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PARYŽIUJ GYVENĄ RUSAI SAUKIĄS 
T- SįJUNGUS PAGELBOS

Rusijoj Iškilo Dėmėtosios 
Šiltinės Liga

Amanullah Šaukiamas Gryžti Afganistano Sos- 
tan; Maskvos Komisarai Baugina Gyvento
jus Kapitalistais; Japonijos Valdžia Laimėjo 
Rinkimus; Esę Permažai Cerkvių Uždaryta

RUSAI į REIKALAUJA 
ĮSIMAIŠYMO

PARYŽIUS, vas. 24. — Čia

GEORGE ROGERS CLARK ATMINČIAI PAMINKLAS

Rogers Clark’ui, Vakaru glfinįpnui ir tyri nėtojui

DĖMĖTOJI ŠILTINE 
RUSIJOJE

RYGA, vas. 25. — Vieto-
gyvenų rusai tremtiniai siun- mis Pavolgiu ir Lkrainos mie- 
čia laiškus Tautų Sųjungai. stuose iškilo baisi dėmėtoji 
Protestuoja dėl religinių per- šiltinė, viena aršiausių epide-į 
sekiojimų Rusijoj ir reikalau- mijų. Sveikumo komisariatas; 
ja dėl žmonijos labo įsifnai- išsprendė imtis visų galimų
V j
symo. . priemonių nuo tos ligos ap-

------------------- 'drausti Maskvą. Nutarta su-
STAČIATIKIŲ PAMALDOS mobilizuoti gydytojus ir pa-

UŽ PERSEKIOJAMUS 
RUSUS į

siųsti kovoti epidemijų.

VALDŽIA LAIMĖJO 
RINKIMUOSE

PARYŽIUS, vas. 24. —

Einant nišų stačiatikių (pra
voslavų) ,tremtinių metropoli
to Eulogijaus parėdymu, čia p,rį0 pirmininko Haniaguchi 
cerkvėse įvyko pamaldos, kad valdžia laimėjo buvusiuose a-

TOKYO, vas. 24. — Minis-

Dievas Rusijos gyventojus 

paliuosuotų iš bolševikų tero

ro ir nelaisvės.

Metropolitas Eulogiju?* iš
vyko į draiki jų. Tenai jis or- 
ganizuos judėjimų sukelti pro
testus prieš Rusijos bolševikus 
dėl religinių persekiojimų.

ŽMONES BAUGINA 
IMPERIALISTAIS

36 A COPY
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
PROF. MATULIONIS GAR

BES DAKTARAS

Gamtos ir matematikos 1'a-

KIRVIU SUKAPOJO 
ŽMOGŲ

Žiniomis iš Kretingos, nak
tį į sausio 31 d. Genčių dva-!.jkulteto taryba, atsižvelgdama

!j didelius tautinius ir moksli-Įre, netoli Darbėnų įvyko ne- 
įnius buvusio žemės akademi-, paprastai žiauri žmogžudystėj 
.jos rektoriaus prof. P. Matu- į Nežinomi piktadariai plėšikai 

, lionjo nuopelnus, suteikė jam sukapojo kirviais ūkininku 
'garbės daktaro titulų. Sergant Lankuti ir jo žmonų (Lanku-, 
prof. Matulioniui, specialinė j tis 63, žmona 7(7 metų). Lan-j 

; deloageija, susidedanti iš fa-(kilčiai gyveno nuošaliai, todėl
Toks paminklas planuojama pastatydinti m. Vincennes, Ind., atminčiai George kulteto dekano prof. žemaičio (niekas negirdėjo to užpuolimo..

BOLŠEVIKAI kEIčIA UŽt-( AMANULLAH ŠAUKIA-
MĄMĄ POZICIJĄ

1 „ON DONAS, vas.

MA$ SOŠTAN

IjONITONU’S, vas. 24.
Rusijos bolševikų valdžių, Rnvusis Afganistano emirasį 
daug* susirūpinusi, kada visas Į (l<araliUs) kmanullah iš Ro- 
pasaulis prieš jų ima kilti dėl įįvyko į Konstantinopolį. | 

Anot žinių, tenai jis rasiąs du

ndai parlamento atstovų rin
kimuose. Valdžia parlamente 
turės 80 atstovų didžiumų. | 

Ministeris pirmininkas pri
guli “minseito” partijai.

jos veriamų religinių persekio
jimų.

Kadi taip, tai bolševikai ima 
keisti savo pozicijų ((nusista
tymų).

Vienas vietos bolševikų am
basados valdininkas pareiš
kia, kad Rusijoj kova prieš 
Dievų ir religijas neturi pa- 
vykimo. Rusijoj, anot jo, yra 
galybės cerkvių. Ir ligšiol tik 
maža dalia jų uždaryta.

Toliaus jis sako, kad jei ce
rkvių klausimu būtų pravesti -» • 
balsavimai, didžiuma, gyvento
jų balsuotų už cerkvių palai-, 
kymų.

orlaiviu, kuriais kartu su sa
vo palydovais gryšiųs į Ka
balų, Afganistano sostinę. 
Šiandieninis Afganistano ka

CHICAGOJE
'ir prof. Ivanausko buvo nu-Įl* apžiūrėjimo galima matyti, 
važiavusi į Šiaulius, kur įtei-Įkad piktadariai norėjo Lanku-į 
kė jam diplomų. “R,“ (čius apiplėšti. Vienas įtaria-Į

______________ mas asmuo jau suimtas. Po-i
TOTORIAI LIETUVOJE

11 ŽUVO, VIRŠ 100

SUŽEISTA “Frankf. Zeitung” rašo.
kad prieš kelias dienas Lietu- 

Hiaurvakarinėj Kenosha da- vo je buvo totorių pasitarimas, 
ly sekmadienio vakare Chica- y-ytauto sukaktuvių proga jie 
go, North Shore & Mihvaukee pasiryžę pastatyti Kaune me-
geležinkelio traukinis sudaužė 
automobilių ir pats nušoko 
nuo bėgių. Keli vagonai nu-

‘R.

licija toliau tardvma tęsia.

KAIP DAUG CERKVIŲ 
UŽDARYTA

ralius jį pakvietė gryžti ir iš- .slydo nuo pylymo. 
naujo užimti sostų. Į Tuo pačiu laiku kitais pa

šaliniais bėgiais

GAISRAS VIENKIEMY

MASKVA, vas. 24. — Taip 
vadinama “bedievių draugi
ja,“ kurios priešaky yra bol
ševikų valdžia, paduoda, kad 
1929 metais Rusijoj uždaryta 
1,119 cerkvių, 126 sinagogos,

VOKIETIJOJ SUSEKTAS 
KOMUNISTŲ SĄ

MOKSLAS

BERLYNAS, vas. 24. — 
Kada anų dienų policija atli- 

MASKVA, vas. 25. — Bol- ko kratų komunistų laikraš- 
ševikų valdžia minėjo dvyli- (do ofise, tarp kitko rado ko
kos metų sukaktuves kaip su-į munistų paruoštus planus ko- 
organizuota raudonoji armija vo b di “maršuoti ant Berly- 
— kariuomenė. Kariuomenės'1101
vadai ir komisarai suruošė 
kareivių parariu. Laikraščiai 
paskelbė darbininkams baugi
nimų, kad, girdi, prieš Rusi-

25a-»7.AYASHINGTON, vas.

— Naujas vyriausiojo teismo 
teisėjas Hughes, vakar prisie

ki organizuojasi imperialisti-' kdintas ir pradėjo eiti vyres
nis pasaulis. Sako, pasaulio 
kapitalistai imą pavydėti, kad 
šiandie Rusija ekonomiškai 
ir pramoniškai pažangiuojau
ti. Skatino visus būti pasire

ngusiais.

niojo teisėjo pareigas.

JUODŲJŲ DARBININKŲ 
PIRKLIO DUKTĖ YRA 

KATALIKE

MONROVIA, Liberija, V. 
Afrika. — Mirė Liberijos res
publikos paštos viršininkas 

5 William Ross, ne.gras.
RYGA, vas. 25. — Anot ži- Jis prigulėjo vienai protes- 

nių, Petrapily črezvičaika iš tanių sektai. Negrai darbinin- 
namų pašalino žydų rabinų kai jo bijojo lygiai kai kokio 
Kiatzenellenbogan. įsakyta autokrato.
jam apleisti miestų, Jo valdo- Į W. Ross Liberijoj įvedė da
ma daili sinagoga pakeista ko-' rbininkams naujovinę vergijos

PAŠALINTAS VYRIAU
SIAS RABINAS

munistų kliubu.

ŽUVO 13 ŽMONIŲ

BOLOGNA, Italija, vas. 24. 
— Vilią di Mezzo sodžių už
griuvo sniegynas. 13 žmonių 
žuvo ir 7 nesurandami.

sistemų. Jei kokioj Liberijos 
daly bnvo reikalingi darbinin
kai, kreiptasi į Ross. Jis va
ru suorganizuodavo negrus ir 
juos siuzdavo į reikalaujamas 
vietas. Pasiųsti darbininkai 
prieš jų norų buvo verčiami 
paskirtų laikų dirbti. Pasibai

BRIAND IŠVYKO KONFE
RENCIJON

\ asario 2 d. Rokiškio apsk- J04 mečetės (magometonų) ir 
Šiandieninis karalius yra! ****”*^*'’w.”^ft*t*i" , J ritv Juodupės valsčiuj 1 a r-j vį(,nas kalmukų maldnamis.

Nadir Chanas, buvusis Ama- važiavo pre> įų rai mis. taliskių vienkiemy sudegė u- i)i<|žinina tų uždarytų maldri
Keleivine traukinis sudauzy- kininko potr.o Garnio tvartas įnąnihl pakeista komunistinė^ 
tų automobilių užvertė ant a- ir .klojimas. Drauge sudegė ir mis įstaigomis, elektros jėgų
nų kitiftegių ir prekių t rali- kewik visada,rtas —-geras; stotnnis, dirbtuvėmis, ’ligoni-
kinis, smogęs į automobiliaus arklvgj karvA ir kiti padar. valgyklomig> gaįsrįnin-
liekanas, taipat nušoko nuo gai oaj„ras kįio neatsar-,kų stotimis ir javui grūdų sa-

gaus elgimosi su ugnimi. ‘R.’Indeliais.
Praneša 11 asmenų žuvę ir, I> *■ * i ---------------------- 1 ______________

virš 100 sužeista. Automobilinį
važiavę žmonės, matyt, tai put 
žuvę.

nullaho kariuomenės vyriau
sias vadas. rPaaiški, kad jis 
tik laikinai pasiskelbė kara
lium, nugalėjęs Amanullaho 

1 priešus*. Tai padarė, kad iš
naujo sostų grąžinti tikrųjam 
emirui.

LAKŪNŲ LAVONAI PA
IMTI J ALASKĄ

LAIVAS NANUK, Šiaurinė
. . . . . Siberiją, vas. 24. — Iš čia į

Francijos užsienių ministeris . ... . . . ._ . . ... . . rairbanks, Alaskon, orlaiviais

PARYŽIUS, vas. 24.

PERSIPIOVĖ GERKLĘ MEDELIŲ SODINIMO IR 
KITOS DIENOS

Vasario 2 d. šakeriškių k. 
'Alovės v. gyventojas Tunyla 

Traukink) užmuštas nesant niekam troboje skus- 
Yalentine Rusiu, 57 m., iš tuvu persirėžė sau gerklę. 

Michigan City, traukinio už- Kvočiant paaiškėjo, kad jis
Briand išvyko laivynų konfe
rencijon, kuri tomis- dienomis ]akil'n-į' Žie'l^ono ir Borlando don ave- Jis su žinona ir duk- tinęs Padaryfi seniai

lavonai. Abu lavonai atrasti '<“™ traukinio. Ntižo,,-» Sužaistasis nugabentas į A-
'sniege netolies susidaužusio ant bėgių pasižiūrėti, ar ne- lytaus apskrities ligoninę, 
•jųdviejų orlaivio, Eielson bu-1 atvažiuoja traukinis. Tuo lai
vo vairininkas, gi Borlando :ku ls kitos pusės kitas trau-

išvežti' žuvusiu amerikonišku ni’ištas ties 135 gat, ir Brau-, buvo nepilnaprotis ir tų ke-

bus atnaujinta.

ŽUVO PENKI VAIKINAI

LYONS, Neb., vas. 24. — 
Vienam karnivale keliolika 
vaikinų pasivaišino “vynu.” 
Penki jų mirė, kiti serga. Po- 
sirodė, kad tas “vynas” — 
tai automobilių radiatorių ap
šildymui skystimas.

gus darliams jie buvo apmo
kami ir paliuosuojami.

Ross buvo galingo pobūdžio. 
.Savo pasiryžimuose jis bnvo 
neįveikiamas. Tų stiprų pa
siryžimų nuo jo paveldėjo jo 
vienatinė duktė Suzana.

Kituomet tėvas jų pasiuntė 
mokslus eiti j vienuolynų Li- 
verpooly. Tenai mergaitė pe-

mechanikas.

PATARIA NUTRAUKTI 
IŠLAIDAS

j kinis ant jo ūžtelėjo. Susimai- 
j šęs žmogus nesuspėjo pasi
traukti.

14 parinkta deportuoti

Iš areštuotų Chicagoj jta-\VASHINGTON, vas. 24. — 
andie j Baltuosius Rūmus 

susirinkusiems Kongreso va- rį policinius rekordus ir yra

R.’

ATBĖGO VOKIEČIŲ 

KAREIVIS

Pereitų vasario 1 d. pilna 
kariška uniforma i Lietuvos 
pusę perėjo vienas vokiečių

. ... - . ikarems. Jts greit pats pasi-
ftiandie 1 Baltuosius Rumus namų keturiolika susekta tu-1 , . , .. .. ... .1 davė krašto policijai ir komi-
, •, , rr ... v • „ -ii, šariate pareiškė, kad jo pava-dams prezidentan Hoover pa- nepiliečiai. Bns pasidarbuota 1 >' • , * . - r x! i'd<‘ esanti Meilburgas \ alte-tare nutraukti tolimesnes is- juos deportuoti, ty. pasalinti . 2

. ., . , ... . .. -v .. v v m . ris. Jis tarnavo pirmam rai-
laidas ir ekonomiškiau vesti i» sios salies. Tari) jų vra vie- .

, , v x • ’ teini pulke, kuris dabar stovi

visus reikalus. , nas lietuvis. ____f / . .J , . .
Tilžėj, ir is ten jiabego. Pabė
gėlis tų pačių diena buvo pri
statytas į Klaipėdų ir perduo
tas krašto komendanto žinion.

E.

IŠGELBĖTA 148 LIGONIAI] Vienas nužudytas, kitas 
sužeistas

So. Chicagoj) vakar ryte ke-PROVIDENCE, R. T., vas.
24. — Šv. Juozapo ligoninėj liolika berniokų susipešė gat-! 

rėjo Katalikų Bažnyčion. Ka-įkilo gaisras. 148 ligonini iš- vėjo. Viena lenkų gauja puolei 
da jinai gryžo namo katalike, gelbėta — laiku paimta į ki- kitų. Kol nuvyko pašaukta po-į 
tėvo pykčiui nebuvo galo. Jis j tas ligonines ir į privatinius licija, vienas buvo užmuštas,

namus. kitas sužeistas.liepė jai išsižadėti kataliky
bės. Bet mergaitė viskų iške
ntėjo ir pasiliko savo pasiry
žime. 1

Jam minis, negnj tarpe im
ta kalbėti, kad Roas’ui niekaR 
nedrįso priešintis. Jo norattui 
pasipriešino tik vienas asmoft 
— jo j a ūda duktfl katalikė.

POTVINIS ATĖNUOSE
Prltroško 5 gaisrininkai

ATĖNAI, Graikija, vas. 24. (lesinant gaisrų saldainių 
— Del smarkaus lietaus čia.' dirbtuvėje, No. Rockivell gat. 
užlieta daug namų. 6 žmonės ir W. Chicago ave., pritroško
falvo. Apie 600 šeimynų nete
ki) pastogė*.

penki gaisrininkai. Paimti 
ftv. Marijos ligoninę.

DR. KL. RUGINIS PA
KVIESTAS DOCENTU

Nuo 1930 metų pavasario 
semestro Dotnuvos žemės ri
kio akademijoj įvestos peda
gogikos psichologijos jMiskai- 
tos. Docentu pakviestas dr. Kl. 
Ruginis, Simano Daukanto 

j mokytojų seminarijos direkto
į į l iūs. Paskaitas skaityti jai [ 

pradėjo. “R.”

SPRINGFIELD, III., vas. 
25. — Gubernatorius Emmer- 
son paskelbė du atsiliepimu.

Vienu balandžio 11 d. ski
ria medelių sodinimo dienai 

ir spalių, 19 d. — paukščių
diena.

Kitu atsiliepimu skelbia 
sveikumo savaitę, prasidedan
čių balandžio 2 d. ir vaikų 
sveikumo dienų — gegužės Ii 
d.

NUSAKO SOVIETAMS 
ŽLUGIMĄ

BOSTON. Mass., vas. 25. — 
Rabinas \Yise iš New Yorko; 
kalbėdamas tarp kitko parei
škė, jog krikščionybė ilgai gy
vuos i>o to, kada bolševikų 
viešpatavimas Rusijoj senai 
bus užmirštas. Priešreliginė 
bolševikų kova Rusijoj pag
reitins bolševikų valdžiai ga-

_________________________

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Nepastovus oras; 
pramatomas lietus; šalčiau.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 109 litų $10.0(1 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87, 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.9J

13.98
5.23
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M Metų — 91. s*. Trim* Mėnesiam* — Vienam
Mtaeelnl — 71a Europoje — Metame |7.M. Puael Ma
kt — 94.M. Kopija .Ma

Bendradarbiam* lr korespondentam* raitų B*grų- 
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8k*U>im*i ankančiai dienai priimami įjį f
▼at po piet

kio nusikaltimo nuteisiami ilgiems metams 
i kalėjimą;

DĖLTO nutarta išreikšti pasipiktinimą 
žemais ir žalingais tautįninkų vyriausybės 
darbais ir išreikšti gilią užuojautą persekio
tiesiems Lietuvos katalikams ir kalėjimuose 
kankinamiems jų veikėjams.

Taipgi nutarta šios rezoliucijos nuorašą 
pasiųsti Lietuvos Prezidentui ir Lietuvos Ka
talikų Veikimo Centrui.

~ DUOOAS

RUSAS KATALIKAS APIE , 
RUSIJĄ.

Antradienis, Vas. 55 d., 1930

kiniui Vytauto Didžiojo Gim-|SUEZO KANALUI PAMINK
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Del Lietuvos Politikos.

Lietuvių Katalikų Vakarinių Valstybių 
7-toji konferencija, Įvykusi 1930 m. vasario 
23 d., Dievo Apveizdos par. auditorium, Clii- 
cagoj, nutarė kreipti Lietuvą valdančiosios 
tautininkų partijos dėmesį, kad jau laikas v- 
ra eiti prie atstatymo Lietuvoje teisėtumo, 
sušaukiant Seimą ir sudarant vyriausybę pri
silaikant Steigiamojo Seimo priimtosios Kon
stitucijos dėsnių, nes kitaip nėra galima val
stybės politinė, ekonominė ir kultūrinė pažan
ga, negalima ugdyti tautos vienybė, kuri Lie-

Paryžiaus katalikų laikraš
tis “La Croix” (Kryžius) 
vasario 10 d. paskelbė Įdomų 
pasikalbėjimą su vienu rusu 
kataliku apie gyvenimą Rusi
joje. Tas rusas katalikas vos 
nesenai yra pabėgęs i to bol
ševikų “rojaus“. Jis pats il
gus metus yra daug kentėjęs 
nuo raudonųjų tiranijos. Pat
sai visko daug matęs ir paty
ręs.

Anot jo, sovietų valdžia puo

nazijoje, į kurios būtą susi
rinko ir Naujus Alėtus sutiko 

j drauge ne tiktai gimnazijos 
------:-------  Į mokiniai, bet ir Amatų mo

kioj šaly lankosi anglas,kyklos lankytojai; likusieji 
žurnalistas S. K. Ratcbiffeė šimtas dolerių bus suvartoti 
Kai-kuriuo.se miestuose jis tu-Lulig Tamstos nurodymo, ku-1 
ri paskaitas apie Indijos už-,rio lauksiu; manyčiau, kad; 
imamą politinę pozicijų. |geriausia būtų suvartojus tuos Į

Ratelitfe pareiškia, kad ln-j pinigus neturtingųjų mokinių1 
dija negaus nepriklausomybės, priešpiečiams.
.Ji laimės tik dominijos stovy- 
bą, jei Britanijos valdžioje ne- į 

įvyks kokių-nors svarbių at-

BRITANIJA IR INDIJA

mainų.
Indėnai nacionalistai, kurie 

iškelia kovą už nepriklauso
mybę, nemano ir nenori lai
mėti nepriklausomybės, ka-

Priimdamas visą tai domėn i 
i aš Vytauto Didžiojo gininazi-l 
, jos vardu reiškiu širdingą pa-į 
dėkos žodį kaip Tamstai, ger

LAS.

h
1' ■ ■■

biamoji Ponia, už aukų rinki- Į metų Suezo kanalo ati-
!nią, taip ir broliams ameri-(darymo paminėjimui, bus pa- 
! Riečiams už jų duosnumų ir statytas sis senovės Egipto ir 

la visus tikėjimus. Krikščionių ,lnetl nepriklausomybes, Kajyįinįaus j<rajto besimokančios laikų sukombinuoto meno 
maldos namai pakeisti klubais, .tkingi gyventojai tai padėčiai į jaunuolnen€s vargingos pade- paminklas. Planų paminklui 

'ties atjautimų. Kaipo tos jau- padalė arkitektai Roux-Spitz

LIETUVIŲ KATALIKŲ VAKARINIŲ VAL
STYBIŲ 7 TOS KONFERENCIJOS

REZOLIUCIJOS.

Užuojauta Lietuvos Katalikams.

Išklausius plataus pranešimo iš Lietuvos 
katalikų gyveninio ir veikimo, Lietuvių Ka
talikų 7-tos konferencijos, Įvykusios 1930 m. 
vasario 23 d. Dievo Apveizdos par. salėje, 
Chicagoje, dalyviai konstatuoja:

KADANGI dabartinė Lietuvos tautinin
kų vyriausybė, išėjusi iš teisėtų konstitucinių 
vėžių ir pasisavinusi sau visos tautos teises, 
masonišku būdu veda katalikiškos akcijos nai 
kinimo politikų;

KADANGI persekioja netik katalikų 
politikes partijas, bet ekonomines, kultūri
nes ir net švietimo organizacijas;

KADANGI uždaiiiieja’fcatotfkii Įsteigtas 
ir užlaikomas privatines mokyklas, siaurina 
teises likusiųjų, atstato iš vietų katalikus mo
kytojus, jų vieton stato dabartiniai valdoma- 
jai tautininkų partijai atsidavusius žmones, 
įvedant demoralizacijų į tautos švietėjų ir 
auklėtojų tarpų;

KADANGI karo cenzūra griežtomis prie 
monėmis cenzūruoja ištikimų tautai ir vals
tybei katalikų spaudų, svarbiausiais tautos 
klausiniais neleidžiant laisvai išsitarti;

KADANGI cariškomis priemonėmis truk 
doma tokių kultūrinių organizacijų, kaip 
Katalikų Veikimo Centras, Pavasarininkai, 
Ateitininkai, veikimas, persekiojami jų vei
kėjai;

KADANGI tautininkų vyriausybė ir 
teismų pavertė partine įstaiga, nustatant ir 
jj kovai prieš katalikų veikėjus, kurie be jo-

leatrais, arklidei uis, muziejais, ^r nepribrendę, 
sandeliais, ofisais, ir K. Teo- j Nacionalistai tad 
rijoje sovietų valdžia tikėti reikalauja ko daug

. ,v v. . 1 , . žmonėms nedraudžia. Gi prak-jlannetl uiazaau. Jei jie neko-; įk • į j -į , - • 'ka ::.! > ' “ranto, kur sueina
tuvai, vpae šiuo momentu, labai reikalinga..., . ..... ... , v..in n-> nm.iU-l.>'au J1 (musų jau. , .. , , . . • , , , tikoje — jei kurie darbininkų A uz Indijos liepi įklauso- «niA li-vtu (Client) iiI rvonterencijos dalyviai vra jsitikinę, kad kuo- „ . . . . . v . . ,nvlw> nuonlčtn tihiHk miiinu; inuon ene' aukkjama zmo- . . v )

J nužvelgiami (gi šnipų visur •»»> bę, negalėtų tikėtis laimėtii pač Tėvynės meilė;, eident) ribos,
knibžda) maldos namuose .dominijos stovybos.

Tai jų ypatinga taktika.
Kas link 

atsinešimo j

greičiau Lietuva sugrįš prie deniokratingos
tvarkos, tuo greičiau pataisys pagadintą už-f“ “. ”• , • \

, . ..... . . v. ‘ ! (baznvciose, cerkvese, ir kt.),sieny vardų, įgys pasitikėjimų ir greičiau su-I 
burs visų tautų Vilniaus atvadavimo žygiui.

Kopijų šio nutarimo nutarta pasiųsti Lie 
tuvos Prezidentui. -

(Bus daugiau)

IŠSIPLEPĖJO IR GAVO “ATOSTOGŲ“

nuo tų tuojaus atimami dar
bo ‘ženklai arba duonženkliai.

tyčiomis' 
kad

nuomenės auklėtojas užtikti-^1’ skulptoris R Delamarre, 
i nu mūsų brangius tautiečius'Paminklas bus pastatytas ant

! dvasioje, ir tikinosi, kad su

.kare (Oc-

Britanijos vai džio. ^a^u’ hnigusi mokslus, savo Į minėtam tikslui jaunimo mes.
j InJi«, tai darboir (jo k- .d lovos turk,

..................  .atsilygins gerbiamiemsiems r.u ...e jUJUS brangioms šv. Ka-

SKAITYMO SVARBA 
ŽMOGAUS GYVENIMUI.

P. Kantvydaitis. _____

; (T»sa)

Jaunuomenei skaitymas būtinas.
Žmogus yra kilnesnis už kitus gy

vius, nes turi laisvų valia, kilnų protų, kai
po sielos išraiškas. Dažnai tenka pergy
venti įvairūs sanprotavimai ir galvojimai. 
Pavyzdžiui, išėjęs žmogus i gamtų, pa
žvelgęs aukštyn, mato saulę su jos siste
ma, milijonus išbarstytų žvaigždžių |>o 
dangaus erdvę, jų keliavimo tikslumų. Nu
leidęs akis i žemę mato daugybę vabule- 
lių, įvairiai žydinčių gėlėlių,) kurių grožį 
negal Įiamėgdžiot net žymiausi pasaulio 
dailininkai ir tapytojai. Zotižiu sakant, 
mato didžiausį burmoningiuiĮą, kaip dan
gaus platybėse, taip ii ant ieuiės. Ši pa-t 
saulėžvalga ir iškelia žmogui įvairius kinu 
sinius, būtent: kas. kum, kodl‘1! Hių klau- 
.sinių išsprendimui ir utsiramia įvairių pa
žiūrų. Vieni sako, kad visa atsirado pri-

jums, 
ero 5 

lietuviškų “valio!“

Žmonės be tų ženklų negali iI)artG°s nusistatymas nekei-L • •mka 1 • • t a i •* - ° 1 Kotojains uz jų gausias auka . Zumero akademikenis, senaGi be duonos į ‘ lamas. Ministeris pirminin- 
. ženklų — negali įsigyti niai-j^as MacDonald stovi už Indi- 
(sto arba labai brangiai per-|j°s dominijų.
ikant mokėti. j iJoa« laikas darbuo-
į Kieve katalikai turi dvi >si Simono komisija. Brita-

[ bažnvčias — viena sena isto- 
l■rinė Šv. Aleksandro bažnyčia,
Į kita nauja — Šv. Nikalojaus.

I gauti darbo.

Vakar įdėjome “Lietuvos Aido“, tauti
ninkų valdžios organo, straipsnį “Politinės 
linijos raida“, kuriame gana atvirai išple
pėta tautininkų politikos paslaptvs, nepasi-

■ . ... ., v ' • T. , (Pastaroji praeitų vasarų užsekimai ir neturėjimas vadų fašizmui Lietu- d
, • ,, , . , , • - , daryta. Pranešta, busianti pavoje vykinti. Dcl to dabar jau esu laikas gal- i ’ 1

, ... .... • i • • .keista muziejum. Prie Sv. Avotį apie keitimu politines knpties, neisei-' d
:s T.:m, .,™.Jleksandro bažnyčios• 1 • i iviv'cuiui vr mcizalbkj 1)11*1111(111ribų, apie ‘ .

... , • i t ,. . , .. (buvo du lenku kunigu. Vienaslinkimus, kuriems dabartinis laikas esąs ga- °
nant iš “naujosios Konstitucijos’

na patogus. Tuo straipsniu ‘Liet. Aidas’ pats 
sau, prastai kalbant, snukį išdaužė. Tą supra
to ir negudrūs tautininkų šulai, kurie L. A.“ 
redaktoriui V. Gustainiui davė mėnesį “atos
togų.“

Tuo klausimu esame gavę laišką, kuria-

jų — dekanas — suimtas. Pa
siliko tik jo padėjėjas.

Rusijoj visiems darbinin
kams darbas kasdien yra vers
tinas. Visokios religinės pro
cesijos griežtai uždraustos. 
Negalimas nei numirėlių reli
ginis lydėjimas į kapines. Tik

Linkėdamas Tamstai gen s 
sveikatos ir pilno pasisek i m v 
Tamstos sunkiame darbe drau 
ge siunčiu gilų pagarlios žodį 

įbroliams amerikiečiams.
M. šikšnys,

(Vytauto Didžiojo Gimn.
Direktorius.

Vytauto Didžiojo Gimnazijos 
moksleivių atstovai:

J. P. Subačius 7 kl., Elvira 
Balevičiutė 7 kl., Juozas Ag- 
radnykas 5 kl., Aldona Lioby- 
tė 6 kl., E. Kanopka 6 kl., Ma-

_________________ į ryte Pakolaitė 5 kl.
Cerbiamosioms Sv. Kazimiero1 Alnatu luokyklos ,„„ksieivil! 

Akademikėms Amerikoje. iltstovai. Siuvyklos: Juozas 
Viehžindis, Mezgyklos: Z.
Priskytg; M. Aliulytė; Šaltkal-

me taip rašoma:

“Tačiau reikia šia proga pasakyti, kad j “proletariato 
užsienio politika tokia susidariusi, kad keisti į kilmėmis procesijos privalo 
vidaus )X)litikų ir demokratybę grąžinti su^110'5- Jose .visi turi dalyvauti,' 
Seimu būtinai reikės. Kalbama esu anglų di-ijoi nenori netekti darbo žen-į 
plonintai visur boikotuoja mus dėl vidaus po-į kio.

Gi “proletariato“ ėjimai

nija tų komisijų pasiuntė iš
tirti, kokia valdžia Indijai bu
tų atatinkamiausia, ar Indi
jai gali but suteikta domini >'
jos konstitucija. )

Anot RatclilTe, sakoma ko-' 

misija gal ateinantį kovo niė-Į
nesį bus pagaminusi savo ra-'.Alūsų Brangios Tautietės!
portų su pasiųlymais.' To ra-J Mes, \ ilniaus Lietuvių ^ y-(
porto-darbo partijos^ valdžia tauto Didžiojo gimnazijos įiio-į vystės: Antanas Kuklys.
laukia. (Javus tų raportą pa- ' kiniai ir mokinės, o taip pat j---------------------------------------------

galiau bus išspręstas Indijos'ir Amatų mokyklos lankyto-!
likimas. '.iaI if lankytojos, reiškiame’ *

I j Tamstoms širdingą padėkos
žodį už atsiųstąsias mums per :j

j ponių Emiliją Vileišienę do- 
mjųjų Metų sutiki-

IŠ VILNIAUS. I
i v ana s

metinėmis iš- į i . v. ,
!z% ;M. Šikšnio laiškas poniai Emi- ^nui; nuoširdžiai dėkojame Ju

lijai Vileišienei, Ameri
koje.

Didžiai Gerb. Ponia!

ms, brangiosios mūsų tautie
tės, kad nors taip toli būda- ( 

j mos jūs neužmirštate Vilniaus 
i krašto besimokinančios netur-

1930 METAIS
JAUNIMAS STATO GYVĄ

PAMINKLĄ VYTAUTUI 
DIDŽIAJAM UŽSIPRE

NUMERUODAMAS.

"PAVASARĮ’’
Vytautas Didysai pats to

kiu buvo ir tokiais nori ma-Ii tikos. Žinant šita, buvo aišku, kad tautinin
kai tuo straipsniu (“Politinės linijos raida“
- Dr. Red.) norėjo nuraminti kiek užsienius rnems apsunKimmai. zanones(pasinstus šinitQ dvį(iešimt do-'gerų žmonių aukoms, galėjo' “Pavasaris” tekainuoja 
ir viduje visuomenę paguosti, tačiau Seimo eina nusiminę, susikrimtę, be , rjų (12() dol } fisu gftvps. iš nusirinkti Naujųjų Metu su-'lit. Kaunas, p. d. 88.
rinkimų jie bijo aršiau nei velnias kryžiaus.” jokios tvarkos ir entuziazmo.pįnigų paaukotieji Sv> K<tikimui gimnazijos bute ir tenĮ ---------------------

Taigi, tautininkai savo kreiva politikabolševikų laikraščiai skel-, zį,nįevo Akademikių 20 dole- , naudingai ir maloniai praleis- PATS SKAITYK IR KITU?

Tamstos surinktus iš bro- : tingos jaunuomenės, kuri, dė- Į
la” .gatvėmis yra didžiausi žmo-,li(J anlerikiei:.ių ir man0 vardu >a jūsų, o taip pat ir kitų ,ytl vls 

liūs įnėnis apsunkinimai. Amon6s,pasiųstus šimtų dvidešimt do-'gerų žmonių aukoms, galėjo' “Pav

priena lepto galų. Kuo greičiau Lietuva tos p)ab kad tai “didžiausio entu-.rįą buvo, sulig jų nurodymo ti keletą linksmą valandų, 
jų politikos nusikratys, tuo būs jai geriau. Įziazmo demonstracijos”. suvartoti Naujųjų Mettjj suti- Vardan viso susirinkusio

■ puolamai, o kiti sako, kad pripuolamai bo 
Į priežasties neatsiranda nieks, taigi visa 
i turėjo įkurti ir sutaisyti visatos V’alia,

Kūrėjas — Dievas.
Pasaulėžiūra žmogaus gyvenimui yra 

! vienus iš svarbesniųjų veiksnių; be pa
saulėžiūros žmogus, panašus į laisvų jūra 
plaukiantį be vairo, nes bangos tokį lai
vų, kur nori ten neša. Žmogus be pasaulė
žiūros tkrai panašus tam laivui jūra plau
kiančiam: jis yra visų blaškomas, mėto
mas. Bet nepakanka nusistatyti šiokią 
tokią pasaulėžiūrų; reik nusistatyti ge
ra, kuri yra sąryšyje su dora, tikėjimu, 
nes kokia pasaulėžiūra, toks ir gyveni
mas.

Pasaulėžiūros išsidirbimui kaip tik 
ateina j pagelbą raštija — jų skaitymas. 
Bet pasaulėžiūros išsidirbimui reik kny
gos ir šiaip visoki raštai skaityti, kurie

tyti visns ateities lietuvius.

PARAGINK SKAITYTI 
“DRAUGE.”

saulis atsirado be Kūrėjo — Dievo, ar tu- saulėžiūros, tarsi, nepilnas žmogus; juo žinau, jog aš nieko nežinau. Mokinas apie 
ri žmogaus gyvenimas tikslo, reiškia ar r labiau nežinodamas, kaip gyventi, kad dievus, būsiu jie žmogų sutverę ir laimi-
verta žmogui gyvent, ar turi žmogus sie
lą ir t. t. ir t. t. Jie (teologai,) ir yra 
tikri specialistai. Taigi, tokių žmonių vei
kalus skaitant niekad neapsiliksim. Dau
gelis yra advokatų; medeeinos daktarų, 
technikų ir kitų profesijų žmonių, kurie 
ir-gi sprendžia teologinius — filosofi
nius klausimus, bet dažnai jie klysta, tai
gi ir kitus savo veikalais klaidina. Nes 
ištiesų, jei batsiuvis ims dėstyti filosofiją, 
teologijų, gamtų, kas iš to išeis!? Taip 
dažnai atsitinka ir su mokslo žmonėmis,

nepakenkus, kuo nors savo artymui ar nų žmonėms, jų klausantiems, o sunkiai
pačiam sau, žmogus yra panašus į gyvi, baudžiu tuos, kurie dievaičių valiai prie-
neturintį proto, nemirtingos sielos ir tt.

Doro gyvenimo stoką, jau senai, dar 
prieš Kristų, išreiškė jautrūs žmonės ir 
galvoją, kaip, pav., Sokratas. Jis sakė:
“Štai aš pažinau visą mokslų gilumų, bet 
nežinau svarbiausio, visiems reikalingo 
dalyko, — nežinau, kaip reik žmogui gy
venti. Per niek visi mokslai, raštai ir 
knygos, jeigu jos neparodo kaip žmogui 
gyventi. Nors visas žvaigždes suskaitytu-

kurie nesavo amato imasi, pats iš tų ke- • mėm ir visus jūros gyvius ir augalus su

šinusi. Bet ko dievai iš mūsų reikalauja, 
kokia jų valia, kaip mums elgtis — to aš 
nežinau“.

Taip matom stabmeldį Sokratų skun
džiantis, kad nežino, kaip reik gyventi, 
kad įtikus dievaičiams.

Bet mes ar galim raudot kartu su So
kratu? Ne. Nes mes žinom kokia Dievo 
valia, kokios mūsų pareigos kas link Die
vo ir artymo ir kaip gyventi — visa ži
nom. Nes Kristus visa tai miuns nurodė

blumų neišbrenda ir kitus klaidina. i
Pasaulėžiūros išsidirbimas žmogui ’ kytumėni — vistiek gyvenimai mūsų čia 

būtinai reikalingus ir naudingas. Tų iš- į ant žemės nepagerėtų. Visi žmonės varg-

yra parašyta specialistų, o ne kokių nors ■ nesuklystumėni. Reikia tat skaityti tik 
pusliiuumokslių, o tokių, kurie nėra susu- Į specialistų parašytas, t. y. teologų —- fi-

rankiotumėm, o kitus ko mokėdami išmo- j savo Dieviškame Moksle ir išmokė, kaip 
elgtis. Jo mokslus tapo surašytas Apaš
talų ir mokinių, ir šiandie mes turim,

sidirbimų galima įvykdint tik skaitant sta, ieško gerovės ir laimės, o pažiūrėk 
toj srity raštus. Bet labai atsargiai, kad — vien ašaras ir skausmus gauna. Ir nei 

viens mūsų- nežino, kame tikroji žmo
gaus laimė'! štai, mokiaus aš kelerius me
tus, o paklaustas, kaip žmogui dera gv-losofų.

Negana žmogui nusistatyti, išsulirbti-š venti, aš nemokėčiau atsakyti. O to vieno 

užsiima kaip tik teologai — filosofai. Vi- ’ tvirtą pasaulėžiūrą, bet reik žindtt kaip žaipgui. ypatingai žinoti reikia. Tiek ir 

są savo gyvenimą jie nagrinėja; ar pa- gyventi, kaip elgtis... Nes žmogus be pa- ‘ naudos iš viso mano mokslo, kad dabar

pažinę su sprendžiamaisiais dalykais. 

Pasaulėžiūros klausimo nagrinėjimu

kaipo pavyzdį Evangeliją ir Šv. Raštų. 
Pagaliau tąjį Kristaus mokslų. Jo dar
bus sekė ir vykino gyveniman milijonai 
pirmųjų krikščionių, kurie net gaivus pa
dėjo už Kristaus mokslą...

(Bus daugiau)

kuriuo.se
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Prof. Kampininkas mus lenku, globai. Mūšy dievui 
gali melstis ir socialistas ir 
laisvamanis, ir komunistas ir 
anarkistas. Tokio dievo, ku
ris jungtu visą šitą lietuviška 
košeleną, visam pasauly ne
rasi.

Štai, biblistai! Ką jus čia, 
sako, su savo dievais. Jūsų 
dievai

biznierius, Lietuvoj, — garsus 
valstybės vyras.

Kadangi Amerikoj kapitalo 
vra perdaug, o Lietuvoj jo

ra nedaug, jų kontrolė dabar 
yra labai griežta, ir visuome
nė visuomet labai gerai žino,

kad jie atsiveždavo į Lietuvą laukiami ir mylimi, kaip svar- 
milžiniškus Amerikos masto 
sumanymus. Lietuva tai ne

kaip stovi banko reikalai. Tie- 
trūksta, tai suprantama, kad,sn, Lietuvoj pora, banku se- 
jis Lietuvoj yra labiau brau-j'bau bankrutavo, bet tai įvy- 
ginamas negu Amerikoj: Lie- Jko sąryšy su vokiečių valiu-j vai. Nes Lietuva gyvena vi- 
tuvoje už jj duoda didesnius tos smukimu ir tuomet būvu- sai skirtingomis ekonominėmis
proeentus. Pavyzdžiui, kuris 
Amerikoj bankas už padėtus 
jame pinigus mokės 8—12% ? 
O;Lietuvoje tik duok kapita-

šia per maža bankų kontrolė 
iš valdžios pusės. Dabar to ne
bėra, tai yra, dabar valdžia 
tiek rūpestingai kontroliuoja

yra “nae”! Kas iš to?lo! J«‘KU’ pavyzdžiui, ameri-
tiki ir kiečiai savo pinigus, vietoj 

Lietuviški laisvamaniai pri-'miršta ?! Ot, pas mus, tai kas ^a*ką Amerikos bankuose, lai
kad pas .jus žmones

būs valstybės gyvenimo 
sniai. Nes jie atvežtų į Lietu- 

Vmerika. Tai kaa yra galima'vą tą stebėtiną amerikonišku 
ir savaime suprantama Ameri- e neri/i ją, tą mokėjimu tdarba 
koj, ne visuomet tinka Lietu- dirbti, kuriuo Amerikos lietu- 

viai yra tokie gausūs ir to i.5.

aplinkybėmis ir sąlygomis. To
dėl tat išmintingiausias būdas 
sunaudoti Amerikos kapitalui

veik.

mokytų čionykščius
mus.

vieti-

Galimas daiktas, kad ir čia 
amerikiečiams pradžioje ne

Lietuvoje — stiprinti jau e-1būtų lengva, — gal it- čia vie-

sisteigę Amerikoj tuziną dievų 
iš galvos kraustosi, nes nega
li išeiti iš klausimo, kuris da
bar yra geriausias.

Socialistų gazietos bosas 
skelbia, kad jo dievas yra ge
riausias. Esą, sunkią pareigų 
jis neuždeda. Reikia tik nusi
pirkti “Publishing Co.” šorų
už 100 dol., o mėnesiui praėjus bė, nezaležninkybė, komuniz

mas nėra švarios, sako jis.

kitn. Kas musu dievui tiki, kytą juos Lietuvos bankuose,

nemirs amžinai. Gvvensit ir ^ie dvigubos naudos.

bankų veikimą, kad jiems lrįsanias įmones..
“didelio noro” turint būtų su- Tuo visai nenorima pasaky- 
nku subankrutuoti. Todėl a-iti, kad amerikiečiai neturėtų 
merikiečiai dėdami savo pini-, pradėti naujo biznio Lietuvo- 
gus į Lietuvos bankus, žymiai je. Tik naujas biznis turi bū-j

b»s žmonės kurtais 
Pinotų ir jais imsi j noktų. Bet 

,.juk ii kai, pavyzdžiui, pran- 
‘•nzm nuvažiuoja kur i Afri
ką. skelbti Europos civilizaci- 

negrai prancūzų nesu- 
pinnta ir juokias jais. Bet kai 
prancūzai padaro darbą, neg
ini ne ti|< nebesijuokia — jie 
prancūzus dievais laiko... Pa
našūs santykiai galėtų kartais 
•susidaryti tarp amerikiečiu ir

i;u nesil-

.. .. ~ - iVisu pirma iio gautu nepalv-' mažiau rizikuoja, negu į Ame-' ti pradedamas išmintingai,vvensit. Jei visi mums tikės, * J1” <• , „ 1 . . . .
išku graboriai savo biznius ^nania^ didesnius procentus, rikos. Žinoma eia kalbama a- .Pirma pradėjęs biznį, ameri- 

negu Amerikoje, ir tuo būdtt'pie stambiuosius, žymiuosius | kiačiai turi ištirti, kas vieto-
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uždarvs, o kapai tik 
juose pasiliks.

niuzie-
sau padarytų gerą biznį. 0

O, Štai, barzdotas Visliomis! Pafiu Paristi} i
Krikščioniškas mokslas, so-į 
cializmas, stačiatikybė, bibly

juos bosui parduoti už 10 dol. 
Ir “dacol!”. Socialistų dievu
kas Marksas la* jokio “triube- 
lio” užtikrins laimę čia ant 
žemės ir jai mirties dūšią kip
šui atidavus.

Komunistai sako — no! 
Marksas “no gud no mor!” 
Mes turime geresni dievą. Jis 
— Leninas! Jis “rojų” Rusi
joj Įsteigė. Jis proletarus iš 
buožių nelaisvės išvedė, ir už

Kiekvienas gyvūnas turi tris 
dūšias, kurių, jei viena 
prapuls, tai da dvi paliks.
Bet mano dūšios, sako jis, 

niekur nesivazoja, liet, tartum 
iš radio stoties, eterniu kūnu 
viską mato ir viską girdi. Ma
no tikyboj žmonių dūšios turi 
akis ir ausis. Tai bent dievas!

Štai. da vienas naujas die
vas — sandariečių “importo”

Neapleiskite
Persalimo!Lietuvos bankus.

Tr iš viso tie amerikiečiai,
kurie norėtu pradėti biznį
Lietuvoj, turėtų atsiminti, kad i kai mažame maštabe jis atsi- 
Lietuvoj biznis turėtų būti ku-j stoja ant kojų, prigįja, — jis 
riamas tariant ba'bd tąri.š/vU Įgalima pamažu, inditkti/i iškili j 
keliu. Visų pirma amerikiečiai plėsti. Faktas, kad šitaip dirb-Į 
turėtų dėtis prie tų biznių, ku- darni biznieriai jau per praė- į 

ir teisėtai jisai nusipelnytą'rie jau yra Lietuvoj. Nes e- .jusi dešimtmetį sugebėjo iri 
moralinį pasitenkinimą. Ame-j samieji bizniai yra išaugę iš Lietuvoje sukrauti milijonus. Į 
rikiečiui savaime kils klausi- vietos sąlygų ir- prie jų pri-j Tuo tarpu kai ne vienas ame-į 
mas: ar galima pasitikėti Lie- sitaikę, jie turi realaus, tikro irikonišku mastu įsteigtas Lie-; 
tuvos bankais juk jų jau keli pagrindo, — tai- yra garanti- tuvoje biznis turėjo likviduo- 
subankrutavo? Kas liečia ba- ja, kad jie gyvuos. Jliejinias jtis, kaip netinkamas Lietuvos 
nkrotus — tai juk ir Ameri- į juos Amerikos kapitalo juos ,mastui.
koj bankai ir bankeliai nuolat.,j sustiprins ir geras pelnas yra į Amerikiečiai, kurdami Lie- 
bankrutuoja. Skirtumas tiktai neabejojamas. Amerikiečiai tuvoje biznį, paremtą dėsnį: 
tasai, kad Lietuvoje bankų y-'paprastai darydavo tą klaidą, nuo mažo Į dideli, būtų labai į

Lietuvos ūkio apyvartą dides
nį kapitalą, ir tuo būdu pa
dėtų Lietuvai ekonomiškai au
gti. Vadinas, amerikietis da- 

' rydamas biznį, jaustųsi, kad 
kur*'^S Padpda savo senai tėvynei

je yra reikalinga, kas ir kaip 
galima padaryti. Biznį reikia 
čia pradėti mažu maštabu, ir

fi

tat sovietai šiandie yra “lai-{Pronskausko kuris iš protesto
m i ilgiausia” karalystė ant že
mės. Žiūrėkit, Rusijoj tiek ge
ra, tiek visko pilna, kad net 
ir mes, gyvendami pas buržu
jų Dėdę Šamą, gaunam send- 
vioių! Taigi, spiaukit socia
listams j barzdas, ir visi pas

nų seminarijos per socialistų 
gazietą sandariečiams pamok
slus sako apie nereikalingumą 
Lietuvai Prisikėlimo bažny
čios, Kaline. Iš tų pamokslų 
supranti, kad geriau Lietuva 
padarytų, jei da vieną protes-

mus dievą. Atidavę musų die- tonams bažnyčią Chicagoj pas
vui tuos prakeiktus $, Rusi
joj busit soti ir bagoti.

Nezaležninkai gyriasi savo 
dievu ir moja ranka visiems 
laisvamaniams pas save. Sa
ko Marksui ir Leninui mes 
nesam priešingi, ale jie lietu
viškai nemokėjo. Šliupas yra 
musų dievas. Jis musų tiky-

tatytų, kurioj jis galėtų “pry- 
čyti” ir nereiktų Dėdės Šamo 
bijoti, kati neišvarytų iš savo 
“ikontre”.

Dabar matot, kokia “puzlv” 
turi mūsų laisvamaniai pirštai 
Išbadyti. Ir nedyvai , kad 
daugelis jų tiesiog iš galvos 
kraustosi, kuriam dievui sa-

bai padėjo akmeni ir pavedė ,vo palaikus atiduoti.

Kaip Amerikiečiai Galėtų 
Padaryti Biznį Lietuvoj?

Amerikos lietuviai savo gau- Vonai, tebelaukiantys biznie- 
rio organizuojančios trankos.

Pavyzdžiui, turėdamas ko
kius 30,000 dolerių. Amerikoj 
jais nieko nenustebinsi, jais 
jokio ypatingo biznio nepradė-

siomis aukomis savo laiku la
bai dauglpadėjo Lietuvai at
sistoti ant kojų. Bet žmogus 
ne gi gali visą laiką tik au
koti ir aukoti, juo labiau val
stybė. negali savo gerbūvį re gi, nes Amerikoj ir milionie-
niti aukomis. Aukos yra rei- Irių netrūksta. Tuo tarpu Lie- 
kalingos tuomet, kai ištinka Į tuvoj 30,000 dolerių (300,000 
kokia nelaimė ar kai kyla kū-Įlitų) yra jau didelės pagar 
rybinis entuziazmas. Šiuo at- bos vertas kapitalas. Amerikoj 
žvilgiu Amerikos, lietuviai sa
vo aukomis jau atliko savo 
pareigą. Dabar Lietuva gyve
na jau normališku valstybės 
gyvenimu ir ji savo gerbūvį, 
kaip valstybė, nori pagrįsti 
ūkio, prekybos ir pramonės 
ištobulinimu — nori pagrįsti 
biznio keliu.

šios sumos savininkas — yra 
niekam nežinomas pilietis, vi
suomenės atžvilgiu gyvenan
tys beveik proletaro teisėmis, 
tuo tarpu Lietuvoje šitoks ka
pitalas padarytų jį jau gar
siu vyru. Amerikietis, galėda- Į 
mas į biznį Lietuvoj įdėti ko-1 
kius 30,000 — 50,000 dolerių

Dabar Lietuvoje biznio są-Įbūtų jau labai svarbus Lietu- 
lygos yra neblogos, kartais i vos valstybės ekonominio gv- 
gal net geresnės negu Ameri-Į veninio veiksnys, su kuriuo j 

koj. Geresnės ta prasme, kad turėtų skaitytis valstybė. Su ' 
Amerikoje yra perdaug kapi-J tokiu kapitalu amerikietis Lie-Į
talo, o Lietuvoje jo labai trū
ksta. Amerikoj eina, labai di-

tuvoj gali labai daug jwidary
ti ir susilaukti visuomenės

dėlė konkurencija, o Lietuvoj pripažinimo ir pagarbos, ku- 
ji yra kuomažiausia, nes truk-Irios Amerikoj jisai vargu bau
sta kapitalistų, galinčių tarpu- 
saw konkuruoti, — nes tebe

mali tikėtis. Tokiu būdu ame

rikietis su 30,000 - - 50,000 do-

gali dar plačiausi biznio dir- lenų: Amerikoj — smulkus

Ekskursijos
Lietuvių R. K. Federacija kartu su 

dienraščiu “Draugu” ruošia šiais metais 
dvi ekskursijas į Lietuvą per Romą.

Pirmoji ekskursija išplauks laivu 
“Rochambeau” iš New Yorko 23 bal. 
(April). Su tuo laivu vyksta daug Ame
rikos maldininkų į 30-jį Tarptautinį Eu
charistinį Kongresą, kuris įvyks Karta- 
gos mieste, Afrikoje geg. G—11 d. Ameri
kos lietuvių ekskursija prisideda prie tos 
bendrosios Amerikos katalikų ekskursi
jos ir gegužės 2 d. pamatys Gihraltarą, 
kurį galės aplankyti visi norintieji pama
tyti žymesnes vietas. Geg. 4 dieną pama
tys miestą Algier, o geg. 6 d. bus Tuni
so mieste. Ten laivas stovės ir patarnaus 
keliauninkams vietoj viešbučio. Kas ry
tas Eucharistinio Kongreso dalyviai bus 
nugabenami į Kartagą ir parvežami lai
vam Kongresas tęsis nuo geg. 6 d. iki 11 
d.

Geg. 12 d. laivas išplauks į Neapolį 
ir 13 d. iš ryto bus tame stebėtino grožio 
mieste. Keliauninkai aplankys ugniakalnį 
Vezuvijų, garsų Neapolio akvarijumą, 
stebuklais garsią Šv. Januario katedrą, 
Muziejų ir atkastąjį miestą Pompeą.

Geg. 14 d. po pietų traukiniu išva
žiuos Romon. Romoje pabus keliauninkai 
keletą dienų. Bus priimti pas šv. Tėvą; 
aplankys Amžinąjį miestą, pelnys Jubi
liejaus atlaidus ir paskui iš Romos per 
Genoą, Niceją į Liurdą. Iš ten per Pa
ryžių, Berlyną į Kauną. Kelionė jūrėmis 
iš New Yorko į Tunisą, gyvenimas per 
visą Eucharistini Kongresą laive ir ke
lionė į Neapolį viso kainuos $210.00. Ke
lionė automobiliais Gibraltare Algerijoj 
ir Tunise $22.50. Uostų mokesčiai $11.00. 
Atgal iš Havre į New Yorką $100.00. 
Reiškia viso round trip turistine klase 
jūrėmis $343.50.

Kol kas neturime aiškių žinių, kiek

Lietuvon.
kainuos vykimas į Liurdą ir per Paryžių 
i Kauną. Vėliau pranešime.

Antroji Federacijos ekskursija iš
plauks iš New Yorko į Romą Gegužės 17 
d. Neapolyje bus apie 26 geg. Maldinin
kai aplankys Vezuvijų, Pompėją ir pa
bus Romoje apie 7 dienas, bus priimti 
pas Šv. Tėvą, pelnys Jubiliejaus atlai
dus, pamatys garsias katakombas ir per 
Vien na į Kauną.

Ši kelionė kainuos, jei susidarys gru
pė iš 25 žmonių J[ klasės: laivas $120.00. 
Neapolyje ir Romoje buvimas ir kelionė 
$18.60. Iš Romos į Kauną kelionė $29.75. 
Viso $176.35.

Trečia turistine klase: Laivas $104.00. 
Neapolyje ir Romoje buvimas su kelione 
$17.15; iš Romos į Kaimą geležinkelis 
$18.35. Viso turistinei klasei $147.50. Jei
gu Jūs patys, ar Jūsų pažįstami norėtų 
prisidėti prie vienos, ar kitos ekskursijos, 
greitai praneškite į “Draugą” 2334 S. 
Oakley Avė., Chicago, UI.

“DRAUGAS^PUB^ CO.,
2334 S. Oakley Avė.,

Chicago, U.
Gerbiamieji: Noriu važiuoti su Fede
racijos pirma ekskursija

į Eucharistinį Kongresą ir Į Lietuvą.
Antra ekskursija ............................
į Romą ir Kauną.
Praneškite žinias:

Kiek kainuos turistine klase.
Kiek kainuos antrąja klase. 
Kokius turiu turėti dokumentus.

Mano vardas

Adresas ....

Sustabdykite pirm negu įsi
galės — pirm negu pastos tik
rai pavojingu. Atsikratikyte 
peršalimo naudodami PAIN- 
EXPELLERĮ su pirmu ko
sulio ir čiaudėjimo apsireiški- 

| mu. Du ar trvs išsitrynimai 
su PAIN-EXPELLERIU su
teiks jums neįkainuojamą pa
galbų.

PAIN-EXPELLERIU išsitrynimas paakstina kraujo cir
kuliaciją. Jis pralinksmins jus. Jis sustiprina jėgas. Jis 
suteikiai jums daugiau galios pasipriešinti ligoms. ,is su
kelia jumyse impulsą kovai su paprastais susirgimais.

Netenka — Galios
kuomet PAIN-EXPELLERIS Moja pagel
bon. Muskulų Gėlimai ir Skaudėjimai pranyksta.
Pailsimas ir silpnumas pradingsta. Atgaivinantis efektą“ su PAIN-EXPELLE1?1O
tvirtina visų jūsų sistemą 
ir sutvirtintas.

PAIN-EXPELLERIS įrodė savo naudingumą 
suvirš šešiasdešimt metu laikotarpiu. Pę1*“ P’ 
t-ra visame pasauly naudo amas ir rekomenduo a- 
mas nu“ Peršalimu. Kosulių. Paprastų Gerkles 
Skauda mų Peršalimų Krutinėję, Gėlimų Peoiuo- 
K Sustingusio Sprando, Neuralgiios, Strendieglto

Dvejopo populiarių kainų didumo bonkutėte: 
mažesnė 35 centai, didesnė 70 centų.
Reikalaukite artimiausioje Vaistlnėje 

arba rašykite l

7h, L»borutorį»»RICHTER
ber«y and south Ftrrn sts.

" BROOKLYN, n.v

išsitrynima su- 
Jus esate atnaujintas

r«Y A P/\lN -tXPtLLtR RUB TOCAY

*
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United States Lines
Teikia Amerikos Lietuviams Patogiausią šių Metų 

Ekskursiją į Lietuvą Didžiu Laivu

GEORGE WASHINGTON

Kurs Iš New Yorko 
Išplauks

Kovo-March 5 d..
1930

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

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

TELEFONAS YARDS 4669 
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I DRAUGAS Antradienis, Vas. 55 d., lAoA

Lietuvos žmonių, — bet tokie 
santykiai gi savaime kalba a- 
merikieeių naudai.

Tuo tarpu amerikiečių dar- 
bingvanus, mokėjimas daubų 
dirbti, darbe meilė ir ištver- i 
mingdnias yra Lietuvoj ne 
mažiau ireikaliugi kaip ir , ka
pitalas. Šių dalykų Lietuvos 
žmonės dar ilgus dešimtme
čius turės mokytis pas ame
rikiečius.

LIETUVIAI AMERIKOJE
i tuva Vilniaus Vadavimo Ko

mitetui.

tyras širdys į tų: tulžį, iš ku- rankas, bet .stengkis stoti j

1). K. Vytauto, kurias visa lie 
tuvių tauta švęs.

Ponas P. Tautkus yra sun- užrūkyti 
112 metų, Lietuvos Nepriklauso j ku |)ažintii jįs daug masto,

rios paskui ir norėdamas jau 
Kaip tik pranešta apie aukų ' nebeištraukia. Jie kitokios

naudingų dr-jų, kur nepražu-
pasiduosi kaip mendrelė vėjo 
pučiama svyruoti Į visas pil

dysi savo sielos, tėvynės mei- sės! O tokia dr-ja Montreal,

MONTREAL, GANADA

mybės paminėjimas, vasa
rio 16 d.

Sv. Kazimiero 
svetainėje buvo suloštas iš
kilmingas vakaras paminėji- 

Nūdien Lietuva iš amerikie-Į mui 12 metų nuo paskelbimo 
čių laukia ne be aukų; Ji lau-į Lietuvos Nepriklausomybės, 
kia, kad jie ateitų, kaip pri- į Svetainė buvo papuošta tau-

mažai kalbų, bet keliais žo
džiais daug pasako. Jis gimė 

parapijos! Anglijoje ir kelių mėnesių ta
po atveštas j Kanadų ir ėia 
būdamas ėjo mokslų sykiu su
dabartiniu mūsų gerb. klebo
nu Bobinu. Keturis metus lan
kęs kolegijų, dėl tėvelio, mir-

tyrę biznio organizatoriai,! tiškomis juostomis; scenos ga-,t'es turėjo pasitraukti. Ir da- 
kaip mokytojai, — kad jie at-|le švytėjo, didelė 
gaivintų Lietuvos biznio dir
vų sveika Amerikos dvasia.

Kaip praktiškai pelningai
reikėtų .amerikiečių patirimų, 
ir kapitalų pritaikyti Lietu
voj — apie tai teks vėliau 
kalbėtų. Mielu noru bus duo-

linkimų, iš vidurio salės pa- literatūros apie savo šąli ne
kilo nežymus būrys ir “neva[turi laiko skaityti ir jaunaty-

išėjo į antrųjų sa- ti gerąsias pusės, nes, be-

ę. Pasiordė, ten vidury tūpė- į kaišant, atsiprašant, rūsiškas 
jęs Montrealiečių-kuniunistų j išmatas, jų akys apžilbsta ir, 

pamatęs tautos Vytį, mano, 
kad tai “vobolas“, “korva ar 
“komelala“...

Taigi, broli lietuvi! Atkelia
vęs j svetimų kraštų, nepulk

“ Bitinas“, kuris su savo “bi
telėmis’’ susispietė antroje sa
lėje, nepakesdami “išnaudoji
mo’’... Aš pardavinėdamas 
Vytį užsukau ir į tų “bičių“ 
būrį. Žinoma, vienu momentu 
buvau “bičių“ apsuptas ir pa 
si jutau
duryje.

“storo bitino“ vi- 
“ Tavorščiai“ laiketrispalvė, *,av dienomis lietuvių vaiku- 

tautos vėliava, o iš šonų vė-/l’IUs mokina, o vakarais 4 sy- frontų,
liavos buvo prisekta po vals- bias Į savaitę teikia anglij|tulzies negavęs. As pasiūliau 

kursustybės erbų — Vytį, baltas kalbos k 
žirgas raudoname dugne. Vaiz ateiviams. P

suaugusiems- 
Tautkus yra vie-

das atrodė džiaugsmingai lau aintėlis iš čia augusių patn- 
kiančio kokio tai nepaprasto j°tas, inteligentas lietuvis, 
svečio. Žmonės rinkosi j sve- Toliau, padainavo pora dai- 

damos Įvairios informacijos ir'taįnę pakeltame ūpe; apie aš- neliU P-*ės mokytoja M. Ar- 
tuonias jau buvo pilnutėlė lmiskaitė ii
svetainė, net pasivėlavusieji vaikučiai pasakė 
turėjo ir pastovėti be sėdynių.

Iškilmę atidarė gerb. kleb.
Bobinas, paminėdamas trum-

atsakymai i klausinius, 
riuos prašoma siųsti, Į 
laikraščio redakcijų.

Z)r. Girias.

KU-
šio

Molinauskaitė ii 
gražių

monologų. Be io, da kalbėjo 
pora vaikinų, kurie jau keli

kad nepasprukčiau

tuojau Į nežinomo 4 <

I

lės, tėvų meilės ir kilnių idė
jų, kurių prisirinkai tyrame 
Lietuvos laukų ore! Dirbtuvių 
gyvenimas paverčia žmogų 
dividualistu, o tas egoistu ir 
tt. Todel, nemokėdamas arba 
menkai dar mokėdamas šio 
{.rašto kalbų, stengkis priklau
syti prie geros jaunimo dr-jos, 
kurį turį geros lietuvių lite- 

globėjo”1 ratūros kurių skaitydamas ne-1

Kanadoje, yra Šv. Teresės Jau 
nimo drja. Ji turi gerų lietu
viškų knygų knygynų, dramos 
skyrių, sporto sekcijų įr da
bar p-lės mokytojos 11. Ban- 
džiutės organizuojama orkes
trą!

P. Jasutis.

GARSINKITeS “DRAUGE"

SHEBOYGAN, W1S.
Pirmoji pavasario kregždutė 

žaibai ir griaustinis.

Po kelių šiltų ir tikrai pa
vasariu kvepinčių dienų šian
die vasario 22 d. nuo pat ryto 
dangus apsiniaukęs ir lašnoja 
smulkutis lietutis. Apie 10 vai. 
prieš piet sušvito plačiomis 
pašvaistėmis žaibai ir pradėjo 
dundenti gana smarkiai per
kūnėlis. Kažin, ar tai jau tik
ri artėjančio pavasario ženk
lai?

nusipirkti mūsų tautos Vytį, j 
nes pelnas skiriamas Vilniaus 
vadavimo reikalams. Senis) 
“Bitinas’’ kreipėsi j mane į-į 
roniška šypsena: “Tai paša-1 
kyk tamsta man, kas čia per‘ 
“Vabalas — Žvėris?“ Taigi,’ 
gerbiamasis, — sakau — ir 
be paaiškinimo pažįsti. “Tai-Į 
gi, aš dar pažįsta — atsako1 
jis man — “kad čia ne ‘kor-į 

bet kokia tai ‘komela’ ’’.!

Tegul BUDRIKAS Jums PRISTATO

Atwater Kent Radio

metai kaip iš Lietuvos: A. 
pai šios dienos reikšmę mūsų Navickas ir P. Jasutis. Protar- 
tėvynei, Lietuvai, ir taipogi piais grojo orkestras. 1 Gaila, kad mūsų broliai at- Į
mums, ateiviams, šiame kraš-i Kalbų tarpe Šv. Teresės dr- keliavę j šį kraštų, per savoj 
te. Baigęs savo prakalba pa- jos nariai padarė rinkliavų j nesupratimų susitinka su to-! 
kvietė svetį, klerikų Leonar- Vilniaus vadavimui. Surinktai kiais “dvasios pavargėliais“

va

Smuklėje.

Pilypas. — Kodėl tu, kūmai, 
gerdamas degtinę užmerki a- 
kis?

Jokūbas. — Pažadėjau žmo
nai daugiau nežvilgterti tau- 
relėn ir dabar laikau ‘žodi.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS

Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 
tikrą, specialistą, ne paa kokį nepa- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jusų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
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 Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jusų tik
ras negeroves, tr jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jusų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos. kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenėjuslą, įsi
kerojusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėllokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1018

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto ik! 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 Iki Z 

Nedėliomis nflo 10 ryto Iki 1 
po pietų

dų Norų, pasakyti kelintų žo-’ priskaitant ir 50 egzempliorių 
džių. Klerikas L. Norus yra Lietuvos Vyčių, kurie buvo 
atvykęs iš Amerikos čia į minėtos Dr-jos paaukoti, $13.- 
Montreal baigti aukštųji Te- 67. Aukos bus pasi Cistos į Lie-
ologijos mokslų Universitete; -----------------------------------
be to, jis ir mokytojauja ku- i

nigų Seminarijoje; atvykda-j
mas i iškilmes dar atsivedė ir!... isvečių;• seminarijos studentą : 
irgi iš Amerikos, Kupstų Juo j 
zų, Seimin. muzikos direktorių i 
kun. Miebaud ir vienų pran- i 
eūzų klerikų. Šios iškilmės! 
svečiams darė nepaprasto is-1
pudžio, kad net Seminarijos 
direktorius kun. Miebaud, pa
keltu ūpu, paskambino porų 
gražių klasiškų dalykėlių ant, 
piano. Žmonės išreiškė padė
kų karštu plojimu.

Baigus prakalbų klerikui, 
pampi jos choras, vargoninin
ko K. Ziziuno vedantas, pa
dainavo kelintų tautiškų daine 
Iių: “Leiskit į Tėvynę“, “Ei, 
pasauki! mes be Vilniaus ne 
nurimsim“, net du kartu ir 
“Tikrų Lietuvos sūnų dai
na“. Pažymėtina, beveik vi
sos choristės buvo apsirengu
sios lietuviškais rūbais, kas • 
darė publikai malonų Įspūdį.

Toliau kalbėjo mokytojas!I
P. Tautkus puikiai nušviesda
mas šios dienos džiaugsmų
mums ir mūsų tėvvnei, Lietu-!*. . .» . Ivai. Be to, priminė iš Lietu-.
vos praeities apie šių metų 
visam pasauliui jau žinomų J 
įvykį, t. y. 500 sukaktuves L.

kurie per kiek metų prisigė
rę marksizmo, leninizmo ir ki
tokių Rusijos “tavorščių“ — 
revoliueijų. įmerkia ir savo

Išvengiamas
Skausmas!

Žmogus kuris nevažiuotų pusę my
lios su sugedusiu automobiliu, tan
kiai dirba protu visą dieną plėšiant 
jam galvą.

Tokį bausmė nėra sveika nie
kieno nervams! Ji neišmintinga ir 
bereikalinga. Tabletas ar du Bayer 
Aspirin atleis galvos skausmą kiek 
vieną syk). Dėlto atminkit šį pri
imtą antidotą nuo skausmo, ir iš- 
vengk daug bereikalingo kentėji
mo. Skaityk patikrintus nurody
mus ir rasi daug naudingų tiks
lų šiems tabletams. Nuo galvos 
skausmo: sustabdyti šalt). Paleng
vinti skaudančią gerklę ir suma
žinti infekciją. Palengvinimui nuo 
neuralgijos, neuritis ir reumatizmo 
Skausmų.

žmonės abejodavo ar Beyer 
Aspirin tabletai nėra kenksmingi. 
Daktarai atsakė į tą klausimą daug 
metų atgal. Jie Nekenksmingi. Rai

kas dar abejoja ar jie tikrai 
atleidžia skausmą. Tas išrišta! 
Nes milionai vyrų ir moterų per
sitikrino, kad atleidžia. Prašalin
ti priežastį bile skausmo jus 
turtte kreiptis pas daktarą; bet 
jus galite imti Bayer Aspirin 
greitam palengvinimui.

Didelis pasirinkimas įvairiuose kabinetuose. Tas pats radio, tik su fonografu krūvoje, 
dus su elektra labai gražiai ir aiškiai, kaina $119 be tūbų, tūbos $23, viso už $172.

Naujas, Screen Grid, 1930 modelis, kaina $109 be tūbų
groja rekor-

Dykai « lietuviški rekordai su kožną laombinaeija. Dykai prijungiame ir garantuojame pilną 
FŽGANEDINIMĄ.

Pasinaudokite proga. .Mes suteikiame lengviausius išmokėjimus.

Išgirsk lietuvių dainas per Radio kas nedeldienį nuo 1 iki 2 po pietų iš stoties 

970 kyloeyklcs ir ketvergais nuo 7 Iki 8 vakaro Iš stoties W. II. F. C. 1I2O

?s W. C. F. L. ’ 

kyloeyklcs.

TUBBY

A.-ilFM I’FSfcM 
ASTRL’S

Geria jslas skustuvas
— at ba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, k.-vipkis j mus 
60c. už 5 — $1 už 10 

SemiRdis — 10c.

PKORAK CORPORATION

nasT avim. m

fc I

M«W VO«X

BAYER ASPIRIN
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoacetlcacidester Salicylicacld

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St.

Telefonas Boulevard 4705

Practice Made Easy.



Antradienis, Vns. -5 d., 1030 O R X O O E B
Sustirę muskulai — Sąnariai?<
—pabandykite šitai

Rašo Al. Manstavičius.

LIETUVOS VYČIŲ B0W- 
LING LYGOS STOVIS.

West Side No. 1 
Bridgeport

W.
31
43

Providence No. 1 42
AVest Side No. 2 
So. Chicago 
Brighton Park

39
27
27

Providence No. 2 24
Marąuette 
North Side 
Roseland

23
22
17

UTARNINKO ŽAIDIMAI

Brighton Park vs Bridgport » 
\Vest Side No. 2 vs Providen

ce No. 1
Nortb Side vs Roseland 
AVest Side No. 1 vs So. Chi

cago
Marąuette vs Providence No.

9

REINSTATE BARBUTI

Aitrus skausmai, būdanti po jūsų 
sprandą ir pečius, jus visiškai nu
silpnina. Neaikankykits. Naudokite 
Sloan’s Liniment, palengvinimui 
skaudamų muskulų sekamu budu:—

Lengvai ištepkite su Sloan’s Lini- 
mentu skaudamas vietas. Maloniai 
Uita, sveika Sloan’s šiluma jaučiama 

taip gerai, kaip saulės šiluma. 

Skausmas tuojaus išnyksta. Naudo
jamą^ 13 milionų namų. Nusipir
kite šviežių bonką,—35c.

TeL Mtdvay l»l

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. Canal 1718-0341

Valandos: 2 lkl 4 p. p. Panedėllalt 
Ir Ketvorgala vakare

Ofiso Tel. Virginia 0030
Rezidencijos: Vaa Bu re n 5311

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 iki 4 Ir 6 lkl S v. v. 
Nedėliomis nuo 10 lkl 12 ryto 

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

INDI VIDU ALIS STOVIS.

Lukas W. S. No. 1 
S. Zauras W. S. No. 1 
Vaičiūnas AV. S. No. 1 
Laurinaitis Marą. 
Mažeika Bridg. 
Gedrainis AV. S- No. 1 
AVabol AV. S. No. 2

188.27 
187.53 
183. 4

DAKTARAI
Telefonas Boulevard 1919

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandoa; 9 lkl IX. 1 iki S 

dienų, ir CM lkl CM vakara

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 4 Sth 8treet Chlcago, IU.

SLOAN’S Liniment

OR. J. J. KONARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė 80. Western Aveane 

Tai. Prospect 13X8 
Realdenclja 3159 80. Leavitt Bt.

Tel. Canal XIII
Valandos*. 2-4 po platų Ir 1-9 v. V. 

NedeiioJ pagal susitarimų

Ofiso Tai. Vletory 8087

Of. Ir Res. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-0 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6 764 RepubUc 8460

DR. A. RAČKUS

Marąuette be jokio pasigai
lėjimo supliekė Roseland. ra
telį visuose trijuose žaidimuo
se. Roseland dar sykį mėgino 
atsilaikyti su keturiais svai- 
dininkais, bet nepasisekė.

ROSELAND

Pavilionis
Sukis

Valevičius
Vaitkus

151
155
135
150
173

f

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

154 151,1900 S. HALSTED STREET 
184 1871 NAMAI

135 135Į 4193 ARCHER AVĖ.
138 163 (Valandos: prieš pietus pagal sutartj
150 171 'Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v.

i

Ray Barbuti, tlie onlv \vin- 
nėr of a f lat race for the Uni
ted States in the 1928 Olym- 
pic games, vlio has just been 
restored to good standing by 
tlie A. A. U.

MARQUETTE PARK 
Stumkus 
Šnekutis 
T. Sapitas 
J. Sapitas 
Laurinaitis

152
154
147
204
201.

159
125
182
179
193

176
190
181
182
162

764 761

DR. W. YOVAISH

PROVIDENE No. 2
Daukša
Bakutis
Markūnas
AVilbert

182-29 lGaįdys 
182.12 
181. 1 
178.21

171
168
201
149
144

155
151
178
136
191

120'
152
171
192
140

833 811
So. Chicago smarkus pasiro-, 

femauskas Piov. kuomet supliekė AVest Si-j
Kalasinskas AV. S. No. 2 176.39 
P. Zauras AV. S. No. 2 176.32 
Zemekis Prov. No. 1 175.44
Gramontas Bridg. 174.34
Rubis Prov. No. 1 174. 6
Kaminskas AV. S. No. 2 173.33 

171.42 
170.34 
169.36 
169.33 
168.59 
168.51 

išpuolė

858 838 885

ADVOKATAI

A. A. OLIS
ADVOKATAS

----- j 11 So. La SaUe St., Room 1701
77-jT»l. Randolpk 0331-0332 Vai. 9-0 
• I i) l

de No. 2 tymą. du kartu, pir
mas gi teko AVest Side No. 2.

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vletory 0562
7-9^ral. vak. apart Panedėlio Iir 

Pėtnyčlos

,£09 Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

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

Šventadieniais ir nedėlioj pagal 
sutartį

DR. H. RARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

SO. CHICAGO
A. Kibelkis 149
B. Pečiulis 155 
Zevatkauskus 184
C. Kibelkis 149

ĮSI
176
165
171

210
153
160
157

Office R. 1009 Talcott Bldg. ’
Office I’hone Forest 8976

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

ROCKFORD. ILL.

OPTEMITRISTAI

t

A. Kibelkis C. Ch.
Redwick S. Chi.
Gaidys Prov. No. 2 
J. Sapitas Marą.
Kisielus N. S.
Pavilionis Ros.

North Side rateliui
ta nelaiminga proga žaisti su 
AVest Side No. 1 tymu, ku
riam teko visi trys susirėmi
mai. S. Zauras padarė antrą 
skaičių medžininku į tris žai
dimus, būtent 664.

AVEST SIDE No. 1
S. Zauras
Vaičiūnas
Žemaitis
Gedrainis
Lukas

247 
207 
184 
155 
202

232
198
165
180
188

185 
202 
173 
1471 
157

Redivick 127 129 132

764 822 812

j AVEST SIDE No. oAS
į Dobrovolskis 171 134 139
Kaminskas 204 168 163
AVabol 161 163 185
P. Zauras 176 164 176
Kalasinskas 145 147 137

857 776 800

fi ,

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunaa 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

DR. ŽMUIDZ1NAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorcliester Avenue
Tel. Drezel 6323 

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

Tel. Vletory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTA8

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

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

Nedėlioj 10-12

995 963 864

NORTH SIDE 
Kisielus 179
Urbonas 134
Manstavich 195
Drazdauskas 149
Pauža 138

OFISAI:

1440 S. 49 Ct. 2924 Waahlngton
14-12, 3-4. 7-9 12-2, 4-0. Blvd.
Tai. Cicero 002 Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOVVIAT

DR. VAITUSH, 0. P. D.

168
125
196
147
202

169
167
178
187
154

795 838 845 
Bridgeport pralaimėjo pir

mą susirėmimą Providence Į 
No. 2 rateliui, liet pasirodė Į 
galingesni antram ir trečiam. 

BRIDGEPORT
Urba
Micevičius
Kalw?lis
Mažeika
Gramontas

155 
146 
168 
191 
166

207
157
176
176
172

151
176
174
166
157

.1

A food for pro-
tein; a food for
mineral salts;
for cakium and
phosphorus; all
the essential ele- •
ments for health 
and strength are 
found i n good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

826 888 824 KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 AVest 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

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

Gydytojas ir Chirurgai 
REZIDENCIJA
4729 W. 12 Pi. Nedėliomis
Tel. Cicero 2888 Bnsltarus

i

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius)

ADVOKATAS
j4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800

RESIDENCIJA: 
0515 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9723

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampan Michigan Avė. 

Tel. Pullman 6950 ir 0177

Miesto Ofise Pagal Sutartj:
127 N. Dearborn Street 

Rooms 928 Ir 936 
Tel. Franklin 4177

Telephone Central 09X0

F. W, GUERNAUGKAS
ADVOKATAS

114 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 9:39 Iki 6 vai. vak. 
Office; 1909 So. Union Ava.

Tol. Rooeevelt 8719 
▼ak nuo I lkl 9 vai. vak.

Ofiso Tel. Kedzie 0482 

ltezidencios Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3600 W. Roosevelt Road 
Kampas Central Park Avė.

VALANDOS: 2-4 po piet, 7-9 vak 

Nedėliomis ir šventadieniais 10-12.

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną, nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X RAY

2130 AVEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
114 5 MIL1VAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 Iki 2 ir 0 Iki 8 P. M. i
Seredos vakare uždaryta j

Nedėlioj pagal sutartj

DR. A. J, JAVOIŠ
Vai: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartj.

Ofiso ir Rea. Tel. Boulevard 0918

DR. A. J. BERTASH
84o4 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 0 iki 8 vai. vakare 

Rea 8201 8. WALLACE STREET

Tel. Hemlock 8101

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 0222 
Rezidencija: 6640 So. Maplevvood 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

8480 Weat <9 Street
Vai.: 9—12 ryte. 1—4 p. p. 4—9 

v. v. Nedėlioj susitarus.

DENTISTAI
Office Boulevard 7049

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4046 So. Aahland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
Valandos 11 ryto iki 8 po pietų 

6 Iki 8:30 vakare

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

Tel. Kenwood 5107

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

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėiomis tik pagal su
tari).

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų {tempimą kuria 
eatl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
mo, skaudamą akių karšt). Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos valkučlama

Valandos nuo 10 ryto lkl 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto lkl 
IX po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal <2X8

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos* Nuo 9 lkl 19 ryto 
nuo X lkl 9 vakare

Seredoj pagal sutartj

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo , ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

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

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

Telef. Midway 2880

IMK T. A. D.

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

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

CIceroj 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj, Pėtnyčioj 
Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tel. Boulevard 1491

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandoa: Nuo 9 — 4 p. p.

7—9 vakare

DR. HERZMAN
IS HUSUOS

per 90

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Gerai lietuviams žlnei 
metus kaipo patyręs gydytojas 
rurgas Ir akušerio.

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

valantis ir taisantis vidurius 
vaistas, T. A. D. tūkstančiai 
žmonių vartoja, o milionai 
dar nežino.

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

5221 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 6631

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

180L S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kngnp. 18 St. 2 aukštas 

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

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 3 
Thone Canal 0628

Boulevard 7089 
Re Hemlock 7891

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
▼ai. 3 Nua 9 ryto lkl S vakare

Gydo stalgias Ir chroniškas II- 
gaevyrų, moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisu ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDO8: Nuo 19 — 19 pietų N 
nuo 0 iki 7:30 vai. vakara 
Tel. ofiso Canal 8110 Res. Bo. Bkore 
2238. arba Randolph 0890.

Tel. Armltage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Dantistas
1608 Mihvaukee Avė.

Kampas No.rth Avė.
North west Tower Bldg. Room 809 
Vai.: 9—12 ryto: 1—8:30 vai. vak.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0094 

ReeidencUoe Tel. Plaaa 8X00

VALANDOS: 
Nuo 19 Iki 11 dieną,

I iki 8 po pietų, 
7 lkl 9 vakare.

Nuo
Nuo "kO
Nedėl. nuo 10 lkl lt dlea«. t)
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Lietuvis Graborius 
Patarnauja laidotu

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

Tel. Roosevelt 2616 
Arba 2616

2314 W. 23rd Place 
Chieago, III.

Simpatiškas — 

Mandagus —

Geresnis ir Piges

nis už kitų patar

navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP,
PAG R ABU VEDfiJAl 

Didyste Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ii 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 48 Ct. Cicero 
Tel. Cicero ?794 

SKYRIUS
S201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. RADZIUS
.riGIAlSIAH LIET. GRABORIUS. 

CHICAtJOJR
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų iš- 
dlrbystės.

OF.'SAS
8(8 VVest 18 St 
Tel. Canal 8174 
BK1 RIUS: 1238
So. Halsted Street 
Tel. Victory 4088

Phonb Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Kasų patarnavimajs 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes netarė
me išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenuo

Telefonas Yards 113 8

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Cbicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABOR1I S

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

LIET. KAT. VAK. VALSTYBIŲ 7 KONFERENCIJA
ŠAUNIAI PAVYKO. 400 

ATSTOVŲ.

Lietuvių Katalikų Vakari

nių Valstybių 7 konferencija 

Įvyko vasario 23 d., š. m., Die

vo Apveizdos parapijos salėj.

Konferencija prasidėjo iš

kilminga suma, kurių laikė 

gerb. kun. .Tingis Paškauskas, 

asistuojant kun. Dr. K. Matu

laičiui ir kun. P. Gasiunui. 

Pamokslų, pritaikintų įvykiui 

ir atstovam* pasakė gerb. 

kun. -J. J. Jakaitis.

Po pamaldų Dievo Apveiz

dos parapijos šeimininkės 

suruošė atstovams labai ska

nius pietus.

Lygiai 2 vai. L. Kat. Vak. 

Vals. Konferencijos rengimo 

komisijos pirmininkas inžl. An

tanas Žvirblis atidarė posėdį | 

turininga kalba. Nušvietus šios

I i nei jų kurias dabar lieka tik 

| įgyvendinti.

Skaityta du referatai: gerb. 

kun. Ig. Albavičius skaitė 

“Musų Reikalai’’, o p. L. Si

mutis, “Draugo’’ redaktorius, 

“Vytauto 500 m. sukaktuvių 

paminėjimas”, ir pateikė pla

ną sukaktuvėms minėti, ką 

konferencija vienbalsiai užgy- 

rė.

Konferencijoj dalyvavo 14 

parapijų kolonijų, 104 draugi

jos — organizacijos; atstovų 

buvo 408. Tš tikro tai buvo 

viena skaitlingiausių konferen 

cijų.

Nutarimai ir rezoliucijos 

tilps “Draugė”.

P. Atkočiūnas,
Konf

WEST SIDE ŽINIOS.

MISS JAPONIJA 1930. Bri gliton Park, 7:30 vai. vak. jjmrapijų atskaitos tilpo soeia-

Visi atvykite laiku nes daug listų laikrašty, nepadarė pa

yra n i kalu svarstymui.

Valdyba.

KLAIDOS PATAISYMAS.

West Side. — “Draugo”
44 numeryje, vas. 21 d. pusi.

6, 4-tojo eilėje “Vakaras vas.

1(> Pasisekė-”, pažymėta, kad 

lošta vieno akto komedija 

“Vagis”, turėjo būti vieno 

akto drama “Vagis”, kuri la

bai žmonėms patiko. Taippat

buvo užmiršta, kad Zig. Vys- nesunaudosime 

niauskas buvo vakaro vedė

jas. Be to, da buvo perstaty

tas re?.. Juozas Kareiva ir vi

si vaidintojai po programo.

Westsidiškis.

reiškimo, kad taip atsitiko be 

jų žinios.

Federacijos skyr. valdybai.
(Cicero, III.). Pranešifno nega

lėjom įdėti, nes gavome pir

madienio rvta.

Atvaizde parodoma Japoni

jos grožės karalienė Mizutani 

rast. jYaeko, duktė turtingo japonie- 

čio.

REDAKCIJOS ATSAKAI.

X Pereitame sekmadienyje

konferenci jos tikslą paprašė
... . , , " .v . , Aušros Varta parapijos clio-

susinnkusių atstovų išrinkti’ 1 1
prezidiumų, j kuri išrinkta:

Pirm. adv. F. Mast (Mas-, . . .v
, . , . -r, T>. . ma, kuriame buvo sustayti is

taurinis), 1 vice-pirm. B. B1-1 “.............................. .
‘tautienė, 2 vice-pirm. A. .... . .

Lietuvoje šeimynos gau

ras turėjo originalų ir tikrai 

lietuviškų vakarų — vaidini

, P. P. (North Side)- Nei vie

nas iš klebonų socialistų laik

raščiams savo parapijų atskai 

tų nesiunt inė jo. Parapijų at

skaitas patys socialistai pasi- 

ELkos” mėnesinis susirin- rūpino savo laikraščiuose ats- 

kimas įvyksta šį (vasario 25 pausdinti, norėdami suklaidin-

ŠIANDIE.

Red. Cheriui. n(Briglito 

Park). Apie Brighton Parko 

jaunimo dalyvavimų Budriko 

radio programoj jau tilpo 

“Drauge” kito mus korespon

dento. Taigi Tamstos žinutės

ILGAS MIEGAS
SUSTIPRINA KŪDIKĮ.

“Musų kūdikis nubudindavo mu» 
naktimis po keletą kartų Iki pra
dėjome duoti jam do truput) Cas- 
torljos". pasakė viena motina iš lo
ma. “po to gerai aniegojo ir visiškai 
atsinaujino”. Vaikų specialistai reko
menduoja Fletcherio Castoria; tr 
milijonai motinų žino, kad tas gry
nai aiigmnnlnis, nekenksmingas vais
tas gelbsti vaikams ir kūdikiams 
huo dieglio, slogų, sukietėjimo, vi
duriavimo ir tt. Fletcherio parašas 
apt kiekvieno pakieto. Saugokis lmi- 
Ucijų.  

ŠALIES TURTINGUMAS

NEW YORK, vas. 25. — 

“National Industrini Confe- 

rence” paskelbė, kad ši šalis 

nuolat eina turtingyn. Visos 

šalies turtai šiandie yra ver

tės 360 bilionų dolerių, •

125 ASMENYS APSI
NUODIJĘ POKYLY

SAN FRANCISCO, Cal., 

vas. 25. — “Salavation Ar- 

my” suruoštam pokyly virš 

125 asmenys apsinuodijo. Kai

kurie pavojingai serga. Gydy

tojai dar nepatyrė, koks su- 

gedęji maistas vartotas.

PARDUODAMI “TAKSŲ 
CERTIFIKATAI”

J. Lulevičius

GRAliORIl’S IR 
BALSAM LOTO JAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted 
St. Chieago. 111.

T.-l. Vlctory lt 18

I. J. Z O L P
GRABO RIU* IR LAIDOTUVIŲ 

VEDfiJAS

1650 West 48th Street
Kampas 46tn Ir Paulina Sta. 

Tel. Blvd. 551)8

NuIiudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gera. tr pigiau 
negu kitur. KoplySia del šermenų 
tykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lie. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street

Canal 3161

Sutkus. Rašt. stud. P. 
čiunas. pagelb. — >p. M. Gu- 
i inskaitė.

Mandatų ir Finansų komisi
jon: Ant. Bacevičius, stud. V. 
Petrauskas, .J. Jucevičius, K. 
Lindžiutė, p. Bujanauskas.

Rezoliucijų ir sveikinimų ko 
misi jon; A. Valančius, L. Ši
mutis, kun. K. Matulaitis.

Įnešimų komisijon: kun. A. 
Linkus, kun. Paškauskas, kun. 
Bičkauskas, p. Radomskis ir 
kun. L. Draugelis. Tvarkda
riai: p. Šeptvs, Matijošaitis, 
Žilvitis.

Konferencijos ūpas buvo 
pačiame aukštume. Visi atsto
vai pilni energijos.

Konferencijoj padaryta 

daug nutarimų, išnešta rezo-

aTTe T K U S
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

Tel. Victory 408 8-89
Res. 4424 S. ROCKAVELL ST. 

Tel. Virginia 1290

'gyvenimo imti vaizdai: laimin- 

Xtko-|gOS . .

'įiunčios is Amerikos pašalpos, 

nelaimingi Amerikoje esančio 

tėvo užmiršti našlaičiai, jau

nimo vakaruškos bei pasilinks

minimai su dainomis pasako

mis, lietuviškais šokiais ir ant 

galo našlaičių tėvo sugrįži

mas.

dj vakarą, Aušros Vartų pa
rap. mokykloje, 8 vai. vakare. 
Visi natini prašomi suvažiuo
ti ir naujų, kandidatų atsi
veš ti.

Seltr.

t i nesusipratusius žmones.

Chicagos bankose parduo

dami taip vadinami “taksų 

certiikfatai.” Žmonės ragina-

Gaila, kad tie klebonai, kurių'mi juos pirkti, kad tuo būdu 

“Į pagelbėti finansiškai miestui,

SUSILAUKĖ SUNAUS

Marąuette Park.
X Vakare su savo šeimynų {lietuvių veikėjo ir kandidato 

mis dalyvavo du AVest Sides i legislaturų adv. Juozo Gri- 

lietuvių kolonijos seniausi dar,s*aus žmona randasi Šv. Kry- 

buotojai Antanas Radomskis Į žiaus ligoninėj Dr. Jovai- 

ir Bernardas Vavrinskas, U° priežiūroje, t Vasario 19 d.

X Klebonas, prieš pasidė-(3inai susilaukė sveikų ir gra- 

siant vakarui perskaitė pavar- zaus sūnaus, kuris, deja, nors 

d(»s pirmųjų lietuviškosios pilietis, tačiau šiuo kartu 

\Vest sidėje parapijos orga- už tėvų balsuoti dar negalės.

nizatorių, pasirašiusiųjų ant 

oficialio dokumento 1904 rne-

PARDUODU ARBA 
MAINAU

Hotelį ir penkius katidžius 

ant didelio ploto žemės prie 

Lake Michigan, didelė minkš

tų gėrimu dirbtuvė ir visokių

Žinomo farmiJ ant mainymo.

JOHN Y0WAISH 
1134 Quarry Avė.

Grand Rapids, Mich.

apskričiai ir kitoms įstaigoms.

Vasario 15 d. pp. Grišiams 

sukako 16 metų nuo jų su-

PARSIDUODA bučemę ir 

grocernę arti lietuviij bažny- 

'čios. Biznis gerai išdirbtas per 

ilgus metus. Parsiduoda del 

ligos.

12300 Emerald Avenue
Tel. Pullman 3990

MILDA
TEATRAS

3140 So. Halsted St.

šiandie, Vasario 25 
“EMBARRASSING

MOMENTS’
Dalyvauja Reginald Denny. Šį 

veikalą,tėmydamas, juoksis la

biau, negu bile kada pirmiau 
savo

Ramova
3$18 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Pan. ir Ut. Vas. 24, 25 
“DISRAELI”

Dalyvauja garsus artistas 

George Arliss. Ir komedija 

“Mind your Business”.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

{VAIRŪS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526

gyvenime.

tais 13 balandžio paduoto vai-lauktuvių. Taigi, garnys ta 

džiai. Ir esančiu svetainėje Pro£a jiems atnešt“ gražiausių, 

dovaną. P-nei Grišienei linki-Antano Radomskio ir Bernar

do Vavrinsko draugi? su jų

REIKALINGA MOTERIS
l

Reikalinga moteris prie na-j

. .imu darbo ir vaiku prižiurę ji-į i

me greit sustiprėti, o šuneliui , . , ... .
n mo; Kreipkitės j Draugo

žmonomis prašė užimti jiems-augti į1' elh ^^{ofisą arba telefonuokite —

svetainėje

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai

Graži Muzika

■M

Morie Virginia 2064 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4888 So. Rockvvell Street

MOKTGEčIAI-PASULOS
tose

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue 

Tel. Boulevard 9277

skirtas 

vietas.

X Antanas Radomskis var-

»
(lu pimrųjų parapijos steigėjų 

sveikino susirinkusius ir pa

pasakojo apie jų tų laikų dar

buotę. Bernardas Vavrinskas 

pažadėjo savo atminimus iš 

pirmųjų darbuotojų laikų su

rašyti ir priduoti jubiliejaus 

rengėjų komisijai.

garbingas įdin4nJ tėvelių pėdomis.

Rap.

VAJAUS VAKARAS.

Hemlock 1006

A. + A.
FRANCIŠKUS 
KA SMA U S KIS

Mirė vasario 23 d. 7:30 vai. 
ryto. 1930 m., gimė Tauragės 
apskrity, Skaudvilės parapijoj, 
Pavarčių kaime. Amerikoje iš
gyveno 22 melus. Paliko dide
liame nubudime moterj Johanų 
(po tėvais Ambrozaitė), dukte
rj Marijonų, žentų Povilų Rc- 
ineikj, tris sūnus Jurgi, Povilų 
ir Petrą, marčią Petronėlę ir 
gimines. o Lietuvoje dukterj 
Ona Monitiene. žentų Martynų 
ir giinines. Kūnas pašarvotas 
randasi 1428 So. 49 Avė., Ci
cero, III.

Laidotuvės Jvyks ketverge, 
vasario 27 d., 8 vai. ryte iš na
mu j šv. Antano parap. bažny
čių, kur bus gedulingos pamal
dos už velionio sielų, o iš ten 
bus nulydėtas J šv. Kazimiero 
kapine*.

Visi a. u. Franciškaus Kas- 
movsklo giminės. draugui ir 
pažjstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suielktl jam paskutinį 
patarnavimų ir atsisveikinimų

Nuliūdę liekame:
Moteris. Duktė, Žentas,

Hunai, Marti ir Giminė*.
Laidotuvėse patarnauja grab- 

borius Eudcikis, Yards 1741.

A. t A.
PETRONĖLĖ

PUŽAUSKIENĖ
po antru vyru BračlenS 

Mirė Vas. 22, 1930 d.. 12:5 
vai. 65 metų amžiaus.
Kilo iš Šiaulių miesto.

Amerikoje Išgyveno 17 metų
Paliko dideliame, nuliudlme 

2 sunu: Boleslovų ir Bronislo
vų. marčių Oną, anūkus: Oną. 
Eleną ir Pranciškų, o Lietuvo
je dukterj Vaclovų, žentų Jo
nų VileikJ ir anukus: Ievų, Ge- 
nefų, Petrų, Boleslovų, Stanis
lovų ir gimines.
Kūnas-pašarvotas 645 W. 18th 

St.,
Laidotuvšs Jvyks Antradie

nyje, Vasario 25. 1930. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėta J Die
vo Apveizdos bažnyčią, kurioje 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
vellončs sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai k vlečlame visus 
gimines, draugu-ges ir pažysta 
mus-mas dalyvauti šioset lai
dotuves*.

Nuliūdę Sunai, Marti tr Anū
kai.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Butkus Canal 3161.

Brighton Park. — Vyčių 36 
kuopa rengia naujų narių va

jaus vakarą su programų, 

McKinley Park Field House 

39 ir Western Blvd. vasario 

27 d., 8 vai. vak. Visi nariai 

ir norintieji prisirašyti lai at

silanko į šį vakarą; viskas 

veltui.

Komisija.

PARSIDUODA pigiai na

mas ir lotas, važiuojam Euro

pon. Kreiptis po 6 vai. vak. 

Klausk savininko. Agentų ne

reikia.

3110-12 W. 41 Street

PRANEŠIMAI.
Vyčią Athletic Ass’n. —

Chicagos Apskr. laikys mėne

sinį susirinkimą kovo 7 d., 

Dievo Apveizdos parap. salė

je, 19th ir Union Avė. 7:30 

vai. vak.

Gerb. visi dalyvaukite ir 

pagalvokite kas link valdy

bos, kuri bus renkama per šį 

susirinkimą. Be to bus prade

dama kalbėti jau ir apie base- 

biill. Visi pribukite laiku.

Zig. Vyiniauskas, rašt.

PARSIDUODA bizniavas 

namas. Priežastis — savinin

kų nesutikimas. Didelis barge- 

nas. Pagyvenimai trim šeimy

nom. Randasi 4406 So. Wocd 

St. Kreiptis:

Dela Grigaitienė 
4617 So. Paulina St. 

3-čias augštis iš fronto.

, Vytauto Teat. Kliubas -
Laikys “spėriai” susi rinkimą blokas j rytus

GRYNAI MODERNIŠKI 
RAKANDAI.

Už $475 gausi gražius ra

kandus 4 kamb., tik 60 dienų 

vartotus. 3 šmotų šilko rayon 

parloriaus setas, du 9x12 Wil- 

ton kaurai, 8 šmotų riešuto 

medžio valgomosios setas, 4 

šmotų miegamosios setas, lem

pos, veidrodis, 5 šmotų dinettc 

setas, įvairiems reikalams sta

las, peiliai, šakelės, paveiks

lai. Viskas už $475. Pristatysi

me, paduodam ir skyrium. Į 

j 8228 Maryland avė. 1 apt., 1 

Cottage.nuo

kovo 1 d., N. P. P. 6v. painp. 
kambaryje, 44tli ir Fairfield

Grove avė., Chieago, UI., Tel. 
Stewa.rt 1875. 1

Del geriausio* rųtoee 
lr patarnavimo, JEMįEHOreen vadLev 

PRODUCTS 
Olaelto BvleSlu kiauto-* 
irtų, gvleato lr sūrių.
Wi#. J. Kareiva

' B»tta1aka» ' -*•

4644 So. Paulina St
T*L Boulevard ĮSI*

M AROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

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

2650 West 63rd St. Chieago.
Telefonas HEMLOCK SIM

2- 61 MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai
PMkdla sutelkiama . I vieną, dienų. 
Perkame real estate kontraktus. 

InUmationl Investment 
Corporation

’ Kapitalas »B«6,•#• ••
1(64 SO. KKbZlE AVENUR 

Tel. Lafayette 6718-6716

SKOLINAM
PINIGUS

$100 iki $80,000 
ant 1, 2 ir 3 morgičių .

J. NAMON & CO.
2418 W. Marąuette Road

Arti Western Avė. 
Telefonas Grovehill 1038

Phoue Lafayette 2610
STEVE MAtEVNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 
konkryto darbas ir Benų riamų taisytojas 

2438 W. 47 STREET CHIOAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 
namus, parupinam planus, 1-mus lr 2-rus mortgičus. Per 
paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 
liudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Rendnojam fla- 
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą: 

2821 W. 71it St., Hemlock (&T7 ‘Rea. Grovehill 1880
f


