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ROMOI NETIKĖTAI MIRĖ KARDINO-1 
LAS MERRY OEL VAL

Tardieu Išnaujo Francijos
Valdžios Priešaky
♦ •.

Revoliucionieriai Užėmė San Domingo Sostinę; 
Ungarijoj Bus Minimos Regentūros Sukak
tuvės; Columbia Universiteto Prezidentas 
Nurodo Atšaukti Prohibicijos Priedu

MIRĖ KARDINOLAS MER- 
RY DEL VAL

ROMA, vas. 26. — Šiandie 

visai netikėtai mirė Jo Emi

nencija kardinolas Merry dėl 

Vai, buvusis Popiežiaus val

stybės sekretorius ir Šv. Pet

ro Bazilikos arkikunigas.

Velionis ėjo 65 metus.

Praeitų naktį staiga susir

go širdies liga. Šiandie anksti 

ryte jiasirodė, kad Jo Emine

ncijai “appendicitis” opera

cija būtina. ii ,

Operacijų atliko prof. Bas- 

tianelli. Kiek palaukus po o- 

peracijos atsisakė veikti šir

dis. Negelbėjo jokios priemo

nės.

UNGARIJOS REGENTO 
SUKAKTUVES

BUDAPEŠTAS, vas. 27. — 

Ungarijos valdžia kovo l d, 

visoj • šaly minės 10 metų su

kaktuves, kaip Ungarijoj val- 

dovauja regentas admirolas 

Horthy. ; ,

Tų dienų valdžia suruoš 

puotų 30,000 ungarų. Visi jie

.ūpu*
SAMOA KATALIKAI VA
DAI POLITINĖJE KOVOJE

3č A C 0 P Y
Telefonai: Roostvelt 7791

METAI-VOL. XV

TARDIEU FRANCIJOS 
VALDŽIOS PRIEŠAKY

APIA, Vakarinė Samoa, O- 
keanija, — Samoa salų gru

pės vakarinė dalis kituotnet 

Vokietijos buvo valdoma. Pr&- 

jusio karo metu iš čia vokie

čių valdžia pašalinta. Šiandie 

Naujoji Zelandija turi man

datų (įgaliojimų) Vakarinę 

Samoa dalį valdyti.

Šioj daly, gyvuoja dvi kito 
kitai priešingos politinės pa
rtijos. Viena partija yra val
džios partija, kita — autoho- 
mifitų partija. Jau treji me
tai tarp Šių partijų eina kova 
už valdžios pirmenybę.

Abiem šiom partijom vado
vauja katalikai. Valdžios par
tijai — Mataafa Aukusitino, 
ekonomistu — Tama.sese Lpa-

PARYŽIUS, vas. 27. — Ka

da kelias dienas gyvavusi ra

dikali} socialistų valdžia griu

vo, respublikos prezidentas į j loti. Abu paeina M karališkų- 

valdžios priešakį pakvietė bu-f jų šeimynų, abu apšviestu ir 

vusį ministerį pirmininkų Ta- inteligentu.

fcdiea
Šis prezidentui patarė kvie-

Katalikų Bažnyčios valdžia j 

salose tuo įvykiu labai susi

ATIDARYTA “BILTMORE RŪMAI”

Kas yraĮie “Biltmore Rūmai”? Tai dideli, brangiai

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
STEIGS LIETUVOJE 

LAIVYNĄ
KAIP VEIKIA KATALIKAI

Vilkaviškis.

mieste neblogiausiai vei

kia keletas katalikiškųjų drau-

Siame garsia-

Lietuvos jūrininkų sųjungos 

valdyba vasario 12 d. šaukia 

tautinio laivyno steigimo rei-Į fPJkb būtent: pavas kai, “Blai- 

kalu pasitarimų. Pasitarime į vvbe”, Šv. Cecilijos d-ja, Kat.

ni<

pakviesti dalyvauti finansų ir 

susisiekimo ministerijų atsto

vai, Lietuvos banko, žemės ū- 

kio rūmų, prekybos ir pramo

nės rūmų, “Pieno centro’’,

Moterys ir K. V. C. Vilkaviš

kio skyrius. Kai kurios savo 

veikimu net lenktiniuoja. Ypa

čiai pasižymi K. V. C. Vilka

viškio skyrius. Jis plačiai iš-

“Maisto” b-vės ir “Lietūkio“!sišakojęs po visų Vilkaviškid 

atstovai. Kaip teko girdėti, ParaPU9- Beveik kiekviename 

dauguma mūsų ekonominių or- kaime yra po keletu jo įgalio- 

ganizacijų Lietuvos laivyno tinių. Vilkaviškio skyrius sau 

steigimų laiko visai pribren- vadų išsirinko vietos kun. J. 

dusiu reikalu. Mūsų kaimynai, Mockevičių. Jis be atvangos

(latviai ir kitos Pabaltijo vai- dirba: rengia Įvairaus turinio 

stybės, savo laivynus jau se- paskaitas, rūpinasi, kad mo- 

f niai turi. “š.” tykiose lygiagrečiai eitų ir ti-

___________________________kybos mokymas, lanko mokvk-

las ir padeda jaunimui. Da-

__________________ - bar, kad padidinus K. V. C.

Ąžuolynas (Liudvinavo vai- ilkaviškio skyriaus iždų į- 

vairiems reikalams, ruošiamas

Užgavėnėms vakaras, su šva

ria, gražia operete — “Con- 

liauskienei ir Stankevičienei sillium Facultatis.” “Š.’C 

— į Marijampolę turgun, pasi-1

NELAIME

sti Poincare, kas tuojaus ir j rūpinusi, bet ji negali mąišy-, išpuošti milianieriaus G. W. Vanderbilto namai Asheville! ‘
atlikta. Bet Poincare atsisa-Įtis į politinę kovų, negali nei mieste, N. C. šie nar

... , , žiuojant Ąžuolyno kaimo nau

----- ,_¥ —-r7 --'į - ------- » *’• namai ilgus metus neapgyventi ir buvo . .
kė dėl nesveikumo. Tad Tar- j vienos, nei kitus pusės palai-Į uždaryti. Dabar jie atidaryti žmonėms “pasižiūrėti.” čia '^ 
dieu sutiko sudaryti naujų ka- kyti. į atvaižduojan^# vienas salionų
binetų. Poincare žadėjo jam j Nayigator salų apaštalinis 3 
gelbėti. i vikaras, vyskupas DamandJ

gyvena Čitą —,Apia.
SUGRIAUTAS NAUJ 

FRANCIJOS AB
Salose skaičluš su

daro vienų ketvirtdalį gyven 
tojų — 9,9įS9 žmonių. !

Apaštalinis vikaras sau pR«-j

Pripažinti kaltais už bombų 
dirbimą

Už bombų dirbimų teisme
PARYŽttte, vas. 26. —

Francijos parlamentas 292 ba

lsais prieš 277 sugriovė nau- kunigų Mariatų ir du samoa ’ui, So. chicago mėsininkas ir

jų radikalų socialistų ministe- - • * .............................................' 1

rių kabinetų, kurio priešaky 

buvo Camille Chautemps.

Ministerių kabinetas tuo

jaus atsistatydino. . ‘

Ministeris pirmininkas Cha- 

utemps maldavo parlamento 

reikšti pasitikėjimo jo vald-

gelboje turi 16 svetimšalių kaltais pripažinta Mike Case- 

kunign Maris tų ir du samoa $0 chicago mėsininkas, ii 

kunigu; be to, darbuojasi 11 j Stove Ficke. Abiem gali te 

brolių Maristų, 29 seserys (Mti kalėjimas nuo 5 ligi 20 me- 

Maristės ir 18 samoa seserų, tų

I ■ —-----------------------------

PAIMTAS SAN DOMINGO 
( MIESTAS

SAN DOMINGO, vas.

valdžios lėšomis bus pavalgy- -įa jįs sa^ jo valdžia — Apie 2,000 ginkluotų revo-

dinti J

Mažiau surinkta
Antrųjų kampanijos dienų 

(“ taksų certifikatų’’ parduota 

vos už 5,955,(XX) dol. Pirmųjų 

4ienų buvo parduota už 12,-

žmonoms — Griga-

Ateina šalčiai ; baidė netoli Buktos d v. arklys

H federalio oro biuro pra- Lazdijų autobuso ir leidosi vi-

NAUJAS ŽURNALAS
Buvo kalbama esu šiemet

pasielgusios dai;i?“..suoįu'.^^', bpasirodysių vėl “Gairės,” to
lios pavasario dienos. ISnaų- ^U08®į sudaužė vežimų ir gįau tenka patirti kad “Gai-

jo ateinu šalčiai ir sniegas. 

Kaip šiandie turės būt jau ge

rokai šalta*

Miriop nubaustas
Chicagoj kriminaliniam tei-! 

sme miriop nubaustas plėši- 

kas žinogžudis William Len- 

rhasĄt iš. Clevelando..;

i-.-------- ■.----------------------------

skaudžiai sužeidė važiavusias 

moteris: pil. Grigaliauskienei 

perskėlė lūpas, numušė nosį j 

ir smarkiai sutrenkė galvų, o 

pil. Stankevičienei, be skaud

žių sutrenkimų, perskėlė gal- 

“Š.”

rių” vietoje išeis “^Gaisai.”

“R.”

PRIEŠINGAS PANAIKINTI 
MIRTIES BAUSMĘ

SUIMTAS RUMUNŲ 
ŠNIPAS

neiskrypsianti iš buvusios Ta- . hucioniėnn, be uniformų, va- ~
,. . U - t 1- • y- ,736,000 dolerių. Greitu laiku

vnlH-zina TiiijaifctAtvmA >Var uzDUOle Ir apvaldė Si VV-' ... . , ... . ,
_____ Ti.Ai_______________________ reikia surinkti <4 milionai do-

BUKJARESTAS, vas. 27.
t . 7

Rumunijos valdžia areštavo 

šnipų Jon Tibacu, kuriam bu
vo pavesta patirti apie bolše

vikų kariuomenės mobilizaci

jų Besarabijos pasieniu. Tuo-J "A J 

tarpu jis bolševikams už 12,0Q0 

dolerių pardavė Rumunijos 

kariuomenės mobilizacijos pla

nus.

rdieu valdžios nusistatymo.

Kada tuomi atstovų nega

lėjo įtikinti, jis ėmė protes

tuoti.

Tuo būdu išnaujo sutrukdy

ta Londone laivynų konferen

cija.

riaušių San Domingo respu

blikos miestų. Su menku pasi

priešinimu susidūrė. Kol-kas 

nepaimta tik tvirtovė.

Apylinkėse girdimi šaudy

mai — armotų baubimai. Ma-

| Kampanijos vedėjai nenusi-l

mena.

Respublikos prezidentas,, tyt, kai-kur valdžiai ištikima 
matyt, išnaujo pakvies Tar-, kariuomenė kovoja revoliucio- 

nierius. ,
Revoliucionieriams vadovau-

I

t

PAMALDOS PRŪSIJOJ

BOLŠEVIKAI PALIUOSA- to gen- Jo»e Estrella. Jis pi- 
VĘ II ŽYDŲ rmutinift su palydovų būriu p

--------------- ėjo į .ftį miestų.
Bol- Nėra žinoma, kur yra re«-MASKVA, vas. 27.

ševikų užsienių komisariatas publikos prezidentas II. Va«
BERLYNAS, vas. 27. — oficialiai paskelbė, kad ifi a- 

Prūsijoj protestantų evųnge- f reštuotų Minske 14 rabinų ir 

likų sinodas išsprendė, kad vi- kitų įžymiųjų žydų 11 paliuo- 

suose evangelikų maldnamiun- suota, gi 3 laikoma kalėjime.

quez. Jo rūmų revoliucionie

KO TIK NEIŠMIRE VISA 
ŠEIMA

se kovo 9 d. įvyktų pamaldos (laikomų kalėjime pavardės 

dėl persekiojamų krikščionių nežinomos, 

bolševistinėj Rusijoj. J ■

RAUDONŲJŲ “IŠKILMES” 
NEW YORKE

NEW YORK, vas. 27. — 
C'APE T0WN, vas. 27. —.Vietos komunistai vakar čia 

Smarkus lietus palietė kuone Nurengė demonstracijas. Tai 
visus pietvakarinės Afrikos atliko “pagerbti” vienų Dė- 
plotus. Kai-kuriose viatpaą jie- dės Šamo kariuomanto dtospr- 

nkerius metus siautę didelė j terį, kars ifi kalfi|uXK> patos- 
kaitra. I Stintas. #

LIETUS NUTRAUKĖ IL
GAS KAITRAS

Mirė J. A. Brennan, 65 m-., 

žinomas Gary, Ind., republi- 

konų vadas.

STOVI UŽ 18 PRIEDO 
ATŠAUKIMĄ

AVASHINGTON, vas. 27. 

- Kongreso žemesniųjų rū-

| LONDONAS, vas. 27. —

I , . . *
; Britanijos parlamente yra su- 

' manymas panaikinti mirties 

bausmę. Tas klausimas paves-

------------------------------- tas spręsti specialiam komi-

Dzingiškiai (Alytaus apskr.) tetui, kurs veda išklausinėji- 

Šįo kaimo ūkin. J. Zenkevi- mus.

čius prisispaudė iš sėmenų n- Pankhurst kalėjimo viršini- 

' liejaus. Pavalgę su tuo alie-,nkas pulkin. Hales konlitetui 

įjum sutaisytų valgių, susi r-i liūdi jo, kad mirties bausmė 

j go visa šeima. Visų dienų iš- i kriminalistams yra būtina, 

buvo kaip girti, be sąmonės Galvažudžiai turi būt pašali- 

ir negalėdami iš vietos pasi-, narni iš visuomenės tik mir-

•'judinti. Tik po kelių dienų vi- ties bausme.

Suimtas įtariamas W jBridiniam komitetu N. „ n(,.jno ,

Murray Butler. Columbia Um-'. ‘ . . v. ..
... , io tos svaiginančios ""“s

versiteto prezidentas, liudy

damas prohibicijos reikale sa

kė, kad Am. J. Valstybės tu

ri gry^i PTie savo1 konstitu-

Anų vakarų vienas pikta 

, < La ris kriminališkai užpuolė 

Blanche Hardiman, 40 m. Po

licija suėmė Charles Storer, 

20 m., 5948F Gomeli ave. Vie

na jo užpulta moteriškė jį pa- 

žjno.

I

7 bilional darbams
Iš prekybos departamento

ri»l dar ^liečia. Jo žmona y- P™"'5'“. k”'‘ "roj Saly

n Am. J. Valatvbia ^„..“pabKSkai tarirokcijai” bū
tinybėje. VaUžioa nariai iki. “» P*w»«l«ta septyni bilio- 

' nai doknih Ta,gb (lau*

V y riausiuoju revoliucijos
vadu yra gen. Urene. Praneš- J 
ta, kad jis čia atvyksiąs ir i- 
kui'siųs laikinųjų valdžių. ‘

darbo.

McErlane Ihiosas
Nežinomų užpuolikų ligoni

nėje pašautų McErlane polici-

Dorr ginu renka fund, > i-J™»»a»<- » »«vo tfobos, 
kada prokuratonja atsisakė jį

Nubausto kalėjimu už žmb- traukti tieson už turėjimų su 

gžųdyatę S. IL Dorr draugai Isavimi- ginklo ligoninėje.

DIDŽIAUSIA PROHIBICI
JOS NEGERBEJA

V AT,PABAISO, Ind., vas.

tos svaiginančios ligos 

priežasties. Bet vėliau paaiš

kėjo, kad svaiginanti liga kilo 

nuo žolių, vadinamų girtėmis,

! skystimo, kurių aliejui sunau- 27.— Kovo mėnesiu įvyks by- 

a Mrs. Kreida Scliussler, ku-

atSanktaa. Probibicijos klausi-: .. >n 43 kartus bn™ areS-
nias turi būt pavestas kiek- - lwvltll0,a ir k1'1*'"’'™'’ probi- 

vienai atskiriems valstvliėnis.!0KININKŲ S^AZIAViMAS Mcijos peržengtai,. Paskuti-

cijos. 18-asis priedas konsti- . x
, v. . .. dotose sėmenyse daug butą.

tucijų Suterse ir jis tun būt;

• niu kartu teismas jų nubaudė

i Sausio 27 d. Kaune įvyko 500 dolerių pabauda ir 30 die- 

| Lietuvos ūkininkų sąjungos *nŲ kalėjimu.

visuotinis suvažiavimas, ku-1

4''. Ariame dalyvavo 81 atstovas ir 

b2 svėčiai.

(’HICAGO IR APYLIN

KES. — Saulėta ir daug šal

čiau. f

■L__ X... -L1-1 L------ I_____L- II 1 I I Į'MSS

PINIGŲ KURSAS

SAUGOJAMI SENATO 
RŪMĄI j

XvA8niN6TON, vas. 28;

{Pasklido gandų, kad nėžind-

{mi piktadariai riasiketinę lmm-1

' .. >> - , Suvažiavimas notare siu va
kuoti senato ramus. ! ' . , .

Tni nėra koki jitakbi. i-*?» I“™1"’ ™'u . ’"'a"ktl 

jann viauoae karitloriitose pa- ^^VjdelP^-P ū ūnnkų on- 

statyta specialė sargybą. Kie-
VvfėnA.4 įtariamas žmogus vi

sur sekamas. Vi

Ligšiol buvusioš viąoa .ati

gresų.

J įtouįų ūkininkų sąjungos i 
centro valdybų, be likusių p. 

Karoblio, kun. Baltrušaičio ir 

p.. Mikšio, dar buvo pririnkti 

IMfc Stujginskis, Dagelis, Ra- 

Čfnnas ir Ftoltftfs. “š.”

Lietuvos 100 litų . $10.00 

Britanijos 1 sv. sterL 4.87 

Francijos 100 franką 3.93 

Belgijos 100 belgą 

Italijos 100 lirų

Šveicarijos 100 frankų 19.38 

Vokietijos 100 markių 23JJ

I savim 
Me]

imubaI’1

darbuojasi sudaryti ĮODOO do- McjCrlano iš kalėjimo ligo-'lapos senato rūnųj' darys , už'
torių fondą Ar tartftb j
Nrtrt te.

paimtos j savu tėvų n&- •darytos, paliktas tik vienas 
(erarhiaurias įėjimas.

13.98

5.23
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Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — >6.00, Pu
sei Metų — $3.50, Trims Mėnesiajms — >2.00. Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams >7.00, Pusei Me
tų — >4.00, Kopija .03c.

Bendradarbiams ir korespondentams ruštų negrų- 
tina. Jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčiama tam 
tikslui pašto .Ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai. 
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

rų sųlygų sutvarkytas, Liet. Kat. Vak. Valst 

Konferencija nuoširdžiai ragina lietuvių vi

suomenę labiau susidomėti labdaringais dar

bais, remti Lietuvių K. K. Labdaringųjų Sų- 

jungų, visus jos gražius darbus ir prisidėti 

prie paskubinimo pastatyti našlaičių ir se

nelių prieglaudas, be kurių mūsų tautinis 

Amerikoje gyvenimas nebus pilnas.

NELEISTINI ĮPROČIAI LAIDOTUVĖSE
Katalikų Bažnyčia mokina, 

ir įsako, tikintiems prideran

čiai numirusį palaidoti. Patar

nauti laidotuvėse, del mirties

Jau senai Katal. Bažnyčios 

yra uždrausta nešti gėles j 

bažnyčių pne mirusio grabo. • 

Laidotuvėse aukotus gėlių

“DRAUGAS”

• LITHUANIAN DAILY FRIEND
Published Daily, Except Sunday. 

SUBSCR1PTIONS: One Year — >6.00. Six Monthe
— >3.50, Three Montha — >2.00. One Month — 75c. 
Eurape — One Year — >7.00. Six Montha — >4.00 
Copy — .Q3c.

Advertising in “DRAUGAS” brings best resuits. 
Advertising .rates on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
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NENOS KLAUSIMAI >»

'j > ■

LIET. VAK. VALST. 7 KONFERENCIJOS 
REZOLIUCIJOS.

(Pabaiga)

Mes Ir Amerikos Politika.
■>

‘į ’* • „ • '
Liet. Kat. Vak- Valst. 7-toji Kordėrenci- 

ja ragina lietuvius, 6io šalies piliečius, ak

tyviau dalyvauti politiniame Jungtinių Val

stybių gyvenime, kad prisidėjus prie palai

kymo tvarkios valdžios, kad davus progos sa

vo tautiečiams, norintiems ir galintiems, pra

simušti j politinio, yeįkiiūo priešakį. Turint 

galvoj, kad šį pavasarį įvyksta (.lūcągoje ir 

apylinkėse svarbūs rinkimai (Primary Elec- 

tion), ir kad rinkimų sąrašuose yra ir lie

tuvių kandidatai, del to mūsų pareiga yra ko

vo 11 d- užsiregistruoti, o bal. 8 d. balsuoti už

Liet. K. K. Vak. Valstybių 7 Kontėre.nci- 

I ja išklausiusi referatų ir pranešimų nutarė

lemti:

,1) Lietuvių katalikiškų spaudų vakaruo

se ‘‘Draugų”, “Laivų”, “Vytį”, “Moterų 

Dirva”; rytuose “Darbininkų” ir “Garsų”.

2) Šv. Kazimiero Seserų' Vienuolijų, jos 

Akademijų ir dabar vedamų vajų.

3) Vytauto jubiliejaus Amerikos Lietu

vių Katalikų Seimų vasaros metu.

4) Prisidėti prie kelionės į Eucli. Kon

gresų ir Romų.

5) Prisidėti prie pasaulinės parodos 1933 

m. Chieagoj.

(i) Smerkti bolševikų žvėriškus darbus 

ir taipgi nutarta pasiųsti protestų prieš to

kius darbus — Tautų Sųjungai.

7) Vytauto vaidu steigti jaunimui klubų 

ir taipgi kreiptis į visuomenę prašant skirti 

dienos uždarbį organizacijos fondan,

8) Remti Moterų Sųjungos vajų.

9) Remti jaunimo organizacijų. Išrink

ta komisija i§ 10 asmenų studijuoti jaunimo 

klausimų: J. Bulevičius, kun. II. Vaičiūnas, 

kun. J. Paškauskas, kun. Bičkauskas, kun. 

A. Linkus, kun. M. Švarlys, A. Rubliauskai- 

tė, p. Manstavičius, L. Šimutis, kun. Jurgaitis.

BAŽNYČIA UŽ DARBININKUS.

Popiežiaus kongregacija, svarstydama 

darbininkų profesinių sųjungų klausimų, nu

tarė:
lietuvius kandulatus, kad nors kartų ankštose,G Bažnyčia pripažįsta ir 'pabrėžia

teisėjų ir kitose vietose turėtume, savų žmo- . darbdavių ir darbininkų teisę organizuoti 

profesines sų jungas ir mato jose svarbių priė

mę socialiniams klausiniams s^ręsji. 

k 2. Šių dienų sųlygtęe profesinių

nių, kurie sėkmingiau galėtų, kelti mųšų tam'

V fe w^“iįite
Plečiantis decliristionizacijai ir lietuvių 

nutautėjimui, Konferencija energingai ragina 

visus visuomenės vadus labiau susidomėti ka

talikiška ir tautiška akcija, sutraukiant visus 

lietuvius katalikus į geras katalikiškas drau

gijas bei organizacijas, o jas sukoncentruojant 

j. Federacijų, kad toji akcija būtų tikslesnė ir 

sėkmingesnė. Ypatingai yra raginama susi- 

?Ūpinti jaunimo organizavimu ir globojimu. 

Plačiau vystant katalikiškųjų akcijų, pataria

ma ieškoti kelių, kuriais galima būtų koordi

nuoti mūsų veikimų su Amerikos katalikų 

veikimu, kas prisidėtų ir prie lietuvių tautos 
išgarsinimo.

Labdarybės Reikalai.
Turint galvoj, kad paties Aukščiausiojo 

yra įsakyta mylėti savo artimų ir kad mūsų 

tautoje gailestingumo darbas ėjo plačia va

ga, tačiau jis niekuomet nebuvo del tam tik-

RAšTy SKAITYMO SVARBA 
ŽMOGAUS GYVENIME

P. Kųntvydaitis. ~

(Tąsa)
Taigi atmetus; doros, gelio, grožės, mei

lės ir tiesos akstinų, atsirandama keblioj 

padėty. Ir ima blogai gyventi, ištvirksta, 

doroj ir artymo meilės vykinime atšalų, 

įpuola į pesimizmų ir savižudybę. Prisis

kaitęs žmogus blogų bedievių raštų pa

liauna dorai gyvenęs, tai kiekvienas ge

rai žinome — nepaslaptis. Pavyzdžių, ga

lima surast tūkstančius IJetuvej, Ameri

koj ir kitur. Blogų bedievių raštų prisi

skaitę, kuriuose būva daug rašoma ir pa

juokiama: tikėjimas, tikintieji ir jų gany

tojai — kunigai, dažnai pykčio perimti 

ima brauningų, peilį, akmenį ar kit kų, 

ir ema žudo ^kunigus nieku nekaltus, ti

kinčius žmones, plėšo, druskų ir 'išniękina 

maldos namus-bužnyčias, Imm tikinčiam 

doram žmogui brangu, kilnu... Tai vis

reikšti nuliūdimo ženklus, mel vainikus reikia palikti prįe 

stis už mirusio sielų, yra ge-, bažnyčios, arba automobiliuje, 

ru, gražu ir kilnu. Tarpe gei u'arba prie bažnyčios durų ant

atsirado ir negerų įpročių. 

Čia priminsiu kaikuriuos, net 

draustinus įpročius. J tai pri

valėtų kreipti domės visi A-

skadų (laiptų).

Grubcriuuis kunigai yra į-'
sakę nenešti gėlių į bažnyčių
Žmonės privalo neręikalauti

merikos lietuviai katalikai irįhei kunigų, nei graborių, kad 

visi graboriaį.. į gėlės būtų nešamos į bažny-

čių.

Paremkite ir darykite kviet-

kininkams biznį su gyvaisiais,

. .. • ■ • ... , j o ne su mirusiais,

koti, sveikinant gimines, drau-! y
.. . , . , Kitas negražus ir nekulturin

gus, mylimus, ka. vestuvėse, n v „

į .. ,, . . . gas įprotys, — išnešus iš bazkrikštynose, vardinėse, sukak- ° . .

. ‘ . - - . .... .nyčios atidaryti grabų ir pc-tuvese, atsiekusiems kokį tik- , , . . „ .
. i. i,- fzuoiant fotografuoti nabasmni

slų, paaukštinimų ar kų lai-s * ® i .
.. . , ... ka. Kur matete taip darant?

me jusiems. Kuomet gėlės yra „ , \. ... , , . J .

. . . ■•. < į i Nebent lietuviai ir lenkai taipaukojamos prie mirusio grabo, i „ , , „ ..
- ■ - darot Gairina fotografuoti r.a-

žės

Gėlės,

Gėlės yra džaugsmo ir gro- 

ženklas. Gėlės tinka a il

tai, rodosi, kad kas džiaugtųsi 

iš mirties, tartum tyčiotųsi iš 

tų, kurie paliesti mirties liūdi. 

Koltsgi džaugsmas iš mirties? 

Arba koks grožis iš mirties? 

Mirtis—nuliūdimas, skausmas. 

Gėles aukokite gyviems, o 

įnirusiems — maldas, nuliudu- 

siems — paguodų, suramini 

mų, o ne džiaugsmo ženklus. 

Netikintieji neturi maldos, 

neturi dvasinės pagelbos, už 

tai jie mirusiam duoda gė

les, kurios jam nereikalingos.

Tiek to, kad kas aukoja gė

lių vainikus prie mirusio gra

bo, niekas nuo to nesulaikys. 

Čia noriu pasakyti, kad Ka- 

talikų Bažnyčia draudžia nešti 

gėles. į bažnyčių ir statytį a- 

pie mirusio vRažiųrčia

atiduodamu iširusiam pasku

tinį patarnavimų rėdosi nuliū-

Šių dienų sųlygtfce profesinių aęjuu- 
šteigimų Bažnyčia laiko moraliai būtinų 

dalykų.

3. Bažnyčia ragina profesines sujungus J dimo ženklais, gieda graudžias

organizuoti. ................

4. Bažnyčia nori, kad profesinės sųjungos* 

būtų organizuojamos ir vadovaujamos pagal 

krikščionių tikėjimo ir krikščionių dorovės 

reikalavimus.

Ja
5. Bažnyčia nori, kad profesinės sųjun

gos būtų taikos ir sugyvenimo priemonės ir 

tam tikslui Bažnyčia pataria steigti tarppro- 

fesines mišrias komisijas (darbininkų ir 

darbdavių).

6. Bažnyčia nori, kad katalikų organi

zuojamas profesines sųjunga* sudarytų ka

talikai, tačiau pripažįsta, kad tam tikrais 

atsitikimais vra reikalo ir kitaip elgtis.

7. Bažnyčia rekomenduoja, kad visi kata

likai, vaduodamies krikščioniškosios meilės 

dvasia, susijungtų bendram darbui.”

S...
blogų raštų skaitymo rezultatui.

Kadangi tuip yru kenksminga, tiek

| daug žalos padaro atskiram žmogui ir 

visai visuotnenei skaitymas bedievių raš

tų, f ai visai reik neskaityt blogu raštų. 

Daugelis sako, kad aš skaitau bedievių 

raštus, bet tik tais vietua, kuriose nerašo

ma ant tikėjimo, negriaunama dora, Die

vo įsakymai ir t. t. Bet paklausus, miela

sis, iš kur žinai, kad vienoj vietoj nėra 

kalbama prieš dorų, tikėjimų ir ta vieta 

galima skaityti; o kitoj vietoj kalbama 

prieš dorų, tikėjimų: jie griaunama, 'pa

juokiama, naikinama ir ta vieta negali

ma skaityti? Bet psichologija moko. kad 

įgyla vaizdas pasilieka žmogaus atmin

ty ir kaskart atsinaujina, atsikartoja, Tai

gi perskaičius knygų, joje aprašomieji 

vaizdai liekasi ir atsikartoja laikas po 

laiko, ir tie vaizdai verčia žmogų pasielgt 

taip, kaip knygoj rašoma. Jeigu perskai- 

čius knygų, kurioj rašoma prieš dorų,

bašninkų lydint i bažnyčių ar 

iš bažnyčios tai yra laidotuvių 

eigų, o ne atidarius grabų.

Fotografija yra geriausia at 

mintis mylimųjų, draugų ar

Kun. A. Bružas misionierius, kuris laikė 

lietuvių Š. Š. Petro ir Povilo parapijos, Graml 

Rapds, Mieli., sidabrinio jubilėjaus misijas,

1929 m., rugsėjo 1—8 dd.

viskiai bučiuoja lavonų. Kul itinos ir našlės gali aplankyti 

turingi žmonės to nedaro 
nors kaž kaip brangus ar my
limas būtų asmuo. 

Neatidarykite grabų kapi-

pažįstamų. Reikia gyviems bū- nėse, nes nereikalinga, .nes*.-

Europoje savo mylimųjų sūnų 

ir vyrų kapus.

Tuo rei'; ’a užsiėmė karo 

d pai uuuontas. Pakvioė karo 

motinas ir našles ruošiamon 

į telionėn Į Europa valdžios lė

šomis.

Iš jų visų atsiliepė ir suti

ko pasinaudoti proga 6,730 

motinų ir našlių. Netolimoj at

eity jos bus sukviestos į Nevv 

Yorkų, iš kur laivais bus pa- 

intos į Europų. Tenai galės 

išbūti porų savaičių. Jų ke-

nant nusifotografuoti ir pa 

likti tų atmintį saviesiems.

Fotografai daug maloniau fo

tografuos gyvus, o ne lavo-

v nūs, jau gendanti žmogaus ku-! luįų Mirusieji, kurie pTao.

njb tai prašo vieno daikto — r.ul-

Miręs yra bejėgis, bet jei- į dvasiškos pagalbos —

gu galėtų, niekuomet neleistų, j “pagailėkite manęs nors 

kad kas jo kūnų grabe foto- jlls niano prieteliai, nes Vieš-

grotuotų. Tik kriminalistu;' patie5 ranka lllane prispau. Kon, ir išlaikymų apmoMs vai

prasikaltėlių lavonai fntogra-1^.- Argi |(ūt,j ..„teikimas šit žia- dvi saTaiti >

aplankyti mylimųjų kapus.

Tos visos motinos ir naS- 

lės,' ktnioy į valdžios pakvie

timų neatsiliepė, matyt, jau 

seniau nuosavomis lėšomis y- 

ra aplankiusios kapines.

Svarbu pažymėti, kad tų 

karo motinu ir našliu didžiu-
♦ v

ma yra katalikės.

Kongresas “motinos” žodį

prisegė ne vien tikroms mo

tinoms, bet pamotėms, globė

joms ir toms moterims, kurios 

karo laiku užėmė motinų vie

tas žnvusiems jauniems vy

rams. Žodis “našlė” reiškia 

tikrai našlę, kuri visas lai

kas po karo našlauja.

nitariška ir nekultūringa. 

Mirusius reikia laidoti pri

derančiai; nereikia puikybė., 

i puošnumo, pasirodymo iškil-

fuojama. Reikia pasirūpinti jaį pasigailėjimo grojant mu- 

turėti savo tėvų, vaikų ar niy-I^y^ gatvėse, nešant gėles, fo- 

liniųjų- i inaJattiu dtniiftti c-^ografuojant ir bučiuojant la- 

gyvo fotografijų, o ne mirti-į Von<v? Juk aižku> kad sielai 

šio atvaizdų. nieko neduoda.

Grabų atidarymas kapi- į Kun. Anicetas Linkus

nėse. i----------------------giesmes, aukoja permaldavimo; 

maldas, aukų. Žmonės-gi neša1 Atidaryti grabų nuvežus kū KARO MOTINOMS PROGA, 
gėles, tarsi, pajuokdami baž-' nų į kapines ir da visiems lai- \

nyčios nuliūdimų — “želau- \lotuvėse dalyvaujantiems mar1 Amerikos J. Valstybėse yra 

nas” apeigas. išuoti apie grabų, bučiuoti mi- aukso žvaigždžių mo-

Prie to labai nesanitariška.' rūsio kūnų yra nekultūringa ^nų ir našlių. Tai tos moti- 

G

kambary

1 I LC IO lclOcAl Ut {*(1111 Idl loKii. 1 Uthitr j 1 cit 11 v Ik 1^* * *
Jėlės pabuvusios keletu dienų ir nesanitariška. Jei priseina inos naylčs, kurių jauni su- 

tambary’je, kur nuo gendan- svarbiam atsitikime, ar del sai111!8 ’r vYra^ buvusio kai o 

čio lavono ir nuo susirenkam į vųjų atidary ti grabų, tai ne- hūku žuvo Europos plotuose, 

čių žmonių prisigeria bakteri teikia daryti maršavimų.

jų, kurios perneštos į kitų vie-! Lavonas pervežtas lauku, 

tų, į bažnyčių, gali užkrėsti ki- da pakratytas vežant, gali bū

tus žmones, ypač jaunus vai- ti pavojinga stovint arti at

kus. Įdaro grabo. Mūsų žmonės, ati-

Jeigu aukojama gėlių vairu-įdaro grabų ne dėlto, kad rei

Francijoj, Belgijoj ir Ang

lijoj yra amerikoniškos kapi 

nės, kuriose palaidota virš 

30,000 žuvusių šios šalies ka

reivių.

Šios šalies Kongresas kit Uo

kai prie grabo namuose, tai kia, bet kad pasirodyti ma- met išsprendė ir paskyrė rei- 

neleistina jie nešti į bažnyčių įtantiems. Atidarius grabų, sa- kalingas lėšas, kad karo. mo-

_____________________________ i- -

‘DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI
ČIUS NUOLAT AUGA.

APSIMOKA SKBLB- 
TIS “DRAUGE”

J., f IT' L -“-“

f

ga yra parašyta prieš dorų, tikėjimų, to- ku, juo labiau gyvenančiam be tikslo — 

kių reik visai netylėt ir neskaityti. » Dievo, kuriam už savo darbus įeiks duo-

Paživelgę į istorijų matome, kokios 

buvo galingos, valstybės, kaip Romos 

Imperija, Prancūzija, Graikija ir kitos. 

Šiandie kų matom: iš tų valstybių beliko 

vien griuvėsiai. Kų galima pasakyt apie 

šiandieninę Prancfrfijg ir kame priežas

tis jos nykimo? Tikėjimo atmetimus, 

doroj nupuolimas...

Kurių širdyse dega Dievo ir artymo 

meilės kibirkštėes, jausdami tikėjimo ir 

doros reikalingumų, privalom neskaityt 

bedievių ir laisvamanių raštų, kurie ve

da, kaip atskirų žmogų, taip ir ištisas 

valstybes į pražūtį.

Reik kovot su bedievių raštais.
•

Objektyviai, bešališkai įr kritingai 

pažvelgę į bedievių raštus ir matydami, 

kiek teika žalos jų skaitymas, noroms ne- 

poroms verčia mus kovoti su bedievių 

raštais.

ti apyskaita. Juo žmogus labiau mylės 

Dievų, savo, reiškia, Idealų, juo labiau 

'pildys Jo įsakymus ir bus doresnis, tobu

lesnis. O žmogui be Idealo sunku išsilai

kyt doram ir kų gera padaryti artymo 

ir visuomenės gerovei. Tų kilnųjį Idealų 

bedieviai slopinu ir stengiasi išrauti iš 

žmonių širdžių.

Bėdevių raštų yra tikslas, kad pa

likti žmogų bejėgį, silpnutį, it kūdikį, f 

Kaskart vis labiau žmonija trokšta lai

mės, gerovės. Be abejonės, teisingas yra 

reikalavimas. Bet ne tuo keliu eina į 

laimę — doros principų įgyvendinime glū

di laimingoji žmonijos ateitis. Taigi ir 

reikia įgyvendinti lie doros dėsniai, ku

rie teikia žmogui laimę, gerina jo būvį, 

valstybes padaro tvirtomis, galingomis...

Tėvynės meilė ir-gi verčia mus kovo- 

i ti su nedorais bedievių raštais. O tie ko-

tikėjimų, kokios šlykštynės, tai skaityto- ŽUnoigiis iš -įgitaties yra linkęs dau- 1 vos būdai yra geriausi šie: doras jaunuo

ju* su autorium pergyvena visa tai, kas giau į blogų, negu,1 į gorų. Dėlto žmogui menės auklėjimas, doros organizacijos ir 

ten būva rašoma. Dėlto, žinant, kad kny- išsilaikyti tobulam nesuklysti labai sun- 1 dora pagrįstos mokyklos.

Dorų knygų ir laikraščių skaitymo nau
dingumo*.

Kokių žmogus gauna naudų iš skaity

mo gerų raštų sunku ir aprašyti. Pav. Šv. 

Ignotas Loyola ir Šv. Augustinas.

Šv. Ignotas Loyola yra gimęs 1491 m. 

Loyolos pily Novaros kunigaikštijoj, 

šiaurinėj Ispanijos daly. 1521 m. tapo 

karžygiu ir dayvavo karuose. Kartų kare 

su prancūzais Pornpeliunos pily tapo su

žeistas. Tais pat metais (1521) Varumio 

susirinkime galutinai Liuteris numetė sa

vo kaukę. Jis kreipėsi į Vokietijos kuni

gaikščius, vadindamas juos į karų su Ka 

talikų Bažnyčia.

Už tat Apvfeizda taip lėmė, kad toji 

Baižmyčiai žuizda, kurių Liuteris padarė, 

būtų gydoma. Į tų darbų ir tapo pašauk

tas kaižygis Ignotas, apsireiškimu Apaš

talų Kunigaikščio.

Igūotas mėgo skaityti kariškas apysa

kos, bet, jam sergant, paprašius apysakų, 

buvo paduota Viešpaties Kristaus Gyve

nimas ir Šventųjų Gyvenimo žiedai.

(Bus daugiau) . i l

/
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LABDARYBĖS SKYRIUS DEVINTO SKYRIAUS MOKSLEIVIAI.
GRAND RAPIDS, MICH.

simena mirusias skyriaus na- kaus, gegužės 13 d., 1926 m. 

res, užprašydamos Mišjas Av. Šiame susirinkime suorgani-

draugijose ir ten, be abejo, 

nuoširdžių ir darbščių talki

ninkų surasime. Juk nėra pa- 

Labduringosios Sųjungos iš- šauly lietuvio, kuriam nerūpė- 

važiavimas j labdarių nupirk-J to. tie labdaringieji darbai, ka

lųjį ūkį, kaip jau žinoma, į- riuos laialarii} sųjunga dirba, 

vyks birželio 1 d; Labdarių

LABDARIŲ ISVAŽIAVI 
MAS Į LABDARIŲ ŪKĮ.

Kovo 1 d. baigiasi morgi- 

džius ant mūsų ūkio. Reika

linga atnaujinti. Kreiptųsi į 

mas tam, kad supažindinus lie; Metropolitan ^banka. Kol kas 

tuvių visuomenę su labdariųįatsakymo dar nėra. Morgi- 

isigytųja nuosavybe ir kad *l^ius yra Dabar eina

vienų, kitų eentų uždirbus ūkio, v».ins skolos atmokė jimui. Iki 

skolų išmokėjimui. (šiol kuopos neperdaug susi-

1-ibdarių veikėjai privalo į'domėjimo tuomi vajumi rodė. 

tų darbų įjudinti ne vien kuo- Kodo*, galėtų būti geriau. Pa

pas, bet visas kolonijose drau-,)ai‘ pinigai yra . reikalingi, 

gijas, sušaukti jų susirinkimų Dėlto, kas šiame labdarybės

kuopos jau dabar turėtų pra

lieti ruoštis prie to metinio iš

važiavimo, kuris yra ruošia-,

Bėgv trijų metų, Rem. sky

rius Seserims Kazimierietėms 

aukų nusiuntė $351.50. Sese

rims Kazimierietėms Lietuvoj 

l’ažaislius aukų nusinntė

$21.50.

Nors skyrius jaunas, vienok Dėdjitiem.

zutfta Av. Pranciškaus Sese

rų Rėmėjų draugija. Prisirašė 

41 narių. Išrinkta valdyba iš 

uolių veikėjų, būtent: pinu.— 

M. tledrienė, prot. ir fin. rašt. 

— M. Paurienė, ižd. — K.

stengias darbuotis pagal išga
lės.

O. Bražaitė.

ŠV. PRANCIŠKAUS SESE 
RŲ RĖMĖJŲ SKY

RIUS.

ir bendrai pasitarti kaip sėk

mingiau įvykdžius tų gražų 

sumanymų.

Jau laikas yra pradėti rink

ti reikalingų daiktų išlaimėji- 

mams.

Kuopos savo kolonijose pri- 

valo pradėti automobilių re- 

gistranijų, kuriais reikės vežti 

žmones į labdarių išvažiavimų.

vajuje darbuojasi, tas dvigu

bai darbuojasi, o kas aukoja, 

ras dvigubai aukoja.

Malonu yra pranešti, kad 

Lietuvių Katalikų Vakarinių 

Valstybių 7 Konferencija, į- 

vykusi vasario 23 d., Dievo 

Apveizdos par. salėj, pritarė

Nuo kairės (tešinėn pusėn sėdi: A. Ix>reneaitė, A. Čižauskaitė, 

kun. J. Lipkus, klebonas, M. Salatkaitė, M. Klimaitė. Nuo kai

rės dešinėn pusėn stovi: D. Zigmontaitė, A. Klimaitė, B. Pariau- 

kaitė, O. Kriščiūnaitė, P. Matulonis, J. Kaminskas, O. Grub- 

lauskaitė, Irena Sabalauskaitė, A. Adomaitė.

LIETUVIAI AMERIKOJE

mūsų ;— labdarių darbui, iš- 

Kuo daugiau turėsime išanks-! nešant labai gražių ir prielan- 

to pasižadėjusių važiuoti savo * kią rezoliuciją. Be abejo, tas

automobiliais, j išvažiavimų, 

tuo daugiau ir publikos ga

lime tikėtis.

Žodžiu, reikia padirbėti, 

kad visų mūsų visuomenę įju

dinus ir sudominus mūsų išva

žiavimo reikalu.

Praeitame centro susirinki- S’j°He "išgarsintų, 

me kuopų atstovai jau pasiė- 

mė tikintus į išvažiavimų.

Tuoj prasidės jų pardavinėji

mas. Kuopos tame darbe lenk-

katalikų visuomenės rodomas 

palankumas daug- padės pla

čiau išvystyti Liet. Kat. Lab

daringosios Sųjungos darbuo

tę. Reikia tik, kad kuopų vei

kėjai tuo nutarimu pasinau

dotų, jį plačiai vietinėse drau-

GRANO RAPIDS, MICH.
ŠV. KAZIMIERO AKADEMI

JOS RĖMĖJŲ DRAU
GIJOS 13 SK.

!man, Chicago, III., kur Sese- 

Įrų Kazimieriečių vardu prašys 

ta idant sugrįžusius į par. su

tvertų Rėmėjų skyrių.

Nors tas nelengva buvo te

ičiau p-lė O. Bražaitė su p-le

Fiuidartores Naujos Bažnyčios
' Pirmas susirinkimas sušauk

tas gerb. klebono kun. J. ĮJjr-lanka.

~=&- ■ 1 .—------- i '("W likimu '

Alos Rėmėjos taippat atsi

žymėjo darbu laukiant ir pa

gerbiant J. E. Ark. Matulevi

čių, kuris šių parapijų laukė 

liepas S d., 1926 m.

Si dfaugija surengė parapi

jai ir vienų piknikų. Neatsilie

ka ir nuo kitų dr-jų pa

gerbime klebono jo var

duvėse jei ne darbu, tai bent

Lalai. Sųjungos centras pas

taruoju laiku yra aptekęs 

darbais ir vargais. Reikalų 

tyųiaus. Ir būs labai plpmuįbe daug, šelpiamųjų kas 

/kuri iš jų daugiausia tikietų ! kavt v's daugiau atsiranda, 

išplatins. Tai būs lyg koks kori! ° Pin*oT n^“ra- to ne

tęstas. Be abejo tikietų parda-1 .iuo^'a*s centras kreipiasi i pla- 

vinėtojų atsiras daug, o pir.i Sėtuvių visuomenę, kvie- 

kėjų dar daugiau. Čia, rodosi,1 ,p’a 1 draugijas ir orga-

ir glūdi mūsų išvažiavimo pa- m^ijas.

sisekimas..

KITI REIKALAI.

< Labd. Sųjunga dabar turi 

1 ant savo ranku penkis ligo- 

!nius ir suvirš trisdešimts šel

piamų suvargusių šeimynų.

Jau buvo kalbėta apie mūsų1 Kiekvienas gali sau įsivaiz- 

drnugijas ir labdarybę. Kuo-Įduoti, kiek tai reikalinga pa- 

įkiš turi pasistengti, kad vi-! dėti pastangų, kad juos tin-

sas draugij&s į labdarių są

jungų ir jos naudingų darbų 

įtraukus. Turime užsibrėžę 

daug ir didelių darbų nuveik

ti. Vieniems'būs sunku, (lau

kime talkininku. Ju ieškokime

kainai sušelpus. Ir .tokie dar

bai yra nuolatiniai. Del to 

mes dažnai ir kreipiamės Į lie

tuvius, kad stotų j Labd. Sų- 

jungų ir būtų nuolatiniais na

riais, kad tass gražus labdarin-

JAUNŲ ŽMONIŲ KLUBO, GRAND RAPIDS 
MICH., VALDYBA.

Fundartores Naujos Bažny
čios.

1924 metais, p-lė O. Bražai

tė ir p-lė O. Aležaitė tapo iš

rinktos atstovėmis 42 kuopos 

Moterų Sųjungos 10 Sei-

gųsis darbas ir toliau galėtų 

eiti.

Serga p-ni Naugžemienė. Ji 

yra Av. Kryžiaus ligoninėj. į 

Tai viena iš žymiausių ir Į 

darbščiausių narių. Del to ap-1 

lankykime jų, paguoskime. ■ 

Linkime gerb. veikėjai kuo

greičiausia pasveikti.

A. Nausėda,
%

Centro pirm.

LABDARIU CENTRO 
VALDYBA

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

Rašt. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė.

(2d. Kun. F. Kudirka 
2334 So. Oakley Avė. 

AGITATORIAI.
Kun. K. Matulaitis

2334 S. Oakley Avė.
V. Duoba

2328 W. 23rd St.
I. Dimša

3230 So. Emerald Avė.,
M. Alikas

10555 So. State St. 
Visokiais Labdarybės rei-

I

kalais kreiptis i valdyba arba 
agitatorius.

Iš kairės į dešinę sėdi: C. Šakočius — 

koreppondeneinis rašt., F. Uzaa — pirm., M. 

Zalenas —♦ sekr.; iš kaitės į dešinę otov'į: A. 

Margelis — ižd., J. Kviebkanskas —• mar

šalka, A. Satnlku — vice-pirm. •

— O. Bražaitė, įžd. — A. Jo- 

vaišiukė, tvarkdarė — A. Ab- 

romaitukė, korespondantė — 

Ona Margelienė.

Būdama pilna energijos val

dyba ir visi nariai pirmiau

siai stengėsi nupirkti bažny

čiai Kalėdoms Betlejaus Stai- 

nelę su įvairiais reikalingais

Zenith Radio
1930 Modelis

O. Aiežaite stengėsi Seserų į dalykais, kuri kainavo $160.-

prašym'ų išpildyti. Spalio 6 d,. 

1924, susirinkime prisirašė 

penkiasdešimts devyni nariai. 

Vėliau sk. pasididino iki 83 

narių.

Pirma valdyba išrinkta pir-

(X). Vėliau įtaisė elektros lik-, 

torius už $150.00. Bažnyčios 

reikalams aukojo $84.50. Reni.' 

skyrius prisideda aukomis prie 

klebono varduvių. Visados da , 

lyvauja procesijose, prisideda

mininke — O. Aležaitė, rašt.'prie papuošimo bažnyčios, at-

United States Lines
Teikia Amerikos Lietuviams Patogiausią šių Metų 

Ekskursiją j Lietuvą Didžiu Laivu

GEORGE VVASHINGTON

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

TELEFONAS YARDS 4669

AUTO

Modelis 60, 9 tūbų, su screen grid tūbomis, Nauja kaina

4
• - j i - .,1

- - ■ i 5
Turime didelį pasirinkiblj Zenith Radių su fonografu 

krūvoje, labai gražiuose kabinetuose, groja radio ir 

groja rekordus.

’ ♦ -T •
•į i t
i I , /

Suteikiame lengvus Išmokėjimus

— be tūbų

IŠGIRSK LIETUVIŲ DAINAS PER RADIO

Kas nedėldienj nuo 1 iki 2 po pietų iš stoties WCFL 
970 kyloeykles ir

Ketvergnis nno 7 iki 8 Vakaro iš stoties WHFC 
. 1420 kyloeykles

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

................................ fc f - • - 
■MG-
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UETUVUI AMERIKOJE
GRAND RAPIDS, MICH.

Pastarosios, nors nesenai at

vyko, bet jan daug gera nu

veikė parapijos labui. Mūsų 

mokykla dabar visais žvilgs-

ro Coimnunity salėje. Svečių 

buvo daug. Puotos “Toast 

niaster” buvo J. Mockus, Jr., 
kuris savo iškalbingumu ir

(Tųsa nuo 3 pjisl)
niais stovi pirmoje eilėje tar- sveiku jumoro daug linksmi- 

pe Amerikos lietuvių mokyk-

Daug prisidėjo prie Seserų 

namo, nupirkta reikalingų da-( 6iais nietais devin.

l\kų. Į \ iošų,jį kamlmiį nu- Įas Tuomi mokykla

pirko gražų kilimų, į miega- j AukStesnių lnokykhj

mus kambaiius 4 kilimus, be jaįpsnj Devintame skyriuje 

to kitokiais būdais prisidėjo 'dėstonm. H Ethics, 

prie medžiaginės seserų para

mos.

no inešė. Jaunavedžiams su 
linkėjimais įteikta daug ir 
dovanų. Į vestuvių puotų atsi
lankė visi trys mftsų parapi
jos kunigai.

X BesiSnekučiuojant Cice- 
roje, Štai kas tenka girdėti. 
Bako: ‘‘Jeigu neturi skolos, 
tai leisk kad tau kas nors 
‘supriae party’ suruoštų. Po 
‘party’ skolos turėsi”.

X A. Valančias dabar yra

Ciceros “Žemaičių” organiza
torius ir “Storasta”. Jis vi-

isut puikiai žemaičius atsto-
Mūsų radio stotis sveikina Garbė

jaunavedžius Skirius ir linki

geros kloties ir laimės gyve- [ Mūsų parapijos komite-

nė ir Reikauskienė nenuils

tančiai dirba.

X Mirė 80 metų senukus 

Pranas Kasmauskas. Iškilmin

gos laidotuvės įvyks ketvirta

dienio ryte, 8:30 vai. Laidotu

vėmis riipinasi sūnūs Petras 

t Kasmauskas.

X “Boy Scouts Masters” 

,painokų kursus ima: W. Urba, 

Tamašauskas ir p. Žickus.

Gerb. knn. M. Švarlis yra skau aukštuosius agronomijos mok 

Į tų Vadas ir “cliief niaster”.

X Ciceros miestelio šaly- 

gatviai jau pradėjo dabintis 

gražiais medžių pumpurais.

{Graži saulutės šypsena tai da

ro.

sius.

KRIMINALINES POLICI
JOS DIREKTORIUM

Nuo vasario 3 d. paskirtas

Iš Čekoslovakijos grįžo p-lė 

Į Janina Gineitytė, ten baigusi

pulk. Įeit. Rusteika, ligšiolinis 

Telšių kairo komendantas. P. 

i Staškevičiui paliktas senosios 

pareigos. “R.”

Algebra, Englisli,

' History, ldteratnre, 

pabar yra 6 Amžini Nariai, Training 

būtent: V. Paltarokienė, M.

Slavickienė, A. Jaruševičius,

A. Mdckeliūnienė, V. Mickie

nė ir viena neskelbia savo var

do.
M. Paura.

Ancient

Manual nįme.

I X Klieriką.* A. Šileikis, Jo 
Be minėtų mokslo šukų, da no gįiej^o^ >ūnns, randasi Mer 

cy ligoninėj, Chicagoj. Pada

ryta operacija. Ligonis links

mas ir sveiksta. Linkime grei
tai pasveikti.

mokinama ir “typewriting’

CICERO, UL

PARAPIJINĖ MOKYKLA.

Nuo 1907 iki 1928 metų mo

kyklų vedė ŠV. Domininko 'Se

serys. Parapijonai visuomet 

bus joms dėkingi už jų triū

sų vaikelių auklėjime.

Rugpiučio 22 d., 1928, Jo 

Ekscelencija vyskupas J. Pin- 

ten pavedė mokyklų Šv. Pran

ciškaus lietuvėms seserims.

■“ bunco party”. 

nemažai. Pelno

tuvės.

tenkinančiai kaip PAIN - EX- 
PELLERIS. Jie nandoja ji nuo 
Perialimų, Skausmų, Krutinėję, 
Galvos Skaudėjimų, Pečių Gėli
mo, Skaudamų Muskulų, Sustin
gusių Sąnarių, lisinarinimų, Nu- 
simušimų, Krumatiikų Skausmų, 
Neuralgijos ir t. t. Ir greitai jis 
susilaukia neįkainuojamos pa-
^Tfk persitikrinkite. Kad gauna
te tikrąjį. INKARO vaisbazenklis 
ant pakelio yra jūsų apsangotoju. 
Savo turiniu brangi ir įdomi kny
gutė yra įdedama su kiekviena 
PAIN-EXPELLERIO bonka.

7%» Zašors/orros oF
Ad. RICHTER «y C<
BSARYAND SOUTH FIFTH gTS. 

BROOKLYN, N. V

Radio Stotis AP2.
X L. V. 14 kuopa parap. 

svetainėj, vasario 22 d. vaka

re, surengė šokius. Svečių 

buvo nemažai. Pasisekė.

X Lietuvaitės merginos tu

rėtų saugotis svetimtaučių 

vaikiščių, nes jų nemoralūs ap 

sėjimai piktina' 8. ypač

lietuvius jaunikaičius.

X Sekmadienio vakare, va

sario 23 d., parap. svetainėje 

Moterų Sųjųngos Vietinė kuo

pa surengė

Svečių buvo 

liks.

X Vasario 23 d., 1 vai. po 

pietų, Šv. Antano bažnyčioje 

įvyko labai iškilmingos, ves- 

J. Ski-rius su B. Miko-

laite priėmė Moterystės Sa

kramentų. Abu jaunavedžiu 

priklausė parapijos chore, j 

Pats klebonas davė šliubų iri 

pasakė gražų pamokslų, Baž-! 

ųyčia ir altoriai buvo elektra Į 

apšviesti, bažnyčios takasj 

baltais divonais išklotas. Pa

rapijos choras, vadovaujant 

vargonininkui p. A. Mondei- 

kai, giedojo “Veni Creator”. 

Bažnyčia buvo pilna 'žmonių.

Vestuvių puotų iškėlė jau

nosios tėveliai. Ji buvo Cice-

NAUJAS 1930

i tas visu šturmu rengiasi prie 

Užgavėnių vakaro.

X Šv. Kazimiero Akad. Re 
mėjų skyrius ruošiasi prie šv. 
Kazimiero dienos. Ruošia pui
kų vakarų, kovo 9 d. Akade
mijos naudai. Ponios Petrošie-

5>u Mušt Ride in it
then no lesser car can satisfy

Jus turite pasivažinėti Naujuoju Essex Chal
lenger, kad sužinoti kų ši kaina nuperka. 
Kiekviena laiko minutę jus busite stebinami 
tuo, kaip daug daugiau jis duoda — dau
giau greitume ir padėjime — daugiau didu
me, ruimingame ir patogumuose asmeninio 
komforto — daugiau pilnume, gražume ir 
puikume įrengimo

Tai reiškia, jus niekad nebusite patenkinti 
jokiu prastesniu karu. Kaip daug jis ski
riasi nuo visi} kitų žemos kainos karų. 
Štai kodėl jįs yra daugiausia kalbamas — 
plačiausia lyginamas šių metų karas.

Increased Power 
Greater Speed 

Faster Get-away 
Increased Economy 

Longer, Wider, 
Roomier Bodies

PILNAS EGZAMINAS 

$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit paa 

tikra 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 išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką tr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėje pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Scope —• Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas tr Vi
siškas bakterlologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aS pa.lnud’1 
jus gydyti, tai jūsų 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 užsiscnėjuslą, Įsi
kerojusią, chroniškų, ligą, kuri ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėjo pas 
mane.

- DR. J. E. ZAREMBA

. SPECIALI8TAS 
I n ėjimas Rūmas 101d

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo B Iki 1 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
P© »l«tų

— yra 

gera kaina 

už gerą dantų 

košelę—

LISTERINE
TOOTH PASTB 

Large Tube

25*

IštoMThiMs ir pagerintas, su „ nauju COLOTliRA Dynamlc spoak- 
C ražus kaMtactas, kainos sumažintos.

Modelis 90. kaina su tūbomis ir viskuo už $116.50
Modelis 102, Fonografas ir Radio krūvoje, nau

ja kaina, su tūbomis, su Viskuo

Dykai demonstravimas Jūsų pačių namuose.
Tiktai $10 tereikta įmokėti,
KITUS LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS. 

Krautuvė atdara kan vakaras.

$205.50

Išgirsk lietuvfę dainas per Radio
kas nedėldienį nuo 1 iki 2 po pietų Iš stoties W. <C. E. L. 

• 9to kllocykles Ir
Ketvergais nmo 7 Iki 8 vakaro Iš stoties W. K. F. C.

1420 kllocykles.

Jos. F. Budrik, inc
■ 3417-21 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

Pergalingas buvo pirmas Chai- 
lenger. Nepaprastds pasiseki
mas Naujojo Essex Challenger. 
Kiekviename vertesniame ban
dyme — veikimo, gražumo, 
vertės, kainos.
Savo visiškai naujomis linijo
mis nito radiotoriaus ir fen
deriu iki užpakalinės lemputės 
ir nuo kelio ilki kiek žemiau 
nuleisto, stogo, jis iššaukia 
susidomėjimą. ( Jo skirtinga, 
graži išvaizda kiekvieną. pa
traukia.
Savo visišku pilnumu ir pui
kumu kaip iš vidaus, taip ir 
iš lauko — savo rūpestinga aty

da j tinkamumą ir gražumą jis 
prilygsta brangiesiems.
Veikime Naujasis Essex Chal
lenger yra tiek pat toli pažen
gęs j prieki. Turi daugiau jė
gos. Jis duoda, daug daugiau 
visoje veikimo plotmėje. Tas 
didesnis nuojėgumas sutaupi- 
na tariamas jtempftmo pastan
gas, kas reiškia ilgesni tarna
vimą.
Iššaukimas palyginimui daro
mas yra visiems. Naujasis 
Esstx Challenger yra "priro- 
cfyk man karas”, kuris reika
lauja teisės {.rodymo. Kaina 
yra prieinama kiekvienam.

X .. • \

Coupe $735 (icftft HufttMeSoaf 
$750)—Co«cM7tf5—Sftvutorrf 
Sedan S82S — Tourtng Sedan 

9873—Brougluun S89S- 
Stnuedan 9998.

Pricej f. o. b. Detroit, Factory

(ncluded in Standard Eųuipment: 
Four two-wiy ahock abaorbers 
—starter on daah—radlntor sbot- 
Mn—etocaadlock—olBctric taol 

and oil gauge on daah.

HUDSON MOTOR CO. OF ILL.
2220 So. Michigan Avė. Tel. Calumet 6900. Kreiptis į artimiausią pardavėją

Buckingham Motors, Ine. 
3948 N. Damen Ate.

Lincoln Avė at Irving Park 
Blvd., Buckingham 2310

Hudson Motor Co. of Illinois 
Evanston Branch 
1820 Ridge Avė.

Sheldraku 2300 Universlty 720 
Hudson Motor Co. of Illinois

North Side Branch 
6259 Broadvvay 
Sheldrakė 7210

Kejatone Motor Sales Corp. 
3143 W. Lawrenco Avė.

Keystonc 3400 
and

4940 N. We8tern Avė.

North-Wost Hudson Co.
6715 Olmstead Avė. 

Edison Park, III. 
Newcastle 3150

A. W. Person
Highland Park, III. 

Highland Park 2492 
Plamondon Motor Co. 
4824 Shcridan Road

Longbeach 1818 
I’ortage Park Hudson Co. 

4101 Milvvaukee Avė. 
Pallisade 1860 

Berivyn Hudson -Eseex Co.
3145 Oak Park AV«. 

Berwyn. Iii. 
BerVvyn 331

Grandau Motor Car Co. 
439 Madison St.

Oak Park, Ui. Euclid 6917 
Crandall Motor Car Co.

Of Mayvvood
51 Lake St. at First Avė. 
Maywood, III. Maywood 360 
Hudson Motor Co. of Illinois

Logan gqnar» fira.ich
2647 MMnatfkee Avė. 

and
2401 Logah Blvd 

Spanlding 3-800
Hodson Motor Co. of Illinois 

Parknay Branch
8308 W. SForth Avė. 

Albany <B1B

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

This Is a Famous Vlvanl 8st nnd tn- 
<ctudpR fkee |»owrt«r, $1.00; Rouss. Tie, 
Tlssue Croam $1.00, Dopllntnry $1.00, 
Karlai AstrMgnnl $1.M. Bath Salt 1.00. 
Tol lot VVatar $1.1$. Prrfnuie |S.7». Brll- 
llaartna 7!c, Bkln VVhltaaar TSe. Totai 
Valse $11.00 Spėriai prlos, $1.17 for atl 
ton platina to latrortuoo thta Hna.

Vardas .......... ..........
Adresas...............................
Siunčiame per pafltą COD 

Pinigai grądkiaml, jei
' įiepsten-klntas.

Bca Vsn 580-5th Avenue, Nctv York

TUBBY T a•And Hank is a
’ 1HER6S Mo u%e -talkia/, hank \ 
VoucerrtAiMLH' Ane -r«e hotplm* i 
ųiEARItf THAY S^CLU NEU1 COLLAR. 
t 8ou<»ht vov as a CHAMPfcaasfiAMP 
IELT wn« PAR.T OF THE Pft»XC KOMEV 
Vou MOM AT THE &06-SHON 

Ale those oiamom's an peagls 
l AM CVglES M AK t t*T U10R.VH THE? 
< ♦ tę.oo i paid for n ^.^.^<3

r tX3WT to©* *T Mt t«f
That ha*)*- »<A*rt 

TT * AUL CAAIPK. 
\ *>Ea<7 'cm Twrr w*4



Ketvirtadienis, Vau. Žf, 1936 O W K ū O M B-—■“■S
LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBO, GRAND RAPIDS, MICHIGĄN BASEBALL TYMAS.

Iš kairės j dešinę sėdi; R. Gedris, menedžerius ir kapitonas, J. Virkstis, Nausėda, A. Kveder, V. 

Nausėda, V. Šeiva, menedš. pagelb.; iš kairės į dešinę stovi: V. Tauter, A. Daukša, A. Stroikis, J. Bag- 

don, F. Skistinias, M. Mazgalis. (Žiur. koresp.).

Re* Tel. Mtdway 6«12

i DR. R. C. CUPLER
I

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
į Oakley Avenue Ir 24-tas Street

Telef. Canal 1713-0241

DAKTA R A I
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos: 9 Iki 1>. 1 Iki * 

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėilai. dien*. Ir 1:14 Iki 9:34 vakstte
lr Ketvertais vakare

1 4608 S. ASHLAND AVE.
Netoli 4«th Street Chicago. IIL

Ofiso Tel. Virginia 0024
Rezidencijos: Vas Buren 1312

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. 
Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 

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

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. W estam Avenae 

Tel. Prospeot 1021 
Rezidencija 2259 So. Leavltt SL 

Tel. Canal 1219
Valandos: 1-4 po pietų Ir T-8 v. v. 

Nedelloj pagal sueltarim*

Ofiso TaL Victory >487
Of. lr Rea TeL Hemlock 2974

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

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESLAN AVE.

Ofiso Vai. Nuo 9-19 rytate: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-8 po 
piet. Utarn. Ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutari ma.

Ofiso Tel. Canal 2118
Lafayette
t

0098

CHICAGOJE
vesti elektrines altorių pagra- ir duos a Drauge’ jo tikrų

Namų Tel.

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 s. HALSTED STREET

ĮSPĖJIMAS.

Brighton Park. — šiuo no

riu įspėti, ir apsaugoti, Brig

hton Parke gyvenančius lie

tuvius katalikus nuo įvairių 

valkatų, išnaudotojų.

Kaip seniau, taip ir dabar 

atsiranda valkatų, kurie, už

simovę apykaklę, pasivadinę 

kunigais arba misionieriais, 

lando po namus vyliodami iš 

žmonių sunkiai uždrbtų cen 

tų.

Kad panašios komedijos ne

atsikartotų, patarčių tas vai 

katas brukti laukan iš savo 

namų. Kunigas arba misionie 

rius be mano leidimo po para

pija niekuomet nėra J<olekta: 

vęs. Jei eina kunigas poi para

pijų kolektuodamas kokiam 

nors kilniam tikslui, apie tai 

skelbiama katalikiškame laik 

raštyje ir iš sakyklos mūsų

mieji mūsų jaunimų nenusta- 

ytų prieš lietuvius.

Dailioj nuotaikoj pasibaigė 

posėdis, besidžiaugiant iš Lie

tuvos gautuoju “surprise”.

L. K. S.

MARQUETTE PARK ŽINE- 
LĖS.

I zinnno sviesas.

X Pereitame trečiadienyje

Aušros Vartų mokyklos auk

štųjų skyrių mokiniams teko 

pamatyti šv. Kazimiero Aka

demijos labai gražų origina

liai perstatytų iš dabartinės 

Lietuvos gyvenimo vaizdų. 

Taip kilniai patrijotinį pers

tatymų vargiai kur-nors kam 

teko matyti. Manau, rasis iš 

mačiusiųjų gabių pranešėjų

X Marųuettparkieeiai visu

V l
snuukumu rengiasi prie Už

gavėnių vakaro, kuris įvyks 

kovo 2 d. Gimimo Panelės Šv. 

par. svet., 7:30 vai. vakare. 

Visus kviečia rengėjai atsi

lankyti.

X Gerb. pralotas Maciejaus

kas kovo 16 d. pradeda mūsų 

parap. bažnyčioje Misijas. 

Nuo kovo 16 d. iki 23 Misijos 

bus moterims, nuo 23 iki 30 

— vyrams.

ADVOKATAI

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St.. Room 1701 
Tel. Randolp* 0331-0332 Vai. 9-8 

Vakarais
>241 SO. HALSTED STREET 

-Tel. Victory 0562 
7-9 ♦kl. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčioa
A

JOHN B. BORDEN

aprašymų.

REDAKCIJOS ATSAKAI.

V. P. Mačekoniui. (North 

Side). Tokius korespondenci

jos, kurių tamsta prašote pa

talpinti “Drauge” vasario 27 

d,, redakciją neturi.

NAMAI

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

Ofiso Tel. Kedzie 0482 

Rezidencios Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3600 W. Roosevelt Road 
Kampas Centrai Park Ave.

VALANDOS: 2-4 po piet, 7-9 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10-12,

Tel. Canal 6764 Republic 8466

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS

IK OBSTETKIKA8 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

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

Nedėliomis ir ųpredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 

Ir X-RAY
2130 AVEST 22nd STREET 

CHICAGO

X Kovo 2 di. kun. pralotas 

bažnyčioje, o be to da duoda- ,Macijauskus pradeda Misijas 

ma liūdi jimas su mano para-

šu ir parapijos antspauda. Tai 

taip yra tvarkomos rinklia

vos viešiems reikalams. •

t
Pasivadinusius save kuni-!

West Pullman Šv. 

Povilo bažnyčioje.

WEST SIDE ŽINIOS.
valkatas brukit laukan

gaiš vm«<zv«s Miun.il įaunan,
ir praneškite savo parapijos1 

kunigams, kurie žinos kaip 

panašiuose atsitikimuose pa

sielgti.
Kun. A. Briška, kleb. *

IŽ ELKOS’’ SUSIRINKI
MO.

DR. W. YOVAISH
PHYSICIAN And SURGEON 

Valandos: 11-12 ir 2-4; vakare 7-8. 
šventadieniais ir nedėlioj pagal 

sutarti
Office R. 1009 Talcott Bldg.

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

Res. Phone Forest 8949 
ROCKFORD. ILL.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Phone Armltage 2821

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutart)

i

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR

4740 Dorchester Avenue 

Tel. • Drezel 6323 
Vai.: 8 iki 10 ryto

6-8- vai. vakare

Tel. Lafayette 5798

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

Office: 4459 S. California Ave. 
Nedėlioję pagal sutart).

OPTEMITEIBTAI

Tel. Victory 8279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofiaaa lr Akinių Dirbtuvė
3265 S. Halsted St.
Vai.: 10 vai. ryto—8 v. v. 

Nedėlioj 10-12

Ofiso ir Rea Tel. Boulevard 8918

DR. A. J. BERTASH
S4e4 SO. HALETED STREET 

Oflao val&ndoa nuo 1 iki S po 
pietų ir 8 iki 8 vai. vakare 

Rea 8201 S. WALLtACB RTREBT

Tel. Hemlock 8161

DR. V. S, NARYAUCKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI 

2425 Weet 69 Street 
▼•Li 9—12 ryte. 1—4 p. p. 4—8 

v, r. Nedėlioj sualt&rua

DENTISTAI
(John Bagdžiunas Borden)

ADVOKATAS 
Petro ir j 105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

Rap. 2151 W. 22 Sk 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Rcpub. 9600

X Aušros Vartų bažnyčios! 

janitoris rado svetainėje pa- J 

mestų auskarų. Pametusi gali Į 

kreiptis į “Draugo” ofisų ir' 

• atsiimti.

Pereitų antradienį “Elkas” 

turėjo įdomų savo susirinki

mų. Atvykusieji nariai buvo

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street

Telefoną* Canal 2552
X Kazimieras Kulbis, vice-

pirmininkas Piet Vakarinės Valand°8 9 w*°’ 8:00

Skolinimo ir Budavojimo dr- 

jos, praneša, kad šioje drau

gijoje vaikus mokoma centus 

taupyti: a) mokant 12’/2c į 

savaitę, po 11 metų gaunama

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

pilnai patenkinti savo organi- ,$100.00; mokant 25c į savaitę

zacija. Kas kartų vis priside

da naujų narių. Visos Chica

gos kolonijos atstovaujamos.

Kitų klausimų tarpe buvo 

lietuvių skautai. “Elkas” pa

sirengė pagelbėti L. Vyčiams 

ir kolonijų vadams sudaryti 

lietuviškų skautų būrius, Ku

rie, amerikonukų pavyzdžiu, 

pasiryžtų tarnauti Dievui ir 

Tėvynei.
“Elkas” pilniausiai prita

rė L. Vyčių norams pasista

tyti centralinį Vyčių namų, ku

rianie tilptų “gymnazium”

“swinnning pool” etc. o taip

gi L. Vyčių spaustuvė. “El

kas” L. Vyčiams padės kiek 

galėdamas, tik laukia L. Vy

čių inieijatyvos.

“Elkas” mano, jog visose 
lietuvių parapijose šiais me
tais reikia sukurti vietinius 
jaunimui klubus, kad sveti-

tik po 6J/į metų $100.00 gau

nama, o mokant į savaitę 50c 

guunama $100.00 po 3 metų ir 

5 mėnesių. Tad tikrai naudin

ga savo vaikučius prie šios 

draugijos prirašyti, kad pri

sipratintų taupyti.

X Šiandie, 27 d. vasario 

Vyčių 24 kp. Aušros Vartų 

svetainėje turi savo susirin

kimų su “riebojo četvergo” 

pasilinksminimu, kuriame lau

kia ir kaimyninių kuopų vy

čius atsilankymo.

X Ateinančiame sekmadie

nyje Westsidietės'moterys reil 

gia šeimyninį vakarų, kuria

me bus tautiniai žaislai, gies

mės, muzika, skrajojanti kra

sa ir daug visokių įvaireny

bių, išrastų pastaraisiais lai

kais Lietuvoje. Visas šio va

karo pelnas skiriamas Aušros 

Vartų bažnyčiai, kad joje į-

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS

Į4631 S. Ashland Ave. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800
RESIDENCIJA: 

6515 So. Rockwell Street 
Telef. Republic 9722

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampan Michigąn Ave. 

Tel. Pullman 8950 lr 6977

Miesto Ofise Pagal 8utart):
127 N. Dearborn Street

Rooms 998 lr 925 
Tel. Franklin 4177

Telephone Central 6926

F. W, CUERNAUGKAS
ADVOKATAS

196 North LaSalle Itreel
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 9:19 tkl B vai. vak. 
Office; 1999 So. Union Ava.

Tel. Roosevelt 9719 
VaL nuo l iki 9 vaL

OFISAI:
1446 S. 49 Ct 2924 WaJhington
14-12, 2-4, 7-9 19-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 TeL Kedzie 1450-2451

DR. S. A. DOWIAT

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Gydytojas 
REZIDENCIJA 
4729 W. 18 PI. 
Tel. Cicero 2868

lr Chirurgai

Nedėliomis
Susitartu

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

Tel. Kenwood 5107

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

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antra ofisą (■’-> Dr. Laurai
čiu — viršuj Belakto-Rakščio aptie
kos) po nr. 2422 West Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po pleU Tel. 
Prospeot 1930.

Senas ofisaa toj paZloj vietoj: 
4601 So. Ashland Ave. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rea. 6641 8. Albany Ave. Tel. Pros
pect 1930. Nedėtomis tik pagal Bu
tą rt).

IMK T. A. D.

Office Boulevard 7049

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4646 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 347 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6669

, DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1881 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 So. Arteslan Ave. 

Valandos 11 ryto iki 2 po pietų 
6 iki 8:30 vakare

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimų kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aidų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karšt). Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua 
Atitaisau trumpų regysty lr tolimų 
regyste.

Prirengiu teisingai akinius Tisuose 
atsitikimuose, egaaminavlmas daro, 
mas su elektra, parodančia mažiau 
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
karo. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVE.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal 6222

OR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

▼•landos* Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare

Seredoj pagal sutart)

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

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

Ciceroj 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj, Pėtnyčloj 
Nuo 10 ryto Ik) 9 vakare

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN ŠMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po niųneriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

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

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

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevard 1401

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

3343 SO. HALSTED STREET 
p. p-Valandos: Nuo 

7—9
2—4

vakare

DR. HERZMAN
It RUSIJOS

Gerai lietuviams iinemaa per M 
metus kaipo patyrus gy ir to Ja*, ohi- 
rurgaa lr akušeri*.

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

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

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

5221 So. Halated Street 
Chicago, HL

Tel. Boulevard 6631

Boulevard 7189
Rea. Hemleek 7191

DR. A. P. KAZLAUSKIS
D1KTIBTAB 

4712 So. Ashland Avenue 
▼al.i Nuo 9 ryta iki B vakare

Gydo atalglaa lr chroniškas U- 
gasvyrų. moterų lr valkų pagal nao- 
Jaaatua metodus X-Ray lr kitokios 
elektros prietaisas.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 11 pietų N 
nuo I Iki 7:19 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8119 Rsa ■©. Ikon 
2238. arba Randolph <844.

Ekspertas tyrimo aklų ir pritaikyn 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kngnp. 18 St. 2 aukštas 
Pastcbėkit mane Iškabas

Valandos nuo 9:20 ryto Iki 8:20 va
karo. Seredomis nuo 1:20 Iki 12 V. 

ryto. Nedėliomis nėr* skirtų 
valandų. Room 2 
Phone Canal 0522

Tel. Armltage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOftAITM)

Dantistas
1608 Milwaukee Ave.•

Kampas North Ave. 
Northvrest Tower Bldg. Room 199 

Vai.: 9—12 ryto: 1—1:10 vai. vak.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgai 

4631 SO. ASHLAND AVE, 
Tel. Yards 0994 

Resldencljos TaL Plas* »••
VALANDOS: 

Nuo II Iki 11 dienų. 
Nuo 1 Iki l po pietų. 
Nuo T iki 9 vakara 
Nedėl. nno 19 iki II

>

dien*. »)

I

Miun.il
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D R A U O A S Ketvirtadienis, Vas. 27, 1930

S. S. b ŽINIĮĮ-ŽtNELĖS
U

i tl. vasario, Lietuvos 12 metų

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laidotu

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

Tel. Roosevelt 2615 
Arba 2516

2314 W. 23rd Place 
Cbicago, III.

HssSr

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
pa<5rabų vedėjai 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Ave,

Tel. Yarda 1741 to 1743 

SKYRIUS
<447 So. Fairfield Avenue 

SKYRIUS
1410 So. 4# Ct. Cicero 

Tel. Cicero 7794 

SKYRIUS
0201 Auburn Avenus 

Tel. Boulevard 3201

J. F. KADŽIUS
.FIGIAUSIA8 Lirr. GRABORIUS. 

CHIC.A«OJB
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr plglan negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabu M> 
dlrbystės,

OFJ8A8
S« West 10 Bt. 
Tel. Canal 01V4 
OKI RIUS: asas
8o. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4081

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Motų patarnavimu 
■rtraomat utlnlasu ir 
nebrandus, nu Datavi
me išlaidų užlaikymui 
•k yrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yarda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
! pa ' ' I

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTOJA8
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto lr miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted
St. Chicago. lll.

Tel. Vkfory 1118 
----  111 B. ‘K. "-M

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

VEDĖJAS

1650 West 46tb Street
Kampas 4lta Ir Paulina 8ts 

Tel. Bivd. 51 OI

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs. patarnausiu si m patik
liai, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplrila dėl Hermeny 
tykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 Weet 18th Street
Canal 8141

i nepriklausomybės sukaktuvės knn. gt*f.

išpildys kuopos nariai. Bus 
visko: juokų, muzikos, dainų 
ir kitokių pumarginimų. Gal 
bus leista ir biškutį pasišokti. 
Bet tikrai negalima pasakyti, 

'Šis programas yra rengia* 
mas vienu ypatingu tikslu, 
tai yra, kad pritraukus dau-j 
giau narių į Vyčių kuopa. Per. 
šį vajaus lnikų geriausia pro
ga gauti ..didžiausį pulkų nau
jų Vyčių.

Visi kviečiami atsilankyti 
ir atsivesti daug naujų narių 
su savim.

Susirinkimas bus laikomas 
McKinley park svetainėj ant 
39toš ir AVestern Boulevard. 
Prasidės lygiai 8 valandų va-

Prašojne nesivėluoti, atvykti 
laiku. Ciceros Sųjungietės 
lauks.

Valdyba.

viai basebollnink ai, norinte- 
jlai prisirašyti prie Vyčių 36 
tampos baseball tymo, atsilan 
kykit j susirinkimų bile ketver

gi} į McKinley, Pk. Field 
House, ‘‘Otli ir Westen Bivd. 
8 vai. zvuk. arba kreipkitės į 
Jos. Miller, manager, 4352 S. 
Fairfield. Tel. Lafayette 9858, 
arba Zig. Vyšniauskų — Bu
siness manager, 2517 W. 43 
St.

kalbės didi. gerb. 
J. Vaitkevičius šv.i .r

os Audi-Svetainė buvo pilnai žmonių. KųMgteEhl 
J,lvMi«« atėję netilpo ir turėjo’torij*}*. k«tt,rg«, v»«ario 2T 

M,reieja^kas kalbės ŠvėkšnosnMno Kunigams A.'d. M Mfcrį 
iv apylinkių žydams. Apie1- — — - -- ......

X Šiandien gerb. prel.

tai plačiai praneša žydų laik
raščiai. Kalbės žydų kalboje.

X Sekmadieny įvykusį Aka 
dėmi jos Rėmėjų vakarienė gra 

)&iai pavyko. Akademijos mo
kinės labai patrijotingą vaiz
delį vaidino.• ' I •
LIETUVIS KANDIDATAS 

Į KONGRESĄ.

Town of Lake. — P-nas Yac 
lovas Pierzinskis, savininkas 
Peoples valgyklos, 1628 W. 
47 St. — pastatė savo kandi
datūrų — noųiinųcįjų, į re
prezentantų J. A. Valstybių

Briškai, Karaliui, Mačiulioniui 
ir F. Vaitukaičiui ųtėjųs, ko 
miteto narys K. Zaromskis

Patinkame save ir savo Tau 
tos ypatybės, o bus lengviau 

(visų gyvenimų pakreipti į avie
pranešė vakaro tikslų ir ve- šių ateitį. f'
dėjuu, pakvietė ,larl>uotoj» P. j } Vaitkevičių.
Kv.etk,.,, kuru. p.™,aus,a pa-,
praa. parapijos <hor,> progra-.^ n#
nut pratinu .lamomis. Choras, 1^,
vedamas varg. Kudirkos, pa-1 
dainavo keturias patrijotiškas 
daineles,

naudokite retų

Vytauto Teat. Klubas lai
kys “speeial” susirinkimų ko
vo 1 d., N. P. P. Š. parap. 
kambaryje, 44tb ir Fairfield 
(Brighton Park) 7:30 vai. va
kare, .

Visi nariai susirinkite laiku, 
nes yra labai daug svarbių 
rekialų. Rengiamas “Šv. Elz- 
bėta” veikalas, kurį statysime 
per gavėnių.

Zig. Vyšniauskas, 
Business Manager.

SUDEGfi KLUONAS

Po dainų vakaro vedėjus pa/nane nut> P"no Pakalnio bri- kare. 
kvietė parapijos mokyklos dgeportmę bučernę nupirkti, i
vaikučius, kurie, sesučių mo
kytojų gražiai išmokinti, dai
liai atliko pritaikintų 16 d. 
vasario dalį, kas darė publi
kai didelio įspūdžio. Garbė

kų jis u* padarė. Taigi p. Pa
kalnis padarė dvigubų ‘deal’.

Rap.

Korespondentas.

Kongresu Jo kandidate* jau ,esut5lns ir vaiku{iamS; kurie
įtraukta į kandidatų sųrašų pasižymėjo muzikoje, daina-
Springfieldo, III. Apie tai P|vime) lošimCj Sokime ir kn, , 
Pierzinskis gavo pranešimų
Springfieldo nuo valstybės 
sekretoriaus AVilliam J. Strat
ton.

P-nas Pierzinskis yra kilęs

Ift Rt. KAZ. AKAD 6 
•KtfclAUS.

■»wo», . »Brighten Pirk. - Prisiarti
nant brangiai • šventei — šv.

North Side. — Svarbus sur 
Isirinkimas bus 27 d. vasario. 
Sueikite jubiliejaus Komisija 
ir parapijos komitetas. Ap
svarstysime nudirbtus dar
bus ir žinosime, kokios sėk
mės buvo, taip-gi ir apie 
“Apžvalgos“ • knygų, kuri

Po to sekė svečio knn. Ra-; Kazimiere Akftd. jau baigta. Susirinkimas į
ralio kalba, apie tai, kokiose (Utenoj®8 etengiasi kuo tinka- 
sųlygose Lietuva skelbėsi ne
priklausoma valstybė.

Ant galo aiškino, kad At-

1 minusiu būdu^ajienų tpąmi- 
nėti.

Mišios šy. bus laikomos

Pakuonio valsčių,] Girininkų 
kaime ūkininko Tamošiaus 
Gribausko sudegė kluonas su 
manta ir pašaru. Gaisras pa
darė 14,280 litų nuostolio. Iš 
ko ugnis kilo — neaišku. ‘R.’

Vyčių Athletic Ass’n. — 
Laikys mėnesinį susirinkimų 
kovo 7 d.. Dievo Apveizdos 
parap. svet., 19th ir Union 
7:30 vai. vak.

Visos kuopos prisiūskite 
delegatus,, nes bus renkama 
nauja valdyba, taip pat jau 
turite pranešti, katros kuopos 
turės baseball tymus, nes no
rima šį metų ankščiau pra
dėti sezonų.

Zig. Vyšniauskas,
• •• • rašt.

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Graliausias Teatras Chicagoj

Seredoj ir Ketv. Vas. 26, 27
4*S0UTH SEA ROSE”
Dalyvauja Lenore Ulric

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai- 

nos, muzika, pasaulio žinios. 
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

vyks parap. svetainėj, 7:30 
valandų vakare. Malonėsite 
atsilankyti paskirtu laiku, 

ko] Draugijų, atstovai j kurie pir- 
rnion i n n Vėl „ sm si rinkimus ma 

dabar
šį susirinkimų.

V. P. Mačekonis.

iš l^atvijos parubežio Mažei
kių miesto. Nors jo pavardė] ertininkĮį Kaune tari p^t/vo ? d., 8 vai. rytorir .visos'miau lankėte susirinki 
nerodo, kad jis lietuvis, kad namą; tik deja jis neužbaigtas*.'W°*e” priims lonėsite atsilankyti i,

Todėl pasiprašė publikos, ar .^V Komunijų, 
nesutiktų tam reikalui pnnū- '.r‘-••Tųojųn pe sumos bus lai- 
koti. Visi sutiko. kom»s IpfeM svarbus susirinki-

Kun. Karaliui ir komitetui, mas» paprastai, mokyk-

ištikrųjų jis yra tikras lietu 
vis ir tik tarp lietuvių daly
vauja. Jisai gyvena ir biznį 
varo 4-tame Kongresiniame 
Distrikte. Jisai eina nuo re- 
publikonų partijos.

P-nas Pierzinskis jau nuo 
senai dalyvauja politikoj ir 
moka kampanija vesti. Todėl 
dabar turi gerų šansų laimė
ti.

Rap.

A. L. R. K. Moterį} Sųjun- 
gos Chicagos Apskričio susi-

F. Vaitukaitis apie kilnių sve- ] I žl Trinkūnų visos narės rinkimas įvyks vasario 28 d., 
‘ • ‘turi ątsU«ftfcyti, nes. y ra labai *1930, Šv. Antano parapijos

darant rinkliavų, kalbėjo kuii. bos k^m’wyj.

cio misijų.
Aukų surinkta $160.00' daug dalykų svarstymui, t.- y. mokyklos kambary (No. 8), 49 
Vedėjo pakviestas F. Jęrec- ka« && nįstete-U Jęoųrtir 15 gatvė, Cicero, III. 

jįtą, blizgančia “akordiina*'P»-| Nepųmirtkitu antradienio, j Nuoširdžiai kviečiamos vi- 
grojo maršų, polkų ir ’valcų. arb9 uigaMėnįų vakaro. Su sos kuopos prisiųsti savo at

VASARIO 16 D. BRIGHTON 
PARKE.

Federacijos 19 skyriaus pas
tangomis gražiai paminėta 16
- g ■ . Į I 11 ■ |i t.

A. PETKUS
GRABORIUS {

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

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

Tol. Virginia 1290 .

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f 1 a * a

4603 S. Marshfield Avenue 
Tel. Boulevard 9277

JUOZAPAS
PERMINĄS

mirė vanarlo 25, 1930 m. 45
aietų amžiaua Kilio lft Mažei
kių Apskričio, Lakių Parap., 
Strtpmių Kaimo.

Talko dideliame nuliudime 
moter) Zuzaną. 3 dukteria, 
Sofiją. Prancišką, ir Jievą, 2 
aunu Adomą ir Povilą, o Lie
tuvoj lėvua. brolį lx>oną ir ae- 
serį Efrozinų.

Kunae p.ifarvotan 1807 Teo
riu f»t. Ijbiuotuvėn įvyks SeSta- 
dlcny. kovo 1. Iė namų 8:30 
vai bu* atlydėtas J DI«>'O Ap- 
vclido* bažnyčią, kurioj įvyk* 
griliilngoe pam.tldoa vž velio
nio sielą. Po pamaldų bu* nu
lydėtas į Av. Kazimiero kapines.

NuoMrdžiat kviečiame visus 
gimines, draugu* ir pažfntamiui 
dalyvauti ėlone laidotuvės*.

Mullud*:
Motorts tr Valiusi

Basebollininlj ai — Liet vi

Publika net sėdėdama šokti B110 vdfcHV Jffastfedų mūsų' stovės. Sutrinkimas prasidės 
A«e - o-o i« ™<rwX’(k|HP UM Hietj vajus. Šį va- punktualiai 7:30 vai. vak.pradėjo. Ant ' galo pagrojo 

Lietuvos maršų.
Kalba kun. A. Briška. Nu

rodo, kų reiškia 16 d. visa- 
rid.' Paskui kviečia kun. Ka
ralių padaryti antrų rinklia
vų — pribaigti $200. Taip ir 
padaryta. Visupmeriė sudėjo 
da $40.00. ' ' ;

Valio, brightonparkiečiai! lt 
Po to pakviesta ;L.' Vyčių 

36 kp. įbėgėjai atvaidinti “DA 
bar suprantu” • (komedijų). 
Lošė A. Mikalauskaitė, X. 
Stulgaitė.

Žodžiu visas vakaro progra-■
mas buvo gražus, pritaikintas 
16 d. vasario.

Valio, Federacijos 19 sky
riui, draugijų, kuopi}, komite
tui, visiems programo daly
viams ir visai publikai!

Korespondentas.

PADARE DIDELĮ DRAL»»

karų iškilmingai.
Turėsime nepaprastų progra-J PAIEŠKAU sunaus Prancis- 

kurt išpildys mokyklos uatts Liaugaudo, gyv. Cbica-
vųikųčįųį ig suaugusieji 
; t Taigi, nepamirškite

Igoj, kilęs iš Vigontiškių 
Telšių apskr. ir par.

vesti «ayo draugus ir pažįs-.'
O nesįgalėsite. Links-1tarnus,

.ia#; užgavėsime.

S. J.

k-i!

MILDA
TEATRAS

3140 So. Halsted St.

Šiandie, Vasario 26 
“EMBARRASSING

MOMENTĄ”
Dalyvauja Reginald Denny. Šį 
veikalų tėmydamas, juoksis la
biau, negu bile kada pįrmiau 
savo gyvenime.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai
Graži Muzika

{VAIRŪS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Mamų Statymo Kontraktorlus 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVE.
Telefonas Hemlock 6524

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins

4555 So. Rockwell Street

NORTGEČIAI-PASKOLOS

„IĮ* Nl
JUTU^MIGUKIZeiAI STA- 

TO HMMro VEIKALĄ.

V. LIAUGAUDIENE
Liepkalnio k.

. Nivarinų p., Telšių .apskr.

PARDUODU ARBA 
, MAINAU

Hotęlį ir penkius katidžius 
ant didelio ploto žemės prie 
Lake Mičbigan, didelė minkš
tų gėrimu dirbtuvė ir visokių 
farmų ant mainytno.

, -" JOHN Y0WAISH 
1134 Quarry Ave.

Grand Rapids, Mich.

na-

Del geriausio* rąllM 
Ir patarnavimo, Aaufctt

GREEN VALLJBY 
PRODUCTS 

OImUo »vleflų klaoM- 
alą. zvlezto Ir tuflV

Wm. J. Kareiva
flavlnlnkaa

4644 So. Paulina St
Tel. BonlevaM 18M

■į ,Labaį įdomų veikalų, pirmu 
kart Chicfgpje, lietuvių kal
boje, ruošiasi yaidinti L. Vy- 
Žių 4 kuopos Dramos Ratelis.
‘•Nora“, šio veikalo vardas, 
yra parųšytfts garsaus pasau
linio rašytojo, tbsen’o.

Ši trijų veiksmų drama yra PARSIDFODA pigiai 
begalo Mjteresinga, jog išyer- ’m««; ir lotas važiuojam Euro- 
sla į koUojikų kalbų ir yra ‘P01k Kreiptis po 6 vai. vak. 
vaidinama po visų pasaulį, j Klausk savininko. Agentų ne-

Kad davus progos ir Chi- .reikia

Marąuette Park. — Pereitų,' ? o
savaitę p. John Pakiel (Pakal
nis) šios kolonijos apsukrus 
real estatininkas ir kontrak- 
torius, 2621 W. 71 st., padarė 
stambių “deal“. Jisai turėjo 
didelį, gerų trijų fLatų namų 
su meat marke t ir grocęry. 
Tam namui ir bizniui atsira
do kostomeris iš. Bridgeporto 
>p. Visockis, turėjęs bučernę 
prie 33 PI. ir Auburn Ave. 
P-nas Pakalnis parduodamas 
namų Marųuette Parke, pri
ėmė nuo pirkėjo buėerttę Bri- 
dgeporte ir ten pavedė j^ ves
ti Antanui Gudaičiui, kurs

ęagofi Jiefciyįgms pamatyti į 
A} įspūdingų vęikalų lietuvių 
kalboj, U V. 4 kp. Dramos 
Hatelis ir etato jį sekmadieby, 
kovų 30 d-, Dievo Apveizdos

3110-12 W. 41 Street

GRYNAt MODERNIŠKI 
RAKANDAI.

Už $475 gausi gražius ra-
parapljos aųHį su tokiu prisi-i^an^as 4 kamb., tik 60 dienų 
fuoėlmu, kojp buvo jų toji vartaus. 3 šmotų šilko rayon 
neužmijtftųmoji komedija “Mo P^riaus setas, du 9x12 Wil- 

|ton kaurai, 8 šmotų riešutoterims Neifciiripluoši”.

PRANBIMAI.

vos

j j medžio valgomosios setas, 4 
šmotų miegamosios setas, lem
pos, veidrodis, 5 šmotų dinette 
setas, įvairiems reikalams sta
las, peiliai, šakelės, paveiks
lai. Viskas už $475. Pristatysi- 

padUodam ir skyrium.

dirbo jo buėernėj Mapq°Qtte mo (Oftip pųaįlinkHininimų bu 
Parke. Tai Ant. <3tidanis su-J mjįjta ’JH’Ogvelftėlin. Programų

fpfc. — Lietu 
yfiių 36 kuopa laikys me, 

labai trumpų {susirinkimų 27 8228 Maryland ave 1 apt., 1 
d. šių Mi Po nudrinki- blokas į rytus nuo Cottage 

Grovs ava, Chicago, BĮ., Tel. 
Sttnyart 1875.

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. AndreUuaas

2- 81 MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai
PMfcola sutelkiama 1 vieną dlen*. 
Parkams real estate kontraktus. 

Internationl Investment 
Oorporation

Kapitalas $500,004.88 
$404 80. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayetts 4788-4714

Užtaikau viaaklų 
luksinlų Ir ai4a- 
orlnlų daiktų, r4- 
llaualoa mados ra
lio, planų roil 
rekordų Ir t, 
raiaau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Talefonaa HEMLOCK 8888

t

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

Phone Lafayette 2619
STEVE MARKŪNAS

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

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 
namus, parupinam planus, l-mus ir 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. Renduojam Ra
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Sn visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 
2621 W. 71st St., Hotoįoek 5857 Res. Grovehill 1680


