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IMA KILTI NAUJI MASKVOS SU 
KINUA NESUTIKIMAI

BRITANIJA UŽ RAUDONĄJĄ PROPA
GANDĄ KALTINA SOVIETŲ VALDŽIĄ

Londono Konferencija Uždarytomis Durimis; 
Ryty Galicijoj Kruvinos Riaušes; Hondūras 
Su Guatemala Nesutikimai; Kolumbo Vyčių
Šmeižėja Kalėjime♦ _ _ _

NAUJI MASKVOS SU KI- VAKAR LONDONE JVYKO 
NIJA NESUTIKIMAI DU SUSIRINKIMU

SHANGHAI, saus. 24. — 

Iš Ilarbino, Mukdeno ir Pei- 

pingo pareina žinių, kad Ru

sijos sovietų valdžia išnaujo 

ruošia kariuomenę veildman 

Mandžiūrijos pasieniu.

Kinija nori išsižadėti pasi

rašyto taikos protokolo da

lies. Tų protokolų Chabarov- 

ske kituomet ant greitųjų pa

sirašė Mandžiūrijos vyresny

bės Įgaliotiniai be aiškaus ce- 

ntralinės valdžios sutikimo. 

Tuo protokolu pripažintos vi

sos sovietų valdžios paduotos 

sųlygos. Tas protokolas skai

tosi taikos konferencijai pa

grindas.
Kinijos valdžia pasijuto, 

kad tuomi protokolu pažemin

ta visa tauta. Centralinė val

džia atsisako siųsti savo de

legatus į taikos konferencijų 

Maskvoje, jjei protokole kai

kurios pažymėtos sųlygos ne

bus pakeistos.

Sovietų valdžia gi griežtai 

laikosi pasirašyto protokolo ir 

išnaujo grųsina Kinijai.

RYTINĖJ GALICIJOJ 
RIAUŠĖS

VARŠĮAVA, saus. 24. — 

Lenkų valdomoj Rytinėj Gali
cijoj komunistų vadovaujami 

bedarbiai kelia riaušes.

Antai Lubiee, arti Lvovo, 

įvyko kruvinas su policija su

sirėmimas. Vienas komunistas 

žuvo, virš 20 sužeista ir ke

liolika riaušininkų areštuota. 

Tarp sužeistų yra keletas po

licininkų.

Grudziųdze apie 700 bedar

bių puolė miestelio būtų. Po

licija riaušininkus išblaškė. 

Nemažas skaičius sužeista.

JAM PASTATYTAS 
PAMINKLAS

BELGRADAS, saus. 24. — 
Serajeve pastatytas pamink

las Gavrilai Princepui, kurs 

1914 metais nužudė Austrijos- 

Ungarijos sosto įpėdinį su 

žmona. Iš to iškilo didysis 

karas. Tas žmogžudis karo lai

ku mirė kalėjime.

SAN FRANCISCO, Gal., 
saus. 23. — Vakar vakare Čia 
atjaustas lengvas žemės dre

bėjimam

, LONDONAS, saus. 24. — 

Visų penkių valstybių delega

tai vakar pirm pietų turėjo 

pirmųji karo laivynų konfe

rencijos posėdi.

Kaip aukščiau pranešta, po-

'sėdis buvo uždarytomis duri

mis, anot pačių delegatų — 

“ privatiškas. ”

Vyriausieji valstybių dele

gatai turėjo trumpas prakal

bas, kuriomis pažymėta kiek

vienos tų šalių karo laivynų 

reikalingumas. Tas atlikta tik 

abelnais ruožais.

Pasibaigus posėdžiui, dele

gatų prakalbos paduotos laik- 

i raštininkams.

Kas įvyko pačiam posėdy, 
visuomenei nežinoma.

Pranešta, kad posėdy nesu- 
statyta jokia konferencijai 

programa. Tas neskubu.

Paskiau popiety vieni vy

riausieji valstybių delegatai 

turėjo susirinkimų.

NEPRIKLAUSOMYBĖS
KONGRESAS

MANILA, saus. 24. — Čia 
sušaukiamas kongresas Filipi
nų salų nėpriklausorhybės rei
kale. Kongreso priešaky sto
vi apie 100 įžymiųjų filipinie
čių.

SUDEGĖ 15 ARKLIŲ
NEAV ORLEANS, La., sau

sio 24. — Parodos lauke gai

sras sunaikino dvi' arklides. 

Žuvo 15 lenktynių arklių. Trys 

žmonės sužeista.

APKRIKŠTYTAS 46 ME- 
TŲ AMŽIAUS >

ROMA. --- Ernestas Mez- 

zabotta buvo karštas liberalas. 

Kada 1883 metais jo žmonai 

gimė kūdikis-sūnus, jis nelei

do jo krikštyti. Paprastai jį 

užvardino Aldo ir tno viskas 

baigės. i

Aldo išaugo į vyrus, vedė 

žmonų, susilaukė trijų vaiki}, 

leido juos visus krikštyti, Žano 

na katalikė, gi jis pats iki ne

senai visas laikas išgyveno be 

krikšto, būdamas nekatalikn.

Pasikeitė laikai. Aldo Mez
zabotta turi daug fašistų drau 
gų, tarp kurių yra įžymiųjų. 
Jis pats virto kartu fašistu. 

'Pagaliau pasijuto, kad jam

PRIEŠ MASKVOS PRO
PAGANDĄ

LONDONAS, saus;. 23. — 

Britanijos užsienių reikalų 

ministeris llenderson parla

mente pranešė, kad Maskvos 

komunistai atnaujina propa

gandų Britanijoje.

Pastaromis dienomis Brita- 

i nijos komunistai pradėjo lei- 

sti savo laikraštį. Kiekvienam 

žinoma, kad be Maskvos pa

gelbos jie negali td atlikti — 

neturi pinigų. Tad laikraštis 

leidžiamas iš Maskvos prista- 

j-tomais pinigais. Tai visa da- 

! romą raudonųjai propagan- 

1 dai.

Maskvos valdžia mėgina iš

siginti propagandos. Girdi,, 

tai trečiojo internacionalo (ko 

1 munistų) reikalas. Tečians 

' llenderson pareiškia, kad ta

rp to internacionalo ir sovie

tų valdžios nėra nei mažiau- 

šio skirtumo. Tai viena ir ta 

pati organizacijja. Tad už ve

damų propagandų sovietų va

ldžia turi atsakyti.

HONDŪRAS MOBILIZUO
JA KARIUOMENĘ

TEGUCIGALPA, Hondū

ras, saus. 24. — Tarp Hon

dūras ir Guktemala kilo nesu
tikimai. Hondūras respublikoj 

mobilizuojama kariuomenė. 

Šios respublikos valdžia tvir

tina, kad Guatemalos kariuo

menė turi užėmusi Hondūras 

plotus, tad norima jų iš ien 

pašalinti.

PAREINY GRIAUJAMOS 
> TVIRTUMOS

BERLYNAS, saus. 24. - 
Pareiny vokiečiai dinamitu 
pradėjo ardyti tvirtumas. Tas 
reiškia, kad francuzų kariuo

menė rengias apleisti tuos 

olotus.

BUBONINĖ LIGA AR
GENTINOJ

RIO DE JANEIRO, saus. 

24. — ttao Paulo mieste iški

lo buboninė liga. Septyni žmo

nės mirė.

 ..
ko tai trūksta. Jo draugai y- 

ra katalikais, jis gi rtekath- 

1 likas ir nekrikščionis. Taip 

būt negali ir jis turi liktis ka

taliku krikščioniu

Skaitlingo draugų būrio ly

dimas Aldo Mezzabotta nuvy

ko Į Šv. Marijos bažnyčių Li- 

do, Venecijoj. Tenai drangų 
akyvaizdoj gerbiamas klebo

nas jtį apkrikštijo. Po krikšto 

atliko išpažintį ir priėmė pir

mųjų Šv. Komunijų 46 metus 

amžiaus eidamas.

Mezzabotta tuomi nepasite
nkino. Tų pačių dienų jis nu
vyko pas kardinolų La Fon- 
taine. Jo Eminencija jam su
teikė Patvirtinimo sakramen
tų.

BROLIAM LAKŪNAM 
MEDALIAI CHICAGOJE j ŽINIOS IŠ LIETUVOS

RV
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Atvaizduojamas aukso meda

lis, kurių du bus įteikti Or- 

ville AVright — vienas jam, 

kitas jo mirusio brolio atmin

čiai. Abu broliai, kaip žino

ma, kituomet pirmieji padirb

dino ėroplanų ir išrado prie

monę ty. dėsnį, kaip jis turi 

būt valdomas. Abudu medaliu 

skiria Dan. Guggenheim fun

dacija. eĮbĮ-;.- . t ’

*
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SAVANNAH, Ga., saus. 24.

Mrs. E. C. Alumbaugh pra

eitais-metais paskleidė žmonyj 

tarpe pramanytų Kolumbo 
Vyčių organizacijos prisiegų, 

kuriųja organizacija • buvo 

šmeižiama. ;-

Ši organizacija tų moteriš

kę patraukė teisman. Teismas 
už tuos šmeižtus jų nubaudė 

500 dolerių pabaudos.

Moteriškė apeliavo, paskui 

kreipės vyriausian valstybės 

teisman. Jai negelbėjo. Nega

lėdama užsimokėti pabaudos, 

uždaryta pusei metų kalėji

mam

IMA PLISTI LIGOS

VINCENNES, Ind., saus. 

24. — Nukentėjusių nuo po- 

tvinio Indiaųa valstybėje žmo

nų} tarpe ima plisti ligos. Po- 

tvinio paliesta virš 2,(XX) šei

mynų. Jų (felis gyvena savo 

namuose, gi apylinkėse liūliuo

ja vanduo. Apie 200,000 akrų 

plotai užlieti.

KALTINAMAS VEŽĖJAS

CLEVELAND, O., saus. 24. 

— Del buso sudaužymo ant 

geležinkelio, kur žuvo 9 vai

kai ir patsai vežė jas, kaitina

mas pastarasis, kurs važiavo 

skersai bėgių pirmiau neapsi

dairęs.

NEAV YORK, šaus. 24. —
Penki muitinės tarnautojai 
traukiami teisman. Kaltinami 
už suktybes, apsileidimus po- kar 8:00 ryto žemiausia tem-
reigose ir kitus nusižengimus, peratūra buvo 4 1. žemiau O.

Nėra pinigų, bloga padėtis
Chicago miesto, Cook aps

krities ir mokyklų tarnauto

jai ir kiti darbininkai jau vi

sas mėnesis arba ilgiau neap

mokami. Nėra pinigų, gi ban

kos daugiau skolinti atsisako.

j Apie 40,00‘) žmonių, kurie 

dirba miestui, apskričiai ir 

mokykloms, reikia tuojaus iš

mokėti virš 11 milionų dole- 

'rių. Be pinigų tie tūkstančiai 

žmonių negali gyventi, 

į Nežinia kų atneš artimiau

sios dienos..

Pakilo išnaudojimas
Chicago miestui ir Cook ap

skričiai slenkant bankrūtan, į- 

vairiausi išnaudotojai praplė

tė savo veikimų.

Daugelis neapmokamų mie

sto ir apskrities tarnautojų 

kreipiasi į žinomus mažųjų 

paskolų skolintojus ir jiems 

užstato savo algas. Už tas pa

skolas imami aukšti nuošim

čiai.

Nušautas pablūdėfis
Namų, 1512 No. Kedvale a- Į 

ve.; antrų jam aukšte policija 

nušovė, kaip ji saki), pablū- 

dėlį Pacifico Ciammetti, 35 

m., kurs ten turėjo išsinuo

mavęs kambarį ir grųsino šei

mininkei, kuri pašaukė polici

jų. Nuvj'kusių policijų tas vy- 

Vas pasveikino šūviu iš revol

verio. -

i
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Gaisrai pietinėj miesto daly
! Vakar pirm pietų pietinėj 

Chicago daly įvyko pora di

desniųjų gaisri} — vienas ties 

69 gat. ir Halsted gat., kitas 

Marsbfield gatvėje, tarp 74 ir 

75 gatvių.

Ties 69 gat. sudegė didelis 

dviejų aukštų būtas, kuriam 

! buvo krautuvės, ofisai ir kt.

' Marshfield avė. — gaisro 

paliesta keletas gyvenamųjų 

namų.

Nutrūko šaltis
Vakar nutrūko didelis šal

tis, kurs per dvi dieni Chica>- 

gų ir apylinkės laikė sužny

bęs. Iš federalio oro biuro 

praneša, kad šiandie būsiu kiek 

šilčiau. Temperatūra būsianti 

aukščiau zero.

Apiplėšė namus
1 Lake Foreste keturi plėši

kai įsighVo į turtingo advoka

to Templeton namus. Dvi tar

naitės suraišiotos. Pagrobta 

apie 5,(XX) dol. vertės brange

nybių.

CHICAGO IR APYLIN

KES. — Nepastovus oras; te

mperatūra palengva kįla. Va-

SUIMTAS TARPTAUTINIS MOTERYS NORI PATEKTI 
KIŠENVAGIS VALST. TARYBON

Priekulėj suimtas asmuo, 

kuris suėmimo metu neturėjo 

jokių asmens dokumentų. Pra 

vedus kvotų paaiškėjo, kad 

tai gerai pažįstamas Lietuvos 

ir užsienio kriminalinės j>oli- 

cijos įstaigoms tarptautinis 

kišenvagis. Jis dar 1927 m. 

atvyko iš Vilniaus ir ,Lgastro- 

liavo” Lietuvoj prisidengda

mas įvairiomis pavardėmis: 

vienur Ramina-, kitur Kami- 

naras, o dar kitur Kae. “R.”

! PADĖKA LENKŲ VISUO
MENEI PER LAIŠKĄ

“Kurjer AVilenski” prane

ša, kad emigrantų vadai Pap

lauskas ir Januškis jam at

siuntę laiškų—atsišaukimų, ku 

riani dėkojama lenki} visuome

nei už pagalbų 150 emigrantų, 

kurie radę darbų lenkų valsty

bės teritorijoj. Kadangi da

bar dalis emigrantų darbo nu 

stojusi, atsišaukime lenkai ra

ginami juos paremti, vėl su

teikiant kokį nors darbų. E.

NETIKĖTA MIRTIS

Ašmučiai (Šakių valse.) Ne

seniai čia netikėtai pasimirė 

bežemis gyventojas Žukaus

kas. Velionis vežėsi plytų su 

gavo žmona. Kelioms plytoms 

nukritus, jis rankiojosi; bet, 

nešdamas į vežimų, apvirto 

aukštininkas ir^ prispaustas 

plytomis, staiga klane užtroš

ko. Velionis turėjo apie 70

metų amžiaus; paliko žmona 3°s tos banknotės šmugeliuo- 

ir užam r.sius vaikus, “š.’ į.iamos Į Vokietijų. Netikrų ba-

LENKAI VARO PROPA
GANDĄ

Paskutiniu laiku beveik vi

soj Okupuotoj Lietuvoj lietu

viškose apylinkėse pasklido 

lenkų leidžiami lietuvių kal

ba lakraščiai ir įvairios bro 

šiūros. Ypatingai visur |>er- 

šamas laikraštis “Vytis.”

Dedami straipsniai neva tai 

nukreipti prieš lenkus, bet tai 

tik vilkai avių kailyje. “R.”

NAUJAS KAUNO APYGAR
DOS TEISMO NOTARASį

Vyresniuoju Kauno apygar

dos teismo notaru skiriamas 

'prisiek, advokatas Melcbioras 

J Šlėnys, ligšiol buvęs žemės ū- 

I kio ministerijos ,juriskonsul

tas. “R.”

I____________________________

I LINKUVOS GIMNAZIJA 
SUVALSTYBINAMA

L. A.” pranešimu, nuo šių 

metų pradžios Linkuvos gim

nazija, kurių išlaikė tam tik

ra draugija, suvalstybinama. 

Berods, ten jokio streiko ne
buvo. » “Jt.”

4 < '

Kiek teko patirti, Lietuvos 

moterų s-gos pirmininkė p. 

Mašiotienė turėjo audienciją 

pas prezidentų tikslu praves

ti nors vienų moterį į Valst. 

Tarybų. Toks nutarimas pa

dalytas anksčiau minėtoj

Liet. moterų s-goj. Iš kandi-j 

'dačių minimos p.p. Purėnienė 

ir Baronienė, abi socialdemo

kratų partijos nariai. “R.”

PARDAVINĖS LAIKRAŠ
ČIUS IR KNYGAS TRAU

KINIŲ VAGONUOSE

Geležinkelių stočių knygy

nėlių laikytojas įveda parda

vimų laikraščių ir knygi} trau 

kinių vagonuose. Tuo tarpu 

vienas agentas pradėjo dirb

ti Kauno srityje. “R.”

GRYŽO IŠ PARYŽIAUS

! Kalbininkas J. Bukota šio

mis dienomis grįžo iš Pary

žiaus ir apsigyveno Kaune.

“R.”

AR TIK NE RUSIJOJ 
DIRBAMĄ

BERLYNAS, saus. 24. — 

Vokietijoj paskleistos klastuo- 

tos amerikoniškos banknotės 

(popieriniai pinigai) taip ata

tinkamai padirbdintos, kad tik 

ekspertai gali jas atskirti nuo

tikrųjų banknočių.

Spėjama, ar tik ne iš Rusi-

1 nknočių vienas skleidėjas kurs 

pasidavęs Rusijios komunistu1, 

yra policijai žinomas, bet ne

surandamas. Jis atvyko iš Ru

sijos ir gal į ten pasprūdo. -

YVICKERSHAM UŽ ŠALIES 
NUSAUSINIMĄ

AVASHINGTON, saus. 23. 

— Prezidento Hooverio įsta

tymų vykinimo komisijos pi

rmininkas G. AV. AVickersham 

vakar per radio skatino ša

lies gyventojas pildyti prohi

bicijos įstatymus. Sako, pro

hibicija yra konstitucijos da

lis ir kaipo tokia turi būt vy

kinama ir pildytina. Jei iki-’ 

šiol prohibicija pasirodė pa

laida, reikia kaltinti neatati- 

nkamus įstatymus. Į tai atsi

žvelgus, turi būt griežčiau vi

sa tai vvk i narna.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų .. 110.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 13.98 
Italijos 100 lirų 5.23
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.91
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davinys buvo paruošti būdai viešajai kolegi-, 
jai mokytųjų, savaime buvo gera praktika.į 
Kolegijos vedėjai praktikoje išbandė kilniu 

obąlsių principus ir priėjo prio išvados, kad 

toji lietuviškoji kolegija yra galima ir būti

na, bet jinai reikia laikyti nuošaliai nuo sve-

timtautiškos įtakos. Kolegijos vadovybė tos jai darbininkų nedarbas nėra 

padėties- siekia ir tiktai reikia pasidžiaugti žinomas. Del ko, taip yra, uite- į 

josios■ pasėkomis. įkas negali išaiškinti. Gal nei į

Šie metai yra mums lietuviams ypatingi imti Francija rtežino, delko ji į 

— tai Vytauto Didžiojo Metai. Tenesilpsta neturi nedarbo naštos, 

mumyse ir ypatingai įpūsų jaunoje kartoju į Francija, ųiatyt, yra viena- 

toji galingoji Vytauto dvasia, bet teuždega .tinę šalis, kur visiems gyven- 

jinai musų silpnų tautinę dvasių ir tepagim- į tojams yra darbo ir kur visi j 

do tautos galiūnus. Amerikos lietuviai yra dirba. To negana, Francija dir i 

neatskiriama lietuvių tautos dalįs, turinti j daigeliui kitų šalių dnrbinifp į 

tolygių gabumų ir lakumo, kuriuo pasižymi kų duoda pakaktinai darbo.

(Tųsa)

STATYBA.
Kuomet sumažėja darbas ir įeigos, susto

ja statyba ir įsigijimas nejudomojo turto. 

3929 metų pabaigoj žemė ir namai labai atpi

go. Namus nusipirkę gailisi, nes jų vertė nu

puolė; nuomininkų trūksta; mokesčiai dide

li. Jeigu šeimynoms sunku savo reikalai aprū

pinti, tai juo sunkiau parapijoms. Ne nuosta

bu todėl, kad praėjusiais metais maža 

kas naujo pastatyta. Per paskutinius metus 

pastatyta viena nauja mokykla Rockford, III. 

Tai kun. V. Kulikausko nuopelnas, kuris Į 

pusę metų pastatė tokius puikius namus ir 

įkūrė naujų mokyklų.

Visi laukia patogesnio laiko, kuolnet dar

bai pagerės. Daug yra parapijų, kurios ruo

šiasi prie didesnių statybos darbų — baž

nyčių ir mokyklų. Pereitais metais įsteigta 

nauja parapija Cleveland, Dilio, rytinėje mie

sto dalyje. Kun. A. Karužiškis ruošiasi prie 

statymo bažnyčios. Providėnce, R. I., yra baž

nytėlė, bet labai mažų. Todėl kun. L. Kava- 

liauskas pradėjo vajų naujai bažnyčiai sta

tyti. Reikia pasidžiaugti, kad esama daug 

parapijų, kurios ugdo fondus mokykloms sta

tyti, kaip pavyzdžiui Boston, Brockton, Har-' 
* rison.

T '■ » -V .

ŠVIETIMAS.
Švietimo sritis pas mus neapleista, bet 

toli gražu nepatenkinanti musų reikalavimų. 

Ypatinga toji spraga jaučiama aukštesnėje 

mokslo srityje. Įvairios tautos Amerikoje tu

ri savo aukštesnes mokyklas, Lietuvoje kiek

viename didesniame miestelyj randasi gimna

zija, mes gi Amerikos lietuviai teturime vie

nų aukštesnę mokyklų mergtd tone — šv. Ka

zimiero Akademijų, ir vienų mažų aukštesnę 

mokyklų bernaičiams — kolegijų, bet ir toji 

pati kolegija tėra tiktai savo užuomazgoje.

visį lietiniai. Todėl visi Amerikos lietuviai 

laikykime savo viršiausia pareiga remti tų 

kolegijos vajų, kad būtų galima pastatyti tin

kami namai tai kolegijai, kuri turi liktis mū

sų tikybinis ir tautinis židiųys lomius Ame

rikos lietuvių garbingų ateitį.

GAILESTINGUMAS.
Krikščionybė šalia švietimo stato gailes

tingumų. To gražaus gailestingumo reiškiniai 

šiandie visiems yra jnatomi. Užpernai pasta 

tyta ir pernai atidaryta gražioji šv. Kryžiam 

lietuvių ligoninė Chicagoj. Savo išvaizda li

goninė tikrai majestotinga. Lietuviams yra 

garbės ir džiaugsmo, kad tokių puikia įstai

gų galėjo įkurti. Tai vis Labdarybės draugi

jos nuopelnas.

Toji Labdarybės draugija nepasitenkino 

viena ligonine. Pereitų vasarų nupirko ūkį 

prieglaudai, vertės $20,(XX), kad būtų užtekti

nai vietos įruošti prieglaudų našlaičiams ir 

seneliams. Tai parodo kų gailestingoji širdis 

gali padaryti. Sektinas pavyzdys kitoip lie

tuvių kolonijoms, kuriose šiandie našlaičių 

ir senelių netrūksta.

Prie įsteigimo naujos prieglaudos ruošia

si ir Seselės Pasijonistės, nes dabartinė jų 

prieglauda yra per maža. Reikia tikėtis, kad 

artymiausios Pennsylvanijos kolonijos gerųjų 

Seselių darbų parems, nes iš tiesų tai šven

tas darbas ir paramos reikalingas.

Gerai gyvuoja ir Waterbury, Conn. kun. 

J. Valantiejaus, šv. Juozapo parapijos kle

boną, globojamoji našlaičių prieglauda. Ka

dangi Waterbury mieste kitos panašios įstai

gos nėra, lai gerojo globėjo rspesčiu pašaipu 

gaunama ir'iš miesto valdžios, ypatingai kas 

metai yra sėkminga. ‘‘Našlaičių Gėlės Diena*, 

kuomet surenkami/ po keletu tūkstančių do

lerių miesto gatvėse. Tai didelė našlaičiams 

parama. Vargdienių yra daug, bet ir gerų 

žmonių nestinga. (Į)augiau bus).

»«Mr - • 4

Lietuviškųjų filmų gaminimo klausimas 

tebėra atviras Lietuvoje ir pas mus, Aųierikp- 

j<. Keliais atvejais Lietuvos spaudoje jisai iš

kelta, nurodyta jo svarba ir tuo visas daly-

Šv. Kazimiero Akademija yra skirta A- kas baigėsi. Nieko praktiško nesugalvota ir

merikos —lietuvaitėms. Gaila, kad tąja aka

demija musų įftergaitės nesinaudoja. Kad iš

laikius mokyklą, priimamos ir ne lietuvaitės. 

Šitoji aplinkybė atima šv. Kazimiero Akade

mijai galimybę išlikti grynai lietuviška mo

kykla. Pereitą vasarą išleistas šv. Kazimiero 

akadejnijos metraštis “The Green Tovver” nei 

kiek lietuviškumo visuomenei neparodė. Gai

la, kad akademijos alumnieĮės savo pirminin

ke išrinko airę, tartum akademikių alumnie- 

čių tarpe nesirado tinkamo asmens tai vietai 

užimti. Čia ir vėl vienas davinys, kąd mes 

lietuviai gyvuojame vergų dvasia — nesuge- 

name savystoviai gyventi ir dirbti. Butų la

bai gera, kad šv. Kazimiero Vienuolijos Vy- 

resnybė įžvelgtų j šį dalykų stovį ir laiku 

prašalintų iš savo akademijos šiuos amž. ne-, 

geistinus reiškinius.

Bernaičių kolegija sparčiai auga. Šiandie 

jai reikalingi nauji mūrai, nep Tėvų Marijonų 

naujokyno namui jai jier maži. Su šiuo tui 

tikslu bernaičių kolegija ir pradėjo vajų nau

jos vietos pirkimui, kur būtų įruošta didelė 

kolegija, atidaranti savo duris visiems Ameri

kos lietuviams jaunikaičiai,is, ieškantieiftt' 

aukštesnio mokslo, pagrįsto katalikiška lietu

viška dvasiu.

FILMŲ REIKALU.

nieko nepadaryta. Labai gaila. Svetimiems 

atėjūnams užleidžiamu labai svarbi byla. Be 

abejo, svetimtaučiai, tą dirvą užėmę, padarys 

gerą sau pelną ir, žinoma, kraštui žalos.

Šis filmų klausimas rūpi ir Amerikos lie

tuviams. Keliais atvejais mėginta suorgani- 

’zuoti filmų bendrovės. Nors tos išnykusios 

bendrovės ir-gi nieko praktiško nepadarė, bet 

iš to tenka spėti, kad amerikiečiams lietuviš

kų filmų gaminimas nemažai rūpi.

L pastaruoju laiku yra atsiradusi tokios 

bendrovės užuomazga Chieagoje. Ši bendrovė 

planuoja savo veikimą plačiai išvystyti Lie

tuvoje ir pas mus. Darbo pradžia yra padaly

ta ir gana jiasekmingai. Bendrovei vadovauja 

senas amerikiečių veikėjas Jonas Milius, ku

ris filmų gaminime yra įgavęs nemažo patyri 

m<>. Be abejo, tasai svarbus darbut bus pla

čiai išvystytas, jei jis susilauks reikalingos 

mūšų vUuomeiuįs paramos- Darbas yra neleng 

vas ir ne vieno asmens. Tat, eikime j tulką, 

kas prisidedami savo darbu, patyrimu, kas 

finansais, kas atsilankymu į rengiamus ben

drovės filmų vakarus.
Mūsų dienraštis paremia kiekvįęną nau

dingą tautai darbą. Parems jis ir šį, neri ma
to, kad šis svarbas reikalus mūsų tautoje te-

Dabartinė bernaičių kolegija, kurios už- j bėra neaprūpintas.

DRAUGAS 
1 11 1

FRANOLU KETURI 
NEDARBO.

VVasliiugtone leidžiamas lai

kraštis vardu “lAibor” rašo, 

kad po didžiojo karo Franci-

Po karo visais‘ laikais Frau-!

■s •' I
cijoje turi darbo 2 ligi 3 mi- i 
lionų kitų šalių darbininkų.' 

Tie svetimšaliai darbininkai I

i
priimami skaitlingai, kada y-’ 

ra daug darbo. Kada darbai' 

sumažėja, jų dalis- btgal namo ' 

siunčiama.

Visi stebisi, iškur tie tlar- 

bai imasi toje Francijoje. į 

Štai Vokietija turi apie du 

milionu bedarbių. Britanija 

po karo labai apsunkinta ne

darbu. Tenai jau kelinti me-1 

tai apie pusantro miliono dar

bininkų neturi ir negali gauti i 

darbo.

Niekam nežinoma, kaip 

daug bedarbių yra .Amerikos 

J. Valstybėse — gal bus kele

tas milijonų. Tad kokįu-gi bu

du Francija yra pasiliuosavu- 

si nuo nedarbo!

Laikraštis “Labor” pąreiŠ-1^ihinH Bet ne. Francija nu-,liekai Tai paslaptis. 
Vori Oknilionams svetimšalių suteikiakia, kad tan tdaušiman .atsa

kymas tikrai butų naudingas Pakaktinai darbo, 

ir brangintinas.

0i

»
ii

Penktadienis, Sausio 24, 1930
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IR SIMPATINGA IR GRAŽIAI DAINUOJA

Dainininkė p-rii Marijona Janušauskienė, apie kurią čia 

kuomažiausia tenka rašyti, nes tai yra viena iš žinomiausių, 

populiariausių ir balsingiausią dainininkių. Ši simpatingoji 

dainininkė yra tikru mūsų koncertų papuošalu. Dainuos ji ir 

‘ Draugo” koncerte, sausio 26 d., Lietuvių Auditorium, Bri- 

dgeporte.

tų amžiną garbę. Nes tuo iš- 
“Labor” sako, kad jei kas aiškinimu einant gal ir kite- 

ekonomistų ar sociologų lų se šalyse butų galima panai- 
(Kofciu būdų ji tai visa at- 'paslaptį išaiškintų, tas pelnv- kinti nedarbųs. D. C.

•*. • - t ’ ......
—Karo laiku Francija prara

do apie 1,300,000 jaunų vyrų. 

Bet jos tie nuostoliai, imant 

p^oporcionaliai, nėra didesni

už Vokietijos Aiostolius. Tuo į. 

budu tad negalima išaiškinti 

to darbo ir nedarbo.

Francijoje vfgflpie 5 milio- 
tjP. valstiečių, Jtjfcie turi nuo

savos žemės ir Ją kultivuoja

— daugiau, negu kuri kita ’ 

šalis — bet ir tuomi to klau

simo negalima išaiškinti.

Dideli Francijos plotai ka

ro išnaikinti. Tuos plotus rei- > 

kalinga atstatyti. Po karo vi

sas laikas šimtai tūkstančių 

darbininkų ten dirba. Franci

ja mažą dalį karo skolų at

moka, apturi didelius karo 

atpildymus. Tad turi pinigų 

ir gali vesti plačius atstatymo 

darbus.

Tiems ir kitiems darbams, 

rodos, pakaktų nuosavų dar-
ii'i1 t..'ė'' -  --------——-

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pils 

tikrą specialistą, ne pas kokj nepa
tyrių. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jusi) kus jums ken
kia. ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pitno išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką tr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad Jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymul žmogaus kenksmln- 
gub.ų.

Mano Itadio — Scope — rtoggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu
jus gydyti, tat jūsų sveikata ir gy- f 
runas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, rcu mutizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užsleencjnsią, Jsi-»
kerėjusią, chronišką' ligą, kuri ne- •' 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neattdėlioktt neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Itumns 1016
2fi W- JACK8GN RLVD.

Artl Siuto Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po plotų. Vakarais nuo S iki 7 

Nedėliomls nuo 10. ryto
po pietą

iki 1

* 1 ■ ,

i
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Lietuviu Auditorijojet

133 S. Halsted, Chicago III

METINIS

GARSUSIS VARGON1NKŲ - VYRŲ CHORAS, Kuris Per “Draugo” Radio Koncertus 
Žavėjo Visus, Pasirodys Visoje Galybėje.

GALINGASIS LIETUVOS VYČIŲ “DAINOS” CHORAS, Sužavėjęs Jaunimą Ir Suaugu
sius Savo Dailiomis Dainomis “Draugo” Radio Koncertų Metu, Išmoko Naujų, Nepaprastai 
Gražių Dainų Metiniam “Draugo” Koncertui.

Mūsų Gabūs Solistai Ruošiasi Padaryti Tą Vakarą Tikra Meno Švente, Patenkinti Kiekvieno 
Grožės Jausmus. Visos Chicagos Kolonijos Dalyvaus “Draugo” Koncerte, Savo Gausiu Atsi
lankymu Parodys, Jog “Draugo” Radio Koncertai Visiems Patiko, O Ir Pats Turės Galimybės 
Padėkoti Mūsų Dainininkams Už Jųjų Vargą Begarsinant Lietuvių Tautos Vardą Pasaulio 
Akyse.
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LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, ILL. —

Radio Stotis CŽ. ,
X Lankant mūsų kunigams j 

šeimynas nėr to vakaro, kad 

kuris iš gerb. parap. nesu- 

ruoštų puotos. Sausio 16 d. iš

kilmingų vakarienę iškėlė Gil- 

vidų šeimyna. Sekmadienio 

vakare p. Herbert Ultz, An

dziulių žentas, iškėlė ypatin 

gų vakarienę. Sausio 20 d. 

Baubkų šeimyna skaniai vai

šino.

Ciceriečiai savo dvasios 

vadus myli, todel ir puotų 

netrūksta.

X Ciceros

CHICAGO HEIGHTS, HLlai. Kuopa rūpinosi* padidinti
savo iždtj. ir plačiau varyti 

šelpimo darbų.

didesni, negu
130 W. Randolph St. 
Joseph Lepsa teikia pilims it

duoda daug gražaus ūpo dr- 

jai. Draugija nutarė surengti 

“Bunco Party” parapijos nau 

dai. įkas, ilgesniam laikui išvažia-

X Seselės \ enckiutės pro- vo «ii««go». Ten jį šaukia jo

sarai esu daug 

pernykščiai.

i Jei pienuoji keliauti Būro- j formacijas, 

ipon, tai baigk pienus dabar ir j
Vakarėlis — “Tėvas atVa- užsisakyk vietas, kol geriau-! Visame pasauly

Teatras.

žiuoja iš Tėvynės” ir šokiai sios vietos ant laivų dar ne

yra jau prirengtu. Dabar lau-1 užimtos.

“Cicerietis”,

Kipšas” anuokart bėgdamas 

nuo savo “gražuolės” net 

mučę — kepurę trepuose pali

ko.

X. Ciceros katalikai sniar-l 

kiai ruošiasi prie Vakarinių 

Valstybių K. F. Seimo, kuris

tl

eitų sekmadienį mišiose la-' 

bai puikiai giedojo duetų 

“Avė Maria”. Panelė Ona 

Skiriūtė akomponaVo vargo

nais. Gražu buvo. Daugiau to

kių duetų. •

X P. Valiulis, pirmininkas 

vietines 14 L. V. kuopos, tik

rai gražiai draugijos susirin

kimus veda. Vasario 15 d. 

Vyčiai rengia šokius parapi

jos svetainėj.

X Vasario 16 d. Ciceros lie

tuviai apvaikščios savo Tau- 

liuę Šventę.

savi ir jo vienuolijos reikalai.

girdėti dien. “Draugo” ren-Į
giamus koncertus trečiadienio j 

inkarais iš radio stoties KYĮ 

VV’. Be to, malonu yra matuti,' 

Sv. Petro ir Povilo parapi- kaip dien. “Draugas” mūsų 

jos klebonas, kun. V. Kulikaus parapijų, draugijų ir organi

zacijų vakarus ir pramogas, 

talpina dykai korespondenci

jos lomioje.

■ Kaip čia atsilyginus už tu

Sausio 18 d. išryto įvyko vjsa dienraščiui “Draugui”?

Jono Jonėno ir Marijonos Jan O-gį, vigį, kas gyvas, važiuo-

Ąnuskienės šliubas. kiltie. į “Draugo” koncertų.
Mišios jaunųjų intencija bu- Kaip ‘niatome iš skelbimų,

vo atlaikytos, altorius gražini koncerte dalyvauja žymiau-

papuoštas, pusėtinai prisirin- yIOS !ileI10 pajėgos: L. V

ko bažnyčion žmonių. | “Dūkios” choras, Vargoni

Po šliubo įvyko Vestuvių1 ninkų choras h. žymūs solis-

pokylis mokyklos svetainėje. (ai(tės).

Čia prisirinko labai daug sve-į s ,

1 . . . ... I M estpullmameciai žada vyk
čių, kurie ir linksminosi iki 

vėlai vakare. \

ti į “Draugo” koncertų “in

Raporteris.
—

corpore S. P.

ROCKFORO, ILL IND. Hm IND.
Sukaktuvės.

Nedėlioję, sausio 26 d. Ra-Rodos, kad sausio 15 d.

įvyks 23 d vasario, Dievo Ap-ivukare iv>ko naujos draugi- žancavos moterų draugija mi- 

veizdos parapijos’ svetainėj, > steigiamasis susirinkimas, nės savo 17 metų gyvavimų. 

Chicago Į Tų draugijų steigia čia augu- Iš ryto bus atlaikyta šv. Mi-

X Sausio 19 d. dr-ja Visųi^08 (‘,a išsiauklėjusios mo- šios už narių sveikatų, o va- 

Šventųjų vyrų ir moterų lai-Jerys- Draugijos tikslas yra— kare turėsim labai puikių ra

kė metinį susirinkimų, parap. i kraikyti lietuviškųjų ir kata- karienę su gražia progiama, 

mokyklos kambaryje. Susi- į Ūkiškųjų Šv. Petro ii- Povilo kuri susidės iš gražaus teatro 

rinkimas buvo skaitlingas. Jo- j mokyklų, remti ir 'platinti ka- ir dainų. Visų programų išpil- 

nas Šaleikis savo darbštumu talikiškųjų apšvietų. idys gabiausi Hat boro artistai,

'v ------ ■----------------------------- ------------------ i • Susirinkiman atvyko gana pirmininkaujant vietiniam

gražus tų moterų būrelis. Dr- varg. A. Glemžai.MOTINOS
IŠMOKSTA VARTOTI 

MA6NESIJ4

jų įsteigė. Jos valdybon tapo Per vakarienę bus priėmi-

išrinktos B. Politikienė prez. J mas naujų narių draugijon, be 

M. Girnienė vice-prez., Anie-; įstojimo mokesties. Bus pri-

lė Misevičienė raštin., ir S.

Nuo pradžios nėštumo iki vaikas Varakojienė iždininke.

Netarė susirasti daugiau

daugiausia pasitarnauja. ,narių ir pradėti darbuotis.
Jia palengvina motinų* tgsymų 

vemti, rėmens ėdimų, “rytinę ligų”; 
prigelbsti virškinimui, švelni mo
suojanti veikmė užtikrina regulerj 
vidurių išvalymų.

Phillips Milk of Magnesia yra ge
resnis už lime water pataisymui 
karvės pieno kūdikiui. šaukštuko 
užtenka ten,kur reikia pusę pain- 
tės lime water. Jis yra lengvas, ne
kenksmingas ir veik be skonio.

Phillips Milk of Magnesia viso
se aptiekose po 25c. ir 50c. Visa
da reikalauk tikro, daktarų patvir
tinto per 60 metų.

"Milk of Magnesia” buvo Chas.
H. Phillips Chemical kompanijos 
vaizbos ženklas S. V. užregistruotas 
ir Jos pirmtakuno Chas. H. Phillips 
nuo 1875.

DYKAI; motinoms ir busiančioms 
motinoms; "Useful Information”, 
svarbi knygų apie sveikatų motinos 
ir kūdikio. Kreipkis Į Phillips Co.
117 Hudson St. New York, N. Y.
Ji yra visai dykai.

Neteko dar sužinoti, kokio

je dienoje rengia pasilinksmi

nimo vakarėlį Marijos Vaike

lių Sodalicija, bet ji rengia. -

Teapsižiuri visi ir apsirūpi

na tikietais. Pasilinksminimas 

įvyks Šv. Petro ir Povylo pa

rai). svetainėje.

Sausio 19 (L sekmadienyje, 

Įvyko Labdaringosios Sujun

gęs vietinės kuopos susirinki

mas. Buvo gyvai svarstomi 

neturtingųjų šelpimo reika-

Pirk BANKINIUS Bosas
Ir Morgičius Stipraus 

Banko Pagamintus
.................... Kur suma ir nuošimčiai visada tuoj

išmokami, kuomet pripuola.

Central^TS^Bank
A TRUST COMPANY

MOVfest 35* Street
A State Br ak • • ‘ • A Clearing House Bank

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600
----------------------------------------------------------  ----------------------- —   —-—-

imamos ligi 35 metų amžiaus 

moterys. Tai geriausia proga 

visoms moterims kurios ne

priklauso prie minėtos drau-

..
gijos.

Moterų Ražancavos draugi

ja yra pasiryžus patraukti vi

sas katalikes moteris ir visas 

pavesti Panelės Švenčiausios J 

Ražancavos globai.

Moterų Ražancavos draugi

ja yra didžiausia moterų drau 

gija Indiana Harbore ir dau

giausia veikia vietinėj Šv. 

Pranciškaus parapijoje. Ne 

tik daugiausia veikia, bet ir 

daugiausia atsižymi aukomis. 

Keturių metų bėgyje draugi

ja tik vienai savo parapijai y- 

ra aukojus apie $900.00.

Labdaringų darbų ir tėvy

nės Lietuvos taip-gi neuž

miršta.

Todel, neužmirškit atsilan- 

kykit į mūsų rengiamų vaka

rienę. Busit patenkinti.

Sausio 17 d. vakare buvo

revizija draugijos knygų na- 

• ■
muose pas pirm. V. Tamkuto- 

nienę. Peržiūrėjus knygas, pa 

sirodė, kad draugija turtinga. 

Tada valdyba ir komisija žai

dė “bunco” ir visos laimėjo 

po gražių dovanų, kurias da

vė 'pirm. V. Tamkutonienė, o 

ant galo pakvietė ir prie ska

nios vakarienės.

Po vakarienės skirstėmės na 

mo apie 11 vai. vakare.

Ta pati. .

WEST PULLMAN, HL
— ■ III

Koncertų koncertas.
Ateinančio sekmadienio va

kare, tai yra sausio 26 d., 

.Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 

Halsted str., įvyks mūsų vie

nintelio čia Amerikoje kiie’i- 

kų dienraščio “Draugo” r lė

tinis koncertas.

M n; ils begalo buvo malonu

kiame sausio 26 dienos, 6 va- 
landos po pietų; labai laukia
me savo pažįstamų iš Steger, 
Harvev.

Nortk German Uoyd savo 

pasažieriams teikia puikiau

sių patarnavimų. Jo nauji 

greitieji laivai Brernen ir Ku

šį metų tai bus pirma pro-jropa yra geriausi ir greičiau-

ga vėl pasimatyti, pasilinks
minti.

Bėglias.

DARYK PLENUS DABAR! i

Kaikurios laivų agentūros 
jau paskelbė, kad laivakor
čių užsakymai ateinančiai va-

Bereikalingas 
Skausmas!

Kai kurie skausmų laiko butinu. 

šaltį jie leidžia “persirgimul.”
Jie laukia, kad galvos skausmas "pereitų.”
Jei serga neuralgija ar neuritu, jie pasitiki ge

riau jaustis sekantį rytų.
Tuom gi tarpu jie kenčia bereikalingų skausmų.

Bereikalingų delto, kad yra antidotas.
Bayer Aspirin visada greitai pagelbsti nuo visokių 
skausmų, kuriuos mes sykį turėdavom perkęsti. 
Jei skausmas nesiliauja, atsiklausk savo daktaro 
jo prežasties.

Jus išvengsit daug skausmų ir nesmagumų pet 
daugumų vartojimų Bayer Aspirin. Apsaugok save 
pirkdamas tikrus. Bayer yra saugus. Visada tas 
pats. Visose aptiekose.

BAYER ISPIItlV
Aspirin yra ttade žym6 Bayer Fabriko Monoaceticacidester Salieylicacid

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

MI «IT SdhaCL ■

VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTOS PADARYT 
KELIONĘ ATMINTINU ĮVYKIU, PILNĄ ĮVAIRUMŲ 
ir Malonumų dėl tų, kurie joje dalyvaus

TIESIAIŽEMIAUSIOS KAINOS 
I KLAIPĖDA

Trečia kleea į vienų pusę $107.00 
Trečia klesn. į abi pusi .... $181.00
Turint, trečia kl. į vienų pusę $123.50 
Tur. treč. kt. abi pusi (min.) $204.00 
Cabin klega .............. $142.50
UZ VAIKUS; Nuo 1 iki 10 metų pu
sė kaino,.
UZ KŪDIKIUS iki 1-nų metų $5.50 

Vadžios Revenue ir Head Tax at-
akyriutn.

TANKUS IŠPLAUKIMAI LAIVŲ 
STAČIAI Iš KLAIPĖDOS

SMAGIAUSIA IR PATOGIAUSIA KELIONĖ
Del informacijų Ir laivakorčių kreipkitės tuoju us 

pas savo vietos Agentų
NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ

BALTIC AMERICA LINE
SIC So. Derahorn St.. Chieago, III. 8 Uridge St... New York, N. Y. 
tukti Trust Bldg.. Pittaburgh, Pa. «1« St James St., Slontrial, Ca«.

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ
IŠ NFAV YORKO:

30 Sausio . . . "LITUANIA”
30 Vasario . "ESTONIA”

8 Kovo . .. “LITUANIA”
3 Balandžio . “BOTOJI t A”

17 llutandžio “LITUANIA”
1 fJcgužės . “POLONI A”

17 Gegužės .. “ESTONIA”
2A Gegužės . . “LITUANIA”

si pasaulyje. Jei nori ekskur

sinių laivų, tai imk Berlin, 

Stuttgart, Dresden, Muencben 

iir kitus. Ir ant jų patarnavi

mas teikiamas kuogeriausias.

Nortli German Lloyd

skaitoma

apie 40 tūkstančių rožių žie

dų .rūšių.

TĖVAI LAIMINGI, KUO- 
MET VAIKAI GERAI 

MIEGA.
Štai būdas greitai lr lengvai ne

raminti ir užmlgdinti verkianti vai
ką. Tai būdas, kuri daktarai 
dorsuoja ir inUionai motinų pripa
žino saugiu ir nekenksmingu. Kele
tas lašų grynai augmeninės. gardžias 
Fletcherio Caatorijos, nuramina ne
ramiausia kūdikį ar vaikų ir užmig
do j katėta minutų! o nuo dieglio, 
sukietėjimu, slogu nėra lygios Cas- 
torljai. Chas. H. Fletcherio parašas 

„• , yra ženklas tikros Castorios. Vonįk 
Olise, imitacijų ir buk saugus.

LIETUVIŲ VALANDA
KAS NEDĖLDIENĮ

Iš Stoties
WCFL 970 Kilocykles

Nuo 1 iki 2 po pietų

Iš Stoties
WHFC 1420 Kilocykles

Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite 

Šiuos Programus Rengia

JOS. F. BUDRIK, Ik.
3417-21 So. Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705 . ’

=»=
•TV-..

4 A

R I C H M A 
BROTHERS

"114-16 So. State Street

Priešais Palmer House

EXTRA
KELNES

Didžiausias pasirinkimas materijų, 
kokių tik gali būti bile kur----- kel
nės darbui, bizniui ir baliams -----
vilnonės, saržos, kačmirinės ir ševio- 
tinės naujausios mados, paprasto ir 
prašmatnaus audimo—visokių pa
geidaujamų spalvų kaip va pilkų.
rusvų, rausvu ir mėlynų-----saizai
pritaikomi visokiems vyrafns.

Kelnių rasi tokių, kokių norėsi už 
vienų iš tų trijų kainų.. ir sučedysi 
maž daug pusę kainos, kurių rokuo- 
ja kiti už tos rųšies kelnes.

Įsteigta
1879

*3 *4 

*6

The Richman Brothers Co 
114-16 So. State Street ■ ■

Priešais Palmer House
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VARGONININKŲ KUOPOS PIRMININKAS

I

pinigai i&skolinti ir kad ką-į mas dviejų draugų: kataliko R#M M1<5w*y 8S1’
pitalui didėjant kfoditingŲ (Dapkaitė) su laisvamaniu' HD D P PIIDIEQ

(A. Mikalauskaitė). Utli Ui Ui uUrLUl
Visi artistai pasiryžę kuo-

geriaufia atvaidinti.

Enės.

žmonių netruks. Toliau b-vės 

advokatas p. Kųeinskis jmvžu- 

dėjo po gražių dovana tiems, 

kurie per šiuos 1930 pietus 

prirašys po 10,000 šėrų. Dova

na bus daili, $7.50 vertės plun 

kspa. O kas daugiausia pri

rašys, tai gaus sidabrinę tau

rę (loving cup).

Šitie visi dalykai pakėlė 

šėrininkuose ūpų ir per po

rų savaičių po šėrininkų susi

rinkimo jau gauta 25 nauji 

šėrininkai.

B-vės valdyba liko veik ta 

pati. Pirm. yra Pranas Bal- į 

čiunas, rašt. — Ben. J. Kaza 

nauskas, ižd. — Al. Meldažis. 

Nauju direktorium išrinktas 

Jonas Žilius iš Marąuette 

Park.

Rap.

LIETUVOS VYČIŲ 36 KP. 
DARBUOTA.

Muz. Vladas Daukša, kuris pernai minėjo 25 m. sukaki 
tuvfa savo darbavimosi Sv. Kryžiaus parapijoje kaipo vargo- pia y kovo Jur.
nininkas. Jisai yra Chieagos ir apylinkių Vargonininkų Sa- sy Bus
jungos kuopos pirmininkas. Varg. Daukša ton labai gražų atvaUinta 3 veįk kofflwii.
ir stiprų tenorų. ' Draugo” koncerte dainuos Vargonininkų ja ..Pražydo Navytusios 08,
choro. i lės”. Komitetas darbuojas,

j renka. Bu z i šeriu s B. Z. su mė- 

' g'ėjais—artistais praktikuojąs.

CHICAGOJE

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 2 4-tas Street 

Telef. Canal 1711-0241

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėltah 
v Ir Ketvorgals vakare

IMK T. A. D.
Nuo reumatizmo ir šųlčio
Kas yra tas T. A. D.l

i;

Ofiso Tel. Virglnia 0036
Rezidencijos; Van Buren 6861

DR. T. DUNDULIS
T. A. D. yra 1 mosuojantis, 

valantis ir taisantis vidurius J 

vaistas, T. A. D. tūkstančiai •• 

žmonių vartoja, o milionai 

dar nežino.

Jeigu arti nėra galima gau

ti, tai kreipkitės po num.

5221 So. Halsted Street

Chicago, III.

Tel. Boulevard 6631

PRANEŠIMAS

DR. M, T. STRIKOL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4,142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 Iki 4 Ir 6 Iki 8 v. v, 

Nedčllomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklln Bivd. 

Vai.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.

Telef odų Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofisu Valandos; 9 Iki II. 1 Iki > 

dieną, ir 1:10 Iki I:II vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 46th Street Chicago. IU.

DR. J. J. KŪWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Proepect 1018 
j Rezidencija 2359 So. Leavitt Bt 

Tel. Canal III!
Valandos; 2-4 po pietų tr 7-1 v. V. 

Nedelioj pagal susitarimą

Ofise Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.

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

Ofiso Tel Vlttory <898 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

OR. A. A. ROTU

_ . , —. , . . GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' ,
Brighton Park. — Sausio 26 atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai- Tel. Wentworth 3000

d! . v v Kn Čiu — vtrluJ Belskio-RakSčio aptie-
• JVyksttt dieniascio DrftU- kos) po nr. 2423 Wcst Marąuette Rd. 

go” koncertas. Visi nariai pa- valandos: 2 lki 4 p° Plet- Tel-
siryžę važiuoti pasiklausyti Senas ofisas toj pačioj vietoj:

„. . j . ,. 4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
gražiausių dainelių. {g iki g vakare. Tel. Boulevard 7820

' Rez. 6641 S. Albar.y Avė. Tel. Pros- 
Kuopos Dramos Ratelis ren pect 1930. Nedėiomis tik pagal su- 6558 SO. HALSTED STREET

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

Ofiso Tel. Victory 36*7
Of. Ir Rez. Tel. HenUock 2374

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

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vaje. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 

.piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimu.

Tel. Canal 6764 Republlo 8461

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų Ilgų

Ofisas 3102 So. Halstel St. Chicago 
arti 81st Street

VALANDOS: 1—3 po piet,
7-8 vak. Nedėliomjs Ir šventadieniais 
10-13.

DR. A. RAČKDS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo stalgia* Ir cbrpjUlkaa Ilgas 
▼yru, moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliamis Ir seredomls tik 

Iškaino susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir K-RAY

2130 WEST 22nd STREET'

CHICAGO

Tel. Lafayette 6793

A. L. DA VIDŪNIS, M. D. DR. A. J. JAVOIŠ

ADVOKATAI optemitristai

4910 So. Micbigan Avenue

Tel. Kenwood 5107

1 /

Vai.: nuo 9 iki 11 vaL ryte; 

nuo 6 iki 8 vai, -vak. apart 

šventadienio ir ketvirtadienio

Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak
Office; 4459 S. California Ava. 

Nedėlioję pagal sutarti

A. A. OLIS

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
i Rezidencija: 6640 So. Maplewood

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Phone Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 lki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartj

Tel. Victpry 6279

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTASADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701
. Lindžiutė, scenos mylėtoja, suiT*L Rapolą* 0331-0332 vai. 9-6 

‘ Vakarais
reziseriu deda pastangų, kad «24i so. halsted Street 

' Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėlio Ir

Kuopos pirmininkė, p. K.

nilKIfię PUODĄ? HL dienr. “Draugo” koncertui UAINUd bltUKAd jau pasirUošė. Ateinantį penk yeikalag

tadieni dainos bus da pakarto*. . . _ ...
..... . J. , kuogenausia. Losime daly

tos ir nedelioj, sausio 26 d.,;

1vaus:
jau pasirodys didelis rinktinis I

choras Lietuvių Auditorijoj.' B- Annoška (Vainoro, gy- 

Nauji dainininkai kviečiami dytojo rolėj), EI. Laucaitė 

ateinanti penktadienį 8 vai. (jo motinos), S. Barkauskas 

atsilankyti j Mark White par-* (Putino, inžinierio), S. Sjr-

būtų atvaidintas

Cliicagos Vyčių “Dainos” 

choras, trečiame savo veikimo 

sezone, kilti; narių skaičius 

kiekvienų penktadienį auga. 

Clioran įsirašo naujų daini

ninkų. ‘ - į

Pereitų penktadienį, nežifl- 

. rint didelio šalčio į choro pa

mokas suvažiavo suvirs 60 

narių. Koks tai pasišventi

mas! Šalty, 16 žemiau 0, va

žiuoti iš Roselando, Marąųe- 

tte Parko, North Side ir kitų 

kolonijų dainos pamokoms. Su 

tokio pasišventimo žmonėmis 

galima bus murai nuversti!

- Nauji nariai.

ko salę.

Širdukas.

APSIREIŠKĖ NAUJAS 
VEIKLUMAS.

vaite (gydytojo sųžiedųoti-

JOHN B. BORDEN
f gojui Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephoąp Raodojph 0787

3151 W. 22 St. 6 iki 8 vak

TelepbMM Roosevelt 9090

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
3265 S. Halsted Street

Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12
2-ras Ofisas 4191 Archer avė 

TeL Lafayette 6820

j nės), J. šušaitė (jos tetulės,

Inašlės), B. Lindžiutė (Jono a-i

Agronomo), O, Streinaitė (su- • * * ▼* »» "*

žiėduotinės tarnaitės), A.

Lindžius (gydytojo tarno).

Taip-gi bus ir pasikalbėji-
West Sid'ėj gyvuojanti Si

mano Daukanto Skolinimo ir

Budavojimo B-vė pereitų me- I II C II I I F f II V I Q 
tų pabaigoj' turėjo šaunias / W U t U I U
sėkmės biznyje. Prie to išjudi-! PASAKO
no narius ir pasaheeius b-vės J0 jU8iJ vldurial 8U-erzlnp arba

surengtas spalio mėn. didelis ' užsidegę, tai tą ir liežuvis parodys 
Ir reikalaus vaisto pavojui paalinti.

koncertas ir prakalbos. Po tų

TRINERIO KARTUS VYNAS
yra kaip sykis vaistus, kurio Jums 
reikia. Jis atitaisys jūsų vidurių ne
tvarką Ir jo kitus simptomus, kaip 
va r menką apetitą, nevlrlkininią, su
kietėjimą, galvos skaudėjimą, nėr-

p-lė C. Barauskaite soprano, b-'*! naujas sujudimą.. Tas
sujudimas apsireiškė UJO b-vės (kaskara ir kitos medikalės žolės,

. . v. • • , Kalifornijos raudonas vynas) kalba
Sėkmingo metinio Šėrininkų už save. Visose aptiekose. Scmpelial 
susirinkimo, gruodžio 30, ”” A’h’

1929, Meldažio salėj. Susirin

kime šėrininkai išgirdo sma-

Pereitų penktadienį L. V.

‘•Dainos” choran įsirašė tu-1 ;;kihnilJ b_vj; ,iaug nau.
. rinti gražų soprano balsų ja,. kostomeriŲ.

ijia Ona Pežienė iš Marąuette

Parko; jaunutė bridgeportietė Dabar Simano Daukanto

Jonas. Skamer .ilrutbalsis, Jo

nas Seresevičius, turįs gražų 

tenoro balsų ir Klebonas (pa

vardė) iš Dievo Apveizdos pa 

rapijos. Tenorų eilę sustiprino 

(da ir p. Lauraitis. Visi nauji 

nariai buvo priimti rankų plo

jimu. Visi džiaugėsi kad mū

šų choras auga, didėja. Pasi

gendama tik mūs veteranų — 

choristų iš West Pullmano, 

p. Pikftižio (tenoro) ir kitų. 

Tikimės, kad ir jie, nepaisyda j 

m i tolimo kelio, vėl grįš dar

buotis su choru, kaip perei

tais metais darbavos.

Teko girdėti, kad ateinantį 

penktadienį žada naujų narių 

jsimšyti West Side ir North 

Side ir Town of Lake. Lauk

sime, priimsime ir džiaugsi- 

z mės.

• Koncertui choras pasiruošė.
L. V. “Dainos” choras nift-

NEM0KAMA8 SEMPELIO 
KUPONAS Dept. 13

JOHN KUCHINSKAS
z-' .

UĖTUVJS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street

Telefonu Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Sered-joais ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.
•■'"■■.„.TĮ .«’t.—• t-t.-.'-.-." ...—

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius)

ADVOKATAS

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. Bonlevard 2800

RESIDENCIJA: 
6515 So. Kockvvell Street 

f. ll'rfptTelef. )uhllc 9728
gių žinia, kad mokamų šėrų 

B-vė turi 10,066, kad B-vės Ga,vC ..................................... Miestas

„ ---------- -------------- ■ ui,, | 'VII. t. J JiLL—

Vardas

NAUJAUSI (R GREIČIAUSI 
LAIVAI f EUROPĄ

KADA tik rengies vykti j Europą, tai Iš savo agento visuda rei
kalauk laivakortės per NORTH GKRMAN LLOYI). Jei nori greitos 
kc'onės, tai naudokis naujausiu, grėičiausiu Ir moderniškiausių laivu

B R Ę M E N
o jei nori keliauti pigiau ir gėrėtis jurų kelionę, tai imk

Berlin, Stuttgart, Dresden, Mueucheu ii tt.
Pulkus valgiai, šulinus gėrimui. Trumpiausia kelionė J Jūsų tėvynę 
>r(. pei* Bremeną — čedyk pinkus pirkdamas laivakortę J abi pusi. 

Pd-IAIUIMA, UĮ NYRIU BAV.UTfcJ 
Užsisakyk vietas pas įgaliotus agentus arba kreipkis j

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. RANDOLPH ST., CHICAGO, ILL.

J, P, WAITCHUS
ADVOKATAS. 

52/Eaat 107th Street
Kampas Michlgan Avė. 

Tel. Pullman 5960 Ir 6177

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

Rooms 928 Ir 936 
Tel. Franklln 4177

Ofiso Ir Res. Tei. Boulevard 5918 Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

i DR, F. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

J821 SOUTH HALSTED ST.
3 Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 

Valandos 11 .ryto iki 3 po pietų 
6 lki 8:30 vakare

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

Ofiso valandos nuo 1 Iki 1 po 
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare 

Res 8201 8 WALLACE STREET

Tel. Hemlock 8161

DR. VAiTUSH, 0. P. D. ŪR( Vi Si NARYAUCKAS

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimą kun* 
esti priežastim galvos skaudėjimo 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Atitai 
sau kreivas akis. nuimu ęataractus. 
Atitaisau trumpą regystp ir tolimą 
regystą.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučlama

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va 
j kare. Nedaliomis nuo 10 ryto UU 

13 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Telephoce Central <921

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

114 North LaSalle Street 
CB1CAGO. ILLINOIS 

Nuo •:!• Iki B vai. vak. 
ocal Office; 1900 So. Union Ava

Tel. Roosevelt 8719 
▼ai. nuo < Iki 9 vai. vak.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
1435 West <9 Street 

Vai.: 9—II ryte, 1—4 p. p. •—I 
v, f. Nedėlioj susitarus.

DENTISTAI
Office Boulevard 7041

DR. C. Z. VEZEUS
LIETUVIS DENTISTAS

4646 8o. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po niųneriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

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

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

Telef. Midivay 2880

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dcl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

7

Ekspertas tyrimo akių Ir pritaikymo 
akinių

ĮSOJ S. ASHLAND AVENUE

I’latt Bldg., kiąmp. 18 St. 2 aukStas 
Pastchėklt mano iSkabas

Valandos nuo 9:30 ryto Iki 8:30 va
karo. Seredomls nuo 9:30 iki 12 v. 

ryto. Ncdėllomis nėra skirtų 
valandų. Room 3 
Phoue Canal 0523

Tel. Canal 6228

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt SL)

Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare

Seredoj pagal sutartį

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 iVUIwaukee Avenue
Utarninke, Ketverge, Subatoj 
Nuo 10 ryto lki 8:80 vakare

Ciceroj 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj, Pėtnyčloj 
Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 

4193 Archer Avenue

Rez. Tel. Lafayette 4365

Boulevard 7689
Rea Hemlock 7691

DR. A. P, KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo * ryto Iki S vakare

Tel. Boulevard 1401

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.

7—9 vakare

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams tlnomaa per 89 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris. >

Gydo atąiglas ir chroniškas 11- 
gaevyrų, moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodu* X-Ray Ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 18 pietų 1* 
nuo 4 Iki 7:89 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 9119 Res. So. khore 
2238, arba Randolph 6*9*.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AŲĘ. 

Tel. Yards 0994 

ResldencIJos Tel. Plasa 93*9
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 19 dieną.
Nuo I Iki S po Dietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 19 Iki 18 dieną.

A >**•* k



RAUGAS

GRABORIAI: ŠIANDIE.
S, D. LACHAWICZ

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laidotu

vėse kuopigiausia. H ei 
kale meldžiu atslšauk- 

'tl, o mano darbu busi
te užganėdinti.

Tel. Rooaevclt 2515 
Arba 2516

2814 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Simpatiškas — 

Mandagus —

Geresnis ir Piges

nis už kitų patar

navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAG R ABU VEDftJAl 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Varde 1741 H 1748 

SKYRIUS
4447 So. Fairfleld Avenue 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct. Cicero 

Tel. Cicero ?794 
SKYRIUS

8201 Auburn Avenue 
Tel. Boulevard 3201

J. F. nARZIUS
• FIGIAUSIAS LIKT. GRABO RIUS. 

CHICAflOJB
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 11- 
dirbystės.

OF5SAS
618 West 18 St. 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 8^88
So. Halsted Street
Tel. Vlctory 4088

Phone Boulezard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Mošų patarnavimas 
etouomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes netert-
me Išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Anhurn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam mahda- 
gų, draugišką 
patarnavimų.
Patamavlmi 

dsose Chlc- 
goe dalyse 
prlemlesCtioet 
Grabai pigiai 
net už 828.

OFISAS 
8338 South

Halsted St. 
Vlctory 4088- 

89

4434 So. Rockvvel, St.
Virginia 1290

Telefonas Yards 1138

STANLEY P, MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei- 
kalama. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Cliicrtgo, Tll.

S. M. SKUOAS
IJETUVIS GRABORIUS 

Didelė Kreži koplyčia dvkai

718 WEST 18 STREET
Tel. Rooaevclt 7632

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Haleted 
St Chicago, Iii.

Tel. Vlctory 1128

AR NEVERTA ATSILYGIN
TI.

Kaip kūno gyvybei palai

kyti reikalinga maistas, taip 

sielai reikalinga doros kny

gos, laikraščiai, be kurių ji 
siela kentėtų tikrų alkį.

Nuolatiniu ir kasdieniu sie

los maistu, yra vienatinis lie

tuvių katalikų dienraštis 

“Draugas”, kuris aplanko 

kiekvieno mūsų namus.

‘ ‘ Draugas ’ ’ atneša naujų 

žinių iš visos Amerikos, net 

ir iš tėvynės Lietuvos.

“Draugas” paduoda nau

dingų straipsnių, apysakų ir 

pamokinančių raštų.

“Draugas” yra kaip koks 

šaltinis, iš kurio nuolat tryk

šta tyras vanduo.

kuris mums patiems tarnau

ja. Juk nedora būtų iš kito ji buvo sunkioje padėtyje, bet ’ 

reikalauti, o pačiam nieko Dr. Biežio dėka viskas gerai 

neduoti. Atsilankydami skait- baigėsi.

liūgai paremsim “Draugą”( x .<Draugo” koncerto ti- 

materialiai ir patys turėsimo p^foėjįmaa eina

moralę naudą. gerai ir ateinantį sekmadienį

Reikia žinoti, kad koneertan Li(,tuvilJ Auditorija bus ku-

sutrauktos, gabiausios musą 'pino žmoniq 

meno jėgos. Kas nežino gar- Į

saus vargonininkų choro, ku- ‘ X P1-* dentistas, tu-

__________ ris davė koncertą per radio., U8 °Ui'’4 Metropolitan State

“Draugas” tarnauja kiek- Tas pats vargonininkų choras name_kartu su

vienai organizacijai, draugi- dalyvaus “Draugo” koncerte. Įįsitaisė, naujų krėslų 

Klausyti laiko koncerto,. yra ,*r bitus instrumentus. Kam
jai, atskiram asmeniui.

“Draugas” patarnauja kiek 

vienam artistui. Žodžiu, kas 

tik kokiu reikalu kreipiasi, 

nei vieno prašymas nebūna 

atmestas.

Ir kų mes šiandien dary

tume, jei neturėtume “Drau

go”? Kur mes skelbtume vi

suomeninį veikimų ir kitokius 

mūsų kasdieninius reikalus ir 

žinias?

“Draugas” mums tarnauja 

per ištisus metus kasdien, bet 

pats rengia tik vienų koncer

tų. Tat, ar neverta ir mums 

“Draugui” atsilyginti.

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDEJA8

1650 West 46th Street

Kampu 46tn Ir Paulina Sta
Tel. Blvd. 65 03

Nuiludlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatlB- 
kal, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley IJc.

Koplyčia Dykai
F10 West 18th Street

Canal 2161

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A. | A
KLEMENSAS JARAS

mirė sausio 22, 1980 m. 5:30 
vai. ryt 23 metų amžiaus. A. 
a. Klemensas gimė gegužio 9, 
1906, Chieago, III.

Paliko dideliame nubudime 
motinų Monlkų. po tėvais Pau- 
gattė, 5 brolius Jonų, Juozapų, 
Pranciškų, Vladislovų Ir Juli
jonų, 3 seseris Marijonų, Pau
linų Ir Monlkų Ir gimines.

Kutins pašarvotas >2409 So. 
Hoyne Avė. Laidotuvės J vyks 
Subatoj, sausio 26. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas j Aušros 
Vartų par. bažnyčių, kurioj J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas ) dv. Kazimiero ka
pine*.

Nuoširdžiai kviečiame vlsua 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
motinų, broliai, seserys

. Ir giminės.
Ioildotuvėms patarnauja grab. 
Eudelkls, Yards 1741.

“Draugo” koncertas įvyks 

sausio 26 d., Lietuvių audito

rijoj, Bridgeporte. Todėl, ra

kau, kad kiekvieno mūsų pa

reiga remti “Draugų”, atsi

lankant į jo rengiamąjį kon

certų.

Bukime susipratusiais ka

talikais, remkime savo spaudų 

nuoširdžiai, ypač tų laikraštį,

tikros malonumos.

Laima.

WEST SIDE ŽINIOS.

tik dantys netvarkoj, gali 

kreiptis pas dentistų Bložį ir 

jis su naujais instrumentais 

viskų pataisys.

X P-nia Gerdvainienė, iš

buvusi keletu savaičių šv.

‘flu . Dabar jau

vyro.

X Misionierius kun. A. Pe

trauskas ant ateinančio sek

madienio vyksta į Cicero, III., pagavęs

Šv. Antano bažnyčion šaky-, sveiksta 

ti pamokslus po antrų šv. Mi

sijų ir per sumų.

X Ilgai sirgęs plaučių džio

va trečiadienio rytų mirė a. 

a. Klemensas Jaras, aprūpin

tas šv. Sakramentais.

PRANEŠIMAI.

X Margarita Kaminskaitė

ateinančiame sekmadienyje su (Kryžiaus ligoninėj, sugrįžo sj^o krautuvėj, 

svetimtaučiu pasirengė priimi-j namo po num. 7250 So. Wash- 

ti Moterystės Sakramentų tenaw avė. Turėjo inkstuose 

Aušros Vartų bažnyčioje. Gai-1 akmenų. Dr. Biežis sekmin- 

la, kad nerado savo tautos gai juos pašalino ir ligonė bai 

gia visiškai pakreikti.

X P-nas Martišius, “Vy

ties” administratorius, buvo

Dievo Apveizdos Parap. —
p*laį Draugija Sv. J^no vEvangelis- 

dojimas su šv. Mišiomis bus *° Inibys labai svarbų meti- 

ateinančiame šeštadienyje ni susirinkimų sekmadieny,

Aušros Vartų bažnyčioje.

GRAŽUS VAKARAS.

North Side. — Sausio 26 d.
Sv. Mykolo parapijos svetai

nėj bus labai gražūs šokiai, 

kuriuos ruošia draugija po Kiekvienas prašomas atsives- 

globa Šv. Cecilijos. Šokiams nors po vienų naujų. narį. 

paimta, gera orkestrą ir kas Oeros valios lietuviai naudo- 

|ti£ norės, galės smagiai pasi- gėra proga, prisirašyki-

1 šokti.

Draugija Šv. Cecilijos North 

« •
Sidėje yra viena didžiausių 

turtu ir skaitlingiausia na

riais. Todėl visi jos parengi

mai būna skaitlingi. DT-jos mėtinis susirinkimas 

Kas da nėra prisirašęs prie ^us 31 d., Universal

šios draugijos, atsilankykite j

P. Karvelienė—Bakšy tė l>ai

State Bank klube, 814 West Karaliaučiaus Universitetą 

daktaro laipsniu. Daktarato

tema iš liaudies

tų balių ir prisirašykite. Man '^r(L Street, 8:30 vai. vak. ( 

rodosi, kad tame baliuje bus Siame .susirinkime bus «•. .

priimami nauji nariai be įsto- duota atskaita praeitų metų

jimo. Tai, kaip tik gera proga draugij°s darbuotės; inaugu- ---------------- 7-----------------------------------------------

tapti tos dr-jos nariu. racija naujos valdybos 1930 $2,500 VERTĖ UŽ $475.
Balins ruošiamas tam, kad metamu; priėmimas draugi- 3 šmotų vėliausio styliaus sek-

pagerbus draugijos narius, ku- Jon nauJU narių, 

rie neėmė pašalpos per de-i Toliaus iš eilės 

šimts metų. Jiems bus įteikta raferatų. Skaitys 

po Garbės žiedų. j l!- D-Ws TS- *’• Makaras,

Todėl, visi atsilankykite Į “• D-ras A. L. Davidonis.

skaitymas tis, apsiūti guzikai, pleituoti 

frontai, tikras antiąue rayon, 

vertas $350, parduosiu už 

$115; 1930 modelio naujas

tų balių. Šoksim, dainuosim Meldžiame būtinai atvykti sereen grid elektrikinis radio, 

ir “Birutės” saldainius vai- susirinkiman, ypač gerbiami vertas $250, parduosiu už $75;

M. D. ir D. D. S., kurie jan 9x12 AVilton kauras, vertas 

paskutinius du susirinkimu $65, parduosiu už $25; riešu- 

buvo apleidę. to medžio valgomojo ir mie-

D-ras A. L. Graičiunas, "ganiojo kambario setai, lem- 

Rašt.1 pos, coxwell kėdė, indai, už- 

Įlardos, ir t. t., viskų kartu, ar

gysim.

Bijūnėlis.

ŽINiy-ZMELĖS
X P-nia M. Gudienė, išbu

vusi šv. Kryžiaus ligoninėj a- 

pie 3 savaites, jau sugrįžo na

mo po num. 6948 So. Talman užsienio, kur medicinos auto- Cottage Grove Avė., tel. Ste- 
ave. Pb gandro atsilankymo ritėtai Kaune padarytų ope- wart 1875.

Į Mark White parko salę, 
lygiai 8 vai. vak., L. V. “Dai
nos” choras renkasi paskuti
nei praktikai “Draugo” kon
certui, kuris įvyks sausio 26 
d., Lietuvių; Auditorijoj. Vi

tas jau čia pat. — Įvyks at-

dzūtad krteėtoi”suiwnk«.leinant‘ “kniadienį, sausio 2G 

d., Lietuvių Auditorijoj, 3133

Nauji nariai ir-gi prašomi at
silankyti *

Valdyba.

sausio 20 d., parapijos moky

klos kambary. Kviečiami visi 

draugai susirinkti. Turime 

daug svarbių reikalų priešme- 

tinio susirinkimo atidėtų 

svarstyti. Kaikurie nauji val

dybos nariai užims vietas.

te. Ši draugija yra viena pa

vyzdingų.

J. Blankus.

Adv. prof. Tumėnas pral. 

Olšausko įgaliotas, paduoda 

apeliacijos skundų Vvr. Tri- 

Amerikos Lietuvių Daktarų bunolui. R.

GRIŽO Iš UŽSIENIO ! dalimis. Privatinė rezidencija,

- ----------------------------- 8228 Marylanri Avenue, lst

Prof. A. Tumėnas grįžo iš apt., 1 blokas į rytus nuo

Phone Lafayette 2519
STEVĖ MARKŪNAS . n»

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN 0AKEL & CO-
(PAKALNIS)

General iai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 

namus, parupinam planus, 1-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 fla- 

tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 

2621 W. 71st St., Hemlock 0367 t Reg. Grovehill 1680

PIRKITĖS “DRAUGO” 
KONCERTO TIKIETŲ

IŠ ANKSTO.
“Draugo” metinis koncer

• So. llulsted Street.

Del savo patogumo pirkitės 

to koncerto tikietus iš anksto. 

Jų galima gauti kiekvienoj

UT. SER. IR KETVERGE 
Sausio 21, 22, 23

“SO THIS IS COLLEGE”
Iš gyveninio Amerikos stu- Gražiausias Teatras Chicagoj 

Bridgeporte — Gudų krau- dent,h Dalyvauja Elliott Nu- 

tuvėj, 901 W. 33 st., pas p-lę 'rcnt’ Robert Montgomery ir 

Galnaitę ir pas p-lę Staražins- ^;iti.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 

Graži Muzika

kaitę.

Dievo Apveizdos par. — pas 

Juozų Puplesį, 1817 So. Union 

avė.

Nortli Sidej — pas Šerpetį, 

1710 No. Girard st. ir A. Ba

cevičių ,1850 Wabansia.

Ciceroj — pas J. Mockų, 

Matekaitį ir pas lietuviškų 

vengrų.

Brigbton Parke — pas F. 

Gubistų, Višniauskų, Dargužį, 

Umežių, Onų Kazlauskienę.

Town of Lake — pas S. 

Paukštį, J. Matemaitį, ir Bel- 

4544 ‘ So.

AVood st. ir Rumšienę 5702 S.

Justin st.

Marąuette Parke pas J.

Stočkų, Baranauskienės krau

tuvei 6955 So. Talman aVC., I Nestor Johbson-s visiems gerai ži- 
" . _ Inomį Įce skaitai visokių sizų tik-

V. Petkaus krautuvėj, 2500 tai ....................................................... $5 98

W. 69 St., Grebliunų krautu-

vėj, 2519 W. 71 st.

Prosevičių krautuvėj, 2659

W. 71 st. ir pas “Draugo” 

išnešiotojus. .

Roselande — pas M. Misiū

ną, 254 W. 108 PI.

AVest Pullmane pas Z. Ged

vilų. į

Melrose Parke — pas J. 

Žvirblį.

West Sidėj — “Draugo” 

ofise.

Tarp kolonijų ir platintojų 

eina lenktynės.

racijų rado tinkamai padary

tų. R.’

PRAU OLŠAUSKO 
APELIACIJA

lyčios setas, turtingai išrodo n-

Sausio 2 d. naktį 1 Jlisvės

Al. iš 2-ro aukšto iššoko per

langų viena panelė. Ji sunkiai

susižeidė. Kodėl šoko
— ne-

žinia.

i-----------------------------------------------------------------

“lt”!

i

MILDA
‘TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

Porce’.lnis laikrodis kuris užtrauk
tas .eina 8 dienas. Guarantuotas. La
bai puikus dėl papuošimo. Tik $2.98

Taipgi užlaikojne naujausios ma
dos elektrikinius laikrodžius. |12.00 

l varčios tik ......................................... $8.98

Ateikite arba Telefonuoklte Lafa
yette 4689. Prlstatom visur.

J. DERINGIS
4414 So. Rockwell St.

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, Saukti 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
alų. sviesto Ir sūrių

Wm. J. Kareiva
Savininkam

4644 So. Paulina SL
Tel. Boulevard 1888

T A X O S. ‘
Norintieji žinoti, kiek kai

nuos jūsų namo ar loto Taxos 

už 192S metų kreipkitės pas

A. OLSZEWSKĮ 
3241 S. Halsted St. 2nd Floor
Čia gausite pilnų, informacijų i

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

auksinių Ir sida- 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio, pianų rolių, 
rekordų Ir t. L 
Taisau laikrodžius * 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8888

švietimo į- 

“R.”

Penktadienis Sausio 24, 1930

PAIEŠKOMA.

Jono Vaišvilos. Keli metai 

atgal gyveno Chicagoj. Taipgi 

paieškoma Antano Zaivės ir 

Ant. Noikevičiaus, Martino 

sunaus. Prašomi atsišaukti: 

Kaspar Norkevičius,
624 East 9 Street, 

Kcvanee, III.

Ramova
3518 So. Halsted Str.

UT. SER. IR KETVERGE 
Sausio 21, 22, 23 

“GOLD DIGGERS
OP BR0ADWAY”

Ir komedija “Pont G et Ner- 

vous”.

Vitapbone Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

{VAIRŪS kontraktoriai

J. S. RAMANCIONIS
Buvus vedėjas Bridgeport Palntlng 

te Hardware Oo., dabar perėmė via* 
hlanj | savo rankas Ir duos visose Mo 
Manio Sakose plrmee klesos patar
navimo.

HARDWARK PAINTS 
& WALL PAPER

Palnters Ik Decoratons 
J. S. Ramancionts, savininkas
3147 So. Halsted Street

TeL Vlctory 7261

M, ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVE.

Telefonas Hemlock 6528

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statyme 
Kontraktorius 

4556 So. Rockvrell Street

MORTGEČIAI-PASKOLOS
2-RI MORGIČ1AI 
J-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
triKola suteiktam* į vien* U»- 

Perkame real estate kontraktu*
Internationl Investment 

Corporation
Kapitalas $600,008.68 

8804 SO. KEDZIE AVENUE 
TeL Lafayette 6738-6718

SKOLINAM
PINIGUS

$200 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių 6%

J. NAMON 8č CO.
2418 W. Marąuette Road
Arti. Westem Avė. 

Telefonas Grovehill 1038


