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Katalikai pasaulionys turVfcnnų už-
davlnl, — Jneiti j Šeimynas Ir j vi
suomenę Kristaus mokslą, atnaujinti 
žmonių dvasia. JSzaus širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai mūsų 
užduotis. "Draugas" padės jums tą 
apaštalavimo darbą atlikti. Užtat, 
skaitykit© ir platinkite "Draugą." 

i 

DAILY FRIEND 

"Draugas" atstovauja organizuotų 
katalikų minti, remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugijas, sąjungas, para
pijas ir lietuvių kolonijas. "Draugas** 
džiaugiasi didele katalikų parama it 
nori, kad toliau pasilaikytų tie prle-
teliški jausmai. 

mm 

No. 87 3fc A C 0 P Y 
"Draugas" 2334 8o. Oakley Avenu* 

CHICAGO, ILLINOIS, KETVIRTADIENIS, BALAN DŽIO (APRIL) 11 D., 1929 
ENTERED Afl SECOND-CLASS MATSR MABCH II, 1916, AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THB ACT OF MARCH I, 1179 
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Telefonas: Roosevelt 7791 
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KOLUMBO VYČIAI MEKSIKOJ 
AREŠTUOJAMI 

DURANGO VALSTIJOJ KATALIKŲ 
TARPE TERORAS ATNAUJINTAS 

Revoliucionieriai Iš 
Juarezo Atsimetė 

-

VALDŽIOS KARIUOMENE 
CHIHUAHUA MIESTE 

= VALDŽIA SENĄ BUTĄ NUPERKA 

SAN ANTONIO, Tex., bal. 10 
— .Vietos laikraštis La Prensa išJ 
Durango, Meksikoj, gavo žiniųj 

I 
kad Durango valstijos naujas gu | 
bernatorius katalikų gyventojų taf 

I 
rpe naują terorą iškėlė. Jo parė* 
dymu imta areštuoti įžymieji K&-
lumbo Vyčių organizacijos nariai. 
Valdžia juos kaltina, buk jie re
voliucionieriams pagelbos teikia. 

Durango valstijos gubernatorius 

perėjo revoliucijon. Tada Calles'o 
—Gil valdžia ten gubernatoriauti 
pasiuntė saviškį, kurs tuojaus ti
rono Calles'o valdymo metodas 
paskleidė. 

Naujas gubernatorius katalikus 
kovoti apginklavo raudonuosius a-
grarus. , ) 

Durango valstija, su maža iš
imtimi, yra katalikiška. Tenai da
ug Meksikos katalikų darbuotojų 
gyvena. 

JUAREZ, Meksika, bal. 11. — 
Revoliucionierių visos jėgos atsi-

|meta į Sonora valstiją. Tokiu bū
du ir pasienio miestą Juarcz re
voliucionieriai apleido. 

• 

Miestas pavestas Meksikos gene
raliniam konsuliui EI Paso, Tex. 
Šio pastarojo pastangomis suorga-
nizuota sargyba miestą saugoti. 

Revoliucionierių viršininkai pri-

LIETUVA LENKIJAI TAIKĄ PASIŪLĖ 
Lietuvos vyriausybė per Lenki

jos pasiuntinybę Berlyne įteikė 
I lenkų vyriausybei provizorinio e-
konominių santykių sutvarkymo 
projektą tarp Lietuvos ir Lenki
jos. (Elta). 

APIE LATVIUS LIETUVO 

teRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
j PROTESTAS 

J. Valstybių valdžia Washingtone nupirko butą, va
dinamą "Old Brick Capitol". Butas bus nuverstas ir toj 

\ 

Kalbėjo kongresmonas 
Sabath 

Bridgeporto kolionijos, Chicagoj, 
lietuviai užvakar vakare Lietuvių 
Auditorijoj turėjo susirinkimą 

Santarve Prieš , Vokietijos Socialis-

.pažįsta, kad Chihuahua miestą va-,vietOJ bus pas ta ty t i Vyr iaus iam Te i smui rūmai . Čia atvaiZ-'protestuoti prieš policiją ir sau-
duojama, kaip gen. prokuroras Mitchell įteikia 229,200 suosius šnipus, kurie be "waran-' 
dol. čekį National Women's partijos reprezentantetns. Tai tų" pradėjo veržtis j privatinius 
partijai sakomas butas prigulėjo. 'namus. 

Kalbėjo kongresmonas Sabath. 

Reparacijų 
Mažinimą 

KONFERENCIJOJ PASITA
RIMAI SULAIKYTI 

! 

tai Atsakomybes 
Vengia 

SAVIŠKIO KANCLIERIO 
REIKALAUJA ATSISTA

TYDINTI 
-

ld/ios kariuomenė be pasiprieši-
nimo užėmusi. 

Revoliucionieriai Sonora valsti
joj naujas pozicijas užims. Jei jie-' 
ms nebus galimybės valdžios ka
riuomenę nugalėti, tada bus iškel
ta ' taip vadinama partizanų kova. 

- Žurnalas "Burtnieks", užsibri 
žęs aprašyti svetur gyvenanell 
latvius, pradeda nuo latvif. Li< 
tuvoj. Pasak jo 1928 m. statistil 
Lietuvoj buvo 1881 Latvijos pi 
lietis. Latviškai gi kalbančių 
per 40,000(1). Visu pasieniu m 
Palangos ligi Eglaitės, 500 kli 
plote esą 35,000 latvių. Sulig 
skritimis latvių skaičius pasiskii 
sto šiaip: Mažeikių apskr. — 4,* 
proc. ' (visų vietos gyventojų)] 
Šiaulių apskr. — 2,67, Biržų aj 
skr. — 2,97, Kretingos — 0,63, E | 
žerėnų — 0,14, Panevėžio — 0,12 

Nusiskundžiama lietuvių įstaij 
pastangomis latvius sulietuvinti| 
Latvių laikraščiai, pavyzdžiui! 

KINIJOS NACIONALISTŲ 
PREZIDENTAS OFISĄ 

APLEISIĄS 

Praneša, kad revoliucionieriai T u o t J k s , u j i s proklamaciją 
buvo priversti iš Juarez'o atsimc 
sti. Prieš juos valdžios agentai 
pradėjo aplinkinius gyventojus o 

paskelbė 

n. Kini-SHANOHAI, bal 
rganizuoti ir ginkluoti. » }jos nacionalistų valdžios ekzeku 

' ' ' ' jtivio komiteto prezidentas 
GEN. CALLES MAZAT-

LANE 
PARYŽIUS, bal. 11. — Repa

racijų mokėjimo konferencijoj ve- BERLYNAS, bal. 11. — Galu-
dami pasitarimai sulaikyti, kada tinų reparacijų nustatymo konfe-
santarvės valstybių delegatai ne- ,rencija Paryžiuje sunkiai vedama. MEXICO CITY, bal. 11. — Me-
sutiko mažinti metines reparaci-. Ministerių kabinete kilo nesusi- ksikos karo ministeris gen. Calles 
jas, kurių mažinimo Vokietija rci- pratimų del reparacijų ir to pa- s u nemaža kariuomene į .Mazatlan ? 

kalauja. [sėkmėje centro partijos ministę 
, riai kabinetą apleido. I 

Socialistų vadai dabar savo ka-
Ligšiol ,Vokietija kas metai po 

595,500,000 dolerių reparacijų mo
kėjo. J i nori,šią sumą dar daugiau nclierio Mueller'o reikalauja atsi-
sumažinti. Santarvė tam priešina- j statydinti, kad partija nebūtų at-
si, bet jos delegatai galutino Vo- 'sakominga už aukštų reparacijų 

i 
kietyai pasiųlymp dar nepaduoda, nustatymą. 

Francijos spauda puola J . Val
stybes už tą Vokietijos nusistaty
mą mažiau kas metai mokėti. 

SĄMOKSLAS MUKDENO 
VALDŽIĄ NUVERSTI 

nuvyko. Iš tenai jis pradės vei- j 
kimą prieš revoliucionierius. 

Ohihuahuoj prieš revoliucionie 
rius veikia gen. Almazan. 

GEN, ESCOBAR SONOROJ 

ŠVEICARIJOJ PROHIBI-
CIJOS KLAUSIMAS 

GENE VA, bal. 11. — Ir Švei
cariją palietė prohibicijos liga. 
Atsirado prohibicijos šalininkų, 
kurie išreikalavo tuo klausimu re
ferendumą pravesti. 

Federalis Šveicarijos susirinki
mas tam referendumui gegužės 11 

TOKYO, bal. 11. 

AGUA PRIETA, Sonora, bal. 
11. — Airplanu Čia atvyko vyriau
sias revoliucijos vadas gen. Esco-
bar. 

Mandlu-
— 

gen. 
Ohiang Kai-shek prokliamaeiją pa
skelbė. Jjs yra Hankowo mieste. 

Prokliamacijoje jis pažymi, kaip 
tik baigsiąs šią pradėtą prieš ko
ntrrevoliucionierius ir reakcionie

r i u s .kampaniją, tuojaus atsistaty
dinsiąs, ty. pasitrauksiąs ne vien 
iš militarinės tarnybos, bet ir iš 
šalies politikos, kad tuo būdu na
cionalistų valdžiai priešų skaičių 
sumažinti. 

Kai-kas spėja, kad jo proklia-
macija yra ne kas kitas, kaip tik 
politinė strategija. Jis seniau bu
vo atsistatydinęs, bet atgal gryžo. 
Gal ir šiuokart jo toks pat tiks
las. 

MIRĖ BALTIMOR£S 
VYSKUPAS 

;Jis nurodė, kad piliečiai turi pil
ną teisę "reideriams" be "waran-

, tų" pasipriešinti ir jų neleisti 
BALTIMORE, Md., bal. 10. — . -

į savo namus. Kongresmonas pa-
Mirė Baltimorės arkivyskupijos' v .. r_ 3 •• • .•• 

* ** zymejo, kad jis nemmtija apie 
vyskupas pagelbėtojas O. B. Cor- • • • v- - n • T> * *i 

. i pasipriešinimą ginklais. Bet atka-
rigan. Velionis buvo taipat arki- . . . (( . , . ,, -, . 

f i klius reidenus' nuo namų durių 

vyskupijos generaliu vikaru. 

LEMONTE BANKĄ 
APIPLĖŠTA 

gražiuoju praginti. 

15,000 dol. pagrobta 

rijoj susektas sąmokslas Mukdene YyjSCONSINE LĘGISLATU-
valdžią sugriauti. 

Sąmokslo priešaky yra japonas 
Kobinata, 30 m., su 14 kitų ja
ponų. Jiems turėjo gelbėti 160 
mandžurų plėšikij. 

ROS SESIJA 

Susirinkime padaryta dvi rezo
liucijos, prieš prohibieiją~*ikr«$i^t 
ptos. 

Vakar ryte penki plėšikai už
puolė First National banką Lemo-
nt'e, pietvakariniam Chicagos prie 
niiesty. 

Bankos prezidentą, kasierių su 
asistentu ir buvusius bankoj vyrą 
ir moteriškę piktadariai į buto rū
sį suvarė, pagrobė 15,000 dol. ir 
automobiliu nuvažiavo į Chicagos 
pusę. 

KABINETO NARIAI 
CHICAGOJ 

"Jaun. Zinas" visai neįleidži* 
Latviai esą priversti skaityti 
tuvių laikraščius. Šiaulių apskri] 
ty, Papilės valsčiuj, BulinišMų U 
tvių kolonijoj esą 50 latvių vai-j 
kų, bet mokykloj mokinama li< 
tuvių kalboj. 

Deja, tentą stebėtis dideliu sfc 
rtumu tarp oficialės (1881) 
neoficialės (40,000) statistikos 
vinių. ti R.5 

Vakar Chicagoj lankėsi ir pra
kalbas sakė du prezidento Hoover 
kabineto sekretorių, Good, karo 
sekretorius, ir Lamont — komer-

LITURGINES MUZIKOS 
MOKYKLA 

A-
^VIADISON, Wis., bal. 11. — 

Valstybės legislatura pradėjo * j l WASHINGTQN, bal. 11 
'siją ir tarp kitko imta darbuot i s , m e r i k o s Katalikų Universitete Li-

Pirmasis tikslas jų buvo sunai-' r a t i f i k u o t i gyventojų referendu- erginės Muzikos mokykla steigia-

d. paskyrė. 

300 KINIEČIŲ GAISRE 
ŽUVĘ 

kinti šviesą gaminančią įstaigą, 
sudinamituoti miesto vartus, įpuo-

.lus į miestą išžudyti valdininkus 
ir visus valdžios ofisus užimti. 

Kobinata ir jo sėbrai suimti. 
Suimtas sakosi norėjęs Mukdeno 
valdžią sugriauti dėlto, kad ji e-

LONDONAS, bal. 10. — Anot santi Japonijai priešinga, 
žinių iš Shanghajaus, kilusiam 
gaisre mieste Pootung, sale Shan
ghajaus, apie 300 kiniečių žuvę. 

37^ VYRAI ĮGULOS ŽUVO 

DU NAUJU J. V. AMBA
SADORIŲ 

LONDONAS, bal. 11. — Dal
matijos pakraščiuos, Adriatikos 
juroj, rusų garlaivis Una nuske-! j f li 
ndo. 37 vyrai įgulos žuvo. 

6 STUDENTAI PAŠALINTI 

CHAMPAIGN, M., bal. 11. — 
Iš Illinois Universiteto 6 studen
tai pašalinti. Iš jų 2 pašalinta už 
vagystes, kitu 2 už girtavimą. 

. WASHINGTON, bal. 11. — 
Pranešta, kad buvusis J . Valsty
bių viee-prezidentas Dawes bus 
paskirtas ambasadorium Britani-

1 I 
\ 

Gi senatorius Edge, rep. iš jNf. 
J., ambasadorium Francijai. 

ROMON IŠVYKO 

PROVIDENCE, R. I., bal. 10. 
— Vietos diocezijos vyskupas Hi-
ckey Romon išvyko. 

mą prohibicijos reikalu. 
Gyventojai balsų didžiuma at

šaukė valstybinį įstatymą vykinti 
prohibiciją, ką legislatura turi pa
tvirtinti. ! ) 

Legislaturai nėra kitokio išėji
mo, kaip tik prisitaikinti didžiu
mos reikalavimui. Bet sausieji e-
lementai darbuojasi ratifikavimui 
pakenkti. Sausieji nori didžiumos 
reikalavimus ignoruoti. 

ma. 

500 STUDENTŲ RIAUŠES 

BOMBOS SUSEKEJAS 
AREŠTUOTAS 

I NEW YORK, bal. 11. — Areš
tuotas pastos tarnautojas (porte
ris) negras, kurs aną dieną pas
toje susekė bombą, gubernatoriui 
siunčiamą. 

Tarnautojas įtariamas, kad ta 
bomba, tai jo paties darbas, kad 
tuo būdu promociją laimėti. 

PLATINKITE "DRAUOJV 

PHILADELPHIA, Pa., bal. 11. 
— Pennsylvanijos Universiteto a-
pie 500 studentų sukėlė riaušes. 
23 riaušininkai areštuota. 

PLATINO NETIKRAS 
ŠIMTINES 

Kovo 6 d. Šilalėj per turgų bu
vo paskleista netikrų 100 litų ba
nknotų. Dalyką ištyrus, paaiškė-

IŠ CHICAGOS MEDICAL 
SOCIETY GYDYTOJAS 

PAŠALINTAS 

Chicago Medical Society gene-
ralės tarybos susirinkime iš šias 
organizacijos pašalintas Dr. Louis 
E. Schmidt, gydytojas filantro-

VYTAUTO DIDŽIOJO 
JUBILIEJUS 

Policijos komisionierfaus 
įspėjimas 

Chicagos policijos komisionie-
rius Russell, gavęs daug protestų, 
paskelbė policijai įspėjimų, kad 
be teismo "warantų" jie nedrįstų 
ineiti į privatinius namus svaiga
lų ieškoti. 

Haffa eisiąs kalejiman 
Buvusis Chicagos aldermonas j s r o priežastis neaiški ir ji t i 

Vytauto Didžiojo jubiliejui U( 
liai rengiasi. Kovo 13 d į\ 
vyriausiojo komiteto posėdis, 
tarta statyti didžiulis pj 
Vytauto atsiminimui Kaune, 
to, bus steigiami apskričių ir vdl\ 
sčių bei miestų komitetai, kuru 
vyriausiam komitetui eis į 

M. U1 tt 

BATŲ DIRBTUVĖJ 
GAISRAS 

Kovo 13 d. Kaune, Falko^ 
batų dirbtuvėj kilo gaisras, 
metu apdegė mašinos ir daug 
tų. Nuostolių siekia apie 20,( 
litų. Turtas buvo apdraustas. Gai-

pas, už tai, kad jis neturtingiems I Haffa, kurs už prohibicijos įstary-*™* 
žmonėms dykai patarnauja ir rei- m 0 peržengimą nubaustas dviem 
kalauja, kad visi gydytojai taip metais kalėjimo, išsprendęs neap-

H M. Ii ." 

elgtųsi. ; V 
Dr. Schmidt už savo tuos pa

tarnavimus atlyginimo apturi iš 
labdaringųjų organizacijų, kas e-
są priešinga medikalės etikos pri
ncipams. 

eliuoti ir eiti kalejiman. 
PASIKEITIMAI SPAUDOJ 

Vyras suraižytas 
Stevens hotelio angoje peiliu 

Ėjęs rusų kalba "Aidas" (E-
cho) liovėsi ėjęs savarankiškai, ji£ 
virto vieno lapelio priedu pr« 

Segonia". Pakeitęs šeiminii 

SVAIGALŲ KLAUSIMU 
REFERENDUMAS 

SPRINGFIELD, IU., bal. 11. 
— Prie biliaus atšaukti valstybėje 
prohibicijos vykinimo įstatymą že-

• 
mesnieji legislaturos rūmai balsų 

jo, kad banknotus platino Klaipė- 4.,_, . . • • , , - , . . 
• ' didžiuma prisegė priedą, kad jei 

dos krašto gyventojai, kurie po 
turgaus tuoj išdūmė. 

Po kiek laiko Klaipėdos krašte 
platintojai buvo suimti. Tai buvo 
David Kuršat, Erich Kuršat ir 
Maksas Gorgelis. 

Į Šilalę buvo atvykę speciališ-
kai platinti banknotų. Banknotų 
dirbėjai dar nesugauti. "*k." 

suraižytas H. Townsend, 42 m., iš j 
Milwaukee, atvykęs American pakeitė, pasirodo, ir skūrą. Su 
Foundrymen's Assoeiation šuva- mėgimu kartoja iš " L . A . " ir M 
žiaviman. Paimtas5 į ligoninę ir M tolvgiiį šaltinių visa, kas ti 
abejojama apie jo pasveikimą. Įg a l i °nti neigiama apie opozicij 

Raižytojas Bart Rogers, 54 m., 
chieagietis, suimtas. 

Kalejknu nubaustas 
Frank Majeranowski, 21 m., au 

tomobiliu suvažinėjo ir tuo būdu 
legislatura įstatymą atšauks, šis' užmušė M. Dunne. Už tai teismo 

ypač krikščioniškųjų grupių, 
ptilijų giminė susilaukė išgamų i 
dvikojo egzemplioriaus. "R/*1 

klausimas turėsiąs but įduotas gy
ventojams balsuoti, ty. referendu
mui. 

Kai-kas pastebi, kad legislatura, 
pravezdama įstatymus, nereikalin
ga gyventojų atsiklausimo. Gi ka
da reikia įstatymą atšaukti, tada 
į gyventojus kreipiamasi. 

nubaustas kalėjimu nuo 1 ligi 14 
metų. Į 

Lenkai buvo suėmę Vilniaus lie
tuvių moksleivių skautų draugini
nką Praną Žižmarą. Jo suėmimo 
priežastys dar lig šiol nėra žino
mos. "M. Ii. 

CHICAGO IR APYLINKĖS* 
- Daugiau lietaus ir šalta. 

PINIGŲ KURSAS 

19 

Lietuvos 100 litų $10.< 
Britanijos 1 sv. sterL 44 
Francijos 100 frankų 3J 
Belgijos 100 belgą 13.1 
Italijos 100 Ura 5.1 
Vokietijos 100 markiu 23.711 
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44 6GA0GAS 
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius 

PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00, Pu
sti Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tų — $4.00, Kopija .03c. <*•*-

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrą-
žiną, jei neprašoma tai padaryti ir neprislunčiama tam 
tikslui pašto ženklų. 

RoOktorius priima — nuo 11:00 iki 11:00 vai. 
kasdien. » » « • • ' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Skelbimai sekančiai dienai pr i imami iki 5 

vai. po p i e t 

"DRAUGAS" 
LITHUANIAN DAILY FĖIEND 

Published Daily, Except Sunday. 
SUBSCRIPTIONS: One Y-ear*— $$.00; Slx Montha 

— $3.50, Three Months — $2.00. One Montn — 75c. 
Etrrope — One Year — $7.00, Six Months — $4.00, 
Copy — .03c. t , .'; • 

Advertising In "DRAUGAS" brings best results. 
Advertising rates on application. j . 

" D R A U G A S " 2334 So. Oakley Ave., Chicago. 

f IŠEIVIJOS REIKALAS, I 
I l — I 
V • • I i tmęm&įmm i • ~ 

J a u nebepirma ka r t a spaudoj kalbamą 
apie emigraciją ir emigrantų reikalus. T a pro
ga dažniausia puolamos yra emigracijos kon-
toros del neišmanančių keleivių išnaudojimo. 

Kontorų ginti netenka. Jo s neretai ne tik 
papras tam žmoniškumui, bet ir formaliems is-
tatymų nuostatams nusižengia. Svetimšalių 
laikomos, tos kontoros te tur i vieną rūpestį : 
daugiausia pelnyti , nesvarbu, kad tai bus pa
dary ta emigranto kišenės, sveikatos ar, paga
liau, ir jo gyvybės sąskaitom 

i i . . . . 

Neretai tenka tuo 3 skundus išgirst i spau
doj, viešai; kiekvienas toks viešumon patekęs 
skundas kiek sujudina, pr iverč ia pašnekėti, 
Dtst sumanoma kai Kas daryt i , bet prakt ikoj 
visa lieka kaip buvę. Neturint savo laivyno, 
savo agentūrų, be abejojimo, yą\ nelengva iš 
Cttoas padėti pačiam reikalui. Bet nemanom, 
kad tam visai nebūtų galima bet ką nors re
alaus padaryt i . " E l t a " pranešė, kad Brazili
jon paskirta.s Lietuvos konsulas; ta i jau bus 
nemaža paspirt is niusų emigrantams; jie tu
rės oficialų globėją, kuriam, manom, nekar tą 
pavyks padėti tolimame krašte atsidūrusiems 
lietuviams. J i e galės pasiskųsti ir skriaudo
mis, kurių jiems tenka neretai pa t i r t i kelio
nėj: Svarbiau, kad a tvykę į svetimą kraštą 
lietuviai galės išvengti konsului padedant ne
žmoniškų vertelgų ir sukčių pinklių, į kurias 
t ie stengiasi įvilioti vietos kalbos, papročių 
bei įstatymų nežinančius emigrantus. T a d 

; droyėms, nes nebūtų skleidžiama kar ta is pra-
. manytų, konkurentu fabrikuojamų žinių, ne
kalbant jau, kad tokia kontrolė apsaugotų 
mūsų; žmones nuo išnaudojimo, o jaunas mer
gaitės ir nuo pardavimo į paleistuvybes na
mus^ Atvykimo vietose tokią kontrolę galėtų 
at l ikt i mūsų konsulas, pat ikr inęs a tvykusius 
emigrantus , i r pr i imdamas skundus, jei kurių 
butų. Bendrpvės y ra užinteresuotos, nes ne
mažai emigrantų išveža, i r tam tikromis są
lygomis, be abejojimo, p r i t a r tų t ikra i kontro
lei. Pagal iau, vyriausybė galėtų ir kiek griež
čiau savo reikalavimus pareikšt i . 

^ Tiesa, šiandien vokiečių agentūros Veikia 
pas nius, prekybos sutartį pasirašus, ne kon-

. eesijos pagrindais , bet toji aplinkybė dar pil
nai neatima galimumų ta ip a r k i ta ip kontro
liuoti jųjų vekimą. Tuo a r k i tu būdu bus ta i 
daroma, nesvarbu, y ra tik būtina, kad, paga-

. liau, tas reikalas butų t inkamai sutvarkytas . 

Iš Kovos Už Spaudos Laisvę 
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(Iš Dr. Al. Ąft Eačkaus atsiminimų. Rašyta 1922 m.) 
rgybinio prisiartinęs, nepatėmyti-
noje vietoje signalizuodavo medžio 
šakutės barkštelėjimu, arba pauk-
! ščio čiulbtelėjimų. o sargybinis 
atsakydavo tam tikru ginkjo takš-

(Tąsa) 

Tokiu "būdu tai geriausia vykda
vo knygnešiams pigiai ir patogiai 
knygas pernešti; prūseliams bū
davo gardaus juoko, o sargybiniai 
nei nedasiprotėdavo. kad tai yra' 
tik gudriai sugalvotas "kamuflia

žas 
y I 

Kiti knygnešiai eidavjo iŠ Prū
sų būreliais po 3, pė(ž4 žmones. 
Vienas jų būdavo vadas. Vado už
duotis būdavo "praskinti" kelią. 
Už tą darbą vadas gaudavo nuo 
5 iki 20 rublių. Kaip žinome, sa
rgybiniams nevalia šauti ar pe
reiti j Prūsų pusę. Tada vadas 

Bet emigracijos mausimo šių t rukumų ' drąsiai eidavo prie sargybinio, at-
pašalinimas da r neišsprendžia; j i s l ieka visoj sistojęs Prūsų pusėje sakydavo: 
pilnumoj. Emigracija nepaisant uždaryto kelio "Zemliak, ką tu eia vargsti,, per-
\ Jungt ines Amerikos Valstybes ne tik nesu- leisk mus 4 vyrus per rubežių, 
mažėjo, bet pastaruoju laiku lyg ir didėti i- gausi 5 rublius ir boiiftą Snapso; 
ma. Be abejojimo, čia veikia daug įvairių jei esi gudrus, tai ] minesį pada-
i'aktoriu, nepaskutinis y ra ir sunkus ekono- rysi apie 10n rublių'". Beveik 
minis krašto būvis. Nederlius da r tik žymiai kiekvienas sargybinis norėdavo 
ja. pasunkino; daug sveikų, stiprių, bet be grįžti į savo "rodiną" užsidirbęs 
darbo rankų, jei t ik sugraibo kiek pinigų ke- šiek tiek pinigų, tad pagundai 
lioriei, ryžtasi į nemanomą kelionę. Tie žmo- pasiduodavo ir knygnešfus per ru-
nės mano nieko nerizikuoją, nes ir čia -esąs bežių perleisdavo, ėdriausia bu-
vargas, dažnai neturėdami supratimo apie ti- davo knygnešiams, jei ties kuriuo 
krų vargi}, koki teks ki tur vargt i . Bet to ne- punktu galima būdavo papirkti 
paisoma. J e i šie metai neduos, ypač nukentė- du sargybiniu. Papirktieji sargy-
jusiose vietose, gausingo derliaus i r žemės biniai nusisukdavo kur į šalį, ap-
ukio krizis dar kelis metus tęsis, tai emigra- : sidairydavo ar nėr kur pavojaus 
cija ne tik nemažės, bet dargi didčs. Kiek iš kitur, pamodavo runka, tada 
nuostolių j i daro mūsų tautai , dažnai sveikiau visi knygnešiai vikriai per rūbe 

telėjimu arba nosies nusišnypšti-
mu. Jei pasitaikydavo ne tas sar-
gybinis, tai, žinoma, signalo ne
suprasdavo. Tuomet jau reikdavo 
imties kitokių priemonių, kad per 
rubežių perėjus, arba prisieidavo 
nepažįstamą sargybini \ pagundą 
vesti. 

Senus sargybinius lengva papir
kti, bet su naujokais tai būdavo 
tikras vargas. Naujokai netik pa
tys bijodavo kyšių imti, bet net 
ir senesniuosius įskųsdavo. BSet to-
kia padėtis tęsdavosi ne ilgai, nes 
naujokai arba prągudrėdavo, arba 
durnesaiems naujokams senesnieji 
atkeršydavo.. -

Vieną sykį, ties geru knygne
šiams punktu pastatė naujoką sa-
rgybinį, pilnai savo "prisiegai" 
ištikimą. Nei už jokius pinigus jo 
negalima buvo papirkti!* Net visą 
pusmetį knygnešiai ties tuo pun-
ktu turėjo vargo. Ir, štai, knyg-
nėšiams gerai pažįstamas senesny-
sis, gavęs nuo knygnešių su opiu
mu užtaisytą papirosą, užfundino' 

f- i i ia E. Vileišienė, kur i dabar darbuojasi 
Cliica'goje. Šį vakarą, 8 vai., kalba Šv. Ju rg io 
par . salei, r^-nia Vileišiene Lietuvių tautos dir-
yoje energingai darbuojasi j au 43 metus. Paverg
toje Lietuvoje j inai šimtus našlaičių ir netur t in
gų moksleivių globoja. Del jos energingo tau
tinio vekimo lenkai d a u g kar tų ją ir kalėjiman 
buvo pasodinę. 

tą papirosą naujokui. Naujokas Todcl gudresnieji sargybiniai tu- rubežių pasprukti. Išaušo, dienos 
sargybinis tą papirosą surukęs už-' rėdavo kur nors pasislėpę grėblį.! metu eiti negalima. Visi laukia 
migo, o tuo tarpu knygnešiai pa- su kuriuo knygnešių pėdas užžar- ;nakties. Tą naktį ir vėl pradėjo 
vogė jam sinelių ir šautuvą. Kaip stydavo. : šaudyti. Mat, kokie tai sargybinių 

s|, fiziškai ir doriniai, kaimo elementą gaben- žių pereidavo ir girioje_ pasislėp- t a s n a u j 0 k a s jautėsi, kuomet išbu-j Iš Prūsų gryžti su sunkiais kny- "manebrai' ' buvo. 
dama iš krašto, kiek ta i kapitalo a t iduodama'davo; gi vadas po sutartu medžiu do> i r k a s j a m p o t o atsitiko, ne-'gų pundais, jau reikėdavo didelės Sulaukęs trečią ni 
svietimiems — užaugintas žmogus tai nema- su sargybiniu susitikdavo ir ati- iin-l& B c t ^ t u o p u n k t u jau .drąsos, geros sveikatos, gudrumo sus šaudymai! O lietus žarija per 

kiek tų emigrantų vėliau visai (duodavo jam kas suderėta. Sar- ^^ rubežiaus nesaugojo. U « ip jfoycvmtų. Kartais knygnešiam? * dienas ir naktis lyg iš kibiro. ,Vi-
dingsta mūsų tauta i svetimose vietose ištau- gybiniai tokiu būdu labai daugi T p r u s u į nueiti''tūselomis dar!'t#kdavo keletą dienoj ir naktų iš- si* knygnešiai* sušalę, perelapę iki 

Į 

įaktį ir vėl bai-

tėdami — apie visa tai netenka ir kalbėti. Tik pelnydavo. Vienas sargybinis I n c t a j p būdavo sunku. Vieni arit: gulėti prie rubežiaus iki "pasitai- skuros, viens kitą šildo, o čia mai-
P a " l t r o p t ų Nemuiru nuplaukdavo, kiti: kydavo proga į rusų pusę pereiti, sto nėra, išalkę visi kai ' ' c i u c k i a i " -

JI-" : • 
politinis t rumparegiškumas i r paprasčiausias firįšiant į savo "rodiną" 
egoizmas šneka, kai sakoma, kad sau tęva- sisakė, kad uždirbęs nuo knygne- i p rįsitaikę parubeŽy per rubežių į j Vieną metą vėlai rudeny, prk J Du iš "to būrio neištvėrė ir grjžo 
Žiuoja, kam Lietuvoje nepatinka, likusiems š i u v i r 5 1 8 0 ° rublių. Esą, jam eia p ^ ^ j p u s ę nurūkdavo. Kada kny-'pat rubežiaus prūsų pusėje, tie.s atgal į Tilžę; o likusieji trys pa
busią geriau. geriau buvo, nei kitiems Ameri- g ^ y g v m prmų pusėje, tai sar- Šventąja upele, griovy sugulė Ba- j liko ir ketvirtą naktį laimingai 

paskvr imas tokiu konsulu visose tose vietose. 
•» : r 

kur mūsų tautiečiai dažniausia emigruoja, y-
r a pi rma ir būtiniausia sąlyga emigracijos 
tvarkyme. Dęl malversacijų, agentų daromų, 
reiktų pabandyt i t a r t i s su laivų bendrovėmis 
pačiai vyriausybei, stengiantis iš jų gauti ne 
tik paprastos piniginės garantijos, bet i r rea
lių galimumų kontroliuoti ka ip y ra vykdomos 
sąlygos. Gal butų galima, susitarus su bendro
vėmis, turėti valdžios ats tovus kontrolierius 
\ įsuose svarbiausiuose kelionės etapuose ligi. 

• f t f • 

, pav„ emigrantų pasodinimo į transokeaninius 
laikus ir tose vietose, kur j ie išlipa. Manam, 

i 

Tad nė kiek neneigdami emigracijos kenk ko j e. 
• 

smingumo tauta i ir valstybei, manome, kad; ' Nevisada tie patys sargybiniai 
jos bent artimoje ateityje sustabdyti nepa- ™bežių pat raliuodavo^ juos kai-

gybinis gali jam pašvilpti, bet nei kuris, Lukošius, Raekus, Navickas perėjo per rubežių. Parnešė na
šauti nei jo vytis negali. Žinoma,' ir Ivanauskas ir laukia progos pe-
sargybiniams užtai būdavo bėdos, rbėgti per rubežių. Ugi apie vidu-

vyks. J e i t a ip y ra ir, matyt , dar ilgai bus, ta i k a d a pamainydavo. Su sargybi-
yra svarbu pasirūpinti , kad, jos kenksmui- ™is k u r i e imdavo kyšius, knyg 

mo knygas, žinoma ir utelių pul-
kus parsinešė. Mykolas Raekus, 
regis, stiprus vyras, bet grįžęs na-
mo, kai atgulė lovon, tai ir keletą 

Mat, visas rubežius apie porą siek- naktį, kaip ims iš visų pusių sar-
snių yra nupiltas smiltimis, ir jei gybiniai šaudyti, kaip ims. sargy 

guma sumažintume. Kad mušu emigrantai ne&ll vadas susikalbėdavo sutar- "dežurna" užmatydavo ant smil- binių pulkai parubežy lakstyti! ' savaičių išsirgo. 
nebūtų tautiniai žuvę savo tėvynei ir," kad tais signalais. Knygnešys prie sa-' čių pėdas, tai sar^binį bausdavo Šaudė visą naktį, nėr kaįp pei Nereikia manj^ti, kad knygnešia 
juos kuo ilgiausiai rištų atsiminimai su savo | -j-±—j _ ( — . . . ^ - "T.".".:", —-zrpiri: — * ms perėjus per rubežiij, pabėgus 
kraštu, yra svarbu, kad niusų enugrantai bu- tų Afrikuje; radusi patogias klimatines, eko f mo nebus jmanoma aipsau^roti m " ° " ^«i«*r«»*ii 
tų grupuojami didesniais būriais, kad iš jų neminės, politines sąlygas kolonizacijai, tu-
galetų pasidai-yti lietuviškos kolonijos. K o - ' r e t ų — padar ius pirma, jei butų reikalinga 
kia is to butų moralinė, o tam t ikra is atve- specialias sutart is sų tokiais kraš ta is - — 
jais ir materialinė nauda mūsų tautai , aišku kreipt i emigrantus į tuos kraštus, jei jau ne-
ir be ilgesnių įrodinėjimų. Tad^ kad lietuviai galima mūsų žmonių sulaikyti nuo emigra-
svetur pradėtų daryt i savo kolonijėlės, kolo- vimo. Iš atžvilgio į tautos, i r valstybės naudų 
nijas, valstybe tur i pasirūpinti . iš tokio tvarkingumo emigracijoje valstybė 

Valstybė turėtų išt ir t i kolonizavimo s?}- neturėtų gailėtis pradžioje tam tikslui i r lė-
k a d tai butų naudinga ir pačiomis laivų ben- lygas Kanadoje, Brazilijoje, Argentinoje, Pie- šų, jes gr įš su kaupu vėliau; be subsidiiavi-^ j 

mo nebus įmanoma apsaugoti mūsų emigran- kokj pusvarstį, ir jau viskas 
tų nuo iškrikimo visais pasaulio pakampiais, rai. Anaiptol! Knygnešiams reik-
kųr j i e Vėliau ir. dingsta. Mūsų valstybės sa- | davo prasimušti per tris sargybi-
ly^omis yra t a i . nelengvas dalykas,, bet jeijnių eiles, reikėdavo atsargiai slap-
nei'manomas dideliame maštabe, tai bent ma stytis ir bėgti apie 20-30 kilomet-
žame pradžioje jis atrodo galimas. . rų. Tik už 20 kilometrų nuo r u 

Emigracijos klausimas yra Lietuvai svar bežiaus galima buvo laisviau atsl-
bus klausimas ir verta, kad juo butų susini-.kvėpti ir pasilsėti. 6 kartais net 
pintu visu r imtumu, kurio jis y r a vertas. [ir tolokai nuo i^bežiaus tekdavo 

--
R y t a s " . su policija susidurti. 

*- "t* v* *.r^ * . . . nnr> r u * « : * 

f sims 
Kazys Inčiura. 
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jokio vargo mes nebijom, 
kad tik' grįžtų j ie p a s mus! 
Žinom savo silpnumus, 

POEMA. 

•.m 

• 

* v 

(Tąsa) 
Menam: Saulės Sunūs lankės. 
Ak, tai buvo čia smagu! 

• • • Q 

Negailėjom žalių rūtų, 
^anei juodbėrių žirgų, 

kad ilgiau svečiai pabūtų, 
kad ilgiau mus širdys degtų, 
suktųs džiaugsmo svaiguly! 
Nun pamestų ieškom raktų, 
nun bpdugnė t a ip gili 
prieš akis mums atsidarius, 
o to jungo, jungo marios!.. 
Kara l iū tė mylima! 
Tark kaip ras t i .Sau lės Sunūs, 
kad ir valiai .šilima 
mųs pastogėn sugrįžtų! 
Malonioji! T a r k i , t u , . 
ka ip grąžint paleista laimė? 
Mes išpuošim žalią kaimų 
tik pražydusiom lelijom, 

. r 

jaučiame menkystes gėda: 
kruvinais dant im ji ėda, 
paskutinį vilties šlakų 
geria iš širdies jaunos. 
J e i ^ie grjKtų — vęl dienos 
mūsų vasaros — užakę 
mus šatiniai pasilies, 
t ik sakyki mums išties 
ar sekliai dar nepatyrė, , 
kur žavingi Saulės Vyrai f" 

Šneka mergos i r bernai, 
t a ip su ašarom smarkauja. 
Karal iūtė , žiur nūnai 
apsivilkOf rūbų. naujiį, 
baltų rūbų baltelyti, 
ėmė mažų; i rankas , 
liepę žvengiančius kinkyti . 
Tarė-:. ^ Lauk Lt -1 įg aušros 
mirusios ar dar gyvos! . . ' ' 

I 

ANTROJI DALIS. 

KARALIUNAITĖ VAŽIUOJA NAMO. 
I r dundėjo aukso ra ta i 

nešami žirgų aiklių, 
i r nestigo spindulių, 
meilinos kai trų verpetai, 
i r girdėjos gulbinai. 
Laumės nešė jos vežimų 
ir dainavo ja i j a u n a i : 

" Laima! Ijairna karaliutė, 
skubink raginki žirgus — 
vėjai mus nuneš nupus, 
bangos džiugiosios įsiutę 
dugno karalijon kvies, 

*o tu mielų pr ie šalies 
savo rankomis sūpuosi — 
ir mylėsi, jam .dainuosi 
ir jį glausi m'ie krūtų!.. 
. " L a i m a , Laimai ,^-ulės Vaike! 
Kiek gi žemės dukterų, 
kiek bernų tau .prašė,— eiki . 

• tu išgelbėt- nors, tik jų. 
Kaip garbi pasiuntinybė! 
T a u pašvies skliautai sužibę 
ii* naktis tau nesutems, 

kad išalkusiems namams, 
tu parneštum .laisvės vilti, 
kad galėtu.vėl sušilti 
i ie prie židinio ramaus, — 
t a i palaima iš dangaus, 

1 : 1 ' * ' • ' • ' • 

ta i tavos žvaigždės šviesa 
taye lydi — eik su j a ! " 

Baltos, laumės ja i dainavo, 
tampa šilko vadeles — 
per lankų lankas žalias 
ju vežimą* skrido užė - ^ 
ir žilvičiai pasigužė. 
davė kelių skubantįenis — 
ir apsvaigo ja i galva: 
a r jau mirus, ar gyva — 
nebejaučia, nebežino... 
Džiugios laumės girdo vynu, 
žiedų sulėių midumi. 
Neša vėjai ūždami, 
neša neša pamariais vis. 
I r sušuko j i : '/Del.-laisves 
širdžiai gimusiai — džiugu! 
Aš tik laisvės pašaukimo 
nutariau tebut vergu!. . ' ' 
Pr iglaudė giebin mažulf, 
apvyniojo kasomis. 

/ > 

Džirrr!.. vežimas susikūlė, 
tinška pasagų ugnis. 
Klaupias medžiai p 0 žirgais, 
mainos girios vieškeliais!.. 

IL _ i 
GINTARŲ DUGNE. 

r Ka ra Ii unai tė pabudo 
tai nežinomoj šaly. 
Aplink spindi vien gintaras , 
bokštų bokštai iškili, 
laiptų laiptai. Kai kur baras 
vilnys vos vos girdimai. 

i r atsimeną ųmai 
sen§ pilį klajūnėlė, 
gūdžių liūdesio jos menę — 
širdį jai kaž kas įgėlė, 
i r laužai susikurepę 
jai akys pasivaidino. 
Iiaima jaųeįa^ Laima žįno, 
kad tie rūmai tai jos Amo, 
bet kodėl kodėl neramu 
lūkestį širdis t a i p plaka. 
Pr iešaky j i regi' takų 
užuželusį ir juodą; 

(Bus daugiau) 
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LABDARYBĖS SKYRIUS 
i1 . n , ' 

KUOPŲ DOMėl. i 

to darbo ar ankščiau, ar vė
liau reikės prieiti. Manoma, 
kad kartu seneliams ir vai
kams piiegiaudof*Čir-gi nepajėk 
sime pastatyti. Bus reikalinga 
atskirai tuos sumanymus vy
kinti. Tat, kįla klausimas, ku
rį pirmiau — vaikų prieglau
da, ar #helių namą statyti. 

Labdarių centras rengia pik 
nika su išlaimejimais, dova
nomis. Kuopos, kurios dar ne
turite serijų, meldžiu atva
žiuoti į sekantį susirinkimą, 
kuris bus trečiadienio vaka
re, 8 vai., balandžio* 24 d., 
Aušros Vartų parapijos salė- But gera, kad šį klausime, pa 
je. O to s kuopos, kurios šeri- svarstytų Labdaringosios Sa
jas jau turite, malonėkite vi- jungos kuopos. Mūsų veikėjai 
sas parduoti. Labdaringoji spaudoje apie tai plačiau pri-
Sąjunga savo veikimą priva- va!6tų išsitarti, nuodugniau 
lo atgaivinti ir visus lietu- prieglaudų reikalą pagvil-
vius sutraukti į vieną labda- 'denti. "Labdarybės Skyrius" 
rių organizaciją. tam ir yra, kad tokiuos klau-

Labdaringoji Sąjunga teii^" s v a r s t y t L K u o d a u ^ a u 

;aStns nupirkimui kelių š im- i a p i e t a i k a l b ė s i m>k™daugiau 

Viso ligonių jau perėjo 405. 
Dabar ligoninėje yra 49 ligo
niai. 

Dr. Juška išpildė aplikaci
ją ir įėjo i ligonines gydytojų 
štabą. 

LABDARIŲ PRAMOGA. 

tų ak erių farmą našlaičiams 
;eiau prieisim prie seniai sie ir seneliams. Kadangi labda- L 

Z . , JKiamų ištaigu, nai jau turi savo ligoninę, del 
to ir to darbo jau laikas yra 
imtis. Vykindami savo konsti
tuciją, pastatėme ligoninę, šel
piame našlaičius ir einame 
prie statymo reikalingų mu
ms prieglaudų. Tam tikslui 
bus reikalinga farma. 
( Prašyčiau, kad kuopos dar 
keturis daiktelius paaukotu 
išlaimėjimui. Dvi dovani jau 
tukime. Keikia da keturių. J 
Galima aukoti ir pinigais. 

sumanymų patieksim, tuo grei
čiau prieisim 
kiamų į staigi;. 

Brighton Park. — "Bunco 
par ty" rengia Labd. Sąjun
gos 8 kuopa sekmadieny, 14 
d. balandžio, A. Barščiaus na
me, 4319 So. Maplewood ave. 

Brighton Park moterėlės 

f (Vyčiai jų turi daug) 'šv. 
Petro ir Povilo parap. svetai
nėje, West Pullmane, gegužės 
5 d. ; 

Užbaigimui sezono, L. Vy
čių "Dainos' ' choras rengiasi 
prie pastatymo gražios operos 

Po tiio straipsnelė pasirašo 
tūlas p. " B . " Perskaičius tą 
p. " B . " rašinį, man prisimi
nė viena lietuviška patarlė. 
"Kuom pats kvepia, tuom ki
ta tepia. Šita patarlė karp sy
kis tinka p. " B . " Ei, p. " B . " , 

i i AVilliam Tell", kuri bus pas-'nesnausk, nuvažiuok į Vyčiu 
tatyta gegužes 19 d. Eight 
Street teatre. 

Čia trumpai pabrėžiau apie 
vyčių veikimą. Taigi,- Vyčiai 
nesnaudžia, bet dirba ir vei
kia, kiek jiems aplinkybės 
pavelija. Kas to nemato, to
kiam reikia gerų akinių arba 

K-tas. 

darbuojasi: dovanėles, siuva, 
neria, kad tik visi butų paten- toks asmuo yra blogos valios 
kinti. O šeimininkės ruošiasi link katalikiško jaunimo ---
pagaminti skanių užkandžių. Vyčių. 
Dovanų; bus labai gražių. Gir-J "Draugo" 80 numery skai-
dėjau, kad ir iš kitu kolonijų čiau straipsnelį, kuriame ra-
žada dovanų atsiųsti^ j soma apie chorus, artistus, 

Gendrolių šeimyna ypač meną ir peršama Vyčiams 
daug darbuojasi, net ir jauna ("dzimdzi drimdzi". Gale to 
dukrėfe imasi darbo. 

LIETUVOS ŠELPIMAS. 

Be abejo, mūsų labdariams 
ii Lietuva gyvai rupi. Praeity 
tie patys Labdaringosios Są
jungos veikėjai daug ir Lietu
vai yra pasidarbavę. 

Dabar, kuomet del praeitų 
blogų metų, del nederliaus vi-

įsa Šiaurės Lietuva nukentėjo, 

Gerb. parapijonys prašome 
nepavėluoti: pramoga prasi
dės 4 vai. po pietų. Paskui j 
eisim j kitą vakarą. 

B. P. 

straipsnelio autorius sušunka 
" Vyčiai, kuo snaudžiate?" 

parengimus, vakarus ir pramo 
gas, tada nebesapnuosi apie 
4 * dzimdzi-drimdzi' \ 

Kaslink "dzimdzi drimdzi" 
aš patarčiau p. " B . " , štai ką 
padaryte: apsivilk gaspadinės 
"drese", užsidėk raudonus 
plaukus ir užsimauk šleiva 
skribelę. Po tam pasikviest 
tokia publika, kuri mato me
ną vientik "dzimdzi drimdzi" 
šposuose. Pasilipk ant "stei-
giaus", pakraipyk užpakalį, 
parodyk nuoga blauzda, pare-

i 

kauk, pasikraipyk ir bus O. K. 
"dzimdzi -- drimdzi". 

Tuom kartu bus gana. 
Vyčių Sargas. 

i 

CHICAGOJE 
VYČIAI NESNAUDŽIA. 

Meldžiu atsiųsti į centro susi
rinkimą, 

A. Nausėda, 
Labd. Centro pirm. i' 

TOLIMESNIS MŪSŲ DAR 
BAS. 

Labdariams darbų niekuo
met nestinga. Nestinga jų nė 
Lietuvių R. K. Labdaringąjai 
Sąjungai. Pastačius ligoninę, 
rodos, turėjo rupesčia'i ir dar
bai sumažėti. Bet gyvenimas 
parodė, kad tie rūpesčiai dar 
pasididino. 

Kaip žinoma, statant ligo
ninę užtraukta didelė pasko
la, už kurią ne maža pinigų 

žmonės neturi nė duonos, nė 
sėklos pavasario sėklai, tat | 
favaime suprantama, kad mes 
turime eiti jiems į pagelbą. 
Tai artimo meilės darbas, nuo 

| kurio mes niekuomet neatsisa
kome, neatsisakome ir neatsi
sakysime. 

Aš čia noriu duoti tuo reika
lu praktišką gasiulymą, ka 
visos Labdaringosios Sąjun
gos kuopos ir jų veikėjai, ne 
pažeisdami savo reikalų IT 
veikimo, aktyviai prisidėti 
prie Federacijos apskrities su
organizuoto Šiaurės Lietuvai 
Šelpti Komiteto Chicagoje ir 
apielinkėse. 

Nieks tiek daug patyrimo 
labdaringuose darbuose netu-

Mes katalikai lietuviai ge
rai žinome, kad kiekvienoje 
kolonijoje, kur tik yra lietu
vių katalikų parapija, gyvuo- Į 

IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
i. c Kun. Prof. Pn. Bučio, 

NAUJA KNYGA. 

"XXIX Tarptautinis Eucharistinis 
K o n g r e s a s " 

Knygoje aprašyti žymiausi nuotikiai iš jo kelionės 1928 
m. j Australiją ir iš ten j Ameriką. Paduoda be galo j domių 

ja ir veikia L. Vyčių kuopos. Į žm"** K a l b a &™™> turinys brangus, o pati nyga labai gražiai 
Vienos veikia daugiau, k i to s ' i š l e i s t a - T u r l 2 4 4 P- Knygos pradžioje yra jos autoriaus, kun. 
mažiau, bet dirba; r e n į a pro-j1*™1- **> B u * i o M- L C- atvaizdas, o knygos gale - žemlapis, 
gramelius šokių vakarėlius ir k u r p a g y t a kokiais keliais Kun. Prof. Bučys apvažiavo apie 
teatrus. Nekurios kuopos turi t P*8*1"!* i 

Gražiais minkštais viršeliais: 
1 knyga 

suma nuošimčiais tenka iš- . , . , . , . . n i _ . __ , ,. . . ._ 4 n , kaip labdanaL Del to jų 
mokėti. Kol ligonine pilnai i • T • *. V , 

.„ , , , .. fpnsmeiimas prie Lietuvos srl savo veikimą išvystys, kol 3i! . , ,., ,. T ... 
. .v ., " pimo butų dideliu laimėjimu 

ne tik pati per save įssilai- .. , . ., . . . , , 
. x . , v . n e tiek komitetui, kiek badau-

kvs, bet ir pelną nes, praeis i. ,. T . ' 
. V T , J • • • i jantiems Lietuvoje, 
keletą metų. Labdariai vis 
savo petį turės priremti. 

savo orkestras ir chorus. K 
Vyčių Chicagos Apsk. dramos 
sekcija, vadovaujant gabiam 
scenos mylėtojui p. Ig. Saka
lui, rengia teatrus ir važinėja 
po kolonijas, kaip tai: Keno-
sha, Wis., Indiana Harbor, 
Ind. ir (jary, Ind. Publikos 
būna pilnos svetainės ir Vy-

$1.50 
5 knygos $6.75 
10 knygų $12.00 

Gražiais kietais aptaisais. 
1 knyga $1.00 
5 knygos $4.50 
10 knygų $8.00 

Iškirpkite žemiau dedamą* kuponą, įdėkite savo money 
čiai stebina žmones savo ne- 0T^T'h arba čekį ir siųskite "Draugo" knygynui: 

Komiteto Narvs. 

LIGONINĖJE. 
Kuopų darbas šelpiant su

vargusias šeimynas ir našlai
čius ir-gi nemažėja. Čia daug. n . . . . . . 
energijos ir darbo reikalinga1 **?*** " ? * » ^ f * " ® 
įdėti, kad sukėlus reikiamo J ^ * J * * T S S* I M a w 

kapitalo nelaimės ištiktų s u . k l ^ M - Ž a ^ k i e n ė (arkitek-
šelpimui l*° ^niona> kuri susilaukė gra-

O h» t* i o n ™;u:„ i ž a u s sūnelio), A. Kubeliunie-u oe to, jau reikia galvoti _ T r> '• m !T _ M 
ne, J. Povilaitiene, D. Pctro-
lavieienė, LT. Geštautienė, V. 
Žvirgždienė, Buzienė, Miklu 
šaitė, M. Budrys, C. Brijiaie 
nė, S. Budreikis. 

ii apie tolimesnius darbus. Iš
rodo, kad labdariai negalės 
pasitenkinti vien tik tuo, ką 
jau padare ir daro. Jie tiesia 
planus naujų labdaringų įs
taigų statymui. Našlaičių ir 
senelių prieglaudos, ar prie
glaudų reikalas jau nuo senai 
yra aktualiu klausimu. Deja, 
jis nedrįstama vykinti del to, 
kad čia reikia kapitalo ne vien 
statybos reikalams, bet ir išlai 
kymui daug tūkstančių dolerių 
metams reikalinga ižde turėti, 
ar sukelti. Ot, susidūrus su 
šiuo klausimu, toliau nebuvo 
galima eiti, nebuvo drąsu pra
dėti. Del to ir nuomonės vei
kėjų pasiskirstė. Vieni stovė
jo už tai, kad prieglaudą tuoj 
statyti, kiti kad tą sumany
mą vėlesniems laikams atidė
jus. 

Dabar jau matoma, kad prie 

paprastais gabumais. 

L. Vyčių Chicagos Apsk. 
"Dainos" choras, vadovau
jant gabiam chorvedžiui prof. 
A. S. Pociui, turi sutraukęs 
didžiuli buri gabiausių iš vi
sų Chicagos kolonijų daini
ninkų, solistų ir solisčių. 
Trumpai praktikavę pastatė 
Goodmano teatre sausio 27 d., 
opera "Kornevilio Varpai". 
Turbuti buvo nemažai publi
kos, kad ineigų buvo $1,009.-
00. Antra karta statė " Kor
nevilio Varpus" Dievo Ap-
veizdos parap. svetainėje, kur 
ir-gi puikiausiai viskas pavy
ko, ypač meno žvilgsniu. Tre
čia karta ta pati opera bus 
statoma ir su naujais solistais 

"DRAUGO" KNYGYNUI 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago, Illinois 
Prisiųskite man Kun. Pr. Bučio, M. I. C 

knygų apie 29 Tarptautinį Eucharistinį Kongresą Sydney, 
Australija. 

Minkštais aptaisais knygų 

Kietais aptaisais knygų 

Viso 

Įdedu money orderį, čekį $ . . 

knygų 

Mano adresas: 
Vardas Pavardė . . 

Adresas 

Miestas 

TUBBY Pop Ha& a 

TO DO SOMBTHIA06 
FOfc f̂cCJ, POt> SO I 

COUtO E*fcU TWE 

VES "TAKE "miS HM.F OF 
A DOLLAR. AMD R W 
DOVoAi TO THE C16AR STOfcE 

U A*>D GBT M& FWE ClGARS, 
I I>C**T SE£, TH006H, HCUO 

*4o\J AG£ GO\^G To <3ET 
A SODA OOT OP I T 

i reat Corning too, 
7 ves 

PIRMU KARTU CHICAGOS NAMUOSE 

installed 

w , , išmokesčiji. Pasiųsk 
kuponą šiandie. 

Pirmu sykiu Chicagos namų savininkams siū
lome automatišką karšto vandens aptarnavimą už 
kainą prieinamą if neturtingam! Dabar gali turėti* 
namuose patogumą — tikrai karštą vandenį, tik 
pasukus kraną. Šildytuvas veikia AUTOMATIŠ
KAI — atsisuka ir užsisuka — karšto vandens vir
šuje visuomet randasi! Tik ateik DABAR arba pa
siųsk kuponą! TUOMI SAVĘS NESUSIJUSI. 

Visi mūsų šildytuvai turi Laboratorijos pečietį 
American Gas Sąjungos. Jie buvo išmėginti mūsų 
laboratorijose ir teikė tveriantį ir patenkinantį pa
tarnavimą. Pasiųsk kuponą šiandie. 

The Peoples Gas Light 
and Coke Company 

122 South Michigan Avenue 
ir 15 vietinių parodos kainbarrų 

Pašaukti Wabash 6000—Water Heating Dept. 
(Vietinių, krautuvių adresus rasi telefonų knygoj 

- arba ant gaso bilų) 

Šį kuponą pasiųsk 

j The Peoples Gas Light & Coke Co. 
122 So. Michigan Ave. 

(Tik Chicagos geso vartotojams) 
Į Gerbiamieji: Nesurišant manęs prašau pa

siųsti savo agente kurs paaiškintų apie ] 
automatišką karšto vandens teikimą. * 
Vardas 
Adresas 

FL. 



D R A U G A S Ketvirtadienis,. BaJ.. U, 1020 
• y - •" J r. i » i ' . i i i 11» K " ' f ' 1 ' 7 UI »« I* , l ' l M ' "f 

IffiTUVIAI AMERIKOJE 
H-* 

CUSTER, MICH, mę yra deį yįsų lygiai. Deja, 
gudresni kitus apgauna ir tų 
tuvtą paglemžia. I r dabar pas 
mus jau keli metai, kaip agen 
tai Jakšto, kad, pasirašyti "ap
sems". Daugelis jau pasirašė. 
Patartina lietuviams nesirašy-
ti. pidelės kompanijos "apži-
nus" laikys rper 10 metų, ar 
daugiau. Kada kompanijoms 
pritruks lauko, tada čia muš 
šulnius. Yra tokių, kur šią 

Fanuos ir farmeriai. 

Kas įdomaujame apie far-
mas, ięmykite " Drauge", nes 
jame bus žinių. Pavasaris jau 
čia cąt. Viskas ganioje atsi
maino. Gaila, kadi žmonės, 
gyvendami miestuose, neturį 
progos pasidžiaugti tomis 
Dievo malonėmis. Pavasaris 
atgaivina nęijk žemėj šakne- vasara muš šulnius. 
les, papuošdama ja gražiais Į Gerb. lietuviai, kas norit 
žolynėliais, bet atgaivina visus platesnių žinių apie minėtas 
gyvūnėlius, paukštelius, eiui-j'fermas, kreipkitės šiuo adre-
baneius gražiais balseliais. Na- su: 
miniai gyvulėliai, išmite sun
kią žiemų, rodo savo linksmu
mą: ėriukai šokinėjįa, veršiu
kai keblinėja. "jKas gal ansa-
kyti, kaip Unks.na n^aiyti", ty£f P ^ M A N , ILL 
anot tos dainos. " r T r 

Mūsų koloniįęse šįmet žiema 
buvo gili ir šalta, bet pavasa
ris gražus ir ankstyvas. Jau 
didžiuma dobilus ant žieminių 

. ' ' , £ . . . • • . . , km vakarėli, parap. svetaine-javų atsėjo. Kaikurie jau lau- . * , r ., . r . . : . , - v ; z je. Muzika bus gera. Taigi, kus ana, bet per Velykas pra- - . . „ . ' . , ] , , .. , . . y 1 . . . . / . , , kviečiame visu kolonijų; jau-dejo salti ir snigti. 1 d. ba- . \T v. . J . ... I t. \ it . . /nimas V yeiai \ mūsų rengiamų landzio buvo tikrai * Apnl v . . \ ... . . __ ,, _ . . ., v šokių vakarėlį. Praleisime gra-Jool . Bet dabar vel gražu v. . . ., . . v. . 
jziai laiką ir susipažinsime 

ir šilta. . . . . „ . ,. ^.. % . . ,-. . *i vienas su kitu. 
Kaip didžiuma jau girdėjot,' 

K. Daunoras, 
Box7, 
Custer, Mieli. 

". 

Trumpos Žindės. 
Bal. 13* d., L. Vyčių 35 kp. 

turės gražų ir draugišką šo-

I operą *' Kornevilio Varpai' \ 
kurią pas mus, geg. 5 d. para
pijos svetainėje, statys L. Vy
čių "Dainos' ' choras. Žmonės 

; perka tikietus visu smarku-
i mu ir laukia tos dienos — net 
valandas skaito. 

S. P. 

CHIGAGOJE 

SUSIRINKIMO 

kad West Michigan yra daug j ^ ^ $ £ p o J ] m a n e ^ 
aliejaus, taigi mušu lietuvių' 1U . -• . ... 

- , .. ' x.. ,kalbos ir nėra, kaip tik apie 
apg>ventose kolonijose. Cia y-
ra apsigyvenę apie 500 lietu
vių farmerių. Taigi, gal Die
vas duos ir lietuviams kibirkš
tėlę 'tos laimės: 5 šulniai jau 

t išmušti ir visuose rasta di
deli turtai; trijuose rado di
delę kiekybė geso, o dviejuose 
aliejaus iš vieno šulnio gau
nama 400 bačkų aliejaus, o iš 
kito 600 bačkų per 24 valan 
das. Taigi f armėno še ras 8%, 
jeigu kompanija išmuša šul
nį, bet jeigu pats savininkas!^ FEDERACIJOS CHICA 
jstengia išmušti, tai viskas S AP 
tau pačiam, Bet šulnio išmu
šimas kainuoja $10,000. Kal
bama, kad šių vasarų muš a- Susirinkimas įvyko 6 d. ba-
pie 20 šulnių. Visi laukia, ne- ;

 l a n d ž i (>' Buvo gan skaitlingas, 
kantriai. Patariama lietu- j Geistina kad ir visi susirinki-
viams, kurie nori pirkti far~ Į m a i b u t u tokie skaitlingi. At-
mas, pirkti mūsų kolonijose.!s tova i dalyvavo veik iš visų 
Dabar yra da proga pirkti kolonijų. Apskričiai taip-gi 
tik farma. Reiškia, užmokėsi! daugumoj buvo atstovaujami, 
tik kas verta už žemę, triobas' išskiriant Moterų Sąjungą ir 
ir gyvulius, o kas po žeme y- j 6 v - Kaz. Akademijos Remėjy 
ra, tai tavo laimei. Kol kas ' 
da niekas kainų nekelia. Tat, 
pasiskubinki t. Gal ne vieno 
laimė laukia. Mes patys neno
rim tikėti, ar tai galimas bu
tų daiktas, kad ka s biednam 
žmogui atneštų kokį nors dy
kai turtų ir duotų. Bet Dievo 
taip surėdyta ir turtai po že-

Pataitįna> kad ir tos organi
zacijos išrinktų naujas ener
gingesnes atstoves. 

Šis susirinkimas buvo svar
bus ne vįcn kilniais užsibrfc-
žįmo darbais, bet ir veikėjos 
p-ios Vileišienės atsilanky
mu. Gerb. veikėja reikšdama 
padėka, kvietė geraširdžius 
žmones gelbėti Vilniaus lietu
vių našlaičius. Taip-gi pareiš
kė, kad ehicagiečiai rėmė jos 
kilnų darbą. Federacija ne 
vien pritaria, bet ir padeda 
įoo darbuotėje. 

Susirinkimas tyuvo irgi gau
sus įvairių komisijų išrinki
me; mat, daug yra darbų, ku
riems reik triūso ir pasišven
timo. Seka komisijos: 1) Fed. 
Seimo rengimo komisija pa
dėti Cicero skyriaus komisi
jai pasiruošti Seimui; 2) Spau 
dos atgavimo sukaktuvių pa
minėjimui; 3) šiaurinės Lie
tuvos šelpimo komitetas. Pas
tarasis komitetas šiuo metu y-
ra vienas svarbiausių; jis turi 
but kiekvienam lietuviui žino
tinas. Tų komitetų sudaro se
kantieji asmenys: kun. įg. Al
ba vičius; L. Šimutis, J. Mic-
keliunas, A. Valančius ir p. 
Nenartonis. Kiekvienas lietu
vis turi susirūpinti savo tėvų, 
brolių, seserų ir giminių liki
mu, nes badas gresia minėtos 
Lietuvos daliai. Šelpti galima 
visokiais budais. Komitetas 
visiems tarpininkaus, 

Fed. Chic, Apsk. Rast. 

T—»,- rr—•—rr -"*— , 1 I*M "{ I \y* *i >y T T ? ! ? ! T V " ? ' — « v " v M-: 

ą^kriŽio, p. Mot. Mažeika,; priduoti Pr. Zdankus, 1736 S 
.Wood S i , Cbicago, Hl. Jis pa 
^tarpininkaus. 

šiuo reiškia užuojautų 
jo toonaį p-įai tO. Mažeikie
nei, sūnui, dukrelei įr gimi
nėms; apgaili a» a. Mažeikos 
prieš laikų mirtį, kuomet mu-
sų tauta, daug ko tikėjos iš jo 
darbuotes. 

Jei atsiras geraširdžių žmo
nių, kurie teiktų pagelbos 
nuliūdusiai šeimynai, gali sių
sti sekančiu antrašu: O. Ma-
žeikienė, Utenos apsk.. Kuk-

• . « . • * • . ' 

tilkių paštas, Pagaluomės 
vienkiemis, Litbuania, arba 

ŠV. KRYŽIAUS LIET. 
LIGONINĖ 

2700 WEST 69th STREET 

Tel. Hemlock 6700 

Chicago, UI. 

T? 
D^DOIAiS!; KM) PA-

PSASfe ŠEMPĖLIO. 
. . . 

Randu, kad Trinerio Kartusis Vy
nas puikiai tvarko mano vidurius 
ir jaučiuos geriau. Džiaugiuos, kad 
paprašiau sempelio ir taip susipa
žinau. Su geriausios kloties veliji
mais, 

R. T. Quinellen, 
513 E. Cabot st., Phlladelphia | 

UŽUOJAUTA A. A. MOT. 
MAŽEIKOS ŽMONAI, 

VAIKAMS IR GI
MINĖMS. 

A. JU R. K. Federacijos Chi-
cagos Apskritys patyręs skau
džią žinia, kad Lietuvoj mirė 
vienas pirmųjų pasišventusių 
c'arbuotojų, organizatorių šio 

Galvos Skaudėji
mai greit dingo 

Kuomi ten netrytum sopa- dingus susikimšimus vidų 
ma gaką ir ką ten neuos- riuose pašalina, gesų neat 
tytum, niekas nepašalįs gė
limo, jei viduriai pasiliks 
netvarkoj. 
Trinerio Kartusis Vynas, 
didis laksativas, pašalina 
galvos skaudėjimą ir paša
lindamas priežastį, nelei
džia jam grįžti. Silpni vi
duriai pąakstinami leisti 
virškinamųjų sulčių. Nuo 

\ u'-T, • u 

siranda ir galva greit at-
sigajuiiua. 
Jokis kitas vaistas nuo gal 
vos skaudėjimo nėra taip 
malonūs, kaip šis, pagami
ntas iš Kalifornijos Vyno, 
kaskaros ir kitokių šaknų 
ir žolių. Gauk butelį šian
die. $1.25 Visose aptiekose. 

TRINERS 
BITTER 
W1NE 

Triil 
( Mailto Jo«. TrinerComp«iy. 

1333 So. Aahland Ave., Chicago, for 

Add, 
Citr Stmtm 

ZJG3.1 ' 
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•~kTY- ii 

LIETUVOS U 
Kapiįtajtos penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai 

užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
tu. Adresas: Kaunas, Laisves Alėja, 31 Nr. 

* * » > , ->«8«*- e|fj*>-

r y y . i i • '•' »mrf'»"w;y>—*"^ 
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— yra 
gera kaina 
už gėrę dantų 
košįelę— 

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

Large Tube 

KĄ. PASAKĖ 
NURSfi? • 

25' 

Kalbėdama higk scboolės 
mokinėms apie asmeninę 
hiffleną patyrusi slaugė štai 
ką pasakė: 
"Vienas is svarbiausių svei
katos taisyklių merginos 
gyvenime yra tai tas. kad 
kūno slstetna natūraliai 
veiktų. Bet kuomet r«4-
kia, tai Imti nujol neken
kia, nes jis negali kliudyti 
normalėms kūno funkci
joms. Ypač merginoms yra 
laikas, kuomet joms tin
ka imti nujol. Imk šauki
te kas vakarą priei kele
tą dienų. Tas nepakenks". 

Nujol galima imti be 
baimės nežiūrint t ***• 
kaip t:M ja* stumėte. Kiek
viena moteris turėtų ture-
w buteij nujoL 

Š A U K I A L I E T U V A 

Nepamirškite pasiųsti giminėms į Lietuvę dovane
lių. Atitaisykite blogus metus savo gausia parama. 
"Draugas" patarnaus jum$ kuogeriausjiai. 

"Draugas" siunčia pinigus į Lietuvę per didžiausius 
Lietuvos Bankus, kurie teikia gėrę, teisingę ir greitę 
patarnavime. 

"Draugas" siunčia pinigus perlaidomis, čekiais-draf 
tais ir telegrama. Pinigai esti išmokami Litais arba A 
merikos doleriais, taip, kaip siuntėjas nori. 

Norintieji gėrę ir greitę patarnavime, kreipkitės: 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 So. Oakley Avenue, Giicago, Dl 

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791 
•s 

Ofisas atidarytas kasdienę nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak 

—~~ 1 *r~.—; r -j\- -p--r — 

TEATRAMS V E I K A L A I 
DRAMOS! TRAGEDIJOS! KOMEDIJOS! 

FABSOS, Ht I . T, 
SMILČIŲ LAIKEODIS, Drama Vaikams lošti 7 veik. 

Kaina • • • - ^ ° * 
DEŠIMTYS METŲ SMJJKL&J& 5 aktu dramą M. Sirvin, 
liATBA NEIŠMANĖ, I veik. teatrui par. KPB. K*xn& •. 1 ^ 

Įas, Ložime veikia 10 vynį ir 5 moteriB, Kajjia . . . . 40a 
VYŠNIŲ SODAS, A. Čechovas, 4 veik. *kowed. Kaina . . 40e. 
UŽ TĖVYNĖ MAU)NŲ KENTĖTI, 3 akt. Dra. V. K-as 10c 

i Į TĖVYNĘ, Dviejų aktų vaizdas par. L. Šilelis vaidyni-
me dalyvauja 11 ypatų, kafna 25c. 

VENITE ADOREMUS, Kalėdų vaizdelis trijų aktų. 
Verte A. M. dalyvauja 13 ypatų kaina 1 30c 

AVINĖLIS NEKALTASIS, 4 veik. komed. Aižbe . . . . 86c. 
DESENZANO MEKGELĖ, 3 veik. drama, verte Kun. K. 

vaikams lošti. Kaina 20c 
LAIVYBOS, Dviejų aktų Farsas, 6 ypatos, kaina 10c. 
VAIKŲ BALIUS, parašė Paparonis, kaina 2»c. 
KANTKI ALENA, 6 veiksmų drama veik. 14 ypatų . . . . 35ĮC 
KOMEDUĖLĖS, Mėgėjų Teatrui, kaina , 75c. 
KAS BAILYS. Komediją 2 akt. J . Miliauskas. Kaina . . 15c 
MOTINOS ŠIRDIS, 4 aktų drama', 9 ypatos, kaina . . . . 50c. 
PENKIS KARTUS PO VIENA BUS VIENAS Keturių atid. 

Komedija, Parašė Seirijų Juozas Kaina 20c. 
UBEGELIS 3-jų Veiksmų vaizdas, Kaina 20c. 
ŽYDŲ KARALIUS, drama J . M. Širv. Kaina «0c. 
PATRICIJA, Nežinomoji Kankine drama loŠ. 14 ypat. . . 15c. 
PAKLYDĖLIO KELIAS, 4 akt. vaiz. loš. 7 ypatos . . . . l $ c 
KOMEBUOSt Pinigėliai, Karalaitė, Tikroj Teisybe, Gegužis, 

Kuprotas Oželis, par. S. 0. Kymantaite. Kaina . . . . 3Qc 
GRAŽI MAGILIONA, Melodrama 4 a k t K. D 50c 
MIKUTIS IR GENUTĖ, 3 veik. Komedija vaikams lošti 11 

ypatų lošime. Kaina J»c. 
AR ESI CIA MANO JĖZAU, drama par. V. K. vaik. lošti 9 

ypatos lošime. Kaina ] 10c. 
KARĖS METŲ, vaiz. L. Gyvenimo, 7 ypatos gosime . . . . lfc. 
TARP DILGELIU ROŽĖS, M elodr. 2 dal, 6 akt. Kaina 20c 
GIMS TAUTOS, Genijus Drama I I dalyse par. Kun. L. V. 30c. 
IŠPAŽINTIES PASLAPTIS, 5 veik. drama A. M 25p. 
AMERIKOS DOV. LIETUVOJE, komed. 5 aktų'V. }£. . „ 20c 
GYVŲ ROŽIŲ VA1NKELTJS, drama 4 aktiį* vaikams ložti 

par. Gėlelė, ypatų dal. apie 17. ^Aina i t t , 20c. 
MAŽAS KRY2PLJS, BET SUNKUS, 3 a£<L komedija, RJU*. 

S. Juozas, lošime dal. 13 ypatų. Kaina 35c. 
VAIKŲ TEATRAS, par. Kun. V. K. Kaina . . . . . . . . . . . . J^c 
TEISINGAS JUOZAPAS, drama 3 atid. .ypatų apie 20 . . ?Qc. 

ISTORIJOS, APYSAKOS. IR KITOKIOS. 
GERŲ IR BLOGŲ RAŠTŲ SKAITYMAS, parašė D-ras 

A. Maliauskas, antra laida 20c 
KARALIENĖS PRIŽADAS, vertė J . Tarvydas 50c 
IŠPAŽINTIES PASLAPTIS, vertė B. Kasaitis 75c 
BROLIUKUI — DOBILĖLIUI, pamok, mūsų jaunimui 20c 
| AUKSO ŠALĮ, Apysaka vertė V. Ambraziejus . . . . . . . . 40c 
MARIKE, parašė Vargšas 15c. 
GELIŲ PINTINfcLĖ, Apysakėlė vertė kun. V. A 20c 
ATSTOVAS RALYS, Romanas maJonuspasiskaitymas . .40c 
BRAIŽINJELIAI, pamokinančių pasakaičių, par. Skruzdė 45c 
HUCKLEBERRY FINNAS, Pasaka, parašė M. Twain . . 75c 
BEN — HUR, Istoriška apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų 

Sul. Montvila $1.50 
KANTRIA ALENA, Puiki Istorija . . . . . . . . . . - . . , . .V.'V.. 20c 
irA.GELQN^, Istorija dukterę karaliaus iš Neapolo ir 

apie Petrą Kareivį 20c 
BEDIEVIŲ INKVIZUA, parašė D-ras A. MaUauskas, 

Ketvirta laida ## %& 
GYVĮSNMO AKORDAI, parašė yaidiliutė . . . . . V . V. V/. 60c 

AĮuol&s 20c 
SKALPŲ MEDŽIOTOJAI, Romanas, vertė K. Puida . . . . 75c 
rVANHOE, Romanas I dalis vertė K. Karklys J 80c 
ŠIMTAS APSAKYMĖLIŲ, vertė Dr. K. Jokantas . . . . 60c. 
V. KUDIRKOS RAŠTAI, šešį tomai popieriniais virš. $10.00 
DYKUMOSE IR GIRIOSE, Apysaka dalis I ir H . . . . $1.50 
PAAUGUSIŲ ŽMONIŲ KNYGELĖ, par. Vysk. M. Vai. 35c 
VAIŽGANTO RAŠTAI, 4-ri tomai $3.00 

j AflSUONIERIAUS UŽRAŠAI, gražus skaitymai, vertė 
Broliai Marijonai gerais aptaisais ! $1.25 

VILNIUS, 1323 — 1923 (Albumas) didelį knygų su dau
gybė paveikslų, Istoriška ĄjKžvalga, parašė K. Binkis 
ir P. Tarulis '. $5#00 

KAUNQ, Albumas I 75^ 
PALANGOS, Albumas i $1.00 
KARES BAISENYBĖS LIETUVOJE. Pragyventų valan-

dų atsiminimai, parašė J. Kudirka 20c 
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI, I dalis 1914 — 1915 4-

1916 m. Pr. Žadeikis 50^ 
RAUDONOJI VELT A VA. Socializmo Rojaus Vaizdeliai 

Sulietuvino St. Tautietis 50c 
Šitas knygas galima gauti; I 

"DRAUGO" K M Y N E 
2334 SO. OAKLEY AVE. OHIOAOO, ILL 



• » • 

Ketvirtadienis,. Bal. 11, 192S 
. D R S 0 G X S 5 

C H I C A G O J E 
, . . . 

P-NIOS EMILĖS VLLEIŠIE 
NĖS PRAKALBOS. 

Bridgeport. — Šiandie, bal. 
11 d., 7:30 vai. vakare, Bri-
tlgeportiečiai turės laimės iš
girsti Vilniaus atstovės naš
laičių globėjos kalbą. 

Jau daug apie gerb. p. B. 
Vileišienę buvo rašyta. Kodos, 

lalčiai, kaip sunki likimo naš
ta juos spaudžia. Jie šaukiasi 
per savo globėją pas mus a-
merikiėoius pagelbos. Atsi
žvelgdami į *p. E. Vileišienės 
amžių, jos pasišventimą, au
kokime, kas kiek galime. Iš
badėję vaikučiai^ bus mums 
dėkingi. Tiesa, nors daug vi
sokių pramogų turime, vieti-

_ (artistas Stasys Pilka ateinan
čio penktadienio, birželio 12 
d. vakare Liet. Auditorijoj 
rengia paskutinį vaidinimg. 
Stato jo paties sutaisytą 2 
veiksmų komediją "Trašalin-
kit tą merginą". Programoje 
tai pat bus savotiškas "prie-

• 

gos da kartą tą taip gražu 
• i i / i . ' veikalą pamatyti. 

Koresp. 

J T * , ' - ' 

ro pamokos bus Dievo Ap-
vei&dos parap. svetainėje iš 
priežasties, kad' Mark White 
parko salė yra užimta paro
da. 

Visi solistai-(tes) ir elioro 
nariai kviečiami skaitlingai! ^^^°^a "• C f l I R r a M " 

° I Į • 14 -St ic Se, Oukley ATenue 
jr-— susirinkti penktadienio vaka i ĮpiftMyt. *a*»i>. ;Tei. Canai 1078 

&?.', kurį išpildys pirmu sy- re i Dievo Apveizdos parap. f ^ n T ^ L ^ ^ ^ ^ *' 
kiu prieš lietuvių visuomene'svetainę, Nepamirškime. 
pasirodantieji artistai. Kas <f-

( f r . f r lV.FI I nt 

D A K T A R A I 

l 

fe 
žinoma. 

Susirinkime skaitlingai, kad 
pripildytuinem didžiule Šv. 
Jurgio par. salę. P. E. Vilei-
i šiene papasakos apie Vilniau^ 
lietuvių vargus. Sužinosime 
kokiame padėjime randasi naš 

TTffi RYAUCKAS 

• • 

i-

no, kas mate art. Pilkos pra- į "Dainos" choras, geg. 5'd 
eities vaidinimus ir kam jo!G<perą ''Kornevilio Varpa)" •! Dr,. V. 

kad ebieagiečiams jau gefaijniai reikalai nesibaigia, ta- veikimas Buvo įdomus, be abė-! statys West Pullmane, Šv re G Y D ^ I ^ A I ir CHIRURGU 
, . v i ' . * 7 . >. , t . . . I ! #r> * * * A , W a 9 t 09 Street 

oiaus negalima užkimšti .ausų, jo, visi artisto draugai ir pn-įtro ir Povilo parapijoje. Tai- ; T*i.: M ? k . H P- P.. « - • 
nuo balso: "Alkaną pape- tarėjai susirinks į Auditoriją i gi, kas "Kornevilio Varpų" i - v' T' Nftd61loJ atarus. 
nėk! ,' Ūž gausią auką, pavar- parodyti savo simpatijos p. !da nematė, arba kas norėtų' S ~ 
geliams, Dievas atlygins šim- S t Pilkai. Be paramos ii da kartą pamatyti, su naujo-
teriopai Vilnius mums visiems. simpatijos jausmo, gal daugii- į mis pajėgomis, tegul gegiįžčs 
rupi. Tat, visi susirinkim. ma ateis į tą vakarą iš tos 5 d. atvažiuoja į West Pull-

Rengimo Koin. ' paprastos.priežasties, kad jie '' maną į 8v. Petro ir Povilo 
' jau is anksto neabejoja, jog parap. svetainę. Turėsime pro
tas vaidinimas tikrai suteiksi " ' 
jiems daug smagumo į įdomu- i 
mo. 

Rap. 

Telefoną* Boulevard 1919 

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso Valandos: 9 Iki 12, 1 lkl S 

dieną., ir 6 :30 ik i 9 :30 valca.r» 
4608 So. Ashland A ve. 

N e t o l i 4 6 t n St . Chicagro, 111. 

— — — f •••• '-' 

r 

ADVOKATAI: DIDELIS BANKltJTAS, 
DAILT PROGRAMA. 

CTRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rea., 6841 SouthAlbany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4,6-8 Nedėlioj 10-12 
•S* 

Res. Tel. Mldway &512 
Dr. R. O. C U P L E R 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Ave Ir 24-tas Street 
• Telefonai Canal 1718—0241 

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliats 
tr Ketveriais vakare. 

JOSEPH i . GRiSH 
(Jucsas J.. Grisius) 

A D V O K A T A S 
4631 S. AsJalsci Ave. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800 
R E S I D K N C I J A : 
6515 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9728 

Town of Lake. — šv. Ka-i 
zimiero Akademijos Komėjų 1 

j skyrius, Nekalto Prasidėjimo 
J mergaičių sodalicija ir Mote
li rų Sąjungos 21 kuopa visu 

DZIMDZI - DRIMDZI 
MARŠRUTAS. 

L. VYČIŲ ''DAINOS'» 
CHORO ŽINELĖS. 

Balandžio 17 d. Detroit, Mieli. 
Balandėlio 19, Cleveland Oliio. 
Balandžio 21, Rochester( N. Y. 

j 

JOHN B. BOROEN 
(John Be-trdsiunas Borden) 
A D f D E A T A S 

106 W . ADA2JS S i , Room 2117, 
Telepboao Raadolph 8717 

Vakarais: 21 51 West 22 St 
Telepnont Roosevelt 9696 

<7amų Telefonas Republic 9666 

smarkumu rengiami prie Var- Balandžio 5 d., Mark Wbite Balandžio 26, Amsterdam,' N. 
dimų vakarienes pagerbimuil parko svetainėje L. Vyčių Chi-; y 
kun. Aniceto Linkaus. Vaka- !cag 0s Apsk. "Dainos" choras L , ' •,„. į į D , , XT ~ 
™„™A u_i. u \ j * - t A J L • -Balandžio 28, Brooklyn, N. Y. 
nene jvyks balandžio 14 d., turėjo paprastą repeticija. L v ' . , ' ' „ 
Krenaau^ svetainėj, 4600 So. \ Choristai ir solistai į pamo į G e ^ u ^ s h Bridgeport, Conn. 

kos atsilankė labai skaitlingai! ^ ^ s 3, New Haven, Conn, 

Ofiso Tel. Canal 2118 
Namų Tel. Lafayette 0098 

DR. A. L. YUŠKA 
OFISAS , 

1900 S. HALSTED STREET 
NAMAI; 

• 4193 ARCHER AVE. 
Valandos: prieš pietus pagal su tart j. 
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v. 

J. P, 
A D V O K A T A S 

Nuo 9:30 iki 1 vai. 
127 N. DEARBORN STREET 

Room 928 
Tel. Franklin 4177 

Nuo a iki 9 vakare 
52 E. 107 8*., Kam p. Michigan 

Ave. Tel. Pullman 5950 

A. A. OLIS 
ADVOKATAS 

11 So. La Salle St . Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-« 

Vakarais 
1241 SO. HALSTED STREET 

TeL Tlctory 0562 
7-9 T. T. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčioa 

Wood st. 
Komisija uoliai dirba, kad \ chorą įsirašė chieagiečiams: Gegužes 5, New Britain, Conn. 

vakaras butų vienas is gra- gerai žinoma solistė p-ni S. Gegužės 9, Boston, Mase. 
žiausių ir sėkmingiausių. Pro- Lauraitiene. 1 Gegužės 10, Norwood, Mass. 

i t T l d a l 5 7 a ^ . ( ^ a l b 0 m l s ) i Choras dainininkais ir solis-j į g ū ž ė s 12, Boston, Mass. j 
J kleb. kun. A. JSkripko, kun.', • , . ,. rT, . }

n v i K , r n Ar "TVlr- " T A1K -^ i a u g a miehų. Turiu Gegužes 15, Montello, Mass. i 
, ' ' Tr ,S'. avitnis, p a į v i n g t i kad, vadovaujant Gegužes 19, Wii\veel, Mass. j 
kun. P. Vaitukaitis, kun. P. u . , ' . ,J

 Ci i , 
„*» . 4rv ,, : ; gabiam eho^vedzui p. A. S. (po piet). >L, JU 
GAsiunas, <<Dr(augo,, redak. u

% . . •., F . - v . - / V n^ M 
T -.• A- x n \ , ^ . Pociui, choras visu smarkumu Gegužes 19, Lowell, Mass. 
L. Simutis, Ig. Sakalas. Dai- \ . . 4Tt»M« i / i J 

.•'_. ° v . , . A lavinasi operą ^^Vilhani' (vakare) 
nuos p. A. Perzinskiene, p. A. tT, „ , , , . , . j n • L.• , 
*,. ' • ,_ ~< -*.». v • r iTell", kunoų dalyvauja mer-! Gegužes 23, YV occe.ster, Mass. 

jCiapas, -j>le O. Skinute, p. | . . i i • ln -• o- \tfki * Ar 
L . , v . ^ - Jį--: ., .Igaicių choras, vyni choras vi- Gegužes 2o, Vvofcester, Mass. 
P. Kusleika, p-le A. Kusleikaii , . ,. . . , . ' . 'n -* a^ A i l , u t* #\v• ./. ,. ^ T ; s a s choras ir solistai, solistes.. Gegužes 2b, Athoį Mass. te, p-le Obraitis, p-le. 8. Jur-;^^. . Y. Li v. o n ,«- ... , ; , r •/• ,- .t , / ., „ . v dainos nepaprastai gražios. ,<*eguzes 29, VVestticld, j\lass. gaite, p-le N. Mauraite. Vies- !

A7 ,. . T , r v. ,<Tf . ,, T>- - r - i r ,„ , L * x»- ; n-1 v , , . i Vadinasi, L. Vyčių "Dainos".:Birželio 1, Hartford, Conn. -mos iš Mest Side žada atvai , •. „. * JI , T,. , J ^ . v ,. 7 ^ , L T dinti gražų vaizdelį »Prie kar ' t"™' ^ f " ^ \ $ * i S ^ \ \™ ' n v . v »%t.. T .̂T- v , , otreet teatre, duos chicagie Birželio 5, Ansoma, Conn. žygio kapo". Eites dekla- -
muos E. Malinauskaitė, E. , 

O P T E M I T R I S T A 1 

Paukžtaitė, C. Kinčinaitė, E. . ... 
Paukštaitė. B. Matimaitė. 

ciams ir apielinkės lietuviams, Birželio 8, Pliiladelphia, Pa. 
šaunų muzikos — meno po- 'Birželio 12, Baltimore, Md. 

V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

29 So. La Salle Street 

Birželio 14, Wilkes Barre, Pa. 
/ Birželio 16, Scranton, Ra. 

Pasirodo, kad programa bus j Ateinančio penktadienio va- liirželio 18, Mahanoy City, Pa. 
daili, nes jos dalyviai pagar-jkare, bal. 12 d., "Dainos" cho-

-[ sėję solistai, solistės. \ "'' ' įfį ' 
{ Girdėt, kad townoflaikiečiai 

žada nei vienas vakarienės na-

Koora 7It 
Tel. Central 6390 — Vai. t-4 

BESIPENCE 
6158 So. Talman Ave. 

Tel. Prospect S521 

JOHN KUCH1NSKAS 
B. f . MAŠTAUSKAS 

UETUVIAI ADVOKATAI 
2221 West 22nd Street 

• r t l Leavitt Street 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 9 

iirriij c h w ^.rlyTV 

mie neyalgyti. Visi rengiasi į 
gerb. kun. Anieeto Linkaus 
varduvių vakarienę. Gi darbš
čios mūsų šeimininkės steng
sis visus pavaišinti. 

. . . • J •« 
Girdėjau, kad Kazys Lįrrai 

tis organizuoja buri vaikinų, I 
kurie neš į stalus, o mergaitės' 
Nekalto Prasidėjinio sodalici-
jo s patarnaus prie staių. Įdo-

)mu bus matyti mūsų jaunimą 
gražiai patarnaujant. 

Eglaitė. 

PA:N-EXPEUER 

_ 

A&1*. PILKOS PASKUTINIS 
VAIDINIMAS: 

ė Ai 

Nuo Visokių Muskulų 
, Gėlimų ir Skaudėjimų 

rftmpirkite PAIM-EXPELLERIO; 
tačiau persitikrinkite, kad gaunate 
tikrąjį—ant pakelio tari būti INKA
RAS. Nėra nieko geresnio kaip 
PAIN-EXPELLERIS išsitrynimui 
ir apsisaugojimui nuo Influenzos, 
Galvos ir Krutinės Peršalimu, Kosu
liu, Paprastu Gerkles Skaudėjimų, 
Neuralgijos, Strendieglio, Reumatiš-
ku Skausmų ir 1.1. Geriausia taipgi 
auo ] iinannimu, Nusimušimų, Su-

ado, Galvos Skaudė-stin gūsio Spraafl 
jimų ir t. t 

35 ir 70 centų didumo bonkutese. 
, Jei Hisų -vaistininkas neužlaiko •• 

PAIN-EXPELLERIO, ^ 
• tai rašykite stačiai mums. ( 

The Laboratories'of 
Į. F .AD.RICHTER , v '"A 

Berry&So.5thSts. 
Brooklyn, N. Y. 

Prieš apleisdamas Cliicagą 
ir vykdamas atgal Europon, 

KILU 
PAIN s&> 

^ a T s A s ^ s ^ J s , 
*P* TT* *f* *f* k *¥ 4- • 

J CHICAOO, III. [į ILL. l^ 

W 

DR, VAITUSH, 0. D. 

Lietuvis Akių Specialistas 
Palengvins aklų įtempimą ku

ris esti priežastim galvos skaudė
jimo, svaiginto, . akių aptemimo, 
nervuotumo, skaudamą, akių kar
št}. Atitaisau kreivas akis, nuimu 
cat&ractus. Atitaisau trumpa re-
gyste ir-tolimą regyste. 

Prirengiu teisingai akinius vl-
suoso atsitikimuose, egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. 

Specialė atyda atkreipiama mo
kyklos vaikučiams. 

Valandos nuo 10 ryto iki š va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
12 po pietų. 

4712 Š. ASHLAND AVE. 

TeL Boulevard 7589 

DR. i. J, KOWARSKIS ' 
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2408 WEST 83 STREET 
Kertė So. Westera Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Re*idenclja 2850 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2330 
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-1 r. r. 

Nedėlioj pagal susitarimą 

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00 

S P E C I A L I S T A S 
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

pas tikrą specialistą, ne pas kokį 
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pilno išegzami-
navimo. Jųs sutaupysit laiką ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su-
radymui žmogaus kenksmingumų. 

Mano Kadio — Scope — Paggi. 
X-Uay iiofeDtgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu aš pa-
imt»iu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
ir gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
iigų skilvio. Žarnų, inkstų, o'lo&, 
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko.-
kią užsisenėjuslą, Jsikerėjusią, 
chronišką ligą, kuri nepasidavė 

"net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatidėliokit neatėję pas manę. 

DR. J. E. ZAREMBA 
SPECIALISTAS 

Rūmai 1012 — 1015 — 1018 
20 W. JACKSON BOULEVARD 

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

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų. 

TeL Lafayette 5793 

Dr. A. J. JAVOIS 
O f f i c e : 44 59 S. O t f i f o r n l a JLW. 

Vai.: 2 iki 8 po petų, 7 iki 9 vak. 
Nedėlioję pagal sutarti. 

Tel. Canal 6764 Virginia 0380 

DR. A. RAČKUS 
GYDYTOJAS, • „ 

CHIRURGAI 
IR OB8TETRIKA1 

Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas 
•yrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS 

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų ir 8 vai. vakarą 

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas ir Laboratorija 
ir X-RAY ; 

2130 WEST 22nd STEBĖT 
CHICAGO 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
*—— X-«— Spinrtullaft- -- - — 

Ofisas 2201 Weat 22nd Btr*e€ 
Cor. 8. Leavitt 8t. TeL Oasal » l l l 
Resldencija: «64« 8o. Mapl«woo<] 

Avenue Tel. Republlcv 7s«3 
Valandos: 1—l & M ? . T. 

Nedėlioj: i i — n ryto 

TaL Canal 0267 Ra* Pro»e<* MSI 

DR. t. Z. ZALATORIS 
Gydytoto^'as ir Chirurgaa 

1321 80UTH HALSTED ST. 
Rezidencija 8600 S. Artesian Are 
Valandos: 11 rytp įkiš po pistg 

8 iki 8:88 

CHARLES 
Perkėlė savo ofisą po numsrin 

4729 S. AsŲatid Ave. 
SPEČIJAilSTAS 

DHovų, Moterų tr Vyrų Ll#*ų 
Vai.: ryto nuo 18—12 nuo 8—4 
po pietų, nuo 7—8:38 vakar* 

Nedėliomis 18 ik| U t , f 
^J i TELEFONAS MDDWAY 3888 

S. A. DOVVIAT M. D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 1446 So. 49th Court 
Tel. Cicero 862 

Rezidencija: 4729 W. 12tfii PI. 
Cicero, 111. Tel. Cicero 2888 

Valandos: Ryto: 10—12. Po 
Pietų: 2—4. Vakare: 7—8. Nedė
liomis pagal susitarimą. 

Šio žodynėlio kaina $1.25 
Gaunamas "Drango" kny

gyne. Kreipkitės 

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, 111. 

PATYRIMO 
del visokių ak 

JOHN SMETANA, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

Pritaikyme akinių del visokių akių 

DR. A. J. BERTASH 
8464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki S po 

pistų ir 6 lkl 8 vai. vakaro 
Ras. 8201 S. WALLACE STREET 

Tel. Boulevard 110 

Dr. V. A. 
Gydytojas, Chirurgas Ir AkuSeris 
3843 SO. HALSTED STREET 

Valandos: Nuo 2 T - 4 p. p# 
7—8 vakare 

D E N T I S T A 1 

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių 

1801 South Ashland Avenue 
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Seredomis nuo 9:30 iki 12 v. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. P.oom 8, 
Pnone Canal 0523 

Office Boulevard 7642 m c. z. mm 
LD3TTJVIS DENTISTAS 

4646 So. Ashland Avenue 
. Ant Zaleskio Aptiekos 

DR. H E R Z M A N 
{i R U S I J O S 

Gerai lietuviams žinomas per If 
metus kaipo patyręs ardytoja* 

; chirurgas ir akušeris. 
Gydo staigias ir chroniškas U-

aras vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija 
— NetoU- Morg-aa Street 

1025 WEST. i ą STRJEET 
VALANDOS: Nui> 10 — 4>2 pietų 
ir nuo 6 iki 7:88 vaL vakarą. 
Tel. ofiso Canal 8118 Rea. So. 
Shore 2238. Jei neatsiliepiama, 
šauk Randolph 0800.. J 

— 

00 YOU KN0W 
' . » t \ 

Some Guys Knov More Mout Baseball Than Business ? By Fisher 

Tel. Canal 6222 

DR. G. L BLOŽIS 
D E N T I . S T A 8 

2201 West 22nd Street 
(Kampas Leavitt s t ) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Tel. Brunswick 6624 
DR. A. J. GTJSSMf 

Lietuvis Dentistas 
1679 MILWAUKEE AVENUE 
Valandos; 9-12. 1-6, 0.8:80 

Sekmadieniais ir trečiadieniais 
pagal susitarimą. 

Ofiso TeL Victorv 8087 
Of. Įą Res, TaJ. Hemjock 1IT0 

DR, J. P. POĄKA, 
8138 S. HALSTED STREET 

Antras ofisas ir Rezidencija 
6504 S. ARTESIAN AVB. 

Ofiso Vai. Nuo 8rl2 rytais; nuo, 
7-9 vak. Antro Of. VaJ.: Nuo 8-6 
po piet: Utara. ir Subat Nuo 
3-9 vak. Šventadieniais p^gaJ ra-
tarimą. 

Tel. Lafayette 0826 

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

.v v 

DR. MAURICE KAHN 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVI . 
Tel. Yards 0994 

Residencijos TaJL Plasa 8S00 
VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 dienar 
Nuo 8 iki 8 po pietį}. 
Nuo 7 iki 9 vakarą 
HadėL ano 10 |k | XI dlanf. 

11 • — — ^ S « r — — 1 > — — < 
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X Balandžio 10 d. ryte mirė 
Aleksandras Bagdonas, gyvenęs po 
num. 2313 S©. Kroli st. Paliko 

X Šiandien įvyksta p-nios dvi dukterį Stanislavą ir Oną. 
Vileišienės prakalbos Šv. Jur- (Velionis buvo Aušros Vartų pa-
uio par. salėje. .rapijos narys ir "Draugo" skai-

X Rytoj Federacijos komi
teto Lietuvai šelpti svarbas 
susirinkimas Aušros Vartų S a i Jurgaitis ir Gasparai-

ANTANAS BENĄĮTIS 
>.vm 

- * — • 

tytojas. 
X Naujai įšventinti kuni-

par. salėje, 8 vai. 
X Šiandien "Dzimdzi — 

Drimdzi" vakarus Dievo Ap 
veizdos par. salėje. 

GRABORIAI: 

S, D, LACflMICZ 
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 
arba 2516 
2314 W. 23rd Place 

Chicago. IIL 

.f 
Simpatiškas — 
Mandagns .r •— 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitij 
Patarnaviu as. 

J. F. EUDEIKIS KOMP. 
PAGRABŲ T E ĖJAI 

Didysis O0?as: 
4605-07 So. Htrmitage Ave. 

TeL Tardą 1741 ir 1741 
SKYRIUS 

4447 So. Falrfleld Avenue 
SKYRIUS 

1410 So. 4t tt . , Cicero 
TeL Cicero S7 94 

SKYRTJS 
8201 Aubura A*enns 
Tel. Boulerard 3201 

tis porai mėnesių seminarijon 
da išvyko. 

X Cicereciai organizuojasi 
Federacijos kongreso pasiti-
kimui. 

X Pradedama, geriau sa-4 

kant, atnaujinama kova del 
geresnio susisiekimo Chicagoj 
— k<subways" i r t. t. 

X Dabar nėra tos dienos, 
kurioj įiejvyl tu A\ t. kat. svar 
Liij susirink iv. u ir pramogų 
..< ica.^oj. Kas -:;«ke, kad p<?r-
maža lietuviai veikia, 

X Stud. J . Balevičius, gy
venęs pas kun. Ig. Albavičių, 
Jėsto matematika De Paul 
universitete. 

X Prof. kun. Urba labai tu
riningą pamoks i T pasakė per 

gerienė, Bagdonaitė, ir t. t. tenaw gatvės, Šv, Gimimo nut. rast., kita bus prakalba. 
Visa svetaines scena buvo ap
statyta įvairiais laimėjimais, 
kuriais tapo apdovanota susi
rinkusiųjų dauguma. Labai 
sumaniai " buvo vedamas šis 
parengimas; dalyviai ne neju
to, kaip praėjo pora malonaus 
atsilsio valandų, kuomet visa 

naujoj salėj. Kviečiamos visos 
narės susirinkti. Dabar gerą 
proga norinčioms prie Sąjun
gos priklausyti, nes įstojimas 
per pusę kol vajus tjgsis. Na
rės, gyvenančios šioj kolonijoj 
•pradeda persikelti į? vietinę 
kuopą. Persikėlė ponia Jen-

Visi uuijistai — nariai skait 
lingai dalyvaukite. Pradžia 
7:30 vai. vak. 

K. J . Semaška, rast. 

/ • -

kas užsibaigė, publika su di-leienė. Tai didel<e jėga kuopai, 
džiausiu pasitenkinimu išsis- Taip-gi p-nia GerdŽiunienė. 

j kinrf*, komisija ėmėsi kasos | L a j A i a i n e d a r ^ k H j ^ 
apyskaitos ir, surado virš * , . , . . 

i j ' ^ . , . , tkuopa didės narėms tuomet 
$lbd.00 pajamų. Linksmas su- • ' ., • , . , . 0 

i , 1 . . ]ir veikimas padidės. Saiun-
; manymo vykdintoias tuoiaus -'4.. . . -, ,. , . J . J . v -r. gietes nenorės pasiduoti ki-
į ant rytojaus pasiryžo Deprato 
firmai už darbą įmokėti rank-

iliinigus ir pagarsinti spaudoje 

DYKAI 

Vaidins artisto Pilkos atsisveikinimo 
parengime balandžio 12, Lietuvių Au-
ditorjoj. Veikale. "Pašalinkit tą mer
gina." jisai vaidins dviejų dukterų tė
vo rolę. . 

savo sumanymo rėmėjus. 

X Westsidietė Kasiulaitienė 
gydosi šv. Kryžiaus lietuvių 
ligoninėje ir labai džiaugiasi. 
rūpestinga jos globa. 

X Užvakar sunkiai susirgo 
Kazimiera Baliauskienė, Uuri 
turės operacijai pasiduoti ir 
per tai nugabenta ligoninėn. 

toms draugijoms. 

Kviečiame visas susirinkti 
Vaidyba. 

IŠ RADIO STOTIES ASK. 

Town of Lake. Nė ne-

J. F, RADZIUS 
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE 
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kitt 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lš-
dirbystės. 

OFISAS 
668 West 18 St. 
Te*. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 
So. Halsted Street 
Tel. Victory 4088 

j žinojom, L. Vyčiu 13 kp. įvv-
imi. Kasparaičio primieiją. j k o š o k i ų v a k a r a į b f l , 6 į 

X West Side golfininkai, «.pĮeasure" salėje. Jaunimo 
pp. Brenzams ir Mackevičiui 
vadovaujant, pasiruošę toraa-
mentui. Bodami čainpicnai, 
jie nieką nebijo. 

X Laikraštininkai pp. Sa
kalai persikėlė į kitą Lutą. 

Jų naujas adresas 2239 W. 
23 PI. '.f; 

X . Petronėlė Jurkaitienė, 
gyv. 4504 So. Paulina st., ga-

X Šv. Vardo draugijos su
sirinkimas bal. 12 d. šį pėtny-
čios vakarą parap. salėje. At
eikite nariai ir atsiveskite 
naujų narių. 

buvo daug, pasisekė. 
X Town of Lake jau ren

giasi prie 40 valandų atlaidų, 
kurie bus bal. 21, 22 ir 23 d. 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje. 

X Ant rytojaus, po atlaidų 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje, 10 
vai. ryto bus Šv. Mišios inten
cijoj Daukšų šeimynos -4— visi 
Chieagos lietuviai vargoniu-

KANKLIŲ CHORO DAR. 
BUOTĖ. 

vo iš Lietuvos laiškų, kuriame k a i g i e d o s _ r M i ž i a s 

Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

Mūsų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių. 

Nauja, graži ko
plyčia dyka i 

3307 Auburn Avenue 

praneša, kad jos kaiminka 
Pocienė mirė, sulaukus 115 
metų amžiaus. J i gyveno Ži
gaičių par., 

X Iš West Sid£s balandžio 
23 išvažiuos į Lietuvę Stepo
nas Rokas ir Mykolas Ulis. A-
bu yra geri, pasiturintys vy
rai, nevedę, kįlę iš Stultiškių 
k., Upytes par. Per Atlantiką' ^ 
plauks Baltic America laivu 
"Es tonia" . Tikisi iš Lietuvos 
sugrįžti rugpj. mėnesyj. 

X R. Andreliunas, turįs 
laikrodžių ir muzikalių instru
mentų krautuvę po num. 2646' 
\V. 63 st. prieš Velykas turėjo 
gerg. biznį parduodamas radi
jus, o dabar kita jo biznio ša
ka padidėjo. Dabar po Vely
kų lankosi į jo krautuvę jau
nos poros ir perka šliubinius 

Balandžio ii d., Šv. Jurgio 
parapijos salėje, Kanklių cho
ras (parapijinis choras) duos 
metinį koncertų bažnyčios 
naudai. Šiame koncerte daly
vaus įžymiausieji choristai-tes. 
Išgirsite dainų pirmą sykį Chi 
cagoje. Regėsite lietuviškas 

X Lietuviai vargoninkai vestuves — kaip pamerges ap 
rengia jubiMjinį pagerbimų p. 
varg. Daukšai, bal. 24 d, 

X L C. B. V. M. mergaičių 
sodalicijos susirinkimas sekm. 
bal. 14 d. 2 vai. 

X Ne visi taip susipranta J 
A. a. Julionos Marcinkevičie
nės giminės, draugai užprašė 

j Mišiay ir aukojo* prie jos gra
bo, vietoje vystančų gelių. Lai
minga ta siela, kuri turi tokiu 
prietelių, kurie jų nepamiršta. 

X' Šv. Kryžiaus bažnyčios 
išmaliavojimas atseitų apie 20 
tūkstančių dolerių. Tuotarpu 
maliavoj i mo fondan yra sudė
ta apie vienų trečdalį tos su
mos. Townoflaikiečiai, jau vis 
tiek reikės tų darbų padaryti, 
sucieti kiek yra paskirta kieK 
vienam duoti. Tai kamgi dar 

žiedus. P-nas Andrehuna s nuo „:H • *• • • •, A. 
. . X. , vilkinti ir pasirodyti neran 

senai yra pasižymėjęs žiedų 

P R A N E Š I M A I 
Marąuette Park. — M. Są

jungos 67 kuopa laikys mėne*-
sinį susirinkimą bal. 11 d., 8 
vai. vakare, prie 68 ir Wash-

Lietuvių Kriaučių skyriaus 
A. O. W. of A. 269 mėnesinis 
susirinkimas įvyks balandžio 
12 d., šiame penktadieny, A-
mal. Center Name. Susirinki
mas yra svarbus ir žingeidus. 
Viena, tai turėsime išrinkti 

Šerinis šepetys. 4 colių Ilgio, 
maliavojimui, vertės $1.50 su 
kiekvienu 100 svarų Hofnmer 
Bros. White LeačL 
Valspar Varnish geras iŠ lauko 
ir vidaus $ 4 . 9 8 681-

Stoginė popiera 3 ply 
Raudona ir žalia . . $ 1 . 9 8 rolė. 

Pure boiled 
• • i • • 

Linseed . Qil 
98c. ea>. 

J. DERINGIS 
4414 S. ROCKWELL ST. 

Lafayette 4689 
PKISTATOM VISUR 

rr -r.—n 

^Jtm*- — 

dainuos jaunąją išleidžiant už 
vyro. Viską tą pamatysite už 
labai pigią kainą, Tikietus 
galima gauta pas kiekviena 
choro narį. 

Korespondente. 

PASISEKCS VAKARAS. 
DIRBO *AULIUTi 

IR KITOS. 

AMERIKIEČIAI 
Vykstantieji Lietuvon prašomi ap

sistoti naujam, moderniškai įrengtam 
vieftbutyj "ROMA", Laisvės'Al. 18, 
Kaunas, šviesas kambariai, vonios, 
telefonas ir t t Grasioj salėj valgy
klą. Sveiki ir gardus valgiai. 

Savininkė Dubinskaftė. 

Jaunai Porai 
Bargenas 

ĮVAIRUS KONTRAKTORIA 

J. S, RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Paintinf 

St Hardware Oo., dabar perėmė visą 
biznj j savo rankas ir duos visose &io 
biznio Sakose pirmos klesos patar
navimą. 

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER 
Painters & Decorators 

J. S. Ramancionls, savininkas 
3147 So. Halsted Street 

TeL "Victory 7261 

M. ZIZAS 

West Side. — Antradienio 
vakare Aušros Vartų parapi-

W. J. STANKŪNAS 
Plačiai Chicagoje žinomas 

fotografas^ turįs savo studiją 
po num. 3315 So. Halsted St. 
P-na s Stankūnas nesenai su
grįžo iš žieminių vakacijų iš 
pietinių kraštų. Buvo pasie 

Rakandai nž $475.00 ketu
riems kambariams. Puikus, pi
lni rakandai — parlioriaus se
tas, 7 tūbų elektros radio, 8 
Šmotų valgyklos setas, riešu
to medžio miegamojo kamba
rio setas, 9x12 Wilton divonas, 
5 šmotų stalo setas, aliejiniai 
paveikslai, lempa. 

7919 Langley Ave., 
Arti 79 St. 1-mos lubos 

Tel. Triangle 6032 

Narna Statymo Kontraktorius 
Statau Įvairiausius namus prieinama 

kaina. 

7217 S. California Avenue 
Telef. Hemlock 5526 

MARQUETTE JEVVELRY 
& RAINO 

Savininkas R. Andreliunas 

jos svetainėje šv. Onos alto- ] { o s Meksika ir pasirodč drą- ^ 
riaus Rengėjų komisija turėjo s j n fcatj revoliucijos n e b i i o i o ' ^ vĮ****** ***** 

- - " V V - « ^ l ^ n < n n . . . ^ 1 1 . . » A 

Užlaikau visokių auk
sinių ir Sidabrinių dai-

pardavinėjime. 

E Z E R S K I 
LIETUVIS ORARORIUB 

O f i s a s : 
460S S. MARSHFIELD AVENUB 

TeL Boulevard 9277 

1. J. Z O L P 
GRABORIUS IR IJLIDOTUVIŲ 

VET*JJ_S 
1650 West 4€th Street 
Kampas 

Tel 

Nuliūdimo 
prie mones, 

46th ir Paulina sta. 
1. U\y± B20t 

valandoje kreipkitės 
patarnausiu simpatiš-

kai. mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. 
«rk*L 

Koplyčia del Šermenų 

S. M. SKUDAS 
GRABORIUS 

Didelė Moderniška Koplyčia Dykai 
718 WEST 18 STREET 

Roosevelt 7512 

t, 1 cl 1!^. 

surengus "buneo pa r ty n . Nors 
vakaras buvo šaltas ir lyno
jo, bet sumanymo rėmėjos ir 
rėmėjai užpildė svetainę. Pu
siau devintą, valandą vakaro 
prasidėjo žaidimas, kuriame 
vadovavo p. Šauliute su savo 
draugėmis — Feravičaite, Šlio 

— ——— I 

radio, pianų rolių, ra
li* V a ž i a v o ) t # Šal į . 1? C l l i c a - kordų ir, t t Taisau 

JONAS GEDMIN 
Mirė bal. 9 d., 1929 m., 12:30 
vai. po pietų, 11 metų am
žiaus. A. a. Jonas gimė lapkr. 
14 d., 1918, Chicago, 111. 

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Emilija Po tėvais Spai-
tytę, tėvą Juozapą, seserj E-
miliją, 2 broliu Juozapą ir Ed
vardą ir gimines.. 

Kupas pašarvotas 1006 W. 
95th St., Tel. Beverly 0386. 
Laidotuvės jvyks petnyčloj, ba
landžio 12. Iš namų 8 vai. 
bus t atlydėtas j Visų šventų 
parap. bažnyčią, kurioj jvyks 
gedulingos pamaldos už velio-
nfo . sielą.. Po pamaldų bus 
nulydėtas J šv. Kazimiero ka
pines. 

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

Nuliūdę tSvai, sesuo, bro
liai ir giminės. 

LaidotuvSms patarnauja gra
borius Eudeikls, Tards 1742. 

(10-11) 

* ALEKSANDRAS BAGDONAS 
Mirė bal. 10 d., 1929 m., 11:20 vai . . ryte, apie 50 
metų amžiaus. Kilo iš Telšių apskr., Pavandenio pa
rapijos. „Amerikoje išgyveno 30 metų. 

Paliko dideliame nuliūdime 2 dukteris Stanisla
vą, ir Onę, švogerkę. i r švogerį Vilčauskus; pusbrolį 
Stanislovą' Fabijoną ir gimines. O Lietuvoje 2 sese
ris.. 

Kūnas pašarvotas 2313 So. Kroli St. Laidotu
ves įvyks Subatoj, balandžio 13 d. I š namų 8 vai. 
bus atlydėtas į Aušros Vartų par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už Velionio sielą. Po »pa-
maldų bu s nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus 
ir pažystamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę dukterys, š^ogerka, švogeris ir gimi^ 
nės. Laidotuvėms patarnauja graborius Eudeikis, 
Yards 1741. 

£Os išvyko, kada buvo dar 
labai šalta, o jau į Texas pa
tekęs rado viską žaliuojant ir 
D.'I laipsnius šilumos. Buvo 
ten nuvykęs su žmona. Po va
kacijų dabar p-nas Stankūnas j 
pasirengęs uoliai darbuotis 
savo šakoje. 

APDRADDA NUO VĖTROS 
Apsaugok savo namą ar 

garadžių nuo vėtros (Torna
do) nes kaip matome laikraš
čiuose kad vėtros dažnai pa
daro daug nuostolio; tai vieno 
ar kito apylinkėje sugriauna 

laikrodžius ir muzikos 
instrumentus. 

2646 W. 63rd St. Chicago. 
Telefonas HEMLOCK 8380 

Del geriausios rūšies 
ir patarnavimo, saukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauti
nių, sviesto ir sūrių. 

Wfiu J. Kareiva 
Savininkas 

4644 So. Paulina St 
Tel. Boulevard H M 

Telefonas Canal 711S 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojlmo Kontraktorius 
Dalų ir Popieros Krautuvė 

2384 S. LEAVITT ST. Chicago 

V. PAUKŠTIS 
HARDWARE STORB 

Paint, Oil * Glass 
S701 West 47th Street 

Tel. Lafajette 1117 

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. RockweU Street 

VViV̂  BENECKI 
Maliorius i r popieruotojas 
3542 So. Francisco Ave. 

Tel. Lafayette 7554 
Reikalaukit sempelių knygos. 

e \ 
Tel. Boulevard #114 

M . YUSZKA & CO. 
PLUMBIHG * REATTIfG 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla 

4604 SO. PAULDJA 

34 akeriai geros žemės far-
ma, 18 mailių nuo Chieagos, 
ant gero kelio, puikioj vietoj, 
su budinkais, gyvuliais, maši-

garadžius, nuverčia namą, sto- \p<ma^ paukščiais ir viskas, kas 
gerai farmai reikalinga. Mai
nysiu ant namo Atsišaukit pas 

gus ir t, t. 

Apdraudimas yra labai pi
gus: už $1,000.00 dolerių ant 
penkių metų tiktai reikia mo
kėti $6.40. 

0?aipgi apdraudžiu namus, 
rakandus ir kitus dalykus nuo 
ugnes. 

BEN. J. KAZANAUSKAS 
2242 West 23 Place 

Roosevelt 8887 

J. ČILIAUSKAS 
3327 So. Halsted St 

Tel. Yards 4669 

JUOZAS K. ENČERIS 
, GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Ir 
REAL ESTATE 

Namus stato, taiso, perka Ir 
parduoda visoje Chicagoje 

4401 S. MOZART ST. LAF. 16C1 

MORTGEČIAI-PASKOLOS 

PARSIDUODA 6 kambarių 
bungalow ąžuolo ir beržo tri
nias. Randasi prie Throop st., 
pusę bloko į šiaurę nuo 79 gt.* 
arti St. Sabina par. bažnyčios 
ir mokyklos. Puiki transporta-
cija. 

Tel. Stewart 3023 'II 

2-RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama | vieną diena. 
Parkams real estate kontraktus 

Internationi Investment 
Corporation 

Kapitalas $500,00f •( 
18«4 SO. KEDZIE AVENUB 

TeL Lafayette 67J8-I71I 


