezoliucijas. i jos, į kurias susispies velkies- RU

kelbė gedulos laikų. Jisai žinojo, kad velio-' resnės pakraipos nerodo. Ar j Ko daugiau .norėjo gerb. nieji jaunuoliai ir tuo būdu 

nies Tafto asmenyje Jungtinės Valstybės ne-j nurodymas šių apgailėtinųV.” Redaktorius gauti Kon- 'guli įvykti iš vidaus organi-

teko stambaus ir daug nusij>elnusio vado, ku- jaunimo organizacijoje tru- 1‘erencijoje, o negavo? zacijos krizis.

rio autoritetingo ziodžio — patarimo paklausy- 'kūmų yra 4<skelbimas mirties1 Kitas visai yra L. Vyčių re-1 Jeigu kas kitaip mano ir

davo įvairaus kalibro, įvairių partijų, bei pa- dekreto vyčiams”! organizacijos klausimas. Kiek suranda tinkamesnins būdus

sų dalelei aukų. Už, jų būsi
me dėkingos ir stengsimės 
Jums atsilyginti už tai kas
dieniniu atsiminimu maldose.

ištartų žodį nieks nesipriešino, nes jis būda

vo apgalvotas, Ivešališkas ir teisingas. Tafto 

typo žmonių nėra daug ir dėl to jo v’isi šio 

kalingo pasitikėjimo, žinoma, ir vardo. Čia tai i krašto žmonės pasiges.

žiūrų žmonės. Būdamas vyriausio teisėjo gar-1 Gerb. “Vyties” Redaktorius Į vienam buvo leista savo žodis jaunimo visuomeniniemg klau-J 

bingoje vietoje, išlaikydavo taktų ir prieš jo*sako: 4‘galime jausti dėkingu-(tarti, savo nuomonę pareikšti,'simains rišti, lai taria savo žo- 

1110 gerb. kun. Matulaičiui, tat ir aš, pabrėžęs jog kalbu dį viešai, nes mūsų katulikiš- 

nes patirta, kad vyčiai yra tik savo vardu, patiekiau kai kojo jaunimo klausimas ir pa į 

gyva organizacija.1” Nemanau, kuriuos L, Vyčių vadovybei laikymas jo prie lietuvių orga

jog vyčiai būtų kada nors pasvarstyti pasiūlymas nizacijų yra lietuvių išeivijos

Jums atsidavusios,
Bv. Kazimiero Seserys.

“DJUUGO” ĖMĖJŲ SKAI
ČIUS NUOLAT AUGA. 

APSIMOKA SKELB
TU “DRAUGI”

LIETUVIŲ R. KATALIKŲ 
VU KONFERENCIJA.

PROTOKOLAS.

, J (Tąsa)
Draugijų ir Atstovų Sutrauka.

1. Dievo Apveizdos par. 18tli St., da

lyvavo 13 dr-jų ir 57 atstovai.

2. Šv. Jurgio par., Bridgejiort, 8 dr- 

jos ir 29 atstovai.

3. Aušros Vartų jmr., VVest Side, 14 

dr-jų ir 59 atstovai.

4. 6v. Kryžiaus par., Town of Lake, 

6 dr-jos, 28 atstovai.

5) Nekalto Pras. Šv. P. par. Brighton 

Park, 12 dr-jų, 53 atstovai.

b. Gini. P. Šv. par., Marąuette Purk, 

C dr-jos, 23 atstovai.

7. ŠA’. Mykolo pir., North Side, 14 

dr-jų, 5<> atstovai.

8. Šv. Antano ]*ir., Cicero, III. 12 

dr-jų. 46 atstovai.

9. Visų šv. par., Roseland, 7 dr-jos, 

fS atstovai.

10. Šv. Petro ir Povilo pui., AVest

Pullman, 1 dr-ja 1 ats.

11. 5 Cliicagoe Apskričiai bei Centrai, 

18 atstovai.

12. Indiana Haibor, Ind., 2 dr-jos, 

7 atstovai.

13. YVaukegan, III. 1 dr-ja, 4 atsto

vai.

14. Kenosha, Wis., 2 dr-jos, 5 atsto

vai.

15. Rockford, 111., 1 drja, 3 atstovai.

16. L. Kat. Vakarinių Valstybių Konf. 

rengimo komisijos 7 nariai: A. Žvirblis, 

P. Atkočiūnas, A. Bacevičius, kun. L. 

Draugelis. L. Šimutis, J. Motekaitis, V. 

Lokušienė. Liet. Kat. Vak. Valst. 7 Kon

ferencijoje viso dalyvavo 14 kolonijų; 104

dr-jų skyrių, kuopų, ete. 408 atstovai.

Indiana Harbor, Ind.
1. Federacijos 42 skyriaus atstovai:

AVaukegan, IU.
1. Šv. Antano dr-jos, ats. — J. J. 

Jakutis, Pr. Bujanauskas, A. J. Sutkus, 

Kaz. Burba.

Kenosha, Wis.
1) Federacijos 46 skyriaus ats. — 

V. Ališauskas, P. Šlekis, A. Lemešius, K. 

Mažeika.

2. Lietuvos Vyčių kuopos ats. — 

R. Pocius.

Rockford, UI.
1. Federacijos 24 sk. ats. — St. Va

liulis, Alphonsas Barkauskas, I. Male- 

kauskas.

Draugijos aukų per savo atstovus, 

Konferencijos išlaidoms suteikė viso $73.- 

50, iš tos sumos $10.25 yra skiriama Vy

tauto Jubiliejaus išlaidoms.

Konferencijos pertraukoje padarytu 

— Z. Šalkauskas, A. Raštutis, S. Lauri- rinkliava; Vytauto Jubiliejaus išlaidoms; 

nas, Kun. K. Bičkauskas; 42 skyrius au- ' atstovai suaukojo $80.11.

I >

kojo $10.00.

2. Moterų P. Šv. Rnžaiu-avos dr-jos 

atstovui — V. Tamkutonis, E. šaJkaus- 

kienė, S. Lapinskienė. Draugija aukojo 

$5.00.

Konferencijoje dalyvavo sekantieji vi

suomenės .veikime pasižymėję asmenys: 

Kuu. I. AHmvičius, kun. H. Vaičiūnas, 

kun. J. Jakaitis, kun. K. Matulaitis, kum. 

L Draugelis, kun. K. Bičkauskas, k,un,

■T-T'
J. Paškuuskas, kun. Švarlys, kun. P. Ka

ralius, kun. A. Linkus, kun. A. Martin- 

kus, kun. J. Mačiulionis, kun. Gasiunas, 

kun. Pr. Vaitukaitis, kun. Kulikauskas, 

prof. adv. B. F. Mast, adv. J. Grisius, Dr. 

A. Račkus, komp. A. Pocius, komer. V.' 

Stulpinas, adv. V. Balanda; stud. P. At-v 

kočiunas, stud. V. Petrauskas, stud/ A. 

Rubliauskaitė, stud. A. Stulga, stud. J.1 

Bulevičius, A. Peldžius, inž. A. Žvirblis,; 

redaktori«w Lv Šimutis, Ig. Sakalas, red. 

Pr. Zdankus, M. Gurinskaitė, K. Lindžai- 

tė, B. Bitautienė, O. Aleliunienė, B. Ja-' 

kaitis, A. Bacevičius, B. Nenartonis. J. 

Mickeliunas, A. Valančius, V. Duoba. A. 

Sutkus, red. S. Sakalienė, L. Gedvilas, P. 

Vaičekauskas, A. Grisius ir daug kitų 

veikėjų.

kiai pasisekė,

REFERATAI.
I. ‘ Mųzu Reikalai ir Uždaviniai”.

Šioje temoje skaitė referatų gerb. 

kun. Ig. Albavičius, L. R. K. Fed. ceutro 

pirmininkas. Nors trumpai bet turinin

gai išdėstė mūsų visuomenės reikalus ir 

uždavinius, lleferuotojas nušvietė kluu-

svto jams, jog katalikų kilniasniam dar

bui, katalikiškai -akcijai yra būtinas rei

kalas vienytis visiems katalikams į ben

drų katalikų lietuvių veikimų, stoti į Lie

tuvių Rymo-Katalikų Federacija Ameri

koje. Pažymėjo, kad daugybė yra visuo

meniškų darbų kuriuos galėsime nuveik

ti — apdirbti vien tik bendromis, orga

nizuotomis pajėgomis. Be to dar patėmijo, 

kad mūsų lietuviai katalikai profesionalai 

stovi nuošaliai nuo katalikiško veikimo, 

pas kitataučius profesionalai aktyviai da

lyvauja visuomeniniame veikime.

DISKUSIJOS.
1) Diskusijoje dalyvauja kun. Dr. K. 

Matulaitis. Jis padarė apžvalgų, jaunimo 

klausimo reikalu. Pabrėžė reikalų Lie

tuvos Vyčių gyvesnio veikimo, ir 

jeigu yra reikalas, reorganizuotis į vai

kinų ir merginų skyrius, nes kituip gali

mu susilaukti rimto pavojaus iš naujui 

manomos sutverti skautų organizacijos.

(Bus daugiau)

f
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Prašau Į Mano Kampelį
NAUJAS BRIDGEPORTO GYVENTOJAS SVEIKINA 

TAVORSeiUS.

žengimas nekatalikiškus lnik-i vadintus Knights of Lithuanin'ginamoji reikšmė kitu urga-Įta degtines ir slapta jgabenn
, raiščius užsisakyti, juos remti Į Building. 

ir juos skaityti. Kas yra kata-! WflskHl, lluU„s Vvfil, 

likit, tas turi būt tokiu ne ii fon(blni 4736 Woort St. 

vardo, bet tikru. Savo darbais |Ci,įca(rO m 

turi parodyti, kad tokiu yra.

Tie darbai gražiausia atvaiz

duojami palaikant, remiant

namo

Liet. Vyčių 36 kuopa, viena 

didžiausių Chieagoje, taip pat

įnizacijų tarpe”.

Kauno Miesto valdybos pašal
pa.

Kauno Blaivybės dr-jos 

skyrius prašė savo darbo pie

nams vykdyti 5,000 litų pa

šalpos. Spaudoj klaidingai bu

ir platinant nuosava spauda— mno-in «Knn/»A Vv/.Jn , , , . , .i ; 1-1-1. 1-1 • :iengla bunco palty Vyčių YO paskelbta, kad skyriam
katalikiškus laikraščius ir namo fondui, kovo 29 d., Mėl

knygas.
Akstinas.

Idnžio svet., 2242 VV. 23rd PI., niesfas> iš tikrųjų,

is užsienio.

Blaivybės Draugija.

PASIKĖSINIMAS ANT 
KUNIGO

NAUJAS VALSTYBES TE
ATRO DIREKTORIUS.

Galima pranešti, jog sausio 

27 d. Valstybės teatro direkto

rium paskirtas Andrius Ole- 

prašymns taryboje buvo at-d^a — Žilinskas, pereitais me- 

i

VISŲ DĖMESIUI.

Lietuvos Vyčiai, viena di-

8 vai. vak. Bus virš šimto 

“prizes”. Visi dalyvaukit ir 

paremkite šį darbų.

1,500 litų.

paskirta j Liis pakviestas režisierium 

i valstvbės drama.

Pasveikinimas ‘ ‘ Tavorščiams ’ ’!

Brangūs broliai, bolševikai,

L iet uvv s t ės pa rda v i ka i,

Imkit mano dešinę!

Aš iš Afrikos išvytas, 

Proletaru pavadintas 

Veidų, rodau paišinų. 

Neapykantų jūs sėkit, 

Kaklaraiščių nedėvėki t, — 

Stosis revoliucija.

Kerštas, kraujas ir šautuvas 

J r meškos odos autuvas 

Teiks jums evoliucijų 

Maskvų garbinę neliaukit 

Azijatus talkon šaukit — 
Gausit mano dešinę.

Ant Olstryčio mitinguokit,

Į “dėdžių” lazdas nebokit, 

Kai per galvas vaišina. 

Naujų erų mes sukūrsim 

Beždžiones krūvon subūrsim 

‘Ir jūs būsite vadai.

Ar negerai?

Juodukas.

{VAIRUS STRAIPSNIAI

NENUTRAUKIME KATALI 
KŲ SPAUDOS RĖMIMO 

IR PLATINIMO.

linkiui (Mažeikių apskr.). 

Sausio 29 d. 17 vai. grįžtant 

kun. K. Šleiniui nuo ligonio 

iš Tnianplaukės kaimo jį už

puolė nežinomi piktadariai ir 

kažkokiu įraukiu iš užpakalio 

užgavo. Piktadariai vijosi, no

rėdami įlipti j vežimų, bet, 

dėka vikriam vežikui, kurs 

sudavė kelis botagus arklia

ms, pasisekė iš piktadarių raLigšiolinis jo veikimas me

nė' tarp įžymiųjų pasaulio me

no jėgų puikiai jį rekomen

duoja, kaip ir “Šarūno” dra

mos pastatymas.

Jis yra populiarus ir skai

tomas autoritetu artistų tar

pe. Jis pabrėždamas pareiškė, 

kad režisiuros dėl naujų jau

tai jo

: Kiek praeitais metais paga-
I minta svaigalų.

Be to, kurie norės pasišokti,’

Alaus praeitais m'etais bra- 

aruose pagaminta 10,116.700 

ple, 69 ir Emerald, rengiama liDų, vyno-264,600 litrų, degti- 

šokiai taip pat Vyčių namo!“88 5,970,582 liti-., spirito 

nattd«i. 225,061 litr. Taigi ir miško

džiausiu jaunuomenės Ameri-ltu0->au P° Velykų, balandžio! 

koje organizacijų statys savo Rražiamo A iking l em-
oje organizacijų staty 

namų spaustuvei ir ofisui.

Amerikoje raudasis virš 120 

kuopų, turinčių virš 8,000 na

rių, kurie yra tikri lietuviai 

ir, kiek išgali, vartoja savo 

tėvų kalbų.

Dauguma jų neturėjo pro

gos lankyti lietuvių mokyklų, 

bet šiaip pramoko lietuvių kal

bų.

Šias metais baigiasi “lea- 

se” ant dabartinio namo, ku

ris randasi 4736 S. Wood 

St. Direktoriai pradėjo darbų 

— įsigyti nuosavų namų

Keli metai atgal niekas ne

žinojo kas per žmonės lie

tuviai. Bet iš Vyčių tarpo pra 

dėta rašinėti i angliškus laik

raščius ir tuojau amerikonai 

lietuvius atskyrė nuo rusų ar

ba lenkų. Sporte Vyčiai taip 

pat pradėjo pasižymėti. Chi- 

cagoje Liet. Vyčiai daugiau

sia yra atsižymėję sporte. A- 

Ipie astuoni, devyni metai at- 

J gal iš penkių tymų sutverta 

Baseball Lyga. Metai po metų 

daėjo iki viehuolik-a tymų ir 

reikėjo sudaryti dvi diviziji. 

Ateinančiais metais manoma 

bus trylika tymų Baseball Ly

goj-

Pastangomis Juozo Valiulio 

iš Ciceros ir Juozo Juozaičio, 

buvusio. Brighton Vyčių na

rio, dabar gyvenančio Nortli 

j Side, sutverta Basket Bali

Red Cherris.

LIETUVOJE
Iš Angelo Sargo Vaikų. S-gos 

veikimo.

nkų pasprukti. R.”

Remkite tuos Profesionalus 

ir Biznierius, kurie garsinasi 

dienrašty] “Drauge*

sudeginta tuose fabrikuose

maždaug už 1,200,000 litų ir reigų nepamesiųs, nes 

suvartota maisto dalykų (ru-j pagrindinis darbas/

Įgių, miežių, bulvių, vaisių) Arėjas Vitkauskas.
maždaug už 5,400,000 litų. !__________________________ *

Beveik tiek pat Žmonės pa-i SKAITYKITE. IR PLATlN* 
sigamina namuose alaus, slap- KITĘ “DRAUGĄ”.

Tik suorganizavus prie L. 

K. Blaivybės Dr-jos 1928 m. 

pradžioj tos S-gos Centro Ko

mitetui kuopos provincijoje

pradėjo smarkiai augti. Per Į 

praeitus metus įsisteigė nau

jų kuopų 145, ir naujų narių 

atsirado apie 20,000. Bet jį vis 

dar tebėra pačiame augime. 

Per praeitus metus C. Komi

tetas išsiuntė kuopoms 13 ap

linkraščių, dvi paskaitėles — 

santraukas ir 4 aplinkraščius 

kitoms organizacijoms ir kle

bonams.

Nuo praeitų metų pabaigos 

S-gos C. Komitetas laiko Kau

ne, Žaliajame kalne .neturtin

giems vaikams darželį.

Prof. Kun. F. Kemėšio pas
kaita.

Š. m. kovo 3 d. per L. K. 

Blaivybės dr-jos konferenciją 

Liaudies Namuose prof. kun. 

F. Kemėšis skaitė paskaita 

“L. K. Blaivybės dr-jos palv-

Tikri Dažai Duoda
Puikius Rezultatus

Diamond Dažai talpina savyj nuo trijų 

iki penkių sykių daugiau anilino, negu bile 

kokie kiti dažai. Sekantį sykį manydamas 

kų nors dažytį bandyk juos. Pamatysi, kaip 

lengva vartoti. Po to palyginkite rezulta

tus. Tėmyk, kad drabužis neišrodo perdažy

tas ; nepalieka nei plėtmų, nei driežlių. Tė

myk, kaip minkšta, aiški ir naujai išrodanti

spalva, ir nesimainanti. Jei nepripažįsi, kad Diamond Dažai nė

ra geresni, tai jų pardavėjas sugrųžįs jums pinigus. Baltas pa
kirtas Diamond Dažų yra originaliai “visų tikslų” dažai viso

kiam atsitikimui ir visokiai medžiagai. Jie dažo arba varsuo- 

ja šilkų, vilnas, bovelnų, lininius audeklus, rayon arba bile

$235 VERTĖ Už $82.00
Viskas, kų turite tik užmo

kėt yra likusis balansas ant 

$235.00 Radios.

ti geriausiam profesionališkam darbui. Perkant ta atsimink — 

Mėlynas pakietas dažo tik šilką ir vilnas. Jūsų pardavėjas 

turi abu.

Diamond dyes
Lengva vartoti — geriausi rezultai 

VISOSE APTIEKOSE

Tiktai $82.00 su 8 tūbomis. 

Dynamic Speakeriu, gražus 

kabinetas. Dykai guarancija, 

dykai lampa ar radio benebus. 

Lengvus išmokėjimai, po $3.00 

j savaitė. Dabar tiktai yra 

jums proga įsigyti tokių gera 

radio, vertės $235.00 už $82.00 

su viskuo.

JOS. F. BUDRIK, INC.
3417-21 S. HALSTED ST.
Telefonas Boulevard 4705

silinksminimus ir pramogas,

J Namie bus daugiau laiko va-, 

karais prie šeimininio židinio, 

j Ir štai Gavėnios laiku .yra 

puiki proga lietuviams katali

kams praplatinti dar ir gra

žių katalikiškų knygų skaity

mų. Spėjama, geri lietuviai 

imsis į savo širdis tų naudin

gų patarimų ir iš to apturės 

daug dvasinių nuopelnų.

Blogai elgias tie lietuviai, 

kurie savo pinigais palaiko 

sau ir savo tikėjimui priešinga 

spaudų. Nekatalikiška spauda 

iš pažiūros atrodą, kad ji yra 

gera, kad ir žiniomis turinin

ga, gal ir savo išvaizda tur 

tinga. Taip tik iš pažiūros. Gi 

viduje dažnai įmaišyti nuodai, 

kuriais skaitančio dvasia nuo

dijama ir dora puldoma.

Nekatalikiška spauda turi 

dailius obalsius, retkarčiais

Katalikų spaudos platinimo 

vasario mėnesis praėjo. Reikia 

spėti, kad tuo mėnesiu daug 

lietuvių užsisakė ne tik “Dr

augų”, bet ir kitus katalikiš

kus laikraščius. Kas taip pa

sielgė, tas pasielgė tikrai krik 

ščioniškai. Tas turės gražaus 

sau naudingo kasdien ar kas 

savaitė pasiskaitymo. Kas į- 

pras katalikiškus laikraščius 

skaityti, tas atliks daug sau 

ir visai katalikų visuomenei 

naudos. Sau turės daug nau

dos, nes savo dvasios nesuterš 

ir savo pinigais nerems ir ne

palaikys prieškatalikiškos 

spaudos. šios spaudos gerini

mo ir platinimo bus dalyviu, 

ty. palaikytoju. Jis prisidės 

prie tų šimtų ir tūkstančių

brolių lietuvių, kurie ilgi Rtrtottaim I««lailinine, kart 
lui katalikiškų epunrtų remia.Ižmogelis antkart ne- 

pamatytų to slidaus geluonio.

\ asario menesis katalikų kuri uotui siekiama pažeisti 

spaudos jilatinimo menesis katalikui širdis ir .jausmus, 

praėjo. Tas nereiškia, kad, Tad Hetuviai katalikai ra- 

knd musų spaudos platinimu. Iginami tos rųšies spaudos sau-

bitai eina šventa Gavėnia. 
Tai atgailos laikas. Katalikai

jotis. Katalikams ji nieko ge
ra nežada. Jei mes turime

Lyga iš jienkių tymų. Šian 

dien Lygoj yra dešimts tymų.

Per Vyčių konvenciją Clii- 

cagoje 1928 metais sutverta 

“Track ir Field Meet”, taip 

pat “Tennis Toumament”, Jau Jung. Valstijose
kurie kas met įvyksta. —

Apie penki nietai atgal su- Naminis linimentas naudojamas
tvertu Bowlinc I vcn Kas metPer suviri 50 metų &re*tam susivelta tJOMling J.yga. J$as meiubdymui skausmų nuo Neuričio, 
Lyga vis didėjo. Pernai penki Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo,
geriausi “bovvleriai” dalyva- Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, 

_ , ... v Neuralgijos, Skaudamų ir Susti
ro A. B. C. dėl pasaulinio cem-msių Muskulų ir Sąnarių, 
pionato. Ir nors jo .nelaimėjo. Amerikos vyrai ir moterys gali 
bet vis vien geriau pasirodė pasidžiaugti, nesą bonką

negu daugelis dalyvaujančių Ženkliu, kuris tarptautiniai naudo-
tvmų, kur ilgi metai kaip žai-jama’’r giriamas kaipo skausmų 

... . ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek-
dzia. Šiais metais yra net^^g gjjj iengVai nusipirkti bile 
dešimts “bovriing” tymų, iš vaistinėje visoje Amerikoje tik už
kurių penki važiuos į Cleve- T* ,9°'., . ....

‘ „ Paimkite blogiausi iš visų seną
land, Olno dėl A. B, C. tourna- skausmu — Reumatizmą, arba
nieuto. Šiais metais manoma. Neuraitj, Neuralgiją, Mėšlungį, 

• • » • x Galvos Skaudėjimą, Dantų Gėli-
genau išeis. Kitų metų nianom|) Į8is€dantį j kūną Perialimą- 
ma bus šešiolika arba dvide-tik pavaktuokite kaip kelių minu-
Simta tymų. Taigi nr vyčiai ? £^im» su Paia-Eapelleri..

* 4 o - su Inkaro vaisbezenkliu urnai at-
neatsižymi sporte? Ar neke-neš palengvinimą. Sunku tikėti 
lia lietuvių varda? kuris turėjo kankinančius

Taip, tik visi prigelbekite 0 praSaliniinui apSlubimo ir 
jiems, chicagiečianiK Vyčiams, skaudėjimo iš pailsintų ir ištatn-
lankvdami jų vakarus, sekda-P.yty mu*kulų ir sustirusių sąna- 

•' ‘ ’ nų negalite gauti lygaus linimen-
mi darbų. Pamatysite, kiek juto. Jokis darbas nebus jums per-
tarpe randasi darbuotojų, lo-J°kis *°ki? ne°us jums

... , . . . . ... perilgas. Jus jausitės begaliniai
dainininkų ir sportinin- sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu- 

kų T ridami laisvą nuo skausmų kūną
A . i ■ • .ir lanksčius, liaunus muskulus irAr tokiam jaunimui nerei-t^narjus ’

kalinga pagelba? T’nip! Kartą patyrę kaip urnai ir efek-
_ . . , . tingai Pain-Expelleris su Inkaro

1 aigi, visi, pajai išgalę, prj-yąjjbaženkliu veikia — daugiau

Garsus Europiškas

PA1N-EXPELLERIS
Ekskursijos Lietuvon.

gelbėkite tam jaunimui atiko- niekuomet nebandysite «ave svai- 
w .... I ....... . | . . . . ., i f1®1* 80 kenksmingais ir viduriusli.tęi Kristaus Kėlimosi is Nti- nuOMtVę katalikišką spauda, inia pasistatyti namą, apsuį^inančias vaistais, kad tuo 

mirusių nutraukia visokius pa ! tai katalikui yra didelis nusi-butų jaunimo centras, kuris Mriu sumažinti skausmų.

Lietuvių R, K. Federacija kartu su 

dienraščiu “Draugu” ruošia šiais metais 

dvi ekskursijas į Lietuvų per Romų.

Pirmoji ekskursija išplauks laivu 

“ Rocbambeau ” 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 Gihraltara, 

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 viešbučio. Kas ry

tas Eucharistinio Kongreso dalyviai bus 

nugabenami į Karingų ir parvežami lai

vam Kongresas tęsis nuo geg. 6 d. iki 11 

d.

Geg. 12 d. laivas išplauks į Neajrolį 

ir 13 d. iš ryto bus tame stebėtino grožio 

mieste. Keliauninkai aplankys ngniakalnį 

Vezuvijų, garsų Neapolio akvarijumų, 

stebuklais garsių Šv. Januario katedrą, 

Jduziejų ir a t kas tų jį miestų Pompcų.

Geg. 14 d. po pietų traukiniu išva

žiuos Romon. Romoje pabus keliauninkai 

keletu dienų. Bus priimti pas šv. Tėvų; 

aplankys Amžinųjį miestų, pelnys Jubi

liejaus atlaidus ir paskui iš Romos per 

Genoų, Nicejų į Liurdų. Iš ten per Pa

ryžių, Berlynu į Kaunu. Kelionė jūrėmis 

iš New Yorko į Tunisu, 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 j New Yorkų $100.00. 

Reiškia viso round trip turistine klase 

jūrėmis $343.50.

Kol kas neturime aiškių žinių, kiek

kainuos vykimas į Liurdų ir per Paryžių 

į Kauną. 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 pa

bus Romoje apie 7 dienas, bus priimti 

pas Šv. Tėvą, pelnys Jubiliejaus atlai

dus, pamatys garsins 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 Kaunu kelionė $29.75. 

Viso $176.35.

Trečia turistine klase; Laivas $104.00. 

Neapolyje ir Romoje buvimas su kelione 

$17.15; iš Romos į Kaunu 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 Ave., Chicago, Jll.

“DRAUGAS” PUB. CO.,

2334 S. Oakley Ave.,

Chicago, U.

Gerbiamieji; Noriu važiuoti su Fede

racijos pirma ekskursija

į Eucharistinį Kongresą ir j Lietuvą.

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

į Romą ir Kauną.

Praneškite žinias;

Kiek kainuos turistine klase.

Kiek kainuos antrąja klase. 

Kokius turiu turėti dokumentus.

Mano vardas

Adresas ....,



I DRAUOAS Antra dieni*, Kovo Tt 3., 1^36
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LIETUVIAI AMERIKOJE

WEST PULLMAN, ILL vo vaikučius, ir jaunimą, nuo 

tokių “teatrų”.

Beje, tame “teatre” matėsi 

Kovo 15 d., tai yra šešta- jr pora katalikų veikiančių, ir 

dienio vakare, parap. salėje i pįevo vardų, išjuokančių. Žmo 

įvvks nepaprastai šaunus P°-|nėBt Ar neapipila jus prakai- 

kilis, kuris yra rengiamas pa- Įag> baį ateįnanį į bažnytėlę 

gerbimui kilnaus svečio gerb. to paties Dįevo garbinti? Liau 

praloto kun. J. Maeejausko. kit6> neg busite vie§ai pas. 

Bus ganius užkandžiai ir !a"!beibti 

bai graži programa, kurią i

prirengs mūsų gabus vargo

nininkas p. V. X. Medonis.

Surengimui pokilio daug din

Ar-gi nėra galimybės kata

likams savo scenoj suruošti 

gražių, nepiktinančių veika

lų? Kam susidėti su bėgė-

ba mūsų veikėjos westpullma- 'džiais> laisvamaniais ? jie

niotrGaila, kad ne \isų 'al-įsavo meškere gaudo katalikus, 

dus teko žinoti, 

kelbęs.

Antano parapijos svetainėje. 

Jžanga 35 centai.

“Bunco party” prasidės ly

giai aštuntą valandą.

Visi, be skirtumo, atsilanky

kite.

Rengimo Komisija.

Ačiū.
Draugija Dievą Motina So

pulingos taria ačiū visiems biz 

nieriams ir nariams už gražų 

pasirodymą vakare, kovo 2 d.

Pasirodė, kad mūsų komisi- l>o kasyklose ntoli Pittsburgh,

zas. Kadais gyveno Racine, 

Wis.

Jasulaitis Steponas. Kilęs iš 

Kražių vals., Raseinių aps. 

Gyveno Chieagoje.

J urgelionienė Kge. Gyvenau 

ti Springfield, 111.

Kasputis Domini kas. Kilęs 

iš Skaudvilės vals., Raseinių 

aps. Gyvenus Chieagoje.

Medeikis Antanas. Kilęs iš

So. Michigan avė. šilkų krau-' tinis Amerikos lietuvių kata-

tuvę. Į krautuvę tą' dieną at

silankė daug žmonių. Vieni 

atsilankė biznio reikalais, kiti 

pasigrožėti ir pasveikinti p-ną 

Bernardą. Visi atsilankiusieji 

pripažino, kari krautuvės išren 

girnas yra nepaprastai puikus 

ir kad šilkų įvairumą^ toks, 

kokio plačioj Chicagoj neras

tum. Visi šilkai yra vėliau-

Druopstų k., Rietavo vals., | sios mados, tik ką iš New 

Telšių aps. 3 metai atgal dir- Yorko atgabenti.

ja labai darbuojasi: p. Žvibie- 

,nė, p. Stankevičienė ir p.’

Perkinienė. Ačiū visoms dar-Į Gyveno kariais' Cicero, III. 

Draugija Dievo Motinos So-I Aukščiau išvardyti asmenys

bininkams ir muzikantams

būčiau pas- o |ie įr ienja rpas įr duoda už gražią orke

i progos jienffe katalikus tam-į Pelnas eina į kasą dr-jos

Ten buvęs.
Pennsylvania.

Myško Aleksas ir Eugenia.

įsiais vadinti. [reikalams

parap. salėje < bočiai, būdami da ne-

Sv. Petro iv i<atalįkais, dorą aukštai statė.

Povilo parapijos metinė vaka- , Meg nerandame istorijoj, kad. 

rienė su labai gražia progra

Kovo 30 

bus

d., P.

ma.

iškilminga

lietuvis šlykščiais darbais bū

tų dirlžiavęsis. O mūsų vadi- 

Programa išpildys šv. Tere-inamieji “apšviesti” laisvama-

sės choras kuriam vadovauja . niai ištvirkimą 

muz. V. X. Medonis. Vakario- irai s” platina.

savo ‘ teat-

IŠ LIETUVOS KONSULA
TO CHICAGOJE.
PAIEŠKOJIMAI.

GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI.
Jusų giminės ir pažįstami 

Lietuvoj, be abejo, nori žino

ti, ką veikia Amerikoj kata

likės moterys. Atsiųskite 2 

Bent kokia žinia bus brangiai doI ir 50e> “Moterų Dirvai”, 

o ji per ištisus metus keliaus 

Lietuvon ir visą papasakos.

“Moterų Dirva” yra viena-

likių moterų žurnalas, leidžia

mas Moterų Sąjungos. Joje 

šalę straipsnių aktualiais mo

terų klausiniais, šalę žinių iš 

viso pasaulio moterų gyveni

mo, nuolatos eina šie sky

riai: 1. Vaikų auklėjimas, 2. 

Sveikata, 3. Namų Ūkis, 4, 

Mandagumas, 5. Literatūros 

skyrius ir kiti.

“Moterų Dirva” yra pa

puošta gražiais viršeliais ir 

[vinjetėmis. Jos formatas (di

dis) yra toks, kad po metų 

galima pasidaryti daili kny 

ga. Nelaukite ilgai.

KŪDIKIS TRUKDO POILSĮ
PAVARGUSIO DARBI

NINKO.

“Mano kelių savaičių kūdikio vl- 
durėilai sukietėjo nuo mano pie
no", pasakė viena ihčftlna tį N«- 
braskos. “Jis neleido miegoti nakti
mis ir mano vyra® snauiltavo ant 
dcako ofise. Po to daktarės patarė 
duoti kūdikiui Castorijos tr jau se
kančią dieną valkas buvo geresnis. 
Jo vidurėllai veikė gerai ir jis dau
giau netrukdė musų poilsią”. Saugo
kis Castorijos Imitacijų. Flotcherio 
parašas reiškia tikrą Castoriją, gry
nai augmeninę, nekenkstnlhgą, dak
tarai visur pataria ją vaikams ir 
kūdikiams nuo sukietėjimo, degllo, 
slogų, nerimavimo ir tt. (68)

prašomi atsiliepti. Ir kiekvie

nas kas ką nors apie juos ži

notų prašomi suteikei žinių.

j įvertinta.

Lietuvos Konsulatas,
Room 1032

608 So. Dearborn St., 

Chicago, 111.

ATIDARĖ ŠILKO KRAUTU
VĘ.

Siųskite pinigus 

jau ir “Moterų Dirva 

dės eiti Lietuvon.

Užsakymus siųskite 

adresu:

“MOTERŲ DIRVA”,
2322 AVest 24 St., 

Chicago, UI.

f)
tuo- 

pra

šiu c

y vi*
ABIEM PPŠĖM 

ASTRtJfe
Geriausias skustuvas
— arba grąžlnairie 

pinigas
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis J rilils 
50c. už 5 — bž 10 

Sempelis — l#c.

PROBAK CORPORATION

•M rasi AVINUI Mw YO«C

■r*-.. ma——

nės surengimui dirba visi: kle

bonas, parap. komitetas ir a- 

belnai visi parapijonys. Ti- 

kietai sparčiai platinami. Po

nas A. Žitkevičius, tai parap. 

trustistas ir žinomas veikėjas 

vienas paėmė 50 tikietų ir pri- • 

dūrė: “ką neparduosiu iš savo 

kišenės užmokėsiu”. Valio, 

AVest PulĮmanus! kad turi kil 

nių darbuotojų.

Raporteris.

Raudonųjų dėdė.

CICERO, ILL.
“Bunco Party”.

Rengia Šv. Antano parapi

jos Atbletic klubas, kovo 13 na Avenue, Chieagoje. 

dieną (ketvergo vakara), Šv.| Gecevičiai Leonardas ir Juo

Šie asmenys gyveną Ameri-;
, . . v. - Roseland, III. — Pereitąkoje ieškomi: ’ c

•šeštadienį kovo 8 d. p. Ber- 

Ausiejus Petras. Kilęs iš vardas atidarė po num. 10746 

Kraniškio vienk., Radviliškio

vals., Biržų aps. Kadaise gyve

no sulig adresu: 10522 India-j

Lietuvių Maldininkų Kelionė į Lietuvą 
Per Romą

Misijos.
Kai tik patėmijau “Drau

ge”, jog prelatas Julius Ma

cijauskas duoda šv. Misijas 

AVest Pullmane, nuvykau iri 

aš. Girdėjau labai gražų pa- • 

mokslą. Jame nesiranda poe- • 

zijos, nesiranda noro pasigar- ; 

sinti kaipo iškalbingas pa- Į 
mokslininkas, bet tenai matyti i 

uolus noras patraukti žmoniją 

arčiau prie Kristaus ir Jo j 
mokslo. Gaila, kad aš negaliu Į 
išlikti iš darlx> ir nuvykti i 

kas vakaras paklausyti kitų 

pamokslų. Man yra per toli. 

Kai pralotas duos šv. Misijas 

Marquetteparke mėginsiu ne

apleisti nei vieno vakaro.

Dabar tegul sau westpullma- 

niečiai naudojasi Dievo malo

nėmis. Bet matyti žmonių ne 

tik iš AVest Pul Įmano bet taip

gi ir iš kitų kolonijų.

Dieve, duok jam sveikatos 

ilgai gyventi ir skleisti žmo-1 

nių širdyse krikščionišką mei

lę.

Ten buvęs.

, Bereikalingas 
Skausmas!

Nebūk kankiniu bereikalingo skausmo.
Daug kentėjimų tikrenybėj nereikalingi.
I’avyzdin galvos skausmai. Jie ateina be 

pasargos, bet nuo jų visuomet galima būti 
prisirengus. Bayer Aspirin tabletai suteikia 
greitą palengvinimą. Laikyk bonkutę namie. 
Nešiok ploną skrynutę kišenėje. Tuomet Jums 
nereikės ieškoti aptiekos, ar laukti iki namo 
pareisi.

Ir nemanyk kad Bayer Aspirin geras tik 
nuo galvos skausmo, gerklės skausmo, ir šal
čio! Skaityk patikrintas direkcijas paleng
vinimui neuralgijos, neuriiis, reumatizmo ir 
kitų skausmų. Atmindamas vienok kad grei
tas smagumas nuo šių tabletų nėra išgydy
mas; jei skausmai tęsiasi, matyk daktarą.

Bayer Aspirin yra tikri. Apsuugok save 
žiūrėdamas to vardo. Visados to paties. Vi
suomet saugaus. Niekad nekenksmingo šir
džiai.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro

cesorius, neklaus jusų kas jums ken- 
! kia, 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, suradymui žmogaus kenksmin
gumų. į

, Mano Radio — Scope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi-į 
slškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jusų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu , 
Jus gydyti, tai jusų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, įsi- 
kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Ir.ėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

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

Nedeliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

ROSELAND, ILL.
Nešvarumai.

BAYER A SIM IIIX
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticacidestcr Salicylicacid 

---- ---------- - . ■ ■ .

fiiadt bj

tenbert HmctmoI Co-. Lo«b. U. S. A.

Keletas savaičių čia bedie- i 

viai Strumilo svetainėj su- ■ 

rengė “teatrų”, j kurį nuėjo ! 

ir katalikų, bet apsigavo. Ir, 

šiandie da spiaudo ant tokio

“teatro”. Tai buvo tikra !
»

rusiško raugo “paroda”. Gė-! 

da ir pamislyti, kad 20 amžių-! 

je ir tiek žmonės neturi gė-| 

dos, ir drįsta viešai begėdis- • 

kus darbus komedijon tai k y-1 

ti. Žinoma, laisvosios meilės į 

mėgėjams tai “fain”, ule do

ras žmogus turi sudrebėti, ma

tydamas šlykščius darbus. Ir 

kiek ten vaikų papiktino? Tė

vai, kiek galima saugokit sa-

TUBBY

Amerikos Lietuvių Katalikų ŠAUNIAUSI KURINIAI 
Federacija šiemet organizuoja 

ekskursiją į Lietuvą per Romą 

arba taip vadinamą maldininkų 

kelionę. Romoje aplankys Šven

tąjį Tėvą, katakombas, gražią

sias ir. didžiausias pasauly baž

nyčias, šventas vietas, sustos dvi 

dieni Neapolyje, iš kur nuva

žiuos j Pompėją. Romoje išbus 

septynias dienas...»; Maldininkus 

globos Romoje gyvenantieji Tė

vai Marijonai — didžiai gerbia

mas kun. Prof. Būčys ir kun. 

prof. Rėklaitis.

Šio metai yra Vytauto Didžio, 

jo metai. Iš tos priežasties Lie
tuvoje jvyks visa eilė iškilmių, 

kuriose (langelis Amerikos lie

tuvių norės dalyvauti. Pakelyje 

iš Romos į Lietuvą, maldininkai 

norėdami, galės sustoti Obera- 
mergau mieste, kur šiemet įvyk

sta Kristaus Kančios vaidinimas

Ši ekskursija iš New Yorko iš

plauks 1930 m. gegužės men. 17 
diena, laivu “Roma”, šis lai
vas yra didžiausias ir gražiau

sias iš laivų, kurie eina iš A- 

merikos į Italiją.

Šiai maldininkų kelionei vad-o- Rtf 

vaus kun. M. Urbanavičius, M.
I. C. i

Laivakortė į Neapolį $120.00 ir $104.00, o kelionė iš Romos Į Kauną antra kle
sa $48.00, trečia $35.50. Taksai $5.00.

VISAIS KELIONĖS Į LIETUVĄ PER ROMĄ
Reikalais Kreipkitės Į

FEDERACIJOS KOMISIJA
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III. Tei. Roosevelt 7791

SV. PETRO 
BAZILIKA

Tai šauniausias 
kūrinys Michcl- 
angeio ir Ber- 
nini sukurtas.

ROMA
šauniausias kūri

nys drąsaus Nau
josios Italijos geni
jaus sukartas.
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CHICAGOJE Jie savo laikų, pašvenčia kil- tame, kuopos ižd.; p. F. Bur- Re< Tel- mi«ww mu DAKTARAI

LIETUVOS VYČIŲ IŠKIL
MĖS.

niam darbui. Jvertmkim -jų. 

į pasišventimę, ir padėkim šv. 

Pažymėtina vajaus komiai- Kazimiero Vienuolynui išbrist

i.
ja. Ponia B. Naugžemienė iš skolų, 

nors labai nusilpusi, bet ir' 

ligoninėje būdama pardavė

Rėmėja.
Pereitų sekmadienį 9 vai 

ryto Šv. Antano bažnyčioje, bilietų ir knygučių laimėjimui 

Cicero, įvyko metinė Lietuvos laike vajaus. Geros širdies 

Vyčių Chicagos apskričio iš-'žmogus užmiršta pats save, o 

kilmė — Šv. Kazimiero dienos' dirba vien tam tikslui, kuriam 

paminėjimas ir bendra komu- Į pasišventęs. Ponia M. Bakie 

nija.

PONIAI EMILIJAI VILEI
ŠIENEI PAGERBTI 

PUOTA.

ba, kuopos rašt. ir svečiai, žy-, 

mus profesionalai ir biznie- i 
riai pp. S. Petrulis, Suromskis 

ir narnų šeimyninkas p. J. 

Leščauskas labai gražia kalba’ 

išaukštino p. E. Vileišienės 

darbus, pasišventimų ir įtei

kė nemažų dovanų —. Vil

niaus našlaičiams “lauktu-

OR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue lr 24-tas Street

Telef. Canal 1713-0141

VaJandoe: 3 iki 4 p. p. PanedėllaU 
lr Ketvergala vakar*

1 ’ 1
Bridgeport. — Ponų Juozo 

nė dirba kiek jai skaitlinga ir Zofijos Leščauskų name, 

Mišias šv. laikė kun. I. Al- šeima ir laikas leidžia. Mu- (3337 Morgan St. šeštadienio 

sų rėmėjas, p. A. Vaidaus- vakare, kovo 8 d. įvyko gra- 

kas, ir-gi da nevisai sveikas,'ži puota pagerbimui p. E.

bavičius, Dievo Apveizdos 

parap. kleb., asistuojant kun.

Casparaičiui ir Švarliui, cere-įbet jau narių turi prirašęs net

monierium buvo pats gerb. 

klebonas kun. Vaičiūnas. Pa

mokslų sakė Vyčių Apskr., 

Dvasios vadas kun. J. Mačiu- 

lionis.

Pono Mondeikos vadovauja

mas Šv. Grigaliaus choras, 

dalyvaujant kaikuriems L. V. 

“Dainos” choro nariams, gra

žiai giedojo “Exsultate Deo” 

mišias, o per “Offertorium” 

solo “Avė Maria” gražiai iš

pildė p-lė Kutytė.

Pasibaigus Mišioms pats kle 

bonas, kun. Vaičiūnas, pasa

kęs gražių Vyčiams linkėji

mų, Šv. Kazimiero relikvija 

suteikė palaiminimų.

Po mišių parapijos salėj 

vietinė 14 Vyčių kuopa suruo

šė bendrus pusryčius. Čia, 

prie skanios kavos, pasakyta 

eilė gražių kalbų, linkėjimų.

Keikia pastebėti, kad šįmet 

Šv. Kazimiero dienos minėji

mu Vyčiai nedarė tokio dide

lio įspūdžio kokį darė pernai. 

^Bendras dalyvavusių' ‘ narių 

skaičius siekė nedaugiau 300 

asmenų, kuomet pereitais me

tais Dievo Apveizdos bažny

čia buVo pilnutėlė — apie 

700 asm. Organizacija juk ne

mažėja, bet auga. Tai kur-gi 

dingo kiti nariai? Tas aiškiai 

rodo, kai kaikuriose Vyčių 

kuopose nėra reikiamo klus

numo, nėra vadų, geros valdy

bos arba, jei yra, tai negerbia

mas jų autoritetas.

Po trijų dienų konferencijų 

rodos, Šv. Antano bažnyčia 

turėjo būti pilna vien Vyčių 

To tikėjosi ir gerb. klebonas 

Vaičiūnas, iš anksto prašyda

mas savo parapijiečių 9 vai. 

bažnyčių užleisti Vyčių orga

nizacijai. Bet suėjus Vyčiams, 

didesnė pusė bažnyčios buvo 

tuščia.

Be to, stoka iš komisijos' 

pusės kuopoms paraginimų —

I
būtinai visoms dalyvauti “in 

corpoio” metinėje šventėje ir 

bendroje Komunijoj. O orga

nas “Vytis”, kuris pasiekia 

kiekvienų narį, paskutiniam 

numery apie konferencijas ir 

bendrų šv. Komunijų įdėjo dvi 

colį pranešimų, mažytėmis rai 

dėmis, tarpe gydytojų skelbi

mų kurį tik gerai atsidėjęs 

galėjai rasti.

Rap.

25. Na, kas dabar gali kų sa

kyt? Be to komisijos nariai: 

pp. M. Tamanauskįenė, M.

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJOS 
SMARKIAI DAR-

BUOJASI.

Vileišienės, Vilniaus lietuvių 

atstovės. Ponai Leščauskai su

kvietė gražų būrį svečių ir 

prie skanios vakarienės sida-

Bakienė ir p, A. Vardauskas' ^ru ir tautinės spalvos gėlė- 

eina ir renka paramų Sese- nūs išpuošto stalo, pareikšta 

rų Vienuolynui. O jau ypatin- • gerb. viešniai, kuri netrukus 

gai musų darbščioji p. Tania- j apleidžia C’liicagų, gražių lin- 

nauskienė dilba daugiau negu, kėjimų ir atsisveikinimo žo- 

sau — kokį jinai darba pasi-'džių.

ima, dideliausiu rūpesniu ir 

pasišventimu jį atlieka.

Nauja amžina narė.
Šiame susirinkime rėmėjos1 

dideliu džiaugsmu ir rankų! 

plojimu sutiko naujų Seserų

Kadangi p. Z. Leščauskienė 

yra įžymi sųjungietė 1 kps. 

Bridgeporte, tai jinai ir pa

kvietė, be kitų svečių, visų 1 

kps. sųjungiečių štabų. “Toast 

į masteliu” buvo p. A. Nausė-

geradarę p. thių Stankevičie- Į 

nę (828 — 34tli St.), kuri, 

pasižadėjo įstoti į garbingas1 

eiles amžinų narių ir sumokė- į 

i visų $100.00. Be to, jinai ir 

vajaus vakaro bilietų pasipir- 

ko ir da žadėjo p. Tamanaus- 

kienei padėti darbe ir dau- j 

giau aukų parinkti.

Į

Knygutes jau išpardavė ir j 
“cash” po penkinę įteikė p.1 

Ona Vasnauskienė ir p-lė Ona 

Balčiūnaitė. Širdingai ačiū 

joms.

P-lė Antanina Beinoraitė.
Nors toli, Mariau Ilills gy

vendama, p-lė A. Beinoraitė 

yra ištikima rėmėja. Štai, ir 

dabar vajui atsiuntė nuo sa

vęs $10.00

dienė. Pirmoji iššaukta linkė

jimų pareikšti 1 kps. vardu 

buvo kuopos pirm. p. E. Ne- 

dvarienė, paskui gražių jaus

mų vainikų pynė p. B. Bitau-

ADVOKATAI

vių ' parvežti. Susirinkę sve

čiai pasekė šeimyninko pavyz

dį ir susidarė graži suma.

Ponia E. Vileišienė nuošir

džiai dėkojo ir dideliu susi

jaudinimu sakė “Su Diev” 

maloniai draugijai ir pasiža

dėjo grįžti Amerikon 1933 m.' 

su Vilniaus ‘Našlaičių rankdar j 

biais — parodai.

Ponia J. Valterienė, kurios 

namuose gerb. viešnia svečia- I 

vos, linksma kalba baigė lin

kėjimus. Svečiai atsistojimu 

ir delnų plojimu sušuko p. 

Vileišienei “Valio”!

Po vakarienės, da linksmai 

pabūta, pasišnekučiuota su 

gerb. viešnia.

Sulaukus sekmadienio ryte

lio, svečiai skirstėsi namon, 

dėkodami svetingiems pp. Leš 

čauskanis už vaišes ir malo

nias valandėles,_ praleistas jų 

jaukioj draugijoj.

X.

Ofiso Tel. Virginia 0038
Rezidencijos: Vos Buren 6881

DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 1838

DR. S. A. BRENZA
Ofieo VaJandoe; » Iki 18, 1 Iki I 

dienų, U 4:88 Iki 8:80 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 46th Street Chloaco. UL

A. A. DUS

TURI PASIŽYMĖJUSIŲ 

LIETUVIŲ.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

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

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 
Namu Ofisas 3413 Franklin Blvd. 

Vai.: nuo 8:80 Iki 9:30 vak.

DR. X J. KQWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street 
Kertė Bo. Western Avenue 

Tel. Prospect MSB 
Reeldenclja 8868 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 8880
Valandos: 2-4 po pietų tr 7-8 ▼. v.

Nedelloj pagal susitarimų

Ofise Tel. Canal 2118
Namu Tel. Lafayette 0098

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

NAMAI

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

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stowart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

O P T E MITUS T AI

Ofiso Tel. Kedzie 0482 
Rezidencios Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Nedėliomis ir šventadieniais 10-12

Phone Armltage 2822

BR. W. F. KAUSZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 Iki 2 lr 8 Iki 8 P.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartj

ADVOKATAS
11 So. La Šalie St.. Room 1701 

Tel. Randolpb 0381-0332 Vai. 8-8 
Vakarais

8241 SO. HALSTED STREET 
Tel. Vlctory 0562

7-9 vai. vak. apart Panedėlio tr 
Pėtnyčlos

JOHN 6. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

z . . ., ADVOKATAS
(pinigus pridavė 1Q5 w Adams St Em. 2117 

p. O. Sekleckienė). Dr-ja Sald. Į Telcphone> KandoIph c727

Širdies V. Jėzaus prisiuntė' 21gl W. 22 St. 6 iki 9 vak. 
$5.00 (per kps. rust. p. O. j Telcphone Roosevelt 9030 

Aleliunienę). '.Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9600
Lai Dievas šimteriopai at- j ===========================

moka geradariams! ' JOHN JOICKINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

Omaha Packing Co., 2320 S. 

Halsted st., turi keletu lietu

vių, kurie užima ntsakomingius 

vietas. Vienas tokių yra pla

čiai žinomas veikėjas p. J. 

Mickeliunas iš Marąuette Par

ko. Jis yra vieno čielo depart- 

mento vedėju. Kitas apsukrus 

(lietuvis, dirbus tai kompanijai 

tyra Kazimieras Blauzdis iš 

Brighton Park. Jis renka or

derius AVest Sidėj, North Si

dėj ir kitose Cbicagos dalyse. 

Ir visur jis turi gerų pasise

kimų.

Tol. Vlctory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofiso lr Res. Tai. Boulevard 6911

DR. A. J. BERTASH
84e4 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po 
pietų lr 6 Iki 8 vai. vakare 

Roa 8201 R WALLACE STREET

Tol. Hemlock 8161

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

Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSH, U. P. D.

Numatytas da vienas amžinas 
narys.

Teko girdėt iš p. Naugže- 

mienės, kad p. Juozapas Vaiče 

kauskas žada įstoti į amžinus

narius ir dovanoti šv. Kaži- Valandos 9 lyto, iki 8:00 va-

2221 W«t 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefoną* Canal 2552

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS
4740 Dorcbester Avenue 

Tel. Drezel 6323 
Vai.: 8 Iki 10 ryto 

6-8 vai. vakare

Bridgeport. — Įvykęs mė

nesinis susirinkimas kovo 7 d.

Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų 

2 sk. parodė lubai gražių re

zultatų iš rėmėjų darbuotės.

Mat, rengiamasi prie metinio

Vajaus, kuris pas mus įvyks Indėnei, Mare. Tanumauskienei, 

kovo 30 d. Į M. Makienei, A. Vardauskui.

mielo Vienuolynui Lietuvos 

Paskolos bonus. Pasitikim, 

kad jisai tai ištesęs ir su

teiks tų gražių Vienuolijai pa

ramų. Seseles p. Vaičekaus

kų ligoje globojo šv. Kry

žiaus ligoninėje ir jisai joms 

dėkingas.

Pasidalinta bilietui savo 

tarpe. Visos rėmėjos daly

vaus vakare, kovo 30 d., šv. 

Jurgio parup. svet., kur įvyks 

vakaras su labai įspūdinga 

programa. Jį rengia Seserys 

mokytojos su vaikučiais.

Ryte tų pačių dienų, visos 

rėmėjos eis “ju corpore” prie 

šv. Komunijos ir turi Mišias 

šv. užprašusies tai dienai.

Tai tiek šį kartų apie rėmė

jų darbuotę. ' V’ėlian — dau 

giau pranešim.

Tik nuoširdžiai prašom Se

serų vardu, neatsisakyti aukot 

Vienuolynui šiems įgaliotiems 

asmenims, kurie atlankys ge

radarius, t. y. vajaus komisi

jos nariams: pp. B. Naugže-

kare. Seredamis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

JOSEPH J. GRISK
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS 
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800
RESIDENCIJA: 

6515 So. Rockwcll Street 
Telef. Republic 9728

OFISAI:
1446 8. 49 Ct 2924 Washlngton 
18-13. 8-4. 7-8 12-8. 4-4. Blvd.
Tol. Cicero 668 Tel. Kedole 8450-3461

DR. S. A. DOWttT
Gydytojas lr Chirurgas 

REZIDENCIJA *
4788 W. 18 Pi. Nedėliomis
Tel. Cicero 1888 Bnsltarua

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107fch Street
Kampos Michigan Are. 

Tel. Pullman 6960 lr 6877

Miesto Ofise Pagal Sutartj:
127 N. Dearborn Street

Rooms 988 lr 916 
Tel. Franklin 4177

Telephone Central 8936

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

184 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILLIN0I8

Nno 8:88 Iki 6 vai. vok. 
Offloe; 1808 So. Union Av*

TeL Roosevelt 8718 
▼ai nuo 8 Iki 8 vaL enk.

Ofiso Tel. Vlctory 8887
Of. lr Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas lr Rezidencija
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 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republic 8464

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETR1KAS 

Gydo staigias lr chroniškas ligas
vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS

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

Nedėliomis ir seredomls tik
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 

Ir X~RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

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

Nedėlioję pagal sutartj.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6 640 So. Maplewood 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

>416 Weet 69 Street
VaL: 9—18 ryte, 1—4 p. p. 

v, v. Nedėlioj susitarus.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimų karia 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuota- 
mo, skaudamų aklų karšt]. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractna. 
Atitaisau trumpų regystę lr tolimų 
regygtę.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

AL.8AMS,M.D.
4910 So. Michigan Avenne

Tel. Kenwood 5107

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

PRANEŠIMAS

OR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — "lrfiuj Bclsklo-Rakščlo aptle
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 3 iki 4 pu piet Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4401 So. Ashland Are. Valandos: nuo 
6 Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Ras. 6441 8. Albany Avė. Tel. Proz- 
pect 1980. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

DENTISTAI

Office Boulevard 7048

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4*46 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptlekos

Tol. Canal 8338

DR. D. I. BLOŽIS
DBNTI8TAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt Bt)

Valandos* Nuo 8 Iki 13 ryto 
nuo 1 Iki 8 vakare

Seredoj pagal sutarti

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytoja? ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė. 

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofiso, 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 
Nedėliomis 10 Iki 12

Telef. Midway 2880

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Milwaukee Avenue
Utarninke, Ketverge, Subatoj 
Nuo 10 ryto Iki 8:30 vakare

Ciceroj 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj, Pėtnyčloj 
Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

Tel. Boulevard 1401

DR. V, A. ŠIMKUS
Gydytojas, Cblrurgas lr Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 3 — 4 

7—9 vakare
P. P.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tesi. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Boulevard 7688

DR. HERZMAN
12 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas par 88 
matus kaipo patyręs gydytojau abi 
rurgaa Ir akušeris.

Gydo stalgias lr chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų lr valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET

Ekspertas tyrimo aklų lr pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kasnp. 18 St. 2 aukštos 
Paetcbėktt mano iškabas 

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

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room S 
Phone Canal 0633

Reu. Hemlock 7691 VALANDOS: Nuo 18 — 18 pietų 1*

IR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenne
▼oi.: Nuo 8 ryto Iki S vakare

nuo 6 Iki 7:39 vai. vakare.
Tel. ofho Canal 3110 Be*. So. žhore 
3238. arba Itandolph <888.

Tel. Armltage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOAAmS)

Dantistas
1608 Milwaukee Avė.

Kampas North Avs. 
Northivest Tower Bldg. Room 809 

Vai.: 9-*-13 ryto: 1—8:30 vai. vak.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Pli 8308
VALANDOS:

Nuo II Iki 13 dienų.
Nuo S Iki 3 po pietų.
Nuo 7 Iki I vakaro. 7}
Nedėl. nao II Iki 13 čleoų.
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GRABORIAI:

S. B. L*°’
Lietuvis Graborlus 

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

Tel. Roosevelt 2 515 
Arba 2516

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Simpatiškas — 

Mandagus —

Geresnis ir Piges

nis už kitų patar

navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 lt 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Arenas 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero T794 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIR. GRABORIUS. 

CUICACMIJB
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabu 11- 
dirbyatės.

OFJSAS
<48 Weat 18 Bt. 
Tel. Canal 8174 
2K? RIUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4888

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Muių patarnevlmM 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anbnrn 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 7532

J. LuIevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM L'OTOJ A8
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyėla veltui.
3103 S. Halsted 
St. Chicago, III.

Tel. Vkrory 1118

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street
Kampas 46tn Ir Paulina gts. 

TU. Blvd. 55 03

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpattl- 
kal, mandagiai. gerai ,r pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

DRAUGAS 
1'..,****'> n

CHICAGOJE 
ŽINiy-ŽtNELĖS

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

Programai duodami kiekvieno pirmadienio va
karą nuo 7 iki 8 vai. iš radio stoties WHFC.X Sv. Jurgio par. bažny

čioj šv. misijos prasidėjo pe

reito sekmadienio vakare. Šių 

savaitę vakarais bus misijos 

tik moterims ir merginoms. 

Kitų savaitę — vyrams.

X Sugrįžo iš atostogų Flo

ridoj p. Justas Mackevičius, 

žinomas AVest Side biznierius. 

Važiavo automobilium. Su 

juo kartu buvo p-ni Mackevi

čienė ir pp, Itodzianskiai. Ke- 

j lionė buvus laiminga, o atos- 

J togos tikrai malonios.

IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS 4 
KP. VEIKIMO.

North Side. — Daug pas 
mus veikiama ir rašoma apie 

northsidiečių, veikimų. Vienok 

ne visų veikimų mūsų kores

pondentai aprašo. Pav., Mo

terų Sųjungos 4 kuopos veiki

mų.

Ši kuopa jau gerų darbų 

nuveikė. Šįmet, užėmus naujai 

valdybai, kurion įėjo darbš

čios narės, būtent, pirm. N. 

Kregždienė, viena darbščiau

sių moterį} mūsų kolonijoj, 

jai pagelbon — E. Maskolaitie 

nė, ir-gi northsidiečiams gerai 

žinoma veikėja, ypač gera lo

šėja ir rezisorė, tikimosi, kad 

kp. da labiau padidins savo 

veikimų. Jau pereitame susi

rinkime prisirašė trys naujos 

narės, būtent A. Srubienė, ži

noma dainininkė ir lošėja, taip 

gi O. Saliukienė ir K. Kišo- 

nienė. Ateinantį susirinkimų 

žada da daugiau prisirašyti. 

Tada turėsime tikrai gražų 

būrį veiklių narių savo kuo

poje.

Kuopa jau yra nutarusi su

rengti vajaus vakarų, balan-

A. P E T K U S
GRABORIUS 

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

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

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas
4603 S. Marslifield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A. +A.
JUOZAPAS

ENDZIKAITIS
Mirė Kovo 8, 1930 3:50 vai.
po pietų, 37 metų amžiaus.

Kilo iš Raseinių Apskr., Ži
gaičių Parap., Gahristinių kai
mo.

Amerikoje Išgyveno 27 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Marijonų po tėvais Hu- 
drlkaitę, 2 sunu — Juozapą lr 
Augusią, dukterj Oną, žen
tą Joną Žultauskus, ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė.

l^iidotuvė?) jvyks Antradieny 
Kovo 11 d., 1930 Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas Iš Kudeikio 
koplyčios 1 ftv. Kryžiaus baž
nyčią, kurioje Jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. I’o 
pamaldų bus nulydėtas j Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę: Moteris, S unAl, Du
ktė ir Žentas.

laidotuvėms patarnauja g ra b.
Budrikis Yards 1J41

džio 6 d. .Jau pradėjo mokin

tis gražų veikalų tam vakarui 

ir prie to da žada padaryti 

northsidiečiams ‘ ‘ suprizų”. 

Koks bus tas “suprizas”, dar 

nesakysiu. Balandžio 6 dienų 

ji pamatysime.

Todėl, visos malonėkite su

sirinkti šiandie, 11 d. kovo į 

mėnesinį kp. susirinkimų, Šv. 

Mykolo par. svetainėn, 7:30 

vai. vakare, nes turime apsvar 

styti, daug dalykų apie būsi- 

mųjį vakarų'. Taipgi kviečia

mos ir naujos narės, kurios 

nori įsirašyti Sųjungon.

Valio North Side sųjungie- 

tės.

Sųjungietė.

VYTAUTO 500 M. SUKAK
TUVIŲ KOMITETO 
SUSIRINKIMAS.

Vytauto 500 m. sukaktuvių 

jubiliejaus komiteto susirinki

mas šaukiamas kovo (Mareli) 

13 d., ketvirtadieny, 8 vai.

vak. Aušros Vartų par. mo

kykloje.

Šiame susirinkime bus už-

i
mėgsta visų minėjimo jubilie

jaus cthrbų pradžia. Todėl vi

si subatos “Draugo” num. 

išvardinti asmenys, gerb. kle

bonai arba jų atstovai, ir vei

kėjai susirinkite į šaukiamąjį 

! susirinkimų. Laikas jau pra- 

jdėti darbų. Tad visi stokime 

darban!

Stud. P.Atkočiunas,
Konf. Reng. Kom. rašt.

PRANEŠIMAI.
West Side. — Moterų Są

jungos 55 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyksta šį va

karų, kovo 11 d. Visos narės 

prašomos būtinai susirinkti, 

nes yra daug svarbių reikalų 

aptarti. Taip pat prašome ne

pamiršti, kad. dabar musų va

jaus laikas, kiekvienos narės

priedermė nors po vienų naujų 
* ♦ . ( ' *

narę įrašyti į kuopų.

Ta pati.

Roseland. — Roselando Lie- 

J tuvių Klubų ir Draugijų Sa

vitarpinės Pašalpos Susivieni

jimo paprastas susirinkimas į- 

vyks kovo 14 d., 7:30 vai. va

kare svetainėje 341, Kensing- 

ton Avenue. Susirinkime bus 

raportų, pranešimų ir svars

toma nauji reikalai. Visi na

riai-(rėš) ir visi, kurie nori

te prisirašyti, atsilankykite.

Sekretorius.

SPORTAS
RISTYNĖS.

Marąuette Park. — Taip, 

mūsų kolonijoj įvyks ristynės. 

Tai naujienybė šioje apylin

kėje. O įvyks ateinantį tre

čiadienį kovo 12 d., 7:30 vai. 

vak. Risis dviejų klubų pagar

sėję drutuoliai.

Ristynės bus lietuvių para

pijos salėj, prie 68 ir So. 

Washtenaw.

Įdomu bus visiems pamatyti 

tas galingi} vyri} imtynės.

Vietinis.

Gerb. Redakcija;

Dėkoju “Draugui” ir Peo

ples Fum. kompanijai už 

taip gražų programų, suruoš

tų kovo 3 d., šių metų. Manau, 

kad ne vienas lietuvių gėrė

josi tuja lietuviška valanda.

Maža turim tokių įstaigų, 

kaip “Draugas” ir Peoples

GIRLS SPORT.

5

5
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Basket Bali Standings.
W. L. 

1

1

2 

4 

6 

7

A
b

Providence 

AV. Pullman 

Cicero 

Bridgeport 

Brighton Park 

Roseland

Providence and W. Pullman 

are tied for first place. Ci

cero lankiu g second, Bridge

port. third, Brighton fourth, 

and the lašt būt not tbe least 

is Roseland in lašt place.

Funny tliings do liappen 

,'once in a while. AVhen West 

Pullman defeated Providence 

by a score 3-2 it sure knocked 

'the people of their feet. AYe 

Jare sure tliat this will ne- 

ver happen again. The best 

jteam can wi n ahvays, because 

the interest in the game is 

forgotten. It is a good medi- 

eine to lose one game.

AV. Pullman has a very ni

ce tehrn. EVerV one enjoys 

to see the girls do tlie ąuiek 

passing on the floor. It sure 

takes a good eoach to make a 

goo<l team. i c

Another surprise is tliat 
Bridgeport defeated. Brighton 

Park girls. It sure was a 

J sliock to all of tlie girls. Tliat 

sure was a fight. It was 

įthonglit that Bridgeport would 

lfall in the lašt plaee; būt just 

a little ūiore practiee tliey 

pulled’tliemselves out of the 

lašt place. AVell, Roseland is 

in the lašt plaee, būt they mi- 

'ght surprise tlie people yet, 

jeause they defeated Bridge

port lašt week by a score 

116-4. So, you see that the girls 

are Štili taking interest, and 

vorking very liard to get so- 

mevhere. I sure give Roseland 

girls n lot of credit. Altlio 

they have no eoach, they sure 

try liard.

HARDWARE & PAINTS

Boys Bali Benrlng Skeltai geros lš- 
dlrbystės, Ilgam dėvėjimui. |1 75 ver- 
čios speniai . . ........................................ 81.20

Už'alkom Union 
žema kaina.

JOHN DERINGIS
4414 8o. Rockwell Street Tel. Lafayette 4689

Furn., Co., kurios rūpintųsi pa

laikyti lietuviškumų taip 

mūsų brolių ir sesučių Ame

rikoje. Tikrai reikia didžiuo

tis, jog turime tokias įstaigas, 

kurios dirba ne tik savo la

bui, bet ir visiems lietuviams.

Studentas,
Beloit, \Vis.

VYČIŲ APSKRIČIO SUSI
RINKIMAS

L. Vyčių Apskričio susirin

kimas įvyks trečiadieny, kovo 

12 d. 8 vai. vak.,. Aušros Var

tų par. salėj. Visos kuopos pra 

Somos atsiųsti delegatus.

Valdyba.

Brighton Park girls sure 

fight liard, būt it seems that 

tliey do not pnt all that they 

liave in a game. They either 

loose easy of win easy. For 

instance take Cicero, vhy that 

team vili fight or die. That 

team is sure a fighting teain. 

I am looking for Cicero to 

pull themselves in the first 

place before the season eloses. 

They sure can do it, because 

tliev liave tlie material. Bad 

brakes vili l>e tlie only thing 

tliat will keep tliem back.

Providence has a one heart

PRIVERSTI PARDUOTI.. . t ▼ *
Už $475 gausi gražius ra

kandus 4 kamb., tik 60 dienų 

Ivartotus. 3 šmotų šilko rayon 

parloriaus setas, du 9x12 AVil- 

ton kaurai, 8 šmotų riešuto 

medžio valgomosios setas, 4 

šmotų miegamosios setas, lem

pos, veidrodis, 5 šmotų dinette 

setas, įvairiems reikalams sta

las, peiliai, šakelės, paveiks

lai. Viskas už $475. Pristatysi

me, paduodam ir skyrium. 

8228 Maryland avė. 1 apt., 1 

blokas į rytus . nuo Cottage 

Grove avė., Chicago, III., Tol. 

Stevart 1875.

1ŠSIRENDUOJA kamba

riai, gerai įtaisyti, visi pato

gumai, karštu vandeniu ap

šildomi. Randasi 2305 South 

Leavitt. Kreiptis pas savinin 

kų

K. KULBĮ
' 2131 W. 23 Place

1-mas floras

Loomts maliava balta Ir 
visokių spalvų. Galima var
toti iš lauko arba viduje.
Tik ............................ 81.48 r«1.

Champion varnlsh: varni- 

shts dol visokių vartojimų.

Tik ....................... 81 38 k"l.

Hardtvare skeltus. Stei^-Ladders 6 pėdų. ge
rai padarytas bargenas 81.29

team. A team tliat vili let 

one individual do tlie work. 

lt is a tentu that vili co-opera- 

te. The girls do not eome out 

ou the gyni floor to vaist 

their energy and loose u ga

me. They come out to vin and 

they do. They liave their 

mintis sėt to vin and By Jo 

they do.

lleve is some nevs to all 

of the girls. At the end of the 

season AIL of the best players 

vili be seleeted from diffe- 

rent teams of tlie League. E- 

nough girls to havo tvo nice 

teams, and play against Tay- 

lor Trunk Girls. I knov that 

every giri vili agree vitb this 

matter. Tlie mysterious eye 

is kept on all of tbe girls 

tliat play basket bąli in the 

league. And soon a meeting 

of all of the managers will 

be ealled and it vili be deci- 

ded upon. So girls here’s a 

chance for every one to do 

vour par t.

G. Bogutaitė, rep.

IŠLEISIĄ BILIONĄ 
DOLERIŲ

AVASHINGTON, kovo 10. 

- Prekybos sekretorius La-

RamovaJ
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chįcagoj

Ut. Ser. ir Ketv. Kovo 11,
12 ir 13 

‘DYNAMITE”
Dalyvauja Conrad Nagel, 

Kav Johnson, Julia Fay.

Iš gyvenimo išdykusių tur

tuolių.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

HOTELIS
Dideli, gražūs, švarūs kam

bariai nuo $3.00 savaitėj ir 

aukščiau. Karštu vandeniu šil

domi, maudinės.

2047 W. 21 Street

A. ALESAUSKAS

MOTOR EXPRESS
Mes permufuojame-perveža- 

me pianus, forničius ir kito

kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 

geriausios rųšies už prieina

miausių kainų. Musų patarna

vimas yra greitas, geras ir 

nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes perveža»ne daiktus ir į 

kitus miestus.

Phone Lafayette 251B
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET OHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 

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

f
iaskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 

iudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 

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

tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Sn visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 

2621 W. 71rt 8t., Hemlock 0367 Res. Grovehill 1680

Antradienis, Kovo 11 d., 1930

mont paskelbė, kad trys val

stybės — Nev York, Pennsyl- 

vania. ir Ohio, šįmet viešiesie- 

fms darbams išlcisinneios vie

nų biliona .dolerių.

PAI FAK AU brolio Vinco 

Stankevičiaus, kilęs iš Puns

ko par. Budnikų k. Girdėjau, 

kad esųs Cannecticut valsti

joj. Pats ar žinantieji atsi- 

šaukit.

ANDRIUS STANKEVIČIUS
4411 So. Talman Avė. 

Chicago, UI.

Del geriausios rųilee 
lr patarnavimo, Šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olaells šviežių kiauši* 
alų, sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savin lnkaa

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1888

MAROUEnE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

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

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8888

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Jvalrlaufelus namus 'prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6528

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockvrell Street

MORTGEČIAI-PASKOLOS

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 riebų dienų. 
Perkama real estete kontraktus. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 8500,008.88 
8884 SO. KEDZIE AVENUE 

Tat Lafayette <788-8718

SKOLINAM
PINIGUS

$100 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių

J. NAMON & CO.
9418 W. Marąuette Road

Arti Western Avė. 
Telefonas Grovehill 1038


