r*

Katalikai pasaulionys turi kilnų ušdavtnj, — jneSti J Šeimynas Ir
vi
suomenę Kristaus mokslą, atnaujinti
žmonių dvasią. J€zaus širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai mūsų
uiduotia. "Draugas" padės juma tą
apaštalavimo darbą atlikti.
Užtat,
skaitykite ir platinkite "Draugą."

L1THUANIAN DAILY FRIEND
No.

70

36 A C 0 P Y
"Draugiu"

CHICAGO, ILLINOIS,

2334 So. OaUey Aveniu

PENKTADIENIS, KOVO (MARCH) 22 D., 1929 M.

ENTERED AS SECOND-CLASS MATER MARCH I I ,

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

3č A C 0 P Y

m e , AT CHICAGO. ILLINOIS UNDER THB ACT o r MARCH I. IIT*

Telefonas: Roosevelt 7791

METAI-VOL. XIV

Baisi Ekspliozija Kasykloj, Pennsylvanijoj
MEKSIKOS REVOLIUCIONIERIAI
MAZATLAN APGULĖ

REVERE MIESTUS POTVINIO PALIESTAS

PARNASSUS, Pa., kovo 21.
— Valley Camp Coal kompa
nijas Kinloch kasykloje šian
die ryte ištiko baisi eksplio
zija, kada apie 300 darbinin
kų suvyko į dienos darbus.

.*

KAS METAI 420,000,00o DOLERIŲ
IŠ VOKIETIJOS REIKALAUJA
T"

Mississippi Pavojumi Grasina

*

P o ekspliozijos i keturias
valandas apie 150 darbininkų
iš kasyklos pasprūdo kitu išė
jimu, apie už 5 maiUų nuo i nė
jimo (šafto) i kasyklą.

——

NUO DUNOJAUS IŠSILIEJIMO
TŪKSTANČIAI NUKENTĖJO
GEN. AGU1RRE SUŠAU
DYTAS

VARGIAI VOKIETIJA
SUTIKS

PARYŽIUS, kovo 22. — Re
M E X I C O ' C I T Y , kovo 22.
— Vera Cruz valstijoj suimtas paracijų konferencijoje, kaip
revoliucionierių vadas gen. J . P r a n e š t a > Pagaliau Vokietijai
•«,-..
.
,
pastatyta galutinas reikaląviM. Aguirre j a u sušaudytas.
.
.
. ./. „ _„_
jinas kas metai mokėti l,7o0,000,000 markių (apie 420,000,GEN. ESCOBAR JUAREZE 000 <lol.) per ilgą merų eile.

Ekspliozijos Laiku, 300
Anglekasiii Buvo Kasykloj

Del smarkių lietų Revere miestelj, Mass., paliete potvinis. Čia atvaizduojama van
dens užlieta Calumet gatve ir namai.
=E

MIRUSI MARŠALĄ F O C H
VALSTYBE LAIDOS

2=

Sta padilginančių vaistų.
Nfcko

negeJbėjo

CHICAGOJE

Kitų darbininkų likimas ne
žinomas.
Kada liepsnos ir durnai kiek
praretėjo išėjimu (šaftu) ėję,
tuojaus imta darbuotis įsilei
sti j vidų, pažiūrėti, kas ten
dedas ir gyviems duoti pagelbos, jei toki ,ten yra.
Pagelbą nešti anglekasių bū
riai iš visų apylinkių suvyko.
Leistis į vidų yra pavojaus.
Požemiuose gaisras.

2INIOS IŠ LIETUVOS
BEDARBIAI APGULĖ
BURMISTRĄ

VENGRŲ KARO ATSTO
VAS PABALTIJO VAL
STYBĖMS

Bet nusidėvėjusi, maršalo
Mirė kreseje ties langu
širdis atsisakė veikti i r mar Žmogžudystė ir saužudyste
" I d . Štirne" praneša, kad
sėdėdamas
F
r
a
n
k
Kabella,
35
m.,
konšalas mirė.
paskutinėmis dienomis didokas Vengrų karo atstovas Paba
Liko našlė žmona i r trys kuravo su Frank Krupa 37 ^
w
ltijo valstybėms rotmistras
111
;
PARYŽIUS, kovo 22. — M i - v e d u g i o g d u k^t ei rTy gi Vienatinis!
Vion*tini« rn.- *»*»
Anas pirmasis buvo kar- r j
Lui'i
-i i
Lany atvyko į Kauną ir įteikė
J F A R E Z , Meksika, kovo 22. Vokietijos vyriausias dele- rūsio maršalo Focho laidotu- ^ ^
ir reikalavo
s u m i s p r a ^ u s i a i n k a . penteris ir gyveno Stiekney, miesto valdybą
mūsų vyriausybei savo pasky
— Čia atvyko vyriausias xe- gatas Schaeht, valstybės ban- v ė s įvyks ateinantį antradienį. r e žuvo.
antrasis — avalinių taisyto darbo. Burmistrui nedavus jo- rimo raštus. Kaune prabus ke
voliueijos vadas gen. Escobar kos prezidentas, išvyko Vokie- Gedulingosios pamaldos gal
^ T
santarvės valstvbės Jaa, Lyons. Tas ir kitas nore- į ™ ^
^
į s a k y m o ir
miesto
valdybos tarnautojams
__i_
• ikariuomenę
:
.patikrinti.
_ _ . - i • _*i f tijon
* ; ^ „ tuo
+ ,,~ «reikalu
„U«-*; o„
^r i
«.
» . ,
- -.
Visos s m a r v e s
v a i S i y D e s *>
J
TniPKtrv vflMvhnft
t n m p n t m A n i s lias dienas i r ' p a s k u m vyks į
A ; i , A i n pasitarti
su Notre
sakosi
Dame katedroj
bus.
jo vesti Mrs. D. Maclia, 29 m.
išsiskirsčius, bedarbiai burHii : Rygą. Ten gyvens nuolatos.
*
mirusj maršalą aukštai pager- našlę.
valdžia k pramoninkais.
strą uždarė jo kabinete, prieš
REVOLIUCIONIERIAI ANT Spėjama, vargiai Vokietija Pirm laidotuvių maršalo lavo- m a
Pagaliau našlė palinko prie
tai nutraukę telefono susisie
nas vienai parai bus padėtas
MAZATLAN
sutiks mokėti tokią aukštą su po "Triumfo V a r t a i s " pul
2 0 ŽUVO A N T GELEŽIN ano pirmojo. Tad K r u p a nu
RETAS ATSITIKIMAS
kimą. Taip burmistras buvęs
vyko į Stiekney, jKapellą nu
mą. Tad konferencija krizio kai pagerbti.
KELIO
MEXICO CITY, kovo 21. — susilauks.
šovė ir pats nusižudė nusišau uždarytas daugiau kaip 5 vai.
Bernatonių kaime uk. J . MaVėliau apie tai sužinojusi pri
Revoliucijos generolas Iturbe
PARYŽIUS, kovo 21, —
TORONTO, Ont., Kanada, damas.
puolamai policija burmistrą minsko karvė atsivedė niekam
su 3,000 kareivių puola Maza- N U O DUNOJAUS IŠSILIE Mirusiam maršalui Foch ruo- kovo 22. — Du Kanados Naišleidusi.
" R . " nematytą teliuką, kuris turi
iamos
tlan, Paeifiko pakrašty.
JIMO DIDELI NUOSTOLIAI «
iškilmingiausios fran- Uįonalio geležinkeuo pasažie Merginą nušovė, kitą sužeidė
du snukiu, abiejuose snukiuo
cuzų
tautos
laidotuvės,
kokių
rinki traukiniu susidaužė už
Theodore. Freeman, 23 m.,
Čia reiškiama baimės, kad
GELEŽINKELIŲ KONFE se yra dantys ir po liežuvį, dvi
Francija
nuo
Napoleono
laikų
BRATISLAVA, Čekoslova
iš Naperville, nušovė Miss
40 mailių nuo P a r r y Sound.
miestas turės revoliucionieria
RENCIJOS NUTARIMAI kaktos ir keturios akys. Kak
nemačiusi.
20 žmonių 'žuvo i r keliolika Margaret Weismantel, 22 m.,
ms tekti. Tada jiems atviras kija, kovo 22. — Dešinėje Du
las vienas, o daugiaus viskas
Kada
maršalas
mirė,
prenojaus
urjlės
pusėje
tūkstan
ir
sužeidė
Dean
Perry,
23
m.,
sužeista.
kelias butų užimti Guadalaja"F. B . "
"Izviestija" žiniomis, pa paprastai.
čiai
šeimynų
neteko
savo
nam
t
e
a
f
Poincare
tuo
laiku
bu
kurs
aną
lydėjo.
Žmogžudis
ra, gi iš tenai ant Mexieo Ci
baigė savo darbus Sovietų Ru
mų, gyvulių ir visos mantos Į VO parlamente. J i s pirmutinis NAUDOTI AUTOMOBILIAI suimtas.
ty patraukti.
Šiemet baigė Lietuvos uni
sijos, Lietuvos, Vokietijos, La
upei išsiliejus. Panašių potvi- momentaliai nuvyko į mirusio
EUROPAI
tvijos'ir Estijos konferencija, versitetą i r gavo inžinierių di
nių nebųta čia nuo 1872 m.
maršalo namus, kur mirusio
Mirė politikierius
NORfiTA GENEROLĄ
plomus šie asmens: J . Jasiukuri
svarstė
sovietų,
lietuvių,
žmoną suramino i r pranešė,
BERLYNAS, kovo 22.
Farmoje, Wisconsine, mirė
PAPIRKTI
kaitis, B. Indurskis, Indriūnas,
vokiečių
tiesioginio
krovinių
MISSISSIPPI U P E RAU- kad laidotuvėmis užsiims vai- Amerikoj gaminama galybės Bernard J . Grogan, 58 m., bu
*
į
susisiekimo tranzitu per Lat N. Berulis i r P. 3teikumas.
naujų automobilių, tad atsi-jvusios 18 wardos (šiandie 27
MOJA
DOUGLĄS, Ariz., kovo 22.
f stybė.
viją ir Estiją klausimus. Ko
rado
daug
naudotų,
bet
dar«warda)
demokratas
politikie— Nuo Meksikos gen. R. Yuj Bet mirusio senelė žmona
nferencija peržiurėjo 1927 m. NUKENTĖJĘ GRYŽTA |
gana
gerų.
,
Yra
sumanyma's
rius.
QUINCY, 111., kovo 22. — pareiškė, kad pirmiau turi but
cupicio, yaqm indionų komen
SAVO VIETAS
tiesioginio
susisiekimo
sutartį
•
danto, gauta žinia, kad Mek- Mississippi upės kįlantis van- patikrintas mirusio testamen tuos naudotus automobilius pi- j
ir sutikslino tuos punktus, ku
Mlliop n u b a u s t a s
sikos valdžia per karininkus duo grasina didelius plotus iš- tas, gal jis nurodo, kokios lai giai parduoti Vokietijoj ir vi-:
MONTGOMERY, Ala.,.kovo
rie
teikdavo
priežasčių
įvairie
soj Europoj.
j Aarotn Woodward, 35 m. ne
jam siųlę 50,000 dol., jei jis naujo užlieti.
dotuvės turi būti.
ms aiškinimams. Einant per 22. — Nuo potvinių daug nu
gras,
teismo
nubaustas
miriop
Aplinkiniai
gyventojai
dau
indionų kariuomenę iš revoliu
1
kentėję gyventojai gryžta į sa
Brolis atvyko
žiūrėtu
susitarimu,
vagonai
vi
REVOLIUCIONIERIAI
už poliemono O'Connell nužu
cijos grąžintų valdžios pus£n. giur namus apleidžia. Persi
Tuo pačiu laiku į mirusio
sų geležinkelių, dalyvaujančių vo sodybas vandeniui visur nu
dymą.
PUEBLA UŽEME
Gen. Yucupicio tą siūlomą kelia į aukštumas. Kiti dieno namus atvyko kun. Foch, Jė
sovietų lietuvių vokiečių susi sekus.
mis ir naktimis taiso pylymus zuitas, mirusio brolis. Šis pa
Anot apskaičiavimų, potvipapirkimą atmetė.
siekime ir einą iš Vokietijos
J U A R E Z , Meksika, kovo 21.
šunes išgaudomi
ir užtvankas.
starasis iš provincijos išryto
į SSRS ir atgal, gali eiti be nio laiku apie 20 asmenų žuvo.
— Paskelbta, kad revoliucio
Evanstone
policija
išnaujo
į Paryžių buvo atvykęs, bet
perkrovimo sienoj, pakeitus jų
GEN. AGUIRRE SUIMTAS
UŽ GAZOLINĄ TAKSŲ jam patarta su sergančio ap nieriai Puebla miestą užėmė. šunims kovą iškėlė. Palaidi vieno pločio ašis kito pločio
STIMSON PARVYKO
šunes gatvėse arba išgaudomi
BILIUS PRAVESTAS
lankymu palaukti. Patarimo
ašimis. Numatytas greit genM E X I C 0 CITY, kovo 21. —
arba* šaudomi.
5
MIRfi,
12
PAVOJUJE
WASHINGTON, kovo 22.
Įdančių krovinių pervežimas
paklausė ir j a m neteko gyvo
Provizionalis prezidentas Gil
S P R I N G F I E L D , 111., kovo
vagonuos ledaunėse ir izoter — Iš Filipinų salų į San F r a brolio pamatyti.
painformuotas, kad federal'ė
22. — Žemesnieji legislaturos
HAVANA, Kuba, kovo 22.
GUBERNATORIUS PA miniuose vagonuose, kas gara- neiseo parvyko Henry L. StiMirusiam maršalui paskuti
kariuomenė po kelių valandų
rūmai pravedė už gazoliną ta
— Netolimam Sagua La GraŠALINTAS
niai Sakramentai suteikta iš
smarkios kovos ties Agua Caįntuoja eksportuojamų krovi- mson, sakomų salų ge*i. gube
ksų bilių ir pasiųsta gubernavakaro prieš pat p u s i a ^ ^
ltelli, Vera Cruz valstijoj, su
OKLAHOMA CITY, Okla.,jnių kokybę. Paruoštas naujas rnatorius. J i s paskirtas pre
toriui pasirašyti.
Anksti išryto maršalui pasi- jnį vakare šokių kliube 17 jau kovo 22. — Oklahoma valsty-jbudas atsilyginti su geležinke- zidento Hoover kabinetan va
ėmė gen. J. M. Aguirre, kurs
Šis bilius ims veikti rugpiu- rodė kiek gerėliau i r pavojus mų turtingų moterų ir mer bės senatas "impeachmentu";lių savininkais už jų vagonų lstybės sekretoriumi.
šioj valstijoj revoliuciją snkėgaičių pavojingai apsvilo, ka
čio 1 d. Galionui gazolinos bus nepramatytas.
iš ofiso pašalino gub. Johns- Ivaikščidjimą svetimose valstyda
vienos
jų
kostiumas
užsi
Vakare po 4:00 jis pasodin
J o brolis, gen. S. Aguirre, mokama 3 centai taksų.
ton, kaipo neatatinkamą tam bėse.
PINIGŲ KURSAS
liepsnojo
nuo
žvakės.
tas į kresę šalę lango. Slaugė
Pasak "Izviestija", konfe
pirmiau suimtas ir sušaudyOI1SU1.
Penkios jų j a u mirė. 12 ki
CHIHUAHUA, kovo 21. — nuo j o nepasitraukė. Kelis ka
$10.00
1923 m. gub. Walton buvo rencijos nutarimai atidengė Lietuvos 100 litų
Britanijos 1 sv. sterL
4.85
Prez. Gil parėdė suimtą re Chihuahua ir Sonora valsti- rtus slaukė jį kvietė atgal lo tų su mirtimi kovoja. m
pašalintas.
kelią tolimesniam pervežimų
voliueijos vadą tuojaus staty- jose prieš revoliuciją agrarai von. Antgalo jis sutiko i r mė
Francijos 100 frankų
3.90
didėjimui iš Vokietijos į SSSR
Už "mucnšainėsV gaminamą
CHICAGO IR APYLIN- i r atgal.
Belgijos 100 belgų
13.88
ti karo teisman. Be to, parė ėmę veikti. Pasiskirstę į bū gino keltis. Staiga jo galva
(Elta).
Italijos 100 lirų
5.23
dyta jo ekzekuciją nufotogra rius jie pradeda revoliucionie ėmė svirti. Slaugė momenta- garadžiuje, 4427 So. Carkway, KĖjS. — Isdalies apsiniaukę,
liai gydytoją pakvietįe. Išmirk- trys vyrai suimta.
lietus pramatomas; šalčiau.
fuoti.
^ Į J Į riams kliūčių statyti.
T L A T I N K I T B " D B A U G 4 * * Vokietijos 100 markig 23.71
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DRAUGAS

**

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAJNA: Metama — $6.00. P u 
sei M^tų — $3.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam'
Mėnesiui — 7 5c. Europoje — Matams $100, Pusei Met* — ll.Off. Kopija OJe.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negr$žiba, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiuneiama tat»#
tikslui pašto ženklų.
RoCiktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
kaadier/.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet.

i

u

i

DRAUGAS"

LITHL'A>lAX 0A1LY

FmfSt)

PublhAed Daily, Except Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Year — |«.»0. Six Months
j — $3.50, Three Months — 82.00. One Moftth — 75e.
j Europe — One Year — $7.00, Six Months — $4.00,
Copy — .03c.
Advertising: in 'DRAUGAS" brings best results.
Advertising rates on appiicatlon.

"MJAUGAS" 2TA 80. (tokie* A?e.. fhieago.

[ DIDŽIAJAM KARVEDŽIUI MINIS.
Paryžiuje mirė maršalas Ferdinandas
Foeli, sulaukei 77 metų amžiaus. Viso pašaulio spauda plačiai apie tai rašo, nes jisai bu
vo vienas didžiausių šių dienų karvedžiu —
strategų. Xe vien franeuzų tauta, kuriai jis
priklausė, jį aukština kaip genialų karo vadų,
bet visas pasaulis tokiuo jį pripažino. Tos pa
čios nuomoms yra vokiečiai ir jų talkininkai,
kurie maršalui Foch vadovaujant, buvo visiš
kai nugalėti.
Kai prasidėjo jiasaulinis karas, vokie
čiai buvo pasiryžę visų Enropų sutriuškinti,
o gal mane ir visų pasaulį pavergti. Ir reikia
pasakyti, kad karo pradžioje vokiečiams labai
gerai sekėsi. Jie nesulaikomai ėjo pirmyn vi
sais frontais. l'žemė Lietuva, Lenkija, veržė
si Rusijon gilumom Perėjo Belgija/dalį Franeuzljos ir pačiam Paryžiui grųsė užėmimo.
Vokiečiai taip jau buvo pakelę galvas, kurios buvo apsvaigintos pasisekimais, kad su
nieku nebesiskaitė. Jie ir Amerikų užkabi
no, skandindami jos larrUs ir tokino būdu
jų ir-gi-į kanį rvele. H vienos pusės talki
ninko pakaros sustiprėjo, bėt i S f e S ? s U s 8 ^ " f
ne*jo, nes bolševikams Kusi jų užvaldžius, rUsa£iš karo s ii vokiečiais pasitraukė, susitai/*»

•-

,

Nedaug kas.ir Amerikos pajėgoms pasitikėjo. Mat, Amerika nebuvo pasiruošus. Bet
paguodė, kad Amerikos Įstojimas į karų buVOiVgalo reikšmingas dalykas. Atsirajo nauj o j a m u n i e i jos, naujų vadų, naujų pajėgų ir
naujos dvasios. Xors vokiečiai paskutines savo^pajėgas statė Į musių laukus, bet talki
nimai juos pradėjo sulaikyti, paskui stumti
atgif, o galų gale sutriuškino.
įtraukus Ameriką i karų, talkininkų arni
tf& susidarė iŠ dešimties milionų vyrų. Bet
šioįe gadynėje ne armijų didumu, bet jos
gera organizacija ir vadų sugebumu karus
laimi.
V Kai maršalas Foeh paėmė talkininkų ar
mijos vmk>vavimų vokiečiai buvo pačiame įs i galėjime. Jisai begalo didele atsakomybę
ant savę s buvo pasiėmęs. Bet, kaipo geras
*rf

)lMlilM<lįMI'MH|li

'

l l ^ f

Kua. Janas Oechtering.
m~.

wi it • r - i n *

M ,

011 V A I N I K U
^Tragedija Penkiuose Veiksmuose
Vertė Kun. Jonas Navickas, M. I. d.
(Tas»)
a*.
, . •

mundas puolasi prie kalbančiųjų);
/ A B e i M U N D A S (išsittaukia kardų)
—Z&Lą tu, nielagiaa VlzigOte! Tu apka!baij} Matirus, prakeiktas išdavike!
fiOSVttfAf* - Kųf Ar Velnias iš
H*

maJits juokiasi?
;^AROlMCNi)A» — Neištikima^ savo
kakaliui, neištikimas savo tėvynei, neištikimas savo draugams! Tave aš kaltinu.
Šito mano kardo ašmeiis nesugrįš į savo
malšti>. neatsį#ėre tavo kraujo.
KOPKRIKAS (išsitraukia kanlų) —
2*>rhjn rankas nuo mano tėvo, 'tllfftfta!
Afjfcattink mane! AŠ tnte kaltinu, tū tfeteiJfnga> >ankalbininke!
j ; AH(il.Ml'NhAS - Kų. Vaikas mane
kvftlia į kovų? Tiek to, stok \t tu! (Ab*du kovoja).

kareivis ir patriotas, jis jos nepabūgo. Pa
ėmęs j save geležinę rartkų didžiausias ar&4jis> jas mokėjo sutvarkyti, joms vadovau- 1
ti ir j laimėjimų; ištęsti.
Istorikai, žinoma, už pasaulinio karo nu-

^

• *

**m

nnfcifc M.

Penktadienis, Kovo 22 d. 192$
# * * » j

u .i h riit

I III ^

DIENOS KLAUSIMAI
—•-

'i <•—»——*+^+m

^M.

i

DIDŽIAUSIA Al-LANTIKO TINGINĖ.

kJ

1

Chicagos sandariečiai, be-} tuo metu lietuvis 'padaryti
i'OUf- ir socialistai, turi suor- negalėjo. Dėlto tikrieji lietu-!
fcniini* talkininkų pusė* kmiita atiduos' &aaha^
Vilniaus Vadavimo viai jokiu budU tokių žmonių
JtotfintaN V«l8tyWnw, bet nemažiau »i»kš-įK«mtet*, feurimn tHmų
n l . negalėjo
savo tarpe laikyti,
tias ir T»S 9 telkmmk,, umiįę *»*> maršai, t ^ ( . r m m t a d s t ; m o r e i k a . m?s tai butų prieš visų musiji
Ferdmanda Fech'y. Jisai buvo t i k t * k * r t i - , a j . j j ^ . Mam k & w i t e l i l i } f l . ta^tų nusižengta. Žodžiu — f
yte, pilnas energijos, dręsos, geras organisa-1 fcteu ^
ylh „.otttai, kariais remdamasi Į
m i i h l t
tegB
tonas ir gemalus strategas. Karo istorijoje j n j u s j r o d y m i J n e t r n k s t a . fra.' pagalinta Alseika ir ko. iŠ !
j.s bus statomas šalę pačia didžiausių 1* g a i - , e i t y j i g ^ y ^ ^ „ ne dirbo. fViliiiaus L i e t u t į Komiteto!
slattsi^ karvedžiu
yra labai rimti.
Jei vokiečiai butų; karų laimėje, kažiri nv
Atvykus Clilcagon fUtei K.
—*-»——-., —1>
Lietuva butų tapusi nepriklausoma valstybė. į Vileišienei, seniausiai ir veik-! Alseika,
Plečkaitininkams
Lietuva — girnius kųsnis, kurį jie jau buvo }jttusiai Vilniaus lietuvių vei- ir Pilsudskininkams padedant,
pasJk^rtdf, tM to vargu jį but paleidę. Ame- kėjai, tas komitetai nesirupi- suorganizavo savo draugiją,
I
rikos lietuviai gerai tų numatė, del ^to talki no jos maloniu pasitikimu, bet'kurios
veikimui gavo iš lenkų
ninkų pusę palaikė ir net tuo tik»ln savo de ja skaudžiai užgavo. Oerbia- valdžios užgyrimų. Savo dran
legacijų Europon shrtitė, kad Lietuvoj veikė mų viešnių paslkvi^ė- } sav<f \&w
ii
pavadina
"Kultūra".
Atvaizde parodoma iškelta žuvis, sakoma, yra didžiausia
jus įtikinus, kurioj pnsėj mm laimėjimas.
susirinkime kutiaine ne josįMoks tos draugijos yra vei-j Atlantiko" tingia. Vadinama -molą, molą". Tos rųšies žuTuo biulu maršalo *>efijo vardas ir SŪ misijos reikalus svatstč, o sa-. kimas kų ji atstovauja ir kur j v į s , sakoma, f&Jkt savo tingėjimų riet tada* kada jaugia pavomusų tantos neprikiatisoifrybėNbent dalinai yra»vo žemų politikų Varinėjo.
f ji lietuvius nuvestų, jei jų pa-' j Ų būtį 'pagautai, ir ši 500 svarų buvo iškelta be jokio metiI ramos susilauktų^ apie tai | mosi, priešinimosi.
rišamas.
,
i
Viešniai daryta ^paklausi-1 daug kalbėti netenka. Plečkai- i —
Ne pro šalį bus pažymėjus ir tų faktų,
*amai
ltpriekaištai,
«Jel
ko
iš
tis
Alseikos
"Kultūrų"
glokad maršalas Foclt buvo praktikuojantis ka
i Iš|*radžiu tas ir kitas per panrjai pasiųle Buieko kom
talikas. Keliomis valandomis pnrieŠ mirtį b«- Vilniaus Lietuvių komiteto p. [ boja, o Pilsudskis jos veikidn metu kamavosi pagaminti panijų perimti. Durant komvo aprūpintas Šv. Sakramentais. Didysis kar- Alseika ir ko. buvo pašalinti.' tnų ''laimina"
| praktiškus automobilių mode-!panija sutiko ir tuojaus tam
vedis, matortiai, labai gerai žinojo, kad žemiš- ' Tuomi norėta p-nių Vileišie
į liūs. Nei tas itei kitas pavyki- tikslui ptisės miliofio dolerių
ka garbe dangaus neužpelnysi, amžinosios j »C įžeisti ir jos kilniai misi
Ir oty Chicagos Vilniaiis
:.ino neturėjo.
; kapitalas sukeltas. Tai buvo
jai pakenkti. Savo tikslo jie Vadavimo Komitetas, atsa
mirties ir karžygiu būdamas nenugalėsi.
General
1903
metais
F
o
r
!
Motors
Bendrovės
Pagaliau
dalinai atsiekė, tikrai meškos kęs Vilniaus lietuvių atstovei
Vilniaus vadavi-'p-nei Vileišienei paramų, jų d u i ! » « « • » I^tyfco prthrh-įP***tofote<
patarnavimų Vilniau
KOVA PRIEŠ OPIUM KINIJOJ.
fįieki^s, $250.00 paskyrė ^ K u l - ^ 1 ^ &***& ^^obiliUj
ku-| Durant kompanija išradėją
!mo reikalams suteikdami.
! turai". Težino Chicagos lietu- m p m buvo galima kelias Buick'ų pašalino iš bendraKinijoj šį koto mėnesį pradėjo veikti
Mūsų nusimanymu, nei p-, tių visuomenė, har jos sūdė maile s važiuoti be jo dalių darbiatimo. Šis Žmo^m? ėinėsi
naujas įstatymas, atkreiptas prieš opiumų.
sugedimo. Ir" tuojaus sttorga^ 'kitokių džsidmimų. Pavyko
Tuo įstatymu einant, visi tie, ypač gi šalies . • » •
Vileišienės
nereikėjo tos aukos eina.
nizuota Detroit Automobile i jam sukurti vienų žibalo kom
valdininkai, kurie bus nutverti opiuifių ru-j klausti del ko dr. Alseika ii
Cd. su 30,000 dol. kapitalu • |»niją. Prie§ jį iškelta bylos.
kant, turi but kuoaštriansial baudžiami.
|J<> draugai iš Vilniaus bendro
Fordo išrastus automobilius Pagaliau viskas baigės tuo,
Tuo būdu nauja Kinijos naekmallst* T d | . ^miteto buvo pašalinti, arba
o' amltiti. Pats Ford Šioje kom-; kad Buick be cento liko.
džia i>assiryžo savo šalv išrtaikinti tdos tino-!« e r i t t U "***>
^beišrinkti į,
I O
Anądien Detroite, Mich., panijoje buvo v^riausiuojtt
Po to dar jis sugebėjo pafeas litikas pragaištį > ™%f>a- Mūsų turima s ži- ; n u r
iau keletą kartu
^ ^ D. Buick, 70 m., tuo inžinieriniu sa 100 dol, į mė-' si skolinti kiek pinigų ir į vie
nias ir
nešė ir dar šiandie neša.
nų kompanija* kuri Floridoj
!
ardu
spaudoje
i>askelbtas,
p-nia
fe
i
T
automobiliaus
išradėĮ
nėsj
algos.
Be kitko, dar rtotlma pasauliui įrtdyti,
jas.
j Tais { ^ l a i s metais Buick j <*a»g ž*n^s valdė, dalininku
llel5ienė
tvirtin
kad nauja valdžia tikrai kotoja tų m>odų | }
^
^
Pirm 28 metų sakomam jau btrva išleidęs savo 10fVj ptimėėįo. Sakoma kompanija
^
.
%
vartojimų. Nes tįgsiot KMįL *toąt
'O'effli dar 'atsiitlcifaiiit fiiui-1 t i e s t e du vyru, mažai kam 000 dol. nieko fieatsiekęs. Tik gn«vo.
kad ji yra opiumo versmė.
nus Plečkaitiatk>s laikus, kuo- žinomu, bet lakias vaidetitu- sekančiais metais jam pavyT a ^ Duiek, 70 m.. K' turtų
Ar nW*
ats.eks pageMa«j»m, fcfcrifc'-^ P w h - t f c l )
r ^ , M t u , ves turinčiu, ėmė darbuotis ko atatinkamų ir praktiškų!ir be prietelių, apsigyveno
laika, partHlys. Begalo yra sunkus to &***> > a ^ ^ „ ^ „ ^
v a d u i ) išrasti vežimų, kuriao
butų automobiliaus modelį paga-, vl«?noj bakūžėj, kur ir rnir*
vykinirnas. \ r a sunkesnis už Amerikos pro- •«..
r.
galima be arklių vaiiuoti.
minti. Buick savo pirmuoju'
....
. . ^
. x.
. V , išbėgo nuo LoetuvoS teismo j
Abu buvo inžinierių. Tai automobiliu iš Detroito nuvaaHHygfintj.
hibicyų, kuriv kaip žinovų tvirtinama, jokiu •,, ^ . . r . ^
l V . , .. .
h*to „ s k i n a m a
t * " * ^ * ^ ^ * * * * H. Ford, d7 m* ir D. D. Buick, žiavo i Flint, Mich., 68 mai^ Mokytojas i — Na, pasakyk
, ir ten su Pilsudskio pagalba 46 m. Kada FoTdas metė dir- les. Tenai buvo vežimų dirb-1 m a n ? j o n u k , kokių nors gerų
Katalikų
Bažnyčios
uv^>
s i -|«iužf/»lti
statvmas
yra žinomas.
o r g a m i t tvi^ą;
V O a rJLrietovij
r i l i ^ k t tif
r i i^
tMr^jo
^ U prieš
° J1^* opiumų
P r a U ž i o s n^«
vmi- ^ ^ Bdison lllumiriating kom tuvė. Tos dirbtuvės preziden- j patarlę ir duok jai pavyzdi.
veikimo Kinijoj katalikų misionieriai opiumo j j o s ^ ^ s u j ^ ^ s U j t | n g panijoj ir užsiėmė išimtinai tas VVhiting, matė Buieko iš-- j Mokinys; — Ne visko* aukvartojimų kotoja Raipo didžiausią piktų.
j t l ž o d ž h l _ p i ^ k a į t i 8 i r p automobiliaus išradimu, grei- radime pavykimo ir jį prade-1 j ^ ^as žiba.
Aguonėlių, iš kurių opiumas g a m i n a u s , draugai norėjo . Lietuvos ne- tai po to ir Buick pardavė jo remti finansiškai ir bendriMokytojas; — O pavyzdys?
augmimų Bažnyčia nesmerkia. Opiumas me- l priklausomybę pasmaugti.
stivo
Jrimiiberiavinio
visų ninku paliko.
Mokinys: — Jūsų kelrn-,
Ii
dikaliams tikslams reikalingas. Bet beprotis~ ** - - , . r
mtsiness^" ož 100*000 dol. | Kada Buieko automobiliai j pone mokytojau,
ką opiumo vartojimų griežtai smerkia. Kai- Tų skaudį tiįĘ
čia tam ir automobiliaus išradimui at- j imta gamimi, atlikta kai-kakuriose Minijos provincijose vyskupai kinie- j pakartojame, kad mums vi- sidatė.
tių jų sustatyme atmainų.
Dar pora nuobodžių diečius katalikus bažnytinėmis bausmėmis bau-įsiem* butų aiškiau delko dr.
Automobilių ptamoneje A- 6uicko automobilių kompani-; nų praeis, bus natijo mėnesio
džia. Dėlto, labai retai kur kiniečiai katali-' Alseika pašalintas iš Lietuvia biejų vardai šiandie .yra gar- ja greitai įsiskolfrto tttfėdft- j pirma diena, ir turėsime pinikai patys kultivuoja arba prisideda prie tti Komiteto. /
sųs. Bet štai Buick mirė n^-ima menkas rin*kas. Tad F l i n - g ų
aguonėlių isditbimo.
fy.
Alseika susidėjo su Lie- turteliu ir visų apleista, UM to bankos, kurios kompanijoj
— O paskui praeis dvi linkTat, nežinia, kaip veiks į kiniečius nau- tavos išdavikais Plečkaičiai tuotarpli Ford yra vienas tur- daug pinigų bUVo įdėjusios smo s dienos, if vėl neturėsime
Durant —• Bort karietų kom-'-pinige.
jas įstatymas.
ir kitais. Žemesnio dalyk* tingiaasiij pasaulį.
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jamas. Malonėkite palyginti niusų už- katinls jau miręs. Visa žuvo. Ue vienas
antspauduotus jgalio^imiis. (Įteikia).
tenėpasitiki laimės masinimais. Kuomet
LEOVIGAB — Tai aišku. Klasta. į aš biFvau pasiekęs pasisekimo viršūnė*,
Biatiri išdavystė! staiga visa išnyko. Taip, aš siekiau kaARGIMUNDAS — Karallati, aš pri- rallatts vaiaiko. Aš maniau, kad tai versipažįstu esųs kaltas. Aš žinau, kad aš esu Į ta vargo, kad gavus vainikų jam (Xuropa^iMerkta^ savo p«ties išdavystė. AŠ f do lioderikų),- įimsų namams. Klasta,
užsitarnavau savo likimo. Bet ftedovaflOfe [ melu, išdavyste, krauju as apsmikinau
jamf (Ntrodo į Gosvinų). GOstinas yra savo sąžinę — kam ? A, del paprasto bur
BOZO — Paraitk, tamsta! Nepalik slhhis, melagius žaltys. Jisai mane užvedė bulo, kuris susprogo ir man nieko nepa
IMOKARISDAS (prie mirštančio Ro- šito pasaulio taip kiastįngai, bet sutik ant šio kelkr} jisai udfrnaJiė stiOkall^, kad liko - - Visiškai nieko! Aš mirštu nebbutų mažudytas Hermenegildas, nes jisai viltyje. Kaino' prakeikime — slegia
deriko) — Roderikai, brari^rts drauge, savo apkaltinimų: kaip vyfas. .
j prabilk!
CJOSVINAS — Kaitas, kaltas, kaltas! norėjo karaliaus vainiko srfVo sUUni. Aš niano — sielų! Slegia — mano — sielų!
sunaikinau jojo siekius. (Ntirotfo į Rfode- (Miršta).
ROD&R1KAS (mirdamas — Kuni (Narodd į A rginiundų).
LEOVIGA8 — Pašaukite sargybų, rikų). Štai! laikykit jį, laikykit! (Gosvigaikšti, išdavystė, biavnri išdavystė. Gel
rH)#0 — An«inasai Teisingume,
Kursai valdai m tisų mintis ii darbtis, mm
bėkite Hermenegildų — Argimnndas — kati jį saugotų. Jisai atsakys prieš tei nas geria iš butelio rttiodUs).'
mirtingieji žmones drebame prieš tavo
BOZO — Jisai geria nuodus.
štai — o irfirtis greita! Dovanokite — singumo tarybų. (Išeina Kekaredas if suLEOVRJAS — tWevo vardan, Gosvi- teismų!
mano — tėvui — del — manę s — Su Diev! Į grįžta su kareiviais).
REKAREDAS — Eikite, kariai, pa ne", paa^kitik! Aš stoviu nustebęs ir iš(Miršta).
REKAREDAS — Tėve, vai tėve!,
Argi- gasties perimtas.
Štai patsai Dangus nuteisė Hermenegildo
BFKARJfiDAS — Cia miršti* prakil siimkite savo tyrų, kunigaikštį
GOKlYlNAS — Taip, aš išgėriau mir Oriešrts. Dabar įsakyk, kad jisai butę
ni širdis. Gosvinė,- kunigaikšti Argimun- mttndų! (Karejviai suima Afgimtmdų).
dai!
LEOVIGAB — Laiškas. Pasiuntiny, tinų nuodų. Dar keletą minučių belikd palluosuotas.
maft gyventi. Ką! Ar jus manote, kad
LEOVI(iA» — Gosvine, kalink! Kas ( pažvelk į šį laiškų!
IjfcX)VIGAS **• Ik» abejo, mano sū
per priežastis šios įimtuos tragedijos?
PASITOlT&ftS — Jūsų didenybė, aš galėčiau pergyventi savo namų žlugi nau! Kunigaikšti Argimundai, kame de
tHI&ViNAa (Argiimmdui) — Pra- f antspaudą suklastuota! Antra, toksai mų; matfo siekių, vilčhtt ir darbų žuvime? kretas, kurį aš tamstai įteikiau?
\
keiktas mano vienintelio sūnaus galva- pergamentas Konstantinopolyje nevarto- Mano vienintelis sunūs ir mūsų namų pas
(Bus daugiau)
(JU8VINAS — Pagalbos, žtmgtidyčžudys! Tu kruvinas kunigaikšti! ŽvėriŠkas mano visų vilčių žudytojau! Aš verčiu
tė, žmogžudystė!
I
(Pasiroik) Leovigas. ls kitos pusės f Visus savo {tfakeikimtfs aat tavo galvos!
įeina Kekaredas, Bozo, Piisiuntinys. Ro- j Vai, Leovige, tave pi'lgavof ^asai laišderikas krinta, Argimundo sužeistas\ ji- ! kas iš Konstontindpotio ^ffrfvo sukalstttosai meta savo kardų ir atsiremia į sien$). ' tas. Štai stovi tasai kafteninkas. (NuroMOftVilfAfl — Mano sūnau, hmm cto į Argimuiidų). Prisižįutėk jam atydžiai. (Įteikia laiškų. Atgimundas išsi
simaU! (Krinta).
bFOVJGAS — Ueibėklte, gerbiamie- traukia durtuvų. BOzo j&tfTatima).
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cijai priedas. Bet didžiuma
valstybių atsisako tą priesdą
ratifikuoti.

DAR VIENA CHsLfc-MUSŲ ĮSTAIGŲ VAINIKAN

OBRB. KUN. ALEKSANDRAS BALTUTIS,

-

Vaikų darbas yra keliais
atžvilgiais yra blogas daly
kas. Pirma, duodama progos
bešįrdžiams ir besažiniams
bedarbiams savo gerovei vai
kus išnaudoti. Antra, vaikų.
darbas skaudžiai atsiliepia į
pačių vaikų sveikatą. Trečia,
vaikai, kurie turėtų mokyk
las lankyti, užima suaugusių
darbininkų vietas ir tuo bū
du daug bedarbių sukelia.
Yra dar ir kitų iš vaikų
darbo kįlančių blogybių, bet'
aukščiau minėtos yra svar
biausios.

Sv. Panelė s Gimimo par.. klebonas, kuris daug pastangų pa
dėjo, kad kuogreičiausia pastačius naują mokyklą, auditoriją
ir lai k majų bažnyčią. Šiandien šventinama naujosios bažny
čios altoriai ir vargonai. Sveikinamo kleboną ir parapijiečius
pastačiusius naują
lietuvių
katalikų tvirtove?

Prašau Į Mano Kampelį

Kad panaikinti vaikų dar- \
bą, nereikalingi joki konsti
tuciniai priedai, nei kitokios į
priemonės. Bet štai k a s : su
augusiems darbininkams už- ,
mokesnius, kad jie galėtų be
vargo pragyventi, jie savo
vaikų ligi 16 metų amžiaus
nesiųs į darbus. Tėvas, už sa
vo darbą, gaudamas atatin • • »
kamą užmokesnį negi paikas
butų, jei vaikus į darbą sių
stų.
&v. Panelės Marijos Gimimo Par. mokykla ir auditorija bei laikinioji Bažnyčia. Šiandien 7:30 vakare J o Malonybe
Bet tai dar ne viskas. PaPralotas M. L. Krušas attiks pašventinimo altorių, stovylų ir vargonų apejgas. Po to bus muzikalė programa. Verbų nesitaiko tėvui darbininkui be
dėlioj oficialiai Marąuetteparkieeiai Lietuviai Katalikai p r a d ė s su 40 valand\j atlaidų pamaldas savo naujoje Bažnyčioj.
laiko mirti. Pasilieka našle
Visi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti.
su nepilnamečiais
vaikais.
Kad tokius be tėvo vaikus
KAIP VAIKŲ DARBĄ
Kompanijos ofisuose persona-, naudosis airplanais. Kaip mu-Į Bet tai tik vieni spėjimai.
nuo darbo apdrausti yra rei
PANAIKINTI.
la s mažesnis, gi dirbtuvėse | sų laikais automobiliai pa- Ateity darbininkui bus nelenkalinga našlėms su vaikais
darbininkų skaičius ir-gi žy- keitė karietas su arkliais, (gva darbą gauti.
Visi visaip galvoja', kaip pensijas mokėti. Gaudamos
Grūdas.
miai sumažinamas.
taip ateity airplanai automočia Amerikoj vaikų darbą; pa pensijas tokios našlės nei pa
Ir kada susiliejusios kom- bilius pakeis,
naikinti. Anais metais tuo čios nereikalaus, dažniausia
panijos visokius darbus atlikKada kils visuotinas airSKAITYKITE BIZNIERIŲ tikslu sustatytas ir Kongreso naktimis, dirbti, nei savo neti pastato mašinas, tada dar- planų vartojimas, tada išnau
pravestas nacionalei konstitu
BARGENUS
(Tąsa ant 4 pus!,)
bininkų skaičius dar daugiau jo plati dirva darbams atsiras* j

Chieagos komunistai
y r a : Meksikoj nekaltus
žmones
pirmo numerio " s t a t i s t i k a i " , j šaudo ir karia, tai — ne.
J i e suskaite ir paskelbė, kad j Skirtumo, kas tuos nelaipasaulio kapitalistai 1928 m. j m ingus įmones žudo — kapipaskerdė 147,787 kovotojus, j talistai, ar komunistai — roStatistika, kaip matome, i dos nėra. Pas komunistus
labai stropi. Nei vieno zero. j bet-gi yra.
prareteja. Mašinerijos daug
Tik ar nebus čia komunistui
darbininkų iš darbų pašalina. Į
apsirikta. Pav., lietuviai savIirooklyno " t a u t i e t i s " Mi
Artimoj ateity tų mašinų bus
ko: Valonis kiaul? mėsai pas-; kolainis, kaip
laisvamanių
daugiau. Tada ir didesnis
kerdė. Palonis avi p a p i o v ė , [ " V i e n y b ė " praneša, pralaiskaičius žmonių neturės užsiAndriulis katę užmušė. Kal-imejęs teisme dvi bylas su saėmimo.
bant apie žmogų, sakoma.! vo "sosiedkomis": ta pačia
pav., Komtminskis žmogų n u - ; ' . V . " ir M. Mažeikienė, Cle- 1 Pastaraisiais metais
metais bedaržude arba užmušė, net nieku velando Karpavičiaus organe b i l ] s k a i ^ j u žymiai sumažino
būdu — paskerdė. Taigi, ar "visu p r a k a i t u " šaukia, kad n e ^ a P r ž »stai aukštai iškilusi
tik nebus Palonio aukščiau! reikia pasauly gimdymo kon-j a l l t o m o b i l i u P r a nionė. B e t ši |
paskelbta statistika kiaulių,; trolės ir žmonių veisle gerinti. P r a nionė jau siekia savo aukš j
Tikrai bloga yra ta žmonių! ( " i a u s i o laipsnio. Netolimoj at- I
kurias pasaulio kapitalistai
veislė, kuriai teisme savo by- eit >'- k a d a i* P l i e k s pačią
1928 m. paskerdė.
la praloši.
aukščiausią viršūnę, greitai
Į ims žemyn pulti.
Bet jei Palomis nebus apsi
Brooklyno Širvy dūkas t a i p ' K a d a šiandie ji dar kįla,'
rikęs — ne kiaulių bet žmonių
tiek kapitalistai paskerdė, ta supyko ant Chieagos socialis- milionams darbininkų yra dar0
Tik
pagalvokite,
kaip
da lauksime paskelbiant jų tų, kad ėmė juos ir " u ž lie- & (Iail
visko
S
^ i k a l i n g a autostriopios statistikos, kiek bol žuvio pakorė", kaip rašo saševikai Kusijoj nužudė nekal vo " a p ž v a l g o j " . Tai ir-gi nau mobiliaus pagaminimui. O juk
11 metus milionai automobilių
tų žmonių vykindami prole- jas išradimas.
Iki šiol buvo žinoma, kad pagaminama. Reikalinga gatariato diktatūrą? .
lvb
iS
Ale iš anksto aš" galiu pa tuo būdu žmogui galima gy- <* agentų automobilius paru
sakyti, kad tokios statistikos vybė atimti, arba jis pats, <l °ti.
komunistų " p o p e r y " nematy protui suirus, sau galą pasi-' Automobilių pramone iškėlė
clau
g ž i b a l ° stočių, daug įvaisit, kaip nematot savo ausies. daro tik virvę ant kaklo u ž - '
! rios rųšies puošniųjų
butų.
Jos nei už pinigus negautu nėrus.
Kas sake, kad lietuvių tar- Visur platinamos gatves, išmėt. P a s mūsų komunistus yr a t a i p : kai kapitalistai žmo pe nėra išradėjų — mechani-! bedami kieti keliai, paskiau
tie keliai taisomi arba plati
nes žudo, tai labai baisu, o ku,
nami.
kai bolševikai Rusijoj arba
Kampininkas.
Tai galybės darbo. Tai viso
kilo ir šiandie dar kįla iš au
tomobilių pramonės.
Bet, kaitp sakyta, šiai praI monei baigsis aukso dienos.
DARBININKŲ SKYRIUS
, Tada žmogui darbo reiks su
| žiburiu ieškoti.
ARTIMOJ ATEITY BUS Kas gi tada turės Įvykti?
1
Babsono nuomone, tas ne
SUNKU DARBĄ
Dirstelkime į pramonę. VieGAUTI.
nur-kitur vis dažniau dvi ar darbo laikotarpis gal bus trum
kelios kompanijos krūvon su- pas. Nes automobilių pramo
Tokios nuomonės yra Ro- silieja. Kam tai daroma? E- nė susilpnes, kada ims kilti
ger W. Babson. J i s apie tai konominiais tikslais, kad turė- kokia nauja kita pramonė,
rašo " T h e F o r u m " žurnale. ti mažiau išlaidų ir daugiau koks naujas išradimas.
Gal smarkiu tempu
ims
Kelinti metai J . Valstybėse pelno.
Kada, sakysime, dvi kokios k i l t i aviacija. Daugelis nnsadarbų skaičius nuolat eina
m*my*H
gi darbininkų '* skai- j kompanijos susilieja, ty. iš k o aviacijos pramonei tokį
mažyn
čius — didyn. Artimoj ateity: dviejų kompanijų viena padą- k a i P automobiliams pavykilabai aymiai darbininkų da- romą (sukuriama), žiūrėkis, n i a - Netolimoj ateity automoliai bus sunku darbų gauti.' jau yra vienu vedėju mažiau. Diliai bu s užmesti, nes •žmones
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DIDŽIAUSIAS MUŠU INVYKIS
SIŪLOME
.

Pasaulyje Pagarsėjusius
RADIJUS

MES
PARDUODAME
Radiola
Philco
Zenith
Fada
Cnosley
Brunsvvick
Vieton
Lyric
Amnod
Fedenal
Sonona

TRYS
KRAUTUVES
JŪSŲ
PATARNAVIMUI

su

$|-00
I^J
JokiŲ
damokejimų
S Tikras
patarna
vimas
DYKAI

Įmokejimo

Jei

JokiŲ
įtaisymo

tai

mokesčiŲ

Radio
mes
Jiturime

Tikras
patarna
vimas
DYKAI

• •

Išlavinti
su laisniais
inžinieriai
jums
patarnauti
ii* įtaisyti
JUMS
RADIO

MILLER BROS.
6451 So. Hakted St.

2119 W. 22tui St.

Telefonas
Englevvood 8810-8811

Telefonas
Roosevelt 2210

11241 So. Michigan Ave.
Telefonas
Cornmodore 0480-0481

VISOS KRAUTUVES ATDAROS VAKARAIS
S e k m a d i e n i a i s n u o 1 0 vai. ryto iki 4 vai. vak.

Penktadieni, Karo 22 d. 192$

D RA U OX S
?=r=

! =

=ae

-s-s
.laikraščiai tokį baisų triukš kupasj Šventąją leme. i$vtką. |
KAIf VAIKŲ DAJtB4
blogų tonsįju; gatroa m t m * šias turtas/ tai sveikata. Ir
PANAIKIKTI.
me sukėlė, kad, tartytum, Velytiną, k%d jis tenai ilgiau
j tizmų, inkstų ligų, širdies Ii- visada stemjkitės įsigyti žinių
dangus griūty.
užtruktų ir susipratimo įgau
gų, anemija visokias franagė- kaip nuo ligų ap*teau|oti. Jai
,.,r i v
., , ,;mVMM
(Tąsa nuo 8 pusi.)
Girdi, bonusų mokėjimas y- tų.
BUK TAUPUS SU PROTtr. Į gerai ftekarena, tinkamų se- las, nervų ligas, džiovų ar kų norit* sužinoti apte štai.
Vyskupas toj Saly pamatys
pilnmnečių vaikų nesiūs į dar- ra "papirkimai" (kyšiai), gi
aonui drabužių nenusiperku kitokia pavojing* lt sunkiai katos dalykas, r*lyjfit« t *
bu&
tas sovietu Rusijoj griežtai visas tas vietas, kur pasaulio Viena lie
gerog avalinis nepasirūpina, išgydoma; ligų, — tai tada klausima į " » S A U 0 4 " ; e
Išganytojas gyveno, kentėjo tuvių budo
o kuomet suserga pneumoni-; savo durnina ir kamuojasi aš mielu noru teiksiu broliam*
Štai kame to vaiką darbo uždrausta.
LaiW*StJs "Praveja" tarp ir mirė; ir patirs, kaip ta jo ypatybių yja* reumatiamu, ar kitokiomis Tai ve kokios yra sekmas ap- lietuviams patarimas sveika
vis* paslaptie Visa nelaimė,
ligomis, tuomet prisieina ne- sileidimo ir neišmintingo t a * tos dalykuoaa,
k&tf ta paslaptis niekam neru kitko pažymi, kad sovietų Bū- j niekinama Bažnyčia tas šven- ra
taupu
tiktai sopulius kentėti, bet n
pi. Kongresas konstituciniu sija, tai ne Amerika, kur to- tas vietas rūpestingai išlaiko mas. Bet ne
daktaro delraofcan visus savo
priedu vaikams darbą už ki darbininku ^papirkimai". if saugoja.
Kitų tautų žmonės soprannuok kas JlfclIliOjR
visi
vienodai
Pagaliau jis patirs, kild
"satanpytus" pinigėlius su ta W
n rtrttaito »!«.,'• A t e j a j ^ ^ ^ k i r t i s k
draudžia. Bet tam pačiam galimi
supranta
akišti.
krėsti negaliai*. Jte kreipia . .
^ yjjįg,
Kongresui nei negalvoję, kaip Gi taodu koministu, priėmu tarp Katalikų Bažnyčios krike
pie taupumų.
siu
bonusų,
Vagimis
išvardina.
dionybės
ir
protestantų
krikš
Kiti tnri surūdijusius — dauginu* domės į Y*lgjv * * • _ įu skudtefl d*rfat vaipigiai apmokami darbininkai
Tas
kurs
Bako,
kai
vagys
kapitalistui
čiony bos yra begalinių skir
supuvusius dantis. Pakol dan bužlns,ibor»os kigkrfia ir stei*
gali savo vaikus išmaitinti.
y. ~
tumų. Pirmoji krikščionybė šiandie su
jei jiems nepilnamečiai savo' parsidavę.
tų neskauda, tai pas dentista. giasi kodaugiausia sttžlnotlt _ B o l y i e B ė g it fe^ Bb
darbais
negelbės. Lengvas
Laikraštis pataria, kad jie-ima pradlžių. i& paties Išgany taupo, o ry-^
neina, mat pinigus "dėdija". amą sveikatos dalykus. Ste-,-. .. .
tojo,
gi
antroji
—
iš
žmonių
daiktas ta. ir kitų uždrausti.į du tuos gautus pinigus atitoj verkdama? turi išleisti, Bet kuomet nuo blogų dantų tmitau^iai tnri geresnį J * * * fl°_ J ^ ^
^ ^
fc(yt.
Bet tas uždraudimas turi but [ duotų belit kokiems kultnrin- ima, tikrųjų krikščionybę pa tai jau nekoks iš jo taupyto gauna neuralgijų, ar Širdies vim$ išleisti keletu dolerių . _ ,
kuo-nors 'pamatuotas, kad jis.'giems tikslams. Girdi, visi tn- niekinusių.
jas. Tas kurs pinigus brangi ftgfc — tai tuomet jau "strio apsisaugojimui savęs nuo ii*
:
Vienas litas.
vargo, skriaudos ar neapsi- ri žinoti, kad Rusijoje šianŠventojoj demej jis visur na labiau nei sveikatų, tai iŠkas'*, tuomet jau ir tautinių gų, negu argti, kentSti ir ttf
O taukai!
die nesama nei viešpačių, nei galė\s pamatyti daug toleran to galų gale nesidžiaugia.
kentimo nekeltų.
negaila. Kiti net sirgdami, ir ligų pinigus mokėti. Pas A, • __ m^Q
nek^m^
Darbiniu.
tarnų.
cijos, kokiai jis pats yra prie
Dauguma lietamų nemoka tai dar iš "taupumo'' tys merikonus net yra priežo
— 'fai prašau taukus — ir
Rusijos bolševikai yra lyšingas, ir patirs daug išganin
dis:
"An
ounee
of
preventios
daktarų
neina,
bot
patys
gy
graibstos po kišene duonos. *
DARBO VERGIJA AMERI gus Amerikos "sausiesiems" gų ir naudingų .dalykų. To gudriai taupyti. Dauguma už
is
better
tlmn
a
pound
oi
dosi
ir
dažniausia
tokie
save
simiršta, kad pinigai be svei
I
KOJE.
fanatikai
kiam atsitikime nors iŠdalies katos nemiela. Mažiau apsi taip "ntteigydn", kad paskui cure" Apsaugo* uncija yra g*
— Jonuk, atnešk man greit
Jei tos rųšies fanatikai yra laikraščio skirtas jam atžymėriau
ne
kad
gyduolių
sva
nei
ir
geriausias
gydytojas
švietusios
Šeimynos
labai
pusbliudįl
Tarptautiniam Tautų Sų- nesusipratusių minių prieša- jimas pasieks tikslo.
ras).
negali
pagelbėti.
prastai valgo, centų prie cento
— Prašau!
jungos Darbo Biurui Genevo-.ky,- negalima Šaliai gerovės
Be metodistų vyskupo dar deda senatvei; tižiaugiasi, kad
Arba kiti ttffi blogus, svei
Brangus skaitytojai, bukitt į — Karu tu, bestija, bliudų
je patiekta raportas, jog vers-.tikėtis. Ilgiau dešimties metų
>
tino darbo vergija iki mūsų bolševikai vykdina savo "ne kitos netoierantų galybės pra keletu šimtukų bankoje pasi katų naikinančius tonsilus, ii taupus, bet bukite protingais sudaužei f
dienų gyvuoja ne vien Afri paliečiamąjį" bolševizmų, bet eitais metais krikščionybėje dėję turi ir mano kad suapie tai gerai lino, bet •!«taupytojais. Visada turėkite — Padariau, kaip sakei:
koj, Europos valstybių kolo vis liieko gera iš to neišeina. "pasižymėjo". Labai naudin saulė gyvens ir žibančių pi lūkuriuoja, atidėlioja, mat pi omenyje, kad be sveikatai paėmiau Miodų ir persk^liau
nigų žvangėjimu senatvėje pa nigus "oėdija". Ir kada nue nieks nemiela. Jt&ų brangiau- per pusę, kad birtų pusbiiticfts.
nijose, bet ir J. Valstybėse.
Suprantama, jų tas fanatiz ga butų jiems aplankyti ne
sidžiaugs. Bet kas gero iš
J. Amerikoj Valstybių pie mas juos pačius pagaliau tik šventųjų žemę, bet ir
krikščionybės buveinę Romų. tokio negudraus taupumo, jei
tinėse valstybėse darbo vergi- i turės prislėgti.
Gal tada juose mažiau fana nudvasintas kūnas nusilpnė
ja prie negrų pritaikoma.
Darb.
j o jei polam prisieina sir
tizmo liktų.
Ašara.
Kada už kokį menkniekį ne
guliuoti ir visa kų sutaupė,
grai areštuojami, tai teisėjai
Policija sulaikė pil. U, Ber- net su "magaryčiomis", dak
dažnai areštuotiems leidžia
C h i c a g o s Apylinkėse
notavičaite, kuri, sakoma, Kau tarui atiduoti?
pasirinkti vienų iš dviejų: ar
Atėjus* žiemai, tūlos šeimy-dondvario valsčiuj platinusi
ba užsimokėti pabaudų arba
R."'nos irgi "taupo", kambarių
netikrus pinigus.
parsisamdyti kokiam darbda
Protestantų laikraštis "Ch
—
— ^
HBT
viui pusdykiai dirbti.
ristian Herald už "nepapras
Kaip žinoma, negrai yra
tų pasital,navinlų,, krikščioneturtingi. Nubausti negali Į
I nybei šiaurinės metodistų baž-1
pabaudų užmokėti ir todeH -.*\i
,
^
j
T
f.
. . .
. f uycros vvskupui Jos. Cannoit
jie varu paimami ir verstiSu Puikiomis Elektrinėmis
žino. Tasatzymejimų
atžymėjimas,pripatai
,
,
.
.
.
.
.
.
'nepaprastų
t
dirbti.
nug darbus paskirtų laikų ati- • vyskupui apmokama kelionė
Steni te, Freshman, ar Atwater Kent
Europos valstybių valdomo
į Palestinų ir atgal. Tas vys
se Afrikos kolionijose neg
R a d i o m i*
kupas jau išvyko.
rams yra toli blogiau. T'enai
Kuom tas protestantų vys
jie be jokio teismo kompanijų
Operuojamos tie
Visa su 7 tūbo
mis
ir visu įtai
siog
a
elektri
surekrutuojami, paimami iš kupas taip daug pasižymėjo?
symu tik už
nes žfbinamos
lempos {sodos
Tai praeitais šios šalies
namų ir išsiunčiami kur toli
J
prezidento rinkimais, kovovisokius darbus atlikti.
. į damas Katalikų Bažnyčių. Sa10 DIENŲ IŠBANDYMUI*
Kas link J. Valstybių, tai
į komas vyskupas visais lai
begalo stebėtinas dalykas, kad f
Čia Tamsta nerizikuojfnei Cento. Bet kuri šitų pui
kais skaitėsi demokratu. Bet
šioj šaly verstino darbo ver
kių elektrinių radijų bus pasiųsta į jūsų namus iš
praeitais rinkimais, kada debandymui ir ištyrimui, tųjų sųlyga, kad po 10 dienų
gija" gyvuotų. Kaip žinoma,
mokratų kandidatu buvo kavisi tamstos pinigai bus sugražinti, jei tamsta nebu
visokia žmonių (ne vienų ne- ...
. . .
,
,
\
^
tankas,
jis
demokratų
partijų
1:1
4
si pilnai patenkintas.
grų) vergija tryliktuoju kon
pametė. Ir, kaip žinoma, jis
1
stitucijos priedu panaikinta.
pasižymėjo aukščiausio laip
Bet tas priedas yra be reikš
snio netolerancija, fanaticizmės. Jo vykinimui Kongresas
Inu ir visakuom, kas tik gajokių išlaidų neskiria.
Įėjo, juo nuomone, Katalikų į
Tad darbo biurui raporte
AURORA Af^D ELGiN
Baižnyclai ir katalikui kandi- f
PAILROAD/
pažymima, kad T. Sąjungos
datui pakenkti.
užsimojimas vergi jų išgriauti
Tiesiai i gražias vakarines Chi
Puikus- patarnavimo* į visus
Kada katalikas kandidatas
45>ta*nauja
praraemav
pietą
yra tuščios pastangos. Pir
cagos apylinkes ir į Fox upės miestus
Ir miestelius
gražiu dal| už Chicagos, Duneland ir i a kkmj.
Siauriniu pakrančių ir Skokia Klo
lr pietinius Miėhigan eže
miau reikia išgriauti verstino rinkimuose nelaimėjo, "Christu u.
Aurora
Lomos
rd
ro
(reaortinius
miestus.
tian
Herald"
emė
teiriautis,
KIgin
vilta
Park
Mihvaukcc
darbo vergija; ir tik paskiau
i

s

Sveikata — Brangus Turtas.

* i: rtpK

I VISAS

UŽ KRIKŠČIONIŠKA
TARNYBA.

VIETAS

SUOLELIS DOVANAI

$99

«»«f

kas

toks

a

imtis naikinti tikrąja vergiją. į
******
dau
įgiausia netolerancija ir fanąApušė.
tkmu pasižymėjo. Tų pasižy
r
mėjimų
laikraštis
pavadino
AB BONUSAI YRA PAPIR
" krikščioniška tarnyba'' ir
KIMAI?
daugiausia nuopelno pias saĄrmantl Hammer, ameriko komų vyskupų' surado. UžV tai
nas, veda koncesijuotų rašo- j$» ir atžymėtas*
Gerai, kad metodistų vysmųjc plunksnų ir paišelių
dirbtuvę.
Kadangi tas žmogus gra- KAIP TAIKŲ SPECIALIS
TAI GYDO SUKIE
6am pelno padaro, tad jis
KIETĖJIMĄ.
darbininkams įvedė bonusų siSukietėjas Viduriams pus vaikus at
stetoų, lygiai tokių, kaip Ame siranda dieglys, išpūtimas, odos li
gos ir tt. Tas silpnina juos, ka:pir
rikoj praktikuojama.
suaugusias;
padaro
juos
piktus*,
saVO
5
5
karščiuojančius
ir
nerijliaujančius.
Parinktiniausiems
i Bet nevartok vaHcams gyduolių, skidarwninkams Haminer šjmef [rfeta-.^ suauyuf.^is pataria vaiku,
i
.
i spee'aliątai. 90^o daktarų nuoStnit.j
4 ( - ^ v i i -v
,ueD,dol. is savo peino bonu-į M U r i a vienj?. w W t n u o glli<5etėumo.,
sais išdalijo. Bonusai teko ir f^^v ir kitu va>ų ir kudfkų «udviem
,
^arD*
0»i

•
koillLinistailt
tD

Kvki©

Įitirsfimų. Milijonai motmii įrodo jos
d a r b i n i n - | Struma per 30 metii. Cas'ort-A yra
grynai aucmenlno, nekenksminga ir
j eardi. Tikroji Cacloria visada turi
s>a 3
bv9hwikU^tCh0i°
' '-»' 8au«»kia ira,Ue»-;

Atwat«r Kent, Freshman, Steinite, J*a4a
Bile katra už $99.00 su viskuo
Visas įtaisymas kaip viršui $9$.
$io įmokti

|

_

Tukstančiai

šitų radijų mrv#,įaruž viską
duota daug augšteinėmis kainomis
Nieko daugiau
pirmiau ir jos visos duoda pilnų pa
nereikia pirkti
tenkinimų. Ir net šita speėialiai numažinta kaina tik už $99 kelioms dienoms išbandyti,
mes pridedame gražų suolelį. Instrumentai 7 tū
bomis pftdaro gilų, aiškų ir gryn4 balsų. Setai yra
operuojami iš žibinamos lempios įsodo* ir elektros su
vartojama labai mažai.
Mes taip-gi įgalioti ©ardavineti: Įhrunswick, BCA
Kadiolas, Majestic, Sparton, Viėtor, Ženith, Bosch,
Eveready, ColoniaI, Freed Eisemann.
Mūsų krautuvė kasdien vakarais atdara iki 9 vai.

Naperville
La Grongr
Dowu<'rs Gro\c OntarioviUi
Hin-sdale
Bloomingdalo

HigTiuood
Racme
Htghland I'srk
Kenosha
Havioia
Zkxn
Gleneoe
AVaiikegaa
Hubkard AVouds
Grcat iitfocš
IVirtnetka
Lake Biuff
Keniluorth
Lake Poriv?t
Mundelein
Fort Sheoldan
Lfbcrtyvme
Reguleriški bust; sujungimai su
North Shore linijos traukhiiais 16
patogių vietų J —

Adflison
Kiti tiesioginiai
geležinkeliai
ix busais sujungimai su Expositfon
Park. Mooseheart, Torkviile, ©8wego,
DuBdee,
CarpentersvUle,
Toemah, City of Ckttdnoud, KN
gi.i State Hoapital.
St. Charles
School for Boys, RockfofT, Be1vitfof0 ir daug KHų vietTf.

Fox Lake
Lake Zar'.^h
Cfiannel Tjakc
AVood>totk
Mcllenry
Northbrook
Antioch
AVauconda
Lake Vfllt
Garnee
Deerfield
Techny
IŠ Kenosha busal eina į Powers
Lake. Sfher Luką, Pa^doclri įti
kę, Twia j - t h e s ir I ^ k e Cs'.tva.

Batavia
EfDJharst
Geneva
Westmore
SC. Charles
WarrenvHIc
\Vheaton
AVc-st Chicago
Glcn EUyn
VVayne
Hunų sujungimai su VVesterH
Motor
Coach
C o.
(Marigold
I.ines) į

Bušų sujungimai su Shore Line
Ifotor Coach C a Michipm City
*:

Bcnton Uorbor
Bt. Joseph
Br
*^t»«n
Saw.ver

Lakeside
l'nioa Fler
New Btiffalo
Grand Beacfa

Tiesioginiai susisiek i nmt 90M« n keliais
ar busais
J Chicago
HėighU, Valparak», Ftfai
Lake
ir Hobart.

^elefonuok i Trafiko Skyrių, Central 8280, del visokių paaiškinimų
i
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Geriausias Patatnetomtt

Ult

Tel. Boulevard 4705
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Vijose Chicagos Apylinkėse

/~**.^ifJ
*v1iAvt3«ttnl
f r o i i l r i n i o l
ū l / n - . n r j f .
Greitį
plieniniai
traukiniai,
akmeni
mis grįstas keMas. gabes ir mandagus
, traukinių patarnautojai, daug patogių
stočių, per $4 vai. dfėno^ punktustliški
patarnavimai, reguleriški misų sujungi
mai visais keliais, valgomieji ir pasi
žvalgymui vagonai — yrą tai tinkioo
elektrikinių geležinkelių išsišukuojančių

Jos. F. Budrik, »*•
3417-21 S. HALSTED ST.,

Benu"
CartMe
(ritė
n*ke*)
Lake
oary
a Cirr
East CtricOgo
Hammppd

fi

r l e o «
^ < -«' f
J4 «visas
Chieagtnr
puses nwo \-idurmies

Važiuok, kada flori. N
ė r susigrūdimo,
, įera
n*ra stttrakdymo. Norint g a » paafsOo,.
naat kur vyktt gali gauti (tfykai) pfe?**%? S ^ ? * * ^ * Recreaapn BOroSu,
72 W. Adams « . . fitate #086
~^u'

Penktadienis,

KOTO

22 Ą. 192$ .

D R A D G A S

m.

• i i

už tai Altoriaus Draugijai, knygomis; A. t*\kdxk)kls IŠ
tfišKOMA.
D A K T A R A I
kuri nesigaili nei darbo, nei Homestead, Pa., -** knygomis
pinigų.
ir laikraščiais; kun. ,J. Zabe- Juozas Andrikaitis, gyvenęs
Telefoną* Boulevard 1119
parap. svetainėj ruošia gražia,
Visom tom iškilmėm Jtagnį- la (miestas nepažymėtas)
Chieago, 111.
Tel. Lafayette 9708
pramogą.
tžinti gerb. klebonas kuii. A. jlaikraSeiaia
Ieškoroasai arba žinią apie
Dr. A. J, JAVOIS
X Juozapas Cesas, sunkiai < Balinskas pasiprašė svečių Visiems broliams, sesėms ka jį asmenys prašomi susižino Ofiso Valandos: 9 lkl 12. 1 iki I
•
»
•
•
I
~
—A
i
J
Radiola AS.
Office: 4459 a Californla
sirgęs šiltine, jau sveiksta kunigų: kun. Dr. Sfavicką iš talikams už aukas tariame šir ti sti Lietuvos Fasiuntnybe dieni, ir 6:30 Ik! 8:30 vakare
Vai.: 2 Iki 5 po petu, 7 iki 0 r a k
4608 So. Ashland Ave.
X Kovo 23 d. po pietų ir ^Prašykim Dievo Juozapui ge Chicagos ir Sheboygano, Wis., dingiausią padėką.
Ned4lWfc pagal iirfartl.
Washingtone — LithuanianJ Netoli
4«th 8t.
Chica*o, m .
•* ' * '
**-*-*-«—**—^*ia*iafcfc«-*imAW
vakare Dievo Motinos Sopu ros sveikatos.
i kleboną kun. Garmų.
Tikimės, kad vienminčiai a Legatiofc, 2622 — 16th Street, ĮL
lingos dr-ja eis "in eorpore , ' t X Marijoria Mockevičiene, j K un . t j ^ Navickas pasakė merikiečiai mus ii totiau šelps N. W., Washington, D. C.
—
_
išpažinties, o sekmadieny 7:30 žmona Leono Monkevičiai du gražiu pamokslu ii* iskil- katalikiškomis knygomis bei
Liet. Pasiuntinybė Amer. Re*. Tel. Mldway 5512
TeL Canal C784
_ ^
Virglnia 0880
f»»»W<
"
;
Mišiose prie Šv. Komunijos. mirė kovo Ii) d. ryto. A. a mingus mišparus laiko asisto- laikraščiais Siųsti reikia Šiuo
Ar. Ė. d. O TS P L t R
GYDYTOJAS IR CrilRTJROAJB
X Verbų sekmadieny suma į Marijona buvo vo* 34 m. am- je kun. Garmaus ir «paties kle adresuj J. PaJhtfis, 83 &uclid
Oakley Aro. ir 24-tas Street
OTDTTOJABi
Telefonai Canal 1713-0241
šv. Antano bažnyčioje prasi-1 žiaus, trumpai sirgo. Buv« bono. Iškilmės baigės palaimi ave., toronto Qnt. Cariada.
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllals
CHI^fJltCiAi
J. Paliulis,
dės 10 minutų ankščiau negu j narė Visų Šventų dr-jos. Lai- nimu Šv. Sakramento.
Ir Ketveriais vakare.
IR OBSTBTRIKAJ
vitais sekmadieniais. Priežas-j dohivės bus šiandie 8:30 ryto
Knygyno vedėjas,
Gydo stalgiai ir chroniškas Ilgai
M. K. Rėmėjų skyrius.
vyrų, moterų Ir vaikų
tu — pašventinimas verbų, jų su Mišiomis iš Šv. Antano
Buvo susirinkimas MarijoDARO OPERACIJAS
•s
I alkilinimas'žmonėms ir pro-! bažnyčios.
Sekretoritis,
i
ligonius priima kasdieną nao
Kol. Remejų skyriaus. Prisi
pietų ir 8 vai. vakaro.
X Šv. Antano par. K. of L. rašė keletas naujų narių ir
2700 VVEST 69th STREET
as
vsya.
Nedėliomis Ir aeredomia tik
14
kuopa
šįmet
vėl
BasketGydytojas
ir
Chirurgais
išialne susitarua
X Verbų sekmadieny Motekeletas idave aukų. Viso su Kuomet Vaikas
Tel. Hemlock 6700
Ofisas 2403 WEST 6S STREET
ni Sajungos 2 kuopa vež ska- ball čempionate laimėjo. Ifėi rinkta 21 dol.
Ofisas ir Laboratorija
|
f
Kertė Se. Western Avenue
Karščiuoja,
Chieago,
111.
nius pietus į Oak Forest Ji-j vieno žaidimo nepralaimėjo
Tel. Prospeet 1028
Ir X-RAY
Rezidencija 2350 So. Leavitt St.
žmogus
—
gyvulys.
2130 WEST 22ad STKEET
uonino, lietuviams ligoniams.' Oarbe kuopai ir atletų skyriui
Piktas, Nesveikas
Tel. Canal £880
N.
N.,
45
u,
amž.,
tėvas
7
,
9SB
CHICAOO
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-0 t . r.
IV to, patieks ligoniams gra-|
-1
Nedėlioj pagal susitarimą
Diegflys, grosai, iš
vaikų grasino mirtimi savo
—
pūtimas, dažnas re
žij programą. Garbė M. S. 2
Oflee ir Res. Tel. Boulevard 591J
moteriai ir dukteriai 15 metų, JU
ntimas, karščiavimas
kuopai už tokį puikų suma
vaikuose ir kūdikiuo
DR. A. / BERTASH
|
jeigu jos duos valdžiai žinių
se N paprastai
rodo,
nymą.
1464
SO. HALSTED STREET
m
kad maistas vidurėPILKAS EGZAMINAS
Waukegano Muzikos Mokykla apie jo biaurų pasielgimą, t.
Ofiso valandos nuo 1 iki S po
liuose yra surucęs.
pietų
Ir
«
iki
8
vai.
vakare
X Verbų sekmadienio vaka
1
$6.00 TIKTAI $5.00
\Vaukegan Scliool oi Music, y., kad jo duktė patapo mo
GYDYTOJAS ER CHIRURGĄ*
Kai tie ženklai pa
Res. J201 S. WALLACE STREET
X — Spinduliai
sirodo, tai duok vai
re Lietuvos Vyčių 14 kuopa, N. Kulio vedama, žmonėse įgi tina. Jis nuvežė ją Ckicagon. : -. .
S P E C I A L I S T A S
Ofisas 2201 West 22nd Btraet
kui šaukštą Phillips
Taigi nenusiminkit, bet eikit
Miik of Mafrnesia. fd6k jo | pirmu
Cor. S Leavitt S t TsL Canal C22I
pas tikra specialistą, ne pas kokį
jo pasitikėjimo, kaipo viena (padarė nelegalę operaciją ir tinį
vaiko maisto
buteliuką
ryte.
Rasldencija: 0040 So. Maplewood
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
šiame mieste pastoviausių ir mergaitei da nepasveikus vėl Paaugusiems vaikams reikia duo
ba profesorius, neklaus justi kas
•vecue
TSL Republic 7 f t l
D
r
.
C.
VV.
PI
iri
t
ti šauksią, vandens stilc'.'e. Tas nujuras kenkia, ar kur skauda, bet
Valandos: 1—S A T—8 •. V.
rimtų įrmzikosi mokyklų* lkw tas sužverėjęs tėvas pradėjo rafmins valką — palengvins io vlpasakys pats, po pilno lsegzamiGYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Vykstantieji Lietuvon prašomi ap
NedėlkrJ: if-^ift rfU
durėlius. J penkias mlmitas jis bus
navimo.
Jus
sutaupysit
laiką
ir
sistoti naujam, moderniškai įrengtam rioje lavinama^ jaunimas kas su ja gyvuliškai elgtis.
84
M.
ir
ž»e.
Oukley
AVenue
||
linksmas ir iafmfngras.
PaJlnosuos
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
vn.šbutyj "ROMA", Laisvės Al. 1S.
anai
1678
I
plet-ryt.
kamp.
Tel.
Canal
t'iduriuS
nuo
visokio'
surūgusio
ir
I
negalėjo
pagelbėt
jums
dėlto, kad
Vienok
priėjo
liepto
galą:
surengia po koncertą
tt i
Kaunas. šviesus kambariai, vonios, met
Valandos 10-18 veJ. ryt. *-4 Ii * I
nesuvirškinamo
maisto.
Jis
atidaro
•
jie
neturi
reikalingo
patyrimo,
suItafonas ir tt. Gražioj salėj valgy- Juose jaunieji
7-0 v. v. Išskiriant nedėlias
parodo nepa- Į atvažiavę giminės iš kito mie- vidurius vaiko turinti užkietėjimą,
radymui žmogaus kenksmingumų.
idelias
T A Canal 0167 Res. Prospedt HH
k'.i. Sveiki Ir gardus valgiai.
blogas ir tt. Vaikai jj geria dėlto,
Mano
icadio
—
Scope
—
FaggL
Savininkė f>ubinskaitė.
prastus gabumus muzikoje, i sto, išgavę iš motinos slapty- kad jin skanus.
£* *
' - "
Mllf
X-llay iioč-Dtgeno Aparatas ir vi
.
siškas bakteriologiškas egzamina
Sužinok
upio
jd
Bntidą
motinoms
TeL Hemlock 1151
Šeši metai atgal, kada ši be ir ligos priežastį, pranešė
vimas kraujo atidengs man jūsų
fr vaikams. Išsirašyk indomią kny
ADVOKATAI:
Gydytotojas ir Chirurgą*
mokykla kūrėsi, pradžia buVO kur reikia ir begėdis atsidūrė gą "tseful Information". Rašyk J Dr. V. g. NARYAUCKAS tikras negeroves, ir Jeigu a i paimbiu
jus
gydyti,
tai
jūsų
sveikata
The Phillips Co., 117 Hudson S t ,
GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ*
1821 SOUTH HALSTED ST
nelengva, nes reikėjo pradėti [teisme. Jam gresia 30 metų N e # Ye»rll. N. Y. fius pasiusta DY
ir gyvumas sugryš jums taip kaip

UETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, I i i

DR. S. A. BRENZA

Jm^mmmm^m£

Į

HlIlM^

i

DR, A. RAČKUS

» . KRYŽIAUS LIET.
LIGONINĖ

DR. J, J. K01VARSKIS

i

WAUKEGAN, ILL

vt^s.!

u

*

7

DR. S. BIEZIS

ii
*f

AMERiKIEČIA!

. . •

I

JOSEPH i . GRISH
(Juozas J. GriSius)
A D V O K A T A S
4631 S. Ashland Ave. (2 lubos)
Telef. Boulevard 2800
R E S I D B N C I J A :
6515 So. Rockwell Street
Telef. Republic 9723

KAI.
Pirkdamas
žiun'k, kad KIIU!U:II
TIKKA Phillips Milk of Mapnosia.
Daktarai ją prirašinėjo per 50 me-

nuo vienų lietuvių, o pas lie- kalėjimas,
tuvius da yra obalsis **Iš to I Suimtas buvo laikomas po
(kiono^; nevalgysi^. Pasimoki- stipria sargyba, kad minia ne j Jį
Miik of Magnestu buvo S. */. Re
na kiek ir gana.
pultų kalėjimo. Vietos laik gistruotas
Vaiznos Ženklas The Chas.
Užtai nereikia daug kaftin-! raščiai ir-gi tylėjo, kad nesu-JH- rniiiips ehemica* Kompanijos ir
+; *.%*„

«^.. ; ; , , . .

^...+;^,« . « ~

i

*i

*

P o s Pirmatuko Cnas. H. Phillip3 nuo

•

2<tf West 19 VtHti
vai.: t—f i ryts. 2—4 p. r .
v. v. Nedėlioj susitarua

TORONTO, KANADA.

• •

A D V O K A T A S
29 So. La Salle Street
Room 720
TeL Central 6390 —

RAGINE, VVIS.

B. F. MASTAUSKAS

IT

f

• •

' i

13 vai. atlaidai.
i

'J1'"'"

Nevirškimmus veidą skaistumo darkytojas
Nei joki moteris negali
1$ geros sveikatos. Vietoj
pakęsti pageltusios, dė
pilių if kitokių aštrių vai
mėtos arba išblyškusios ogtų, bandyk šj malonų mi
šinį iš Californijos vyno,
dos. Pastangos tokia odą
kaskaros ir vaistingų žo
pagerinti paudetiai ir te
lių. Krakmoliniai vatgiai
palai yra tuščios. Gerin
damas virškinimą ir regreit pasiduoda. Aptiegulerį vidurių išvalymą
koj po $1.2S. Atmink TriTrhieTlo rtartnsrs V^ftas
fterįo Kartusis Vynas yra
tiesiog užtikrina odai ak
syk/iu gelbstantis Virini
sominį švelnume ir natumui ir vra liuosuojantis.
ralę ružav$ spalvą, ženk-

TRINERS

BITTER
VVINE

Triil
BotHe

-----

m

free

Mail to Jos. Trincr Company,
1333 So. Ashland Ave., Chieago, for
freemmplc.

Addnm

...
_

Štai*-

Į Perkėlė

nu

iifiii

i

į

Tel. Boulevard

>

,

t

mm

• • • • •

11

Netoli Morgan

i

VALANDOS: Nuo 16 — 12 pietų
ir nuo 6 Iki t . t t vaL vakare.
Tel. ofiso Oanal 2116 Res. So.
Shore 2228.
/ e i neatalliepiama,
šauk Ilandolpk t f f t .

2201 West 2>kd Street
(Kampas Leavitt s t )
Valandos: Nuo 9 iki i i ryto
1 IM 9 vakaro

• <IH Ii

Oftao TOL VI€««rT f i f T

91.- ir Re*. Tel. ReiulmA 2tT#

Tel. Brunswick 0624

25 METU PATYRIMO

DR. J. P. POŠKA

DR. A, J. 6USSBN

Pritaikyme akinių del visokių akių
g

Lietuvis DenffstM
15*» MILWAUKEE AVENUE
Valandos: 9>i2. 1-S, 6-6:26
Sekmadieniais ir trečiadieniais
pagal susitarimą.
IIII

rr

•it i r 11

•"

-r—
—

DR. J. A. PAUKŠTYS
UENTteTAS X-RAY
41SS Afcher Atenue
^^^gj^-^j-jt

•

Ekspertas tyrimo akių Ir pritaikymo
akinių
Jplatt 6ldg., kamp. 18 S«. 2 anitštas
Pastebėkit mano iškabas
ValaildoB hno ff:30 ryto lkl 8:3c vafkaro. Serfedoinis nuo 9:30 iki 12 y.
ryto. Nedėliomis 'nėra Skirtų
valandų. Room 8.
c Phone Canal 05.

J

Republic

2266 Ir Hemlock

J

2132 9. HALSTED STREET
AdMrae ofisets ir ResMeap|6*
«504 S. ARTESIAN AVB.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais; nuo
7-9 vak. Antro O I Vai.: Nuo 9-v
po piet: Utarn. ir Subat Nuo
2-9 vak. Šventadieniais pagal su
tarimą.
i

Tel. Laf ayette 6829

1801 South Ashlaird Avenue

Street

1025 VVEST 18 STREET

D E N T I S T A S

aPTOMETRISTAS

RUSIJOS

Ofisas ir LaboratorijA

DR. G, L BL02IS

JOHN SMETANA, 0, D.

I46i

GoTral Metuviame žinomas per 26
metu* kaipo pW*t*
gydytoja*
dhlrurgšš tt akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas UmU vyt«j, moterų k f&lkų
jėgU
naujetnsltis nietodua X-Ray tr U*
tokius elektros prietaisus.

Tel. Canal '6221

III

*tt§

OR. H E R Z M A N

LIETUVIS DENTISTAS
i%it So. Ashland Avenut
Ant Zaleskio Aptiekęs

M

numerio

Gydytojas, Chirurgą* i r Akušer*
8843 SO. HALSTED S T R B E *
Valandos: Nuo 2 —- 4 p . p.
7—1 vakare

Office Boulevard 7841

-

po

Dr. V. A. ŠIMKUS

I S

i

offoą

TELEFONAS MIDWAT

D13NTISTA1

I

savo

Džiovų, Ifotdrk ir Vyr* Ugą
Vai.: ryto nno 10—11 nuo 1—8
po pietų; ttM 7—#:io vakar*
Nedėliomis 1* lkl 12

n1

i

J

SPECUALISTAS

GYDYTOJAS IR C^IRŪRGitS
Ofisas: 1444 So. 49th Court
Tel. Cicero 481
Rezidencija: 4729 W. 12th PI.
Cicero, III. Tel. Cicero 2888
Valandos: Ryto: 10—12.
Po
pietų: 2—4. Vakare: 7—f. Nedė
liomis pagal susitarimą.

DR. c. i

•

4729 S. Ashland Ave.

S. A. D0WIAT M, D.

l"

išvalo Odą i&
vidaus l i p

Kovo 17 d. buvo l £ valan
VaL 9-4
!
dų atlaidai, per kuriuos veik
RESIDENCB
visi katalikai atliko išpažintį
6158 So. Talman Are.
Tel. Prospeet 1525
ir priėmė Komunija.
Racino katalikams penktas
gavėnios nedektienis yra link
smiausia ir maloniausia <lie1ia,
nes kasmet laikoma 13 valan
IR
dų atlaidai ir visa parapija
Įeina prie &v. Komunijos, kas
UETUVIAI ADVOKATAI daro gražn įspūdį.
Procesijoj dalyvavo būrys
2221 West 22nd Street
niergaieių ii* berniukų su gy
Arti Leavitt Street
Telefonas Canal 2582
vomis lelijomis rankose. AttoValandos 9 ryto lkl 8:0* vakare.
seredomia Lr Pėtnyčiomie s u e t i riai ir-gi gražiai gyvomis le
lkl I.
lijomis buvo papuošti. Garbė j
\€

JOHN M I N S K A S

—n—

— — — s

DR. CHARLES SEGAL

1

J. P. VVAITCHUS

« >>

i iimi

•

SPECIALISTAS
Pumai 1012 — 1015 — 1016
20 W. JACKSON BOULEVARD
Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki
1 po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7
Nedėliomis nno 10 ryto iki 1
po pietų,

DR. VAITUSH, 0. D.

V. W. RUTKAUSKAS

IMI

Rezidencija #«00 S. Arteslac Av*
Valandos: 11 ryto lkl 8 po platu
8 lkl 8.88

buvo pirmiau. Jeigu 4tenčlat nuo
ligų skilvio, žarnų, inkstų, odos,
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
MUIIH
t l l l l l i i l <!i
pnų plaučiu
arba jeigu turit ko
kią
ttšsisenėjuslą,
jsikerėjusią,
f'lAM
* * » chronišką
ligą, kuri nepasidavė
net gabiam Šeimynos gydytojui,
DR. M, T. STRIKOL
neatidėliokit neatėię pas mane.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4J01 Soutn Ashlaną Avenue
DR. J. S. ZAREMBA

ti te\ų, ne.» jiems patiems ne-.kursciu s zmonnj.
i«75
\vN
B.
U c r o progos lavintis muzikoje f
ar -.
T«rf. Prospeet i m
ir jie iš to duonos nei neval-t
Valandos 2-4.6-8 Nedėlioj 10-12
go. Vienok lietuviai myli inUy\ką ir dažnai patys tėvai jei
OPTEMITEISTAI
(John Begdsiimas Borden)
ne rankomis, tai nors kojomis
Padėka.
ADVOKATĄ 8
** pasigilina".
105 VV. AD^M8 Sk,
Room 2111
Toronto lietuvių Šv. Jono
Bet, mainosi laikai, mainosi
Telephon* Randolpn 8727
Vakarais: r.61 West 22 St. ir žmonės. Jau dabar muzikos draugija labai dėkinga bro
Telephono Roosevelt OtOf
muksiąs visur daugiau moki- liams lietuviams, katalikams,
itfamų Telefonas Republic 0800
namas ir branginamas. Tad į kurie parėtaėrarasųjaunfc knyir lietuviai, nors ii mažose gynėlį kutf kas galėjo.
kolonijose, turi būti akylus, į A. Damanskas iš Cliicagos į
duoti savo vaikams mokslo f— knygomis! O. Šiežaite iš
A D V O K A T A S
tiek, kiek tik galima, kad jie Grand liapkis, Mich. — lailvNuo 0:30 iki 1 vai.
nebūtų paskutiniai tarp kitų rašeiais; kun. J. Mačiulionis
127 N. DEARBORN STREET
Room 02S
lietuvis Akių Specialistas
tautų, bet visur ir visame pir iš Montreal — laikraščiais; Šio Žodynėlio kaina $1.25
Tel. Franklin 4177
Nuo S iki 9 vakare
Gaunamas *'Draugo" kny
Palengvins aklų jtempimą ku
V. Valiukevičius iš Canados—
mutiniai,
-r
52 E. 107 S t . Karnp. Michigan
ris
esti priežastini galvos skaudė
u
,,
gyne.
Kreipkitės
knygomis;
tJafbininkas
iš
Ši
muzikos
mokykla
yra
pri
jimo,
svaigimo, akių aptemimo,
Ave.
Tel. Pullman 5950
nervuotumo, skaudamą akių kar
DRAUGAS
einama visiems. Mokytojai y- So. Boston, Mass., — knygo
št]. Atitaisau kreivas akis, nuiniu
cataractus. Atitaisau trumpą re2334
So.
Oakley
Ave.
ra patyrę, nes tik toj profesi-Į mis ir laikraščiais; D. Kainiugyste ir tolimą regystę.
Chieago, 111.
joje ir dirba, nenžsiimdinėda- niene" iš Wankegan, 111. — Į
Prirengiu teisingai akinius vi
A. A. OLIS
mi jokin kitu bizniu. Mokina-*
—
suose atsitikimuose,
egzaminavi
ADVOKATAS
mas
daromas
su
elektra,
parodan
-m l i n u i • ! • * * » •
ma:
piano,
smuikos
ir
dainaK
3
=
čia mažiausias klaidas.
11 So. La Salle S t . Room 2001
rt:
NUO PANIŪROS Į LAIMI
Tel. Kandolph 0331-0332 Vai. 9-6 1 vimo.
Dienos: pirmadieniais,
Specialė a t y i a atkreipiama mo
"Per llfft laika mase nuolat kan
Vakarais
antradieniais,
trečiadieniais,
kino
'
nėvtr^kinlmas
Ir
nžkletėjiI
I
kyklos
vaikučiams.
3241 SO. HALSTED STREET
mas. Aš ne vien nnolat kankinaus,
T e t Victory 0562
penktadieniais ir Šeštadieniais.
bet afft maho odos dažnai atsiValandos nuo 10 ryto iki 8 va
7-f *. v. apart Panedėlio ir
arsirasdaVo plėtinos ir ptičkos.
kare.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki
[ žsiralyti geriausia antradie
PėtnyCios
n "Kai pradėjau fmtl Tflnerio
12 po pietų.
Kartų j j VVn*. tai mario oda atsi
niais ir šeštadieniais.
taisė, ding>6 iSbėriutai ir jaučiuosi
4718 S. ASHLAND AVE.
nuolat laiminga."
Major.
Mrs. K. D. Sti>\vurt,
Hammoftd, Ind.
lel. Boulevard 7589
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Dr. K. Drangeus
Dėfitlstas X-ltay. Ul'tra-Violet
2417 WEST 62 STREET
Vai.: 10 ryto iki 8 v. • .
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Gydytoj
k Chinagii
4631 SO, ASHLAND ATS.
Tiri. Valtis 0^4
Resldencljos Tai. Plasa 2266
VALANDtJ§:
Nuo lo ik! 12 dlafta.
Nuo 2 iki t po plėm.
Nuo 7 iki 9 ssitjiia
Nedėl. nuo 16 lkl I I
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KVIEČIA Į SUSIRIN
KIMĄ.
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rinkta valdyba ir pradėtas
organizavimo darbas.
žiniij — Žinelės.
Ona Karbienė,
Maliava
dainininkai-(ės) kviečiami at
Vei'pejos,
audėjos
ir
rank
N.
žičkus.
X A. JA lt. Katalikų Fede
GALIONAS
darbių
žinovės,
kurios
esat
pa
silankyti.
racijos 23 skyriaus įvyko mė Imk be baimės kaip nurodyta
$4 48
sižadėjusios - stoti į -komitetą
X Po Velykų roselandiečiai nesinis susirinkimas 19 d.
"Bayer pakelyje". • , suorganizavimui rankų darbų:
X šiandie vakare laikinoj **** dailiai atnaujinti parap. kovo. Susirinkimas daug nau
Maliava Visokiam n e R a t a l .
6v. P. M. Gimimo parap. baž- "*alc. Tada malonu bus joje dingų nutarimų padarė. Nu- I]
Pure Boil Linseed Oil gal. f S c
j ir audimo skyriaus Chieagos.
Parsiduoda Grocery & Ice Dutch Boy White Lead
nyeioj įvyksta altorių, stovylų ' 1 * ^ vakarai, pramogos.
!
Pasaulinėje
Parodoje,
1933
100 svarų
$11.50
tarė daryti vasarą išvažiavi
Cream krautus, tikras barAtsinešk Savo Kena.
ir vargonų pašventinimas. Po X Kovo 20 d. Visų Šventų me į miškus. Tuo daluku pa
metais, malonėkit dalyvauti
6
pėdų
stiprios kopėčios f l . 2 9
genas kas pirmas, tas laimės.
PKISTATOM
VISUR
apeigų bus bažnytinis koncer- >rapijos salėj įvyko Vyčių liko rūpintis valdybai. Taip
, steigiamajam susirinkime, ku
Ateik ir Susipažink su Mumis
2139
West
24th
Street
įūii
.
Chieagos Apskričio susirinki gi nutarė surengti "founcoM
ris įvyks penktadienio vaka
mas, kuriame Cicero 14 kp.skyriaus naudai del užprenure, kovo 22 d., 7:30 vai. va
X Šj vakare Mark White a t s t o y a s ((p> Valiulis) p r a n e _ meravimo laikraščių iš Lietu
kare mano namuose, '6924 So. REIKALINGAS vidurinio 4414 S. ROCKVVELL ST.
amžiaus žmogus dirbti ant
parko salėje įvyksta " ^ - ) ^§, kad U kp. išstojanti iŠ ApJustine St.
Lafayette 4689
vos. Tam dalykui liko išrink
uos" choro repeticija. Visi skričio del nesusipratimų Cen
vaisių
farmos
Michigan
vals
Does not affect
Šiame susirinkime bus iŠ
ta komisija, kad nužiūrėtų die
tijoj. Pašaukti:
tre, kurie pasidarė da Viesu ną ir praneštų sekamam susi
the
Heart
GRABORIA1
Prospect 7960
lai pirmininkaujant.
rinkime. Buvo įvairus rapor- Jel?u .,.. !1!4iU) *e
. i
MARQTJETTE JEV7ELRY
Rlyer
(16-19-21)'
nt
14
0
X Juo artyn eina balandžio tt»aii , kKaaiirpi tt na ii K
k ni ivyn^ nn no ii r
r K
k i ti ui y* ^ P*
*" ^• *^P»iu.
negau
& RADIO
^ p tai
, ^ J^s
tlkro
kur1s y r a
— —
.
,»'
7 d., tuo westsidiečiai labiau komisijų. Visos komisijos dar-; milijonu užtikrinta* saugus ir «ySavininkas B. Andrelinnas
,
. . Tr,
.,
'dytoju nurodytas
per TirS dvidebruzda. Nori, kad kun. J. Ku ouojasi. Knygynas būna atda- aimt* penkis meti* del
REIKALINGAS geras, aUžlaikau visokių
m
dirkai
pagerbti
vakaras
kuo
auksinių
ir sida
pysenis
žmogus
džanitoriauti.
ras antradieniais ir ketvirta* ** *.
Gai*o» skausmo
Lietuvis Graborius
brinių
datktg
Neuritis
Lumbago
pų ikiausia pavyktų.
Kreiptis
Patarnauja
laido
Tėllausios madof
tuvėse kuopigiausia.
dieniais. |£a.s tik nori, gali at- Dantų akauimo Rumatismo
radio, planų ro
Reikale meldžiu at
N
llų,
rekordų i.
KUN.
K.
BIČKAUSKAS
Naujausios mados namai
X
Kas
gėrėjosi
"Katriutės
eiti
ir
pasiskaityti
^
kny.
~
^
^
sišaukti,
o
mjujo
m J^^
tt.
Taisau
laikrodžiu*
tr muslko*
(jintarais , kuriuos westsiciie- gn ir laikraščių, kurių pareina er- pakelyje randasi nurodymai. T, . , .
_. ,
.
,.
darbu busite u^gn 3905
Fir
Street
instrumentus.
. „ 4 _ j r .- T .
...
iiakeiy dTyiika pinų kainuoja keie- Bnghton Parke, vienas mo
t ,
nėt'.inti.
čiai menininkai
anais metais
ok
r "
Jr ] s Lietuvos po kelis egzem t* centu. Vaistinėje tai-*i parduo- k
2646 W. 63rd St Chica^D
Ind. Harbor, In4.
Tel. Roosevelt 2515
į da bonkoa* »© 14 ir 100.
Telefonas Hemlock 8JWt©
statė scenoje Cicero, Bridge- pliorns.
arba 2516
i
4
namai
2-5,
garu
apšildof.
U
"
2314 W. 23rd Place
porte ir West Side, kviečiami
x Pereitą, nedeli$ įvyko
mi
Chlcago. I1L
Gerai,
kad
p.
Babravičius
*
Del geriausios rųSiea
atvykti verbų nedėlioj į Auš- gerb. mūsų klebono vaduvių
ir
patarnavimo, šaukit ĮVAIRUS KONTkAKTORlA
ros Vartiį par. salę, 7:30 vai. p ū o ta. Žmonių prisirinko pil t o k s a i k^™y kitam tai jau! jj2 nnamai su 3 bedruimiais.
GREEN VALLEY
namai su dining ruimiais.
PRODUCTS
^akare ir pasigėrėti "Nastu- n a svetainė. Buvo graži pro- i r M***f* išsipūstų" del Ueki
^
Oiselis šviežių kiauši
Simpatiškas — te". Jfeaga tik 50c.
nių, sviesto ir suriy.
gramą, kurią atliko mokyklos S a u t * komplimentų 18 įžymių J ™ T P ° * 1 1 / U W ' ^ « ™
amerikonų.
Mandagus
—
°vaikučiai
., ?. . ir
. vietinis
. A. . parapijos
.. amerikonir
$o,o00. Likusieji ant 1-mo •
Wm. J, Kareiva
Buvęs vedėjas Bridgreport Painting
Savininkas
morgiėio.
Geresnis ir Pi
WBST SIDE.
choras. Buvo ir kalbėtojų. Po
Bet mes, lietuviai, ir-gi tu
A Hardware Co., dabar perėmė visą
4644 So. Paulina S t
4 namai, 2-4, garu apšildo
bizni į savo rankas ir duos visose šio
gesnis Už Kitų
nia Janušauskiene gražiai dai rėsim progos p. Babravičiaus
Tel. Boulevard 1389
bisnio šakose pirmos klesos patar
Patarnaviu as.
X Jono Dumčiaus kruta- navo keletą dainelių solo. Jai dainavimu pasigrožėti. Jojo mi.
navimą.
Kaina po $9,500. Įmokėti!
mieji paveikslai puikiai vaiz rkompanavo p. Janušauskas. koncertas, įvyks balandžio
HARDVVARE PAINTS
$2,000.
Likusius
ant
1
morgiJauna pora parduoda 4
davo Brazilijos, Kanados ir
& VVALL PAPER
X Šv. Mykolo parapijos 28 d., sekmadienio vak., Liet £j 0
kamb. rakandus, tik 2 men.
Painterg & Decorators
mūsų Vilnijos gamtą. Dum choras, po vadovyste varg. N. Auditoriume, I prie Halsted
PAORABŲ VEDĖJAI
J.
S.
Ramancionis, savininkas
Didysis Oi'.saa:
2 namai, 2-4, kaina po $9,000 s e r j u r n 0 > u ž $500, v e rti $2,00U,
čius, norėdamas duoti gerės Kulio, gegužės mėn. ruošia St. Po koncerto bus šokiai
3147 So. Halsted Street
4605-07 So. Etnnitage Ave.
su mažu įmokėjimu.
!
3
šm.
frieze
seklyčios
setas,
du
nį
supratimą
apie
Vilniją,
kaž
ką
tai
nepaprasto.
Bet
TeL Victory 7261
Nepamirškim. '
Tel. Tardą 1741 ir 1741
Turi bu t išparduoti į trum 9x12 "YVilton kaurai, maži kau
SKTRIU8
tyčiomis josios vaizdus apsta- ką, tai man dar neteko suži•
Aida.
4447 So. Fatrfleld Avenue
pą laiką.
rai, 8 šm. riešutinis valgomatė
puikiausiais
pasaulio
regi-jnoti.
Kaip
sužinosiu,
visiems
SKYRIUS
Del platesnių informacijų s i s s e t a s > 5 g m . vllSTy^ų
se
1410 So. 4 t C*., Cicero
niais, kad žiūrovai įsitikrintų, pranešiu,
BRIDGEPORT.
*eL Cicaro 1714
pamatykite.
tas. paveikslai, veidrodis, lem- NamiJ statFPK> KontraktoHus
jog
Vilnijoje
galima
pamaty
X
17
d.
kovo
North
Side
8KYRJJS
130c
i r t. t. ParduOS
a t s k i r a i s t a t { * u Įvairiausius namus prieinama
1201 AubOrn Atenae
J.
N.
ZEWERT
ti nemenkesnių vaizdų už pui- dramos ratelis vyko į Melm
Buvo sunki žiema.
»f
.
kaina,
Tel. Boulerard 3111
*
4377 Archer Avenue
kiausius svetimų kraštų regi- rose Park vaidinti grąžų vėj
ir užmokės nugabenimą. 8228 7217 S. California Avenue
Formaliai pasibaigė žiema
TeL Lafayette' 5313
ams,
kalą "Inteligentai^.'&&o, jei
Maryland Ave., 1 apt., vienas 1
Tclef. Hemlock 5526
ir prasidėjo pavasaris. Dr.
X Šiandien Panelės Šven- komitetas kvies, tai suvaidins
blokas į rytus nuo Cottage Į
Normantas, naprapatas, tai yčiausios Sopulingosios diena; į r savo kolonijoje parapijos
Grove Ave. Phone Stewartj
ra
gydytojas
be
vaistu
ir
be
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
Aušros Vartų bažnyčioje po naudai.
1875.
(19-25) J Telefonas Canal 7233
CHICAGOJE
peilio,
turįs
ofisą
po
nnm.
749
Laidotuvėse pa vakarinių pamaldų
bus tei
X Žinoma North Side veiBalansas po $30 mėnesyj.
tarnauju
geriausia
W. 33 St., sako? kad pereita
ir pigia-i negu kiU kiamas palaiminimas Šv. Sakeja E. Sinkevičiene sunkiai
todėl, kad priklau
7 žiema sveikatos žvilgsniu bu Už tai gausi 2 augščiu plytų
susirgo į ir dabar randasi Ii- j
MaliavojJmo Kontraktorlus
sau prie grabų iš- kramentu.
vus
nepaprastai
sunki.
Dak^
į
n
^
.
2
flatąį,
po
4
kambarius,
Dažų ir Popleros Krautuvė
dirbystės.
X Ateinančiame Didžiosios goninej. Vyčiai ir visi linki
Didžiausias
pasirinkimas
ve
IS34
S. LEAVTTT ST.
Chicafo
OFISAS
tarai buvo "'busy", o grab. viskas moderniška ant Par
6«8 VVest 18 St. Savaitės trečiadienyje vakare jai greitai pasveikti ir vėl su
V
J
Tet.
Canal «174
darė pusėtina biznį. Dr. Nor- nell prie 37 gat. Kaina tik lykinių atvirukų. Gauta iš
{
SKYRIUS:
3238 aplankys westsidiečius su pra- mumis darbuotis.
$3,600. Rendomis $42.00 mė Kauno ir Klaipėdos. Su įvai
So. Halsted Street
albomis
Vilnijos
atstovė
p.
Northsidiečiai
laukia
dvie
j
"""**.
^
V
^
^
r
s
"the
riais lietuviškais užrašais.
i X
Tel. Victory 4088
nesyje.
Vileišienė.
jų viešnių iš Lietuvos, bet ko- worst is over', bet perdideles
"DRAUGO" SKYRIUS
FRANK J. PETRU
vilties nereikią turėti, nes baX
Sunkiai
susirgo
Viktorikių,
tai
dabar
nesakysiu.
Kaip
HARDWARE STORE
Phone Boulevard 4139
901
West
33
Street
1443 VVest 18 Street
Paint, Oil & Glasa
landižao mėnuo neša nemažai
ja
Kerpauskienė. Pereitais atvažiuos, tada pamatysim,
2701 West 47th Street
Chicago, III.
Canal 0806
metais sūnaus a. a. Jono Ker- j X Vyčių 5 kuopa nutarė "ti-ubel!!!" žmonių sveikatai.
Tel. Lafayette 1337
pauskuČio įnirtis skaudžiai; per Velykas eiti **in corpoGRABORIUS
Šiuo laiku Bridgeporte pra
paveikė i motiiuj. Aušros V a r - ; r e , , prie Šv. Komunijos ir iš
SUVARTOK SAVO ATLIE
UK£S — FARMOS.
Mūsų p a t a r n a v i m a s
dėta
statyti
naujų
namų.
Gir
P h o n e Vir|»irwia 2 0 5 4
visuomet sąžiningas ir
tų klebonas trečiadienyje ją iždo paskyrė 5 dol. Mišioms
KAMAS
NUO
DARBO
VATai
yra
tikras
pasiulijimas,
nebrangus, nes neturi
elisi, kad netolimoj ateityj dai
JOSEPH VILIMAS
aplankė su šv. Sakramentais. užprašyti jų intencija.
me išlaidų užlaikymui
į
trumpų
laiką.
40
akrų
ukė.LANDAS
Į
PELNINGĄ
Adaugiau bus pradėta statyti.
skyrių.
Namu
Statymo
Viską žinantis.
X Šimtametis senukas Ka
ant cemontinio kelio, geri bu-1 MATĄ, KURIS DAUGIAU I
KONTRAKTOR1US
Nauja, graži ko
marauskas dar stipriai laiko
dinkai
$1,500.
*NAUDOS JUMS ATNEŠ
Pereitų rudenį pradėtas sta
\ »1 * S VV a s h t f n a v» A v e C I
plyčia dykai. '
si, bet bažnyčion nepajėgia ĮŽYMUSIS DAINININKAS,
80
akrų
gera
žeme,
geri
bu
tyti didelis teatras prie 35 ir
KAIPO KASDIENIS
ateiti,
užtat
su
Velykine
šv.
I
P.
JUOZAS
BABRAVIČIUS
ri
inkai,
gyvuliai
$4,000.
3307 Aubnrn Avenue
Halsted gatvių. Šį pavasarį
DARBAS.
Komunija antradienyje pasi*
DAINUOS PER
119
akrų
uke,
gera
žemė,
ge
Tel. Boulevard #314
1
bus baigtas.
Reikalinga
pora
gerų
vyrų,
prašė Aušros Vartų klebono
RADIO.
ri budinfeai, sodftas $2,700.
M. YUSZKA & CO.
kurie
turi
nuolatinį
darbą
dirb
jį aplankyti namuose. Visiems
155 akrai ukė, 30 akrų sodPLUMBING A HEATTNG
P-nas P. Baltutis, laivakort
u
v
ė
s
e
Kaipo
lietuvis, lietuviams patar
nesveikuojantiems gražus paSekmadieny, kovo 24 d. per
no, girios, 1 maile į m i e s t į !
' ° ^^^
apsipažinę
nauju kuogeriausla
LIETUVIS GRABORIUS
vyzdys —- te kiekvienas ne- Tribūne stoties radio WGN čių agentas yra labai ''bu $3,900.
tarp lietuvių, nereikalauja ap4604 SO. PAULINA
sy' ' — -daug eksknrsantų tu
O f i s a s *
leisti
sveikuojantis
į
savo
namus
dainuos
mūsų
skambabalsis
160 akrų, geri budinkai 14
kasdieninio darbo, tik
4I0S S. MARSHFIELD AVENUE
ri
prirengti
kelionei
į
Lietu
TeL Boulevard 9277
tai vakarais po 2 vai. ir nedė-!
prieš Velykas kviečia kunige dainininkas p. Juozas Babragalvijų,
3
arkliai,
4
kiaules.
JUOZAS K. ENČERIS
vą,
liomis
atliekamu
laiku
gali
I
£ii Šv. Sakramentais.
vičius. Dainuos vos dešimtį
OENERALIS KONTRAKTORIUS
Viskas kaip tik reikia $6,500.
Ir
T*minutų nno 2:10 iki 2:20 po
Taip pat turiu kelias ant mai uždirbti nuo $35.00 iki $100.00
' REAL ESTATE
PADĖKA.
Šioje kolonijoje šiuo laiku pietų. Neužmirškim u užsituir
daugiau
į
savaitę,
patyrimo
Namus
stato, taiso, perka, .tr
no.
parduoda visoje Chicagoje
žmones labiausia susidomėję nyri" radio ir pasigrožėti mu
negeistina mes išmokinsime 4401 S. MOZART ST. LAF. 8 K S
GRABORIUS IR UUDOTUVIŲ
Šiuo
tariu
širdingiausi!
P. D. ANDREKUS
j
lietuvių Matuzelio atvykimu, sų tautiečio gražiu dainavi
VEDftJAS
107
lengVf
ačių
Moterų
^jungos
55
kuo!
*>*
*
*
*
*
*
«
*
•
l™**
^
^
*
"
^
Žemaitis Jurgis
Skinderis, mu.
1650 West 46th Street
matas. Atsišaukit greitai nuo inOTPC^I 1 DAOlf( OC
Kampas 46th ir Paulina 8 t a
105 metu amžiaus, kartu su Ponas Babravičius grįžo i š | . ' U ''°* v ^ r parapijos
BARGENAS
15 iki 8 vai. Utarninke, Ketver- į
TeL Blvd. 5203
11
e
artistu St. Pilka atvyks į Naujos Anglijos ( B o s t o n o ) , ! . ^ Orozybes' chorams
Parsiduoda
bučerne
ir
gro-'s
fr Subatos vakarais.
Nuliūdimo valandoje kreipkite*
už
tokias
gražias
ir
brangias
prie monęs, patarnausiu simpatiš
West Sidę ir Meldažio sal§j kur žavėjo savo balsu pačius
Priežastį sužinosite ant
S. P. KAZWELL & CO.
2-RI MORGIČIAI
| oovanas, kurios buvo suteik- i eerne.
.
kai, mandagiai, gerai ir pigiau
kovo 26 d. viešai pasirodys, kulturingiausius ir turtm-;
_v
; vietos.
T.
negu kitur. Koplyčia del šermenų
2839 West 63rd Street
tykai.
3TI MORGIČIAI
VLsi We8tsidieeiai tuo atsi- giausius muzikos mylėtojus.! t0S * * » . . * * * > ^
**^
2908
West
59
Streef
lankymu
labai susidomėjo, j Kasančiam šį pranešim* teko ' « * nesl J a « C1 ' 1 «^tarnave S
6% Nuošimčiai
tokių brangių dovanų.
gaudo to vakaro plakatus ir matyti laiškus su padėka p.
IŠPARDUODAME nuosa
Paskola sutelkiama I rlena diena
skubiai perka tikietus. Įdo- Babravičiui už jo dainavime
Tos dovanos ir draugiški vybes — 2 augšeių plytų naPerkame real eetate kontraktu*
mauja seni ir jauni. Tikietų nuo įžymiausių Bostono gy- vakarėliai visuomet primins mas, 5 pėdų frontas, 2 storai,
1 Internationl Investment
ORABORIUS
kaina tik 50e. Pradžia lygiai ventojų. Kiek juose pagarbos man tą chorų ir jų narių ge- 8 flatai. Bargenas. Klauskite
Corporation
Didele Moderniška Koplyčia Dykai
Parsiduoda aptieka geroj
Kapitalas $500,00e.0i
718 WEST 18 STREET
8 vai. vak. Nesivėluokit suei- •pripažinimo ir tikro įvertini-j r į širdį.
store.
vietoj.
1864
8 0 . KEDZIE AVENTJB
Ttolaf. Roosevelt 78SS
Tel.
Lafayette 6788-671I
ti.
' mo mūsų talentuoto lietuvio. |
Juozas Brazaitis.
2058 West 22 Place
CICERO 2573

Zioiu-Zinelės.

"BAYEB ASPIRIN"
TIKRAI SAUGUS

Loomis

UŽ $250

1

J. DERINGIS

NAMAI -- ŽEMĖ

S. D, LA(i!!AWICZ

DIDELIS NAMU IŠ
PARDAVIMAS

J. S. RAMANCIONIS

J. F. EUDEIKIS KOMP.

M. ZIZAS

J. F. RADZIUS

TIK $100 ĮMOKĖTI

VELYKOS

PETRAS CIBULSKIS

V. PAUKŠTIS

k. MASALSKIS

111 a i; t >,

E Z ER S K I

I. J. Z O L P

APTEKA ANT
PARDAVIMO

S. M. SKUDAS

WUA
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