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BRITANIJOS LORDU RŪMAI SMERKIA1 
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Prieš Maskvą Išjunda Visam 
Pasauly Žydai

NUSAKOMAS RUSŲ PRAVOSLAVŲ 
GRYŽIMAS BAŽNYČIOS VIENYBEN

BRITŲ LORDŲ RŪMAI 
SMERKIA SOVIETUS

ŽYDAI ŠAUKIAS AME
RIKOS PAGELBOS

VATIKANAS NUMATO 
STAČIATIKIŲ ATSI

VERTIMĄ

ROMA, vas. 22. — Laikraš-

*■
tis “ Osserva.tore Romano” 

rašo, kad bolšėvistinė Rusija, 

kuri pakilusi kovoti tikėjimą, 

ar tik nebus Apvaizdos įran

kiu dešimtinis milionų stačia

tikių (pravoslavų)' gryžti ti- 

krojon Romos Bažnyčion.

’ " .*• < «z I t ■*> • * *■ - * -

Laikraštis nurodo, kad jau 

ilgas laikas kalbama apię sta

čiatikių gryžimą vienybėn sų 

Roma. Matyt, bolševikų veda

mi persekiojimai tą vienybę

Ra- paskubins.

ATŽYMĖTAS UŽ ATSIDAVIMĄ PAREIGOMS

Konferencija Žada Būti < 
Viena Skaitlingiausių

* i i • ' . i ‘ ; a, į i. į 2 t ,i j J

Bus Švaistoma Vytauta Jubiliejaus
Paminėjimu Planai Į i f |j
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LONDONAS, vas. 21. — 

Britanijos lordų rūmuose aš

triais žodžiais vakar smerkta

VARŠAVA^ vas. 21. 

binas T Scbapiro gavo žinią, 

kad Minske bolševikai suėmė

Rusijos sovietų valdžios veda- ir rengias nužudyti 20 žydų

ma priešreliginė kova.

Lordas Birkenhead pareiš

kė, kad tie Maskvos laikraš

čių skelbiami pravoslavų me

tropolito Sergijaus pareiški

mai yra klastingi. Jis nurodė, 

knd sovietų priešreliginiai vei

kimai yra .aiškiai politiniai ir 

Britanija turėtų nutraukti Ba-

ntikins su Maskva.

KAIP BOLŠEVIKAI ŽUDO 
SAVO POLITINIUS 

PRIEŠUSvadų, būk už jų priešbolševis- 

tinį veikimą.

Rabinas Scbapiro tad tuo- OSLO, Norvegija, vas. 22.’ 

jaus kreipės į Amerikos J. f—Vietos rusai tremtiniai štai 

Valstybių konsulį, prašydamas • kokių žinių gavę iš Rusijos:

Amerikos įsimaišymo, kad žy-| Andai Petrograde suimta 

dų vadų žudymas butų sulai- į keletas buvusių caro laikais 

kytas. i rusų laivyno karininkų. Kali-

Visose sinagogose paskelbę nmį paimta į Kronšiadfą. -Te-

tos specialūs maldos už tuos nai jie susodinta į laivelį, šis t „Al tC J j H
•r

KS M

’ Karo sekretorius Hurley atžymi medaliu maj. G. C.1 
Beach, kariuomenes medikalinio korpuso narį, už jo ne
paprastą atsidavimą savo pareigoms. ’

' ... . -te

suimtus Minske žydus. ‘1
ištemptas jūros tolumon ir te-

SOVIETŲ VALDŽIA PRIEŠ 
BRITANIJĄ

Apie suimtus Minske žydų nai kartu su karininkais nu

varius gavęs žinių ir Vilniaus skandintas, 

žydų rabinas. Šis visiems pa- Į • ___________________________

šaulio žydų vadams pasiuntė)

. . -ii-1 telegramas, prašydamas kokiui

sovieto komisarai kelia • . I
nors būdu sulaikyti suimtų; 

žudymą.

RYGA, vas. 21. — Mask

vos

triukšmus prieš Britaniją. Lai

kraštis “Izviestija” pareiš

kia, jog Britanija maišosi į j 

vidujinius Rusijos reikalus, 

remdama Britų dvasiškuos 

puolimus prieš bolševikus už 

religinius persekiojimus.

Sovietų valdžia nurodo, kad 

Britanijos keliamas protestas 

bus skaitomas nedraugingu da

rbu. Ir pareiškia, kad sovietų 

valdžia tikėjimų atžvilgiu ne- 

pakeisianti savo nusistatymo.

BERLYNO ŽYDAI PRO
TESTUOJA

FRANCIJOS KABINETO 
PRIEŠAKY RADIKALAS

PARYŽIUS, vas. 21. —- Ra

dikalas socialistas Camille 

Cliautemps sudarė naują mi- kelti protestą, 

nisterių kabinetą su sąlyga, 

jei kabinete pasiliks buvusis 

ministeris pirmininkas Tardi- 

eu.
Šis pastarasis dar serga. Jo 

kabinete veikimas abejotinas.

BERLYNAS, vas. 21. — 

Rabinas Hillesheim —- Meier 

gavo žinių, kad Minske bolše

vikų politinė policija suėmė 

apie dvidešimts žydų rabinų, 

buvusių bankininkų, įmoninkų 

ir kitų ir išsprendė juos nu

žudyti. Sakoma, jie siuntę už

sienių žydams laiškus, prašy

dami savo religinėms mokyk

loms Rusijoje pagelbos. Už 

tai pasmerkti sušaudymui.

Berlyno žydai planuoja su

RUSIJOJ NUŽUDYTA 8 
ŪKININKAI DAUGIAU

LONDONAS, vas. 22. — 

“Daily Mail” korespondentas 

Užsienių ministerių paliktas liš Talino, Estijos, praneša 

Briand.

DAR NEŽINOMOS 
RINKIMŲ SĖKMĖS

TOK,YO, vas. 21. — Parla- 

mentan rinkimų sėkmės dar 

nežinomos. Tik žinoma, kad 

apie 19 milionų japoniečių 

naudojosi balsavimo teise.

Kaip kiti jam, taip jis 
kitiems

K. Barlow iš Galva, III. at

vyko į Chicagą darbo gauti. 

[Turėjo 4 dolerius. Nežinomi

ROMA, vas. 22. — Šventa- ’ sėbrai nuo jo ir tuos atėmė.

BUVUSIS BOSTONO MA
JORAS AUDIENCIJOJE

PAŽADĖTA APIE 75 MI- 1 
LIONAI DOLERIŲ j

1 Chieago miestui, apskričiai, 

mokykloms ir sanitariniam di-, 

jstriktui Chicagos įžymieji ir 

turtingieji piliečiai pažadėjo. 

paskolinti 50 milionų dolerių. 

Bankininkai pranešė, kad jei. 

tie piliečiai sukelsiu 50 milio- i 
nų, tai jie pridėsiu apie 25.sis Tėvas audiencijom priėmė i Tada jis užėjo į vieną saldai-

buvusį Bostono miesto majo-'nių krautuvę ir pareikalavo 5 j milionūs daugiau, taip kad tų 

išlaidų užtektų visiems reika

lams ligi liepos, kada prasi-j 
dės mokesčių rinkimas.

rą M. B. Nickols su žmona.

PROHIBICIJA SUARDĖ 
ŪKIUS

WASHINGTON, vas. 22.’ 

— Žemesniųjų Kongreso rū

mų juridiniam komitetui prieš 

18 priedą (prieš prohibiciją) 

liudijo ūkininkas Blewett iš

. dolerių.

Policija jį sučiupo. Jis pa

sisakė, kad norėjęs savo pra

rastus pinigus atgauti.

I ___________________________

Areštuota 2 mokiniu ir 
I mokinė

Policija suėmė publiškos 

Brown mokyklos du mokiniu

ir vieną mokine už norėjimą 

So. Dakotos. Jis pareiškė, kad mokykloj sukelti komunistiš- 

prohibicija suardė šaly ūkius, kas riaušes. Pasirodė visi trys

---------------------------------------------- ! priguli jaunų komunistų or-

SEKLUMOS j ganizacijai.

Teisėjas Allegretti išspren- gazolinos stotis, 

dė juos pavesti prisiekusiųSEATTLE, Wash., vas. 22. 

— Japonų garlaivis Koshun 

Maru užplaukė ant seklumos 

Alaskos pakraščiuos. Nepra

nešta, ar jame yra keliaunin

kų.

Gėlių paroda parke
Garfield parko gėlyne ati

daryta gėlių paroda. Parkų 

komisionieriai kviečia visuo

menę tą dailią parodą aplan- 

kvti.

Areštuotas F. lloffman, 26 

m., ir Lois Cohen, 18 metų.1 

Abu ilgas laikas užpuldinėjo'

teisėjų teismui.

Suimtas įtariamas
Suimtas W. Luckner, 22 ni., 

iš Forest Park. Jis įtariamas

------------------Mrs. Agnės Lavander, Forest
N,EWFOUNDLANDE BAISI Glen,, nužudyme. Pasisakęs, 

VĖTRA kad pirmadienio vakare jis]kad arti Estijos pasienio bol 

ševikai sudegino visą sodžių, 

kur ūkininkai buvo atsisakę vas. 22. — Pietinius pakraš- 

' valdžiai atiduoti savo pasku- čius palietė baisį vėtra. Trys 

tinius javų grūdus. Be to, aš- asmenys žuvo. Dideli medžia- 

tuoni turtingesnieji iikininkai giniai nuostoliai.

’Uiia"*1y‘a- 0TTAWA, Ont., Kanada,
vas. 21. — Atidarytas Kana
dos parlamentas. Generalio 
gubernatoriaus kalboje pasių-

ST. JOHNS Newfonndland,),,uvfs For<“8t 01en

‘lio stoties, ten radęs vieną 
moteriškę ir iš jos gavęs 10 
oentų. Bet jis tos žmogžudys
tės ginas.

KTNGSVILLE, Tex., vas.
22. — Už savo vyro nunuo- 

Taipgi žinoma, kad 2 organi- j dymą Mrs. Maud Long teis- 
zuoto darbo vadu nepateko mas nubaudė 25 metais kalė- j lyta keletas naujų įstatymam* 

parlamentam jimo. pakeitimų. ;

Žuvo moteriškė
Midway it Cottage Grovei 

skersgatvy susidaužė du auto

mobiliu. Viena moteriškė žu

vo, gi 2 vyru pavojingai su

žeista. ' -i -i..

RUMUNIJA REIŠKIA 
BAIMES

BUKAREŠTAS, vas. 22.» 

— Rumunijos valdžia gavusi! 

žinių, kad į Besarabijos pa

sienį Maskva sutraukianti da

ug kariuomenės. Visi Ukrai

nos geležinkeliai užimti ka

riuomenės perkėlimais iš vie-j 

nų vietų į kitas.

Rumunijos valdžia reiškia 

baimės, nes tie bolševikų žy

giai negali būt paprasti ka

riuomenės manebrai.

CHICAGO IR APYLIN

KĖS. — šiandie numatomas 
lietus; popiet ar vakare šal
čiau. • ‘

Rytoj įvyksta Lietuvių Katalikų Vakarinių Valstybių 
Septintoji Konferencija, kurioj dalyvaus šimtai atstov 
iš visų mūsų kolionljų, daugybė svečių. KonferenclJ 
kaip jau žinoma, įvyks Dievo Apveizdos parapijos salėj 
717 W. 18 St.) Chicagoj. ši konferencija suįdomino ne 
tik Chicagos, bet ir apylinkių lietuvius. Mat, visiems rū
pi, kad padarius tinkamus planus Vy tauto Didžiojo 500 
metų jubiliejaus paminėjimui.

Gavome žinių, kad Konferencijos Rengimo Komisija 
sudarė tokią dienotvarkę:

1. Prieš 10 vai. ryto atstovai renkasi į salę, užsi
registruoja, gauna ženklelius ir in corpore eina į bažnyčiai

2. 10:30 vai. prasideda, iškilminga suma, kur; 
tyruos gerb. kun. Jurgis Paškauskas, kunigų Vięuy es 
Cbičagos Apskrities pirm. ir Visu šventų parapijos kle
bonas. Asistuos gerb. kun, Dr. K. Matulaitis ir kun. G.<»- 
siūnas.

3. Tuojau po pamaldų, parapijos salėj visiems at
stovams ir svečiams bendri pietūs su atatinkamu prog
ramų. Pietus ruošia vietinis Federacijos Skyrius.

4. 2 vai. po piet prasideda konferencija.
KONFERENCIJA EIS ŠIA TVARKA. ______

1. A. J. žvirblis, Konferencijos Rengimo Komisijos 
pirm. įžanginė kalba.

2. Prezidiumo iri komisijų rinkimas.
3. Sveikinimai.
4. “Artimiausieji Am. Liet. Kat. Uždaviniai” — gerb. 

kun. Ig. Albavičius, Federacijos Centro Pirmininko, refe
ratas.

5. Diskusijos.
6. “Vytautas ir jo mirties sukaktuvių paminėjimo pla

nai” — L. šimučio, “Draugo” Redaktoriaus referatas.
7. Diskusijos.
8. Nauji sumanymai. >
9. Rezoliucijų skaitymas ir komisijų pranešimai.
10. Konferencijos uždarymas.

MOTERYS UŽ LYGIAS 
'“PAKORIMO” TEISES

LONDONAS, vas. 22. — 

Dr. Methven, Maidstone kalė

jimo viršininkas iškėlė reika

lavimą, kad moterims žmog- 

žudėms padaryti išimtį — ne

bausti jų mirtimi lygiai 'kaip 

vyrus.

Prieš tai tuojaus pakilo 

“Moterų Laisvės” sąjunga. 

Šios organizacijos sekretorė 

griežtai reikalauja, kad mo

terys ir mirties bausmėje nau

dotasi lygiomis teisėmis. Sa

ko, aš verčiau sutikčiau būti 

pakarta, negu gauti tą išimtį.

“SAUSOJI” UŽMOKĖJO 
BAUSMĘ

VVASHINGTON, vas. 22. 

— Už pergreitą automobiliu 

važiavimą teismas nubaudė 

10 dol. pabauda Mrs. Mabel 

AValker AVillebrandt.

PAKARTA MOTERIŠKĖ- -
FLORENCE, Ariz., vaši 

22. — Einanti teismo išspren

dimu, vietos kalėjime vakar 

pakarta pirmoji šioje valsty* 

liėje moteriškė, Mrs. Eva Du- 
gan, 52 m., dviejų vaikų mo

tina, nž žmogžudystę.

VESTUVĖSE PERŠOVĖ 
ŠEIMININKĄ

Raudondvario valsčiuj, O o- į 
gų kaime per vestuves vienas 

svečias iš netyčių nušovė re-1 

volverio šūviu šeimininką Po
vilą Bagdanavjčių. Policija l 

suimtąjį kvočia. “R.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 109 litų $10.0G 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
Šveicarijos 100 franku 19.38 
Vokietijos 100 ma : 2- 91

13.98

5.2tf
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daug didesnio mūsų dėmesio. Nors turime 

Labdaringųjų Sujungę, kuri daug padare, ku

ri pastatė ligoninę, tačiau dar ir to neuž

tenka. Mums yra reikalingos seneliams ir 

našlaičiams prieglaudos, kurių labdariai ne

pajėgs pastatyti, jei jie neturės plačiosios vi- 

suomenės paramos. Tat, mes norėtume, kad » « Ui.
labdarių reikalai konferencijoj rastų nuošir

daus pritarimo, paramos ir naujų darbininkų.

Dirva čia -plati, darbo daug ir jis reikalingas 

ir kilnus. *

Mes vįsi žinome, kokioj padėty yra Lie

tuvos katalikai, Jų veikimas ne tik yra varžo

JURGIS WA$HINGTONA$
Jurgis Wasbingtonas gimė 

VVestmoreland, County, Virgi

nia, iš anglų giminės, vasario

priešų, išlaimėjo karų ir 

kovojo Amerikai laisvę.

1789 m. .VVasliingtonas buvo 

išrinktus pirmuoju prezidentu 

Jaunystėje VVusbingtonus ^* Valstybėms. Jis šalį val-

18-

AdrųrtMaų la ‘'DRAUGAS” ųrtafl MM 
Adrarttslnų ratas ok aPPUoatton,

“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avk, Chieaga

DIENOS KLAUSIMAI
SVARBI KONFERENCIJA.

buvo užveizdėtojum. Sulaukęs 

devyniolikos metų buvo išrink 

tas vadu kariuomenėje. Nuo 

to laiko jįsai yra žinomas sa

vo darbais ir vadovavimu.

mas, bet ir persekiojamas. Jie reikalingi mū- ^tai, keli bruožai.

sų ne vien užuojautos, bet ir paramos jų ko

voje už katalikiškosios akcijos laisvę. Ir čia 

reiks tarti stiprų žodį.

Taigi, matote kokie darbai Liet. Kat. 

Septintosios Konferencijos dalyvių laukia. 

Mes pilnai pasitikime, kad jie visi būs tinka

mai išspręsti ir entuziastingai visos mūsų vi

suomenės priimti ir vykinami.

“MIRTIES GUSARAI”.

Per karų tarp prancūzų ir 

indionų, 1758 metuose, VVasli- 

ingtonas su savo kariuomene 

užkariavo ir atgavo “Necessi- 

ty pilį”. Liepos 2, 1775 m., 

Wasliingtonui buvo pavesta 

Amerikos kariuomenės vado

vybė. Jisai rado kareivius be 

tvarkos, be ginklų ir nudris-J

dė teisingai.

Jurgis VVasliingtonas mirė
gruodžio 14 dienų, 1799 me

tuose, visų sujungtų valstybių 

mylimas ir gerbiamas.

\Vashisgtonns buvo teisin

gas vadas. Jisai išpildė savo 

pažadus kareiviams.

Visi mes žinome kad. žmo

nės visados pasitiki teisingu 

žmogum. Dėlto ir tų laikų ka

reiviai pasitikėjo VVasliingto- 

nu ir visi jį mylėjo.

Iš AVasliingtono gyvenimo

Vaizdas iš Kartaginos,, kur šiemet įvyks Eucha

ristinis Kongresas. Federacija organizuoja Lietuvių 

Maldininkų Kelionę laivu “Rocbambeau”, kuris iš 

New Yorko išplauks bal. 23 d, Visais kelionės reika

lais reikia kreiptis į “Draugų”. .

\ e
iškoliojo, paskiau ėmė teisin

tis. Jų pasiteisinimai tikrai

Rytoj įvyksta Lietuvių Katalikų Vakari

nių Valstybių Konferencija, kurių sušaukė 

Cliicagos Federacijos apskritys.

Visos praeity buvusios konferencijos bu

vo svarbios, liet ši, mūsų nusimanymu, yra 

dar svarbesnė.

Šie metai yra Vytauto Didžiojo, Lietuvos 

Kunigaikščio, metai. Visa mūsų tauta ruošia

si iškilmingai Vytautų jubiliejų paminėti. Ir 

mes, Amerikos lietuviai, jokiu būdu negalime 

pasilikti nepaminėję garbingojo kunigaikščio 

mirties sukaktuvių. Tuo labiau Chicagos ir 

apylinkių lietuviai, nes čia mūsų daugiausia 

gyvenama.

Sekant prie Konferencijos prisiruošimo 

darbų, pastebėjome, kad daugiausia rūpin

tųsi Vytauto jubiliejumi. Dėlto rytojaus kon

ferencijos svarbiausiuoju dienotvarkės punk

tu i ir būs klausimas, k»J geriau prisirengti 

prie to svarbaus ir rei kilmingo darbo.

Bet, gyvenimas iškelia ir daugiau svarbių 

dalykų, į kuriuos konferencijos dalyviai bū

tinai turės atsiliepti.

Mes turime daug vietos tautinių ir visuo

meninių reikalų, kurie reikalauja ne vien mū

sų žodžio, bet ir aktivaus darbo, jei norime 

bent kiek ilgiau išsilaikyti kaipo lietuviai.

Šiais Vytauto Didžiojo metais ypatingai 

mums dera įtempti visas savo pajėgas, kad 

sulaikius mūsų jaunimų nuo ištautėjimo. Tam 

yra reikalinga ne tik gera vadovybė, gera 

organizacija, bet ir atatinkamos įstaigos, k. 

t. kolegijas, akademijos, įvairios ekonominės 

įstaigos, tinkami klubai ir t. t. Dėlto yra 
svarbu, kad dar šiais metais būtų galima 

pradėti statyti rūmus Amerikos Lietuvių Ko

legijai. Tai būtų gražiausias garbingajam Vy

tautui paminklas. Konferencijoj, be aliėjo, iš-

Matomai, tautininkų. valdžios palaikymui 

“dvikojų vilkų” nebeužtenka. Po visų Žemai-

tikėjimų ir Dievų propaganda.

Tų ir kitų savo purvinų 

darbų sovietų valdžia negali 

paslėpti. Kaip ji yra komunis- 

tu taip kovos

tikėjimams priešaky.

Ašara,

mos galime daug kq pasinio-

’ *' Ikyti, ypač teisingumo. Del jo žiopli. Pavyzdžiui, jie sako,

kusius. Per žiemų Mariungto-!Dievas!kad stačiatikių (pravoslavų) 
nas sutvarkė kariuomenę^ ap-įjaiu padėjo. Jei ir mes busime cerkvės sinodas Rusijoje atsi

sakęs prisidėti prie Popežians 

kvietimo kovoti sovietus dėl 

cerkvės persekiojimų. Girdi, 

tuo budu sinodas stovįs už 

rusų tautos vienybę ir jis prie 

šingas, kad kas svetimas mai

šytus! į vidujinius sovietų rei

kalus.

rėdė jų ir apginklavo. Turė-:
visados teisingi Dievas ir mu-

... ... ..... • 1d““S dabar sujungt» stil”' nis padės ir visuose mūm «lar-

tijų orgamzuojanu taip* vadinami Mirties rių kariuomenę, jisai apsiautė . . yi • , biam:
Gusąrai”. Jięhis žadama , visokių lengvatų, 

duodama privilegijos etc. Būsianti tai fašisti

nė milicija vidaus tvarkai. Apie tai gavome 

keletu pranešimų, kurių vieną čia paduoda

me:

“Lihkuvoje buvo iškabinta tokio turinio 

. raštas:

SKELBIMAS

.1930 m. sausio m. 19 d. Linkuvos m. 

1 vai. prie gimnazijos arba kur bus nurody

ta Saulių būrio vado, kviečiami atsilankyti 

visi Linkuvos valsčiaus gyventojai, ypatingai 

buvę nariai kavaleristai, nuo 18 iki 40 mt 

amžiaus išklausyti pranešimo apie organiza

vimų “Mirties Gusarų”, jų pareigas ir prie

volės ir kur norintieji galės būti priimti į 

“Mirties Gusarus”.

' • - i>Norintįeji/stoti į “Mirties Gusarus” pra
marus

liuingi?šomi atvykti fų dienų kuo skaitlingiausiai, 

pageidaujama atvykti su arkliais, kurie bus 

apžiūrėti pripažinimui jų tinkamumo karo 

tarnybai. /

Asmens įstoję i “Mirties Husarus” gaus 

300 lt. arklių jsigyjimui, balnų, kardų ir ka

rabinų. “Mirties Gusarai” bus paliuosojami 

nuo pagalvinio mokesčio ir nuo visų natūra

lių prievolių.

Ištikus mobilizacijai “Mirties Gusarai” 

pasilieka savo vietose ir laukia atskiro pa

rėdymo. ' * J $

J. Krištoponis.
16-to Saulių būrio Vadas. 

Matote, prie ko eina neteisėtoji tautinin
kų valdžia.

Bostonų ir vienų naktį, kovo 

mėnesyje, 1776 metuose, paė

mė Dorcliester Heiglits.

1777 m. Washingtonas su 

savo kariuomene “Valley For- 

ge” kentėjo badų, šalti ir dra 

bužių trukumų. Kareiviai, kar 

tais, buvo nevalgę per savai

tę, gaudavo tik šaltų bulvių. 

Vienų dienų žmogus, vardu 

Potts, vaikštinėdamas po miš

kų pamatė VVash-ingtonų be

klūpantį ir besimeldžiantį su 

ašaromis. Parėjęs namo Potts 

pasakė savo žmonai, kų jis 

matė ir po to tarę:,‘/Su tokįu 

vadu amerikomu ištikrųjų su

silauk^ nepriklausomybei”. J

Per karų* dOuiiiO‘karikar

tėlius pasimainydapii piįego- 

davo ant šaltos žemės, nes 

neturėjo ko pasitiesti ant šal

tos žemės. Kai J vieni; miegojo, 

kiti šildėsi prie ugnies.

Vidury žiemoj penkta dalis 

kariuomenės buvo be Čevery 

kų. Apie trečia kr ketvirta da-

-

ir mylimi.

Su tokia mintimi šiandien 

minėkime Jurgio AVasbingto- 

no gimimo dienų.

ĮDOMUS TRUPINIAI.

Antanas Valančius.

MASKVA ATSIKERTA IR 
AIŠKINASI. ’

Šventojo Tėvo raginami ne 

vien pasaulio katalikai, bet 

protestantai ii* kitų tikėjimų

Tuotarpu yra žinoma, kad, 

Rusijoj negyvuoja jokis sta

čiatikių sinodas. Sovietų val

džia viską išgriovė.

Toliau valdžia teisinasi, kad 

cerkves uždaro ir naikina ne 

ji, l»et lokaliai sovietai, reika-

vadai protestuoja prieš Rusi-.laujwlt patiemg 

jos sovietų valdžių, kuri žiau-'

riai ten persekioja visų tikė

jimų žmones, uždarinėja baž

nyčias,’ cerkvei ir kitus niald- 

nalbioSi ’i ■* ; 1 z *' r-onii
Anądien šis klausimas iš

keltas Britanijos parlamente. 

Klausiamas’• užsienių reikalų

— Bičių motina gyvena 3-5 

mėnesius ir net ir 10. Darbi

ninkės bitės vidutinis amžius, 

pusantro mėnesio.

— Daugiausia geležinkelių 

turi Amerika, kurių ilgis sie

kia 430 tūkstančių kilometrų 

ir tiesiant apie Lietuvų būtų 

apvažiuojama apie 290 kartų. 

Mažiausia turi geležinkelių 

Albanija, Europos valstybė, 

tik 35 kilometrus. Lietuvos ge

ležinkelių ilgis — 1500 kilo- 

ms,, r , , ’ .
— Pasaulyje vra is viso

Pagaliau pats Rykov, kurs 

pas bolševikus užima kaipir 

ministerio pirmininko vietų, 

praneša, kad Rusijoj nesamų 

jokių tikybinių persekiojimų.

Jų tie išsisukinėjimai nie- 1,950 mil. žmonių. Baltųjų

kam verti. Vyriausioji sovietų T50 mil., geltonųjų 1,000 

sekertorius Ilenderson atsakė" j valdžia juk yra paskelbusi ke-,lulU juodųjų — 200 mil. 

kad Britanija stovi už tikėji-He^ prieštikybinių įstatymų ( — Mažiausia pasauly vais

inu laisvę. Bet Rusijos reika-Jr visų eilę kitų parėdymų,1 įybė yra Angora Ispanijoje, 

lu jis palauksiąs žinių nuo Jatkreiptų prieš cerkves, baz- Piiėiiiejų kalnuose, su 450 kva- 

ambasadoriaus iš Maskvos, jnyčias, sinagogas ir inečetus, ' jr ldlm. žemės plotu ir 5,300 

Bolševikų laikraščiai Mask-j 1918 metais bolševikai pas- gyventojų, susiskirsčiusių į 30 

J lis mirė nuo bado ir šalčio kol jvoje į tuos protestus prade- kelbė įstatymų, kuriuomi ei- kaimų. Gyventojai kalba įspa- 

VL. • karas pasibaigt Bet vis vien i jo atsikirsti, ėmė patį Šven-'mint bažnyčioms ir cerkvėms niškai. Mokesčius moka Pran- 

.kareiviai nepasidavė, nėš tu-'tąjį Tėvų šmeižti. Kaip žino- atimamos visos juridinės tei- cūzijai apie 700 litų metams. 

„Įrėjo pasitikėjimų AVasliingto-jma, pas bolševikus šmeižimas sės. 1921 m, sovįetų valdžia Valdosi respublikos tvarka ir 

Inu, kad jie laimės. visados yra pirmoje vietoje, dvasiškiams uždraudė darbuo- Napoleono 1806 m. konstituci-

Ir kas-gi galėjo išlaikyti to- Jie kai girti išpradžių gerai tis kaimų į. taigose. Tais pa- ju. Valdo iš 24 žmonių rinkta 

kių kariuomenę? savo priešus iškolįoja, tik čiais metais Uždrausta jauni- bu yba, renkama 4-iems me-

Nepamirškite, kad kovo 11d. yra piliečių 

registracijos diena. Neužsiregistruosime — 

kils ir labdaringieji reikalai, kurie reikalingi negalėsime balsuoti už lietuvių kandidatus.

Tik Washingtonas. Iš su-,Paskui reikalo. imą ligi 18 metų amžiaus mo- tams. Gyventojai yra katali-

ardytų burių jis suorganizavo* Taip ir šiame atsitikime jie kinti tikėjimo. 1929 metais pri kai. Lisiinui avių auginimu, 

kariuomenę, kuri nugalėjo visus savo purvinais žodžiais pažinta ir patvirtinta prieš Kariuomenės turi 010 žmonių.

fc£K

SKAITYMO SVARBA 
ŽMOGAUS GYVENIMUI.

P. Kantvydaitis.

RAŠTŲ

(Tąsa)
Bet, pažvelgę pamatysime, 

kaip nejučiomis stengiamasi išrauti iš 

mūsų visuomenės tikėjimas, o tuo pat do

ra jau pati neturės vietos visuomenėj. O 

tik doroj tvirtos Valstybės mokančios su

sitvarkyti išlaiko savo nepriklausomybę, o 

jų būvis be abejonės pagerėja, tai net yr 

pastebėjęs prityręs garsusis amerikietis 

Vašingtonas. Jis sako: “Tikėjimas ir do

ra tai du yra stipriausiu ramsčiu ųnt ku

rių. gal išsilaikyti žmonijos gerovė, o kas 

tuos du svarbiausiu žmonijos gerovės ram

sčius griauna, tai kartu ir visų žmonijos 

gerovę griauna”, toliau jis priduria “tuos 

ramsčius privalo palaikyti mokyti ir be

moksliai, turtingi ir vargšai, kain tik rū

pi tautos ar žmonijos gerovė”. Taigi ma

tom, kaip atsiliepia tas prityręs žmogus, 

sveiku protu protaująs, apie tikėjimų ir 

dorų.

Raštų skaitymo nauda.
Raštų skaitymas teikia žmogui labai 

1 didelės naudos, nes iš neturtingų, kurie 

neturėjo progos ir galimybės mokytis 

j gimnazijose, universitetuose, dėka skaity

mo raštų tapo didžiausiais mokslininkais 

ir išradėjais. Bet kas-ne-kas gal sakys, 

kad reik turėt visgi turto norint tapt iš

silavinusiu žmogum. Bet pažvelkime, kų 

sako tie žmonės, kurie tik knygų skai

tymo dėka tapo žymiais pasauly žmo

nėmis, pav. Robertas Fultonas, garsus iš

radėjas, kuris įkinkė garų į mašinų. Jis 

gimė 1765 m. Pensilvanijos valstybėj, A- 

merikoj. Jo tėvai buvo visai neturtingi, 

nes buvo didelė šeima. Robertui einant 

trečius metus, jo tėvas mirė. Motina buvo 

labai darbšti ir leido visus vuikus į pra

dinę mkoyklų. Būdamas dar pradžios mo

kykloj, Robertas jau suprato mokslo 

svarbų, jo naudų. Dienoms jis dirbo, o 

naktimis mokės skaitydamas įvairius mok 

slo if išąip jau knygas. Skaitydamas kny- * 

gas jis gerai išrasi lavino, bet. daugiau 

mokytu negalėjo: turėjo uždirbti duonų' 

motinai ir sau. Buvo pristojęs pas auksa

kalį, bet tas užsiėmimas jo nebraukė ir j ti savo tikslo, tokiems nieks nepastos ku

metė darbų. Pagaliau mokės tapybos, ta

po geru tapytoju ir sau duonų juu galėjo 

užsidirbti. Vėliau susipažino su moksli

ninku Franklinu, kuris buvo taip pat iš 

darbininkų kilęs. Susipažinęs Robertas 

vargais negalais gavo progos mokintis. 

Ir, pagaliau, tapo ginsiu išradėju,' kuris 

išnaudojo gavo jėgų.

Jo gyvenime pažymėtina tas, kad 

labai buvo darbštus, visur ir visada skai

tė raštus, knygas, kurios lavina protų, 

atmintį, stiprina valia ir t. t.

Kitas, viršui minėtas M. Sideravi- 

čius ir gi buvo iš nelabai turtingų, nes 

teko tarnauti. Kada šeimininkės duoda

vo valgyt virtus kiaušinius, jis prašyda

vo duoti jam žalius. Gavęs tokiuš jis 

parduodavo, o už gautus pinigus pirkda

vosi knygų ir kada tik turėjodaiko vi

sados skaitė.

Ypatingai daug; žinoma kufiigų,. ku-- 

rie, būdami Visai neturtingais, tarnauda

mi pas svetimus, dienomis dirbdavo, o 

naktimis skaitydavo,-užsidegę 'žvakutę ar

lio — viską nugalės, kad ir sunkiausias 

kliūtis. O tokie žmonės, kiek žinoma, ver

žiasi no garbės ieškodami, ne turtų susi

krovimo; jų tikslas: Dievo garbė, arty- 

jno meilė ir žmonijos gerovė.

Kaip didelė nauda yra iš skaitymo 

raštų, negalima nė apsakyti. Bet ir apsi

švietę žmonės,vis dėlto nė vienos valan

dėlės nepraleidžia veltui; vos pasitaiko 

proga, tuoj skaito geras knygas, laikraš

čius. O kų bekalbėti apie mažai pasilavį- 

nušlus arba mažai mokinusius bei visai 

nesiniokinusius.' Tokiems ir visiems ki

tiems gerų raštų skaitymas yra būtinas, 

nes jis teikia be galo didelės naudos. 

Raštų skaitymas ir darbo žmonėi.
Kaip naudinga skaityti raštai, kiek

vienas, pažvelgęs į gyvenimų, aiškiai pas

tebės. Nes kų. suteikia skaitymas gerų 

raštų,- tai nė šimtas mokytojų tiek moks

lo, išsilavinimo ir auklėjimo srityse neįs

tengs padaryti. Mokytojai gali išmokyti 

tik mokykloj esančius vaikus, bet visi

rūkstančių lemputę, negailėdami nė akių, paniekti mokyklų ir joj mokytis negal.

gos ir geri laikraščiai.

Apšvietu visiems yra lygiai reika

lingas: turtingiems ir beturčiams, vy

rams ir moterims. O darbo žmonės, kurie 

dirba fabrikuos, įstaigos ar ūkėse, kada 

ir kaip gali apsišviesti! Tokiems kitokio 

kelio nėra, kaip tik skaitymas: knyga gali 

juos apšviest, nes ji visiems lygiai priei

nama.
Darbo žmonėms ypatingai patartina, 

ir jiems naudinga, skaityti tokie raštai, 

kurie nagrinėja jų reikalus, pav. laikraš

tis “Draugas”. Daugelis darbininkų tei

sinasi nemokų skaityti. Bet, galima su- 

kyt, kad šiais laikais pusė darbininkų 

moka skaityti ir net rašyti. Tat niekad 

noreik leist progos veltui.

Dauguma mūsų žmonelių, neatsižvelg

dami į laiko brangumų, suėję leidžia lui- 

kų veltui, be naudos, kalbėiiami dažniau

sia reikšmės ir naudos neturinčias kal

bas. Kad neleidus brangų laikų veltui, nes 

praleista valanda jau niekad negrįš, rei

kia jų sunaudoti skaitymui.

Darbo žmonėms skaitymas yra bū

tinas, jis kelia tarp darbininkų aj>švietų,

nė sveikatos. Nes kas kartų ‘pasirįžta šiek- Tokiems kaip tik patarnauja geros kny- susipratimų ir tt. (Bus daugiau)
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D R A U G A S

Prof. Kampininkas tatė; naiiių kubo formos ir vi-

KAS KEISČIAUSIAS PA
SAULY?

“Mūši) Laikraštis“ pasako
ja 2

“Pasauly keisčiausiais lai
komi juododžiai, raudonodžiai 
ir gelto-nodžiai. Jei būtu ža- 
liaodžių, margaodžių — jie 
būtu skaitomi dar keistesniais. 
Tik neliesk baltosios rasės. O 
iš tikrųjų keisčiausi yra pa
tys baltieji. Kuo keistesni lio- 
tentotai ar bušmenai, kurie 
kartais, bado prispausti, val
go žoles ir žemes, už ameri
kiečius, kuriems kartais užei
na noras ryti vinis, adatas ir 
kitus dalykus? Kuo keistesni 
kinai už amerikiečius, kad jie 
turi blusų gaudymo čempio
nų (nugalėtojų). Juk ameri
kiečiai ir europiečiai turi ge
rus “dantų ir kitokių “šiliu
kų“ daužymo“ čempionus 
(su pagarba vadinamus bok
sininkais) ir moka/jiems tiek 
pinigų, kiek kiniečių “blusi- 
ninkui“ visi kartu neturi, ir 
neturės.

“Patys keistieji sutvėrimai 
šioj mūsų “ašarų pakalnėj“ ir 
yra “laimės“ (geriau, dole
rių) krašto gyventojai. Jie no
ri, kad visados jų velnias bū
tų juodesnis.

“Štai vokiečiai pastatė ap
valų namų. Jis buvo skaitomas 
keisčiausiu vis-.’.m pasauly. Bet 
amerikiečiai nepasidavė: pas

i*"“ .....~ “'■"v"’ ** ’* i
• siškai be langų, lkišiol musų1 
saulutės spinduliai buvo skai
tomi sveikatos šaltiniu. O j 
tuos “amerikoniškus“ namus 
neieina nė vienas saulss spin
dulys, viskas apšviečiama e- 
lektra. Namo kambariai vėdi
nasi dirbtiniu būdu. Durys la
bai mažos, išrodo lyg plyše
lis. Amerikiečiui dabar sako, 
kad langai yra tik tam, kad 
žmonės pro juos žiūrėtų j gat
vę. ir gaišintų laikų. O visi 
žino amerikiečių patarlę “lai-I
kas — pinigai!“ Taip pat pa
tenkančios pro langus dulkės 
kenkia žmogui. Lietuviams, 
kol kas, šis dalykas sekti ne
patartinas.

Apie de
vyniasde

šimtas nuo- Į 
šilutis (901 
%) teisių į

I
susideda iš
....................įvairiu įvai 1. “ 1 i
riaušių su- j 
tarčių arba, : 
taip vadi
namų,
traktų
taip,

kon-

TEISIU SKYRIUS.
Rašo Juozas J. Grišius

mukusi mažomis sumomis kas 
savaitę,, sakykim, 10c., 20c., 
30c., 50c. ir t. t. Ir tie “pail
sai” nereikalauja daktaro ar
ba gydytojo egzi minavimo. 
Bet, idant agentas nepatirtų, 
kad apdraustasis turi ligų. lai

; aiškumo, kas gaus pinigus imi 
mirties, o tas labai dažna: 
atsitinka.

Dabar einam prie antros 
rūšies — “Life Insurance Po 
liey“. čia pubrėšiu apie ketu
rias paprastas rūšis: 1) “Wlio 
le Life“ urba mokėjimas nėr 
visų gyvenimų; 2) “10-15-20 
year Payment Life“, kuris 
mokasi per 10, 15 arba 20 me
tų ir daugiau nesimoką. 3.

daugiausiai tame “paliso“ j“ 15 and 20 year Endo\vment 
yra toks punktas: “Jeigu ap- Poliey“, tai yra per 15 arba 
draustas pasimirtų pirm (ivie-į20 metų išmokėt ir atsiimti kol 

gyvas pomirtinę. 4) “Terin 
Insurance” arba ant nustaty-

O•)— Didysis karas Lietuvai Vokiečių okupacija padarė 
padarė 3,700 milijonų litų nuo-Į tūkstančiu, milijonų litų nuo 
stolių nualindamas, išdcgindu- stolių, o rusai — 700 mil. Įt
inąs kaimus, miškus ir t. t.'tų nuostolių.

Adv. J. J. Griaus -0-1 n,etlb tai “P'^UlldoS koiU-

Jr 463i s. Ashland Av. panija, susekus, kad apdraus- 
Chicago, 111. . , , . .

kas- !tbi. Bouiovard ’8oo tas turėjo kokių kankinama
dieniniam gyvenime mes da- ligų per tų laikų, kada “pa- 
rome kontraktus ir nejaučia- lisus“ buvo išrašytas, sąra
me kad tai 

j Pav., įėjęs 
moki 7c. ir

yra kontraktai. 'dusi tokį faktų,

yra kontraktas, kada gatve* 

“ Muzikos ur aviacijos sri- kuris tave nuveš Į vietų, už 7c. 

ty jie taip pat niekam neuž-

sileiitžia. Visi žino, kad vienų

neišmoka
į gatvekarį už- už apdrauda bet sugrąžina 
važiuoji. Čionai įmokėta pinigų sumų“.

Antras dalykas, prje šių 
“Industrial” “palisų” dau- 

ir apsaugos gyvastį, o vužiuo- Ogiausiai nėra pažymėta, kam 
jautis užmokėjo 7c. pinigais už apdraudos pinigus išmokėti po 

(liula vienas ir pučia. Ameri-'patarnavimų. 'mirties, čionais apdraudos
kiečiai padirbo saksofonų (to-i Antras pavyzdis, įeini į bendrovė, arba kompanija, pa
kš pučiamasis muzikos instru-j krautuve ir nuperki medžią- žymi, kad išmokės vyrui, mo
mentas), kurį pučia is karto gos arba daiktų. Pardavėja * teriai, vaikams, broliams ar 
7 žmones. (Tokio saksopono pardavė, o pirkėjas užmokėjo'seserims ir tam, kam jų nu- 
cia da neteko matyti — pinigus ir gavo medžiagą ar-'matymu tie pinigai priklauso.

to laiko, pan. aut 5 arba 
metų.

Žinoma, apdraudos agentai 
gal turi daugiau kitų “pali
sų“, bet šie visi galima patai
syti. su pridėjimais, kaip tai 
“Accidental Deatb” reikšmė, 
kad nelaimingam atsitikime 
gavus dvigubai, kiek ‘palisas 
rodo, arba susižeidus taip 
kad apdraustas negali dirbti, 
“Totai Disability“ ir dar ke
lių tokių punktų.

Pirmos rūšies “\Yliole Life“ 
mokasi nustatyta suma, kas 
ketvertis, pusmetis arba kas

Prof. K.). Didumo jis apie 8 ;,a daiktų, lr čia yra kontrak-J Daugel kartų atsitinka, kad met, kol apdraustas bus
metrus. Prie didelio reikia ir 
mažo. Ir štai jie jau turi suim

tas. Iš to matoma, kad nėra.du arba trys nori gauti tuos
kų, kurios ilgis tik 10 cm. A- į raštu 

viaeijos srity amerikiečiai taip 

pat “meistrai“. Vokiečiai pa

sistatė du orlaivius, kurių mo

torai buvo bent 800 arklių jė

gos. Prancūzai pastatė vienų 

orlaivį, su 2 motorais po 1,000 

arklio jėgų. Jis galėjo skristi'traktus 

po 195 kilometrus per valan

da veždamas 17 keleivių. O 
amerikiečiai, 114 tai, pastatė 

orlaivį su S motorais, po 1,- 

000 arklio jėgų (iš viso 8,000).

vas. Antros rūšies išmokėjus
reikalo, jog kontraktas būtų , pinigus ir tada kompanija pa- per nustatytų laikų daugiau

žo-jsako, kad turi paskirti ndmi- 
diziu yra geras. įnistratoriu jier Probate arba

Tat matom, kad yra įvai- Surrogate, arba Orpkans 
rių įvairiausių daromų kon-j“kortQ” ir čionais, matot, pi- (ketvirtos — tai užmoki už 
traktų, raštu ir be rašto. Šiuo'niSai >>«« padalinti pūgai ;s- 'tiek laiko ir, pasibaigus, dau 
straipsneliu maž kiek pabrė- Į tatymų. Taigi, aiškiai matos, giau neatsinaujina, 
šių apie įvairios rūšies konant tokių “palisų” nėra i (Bus daugiau)

daromas, bet jis ii

r

šiandie parašysiu apie gerai 

žinomus kontraktus, kurie va- 

dinasi “Gyvybės Apdraudos”,

“Sveikatos, >■ “Nelaimės’

(44*

nebsimoka ir esi apdrausta
ikigyvos galvos. Trečios rū-

• • • * sies jau buvo paaiškinta, o

. 1 - • • - j■- n •

. . “polisus”, arba, angliškai va-
Sis orlaivis gali skristi po 235 - ;4T .» tt i*i i, panamas, Life, Health and
kilometrus per valandų, vežda-i . • , , T> . ,,

, 1 M Accident Policies“.
mas 180 žmonių. Tokių keiste

Visų pirma apie “Life In
surance Policies“, arba gyvy-

!■bės apdraudų.
Šioj šaly yra milionas žmo 

nių, kurie turi įvairių įvai
riausios rūšies apdraudos 
“palisus“, ir kiekviena apdrau 
dos bendrovė, arba konipani- 
ja. sudeda ir sutraukia sau 

Yra žmonių gyvenime jėga, patiems, arba saviesiems, bet tinkamas apsaugas.į “palisų'“,

nybę, žinoma, kiekvienam bū
tų malonu turėti“.

P.

Kun. M. Urbonavičius, M. I. C.

K R I T I K A.

Teikia Amerikos Lietuviams Patogiausią šią Metą 
Ekskursiją j Lietuvą Didžiu Laivu

GEORGE VVASHINGTON

Kurs Iš New Yorko 
Išplauks

MM 5 d..
1930

Victor Radio tonas patvirtina Victoro elektrinį 

ir mechaniškų tobulumų. Klausydamas per Victor Ra

dio, jus tikrai taip girdėsite, kaip -perduodamų iš sto

ties. Mes tikrai galime jums tai įrodyti jūsų namuose, 

be jokios jums užtai atsakomybės.

Victor modelis 52, 10 tūbų, gražus walnut ka

binetas, kaip ant paveikslo. $50 nuleidžiame už jūsų 

senų Victor Radio Fonografų ar Pianų, be skirtumo 

vertės. Dykai demonstravimas jūsų pačių namuose. 

Lengvus daliniai išmokėjimai.

VictorTonas

kuri, jei gerai pavartota, ne
apsakytai daug naudos atne
ša bendram (socialiam) žmo
nių santykiavimui. Toji jėga 
— tai kritika, t. y. parodymas 
klaidų.

Visi žmonės, daugiau ar 
mažiau, klaidas daro: kalboj,
raštuose, veikime, nesųmonin- 'mo.I
gui arba sąmoningai, keksmin-1 Būtinai

ir kitiems kritikos pamėgimas, arba kontraktų. Užtat, geras 
be abejo, yra nesuderinamas daiktas yra gavus “palisų“ 
su puikybe. Vienok sveika paduoti advokatui peržiurėji- 
savymeilė rodosi turėtų para- mui ir išaiškinimui kai kurių 
ginti kiekvienų prie draugiš- punktų, kad apsidraudęs žino
tais kritikos branginim'o nors tų, kaip, kur, kada ir kokio-
delto, kad išvengus nedrau- mis sąlygomis jo gyvybė ap- 

giško papeikimo ir pasmerki- drausta.

i Perdaug vietos užimtų išvar 

tat mums reikia dviiiui visų “palisų“ nes kiek-

gas arba nekeksmingas ir t. t. daugiau kritikos. Jug nėra niej viena bendrovė turi savo kai- 

Ir vieni kitų klaidas kenčia, ko kvailesnio, kaip klaidų a- kurias sąlygas. Yra apdraudos 

Bet tų klaidų ir jų kentėjimo doraeija. t) ji kasdien pasitai-į“palisų“ taip vadinamų “In- 

būtų mažiau, jeigu gyvenime,ko. Keikia kritikos spaudoje, dustrial Policies”, kurių su

imtų daugiau kritikos, dau- i susirinkimose ir bendrai vie- mos eina iki, sakykim, $50(1. 

giau Įrodymo vienų kitiems, Įsame gyvenime, kur, žinoma, Šie “palisai“ daugiausia yra

JONAS LIŪTAS, generalis UNITED STATES 
LINES agentas, grįždamas į Lietuvą, vadovaus 
tai ekskursijai ir jis rūpinsis visu kelionės laiku 

į| lietuvių pasažierių saugumu, patogumu ir prida
bos bagažą.

Važiuokite į Lietuvą dabar, turėsite kelionę 
malonią, smagią ir. Velykas linksmai švęsite Lie
tuvoj saviškių tarpe.

Ar esate Amerikos ar Lietuvos piliečiai tuoj 
kreipkitės, o visus! jūsų kelionės reikalus dar su
spėsime aprūpinti.

Be atidėliojimo kreipkitės į mus asmeniškai 
ar laišku.

kur jų klaida padaryta.
Gal yra tautų, kur priseina

nepaliečiami asmens dalykai, užrašomi mažiems kūdikiams, 

Kada kritikos naudingumas taip pat ir suaugusiems, ir

■net kovoti su t. v. hypereriti-pasidarys visiems aiškus, at- 

c:i. Mūsų-gi tauta tikrai per-Įsiras ir mokėjimas kritikoti. 

mažai turi kritikos pamėgimo/ Be abėjo, ir kritikavimas

Pasitaiko daug peikimo, ;gali būti klaidingas, nemanda- 
sn erkinio noro taisyti, bet tai gus, šiurkštus neišmintingas, 
vis tik priešų, su džiaugsmu, 'vienų žodžiu netikęs, bet jis 
kad gauta proga priešų paže- ne būtinai toks turi būti. Be-

BE

PAUL P BALTUTIS
3327 So. Halsted St. Chicago, III.

TZLEFONAS YARDS 4669
■ ■ — -fr- • B ■- ■—--fr 1 4................. .

minti, 1 et mažai, labai ma
žai, yra draugiškos kritikos

silavindanii išmoksim gerai 
kritikuoti ir branginsime kriti-

savųjų, o kas blogiausia — kų.
<la mažiau norinčių būti kriti

kuojamais, t. y. tokių, kurie 

prašosi kitų, žinoma draugų, — Toks stiprus vyras ir u- 

kad jiems padėtų rasti jų vei- bagauji! ,

kime klaidas, kurie norėtų sa- i — Et, ponuli, ar tokiu oru 

vo darbais patikti ne tik sau ištvers silpnas žmogus?

Valio, kritika!

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

970 Kjlocykles ir •
Ketvergais nuo 7 iki 8 vakaro i iš stoties WHFC 

1420 Kilocykles

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 SO. HALSTED STREET

Telefonas Boulevard 4705

Ralslnfl tĮjįgJ’amlly- n loohyi t„ougn r* was prepairinp against the pr.,Mhitionmovementi
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- DRAUGAS Šeštadienis, Vas. 2£ <1, 1030

KUN. EUGENIJUS J. 
SHTEIGMANAS.

PRIE “DRAUGO” PASTA B|l SUSIVIENYMUL
‘ ‘ Draugas ’ ’ 

pastebėjo apie
visai teisingai proto, atsakančio takto ir rim 

L. li. K. S. A. Į tos orientacijos žmonių. Tokių 

lėšų fondą, pabrėždamas min- žmonių Sus-mo narių tarpe 

t j (30 nr.), kad veltui bus ke- jau turime ir todėl nėra jo- 

liainos nariams niokiestys — kio “excuse” tolimesniai to- 

jei nebus priimtas taupumo leruoti Sus-mui žalingus tru- 

princi'pas. Čia yra pasakyta, kuinus. Perorganizavus Su*-

KLAIPĖDOS MARGU
MYNAI.

Peržiūrėdamas Amerikos 

lietuvių laikraščius,- mažai 

radau žinučių iš Klaipėdos. 

Reiškia, kati mes čionai apsi-

lių Sąjungos skyrius. .O prie 
to, čionai dar ir L. D. K. Vy
tauto Jubil. Komitetas susi

tvėrė. Tas komitetas irgi rū

pinsis svečių priėmimu. Lie

tų važiuojantiems į Lietuvą 

užjūrio broliams pasų bei vi

zų atžvilgiu. Abelnai galima 

sakyti, kad valdžia pradedu

Laivų B-vės, kurios jau ke

lis metus turi užmezgusius 

per Klaipėdą laivais su Ang

lija susisiekimą, irgi rengiasi

gyvenę “amerikonai” aptin-

ne vien gryna tiesa, het sykiu mo centro aparatą, bus gali-!#001 ttr Taiko pritrūkom infor-
ir lišų fondo smukimo paslup-jInybės atstatyti ir narių taip!1™0“ Užjūrio brolius apie mu- 

sų “pasilaikymus”. Bet tas

Gimė 1897 m., 14 d. vasario 

iš tėvų Vinco ir Agniežkos.

Kun. E. Shteigmano tėveliai 

neturėjo sukrautų turtų, kad 

išleidus sūnų aukštus moks

lus ir tiesioginiai jiems buvo 

neprieinama, nors, pasidėko- 

jant jų darbštumui ir rūpe- 

niui, šeimos gyvenimas buvo 

gražiai tvarkomas.

Iš jaunų dienų kun. Euge

nijus buvo linkęs prie moks

lo ir turėjo nepaprastus ga

bumus. Lankant pradinę mo

kyklą mokytojai pastebėjo jo 

gabumus ir tėvelis, o ypač 

motinėlė, troško teikti Euge

nijui mokslą, o jeigu būtų ga-

tis. reikalingą vienybę, be kurios

n , ,. ! organizacijos auginimo ir stip- nereiškiu, kad mes būtum pa-

Dabar, kaip tą taupumo de-... , . , . • - ...

. .. _ . , rimmo nuoseklus darbas nėrasnj jkunvti gyvenimam kuo-
. . . ... galimas.

met cia einasi ne apie atskiro _ , , . .
, i Dabar yra labai gera pro-

asmens kisenį, bet apie bendrą' , . ,
, . -v , , v, . ga sutvarkyti Sus-mo centrą.

i daugelio narių iždą ? Nesun-., .... '
... , .... ... kuomet nariai turi galimybesku butų taupumo idėją jkul-1.. " ° '

.... . . . . , .išrinkti naują valdybą, lik.
beti pavieniam asmeniui, ku- , . , , , .

. dėia, kad daugelis narių ta 
no netaupumas užgautų jo , . . . _

.. . .v . _ , .... . ,. , proga nemoka' pasinaudoti. O
paties kisenį. Bet įtikinti tau-

pumo svarbą organizacijos iž-,

suprasti svarbumą nukreipimo šiais metais didelį svečių iš 

tuvos luikraščiai rašo ilgus j emigracijos (žmonių keleivi-1 Amerikos judėjimą tinkamai 

straipsnius, kviesdami ameri-niio) per savo uostą Klaipėdą, j aprūpinti; pav. United Baltic 

kiečius gausingai atlankyti tė- • Išleido emigracijos naują iš

vilkę jubil. metais, kud atnau-j tatynią, svarsto apie sanituri- 

jinus ryšius su savo ginitno- įjos sutvarkymo reikalus Klai- 

ju kraštu ir pakvėpavus čio-

giau teikdama kreditų Klai- i Klaipėdoj lietuviai nupirko 

pėdos uosto patobulinimui, e-1 gražiausi miesto viešbutį 

Netik visuomenė, bet ir da- lektros kranų, sandelių staty-'“Viktoria” su erdvomis pa

baltinę tautininkų valdžia, sa- paį jr tekines pagilinimui. talpomis ir šimtais 

Vo atstovų lūpomis dažnai pri-:

simena amerikiečių nuopelnus Į ~__________________________

Lietuvos

nai tyru oru 

įkvėpimo.

bei prisisėmus

do saugotojams, kurie asme

dar blogiau, tai tas, kad kai pančius Amerikos lietuvius

įniršę. Ne, ir anaiptol ne!
Klaipėdos lietuvių laikraštis

“Lietuvos Keleivis” plačiai 

rašo apie tai, jog Klaipėda y-

ra labai susirūpinusi, kaip Nepriklausomos Lietuvos at- 

tinkamiau priimti ir aptarnau. statyme, žada įvairių lengvu

ti laukiamus šiais Vytauto L.

D. K. Jubilėjin vasarą atvyk-

Corporation, Ltd., Klaipėda 

Londonas linijos aptarnavimui 

pastatė modernišku laivą “Bal

sveciams

niui dėl iždo smukimo nenu

kenčia, tai jau nelengvas už

davinys. Tačiaus kitos teisin

gos priemonės iždo skalsumui 

nėra. Pakėlimu nariams mo

kesnių iždas būtų papildomas 

tik laikinai ir tas papildymas 

pačiam Sus-mui per brangiai 

atseitų, nes toksai pasielgimas 

įneštų organizaci jon daug ne-: 

rimo ir žalingos reakcijos.

Laikraštis komentuoja lietu 

vių laivokorčių agentų Ameri

koj Sąjungos nutarimus kas- 

link 1930 metų ekskursijų per 

Klaipėdą rėmimą, sveikina to- 

A. J. Žvirblį, rekomenduoja ^1 amerikiečių pasirįžiiną 

ir nominuoja išrinkti Centro rein^ aavo vienintelį uostą

jValdybon. Tuomi reikėti tikl^^P^^ *r Taivų bendro

ves, kurios siųs savo laivus

kurie nariai šviesesnių žmo

nių nepakenčia ir nenori pri- 

Isileisti prie organizacijos vai

ro. Pavyzdžiui, nariai, kurie 

pažįsta čikagietį inžinierių p.

pasidžiaugti ir nieku budu 

nekliudyti jo išrinkimui. Bet 

taip nėra. Balsų Skaitymo 

Komisija, geriau sakant Cen-

. tro rašt., atranda, kad p. Žvir-

................................................................... ........... , Eįnant P* konkrečių tnu- negaljs fcut renkan,as Cen.

Štai, ir , knnigue iSlersti. Bet puiuui pusiulynuj, reikia iškel- lro valdybon! ne8 lapkričio j

i Klaipėdą, be persėdimo, kaip 

tai jau kelis metus daro Bal

tic America Line savo laivais 

“Litūania” ir “Estonia”.

Toks brolių amerikiečių nu

sistatymas atves prie to, kad

LABDARIU CENTRO 
VALDYBA

tuo laiku motinėlė tenkinosi 

tik svajonėmis. Sunku jai bu

vo tikėti, kad kada nors pa

tiks ją tokia laimė: mylimą 

sūnelį matyti kunigu.

Tik spėjo kun. Eugenijus 

baigti pradinę mokyklą Že

maičių Kalvarijoje, padėjo 

niauktis Europos padangės.

Kįlo pasaulinis karas.

Kun. Eugenijos tėveliai, 

matydami negalėsią leisti Eug. 

aukštesnio mokslo, sutiko lei

sti į Ameriką, atsiduoti liki

mui..

1913 metais Eugenijus pa

siekė šią šalį. Truputį apsi

žvelgęs prasispurėjęs įstojo į 

Šv. Bonaventūro Kolegiją, kur 

sėkmingai baigė aukštesnę 

mokyklą ir lankė kolegijos 

kursus.

Aplinkybėms susipvnus, Eu- čių dolerių. Ve kas lėšų fon-

genijus persikėlė į Šv. Mari-jdą daro kiauru maišu ir kur JUOKIS, JEI JUOKINGA,

ti priežastis, kurių deliai or- , , , „

1 ’ d. kuomet nominacijos prasi
bereikalin-j žvirbliui da nebuvo lV( S P1^8

gai nukenčia. Visiems yra ži-; Bu6j 2 metai kai Įsirašęs j Klaipėdos yra vandens ir ga-

neina, kad yra tokių 0 Rong - — -
kurie turi nesuvaldomą “e- ... . • , ■ , ,

* titucija reikalauja, kad ren

gti . Tasai egoizmas >pač i y š- j.an^ o ne nominuojant, kan- į Pasėdimo svetiniuose uostuo-

ir kitos Atlanto laivų bendro- 

išvados, kad iki

Įima savo laivus čionai pasių

sti tiesiog iš Amerikos be

kini pasireiškia, kai tokie žūki b jsbuvęs
nės. patenka valdžion aria. ko- gus mo
kios nors organizacijos atsa- Kinkiulams praBidėjus> ' p. 
konuagon vieton, nes tuomet 2virWi8 bu8 iįbuvę8 daugiau 
esama progos savo galybę negU 4u metu Sus-mo nariu, o
parodyti kitų lėšomis. Pavyz 

džiui, jeigu L. R. K. S. A. cen

tro Raštininkui butų reikėję 

savo lėšomis “provotis” su’

135 kp. iždininku, už ginčą j rimte8ne c 

10 dol. sumoje, tui esu tikras, 

kad tos bylos nebūtų buvę.

Bet kai čia buvo proga orga

nizacijos lėšomis “pamokyti” 

savo “politiškus” priešus, tai 

ką reiškia 15 ar 16 tūkstan-

vienok organas skelbia, kad 

jis negalįs būt renkamas!

Šitoksai pasielgimas kaip 

tik ir ragina narius išrinkti 

valdybą, kad iš

takių smulkių ir la

bai nerimtų “politikavimų”, 

kurie erzinu narius ir žemina 

Susivienymo vardą.

vengus

Narys.

se, vargų gelžkeliu per sveti

mus kraštus ię kelionės nema

lonumo.

Klaipėdoj keleivius, kaip ir 

pereitais metais, priims Šau-

PILNAS EGZAMINAS 

$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS

Pirm. A. Nausėda
1024 Center St.
Tek Lincoln 3044 

Rašt. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė.

Ižd. Kun. F. Kudirka
2334 So. Oakley Avė. 

AGITATORIAI;
Kun. K. Matulaitis

2334 S. Oakley Avė.
V. Duoba 

2328 W. 23rd St.

J. Dimša
3230 So. Emerald Avė.,

M. Šlikas
10555 So. State St. 

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdyba arbs 
agitatorius.

This new chėese 
treat

BOSCH
Screen Grid

jos, Orchard Lake, Kolegiją, 

kur rudo ir kitus lietuvius 

studentus, siekiančius to pat 

tikslo. Baigęs kolegijos kur

sus, įstojo į ŠŠ. Cyriliaus ir 

Metodijaus Seminariją, kur 

baigė filozofijos kursą. Iš ten 

įstojo Šv. Marijos Seminari- 

jon, Cincinnati, Ohio, ir per 

trejus metus baigė teologijos 

mokslą.

Norėdamas ,da geriau prisi

rengti prie savo tikslo, įsto

jo į Katalikų Universitetą, 

AVashington, I). C., ir baigęs 

ten mokslą sugrįžo į Oliio val

stiją ir balandžio 2 d., 1929 

m., J. M. vyskupas Joseph 

Schrenbs, šv. Jono katedroje, 

Clevelando, Oliio, išventino į 

kunigus.

Pirmas Sv. Mišias laike šv. 

Antano lietuvių parapijoje, 

Detroit, Mieli., ir vyskupo 

paskirtas į lenką parapiją, 

Lorain, Oliio, kur trumpu lai

ku užsipelnęs gerą pagarbą 

nuo parapijiečių, tapo perkel

tas į Clevelundą šv. Jurgio 

lietuvių parapiją, kurios pa

rapijiečiai džiaugiasi jo ga

bumais ir turininga iškalbo.

Bijūnėlis.

reikalinga pritaikyti taupumo 

dėsniai.
“Sumani” tarnaitė.

Gydytojas. — Turi vaiką 

kompetencijos ir “business kasdien maudyti, Ind vanos 

ability”. Veltui ir apiie taupu- vanduo negali būti nei per- 

mą kalbėsime — jei prie or- daug karštas, nei perdaug šal- 

ganizacijos vairo neturėsime tas. Imk visada termometrą!'pasidavė 
atatinkamų žmonių vykdymui ir...

Tačiau taupumas reikalauja

gyveninian taupumui priimtų j Tarnaitė. — Katu, pone dak 

ir nustatytų dėsnių. Šiandien tarė, termometras? Savaime 

L. R. K. S. A. yra jau tokia aišku! Jei vaikas, įkišus jį va- 

didelė organizacija, kurios non, bus raudonas, tai vanduo 

reikalų tinkamas ir vaisingas per karštas, o jei mėlynai iš- 

atlikimas reikalauja išlavinto blyškęs, tai per šaltas.

Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 
tikrą specialistą, ne pas koki nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno iSegzamlnavlmo. Jus sutau- 

į pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to, kad Jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Scope — Raggl. 
X-Ray Roėntgeno Aparatas Ir vi
siškas baktorlologiSkas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aS paimsiu 
jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryž 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 uįsisenejusią, ]sl- 
korėjusią, chronišką ligą, kurj ne-

. ,_______ net gabiam Šeimynos gy-
"/į dyt-ojul, neatldėlloklt neatėję P*e 

i mana

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALI8TAS 

Ir.ėjimas Rūmas 101<
20 W. JACKSON BLVD.

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

Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 

po pietų

Now—Kraft-Phenix’ new achieve 
ment! Rich melk»w cheese flavor 
plūs added health qualities in 
vholesome, digestible form.

Velveeta retains ail the valuable 
elements of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Etery one 
caneatitfreely!

Velveeta spreads, slices, melts 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.KRAFT
\Zelveeta

y The Oeliciou* New Chaose Food

Feen*a*mint
The Laxative

Mėgsta jį vlsJ 

Skanus kramtimui 

mint, taip kaip guma.

TUBBY He Sc

Pamatykite ir išgirskite. Geras Radio, 
gražus balsas ir galima pasiekti to

limas stotis. Kainos sumažintos.

Lietuvių Valanda Per Radio 
Kas Nedeldienį iš 

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

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

Leidžiame kaštais Jos. F. Budrik krautuvės

JOS. F. Ine.
3417-21 SOUTH HALSTED STREET 

Telefonas Boulevard 4705

Problem.

I
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kambarių, kad būtų vietos sve 
čiams priimti, sveikinti ir vai

šinti,

Lietuviai Lucitis ir kiti stei 

gia savo “Reul Estate” ofi

sus, siuntinėja pardavinių są

rašus ir pasiūlymus, tikėt,and, 

kad daug užjūrio molių lietu

vių, kuriems pavyko šiek tiek 

pinigų ten sutaupyti, pasi

liks Klaipėdoj arba Lietuvoj 

apsigyventi, pirkdami čionai I 

dvarų, ūkių, biznių ar namų, 

vokiečių parduodamų, gana ge 

romis sąlygomis.

Šiaulių Sąjunga išleido a- 

pie 1(X),000 ekzemplorių in

formacinio ‘ ‘ Mūsų. Kalendo

rius” 1930 m. D. L. K. Vytau

to kalendoriaus ir beveik pusė 

to skaičiaus jau pasiuntė į 

Šiaur. Amerikos Valst, išpla

tinimui ten.

Kalendoryje daug naudingų 

praktiškų patarimų, istorija 

Lietuvos ir. kitų šalių, plačiai 

pažymėti darbai ir nuopelnai 

lietuvių tautai ir pasaulinė 

D, L. K. Vytauto reikšmė.

Tat, matot, kad mes Klaipė

doj ir Lietuvoj visai Jūsų ne

pamiršom, bet nuolat dirbam, 

tobulėjam, rengiamės tamstas 

tinkamai sutikti ir patarnau

ti.

Kitam laiške aprašysiu apie 

tai, kaip galima ir kas galima 

parsivežti į Lietuvą be muito 

— pavyzdžiui automobilius ir 

baldus.

Dabar sveikindamas gerb. 

laikraščio skaitytojus, redak

torius ir bendradarbius, lygiai 

ir pulkus savo pažįstamų ir 

rėmėjų pasilieku.

Su brt^ška pagarba

Jurgis Baltrūnas.

WEST PULLMAN, ILL
Vakaras.

Šv. Veronikos draugija ren

gia šokių vakarų, vasario 23 

d., ŠŠ. Petro ir Povilo parap. 

svetainėj.

Kas gražiausia pašoks lietu

viškus šokius, gaus gražią do

vaną.

Muzika bus gera.

Šv. Veronikos dr-ja prieš- 

metinį susirinkimą laikė vasa

rio 9 dieną. Nutarta me

tiniame susirinkime priimti 

merginas ligi 20 metų be įsto

jimo, vedusioms iki 25 metų 

1 dol. įstojimo, gi nuo 25 m. 

iki 40 pusė įstojimo.

Gera proga moterims ir 

merginoms įsirašyti. Draugija 

nemaža ir turto turi. Susirgu

siai narei moka pašalpą, o 

mirusią gražiai palaidojo.

Metinis susirinkimas bus 

kovo 9 d., parapijos svetainėj, 

12:30 vai., t. y. tuoj po su

mos.
Papartėlė.

LIETUVIAI AMERIKOJE
PIPFRfl III i Antruoju dienotvarkės pun

) 1 ktu buvo sveikinimai. Raštir

sveikino: Įeit. J. K. Milius, 

Chicago, 111.; sav. K. Šilvins- 

,kas, Philadelphia, Pa.; Nadas 

Rastenis, Baltimore, Md-.; sav. 

F. Valentukevičius, Nashua, 

N. H.; pusk. V. Rėkus, Chica

go, 111.; kap. J. A. Bučnis, Bal

timore, Md.; Įeit. J. J. Roma

nas, Newton Center, Mass.; 

Įeit. A. O. Šalna ir vyr. Įeit. 

F. J. Bagočius, Boston, Mass. 

Telegrama sveikino kun. S. 

Draugelis, Easton, Pa. Žodžiu 

per kitus sveikino vyr. Įeit. 

L. Šeensnolevičius ir Dr. B. 

K. Vencius.

Seimas išklausęs sveikinimų 

nutarė visiems bendrai padė

koti ir nuo savęs pavedė Šta

bui pasiųsti sveikinimus bu

vusiems ginklo draugams per 

Amerikos Legioną ir Lietuvos 

Savanorių Sąjungą.

Iš eilės p. K. Jurgėla refe

ravo apie organizacijos reika

lą ir pamatus: vardą, teises, 

veikimo sritį. Bendra mintis: 

darbas turi būti grynai kul

tūriškas, tautiškas, skiepyti 

tautišką vienybę, rengti pas- 

į kaitas, atsiminimų dalinimosi 

vakarus, iškilmes, šaudymo 

rungtynes, ištikus reikalui dėl 

Vilniaus demonstruoti ir pro

testuoti, gerinti eks-karių bū

vį, kelti tautišką savigarbą, 

fiziškai lavintis, globoti atski

ras Lietuvos karo dalis ir tt.

Po diskusijų nustatyta šie 

tikslai: burti lietuvius ka

rius į w bendras kultūįiškas —

Extra, extra susirinkimas!
Federacijos 12 skyriaus 

susirinkimas bus vasario 24 

dieną, parapijos mokykloje, 

8 kambaryje.

Sekmadienyje' susirinkimo 

nebus, nes tą dienų įvyksta 

Vakarinių Valstybių L. K. 

7 Konferencija. Dėlto susi

rinkimas šaukiamas pirmadie

nyje, vasario 24 dieną, 8 vai. 

vakare. Meldžiu visą draugi

jų atstovus susirinkti į šį 

susirinkimą.

A. Valančius, rašt.

WESTVILLE, ILL
Nepaprastos Misijos.

Sausio ir vasario mėnesiais 

gerb. prel. J. Maciejauskas čia 

laikė Misijas, dviem atvejais.

Žmonių kas vakaras rinkosi 

daug klausyti gražių pamok

slų. Vien tik “užsikirtėliai” 

nėjo paklausyti Dievo žodžių. 

Bet kurie lankėsi, visi džiau

giasi. Daugelis sako: “Pase

nau ir tokių pamokslų negir

dėjau; atsivėrė mano akys į 

tiesos kelią”.

O, kiek gera gerb. prelatas 

čia padarė, kiek suklydusių 

atvedė į tiesos kelią, o svy

ruojančių sustiprino.

Negalima apkainuoti gerb. 

prel. Maciejausko darbus. Mat, 

nors mūsų miestelis nedidelis, 

bet daug lietuvių taip iškry

pi;, taip yra jsisviravęs nesu

pratimas, atšalimas nuo Die

vo ir Jo Šv. Bažnyčios. Maty

damas tai misijonierius grįž

ta už savaitės ir darbuojasi 

nuo ankstaus ryto iki vėlos 

nakties. Per ištisas dienas be 

poilsio lanko suklydusius ir, 

ačiū' Dievui, vaisiai gražus.

Lai Dievas jam atmoka už 

jo neapsakomą triūsą.

“Dolorosa”.

KARIU SEIMAS.
Pirmas karių organizavimo 

žingsnis 'padarytas š. m. va

sario 16 d. Aušros Vartų pa

rapijos salėje New Yorke. 2 

vai. popiet kariai susipažino 

tarpusavy ir tuoj pradėjo.sei

mo darbą. Posėdį atidarė vie

nas iniciatorių sav. K. Jurge- 

la.. Posėdžiui vadovauti iš

rinkta: p. Jonas Dumčius pir

mininkas, J. Očikas vice- 

pirin., J. Jurgėla, sekr., K. Šil

vinskas tvarkdariu.

•;> irai i . .
tautiškas darbas — griežtai 

nepartinis ir nepolitinis dar

bas; ištikimumas ir pagarba 

lietuviškai kilmei ir tautai; 

fizinis lavinimas; moderninės 

karo teknikos, strategijos, 

taktikos pažinimas; teisiška 

globa veteranams; globoti jau 

nųjų kadetų skyrius.

Nariais galės būti vien lie

tuviai: U. S. armijos ir lai

vyno veteranai, eks-kariai, re

zervistai, National Guard na

riai, Lietuvos Kar-nės savano

riai ir amerikiečiui eks-kariai, 

Maž. Lietuvos Sukilimo daly

viai. Vadovaujamą rolę ben

drai organizacijai turi imtis 

išimtinai Amerikos Veteranai. 

Lietuvos savanoriai turės au

tonominį L. Laisvės Sargų 

Skyrių. Kur galima, organi

zuoti Ladies Auxiliary komi

tetus.

Vardai buvo pasiūlyti šie: 

Lithuanian Legion, L. Vete

raną, L. V. Legion, L Dougli- 

boys, Iron Wolf Legion, Tau

JADVYGA URBIUTfi.

Rytoj, vasario 23 d., Šv. 
Kazimiero Akademijos Audi
torijoje, linksmins svečius sa
vo jautria smuiką. P-lė J. Ur- 
biutė yra Akademijos alumnė.

ras Legion, Liet. Karių S-ga, 

Vytauto Legionas. Aptarus į- 

vairių šių vardų trukumus ir 

galimus nesusipratimus, nu

tarta šį reikalą palikti kitam 

Seimui, gi laikinai vadintis 

“Lietuvių Legionas — Lith

uanian I-iegion”.
Administracijos schema: 

kolonijose — postai, surišti į 

10-12 Regionų, paliekant Vyr. 

Štabui teisę reikalui esant 

dauginti regionų skaitlių. Re

gionų vadai bus Vyr. Štabo 

nariai ex officio.

Nustatyta šie darbai arti

miausiai ateičiai: organizuoti 

vietose Postus; Štabui susiži

noti su Chicagos 1933 m. Pa

rodos vedėjais dėl programos 

ir užvesti derybas dėl Lietu

vos kariuomenės atstovavimo 

progų su atatinkamomis įstai

gomis; kur nėra komitetų --

imtis iniciatyvos, kur yra pla

čiai dalyvauti D. L. K. Vytau

to sukaktuvių minėjimuose;

kasmet spalių 9 d. gedulingai 

minėti iv veteranų vardu pro

testuoti į pasaulį dėl Vilniaus 

skriaudos, reikalauti pažadų 

teįsėjimo, nuplauti nekaltų 

brolių aukų kraujo dėmes tarp 

tautiniam sugyvenime, — į 

tą darbą įkinkant kur tik ga

lima Amerikos Legiono ir V. 

F. W. postus.

I Laikiną Vyr. Štabą iš

rinkta: Vyr. Vadu (National 

Commandor) — kapt. Jonas 

A. Bučnis, M. D., Baltimore, 

M.; vice-komand. ir L. Lais

vės Sargų vadu — vyr. Įeit. 

Leonas ščensnolovičius, L. K 

3 art. p.; Boston, Mass.; Ad

jutantu — K. R. Jurgėla, L.

K. II r. iv. k., M. L. S. 1 p. 

p. ir U. S. Inf., New York; 

Iždininku (Purser) — Juozas 

Očikas, A. E. F. 308 Inf. ir

L. K. Aviacija, Long Island 

City; Regionų vadais ir vice- 

komnad. — New York regio

nui Domas Klinga, A. E. F. 

Coast Arty, Brooklyn, N. Y., 

Philadelphia — pusk. Kazys 

Šilvinskas, L. K. 1 gusarų p., 

Chicago — Jonas K. Milius. 

U. S. ir L K. Kitus regionų 

vadus paskirs pats štabas.

Konstitucijai pagaminti pas. 

kirta komisija iš: vyr. Įeit, 

F. J. Bagočiaus, O. R. C. Inf.; 

Įeit. A. O. Šalnos, O. R. C. 

Arty.; Įeit. J. J. Romano, Q 
R. C. Eng.; K. Jurgėla; N. 

Rastenis, A. E. F.; ir Dr. B. 

K. Vencius.

Štabas sušauks kitą seimą, 

kuriam turės patiekti konsti

tuciją, raportus, planus ir 

seimas išrinks nuolatinį Šta

bą.

Čia pat vietoje suorganizuo

ta Postas Nr. 1 iš 17 narių; 

Postas Nr. 2 organizuojamas 

Long Island City; kitiems pos

tams numerius suteiks Vyr. 

Štabas.

Posėdis baigtas 4:30 vai. 

po piet. Seimo vadovybė su 

vakare likusiais dalyviais (ki

ti turėjo vykti į kitas iškil

mės) nusifotografavo ir 5 vai. 

prasidėjo D. L. K. Vytaut

j Kario minėjimas, dalyvaujant 

j reguliarės armijos lietuviams 

kariams. Buvo rodomos fil- 

mos iš Lietuvos kariuomenės 

1919 ir 1928 m. gyvenimo. 

Dalyvavo 25 veteranai, eilė

C. M. T. C. narių ir apie 100 
svečių. »

Rap. §

Vasario 14 d. Liet. žydui 
švietimo draugija pradėjo lei
sti naują nepriklausomą, vi-1 
suoinenės ir literatūros dieu-1 
raštį “Liaudies laikraštis” 
(“Folksblat”) žydų kalba.

‘ “R.”

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
S SVARBUS PRANEŠIMAS 
■ CHICAGOS LIETUVIAMS

i J. F. Radžius
Į GRABU ISD1RBYSTĖJ

| Pranešu Chicagos lietuviams, kad jau nerei- 
į kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar 
l mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Ku**
Į rie laidoja gimines, arba savo draugą ar organi

ni zacijos narį, galės sutaupyti pusę kainos ant gra- 
i by dėl sekamy priežasčių:
į 1. Nereikės mokėti komišinas graboriui už 
l grabą.
1 2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja3 graboriy.

To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš 
jūsy kišeniaus. Tie sutaupyti pinigą) liks vaiku
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra 
lengva. V | <

Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki
to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvežime j 
savo išdirbystę ir jūs pasirinksite grabą už pusę 
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūšy patar
navimo, lai galėsite kreiptis prie bile graboriaus, 
kurs jums patiks. _
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J. F. Radžius
Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje

Skyrius:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

Ofisas:
668 W. 18th St.

Tel. Canal 6174

B

H
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REPUBLIKONy KANDIDATAI Į SANITARY DISTRICT TRUSTISUS
INDORSAVO HOWARD W. ELMORE, SANITARY DISTRICT BORDO PREZIDENTAS.

BRADDOCK, PA.
Koncertas.

Vasario 12 d. Šv. Izidoriaus 

larap. svetainėje buvo Vana

gaičio ir Olšausko koncertas 

■Svetainė buvo pilna žmonių. 

?elno parapijai padaryta $40, 

IV centais, ir artistai tokią pat 

•urną gavo.

Gerb. klebonas V. T. Abro- 

naitis reiškia padėkos žodį 

-’isienia svečiams.
L. K.

INCOME TAXAI
Jau laikas rūpintis išpildyti lnconie Taxus. Pada

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

žiuoti Lietuvon ir nėra Amerikos piliečiai.

Prie tos pat progos gausite pilnas informacijas ir iš

turimus apie šių metų ekskursijas į Lietuvą.

Ofisas atdaras panedėly, seredoj ir pėtnyčioj nuo 

9 vai. ryto iki 6 vai. Utaminkais, ketvergais ir suimto

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

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Telefonas Yards 4669

Wiiliam G. Tegtmeier
(fiešlų metų t4*niiuis)

P-nas Tegtmeier gimė Pa
latine, UI., balandžio 9, 
1879. Prezidentas South- 
town Finance Corp., 707 
W. 6 3 St. ir Įkūrėjas WU-' 
liam O. Tegtmeier Co., 
sportiškų dalykų dylerls, 
6435 So. Halsted St.

Jis yra vlce-plrmsėdls lr 
direktoriufi Englewood bren 
čiaus Y. M. C. A. Jis buvo 
pirmsėdis komiteto, kurs 
sukėlė 750.000 namo fon
dui. Jis urganlsavo ir bu
vo direktorius Southtown 
Chamber of Commerce lr 
dabar yra vice-prezidentaa 
lr direktorius Creator 
South Side Chamber of 
C dm mere ei.

P-nas Tegtmeier buvo 
organizatorius Ir buvo pre
zidentas Englewood Klwa- 
nls klubo. Jis taip yra bu
vęs Eng)ewood Business 
Mon’s Ass'n. Karo metu jis 
darbavosi daugelyj patrio
tiškų komitetų. Yra narys 
Aubtirn Park Blue Lodgo 
No. 789; John M. Pearson 
Chaptcr; Mizpah Comman- 
dry, Knlghts Templar, No. 
78; Medlnah Temple; Bea- 
Chvtea- Club; Hauilfton 
Club, narys Polltlcal Actlon 
f'ommlttaa; Michigan Club 
ir buvęs narys Boy Scout 
Couticll of Chicago.

P-nas Tegtmeier gyvena 
6529 Kenirood avo.

Walter T. Quigley
(ftešių metų terminus)
P-nos Quigley gltnė Chi

cagoj, spalio 25, 1895,
Praktikavo advokatūrų, 29 
So1. La Šalie St. Ainis Tho
mas Kelly, buvusio prezi
dento Sanitary Distriet of 
Chicago.

Karo metu buvo S. V. 
armijoj, buvo užjuryj, tar
navo 11 mėnesių.

P-nas Quigley prie Baro 
prileistas Vas. 15, 1923. 
Narys Chicago Bar Ass’n, 
Illinois Bar Ass'n, Legal 
Club of Chicago; 7-th Dis
triet Conunander American 
Legion; State Kzecutlvn 
Committee American Le
gion; State Finance Com
mittee, Alnerlean Legion; 
Chicago Town and Ten nis 
Club; Klwanls Club of 
Northtown (buvęs dlrekto- 
rls); lr buvęs prezidentas 
Devon—Wostern Business 
and Improvement Ass'n 
(dabar Northtown).

Baigęs Burrough’s Pub
lic School, St. Ignatius A- 
cademy, Loyola Universlty, 
A. B. 17 lr Loyola Law 
School, L L. B, 28, J. D. 
25.

Frank J. Bilek į Joseph A. Rhein
(ScMų metų terminas)
P-nas Bilek gimė Chica

goj spalio 27, 1882 ir yra 
čekiškos kilmės.' Jis yra 
pasitraukęs iš spaudos biz
nio lr atsidavęs visuomenės 
darbams.

Yra sekretorius ir di
rektorius Chicago West 
Town Chamber of Com
merce.

Organizatorius Bilek 
Calnp AI. W. of A. Ir kler- 
ka per 22 metų; organiza
torius Bileik Camp lt. N. of 
A. Lr inanadžierlus per 21 
metų; organizatorius ir pre 
zidentas 1‘llson Communlty 
League; organizatorius Ir 
prezidentas per 10 metų 
South West Merchants As- 
a'a; prezidentas 0-th Hch- 
ool Distriet Ass'n; vice
prezidentas Harrison High 
School Communlty; buvęs 
prezidentas Chicago Motor 
Safety League; orgauisalo- 
rlus Ir svk.-itd. South Cen
tral Lions Club. Narys Odd 
FeJIo ws, Moose, Lions, 
Woodnian, Koyal Nelgh- 
bors, Press Club of Chica
go lr yra Ispamo-amerlKonlš 
ko karo veteranas.

P-naa Bilek yra vedęs lr 
gyvena 1688 Blue Island 
Avė.

(Kcttirfų metų terminas)
P-nas Rhein gtfnė Nlko- 

Ijoj, Ukrainoj, spalio 25, 
1882. Chicagoj išgyvenęs 
85 metus. Vedėjas Rhein 
Mattresa Manufacturing 
Čo., 6011 So. State St.

Narys Apolo Mazonic Lo- 
dge No. 642; buvęs rėmėjas 
Diekinson Chapter, Eastern 
Star, No. 685; Temple Cha
pter, Koyal Arch Maaons; 
Palestina Council, No. 66; 
South Side Hehrew con- 
gregatlon (sinagogos direk
torius Ir buvęs prezidentas 
kongregacijos bordo); Dau- 
ghters of Jucob dieninės lr 
vakarinės prleglzudoa, Chi
cagos žydų Labdarybės, lr 
Prezidentas Shorevlemv A. 
C.

Per pastaruosius 15 me
tų p. Ithetn gausiai aukuo
davo daugeliui labdaringų 
įstaigų, kurių tarpę; Heb- 
rew Theologlcal College; 
United Charitles; Rastha- 
ven; United Patentine Ap- 
peal; Blinud Ass'n; War 
Veteranas Hospital- Fund; 
Jewlsh Charitles of Chica
go.

P-nas lthein yra vedęs 
Ir gyvena 7441 Chappėl 
Avė. Turi septynis vaikus; 
Leah, 24 m., Abraomas 22, 
Ruth 21, Dorothy 16, Ir- 
vlng 12. Seaman T, lr 
Morton 4.

Roland E. Wiloox
(Dviejų metų terminas)
Itoland E. Wilcpx gimė 

Chicagoj, birželio 27, 1891. 
Mirus tėvui 1914 jis pa
veldėjo Wllcox Co., kuri dy 
liną kuru ir budavojimo 
medžiaga, randasi 3700 
Milwaukee avė. Ir tebėra 
jos vedėju.

Yra direktorius Jefferson 
Park National Bank, Em- 
pire Trust & Savings Bank, 
Citlzens Bank ot Park Rl- 
dge ir Keyatone Bldg & 
Loan Ass'n.

P-nas Wllcox yra vice
prezidentas lr kotolsijonle- 
rius naujai įsteigto Edge- 
brook Park Dlatrikto. Yra 
narys lAke 8 h ore Athletic 
Club; Builder*s Club; Ma
nagement Committee, Ir- 
vlng Park Y. M. Č. A,; 
Chicago Motor Yaoht Club 
Ir buvo čarterlnla narys 
Noi-thwoat Hide Business 
Men’s Aaa’n

Yra vedęs, turi 3 sūnūs, 
Morton 17 m., kurs yra 
narys Chicagos A. C. plau
kiojimo tymo lr turi Cen
tral A. A. U, free, style 
championshtp at 100 ir 
300 jardų. Roland K., Jr., 
14 Ir Le Koy 2 matų.

P-nas WI1eox -gyvena 
6227 Meredtth Avė.

______________ M
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l C A G O J E
DA SYKĮ PRIMENAM. j Skyrių raportai.

————— i Town of l^ake — naujų na-I
Kad rytoj, vasario 23 d., 7.riti vis gaunama. Prie vajaus

vai. vakare punkt. įvyks me- j rengiasi. Bus rinkliava baž-
tinė seniai laukta, gražioji pra r.yeioje. Turi užprašiusios šv.

Mišias, kovo 9 d. Eis buriu 
prie Kv. Komunijos. Menesi-

Akademijos Rėmėju Dr-jos tra'niu duoki, gavo $70.00. Kttor- 
dieinė vakarienė su įdomia ir ganizavo jaunamečių skyrių 
pntriotinga programa, kurią su 150 narių. P-lė B. Šedaitė, 
gerb. seserys nuo senai ren-j jaunamečių atstovė įdomiai at-

mogn šv. Kazimiero Auditori
joje, būtent šv. Kazimiero

pa.
Programoje dalyvaus šv. 

Kazimiero Akademijos žvaig
ždutės — auklėtinės. Joms at
eis į talkų gabiosios alumnės, 
kurios ankščiau Akademijų 
baigė. P-lė Jadvyga Urbiate 
jau sužavėjo Chicagos publi
kų savo smuikavimu. P-lė Z. 
dargaitė visų širdis patrauki; 
savo gražiu dainavimu.

Ton pramogon verta išsi
ruošti iš anksto, kad laimė 
jus vietų. Kviečiame širdin-

pasakojo susiorganizavimo 
nuotaikų.

Bridgeport — prie vajaus 
rengiasi. Pardavinėja knygu
tes išlaimėjimams. Užprašė šv. 
Mišias. Eis buriu prie šv. Ko
munijos. Turės rinkliavą prie> A
bažnyčios. (Jauna naujų narių 

'.kiekviename sus-ine, Mėn. 
duoki. $28.30.

North Side — vajus įvyksta 
kovo 9 d. Skyrius gražiai dar
buojasi ir gauna naujų narių. 

Roseland — vajaus vakarie

DRAUGAS 

„ DAINUOS VAKARIENĖJ.
..I. J -

vakaro. Visas draugijas kvie-, PRALOTAS PAKRIKŠTIJO 
via paremti. Vakaras įvyks 9 ‘‘KRONPRINCĄ”.
d. kovo. Tikietus platina. Žino į ----------
nės noriai perka. ! Marąuette Park. — Pereitų

X Musų gerb. klebonas da (ketvirtadienį, vasario 20 d. 
bortiniu laiku lauko parapijo! pralotas J. Maciejauskas vie-
nis. Kaip girdėt, visi maloniai šįs pas gerb. klebonų

Šeštadienis, Vas. 22 d., 1930

susikim
šimas— 
šaltis 
krutinSje?

priimu ir vaišina. Su klebonu Baltutį, pakrikštijo Dr. Jut 
sykiu vaikščioja varg. ir V.
Stroga, kuris dabartiniu laiku 
pavaduoja P. Harpeti.

X Vasario 16 d. pas mus 
buvo kioiškilniingiausia pa
minėta. Žmonių prisirinko ku
pina svetainė, taip kad pri 
truko sėdynių ir dauguma tu
rėjo stovėti. Nortlisidieėiai pa
rodė, kati jie moka branginti 
Lietuvos laisvę ir grąžai mini 
jos sukaktuves.

Į Vakarinių Valstybių Kon

gio Bložio “kronprineų” var
dais Jurgio Gordono. Krikšta
tėviu buvo pats gerb. pralo
tas, krikštamotę — Dr. Bložio 
švogerka p-nia Paukštienė. 
Gerb. pralotas p-niai Blažie
nei ir p-niai Paukštienei yra 
dėdė.

Laikas perskiria draugus.

Sloan’s
Liniment

gai kodaugiausia viešnių ir[n(-. išlaiinėjimais įvyksta 
svetelių kartu su mumis pasi-1 kovo 30 d. Bus rinkliava prie 
džiaugti ir pasigrožėti šv. bažnyčios. Užprašyta Šv. Mi- 
Kazimiero Akad. Rem. Dr-jos
metiniu pokiliu.

Rengėjos.

IŠ ŠV. KAZIMIERO AKAD. 
RĖMĖJŲ DR-JOS CEN
TRO SUSIRINKIMO.

Šv. K. A. R. Dr-jos Centro 

sus-maa įvyko vasario 16 d., 

2 vai. po pietų, Šv. Kaz. Vie- 

nuolyne, Chieago, 111.

Sus-mų atidarė pirm. A. E. 

Nausėdienė, maldų sukalbėjo 

gerb. Motina Maria.

šios. Eis buriu prie šv. Ko
munijos. Naujų narių vis gau
nama. Mėn. duoklių — $29.90.

18th Street — vajaus va
karų rengia aluninai ir vyčiai. 
Turės rinkliavų bažnyčioje. 
Užprašė šv. Mišias ir “in cor
pore” eis prie šv. Komunijos. 
Įsirašo naujų narių sus-muose. 
Mėn. duoklių — $30.00.

Brighton Purk — turėjo 
“Arbatėlę” >pp. Lindžių name 
narių pagerbimui. Uždirbo 
$12.00 ir paliko savo ižde. 
Užprašė šv. Mišias kovo mė-

Skyrius atstovavo: tj^nesyj ir buriu eis prie šv. Ko 
1 skyr. — U. Mališauskienė,

A. Kinčinienė, J. Čepulienė, V.

Kazėnienė, A. Kazėnaitė,, M.

Mideišienė; Jaunamečių skyr.

B. Šedaitė, J. Stuklintė.

2 skyr. — A. E. Nausėdienė, į buriu prie

Šv. Kazimiero Seserų Akademijos a- 
lumnė, p-lė Zosė Jurgaitė, viena įžymių 
solisčių Šv. Cicilijos chore, Towri of La
ke, dainuos ryt, vasario 23 <k, vakare, 
Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Cen
tro metinės vakarienės programoj.

Visi skyriai platina Centro 
metinės vakarienės bilietus.

.Moterų Sųj. Chicagos 
kričio raportų išdavė p-nia 
A. Sutkienė. Sųjungietės už
dirbo $200.00 Įrenginiui kam
bario šv. Kryžiaus ligoninėje. 

Centro vakarienė.
Šv. Kaz. A. Rėmėjų Dr-jos 

Centro metinė vakarienė į- 
vvksta šį sekmadienį, vasario 
23 d. savoj auditorijoj. Išrink
ta 8 svečių priėmėjos: M. Ka
zėnienė, M. Mideišienė, O. 
Reikauskienė, J. Pumputienė,

to bus da ir daugiau įvaire
nybių, kokių nortbsidiečiai

Aps- ,nėra matę.

manijos. Prie vajaus rengiasi. 'A. Sutkienė, B. Lindžienė, O. 
Mėn. duoki. — $17.30. Gauna • Sekleckienė, J. Čepuiionienė.

M. L. Gurinskaitė, O. Seklee- 
kienė.

3 skvr. — A. Lukšienė.
4 skyr. — P. Rusteikaitė, 

A. Ambromavičienė, j. Čėpu- 
1 ionienė, p. Žukauskienė, p. 

Jonelienė, J. I/ekavičiutė. p. 

Stančiutė.

.y . .
5 skyr. —>• B. Izalienė.
6 skyr. —- B. Lindžienė, E. 

Paulįėnė, A. Anužienė.
8 skyr. — A. Sutkienė, M. 

Škrebienė, J. Pumputienė, p. 
Prosevičienė, p. Stočkienė, p. 
Stočkiutė.

9 skyr. — O. Reikauskienė.
10 skyr. — D. Gasparkienė, 

•T. Šliogerienė, p. Bitinienė, p. 
Račiūnienė.

Protokolas iš buvusio plūs
mo perskaitytas ir priimta .

naujų narių.
Marąuette Manor — užprašė 

šv. Mišias kovo 2 dieną. Eis 
šv. Komunijos, 
rengiasi. Mėn. 
Sus-muose gau- 
narių. Pridavė

Prie vajaus 
duok. $21.90. 
narna naujų 
narių adresus. 

Cicero, UI. prie vajaus

rengiasi, kovo 9 d. Sus-muose 
gaunama naujų narių. Skyrius 
gražini darbuojasi.

West Side — vajus įvyksta 
kovo 9 dieną. Įsirašo naujų 
narių sus-muose.

15 skyr., Philadelphia, Pa., 
(per gerb. Motinų Marią) 
turėjo rudeninį vakarą. Nu
pirko tenykščiams seserims 
“radio” virš $150.00 vertės 
ir $40.00 prisiuntė Vienuoly
nui. Vajaus vakaras įvyksta 
Šv. Kaz. dieną. Turi užpra
šiusios šv. Mišias ir buriu eis 
prie šv. Komunijos.

Sus-mų uždare pirm. A. E. 
Nausėdienė, maldų sukalbėjo 
gerb. Motina Maria.

A. E. Nausėdienė, pirm., 
Vera Galnaitė, rašt.

NORTH SIDES ŽINUTĖS.

Antanas:
— Atsimenu, kai mudu, tu

u: i’ i i •• ! rėdanti po septynius metus, įerenoija North Salo koloritai' 1 1 1 ’<* " l„v..i.. _ ii.xi .....i...i.i _
tinkamai prisiruoš?. Kiekvie
na draugija išrinko po 5 at
stovus.

Iš northsidiečių pusės Kon
ferencija turi kuogeriausia pa 
vykti.

X Vasario 23 d., Šv. Myko
lo parapijos svetainėj įvyks 
Politikos klubo didelis vaka
ras. Muzika pasamdyta labai

Dabar jau mus laikas persky
rė...

— Kodėl ? — klausia jo
• Įrangas.

— Tai, mat, tu dabar dar 
sakais penkiolikos metų, o 
aš jau išeinu į kariuomenę.

abudu vaikščiojom j mokyklų.

gera. Bus galima visiems sma
giai pasišokti. Taipgi Į tą 
vakarą pasižadėjo atvykti žy-

Šv. K. Akademijos Rėmėjos mūs Chicagos miesto valdi- 
miarkiai ruošiasi prie Vajausninkai ir politikieriai.

X Parapijos choras prak
tikuojąs. Mat, varg. N. Kulys 
9 <1. kovo ruošia Melrose Par
ke savo mokinių koncertų, ir 
ta proga pakvietė mūsų skait
lingų chorų tame koncerte da
lyvauti, išpildyti dalį progra
mo. Todėl choristai visi ne
patingėkime lankyti prakti
kas, kad tinkamai prie to pri
si ruošas.

X Vyčių Dramos Ratelis, 
vyties K. Savicko išverstų į 
lietuvių kalbų juokingų ko
medijų “prohibieijos Darže
lis”, baigia mokintis ir ne
trukus pasirodys scenoje. Prie ;

ResourcM Virstna $3,500,000.eo
Didžiausia lietuvių banka kviečia visus lietuvius 

kreiptis į jūsų banką, kur gausite malonų ir 
teisingą patarnavimą.

Parduodame saugius Pirmus Morgičius, nesan
čius 6%. [

Siunčiame pinigus Lietuvon.
Ant Taupymd Sąskaitų mokame 3%. 
Commercial (čekių) sąskaitos.
Apsaugos dėžutės $3.00 metams.
Parduodam laivakortes j visas pasaulio dalis. 
Pildom Income Tax blankas veltui.

JOSEPH J. ELIAS, Pres.

UNIVERSAL STATE 
BANK

3252 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

-- I

New Essex Challenger Coupe
Smart, Roomy, Luxurious

Thfe longer wheelbase and additional body width of the New Essex Challenger have contributed exceptional 
:omfort-

ia considerably more leg-room than in previoua modeli. Soft eurves distinguish the roof
roominess and tkylish smartness to the New Essex Challenger coupe. The seat ia deep and extremely comfort- 

HM ia considerably more leg-room than in previous modeli. Soft eurves distinguish 
the rear declt sweep’ gracefully in harmony with the flare of the rear fenderi.

able, and 
design

; Reumatizmassausgėlė
MasAkankyklte aąrąą aka lu

inais, Reumatlamu. HausfAle. 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raa*nsnų sukimu; nas skau
dėjimai naikina kūno fyrybą 
Ir dainai ant patalo paculdo.

CAP8ICO COMPOUND mo- 
«tla lenąval praiallna ▼irimi- 
nėtas Ilgas; mums Šiandie dau
gybė įmonių siundą padėka- 
»on«s pasveiks Kaina SSc per 
paStą lEo arba dvi ui tl.SS.

- Dukart tvirtesnė 7Bc.
Knyga: "fl ALTINIS SVEI

KATOS” augalais gydytlee. kai
na ES eentn.

dustin Kulis
MSB South Halsted Street 

CHICAGO. ILL.■ ■■■■■■«■■■*

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS 
SULPURINĖS VANOS IR 
ELEKTRIKINIS GYDY

MAS

Treatmcntai visokių ligų, reu
matizmo. nervų atitaisymo, šalčio 
ir taip toliaus. su elektriniais 
prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima išsigelbėti nuo 
trisokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vaj. nakties.

Kambariai dei pergulėjimo.

A. F, GZESNA
1657 WEST 45th ST.

Kampas Paulina Street

N’uo 8 vai ryto iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-.ros va!, po pietų. 

Phone Boulevard 4552

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greitas reguleriškas laivų patarnavimas. Išplaukimai iš New 

Yorko J Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA

o paskui saužemiu J Kauna,
Pamatykite Londoną pake
ly. Taipgi tiesiai J Londo
ną kas Pėtnyčią nauji, alie
jų varomi laivai. Trečios 
klenos laivakortės J abu ga-

CUNARD LINE

Iu iš New Yorko j Kaunu >203 
ir brangiau. Atskiri kamb., er
dvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus tarnavimas. Del 
kitų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykite 
tiesiai pas:

346 No. Miehigan Blvd.
Chicago, ill.

S

$

3a

MES MOKAME CASH 
UŽ LIETUVOS 5% BONUS $65.00
Money Orderiai į Lietuvų per Radio tiktai 25 centai

Paskolos teikiamos ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. LA SALLE St., CHICAGO, ILL.

’B " 8 ■ fr 1 ■ - .. 4-

'-j'/: 30

AU JOS DAI NOS
LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS

1
1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c

1 2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c 

|3. Ko liūdi mergužėlėT-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c 

! 4. Aukštas krčantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c

į 1. Močiutė niano-Pas motinėlė (Chorui) ................................................... 30c

■2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui)  ................ 30c

3. Oi, žalia, žalia-Augau pas močiutę, (Chorui) ............................ 30c

4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) ... 30c

5. Oi, tu dziemc-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c

6. Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui) .................... 30c

7. Einu per dvarelį-Zalioj girelėj, (Chorui) ................................... 30c

8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ............................ 30c

9. Vai augom, augom Jau snulutė leidos, (Chorui) ----------- 30c

10. Eina garsus nuo pat Vilniaus-Leiskit j Tėvynę (Ch.) 30c 

Daugiau perkante duodame nuošimtį.

Reikalaukite tuojau

‘DRAUGAS’ PUB. CO.
Į •i 2334 S. Oakley Avenue, Chicago, Illinois

Išėjo Iš Spaudos Nauja 

y a s

'KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS’
— Parašė —

KUN. DR. K. MATULAITIS, M. I. C.
Knyga yra naudinga visiems, kurie siekia dva

sinės tobulybės. Knyga paskirstyta į tris dalis. 1. 
Apie Tobulybę, 2. Apie dvasios vadovybę, 3. Apie 
bendrąsias priemones tobulėti.

Pirmoje knygos dalyje sužinosite daug naujų 
dalykų apie dvasinį gyvenimą, dorovinę dvasią, 
sielos takus etc. Antroje dalyje rasite apie žmo
gaus būdą, temperamentus, pašaukimus etc. Tre
čioje dalyje yra nurodyta dvylika tobulinimosi 
priemonių.

Knyga turi 215 p. teksto, gražiais “fabrikoid” 
aptaisais. KAINA .VIENAS DOLERIS.

Rašykite:

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III.

1 .....fr............................. -—4 ■■■.



C H I C A GOJĘ RICHMAN BROS. CO. NE- 
TURAJO BLOGŲ 

LAIKŲ.
DIEVO APVEIZDOS PAR 

ŽINUTĖS.

lienei, S. Balčiūnienei ir kuo-' 

pos rašt. p. O. Dobrovolskie-

Sheboygan ir Osbkosli, Wis.Į Re* MldwBy im 

Schenectady, Auburn, Elmira 

ir Syracuse, N.Y.; Stubenvil- 

le, Springfield ir Ashtabula,

4 »
O.; Gary, Ind.; VVashjngton,

Pa.; Ik-eatur ir Chicagos, įll.

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

Telef. Canal 171 <-0241

K A I

Lietuvą*! Nepriklausomybės 

paminėjimas gražiai 'pavyko. 

Ta proga labdarių 4 kuopos 

pasidarbavimu surinkta apie

Richman Bros. Co, turėjo 

nei, pradėtas Mot. Są-gos jau- «»V0 metinį suvažiavimu, kur

namečių skyriaus organizavi- buvo paskelbtas metinis ra-'Chicagoj viena didelė kruutu- 

mo darbas. Pradžioje susirašė purtąs. p’ė, 114-16 bo. State st., jau

pačių sąjungieČių dukrelės, Richman Bros. Co, yra pa-j randasi, het kompanija atida- ofiao Tei. vagini* 0034 

būtent: Eleonora ir Loretą garsėjusi, kaipo didžiausia1 rys čia dar dvi krautuves 

Dobrovolskytės, Katriutė Bal- drabužių kompanija, kuri ne'Naujas Storas bus atidarytas

Valandos: 2 Iki 4 p p. Panedėliai- 
Ir Ketvergais vakar*

TelefpSM Houlevąrt mt

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos: • iki 11. 1 Iki • 

liana O <:*• iki •■<• *alt«r* 

♦ROK S ASHLAND AVE
Netoli 4«th strem Chloaųo Iii

Rezidencijos: Vęv Buren 58*8

$150.00. Labdaringos Sųjun

gos naudai. Atsilankusieji pa- čiunaitė, Fidelija Jasnauskai- vien gamina drabužius, bet.ir Marion, O. Be krautuvių 

siklausė gražių kalbų p. L. tė, Ribickiutė, Eleona Lechu- !*»' Htvo krautuves didžiuo-j kompanija dar veda mail or-

Šimučio, adv. B. Mastausko ir vičįutė, Aldona Sakalaitė. Vi- se miestuose pati juos par- 

A. Nausėdos, Ijabdaringos Sų- sos sumokėjo ir savo mokestis. (davinėja, 

jungos pirmininko. Muzikali; P. Sakalienė nuo savęs pa- į Suvažiavime paskelbta, kad 

programų atliko p. Sabonis su žadėjo visoms dovanų, kurios (poreitąis metais gryno pelno 

savo vedamu choru. tik prirašys naujų narių, tai- turėta $4,208,037, arha po

4 , ,i gi visos entuziastiškai pasiža

dėjo dirbti.Ateinantį sekmadienį lau

kiama nepaprastų iškilmių —' Išrinkta ir jaunamečių val- 

Katalikų Konferencijos. Kon-jdyba: pirmininkė — Eleonorą 

ferencija prasidės 10:30 vai. j Dobrovolskytė, rask — Fįde- 

ryte iškilmingomis šv. mišio-'lija Jasnąuskaitė.

mis kurias laikys kun. J.5 Bile kokia pradžia yra sun- 

Paškauskas. Pamokslų sakys Iki, bet gerais norais ir vy- 

gerb. kun. J. Jakaitis. Tikima- resniujų pagelba reikia tikė

si daug atstovų iš visų kolo- į tis, kad ir šis pradėtas dar
ni jų. 'bas sųjungietėms seksis. Y'pa-

-----------------------------tingai čia priklauso daug nuo

Praeitų ketvirtadienį su iš

kilmingoms pamaldoms palai

dotas a. a. Vincentas Bitinas.

Jis buvo vienas iš seniausių 

parapijonų. Su savo a. a. žmo

na, kuri mirė pernai, uoliąi'į

darbavosi del parapijos ir taip 

pat rėmė visus kilnius reika

lus. Tokiu būdu juodu paliko 

gražiausių atmintį parapijoje.

pačių tėvelių supratimo. Tai 

gi, brangus tėveliai, kurie no

rite, kad jūsų dukrelės pra

tintųsi prie lietuviškumo vei

kimo leiskite joms įsirašyti į 

Moterų Sųjungos jaunamečių 

skyrių. Kitas jaunamečių sky

riaus susirinkimas bus vėliau 

praneštas.

$7.07 ant šėro. Užpernai pelno 

ant šėro tebuvo $6.

Pernai, 1929, kompanija mi

nėjo savo 50 metines sukaktu

ves. Tais metais kompanija 

šėrus pakėlė nuo 250,000 iki 

1,000,000. Iš tų darbininkams 

tęko 50,000 šėrų pp $50.00.

Suvažiavimo pirmsėdis G. 

Ricbman paskelbė, kad dar 

prieš Velykas bus atidaryta 15 

naujų krautuvių. Tokiu budu 

kompanijos drabužių platini

mo jėgos padidės 35 nuoš. Ri- 

cbmano kompanija dabar turi 

40 krautuvių 38 miestuose. 

Nauji Richman Bros. kompa

nijos storai bus atidaryti šiuo

se miestuose: Fond du Lac,

ADVOKATAI

BANKIETAS VIENUOLYNE

der biznį ir per agentus įvai 

riuose šalies dalyse.

DR. T. DUNDULIS
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 Iki 4 ir 6 iki 8 v. v.
r» k • . • įoon r. r>- . Nedėliomls nuo 10 iki 12 rytoPabaigoj 19-J metų lvicll- Namų Ofisas S41S Franklin Blvd.

man Bros. kompanijos turtai Val,s nuo 8:80 1W 8:80 vak'

siekė $10,036,723, o atsakomy----------- -----------------------------

bės buvo $1,303,532, iš kurių ,Ofl8° Teb Canal 1118

t .... Namų Tel Lafayette
$663,000 buvo taksos.

Ricluuan Bros. Kompanijos ’ 

ypatybė yra fa, kad ji gami

na vyriškus siūtus ir overko- g

čius įvairiausių rūšių, bet vi- ‘ 

siems siutams ir overkočiams

OR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė go. Westem Artime 

Tel Prospect 102* 
KesldencIJa 1169 So Leavitt 8» 

Tol Canal ano
Valandos: 2-4 po plotų lr 7-0 v. v 

NedelloJ pagal susitarimų

009*

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

HALSTED STREET

NAMAI

kaina yra ta pati 

$22.50.

visi po
4193 ARCHER AVE.

I Valandos: prieš pietus pagal sutarti 
'Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

X Biznieriaus p-no Neva- 

domskio žmona buvo susir- Tel. Wentworth 3000

gus. Dabar jau grįžo iš ligo

ninės ir sveiksta. P-nas Na- 

vadomskis yra savininkas Me
tropolitan Efectrio Shop, 2215 

W. 22 st.

DR. W. Y0VA1SH

Ofiso Tel. Vlctory 1417
Of. lr Re* Tel. Hemlock 2874

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

Antra* ofisas lr Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVE.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak Antro Of. Vai.: Nuo 2-4 po 
pjet. Utarn. lr Subat. Nuo 2-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republie 8464 •

K. Sabonis su savo choris

tais išsijuosęs rengiasi prie 

Užgavėnių koncerto, kuris į- 

vyks sekma-di kovo 2 d. Tai 

bus nepaprastas vakaras, ku

ris yra rengiamas parapijos 

naudai. Be abejo, didžiulė pa

rapijos svetainė bus žmonių 

kupina. Laukiame.

Rap.

Nors jau daug kartų buvo 

rašytą, kad rengiama vakarie

nė Šv. Kaz. Vienuolyne, vasa-

A, A. OLIS
Ą DV O K A T AS

PHYSICIAN And SURGEON 
Valandos: 11-12-ir 2-4; vakare '7-8. 

Šventadieniais ir nedėlioj pagal
' ~ sutarti

Office R. 1009 Talcott Bldg.

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

WEST SIDE ŽINIOS.

Ofiso Tel. Kedzie 0482 '
Rezidencios Tel. Drcxel 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 Ave.
VALANDOS: 2-4 po piet, 7-9 vak. 

Nedėllomis ir šventadieniais 10-12:

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, -*\J

CHIRURGAS , ,
IR OBSTETRIKAS <. J 

Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, moteirų lr vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdien* nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedtlioinis ir seredomis tik 
iškalno susitarus

* Ofisas ir Laboratorija

Ir XRAY
2130 AVEST 22nd STREET

CHICAGO

n.

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J, JAVOIŠ
Vai: 2 Iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
Office: 4459 S. Calif ornia Ave.

Nedėliojo pagal su tapt J.

Rez. Tel. Stevart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 

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

OPTEMITRISTAI

Tel. Vlctory 6279

DR. G, SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1146 MILWAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 Iki 2 lr 6 Iki 8 P. 14. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti 31

Ofiso lr Re* Tel. Boulevard 691*

DR. A. J. BERTASH
1464 SO. HALSTED STREET 

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

Re* *301 S. VVALLAOE STREET

DR. S. BIEZIS : C'~

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija: 6640 So. Maplewood - 
Avenue Tel. Republie 7868 .
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 V. V.

Nedėlioj: 10 — 12 rytoTel. Hemlock 8161Re*. Phorib Forest 8949 
ROCKlpRD, ILL.

JB OR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRUR.GAS 

<426 West 69 Street

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tel- Bandolpk 0831-0332 Vai. 9-* 

Vakarais . • 1
naus 23 th, tačiau, ipne puo-,. 8841 i

• v _ r R . r - -s -.r,. ,

gos, ir da, nonų ^priminti niu-, »al- *** apart Panedėiio ir
, . • , r, I . Pėtnyčlos

sų gerb. visuomenei, kad ne- j

pamirštų tos taip svarbios Rė

mėjų Centro rengiamos puo

tos.

Tų dienų pripuola Vakari

nių Valstybių R. Kat. Federa

cijos Konferencija. Baigsis a- 

pie 6 vai. vakare. Tat bus pro 

ga visiems dalyvauti vakarie

nėje.

Besvarstant rimtus dalykus

>•

tfeU sUfii. MAINAS,.

JOHN B. BORDEN
. ' ■ ' ' » • f • ' '

' (John Bagdziunas Borden)
ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 6727

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

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 
AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue

Tel. Drexel 6323
Vai.: 8 iki 10 ryto 

6-8 vai. vakare

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

Nedėlioj 10-12

vai 9—12 ryte. 1—4 p p.
* v Nedėlioj susitarti*

9—9

X Dūliai Washingtono gi* 

mimo dienos, vakar Aušros 

Vartų mokykloje pamokų nėr 

buvo.

X Ryt Aušros Vartų mo-1 delegatams teks nemažai nu-

kykloje bus šie susirinkimai: i var*?ti. Tat kaip tik bus pro- 

a) tuojau po sumos Tretiniu-,j )?asdsėti toj ramybės vie

kų konferencija ir b) po piet želėj, kurios plaukia šviesos

šaltinis mūsų jaunąjai kartai. 

Ten visi galės ipavalgyti ska

nių sesučių pagamintų valgių 

ir pasigerėti jų suruošta gra 

žia programa.

Tiesa, nereikia niūsų visuo

menei daug aiškinti. Visi žino

mis ir žaidimais. InSirne daly-sesučių vaišingumą.

1 valandą Aušros Vartų mote

rų ir merginų susirinkimas.

X Ryt Aušros Vartų para

pijos didysis choras 8 vai. 

vakare stato scenoje vaizdelį 

“Linksmos Dienos” su daino-

JORN KUCH1NSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Streęt 

Telefoną* Canal- 2552

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

-OFISAI:
1446 S. 49 Ct 2924 Washington 
19-12, 2-4. 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tek Cicero 442 Tel. Kedsle *450-2461

DR. S. A. D0WIAT
Gydytojas Ir Chirurgas 

REZIDENCIJA
4729 W. 18 PI . Nedėliomls
Tel. Cicero 888* Susitarus

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

Tel. Keąvvood 5107

f? ' ■ <
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 

nno 6 iki 8 vai. vak. apart 

šventadienio ir ketvirtadienio

DR. VAITUSH, 0. P. D.

vauja visi musų Įžymesnieji 

scenos mėgėjai ir visąs ęho- 

ras ąnt scenos išpildys daug 

dainų, žaidimų, pav., 4‘Ęin žie

delis per rankutes”, MSėd.i 

mergytė” ir kitus; tarp žai- Town of Lake. — Dr-jos 

dimų bus šo'kiai: suktinis, pol-^v- Pranciškos “bunco” ne

ką ir kiti. Be to, “ vakaruško-i įvyks rytoj, vasario 23 d. A|i- 

se” “senberniai” dainuos są-Įdėta. Kas turi tikietus, bus ga
vo “Marsalietę”, “Atsisakom'ri, kuomet bus paskelbta, kadai 

nuo vedusių ęvieto”, kurią Į įvyks.

Lauksime daug svečių.

Busiu — ir aš. I

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
RADIO ŽŽŽ.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J, Grišius)

ADVOKATAS9
4631 S. Ashland Ave. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800
RESIDENCIJA: 

6616 Sa. Rockwell Street 
Telef. Republie 9723

parašė plykis komp. Žilevi

čius; “blaivininkai” raudo- 

nosiai apie “blaivybę” ir tt. 

Žodžiu, vakaras bus įdomus.

Kadangi visas vakaro pel

nas skiriamas parap. jubilė-

X Vasario 23 d. per sumą 

laike pamokslo bus paaiškinta 

apie Kunigų Vienybės laišką 

graboriams ir kai kuriuos lai

dotuvių įpročius.

X Kas branginate apšvietą,

J. P, WAITGHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampa* Michigan Ave.

Tai. Pullmah 6960 lr <877

Miesto Ofise Pagal Sutarti:
127 N. Dearborn Street

Rooms 92* Ir 911 
Tel. Franklin 4177

jaus fondui, tai kiekvieno1 katalikišką jaunuolių auklėji- 

parapijono pareiga dalyvauti Į ,ll!b paremkite Šv'. Kazimiero 

vakare. Savi marškiniai visa- 'Seseris mokytojas. Paremkite

dos arčiau kūno.

Rap.

Pradėtas darbas.
Vasario 14 d., dalyvaujant 

komisijos narėms pp. S. Sakar- 'komis

vasurio 23 d. dalyvaudami A. 

Rėmėjų rengiamoje vakarie

nėje, Šv. Kaz. Vienuolyno au

ditorijoj. Taipgi paremkite jas 

kitą sekmadienį rinkliavoj au-

Telephone Central 69*1

F. W, CUERNAUGKAS
APT0KATA8.

16* North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nno 9:*9 iki 6 vaL vak. 
Office: 1#0* Bo. Union Ava.

TeL Roosevelt *719 
▼ai nuo 9 Iki 9 vaL vak.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Bclsklo-Rakfičlo aptie
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 
Valandos: puo * iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Sena* ofisai toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Ave. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Re* 6941 S. Albany Ave. Tol. Proe- 
pect 1980. Nedėiomli tik pagal su
tarti.

LIETUVIS AKIŲ 
SPE01AUSTA6

Palengvina aklų įtempimų kuru 
esti priežastim galvos skaudėjimo 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu
mo, skaudamų aktų karių. Atitai 
sau kreivas akis, nulmu cataractua 
Atitaisau trumpų regystp ir tolimų 
regystų.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomls nuo 10 ryto Iki 
1* po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVI. 

Tel. Boulevard 7589

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

T. A. U. yra liuosuojantis,

valantis ir taisantis vidurius 

vaistas, T. A. D. tūkstančiai 

žmonių vartoja, o miliopai 

dar nežino.

Jeigu artį nėra galima gau 
ti, tai kreipkitės po num.

5221 So. Halsted Street 
Chicago, Hl.

TeL Boulevard 6631

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių del visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

DENTISTAI

Office Boulevard 704*

OR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4946 80. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos .

Tel. Canal 622*

OR. G. k BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampa* Leavitt Bt.)

Valandos* Nuo 9 Iki 1* ryt* 
nuo 1 lld 9 vakare

Seredoj pagal sutart)

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Milvvaukee Avenue
Utarninke, Ketverge, Subatoj 
Nuo 10 ryto Iki 8:20 vakare

Ciceroj 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj, Pėtnyčioj
Nuo 10 ryto Iki * vakare

Tel. Lafayette 5820

DR. J, A, PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY

4193 Archer Avenue 
Rez. Tel. Lafayette 4365

Boulevard 7*89
R«L Hemlook 7991 VALANDOS: Nuo 19 —• 1* Netų tt

DR* A* P* KAZLAUSKIS ™° S ’fcow2228, arba Randolph <899.
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenuo 
▼ai.: Nuo 9 ryto Iki 9 vakarų

Tel. Canal 0257 Res. Prospeot 6*69

OR. rZ. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1*21 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 So. Artesian Av*

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

OR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

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

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

Telef. Midway 2880

Tel Boulevard 1401

DR. V. A. ŠIMKUS ;
Gydytojas, Chlrurųųr lr 3Ų<u*erto

3343 SO. HALSTED STREET "

Valandos: Nuo 2 — 4 pu p.
7—9 vakare

DR. HERZMAN
Ifi RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomų* P9P M 
metus kaipo patyrų* fr«rt*49* «M- 
rurgas Ir akužerl* •

Gydo staigias lr chronlika* 1»- 
gasvyrų, moterų lr valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray tr kitokios 
elektros prietaiso*

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street *

i 1025 WEST 18 STREET

Ekspertas tyrimo aklų lr pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., ktųmp. 18 St. 2 au kitas 
pastebėklt mano likabas

Valandos nuo 9:10 ryto Iki 9:80 va
karo. Seredomis nuo 9:30 iki 12 v. 

ryto. Nedėliomls nėra skirtų 
valandų. Room 3 
I’bone Canal 052*

Tel. Armitage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMO&AITIS)

DenttsUs
1608 Mihvaukee Ave.

Kampas North Ave. 
Northvrest Tower Bldg. Room S09 
Vai.: 9—13 ryto; 1—8:80 vai. vak.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaaa *199

VALANDOS:
Nuo 19 Iki 11 dienų.
Nuo I Iki a po pietų.
Nno 7 lld 9 vakare. "T3J
Nedėl. nno 19 Iki 11 dienų.
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GRABORIAI:

D R A U 0 X S

VAKARINIŲ VALSTYBIŲ 
7 KONFERENCIJA.

Šeštadienis, Vas. 22 d„ 1930 

V. M. STULPINAS, jaunimus kviečiamas atsilan- po vieni) narj. Praeitam susi-CHICAGOJE

žlNiy-žINELĖSS. S. IACM“*’
Lietuvis Graborius 

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

Tel. Roosevelt 2 515 
Arba 2516

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Sirapatiškas —
Mandagus —

Geresnis ir Pigds 
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Ave.

Tel. Yards 1741. U 1741 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenu^ 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero 7794 

SKYRIUS
1201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIKT. GRABORIUS. 

CHIUA&ICJK
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau- 
eau prie arabu li- 
dlrbystės.

OFISAS

668 VVest 11 Bt 
Tel. Canal <174 
IKI RIUS: 1218
So. Halsted Street 
Tel Vlctory 4081

X Rytoj, vas. 23 d. įvyksta 

Liet. Kat. Vak. Valstybių Kon 

ferencija, Dievo Apveizdos 

par. salėje. Prasnlės su Šv. 

Mišiolais 10:30 vai. Sesijos pra 

sides 2 vai. Ta konferencija— 

tai Amerikos lietuvių pasitari

mus apie svarbiuosius tiky

bos, tautos ir jaunimo reika

lus. Draugijų atstovai ir šiaip 

jau liet. kat. darbuotojai daly

vaukite toje konferencijoje.

X Trečiadienio vakare p 

nams Ragaišiams gyvenan

tiems prie 43 ir So. Waslite- 

naw ave. nežinoma moteriškė 

norėjo primesti dviejų natų 

vaiką. Moteris išrodė -suvar

gus ir užsiverkus. Pradžioj 

prakalbo i Ragaišius angliš

kai. Sakė esanti didelėj bėdoj, 

kai. Sakė esanti ddielėj bėdoj. 

Ragaišis užsimetė siauteli ir 

y.j o gatvėn arčiau susipažinti 

su paslaptinga motei im, bet 

išėjęs gatvėn, pamatė, kad ji 

1 nuėjus.

X Augustas Vardauskas, 

žinomas Bridgeporto darbuo

tojas, buvo nuvykęs pereitą

altorių Aušros Vartų par. baž

nyčioj. į Lietuvių Katalikų Vakarinių
X P-nas Mackevičius, V est Valstybių 7 Konferencija į- 

Sidės biznierius, telegramų vyksta vasario 23 d.,

pranešė, jog jau pasiekė Flo- 2 Val. po pietų, IMevo Ap- 

ridų. Kelionė buvo smagi ii.veizdos parapijos salėj. Kon- 

Floridoj viskas atrodo gražiai. fereneija pra.sį<fe iškilmingo 

X Pavasariui auštant biz

nierius p. Petras Cibulskis, 

maliavų krautuvės savininkas 

VVest Sidėj, prisirengė prie 

savo sezoninio biznio ir darbo.

kyti. Visį būsit patenkinti. 

Vakaras įvyks šv. Juozapo

parap. svetainėj. Pradžia 7 

valandą. D. Sucilla.

rinkime nutarta lygiomis tei

sėmis priimti ir moteris.

Lietuviai šios kolonijos nau

dokitės gera proga.

Juozas Blankus, pirm.

GRAŽIAI PAMINĖTA 
VASARIO 16.

mis Šv. M {šiomis IU vai. ry

to. Atstovai kviečiami anksti 

atvykti, kad dalyvavus 

pamaldose. 1

% ' t - » v » '»
Rengimo komisija nuošir

džiai kviečia visus atstovus ir 

svečius dalyvauti Konferenci

joj. Bo to, prašomi nesiveluoti

Brighton Park. — Federa- i P°^i5 susirinkite į salę 

cijos 19 skyriaus pastangomis l’rk‘s “ valandą.

paminėjimas 12 meti) Lietu- Kurie dalyvaus pamaldose, 

vos nepriklausomybės pavyko, t. y. atvyks prieš pietus, tiems 

Prie to paremta ir Lietuvos darbščios Dievo Apveizdos 

ateitininkai, kuriuos čia atsto par. šeimininkės surengs ska- 

vauja kun. P. Karalius. | nius pietus. Pavalgysite taip 

Seserys Kazimierietės su- kaip namie.

ruošė j vairų programą. Kai- i Rengimo Komisija,

bėjo kun, P. Karalius, kun. P.

Vaitukaitis ir kleb. knn. A.

North Side. — M. K. tt. 2 

skyriaus susirinkimas jvyks 

vasario 25 d., 7:30 vai. vak. 

šv. Mykolo parapijos svetai

nėj. Rėmėjai ir rėmėjos malo

nėkit skaitlingai susirinkti 

nes yra keli svarbūs dalykai, 

o yjsač du, kuriuos būtinai tu-

Bridgeport. — Dr-ja Šv. 

Kazimiero Karalaičio susirin

kimą laikys vasario 23 d., 12 

vai. dieną, Chicagos Lietuvių 

Auditorijoj. Malonėkit visi na

riai laiku susirinkti. Bus

svarbus susirinkimas. Reikės 

riai svarstyti. Kurie pasilikę j aptarti susidėjimas su kita 

su mokesčiais, malonėsit at- [draugija. Ir užsimokėk i t už- 

silankvti ir užsimokėti. Nepri- Įvilktus mokesčius, 

klausantieji kviečiami įsirašy- J Valdyba,
ti. Mokestis tik 3 dol. metams

ir narys gauna veltui “Lai

vą” Įdomu savaitinį laikraštį.

Valdyba.

kurs varosi į Illinois valstijos 

legislaturą. P-nas Stulpinas 

darbavosi politikoj demokra

tų partijoj. Vasario 18 d. jisai 

gavo iš Illinois valstijos Se- 

cretary of State AVilliam J.

Stratton, kad jo “Primary Pe-

tition”, kaipo kandidato į !e- Dievo Apveizdos Parap. — 
gislaturą nuo demokratų par- gv. Jono Evangelisto dr-ja 

tijos priimta. P-nas Stulpinas laikys svarbų mėnesinį susi- 

yra laivakorčių agentas, taip- frinkimą, vasario 23 d., 1 vai. 

gi importuotojas lietuviškų ijX) pietų, parapijos mokyklos 

saldainių ir lašinių. Ofisas ran kambary.

dasi 3255 So.. Halsted St. Viši nariai prašomi sUsi- 

į rinkti anksti, kad galėtumėmVabalas, M. Meklažis, Mišių-

Briška savo pilna tėvynės ąas> VaRyl Ivan ir visa eilė rožių. Mat, p. Sucilla priklau-! ’itai atliktį reiUa]us ir da. 

meiles kalba ragino visus, .Dalyvavo p j Anen, so prie tos draugijos.

kas tik išgali, atlankyti tėvy

nę, arba ir visai apsigyventi. koinpanijos VMį]as> Atsilankė dingai prašomi atsilankyti pas

. ŽOdŽ'U’ Viti lošėjai’ ka,bėt«; p. Ed. litzingeris, kuris pasa-įmus ir linksmai praleisti va-

1 r . . - v. -iai P«WlkQ> žavėjo ir nemaaži kfi prjeiankia lietuviams kai- kar4- Taip-gi ir kitų kolonijų

sekmadieni ) SV. Kryžiaus ll- pneįuiiMą iitiuvutiim nu. ,----------------------------------------- ------------------- -------------------------

lyvauti Vakarinių Valstybių

šen. Deneeno grupės rinkimų * ownotlakieciai lietuviai šir *Lįet. Konferencijoj. Kiekvie

nas narys prašomas atsivesti

Phonb Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnavima* 
įsnomet aųžlntngaa lr 
įebrangus, nes netari 
ne Išlaidų užlaikymu 
kylių S

Nauja, graži ks 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenne

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

goninę aplankyti p-nią Nang- 

žemienę. Ligoninėj Augustas 

apalpo ir ikšiol dar neatsitai

sė. Draugai prašomi ji aplan

kyti.

X VVest Sidės moterys turės 

pramogėlę kovo 2 d. parap. 

salėj. Bus geri muzikantai, bus 

išlaimėjimai, skrajojanti kra

sa, rūtų darželis, gardus už

kandžiai, lietuviškų saldainių 

ir tt. Pelnas skiriamas įtaisy

mui elektriniu šviesų prie 

Panelės Šv. ir Širdies Jėzaus

A. PETKUS
GRABORIUS 

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

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

Tel. Virginia 1290

aukų sudėjo Ateitininkams. 

Taigi, viskas gražiai pavy

ko. Paminėjimas buvo parap. 

salėj.

Pelėda.

IŠ POLITIKOS LAUKO.

bą. Kalbėjo p. Allens, p. Mast 

ir kiti.

Komitetas sudaryta iš šių 

asmenų: Joną—Zolp, pirm., A. 

Radomskis, J. Juškevičius, A 

Dargis, A. Thomas — vice

pirmininkai, L. Šimutis sekre

torius. Sudaryta publikacijos, 

finansų, kalbėtojų ir organiza-

Praeitą ketvirtadienį Mor- 

rison viešbutyje, prie pietų, 

buvo lietuvių veikėjų susirin- ^jų komisijos. 

kimas, kad susiorganizuoti 

prof. F. Masto (Mastausko) 

kandidatūrai į teisėjus remti 

ir visai Deneen’o grupei pagel

bėti laimėti nominaciją. Su

sirinkime dalvvavo šie veikė- 

* 1 
jai: A. Dargis, adv. A. Tho- 

įnas, P. Zdankus, A. Radoms-

kis, J. Radomskis, adv. KJ L. Vyčių 14 kp., Cicero, Ilk, 

Česnulis, P. Baltutis, J. Nak-{pirmininkas p. Valiulis, pra-

Visi susirinkusieji pasižadė

jo pasidarbuoti, kad lietuvį 

išrinkus į aukštą ir garbingą 

teisėjo vietą.

Rąp.

CHICAGOS VYČIAMS.

S. M. SKUDAS
LIETI VIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

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

Tel. Vlctory 11 III

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 VVest 46th Street
Kampas 46tn Ir Paulina 8ts 

Te) Bivd 6108

.vuuudtnic valandoje vreipktt*
• rt» fnai'vs. patu rnaiislj slrnpatlė 

ai ~ mandagiai. <eia'. Ir pigiai
egu kitur Koph 41a iel tarmėm

dykai

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

rašius, A. Kaulakis, Z. Micke- 

Vičia, J. Juškevičia, adv. F. 

Braeiulis, S. L. Fabijonas, 

adv. A. Olis, adv. K. Gugis, 

A. Beržinskis, A. Naugžemiš, 

A. Nausėda, M. Žaldokas, J. 

Krotkus, adv. J. Zuris, M.

šo paskelbti, kad visos Chita- 

gos ir apielinkės Vyčių kuo

pos, kurios dalyvaus bendroje 

Komunijoj, minint savo globė

jo Šv. Kazimiero dieną kovo 

9 d., iš anksto priduotų savo 

narių skaičių, kad būtų žino

ma, kokiam žmonių skaičiui 

reikės paruošti pusryčius.

BALIUS
SU IŠLAIMĖJIMU.

Town of Lake. — šios ko

lonijos Šv. Kazimiero Karalai

čio dr-ja rengia šaunų balių 

su išlaimėjimu Subatoj, Vasa- 
rio-Feb. 22, 1930, P. Pikturnos 

Salėj, 4421 So. Wood fit. Pra

sidės 7 vai. vak. Bus išlaimė- 

jlinui puikus laikrodėlis ir 

kaklaraiščio sagutė. Komisija 

rūpinasi, kad viskas but kuo

geriausia. Tad visi j balių, 

marš! Serijų tikietai tinka į- 

žangai.
° *

Renginio Komisija.

PARDUODU ARBA 
MAINAU

Ilotelį ir penkius katidžius 

ant didelio ploto žemės prie 

Lake Michigan, didelė minkš

tų gėrimu dirbtuvė ir visokių 

farmų ant mainymo.

JOHN Y0WAISH 
1134 Quarry Ave.

Grand Rapids, Mich.

MILDA
TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

Pėt. ir Sub. Vasario 21, 22 
“THE GREAT GARBO”

Nči. ir Pan. Vasario 23, 24 
“THIS THING CALLED 

LOVE”
Dalyvauja Eidmund Lowe ir 

Constance Bennett.

• * t > ’•?" i . • ■ ■' • r v ■ v» • • \ > # .

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai

Graži Muzika

ĮĮRamova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Pėt. ir Sub. Vasario 21, 22 
“ROMANCE OF

RIO GRANDE”
Dalyvauja AVarner Baxter, 

Mary Duncan, Antonio More- 

no. Iš gyveninio Meksikos pa- 

rubežyje.

Vitaplione Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kalna^

7217 S. CALIFORNIA AVE.
Telefonas Hemlock 6526

Del geriausios rųtle 
lr patarnavimo, tauki

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kianti 
alų. sviesto lr sūrių

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 Šo. Paulina St.
Tek Boulevard lttt

PRANEŠIMAI.
South Chicago. — Dr-ja Sal 

džiansios Širdies Jėzaus ren

gia vakarą, vardu “Lietuviš

kas rūtų darželis”. Bus geras 

orkestras.

|f Iš Town of Lake ponia Su

cilla papuošimui vakaro pri

siuntė tris šimtus namų darbo

PARENDAVOJIMUI DVI 
VIETOS.

Viena, 4434 So. Fairfield 

ave., Storas su pagyvenimu ir 

ga radžius.

Kita, 3247 So. Emerald Ave. 

penkių kambarių flatas su ši

lima.

Rendos nebrangios.

S. DAUGIELA, Savininkas
3251 So. Emerald Ave. 

Tel. Victory 0728

MARQUEITE JEWELRY 
& RAIHO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

luksinlų lr sida- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
lio. planų rolių, 
rekordų lr t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir musikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK lttt

FRone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorlus 

4556 So. Rockwell Street

MORTGEČIAI-PASKDLUi

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama Į vienų dienų 
Parkams real estate kontraktus 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas t600.09t.tt 
1804 80. KEDZIE AVENUE 

TsL Lafayette 6788-6710

SKOLINAM
PINIGUS

$100 iki $30,000 
ant 1, 2 ir 3 morgičių

J. NAMON & CO.
2418 W. Marąuette Road

Arti Western Ave. 
Telefonas Grovehill 1038

PRANCIŠKUS ARMONAS
Mirė vasario 21 d., 1030 m., 1:25 vai. ryto, 79 meti) 

amžiaus. Kilo iš Tauragės apskričio, Kaltinėnų par. 

Amerikoje išgyveno 40 metų.

Paliko dideliame nuliudime 2 dukteris: Marijoną 

ir Rozaliją; 2 sūnų: Kazimierą ir Antaną; žentą My

kolą Štalauskj, marčią Agniešką, seserį .Juzefą Lu

košienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4412 So. Hermitage ave. Laido

tuvės įvyks panedėlyj, vasario 24 d., iš namų 8 vai. 

bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, ku

rioj Įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 

pamaldų bus nulydėtas į Av. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 

ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, Sanai, Žentas, Marti, Sesuo ir 

Giminės.

laidotuvėms patarnauja graborius Eudeikis. Te

lefonas Yards 1741.

A. BITINO
PAMIHKLy DIRBTUVĖ

3958 West lll Street
Chicago, Lll.

Tel. Bevelry 0005 »
Vienatini" 11®- 
i'uvls, kuri h iš
dirba europi A- 
ko ir amcrlko- 
n i Ako akmens 
paminklus.

Pasirinkimas 
didžiausias, 
kainos žemiau 
sios.

PIJmas prie
šais Sv. KaaĮ- 
mlero kapinių 
vartus.

PARSIDUODA bučemę ir 

grocernę arti lietuvių bažny

čios. Biznis gerai išdirbtas per 

ilgus metus. Parsiduoda dėl 

ligos.

12300 Emerald Avenue
Tel. Pullman 3990

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 
konkrvto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET OHIOAGO, ILLINOIS

I.

PARSIDUODA 18 kamba

rių rooming hbuse, 1723 W. 

Modison St. arba lunch room, 

2619 Ogden Ave. Kreiptis bile 

kada į savininką

JIM KORSEK 
2619 Ogden Avenue 
Tel. Rockwell 8658

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 
namus, parupinam planus, l-mus ir 2-rus mortgičus. Per 
paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 
liudija musų teisngumą. Senus namus taisome ant leng
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam fla- 
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit j ofisą: 
2621 W. 71st St., Hemlock 0367 Res. Grovehill 1680


