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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
SUSISIEKIMO MINISTERI- 

! JOS KOMUNIKATAS DEL 
TELŠIŲ KRETINGOS 

GELEŽINKELIO

AUTOBUSAS UŽMUŠĖ 
VAIKĄ

MADRIDAS, saus. 31. — 

Einant naujojo diktatoriaus 

parėdymu, visoj šaly išnaujo 

Įvesta aštri spaudai cenzūra. 

Spauda tik vienų parų laisve 

naudojosi.

Naujas diktatorius (ėia jis 

vadinamas naujuoju ministe

rių pirmininku) jau pasirinko

LONDONAS, saus. 31. — 

Karo laivynų konferencijos 

delegatai vakar turėjo pirmų- 

jį abelnų susirinkimų.

Susirinkime išrinktas komi

tetas pagaminti programų, 

paskirsėius konferencijai dar

bus. į

i Remiantis ilgomis derybo

mis ir kainų konkurencija sau- 

1 šio 11 d. susisiekimo ministe- 

rio pasirašyta sutartis su da

nų firma “Hojgaard ir Schu- 

Iz“ geležinkeliui Telšiai Kre

tinga pastatyti.'Sutarties su

ma darbams atliktiniems fir

mos sutartomis kainomis yra 

117,684,490 litų. (Geležinkelis su 

i visais įrengimais ir trobesiais 

pastatomas per 3 metus, vi

sus darbus galutinai užbaigia

nt ir ministerijai perduodant

Rotušės aikštėj autobusas 

10 nr. mirtinai suvažinėjo 5 

metų berniukų L. Žuškevičių, 

kuris važiuojant autobusui bė

giojo gatve. “R.“

KIEK EKSPORTAVO 
SVIESTO?

1929 m. eksportuota iš Lio- 

tavos 55,201 statinaitė svies

to. Tai beveik dviguliai dau

giau negu eksportuota užper

nai. R,’

Kol-kas seks privatiški de-

gavo kabinetui narius ir pa- ,

. . . 1 ‘ legatų savitarpiai pasitarimai.tiekė karaliui patvirtinti.
Naujas diktatorius, kaip ži

noma, yra karaliaus rūmų sa

rgybos viršininkas, gen. Be- 

renguer. Naujam kabinete jis 

yra ne tik pirmininku, bet ir 

karo ministerių.

ATIMA NUO ŽMONIŲ 
NAMUS

, ... , iki 1932* m. spalių 1 d.

Nesenai New Bedford, Mass., kur yra audiminės dirbtuvės, komunistai surengė, 
demonstracijas be policijos leidimo, čia atvaizduojama, kaip policija išvaiko demon
strantus. . . .... . ... ,

r ■ _________ ................................................ ------------------------------------

LAKŪNAI PRISTATO 
MAISTO

BOMBA SUPURTĖ ŠIAU
RINĘ MIESTO DALJ

Tenka patirti, kad Lietuvos ‘ 

inžinieriai darė žygių šiuos 

darbus paimti. Deja, jų ge

riausi norai sutiko ministeri

joj kliūčių. Labai gaila, kad 

visi didžiausi darbai atiduo-

KELIUOTJ KVIEČIA 
“ELTON”

Buvęs “Ryto“ vyr. redak

torių p. Keliuotis valdžios 

kviečiamas “Elton,” tur būt, 

p. Kemežio vieton. Ar p. Ke

liuotis siūlymų priims — ne-

EVANSVILLE, Ind., saus.

30. -— Potviniu ir ledais at-
I
kirstiems nuo susisiekimų gy- 

RYGA, saus. 31. — Bolše- ven^ojamg pį^inėj Indiana 

vikų valdymo pradžioje rau-, valstybės daly lakūnai kąs- 

Rusijos jįen pristat0 maisto, išmez-

Gubematorfus mokesčių 
klausimu

donieji autokratai

Artimiausias laikas paro- Į ■"'estuose, ragino žmones sta- dami is or]aivių.

dys, kaip toliaus Ispanija bus 

valdoma. Kol-kas šalis apri

musi. ■ • ’
1

Bet buvusis diktatorius Pri

mo de Rivera pareiškia, kad 

Ispanija šiandie negali apsi

eiti be diktatūros.

Iš DIDŽIOSIOS VERGIJOS 
ŠALIES i

MASKVA, saus. 31. — So

vietų valdžia paskelbė naujus 

gyventojams varžymus. Už

drausta cerkvėse varpais ska

mbinti.

Tik retai kur cerkvėse var

pų užsilikę. Bolševikai varpus 

konfiskavo ir juos 

savo dirbtuvėse. Dabar ir

tyti namus. Daugelis paklau

sė.

Šiandie nuo tų žmonių ir 

nuo kitų namai atimami ir 

pavedami komunistams. Savi-

žinia. y 9‘L. Ž.
t žpraeitų naktį galinga lio- darni svetimiems. O geležinke- 

imba suplaišinta neapgyven- jįo Kazlų Rūda—šeštokai mi

tuose vieno anksto namuose, tiesimas įrodo, kad pajėgtume 

2154 South Port avė. Trenk- šiuos darbus ir savomis jėgo- 

• m, • , i- •• smas buvo taip didis kad ap- U!is pndarvti. “R.“

, , . A .'linkui per kelias manės buvo _______ ______
girdimas. VYTAUTO DIDŽIOJO TJL-

Ne tik patys bombuojamt JO ATIDARYMAS 
namai visai sugriauti, bet ir __________________

Illinois gubernatorius Km- 

merson šiandie yra Chicago-

BUVO ATVYKĘS J 
KAUNĄ

taksavimo viršininkais. Nori 

i jis žinoti, kti&a mokesčiai bus 

Potvinis palengva slenka Į renkami Cook apskrity už

• Illinois valstybės pusę. Grę- 

1 šia Posey apskričiai, Indiana. 

Vietomis atkirstiems žmonė-

1928 metus. Nes ir valstybei 

pinigai reikalingi.

Laikinojo lietuvių komiteto 

Vilniuje pirmininkas p. 'Sta- 

šys šiomis dienomis *bnvo at

vykęs Į Kaunu. “R.“

ninkai paliekami be pastogės nis Pafbdis tikrai bloga 

ir be prieglaudos.

PENKIŲ DIENŲ DARBAS 
AUDIMINĖSE

aplinkiniai daug nukentėję. Atidarytas Kaune per Ne- į 

, Keliolika asmenų sužeista, munų tiltas, kuris pavadintas 

daugiausia ištrupėjusiais lan-f Vytauto Didžiojo tiltu. Paš- 

!gų stiklais. ventininio apeigas atliko kan.

Paaiškėjo, subombuoti na- j. Tumas pasakydamas ata- AVASHINGTON, saus. 30. 

mai prigulėję J. J. Cullota, tiųkamų kalbų. Kalbėjo dar p. - Šlapieji Kongrese daro • 

importuojamo alyvų aliejaus R. Prezidentas ir miesto bur-/irids-tokios pažangos. Jie ko- 

pirkliui. Jis yrą gavęs keletu mistras.

grųsinanėių laiškų piktadaria !

PROHIBICIJOS REIKALE 
IŠKLAUSINĖJIMAINužudytas su vežėju

Ridge gatvėje, Rogers Pa
rke, rasta automobiliuje nu-

REIKALAUJA TVARKYTI

šautas B. J. Mitchell, Cheeker
• . • I 7

RINKIMUS
PORT-AU-PRINCE, Haiti,: Tavicab Co. iždininkas, ir jo 

31. Šios respublikos Į goferįs (vežėjas) G. Jaekson. 

NEW YORK, saus. 30. —-.tautininkų partija reikalauja,! Sakomoj kompanijoj senai 

kad kongresan rinkimus tvar-’geka ^5^ kova. 

kvtų Amerikos J. Valstybės.

i saus.

Daniels & Co.,'bendrovė, kuri 

valdo daug andiminių dirbtu

vių Nėw Yorko, Pennsylvania, 

No. Carolina ir Oeorgia vais

tytose, įveda penkių dienų da

rbų savaitėje.

BERLYNAS, saus. 31. — 

Vokiečių spauda iškelia suma- 

Ikišiol dirbta j nymų, kad milionus badauja- 

suliedino šiomis dienomis 46 valan- učių kiniečių gelbėti yra T 

'dos savaitėje. Šis valandų

ir pen-

ikioms dienoms.
likusius naudoti griežtai už- is^a*(’us paliekamas
drausta.

Sųjungos pareiga. Bet pasta

roji nelinkusi imtis tos pa
reigos.

Naudoja dujų bombas
Prohibiciniai agentai nebu

vo Įleidžiami Į pagyvenimų, 

1444 E. 66 gat., atlikti kratų. 

Tad pro pravertas duris į vi

dų jie sviedė bombų su gars

tyčių dujomis. Tada įėjo ir 

šeimininkų išginklavo. Tos du-

■ ... 3 i • i Atidarius tiltų Rotušes salus išmokėti 5,000 dolerių. , . , « . .„ v. ....... . Įėję buvo p. Susisiekimo Mi-Pranese policijai. Si saugojo . . '
. nisteno arbata svečiams, kurjo namus, 917 Larrabee gat., , „ . ---, — —-, . . , . , . kalbėjo pats seimininkas susi- e ,kada įvyko bombos sprogimas. ... . . . . , įerendumų.siekimo ministeris, burmistras

ngresui patiekė visų eilę su- * 

manymų (bilių). Vienais rei

kalaujama 18 priedų atšaukti, 

kitais — probibicijų sušvelni

nti, dar kitais -— pravesti re*

Kongreso žemesniųjų rūmų
Subombuotuose namuose bu Jr k. Pažymėtina inž. Skardin-i.. ... . ,

n x i x - i • 1 , L, • , , • juridinis komitetas, gavęs tų.
vo Culjotos krautuve kurios sko pareiškimas, kad reikiųi .. , . .. ,.

... . 1 ’ . . „ i reikalavimų nastas, išsprendė,i’i/lii ooioroti omioiL’inn mrtn r, ’

GALĮS KIEKVIENAS 
NUSIŽUDYTI

SAN FRANCISCO ARKI
VYSKUPAS LITURGINĖS 

MUZIKOS KLAUSIMU
BERLYNAS, saus. 31. — 

Čia teisman pašauktas vienas 

vyras, kaltinamas už norėji

mų nusižudyti.

SAN FRANCISCO, Cal. 

(per paštų). — Pirm išvyk- 

siant j Romų sausio 15 d. ar

kivyskupas Ilanna paskelbė

Teismas jį paliuosavo. No- ganytojinį laiškų apie liturgi-

rėjimas nusižudyti nesųs jo- 

kis nusižengimas Vokietijoj. 

Laisva šalis. r

ATLIKTI PASEKMINGI 
IŠMĖGINIMAI

nę (bažnytinę) muzikų. Laiš

ku nurodo Popiežiaus Pijaus 

X Motu Proprio išsprendimus 

tuo klausimu. Draudžia baž

nyčiose naudoti pasaulines 

meliodijas. Pagaliau parėdo, 

kad Į bažnyčias būtų grųžin-

KEY AVEST, Fla., saus. 31. ta tikroji liturginė muzika.

— Gelbėti įgulos narius iš nu-! Arkivyskupas išaiškina, kad 

skendusio narūno atlikti pa-į tam tikslui buvo paskirta ku-

misijos išsprendimai yra šie: pos baisiai ^a akis.

Vargonai yra vienatinis; 

muzikalia instrumentas, koks1 

bažnyčiose turi būt naudoja

mas. Vargonais turi būt gro

jama pagal liturginės muzikos 

taisyklių.

Gedulingųjų Mišių laiku iš

imtinai tik vieni vargonai tu

ri būt naudojami.

Pripažinta kalta
Mrg. Ida Dembo Burt, kuri 

kituomet teisme šaudė, prisie

kusių teisėjų pripažinta kal

ta. Gali būt nubausta kalėji

mu ligi vienerių metų arba 

mažiau. Tas prigulės nuo tei

sėjo.

Bažnyčioj uždrausta vargo
nais groti procesionalus ,(ma-

žmogžudis nubaustas
James Grant, 59 metų, kurs

ršus), preliudijas, interlittdi- kituomet vienoj vidumiesčio 

t krautuvėj pavogė pirštines, gi

sėkmingi išmėginimai. Tam nigų komisija, kuri pagami-

tikslui išrastas varpo pavyda- nd raportų. Tas raportas pa

le įtaisymas. Tas varpas su tvirtintas ir arkivyskupijos 

narais įleidžiamas jūros gilu- bažnytiniams chorams jis tu- 

mon, kur be pavojaus narū- jn būt kaipir rankvedžiu. 

no durys atidaromos. į Svarbesnieji tos kunigų kd-

jas ir Įvairias arijas.
Sutuoktuvių laiku vargo-į^a^a jį suimti, jis

naisi negroti Amerikoj dažnai;™"* nušovė , teisino

naudojamų negarbingų mėlio- nubaustas kalėjimu visam a- 

' mžini. Teisme išpažino, kad

Antgalo .To Aukštoji Malo- P°r 40 vagiliavęs
nybė pataria į bažnyčias įve
sti visų tikinčiųjų bendrus 
giedojimus

vidų gaisras apnaikino pirm daugiau nepavesti svetimša 

poros mėnesių. Cullota uorė- Jiains darbus atlikti, nes turi- 

jo iš apdraudos kompanijos me savi} pajėgi] ir tomis pa- 

iškolekt'uoti 55,(XX) dol. Bet jėgomis galima atstatyti kra- 

kompanija nemokėjo pareikš- gtų. “R

dama, kad krautuvė buvus pa

y y

degta. Krautuvė po gaisro vi

sas laikas buvo uždarvta.

KLAIPĖDOJE STATO 
NAUJĄ KINĄ

NAUJAS SVARBUS 
SUMANYMAS

Klaipėdoje statomas naujas 

! kinas sulig paskutiniais teeh-

------------------------------ jiikos įrengimais, kuriame fil-

(liicagos Būtų Savininkų o-J mos eis lietuvių ir vokiečių 

rganizacija turi sumanymų už kalbomis.

1928 ir 1929 metus Cook ap-į —

jog turima kas-nors veikti. 

Komiteto pirmininkas Gra

bam, rep. iš Pa., pranešė, kad 

prohibicijos reikale bus pra

vesti išklausinėjimai, kas pra- 

sidėsių vasario 12 d.

Tas nereiškia, kad šlapieji, 

laimėtų, nes pats kongresas 

savo didžiumoje yra “sau

sas.“ Bet laimėjimas siekia

mas.

R. yy

jskrity visai nerinkti mokės-( HELSINKIS, (Elta). Nuo 

čių. Vietoje to išleisti 400,(XX) Naujų Metų Suomijoj įsiga- 

dol. vertės bonų. , liojo nauji pakelti įvežamieji

CHICAGO IR APYLIN- 
Ixaiminimo laiku,. KAS. — Nejuistovus oras; ne 

Gavėnios pamaldomis, Nove-1 taip daug šalta; vakar žemiau į sušuko 
nomis ir t.t. siu temperatūra ryte buvo 8 1. žiail”

Trys išnaudotojai suimti
100 No. La Šalie būto 21- 

me aukšte dienos laiku trys 

piktadariai užpuolė R. Barr, 

brokerį, reikalaudami 5,000,

muitai, kurie paliečia 73 pre- Į dolerių. Pavyko pranešti po-

1.:.. _______I- ,__,x: • limini \T5ci tn-o animfnPASMERKTA GILJOTINAI kių rūšis. Daugiausia pakelti Į lici.iai- Visi trys suimta.

------------------------------ (— 50 ir daugiau nuoš. — j ve-1

ORLEANAS, Francija, sau- žimo muitai tekstilės odų ir 

šio 31. — Vietos teisme vie- gumos prekėms. Taip jmt snia 

na moteriškė, 27 metų, nubau- j rkiai pakelti muitai praban- 

sta miriop už savo motinos gos automobiliams, gramafo- 

nntns, gramafonų plokštelėms

PINIGŲ KURSAS

nužudymų, kad tuo būdu pa

grobti ūkį. Kada teisėjai j>a- 

skelbė ištarmę, jinai į juos 

‘ ‘ Plėšikai! Žmogžud-

įr vynuogėms. Gramafonų plo

kštelių į Suomijų iš užsienio 

pernai buvo įvežta už 17,000.- 

000 suomių karkiu.

Lietuvos 109 litų . $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
fiveic&rijos 100 frankų 19.38

VokietijoB 100 markių 23.91

13.98
5.23
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KURIUO KELIU.

“Kaip,organiniame pasauly, taip ir vi
suomeniniuose dalykuose stagnacijos mo
mentas būna palyginamai trumpas — sako 
“Rytas“.

z . •
Čion arba pažanga arba sukrikimas, ny

kimas. Kas suprato mūsų užvakar padary
tųjų 1929 m. gyvenimo balansų pasakys, kad 
mūsų tauta pergyvena antrosios rūšies pro- 

j ceso apsireiškimus. Ir nuostabu, kad tai vyks
ta dar neišsisėmusios energijos tautoje, nese
nai atgavusioj savo valstybes nopriklausomy- 
bę, ir kurioje kiekvienas pilietis skyrium ir 
per visuomenines grupės reiškia geriausių no 
rų ir gražiausių sumanymų tautos paažngos 

y atžvilgiu. Bet vis dėlto nežiūrint šių norų. 
visas mūsų gyvenimas panašus į pakrikusio, 
nesumanaus naujakurio ūkį.

Tokioj padėty ilgiau palikti negalime 
Reikia susigriebti, kad galėtume susitvarky
ti, kad mūsų ūkis kaimynų tarpe neblogiau 
už jų išrodytų, ir kad mums patiems jame 
būtų malonu.

Dabar, tai įžengiame i naujuosius 1930

DRAUGAS

1430 -1930 METAI.
Penktadienis, Sausio 31, 1'JttO

1 a1 ■■.upapapR—
salėse surengti koncertus, pn. PASIŽYMĖJĘS LAKŪNAS. 

: kalbas, bažnyčiose pamaldas

nepanaikinsi. Reikalinga didelė moralinė jė

ga juos ištirpdinti. Tokia jėga gali buti tik 

iš geros valios išeinančioji tautos ir artimo 

meilė.

Mes tikrai užmirštume šių jėgų, kuri vis
kų duoda, o nieko neapima, kuria, o nieko 
negriauna. Jei mes manome, kad pas mus jos 
yra — tai, atvirai pasisakyme, ji egoistinė: 
mes tėvynę mylime, kad jos valdžioje būda
mi sukuriame sau ir saujelei savo narių geres
nes gyvenimo sąlygas. Likusios didžiulės ma
sės piliečių reikalai nelabai terūpi. Visuome 
ninėse gi grupėse tik tarpusavė neapykanta 
neleidžianti jų jėgas jungai. Mes mėgstame
deklamuoti Kristocentrines idėjas (žiūr. “L.! *•<

, v . ... i V vtauto mirties. oOO metų nuo kad kartu su visa tauta pa- svetainėn, tartis, kaip gražiau.Aido ’ kalėdinis num.), o patys užmirštame * . ... i . . . „„ . . ... . , • V vtauto mirties, tai dideli.' siduliuiH džiaugsmu sušilau (paminėjus 1). K. A vtauto u00iKristaus meiles įsakymų, reikalaujant juo I • . \ ............... , , . - , ' ... ,... .
A .. , ,laikotarpis, per kuri lietuvių kus vėl nepriklausomos Lietu- in. mirties inbilieįu.pagristi ne tik asmeninius santykius, bet ir ........ - , • . >• ... i, . ... (tautai prisėjo labai daug nu- vos, kiti gi, nors toli nuo Lie- Kad konferencijos tikslas1grupių sugyvenimų. Šaukiamasi tiesos, oi, . " ....... . . ...... I , .. . . I.... , .. .v. • , i ... i kentėti, nes V vtauto įpėdiniai, tuvos būdami, tų jubiliejų svarbus ir reikšmingas viinesigedinia tų tiesų iškraipyti, kad tik savo | , , . , . -v L • .. .... .. . i .j susidėję su lenkais patys is- švęsime sulig kolonijų didu-'siems lietuviams, labai aišku.!

tautėjo ir pražudė visos val-'mo, vietos sųlygų pritaikintų Bet konferencijos pasisekimai (A- Matlieny, laimėjęs 1929 
styliės nepriklausomybę. Imi-' programų ir tt. priklausys nuo jos dalyvių, metais Clieney dovanų už di

i . .uz žuvusius Lietuvos laisvės
gynėjus.

Am. L. R. K. Fed. Sekret.
180 llale Avenue, 
Brooklvn, N. Y.

Visos kultūringos tautos 
gerbia savo didvyrius: ,J. Am.
Valstybės gerbia Jurgį Wa- 
sliingtoną’ ir jo adjutantą Na- 
tlian Hale. Prancūzai gerbia 
Napoleonu, italai Garibaldi.
Taip ir lietuviai gerbia Algir
dų, Gediminų, Kęstutį, Vytau- ir Amerikos tikrieji lietuviai 
tų ir kitus senosios ir atgiin-' tas iškilmes kartu švęs. Kam! 
stančios Lietuvos vadus. (aplinkybės leis, tie vyks Lie- kariniu Valstybių lietuviai t

Šįmet spulių 27 dienų su- tuvon su didžiąja lietuvių Vy- katalikai į Septintų Konteren- i 
kanka 500 metų nuo 1). L. K. tauto jubiliejaus ekskursija, cijų, Dievo Apveizdos par į

ne švęsime tas taip brangius
kiekvieno gero lietuvio šir-.

iilžiai sukaktuves. Taigi ir • 
dabar, kuomet visi tikrieji! 
Lietuvos vaikai minės Vytau-j 
to garbingo viešpatavimo ir 
jo mirties 590 m. sukaktuves,' 
ir

VASARIO 23 D.
Vasario 23 d. susirinks Va-

' •<

pozicijų apgintų. Dėdamasi krikščionimis, o 
su savo politiniais priešais atsiskaitoma nebo
jant artimo meilės.

Tikrai nekrikščioniški mūsų santykiai, ir 
iš kur atsiras toji didelė jėga, kuri- tautų pa
keltų.

Kol mes i pamirštame krikščioniškosios 
meilės įstatymų, mes pasiliekame tik smė
lys, iš kurio nieko gero nepastatysi. Vytauto 
Didžiojo metai tinka jam realizuoti. Jeigu 
prieš penketų amžių Vytautui Didžiajam bu 
vo lemta duoti mūsų kraštui krikščioniškasai 
tikėjįmas, tai dabar jo vietoje tautos prieša
ky stovintiems valstybės vyrams tenka įgy
vendinti pagrindini ir didžiausiųjį to tikėjimo

International

Antras liutenantas William

mingi esame sulaukę švęsti I 1910 metais iškilmingai lie-į Taigi, kad užtikrinus pilnų delius pasižymėjimus nelaimiu 
Vytauto viešpatavimo 500 me!tuviu tautų minėjo viena iš konferencijai pasisekimų, rei- guos atsitikimuose su orlai- 

!tų sukaktuves ir vėl, nors'daugelio Vytauto nuveikti kia: viii.

dar ne visoje, bet nors dali-1 darbų, tai Kryžiuočių Orde- a) Kad, visos vakarinių vai-] -".r...... ■-a
nai, nepriklausomoje Lietu-! no sutruškinimų po Žalgiriu'stybių lietuvių katalikų drau-j Didžiausia Anglijai nelai- 
voje. (1410 metais. Jei ne Vytauto; gijos atsiūstų atstovus, !„,ė yra po karo jai netekus

(Minėdami Didž. Lietuvos , karžygiškumas ir begalinė drų! b) Kad kolonijų vadai iš skaitlingų savo eksportui rin- 
Kunigaikščio Vytauto viešpa-isa, Kryžiuočiai Lietuvų būt'anksto pagalvotu apie tinka-(p,, Sustojus eksportui, kilo 
tavimo ir jo mirties sukaktu-! pasmaugę, bet Vytautas suge ! mus planus Vytauto jubiliejui 1 nedarbas Nedarbas iškilo 
ves, prisiminsime anuosius bėjo gauti talkininkus ir Kry- niinėti, 'tuojaus po karo ir ligšiol jis
garbinguosius Lietuvos lai- (žiuočius taip pavaišino, jog j c) Kad susirinkę į konfe-; šalies nepaleidžia iš savo stip- 
kus, kuomet visos tuolaikinės'jie daugiau nedrįso lysti Lie-į rencijų atstovai svarstydamijų žnyplių. Visas laikas arti 
Europos valstybės matė —'tuvon ir nuo to smūgio dau-Į dalykus vaduotus ne jausmais, į poros niilionu darbininku ne- 

Įsakymų. lai tenka jiems padaryti kai tik Į Į/,etuvos didingumų. .giau neatsigavo. Jei Vytautas bet protu, nes ir garsusis !pirį įr negaiį gautį <]arbo. Ne-
Spalių mėnesis Lietuvoje i būt ilgiau pagyvenęs, be a bė-; Lietuvos. valdovas Vytautas. ra eksporto, dirbtuvėse mažai 

yra nepatogus laikas švęsti'jo. jis ir lenkams būt tokį pat j visur vadovavęsis protu, pa-!(|arbų. Didžiumų bedarbiu
taip didelę šventę, nes ūkiniu-(smūgį uždavęs. Bet likimo ki 'kėlus Lietuvos garbe tarp valstybė turi šelpti.

Jeigu Vytautui Didž. teko savo tautų !]<aį užimti lauko ūkio dar- ; tai p buvo lenda ir jo senas Europos valstybių. Į)eĮ didelio nedarbo štai

tokiu laiku, kada atgautai nepriklausomybei 
graso pavojus iš supagonėjusių visuomenės 
santykių ipairiino.

apkrikštyti, tai dabar tautos reikalai dau
giau negu , kitados prašosi jbsios gyveninio 
santykius krikščioniškame tikėjime sutvirtin
ti, tai reišjjia duoti kitų iš eilės to tikėjimo 
sakramentų.

Vytauto Didžiojo nuopelnus minint ir 
tautos gelbėjimo siekiant šis aktas reikia at
likti.

Štai šių metų uždavinys, savo reikšme

bais, todėl Lietuvoje manoma ' amžius nedavė to.' .įei kolonijų vadai rengda-
tų jubiliejų švėsti birželio] dienos sulaukti, nors paskuti- miesi į, teisingiau tariant, 

Mums, Amerikos niai jo žodžiai buvo; “Lietu-(Vytauto konferencijų, paju-menesyje.
lietuviams Į-alima švęsti kur-į va nuo lenkų turi atsiskirti“. į d ins savyje lietuviškų dvasių,

tenai dažnai keičias ir vyriau
sybės. Baigiant karų vyriau
sybės priešaky stovėjo libe
ralų partija. Paskui vaisty

tu su Lietuva, bet ir spalių į Garbingi Am. L. R. K. f1 e- įkonteiencija pilnai pasiseks. 'bes vairas pateko konservą-
mėnesis vra labai tinkamas deraci.jos skyriai, visos į Fe i Kitaip ir negali būti.
menuo, nes vasaros karščiai deracijų priklausančios drau-
jau būna praėję? 

Kadangi Amerikos

'gijos ir kuopos, visi visuome- 
lietu- nininkai kviečiami imtis or-

toks, pat didelis, koks yra tas, kurį Vytautas į viams priklauso liūto dalis už gamzavimo toms iškilmėms

V. Petrauskas, stud.

DIDŽIAUSIA ANGLIJOS 
NELAIMĖ.

metus, kuriuos likimo būdu tenka vadinti .Didysai atliko prieš penketų šimtų. Tai ne (lietuvių tautinės' šųmonės at- darbo, tinkamo prisirengimo,!--------------
V vtauto Didžiojo metais, turime pagalvoti, * vienų metų darbas, bet šiemet reikia jįs j budiniiuų ii jos nepi įklauso- n<*s be jo nieko negalėsimi .\nglija visais laikais jautė-
kas daryti, kad šį tautos ūkį tinkamai sut- 
varkytuniėm, pažiūrėti kuriais būdais pažan
gos kelius rasti, kad tautų į garbę ir didybę 
atvestumėm.

Nykstama dėl tarpusavio nepasitikėjimo. 
Nesusiprantame ir dėl to nerandame kelių ir 
būdų, kuriais pavienius geras, valias ir norus 
ir pastangas sujungti į vienų aukšto volta- 
žo srovę tautos pažangų kuriančiam darbui 
varyti. Bet ūors ir suprantame negalavimų 
priežastį, turime atvirai pasisakyti, kad jų 
pašalinimas yra nelengvai pasiekiamas. Mus 
graužiųs nepasitikėjimas turi gilių motyvų,

pradėti. Tai būtų ir tinkamiausias Vytauto j mybės iškovojimų, taigi, nors gerai attikti. galinga ir laiminga. Pirm

tistams. Šiuos pakeitė darbo 
(partijų. Kiek palankus vėl 
i iškilo konservatistai. Šiandie 
j vyriausybės priešaky yra ir 
vėl darbo partija.

Gyventojai, kurie renka par 
lameiitan atstovus, per visų 
eilę metu Į priešakį iškelia tų

Didžiojo nuopelnų minėjimas: sukrikščioninti į ii' labai toli nuo Lietuvos bu-i Kadangi daina labiausia su- didžiojo karo visam Ponuly (partijų, kuri žada rasti prie 
mūsų visuomenės santykius, tuo padedant sti-i darni, nors posūniais laikomi žadina jausmus, taigi, kur turėjo milžiniškų prekybų ruonių panaikinti nedarbu. Vi-
priausius valstybės pagrindus.

Klaida būtų manyti, kad čia keliamas rei
kalas yra tik prie valdžios vairo stovinčių as-] 
menų pareiga. Taip, iš dalies, dėl to, kad prie 
dabartinės padėties piliečių iniciatyva gali 
pasireikšti tik tiek, kiek vyriausybė leidžia. 
Bet pareiga yra visuotina ir kiekvienas indi
vidualini ir jų gTupės organizuotai turi jas 
atlikti. Mūsų pilietis perlengvai atsipalaiduo-

Lietuvoje, bet mes jos nie- tiktai galima, bandyti sureng- Buvusi: 
į kuomet neišsižadėsime ir kai- ti Dainų Šventę. Padaryti j išplėšė 
tu su visa Lietuvos visuome- Vaikštynes miesto gatvėmis. į laimę-.

pageidavimus tautos reikalus tvarkant, pa
vieniai ir per organizacijas. Jis privalo žino- 

I ja nuo pareigos rūpintis valstybės gerove. Bet ti, kad' tautos reikalai tai nėra vien prie val-

karas pagaliau jai 
tų jos galingumų ir

•^lyg’J pilietis privalo sųžiningai pareigas ei- į ir jo reikalai. Piliečiams ne vis tiek ar tau- 
ti, rūpintis valstybės gerove. j tos gyvenimas subalansuojamas su pasyvais

•Jis privalo drąsiai ir viešai reikšti savo ' ar aktyvais.
Taigi siekiant sukrikščionint. mūsų visuo

meninius santykius aiškėja ir reikalas šiame 
darbe piliečių didesnės iniciatyvos, ir 1939 m.

kuriuos lengvu, kokiu nors mechanišku būdu paveiga nėra panaikinama. Prie visokių 'džios Vairo stovinčių žmonių dalykas, jie yra tebus jos didesnio reiškimosi metai.

sas laikas nei viena partija 
tečiaus nesuranda sakomų 
priemonių. Nedarbo panaikin
ti negali nei pati darbo parti
ja, kuri statosi darbininkų 
gerbūvio čempione.

Kaipgi [^naikinsi nedarbą, 
jei nėra darbo? Darbo gi nė
ra, nes neturimų plačiai atla
pų pasauly rinkų.

(Tąsa ant 3 pusi.)
----------------......

Michajil’as Jurjevlč’as Lermontovas.

MUSŲ LAIKŲ KARŽYGIS.
(Tųsn)

Aš atsiguliau ant sofos, įsisukęs į 
milinę ir palikau žvakę ant miegamojo 
suolo; greitai užsnūdau, ir ramiai bū- 
ėittll pramiegojęs, jeigu, jau labai vėlai, 
Maksimas Maksimičas, įėjęs į kambarį, 
nebūtų mane pažadinęs. Jis trenkė pypkę 
Į stalų, ėmė vaikščiot l«> kambarį, maišyt 
krosnį, galop atsigulė, bet ilgai kosėjo, 
spiaude, vartėsi...

— Ar ne blakės tiktai jus kanda.' — 
paklausiau aš.

v * ...— Taip, blakės... — atsako jis, sun
kiai atsidusęs.

Kitų dienų rytų aš anksti prabudau, 
bet Maksimas Maksimičas 'įspėjo ma
ne. Aš raibiu jį pas vartin. sėdintį atų 
suolelio.

— Man reikia suvaikščioti pas Ko
mendantų, — tarė jis: — taip, meldžiu,

jeigu l’ečorinas ateis, atsiųskit mane pa
šaukt...

, Aš prisižadėjau. Jis nubėgo, tarytum 
] jo sąnariai vėl atgavo jaunatvės jėgų 
ir lankstumų.

Kytas buvo giedras ir paikas. Auksė , (vi|.tij SU(|fjimi, Kaiintį IM.rneSU visus 
niai debesys stūguriavo ant kalnų, kaip „>venil„„ „,n|i(.uybes ir kli-
nauja eilė oro kalvų; prieš vartus stolei

rūkęs cigarų, porų kartų nusižiovavo ir jo nugroj nebuvo nė vieno kaulelio; vi- tokios keistenybės kaikuriuoee žmonėse... 
atsisėdo ant-suolo kitoj'* vartų pusėje. . so kūno išvaizda vaizdavo kažin koki , Tai pažymys — arba piktos teisybės arba 

gilios, nuolatinės kvailybės. Jš po užleis
tų blakstienų jos žibėjo kaž kokiu fosfori- 

giau dvidešimt trijų metų, nors paskui niu blizgėjimu, jei galima taip išsireikš-

I Dabar aš turiu nupiešti jums jo portretų, nerviškų silpnumų. Iš pirmo žvilgsnio į
... ....... . Į jo veidų, aš bučiau nedavęs jam dau-

( Jis buvo vidutinio ūgio; tiesus, jo 't
j plonas liemuo ir platūs pečiai liudijo

dėsi plati aikštė; už josios priekyvėtėje 
kišėjo žmonės, nes buvo sekmadienis: ba
si vaikai — osetinai, nešini/itž pečių so
draus medaus koriais, sukinosi aplink ma
ne; aš juos keikiau: man rūpėjo ne jie; 
aš pradėjau dalintis gerojo štabs-kapito- 
no neramumų.

Nepraėjo nė dešimties minučių, kai 
gale aikštės pasirmlė tasai, kario mes lau
kėme. Jis ėjo su pulkininku N..., kuris, 
atlydėjęs iki viešbučio, atsisveikino su 
juo ir pasuko tvirtovėn, Aš tuojau pasiun
čiau invulidų pavadinti Maksimų Maksi- 
mičų.

Pasitikt Pečoriną išėjo jo tarnas įr 
pranešė, kad tuojau kinkys; |m<lavė jam 
dėželę su cigarais ir, gavęs keletą jailie- 
pimų, nuėjo juos atlikti. Jo ponus užsi-‘

klajoklių g> veninio sunkenybes 
matų permainas, nenugalėtas nė sostinės 
gyvenimo pairumo ir sielrts audrų; jo 
dulkėtas barkūno švarkelis buvo užseg
tas tiktai dviem apatinėm sagom, leido 
įžvelgti akinančiai baltas 'skalbinius, ro
dančius tvarkingo žmogaus įpratimus; jo 
suterštos pirštinės rodėsi tyčia pasiūtos 
jo mažai aristokratiškai rankai ir kuo
met jis numovė vienų pirštinę, tai aš bu
vau nustebintas jo baltų pirštu liesumu. 
Jo eisena buvo netikusi ir tingi, bet aš 
pastebėjau, kad jis nemosavo rankomis— 
teisingus pažymys atatinkamos charakte
rio slaptybės? Galop, tai mano paties pas- 
tabos, pamintos manaisiais t< myjimnis, 
ir aš visiškai nenoriu priverst jus tikėt 
į jas aklai. Kada jisai atsisėdo aflty suo
lo, tai tiesus jo liemuo sulinko, tartum

buvau pasirengęs duoti jam tris dešim
tis. Jo šypsenoje buvo kažkas vaikiško. 
Jo oda turėjo kažin kokį moteriškų švel
numų; baltai gelsvi, plaukai, iš prigim
ties susiviję, taip ryškiavaizdižiai paišė 
jo išbalusia aukštų kaktų, kurioje tik jm> 

ilgų stebėjimų galima buvo putėmyti vie
na kitų kertančių raukšlių pėdsakų, ti
kimai kur kas ryškiau pasirodančių pyk
čio ar sielos neramybės metu. Nežiūrint į 
šviesių jo plaukų spalvų, jo ūsai ir skruos
tai buvo juodi — tai prigimties pažymys 
žmoguje, lyg šyvo arklio juodi karčiai ir 
juoda uodega. Portreto užbaigimui, aš 
pasakysiu, kad jo nosis buvo mažumų už
plėšta, akinančio baltumo dantys ir ru
dos akys; apie akis aš turiu pasakyti dar 
keletu žodžių.

Pilniausia, josios nesijuokė, kuomet 
jis juokėsi. Jums liepusi taikė pastebėti

ti. Tai neluivo atspiftdis sielos karščio ar 
žaidžiančio įsivaizdavimo: tai buvo žvilg
esys panašus lygaus plieno žvilgesiui, aki
nąs, liet šaltas; jo žvilgsnis — neilgalai
kis, bet įsiskverbiąs ir sunkus — palik
davo pakui save įspūdį nekuklaus klau
simo, ir galėjo pasirodyti aštrus, jeigu 
nebūtų buvęs tiek ramiai tylus. Visos 
šios pastabos atėjo man į galvą, gali būt, 
tiktai todėl, kad aš žinojau kai kurias jo 
gyvenimo smulkmenas, ir, gal būt, kitam 
jo išvaizda būtų 'padariusi visiškai kitokį 
įspūdį; bet jūs apie jį neišgirsite iš nie
ko kito, išskiriant mane, tai nenoroms 
turite tenkintis šiuo atvaizdavimu. Galop 
pasakysiu, kad jis buvo bendrai labui ne- 
žioplas ir tuiėjo vieną iš tų originalių fi
zionomijų, kurios paprastai patinka mo
terims.

(Bus daugiau) i s > ’
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Didžiausia Anglijos Nelaimė. užsiimtų senų gyvenamųjų 
namų pertaisymais ir kitų na
mų pataisymais. Tuo budu 
daugeliui darbininkų gulima 
užtikrinti darbus ir tuo buduProf. Kampininkas

nagas. Kada jis palankus dar
bininkų liuosam laikui, tai 
jis nori, kud darbininkai trum 
pesniu laiku daugiau darbo 
atliktų, jei nori pelnyti aukš-

galima siekti tikrojo gerbūvio.: tesnę užinokesni.
Patsai prekybos sekretorius Ištiesų darbininkų reikala

vimai mažiau darbo, gi dau
giau užmokesnio yra teisingi. 
Kaipo toki turi būt pripažin
ti ir įvesti. Bet to pripaižini-

(Tąsa nuo 2 pust)
Lietuvos laikraščiams vieni) Nedarbas ir yra šiandie di- 
paniegzdžioja. Neužilgo Kan-; džiausią Anglijai nelainuė. Ne
rio nebus nei vieno laikraščio,šimtai tūkstančių žnio- 
kuris neturės kampelio ir pro-'nių yra virtę tikrais pavargę-
tesorio, ar tam panašaus. S Hais. dų daugelis jau aptingę Lamont praneša, ax vienų 

Vyrai, negrrtu ba mano ir dirbti. Jie rytojumi ir rt- PramomnUrj ..kol,anų, naujy
“pažvalenijo.” mane megz- aitimi nesirūpina. Praplitusi • “r,"» l>u^» n<,t ka-

... .. , . ., .y 'nannvbnntn rti-JoS <a statvbai arba namų per-(tžioti. Jeigu norit iš manęs,ne®PyKanto prieš gyvuojan- f < 1 ......
Komunistai tad taisymui ar taisymui bus nau nuu ir įvedimui yra įeikahn- 

ta-
mokintis, tai pirma turite /‘*ą tvarkų, 
apšaukti manu aukštesniu — 
proprofesorium!
tent, kam jie mane ir mano' Pa ne vėžio Baisa

“Panevėžio klubas “Vie- i “saldų” bei “kartų” kampelį žadėjus jiems geruosius

išsijuosę dirba jų tarpe. Pa-jd°Jama visokia medžiaga, 1 
vargusius žmones nesunku **a ’nis kaskita. lada ne a 
patraukti į bi kokią balų, pa- ni mūrininkai ir karpenteriai 

j į turės darbo. Bus daug darbo

Seni Žmonės Pripažįsta, Kad 
Dr. Caldwell Tiesą Sakė

l I’umatas ligoms gydyti nesikeitė 
nuo to laiko, kai Dr. Caldwell baigė 
Modikulę Kolegijų. 1875, nei-gi nuo 
to laiko, kai jia išstatė rinkon liuo- 
suotoją, vartotų Jo praktikoj. Tas 
liuosuotojas aptieklnlnkama ir vi
suomenei žinomas nuo 1892 vardu 
Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin.

*l nvbė” besilikvid,įlodamas ir rimtų priekaištų padaryti, bu- 
persitvarkvdamas, atidavė sa- -
vo knygynų — puse valst. I 
gimnazijai,

Nabagės

J sovietų komisariatų ateju-
pusę kalėjimui”, jsios senutės komisaras pap-
knygos, kurios įrašė paso ir paklausė kiek

pateko j kalėjimų, da-gi, gal, lturinti metų.
visam amžiui! ! — 60, — atsako senutė.

I
-------------- j — Kam meluoji? Juk pase

Lietuvos laikraščiai kaida-

jjUg plytinėse, taip pat medžio
'gamyboje. Kiek tai vieno ce- 

Didelis nedarbas ir vargai pienjo butų sunaudota, jei vi

gą perdėm pakeisti šiandieni
ne ekonomine sistemų.v t t

Mažiau darbo ir daugiau 
užmokesnio negalima atsiekti 
vientik pinigų mokėjimu, nei 
gamybos apribojimu, nei pra
moninkams pelno mažinimu,

via i evoliucijoms pagrindą.--. į^omenė palinktų į raginimą. {ttv kuo kitu. (ialima atsiekti j 
Li<l Anglijai yra reikalo ii . Anot uaVrotnrimK miiinnu! tik visu darbininku darbu, iTad Anglijai yra reikalo ii j Anot sekretoriaus, milionai 
susirūpinti. šios šalies šeimynų naudojasi

■ • == automobiliais ir kitokiais iš-
Nanjojoj Anglijoj, ir tai tiky- randamais palankumas. I)el-
biniais atžvilgiais.

Šiandie tas liuosas laikas

kogi šįmet toms šeimynoms 
neparupinti patogių — pateparašyta 70, — priešinos ko-J 

da pasišaipo iš amerikiečiu misaras.
nemokėjimu savos, lietuviu — Nejaugi ir paskutini de- kreipiamas j kitų pusę. Antai j . ..

i,. , ,. .... I.*.:_____ _______ _________Ne vieni gyvenamieji na-ka) bos.
K Ale ii

_____
as galiu

D

išimtmetį galima vadinti gy ve-! žinomas automobilių gaminto-
be juoko nimu? — atsakė senutė. • jas Fordas tvirtina, kad šian 

: die darbininkai yra reikalin-

ARBA
DARBININKŲ SKYRIUS

PENKIŲ DIENŲ DARBAS 
SAVAITĖJE.

“Vra. pagrindo tikėti, kad 
šiam lie šioj šaly apie vienas 
milionas darbininkų jau nau
dojasi penkiomis darbo dieno
mis savaitėje”

Įturi daugiau liuoso laiko, jis 
gali daugiau mintyti apie sa- 

jvo padėtį, apie savo namus ir 
šeimynų. Jis gali dažniau su
sieiti su kaimynais ir pasikal
bėti apie šalies padėtį, apie 
politikų. Gi sunkiai ir ilgai 

, ,dirbdamas jis negali tuom
Taip pažymima laikrašty [viskuom naudotis, nes jam

“Tlie New Republic”, atlie
kant “National Industrial

tik visų darbininkų darbu, 
ty. kada visi ligi vieno dar
bininkai turi sau paskirtus 
darbus ir kada jų nei vienas 
nebedarbiauja.

Šiandie gi kų mes matome? 
Kai-kurios darbininkų gru'pės 
turi darbo perdaug, kitos nie-

Po to gydymas sukietėjimo, gelt
ligės, galvos skaudėjimo, ūpo nupuo
limo. nevirškinimo, surūgusių vidu
rių ir kitokių negalių, kurios kįla 
per sukietėjimų, buvo tik per aug- 
meninius laksatyvus, žoles ir šakne
lės Iš jų ir yra pagamintas Dr. 
Caldtvell’s Syrup Pepsin, kurs yra 
mišinys sennos lę kitų švelniai liuo- 
suojančių žolių ir pepsino.

Juo paprastesnis- vaistas nuo su- 
I kietėjimo, tuo saugesnis vaikui lr 
I jums ir bendrai visų sveikatai. Jei 
i ga'i gauti saugiai geras pasekmes su 
Dr. Caldtvell's Syrup Pepsin, tai ko
dėl rizikuoti su stipriais vaistais?

Butelis Dr. Caidivell's Syrup Pep
sino užteks visai šeimynai keletui 
mėnesių ir visi j} gali vartoti. Jis 
geras vaikui dėlto, kad jis gardus, 
švelniai veikia ir neturi narkotikų. 
Vartojant prideramose dozose nuro-

AT AGE 83

dytose ant butelio, tinka ir suau
gusiems, Senesnieji ypač juo paten
kinti. Gaunama visose aptiekose.

Bandyk ir pamatyk, kaip Dr. 
Caldwell’s Syrup Pepsino gali pa
gelbėti juips ir jūsiškiams.

mai turėtų būt taisomi ir ge- Ko. Tas reiškia, kad šiandie
pinami. Šįmet turėtų būt per- vienos darbininkų grupės gy-

i_. .. . , dėm 'pataisomi ir kitai butai ,vena kitų grupių lėšomis. Vieiffi ilgesnio liuoso laiko. Anot i. . . . . , , , , . v,I. .. .................................. i ir visi neevvonanueii tro- nos grupes tad darbais uzkrauir visi negyvenamieji tro- 
Į besiai.
| Sako, kas nori savo namus

jo, liuosu laiku darbininkai 
turi progos visko daugiau pir 

jkti. Kada darbininkų minios! 
perka, tada dirbtuvėse yra Į
darbo j t* tie naniai, kurie išoro

įir iš vidaus patraukiami. Kad 
Fordo tvirtinime yra daug 1nainus tokiai*s padaryti yra 

tiesos. - Bet perilgas liuosas Leikalingas darbas> ka gali
laikas doios atžvilgiu kiek-.atlikti darbininkai, kurių 
vienam žmogui yra pragaištin 
gas, tuo labiau jaunam dar
bininkui.

parduoti, gali pirkėjo sulauk-

PRANEŠIMAS VISIEMS knyga turėtų rastis kiekvie
noj lietuvių šeimynoje. Ne tik 
Chicagos, bet ir toliau. Taigi 
paskutinė proga, nelaukit il
giau, gal pritruks. Da per ši
tus du mėnesiu yra užtikrinta, 
o toliau nežinia. Knygos kai
na $1.50. Knygų randasi 
“Draugo” knygyne:
2334 So. Oakley Ave. Chicago

Gudų. Knygyne,
901 West 33 St.

Kelionė po Europą ir Įspu- 
, džiai.

Knyga išleista gerb. kun. 
Pr. Vaitukaičio. Tą knygą 
daugelis įsigijo ir labai paten
kinti šia knyga. Tą knygą puo
šia apie šimtą (100 paveikslų 
gražiausių bažnyčių, stebu
klingų vietų, pirmų amžiaus 
krikščionių kankinių, antka
pių ir katakurnbų. Taigi ta

nos grupės tad darbais užkrau 
tos, gi kitos naudojasi liuosu 
laiku.

Jei ši padėtis butų kaip 
nors pakeista, taip kad visi 
darbininkai turėtų darbo, ta
da ir reikalavimas mažiau 
darbo, daugiau užmokesnio 
butų įvykęs faktas.

Šiaip gi kas iš tų ir kitų 
reikalavimų.

Kai-kurie fizikai tvirtina, 
jog pasauly yra tokių daiktų, 
kurie, rodos, gyvuoja, bet iš
tikrųjų jie negyvuoju.

v • » I.U
Žinome, jog žmonės negali 

valgyti obuolių^ jei šie ne- 
' auga ir jų nėra. Negali važi-

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokj nepa- 
tyrčlj. Tikras specialistas, afba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką tr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų' 'begalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Scope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves! ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų p'.aučių arba 

Į jeigu turit kokią užsisenejusią, įsi- 
! kerėjusią, chronišką ligą, kuri ne- 
: pasidavė net gabiam šeimynos gy- 
i dytojul, ncatidėliokit neatėję pas 
•mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1018
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7. 

Nedėliomls nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

daugelis šiandie neturi darbo 
ir nori dirbti.

Tokių tai raginimų patiekia 
darbą ■ valdžios organai šįmet gerbu- 

savaitėje dar daug — teks vio •pakylėjimui.
Aguona.

Apie penkių dienų

reikalingas ir rupi atsilsis, iaikrai,-.iama rafvti
bet ne koki ten visuomeniški

ir svars-

-uj’onference Board” paskelbto i ar kitoki reikalai, 
vraporto peržvalgų.

“Šis laikraštis kažkodėl 
trumpesnio darbo savaitėje 
nediskusuoja, taip pat nekri
tikuoja, tik nurodo į paduo
tus raporte taktus.

Bet daugelis kitų laikraš
čių pareiškia, kad penkių die
nų darbas savaitėje esųs išga
ningas ir naudingas kaip pra
moninkams, taip darbinin-

tvti.
Grūdas.

JŪSŲ LIEŽUVIS 
PASAKO

Jei jūsų viduriai susierzinę arba. 
užsidegę, tai tą ir liežuvis parodys 
ir reikalaus vaisto pavojui paalintl.

TRINERIO KARTUS VYNAS
yra kaip sykis vaistas, kurio jums 
reikia. Jis atitaisys jūsų vidurių ne
tvarką ir jo kitus simptomus, kaip 
va: menką apetitą, nevirškinimą, su
kietėjimą, galvos skaudėjimą, ner
vingumą, nemiegą ir bendro nusil
pnėjimo .jausmą. Jo sudėtinės dalys 
(kaskara ir kitos medikalės žolės, 
Kalifornijos raudonas vynas) kalba 
už save. Visose aptiekose. Sempelinl 
iš Jos. Triner Co., 1333 So. Ash
land Ave., Chicago, IU.

NEMOKAMAS SEMPELIO 
KUPONAS Dept. 13

Vardas .......... V ................. .. ......................

Gatvė ............................ Miestas.................

MAŽIAU DARBO, DAU 
GIAU UŽMOKESNIO.Kai-kurie pramoninkai ir 

laikraščių dalis, lygiai kaip 
ii- prezidentas Green, trumpo- f 
se darbo dienose mato vien
tik dailiuosius dalykus ir pa- i 
žangų. Bet ją nei vienas ne
užsimena apie darbininko už- vb atsirado nemažas skai- 
inokesnio atatinkamumų. /'ius pasižadančią. Kaip ir

kada jie vykins tuos
Kaip sau norite, jei kurie -J . * •’ pažadėjimus, parodys

pramoninkai remia jienkių • • , ,1 1 kimiausias laikas. Kad
dienų darbą savaitėje, jie ne-

PATARIA IMTIS NAMŲ 
STATYBOS.

i
T prezidento Tlooverio atsi 

liepimą šaly palaikyti gerbu

karus.
Trumpesni darbų savaitėje [žiuri naudos darbininkams, 

'aukština ir Amerikos Darbo:bet tik patys sau. Toki ponai 
Federacijos prezidentas W.1 trumpiau dirbančius darbinin- 
Green. New Yorko laikrašty kils pigiau apmoka, jei tie 
“Times” jis pareiškia, jog neišdirba šešių dienų valandų 
penkių dienų dalbas darbi- skaičiaus. Gi dėl pusės dienos
ninkui duoda daugian progos 
rūpintis nuosavais naminiais 
reikalais. Kada darbininkas

>,4 Galvę Skauda?
Periodiniai, Nerviniai ar nuo vidurių 
pareinantys Galvos Skaudėjimai grei

tai palengvinami su ORANGEINE. 

NETURI NARKOTIKŲ

JŪSŲ APTIEKĮKINKĄS PARDA- 
Sh VINfiJA IR REKOMENDUOJA

10c 25c

urba ir viso šeštadienio liuo- 
sumo ne visi sutinka-per pen
kias dienas dirbti ilgesnes va
landas — daugiau kaip as
tuonias.

Penkių dienų darbo klausi
mas nėra naujas. Pirm dvide
šimts kelerių metų šis klausi
mas buvo iškeltas, kaip rašo 
laikraštis “Union” kažkur

ORANGEINE
MILTELIUS

IPOVVDERS)1

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

by
Pkarmor.l Co.. Samt Louia, U. S. A

Daugelis organizuotų darbi
ninkų šiandie vis dažniau ima 
atsiliepti, kad jiems reikia 
mažiau darbo ir daugiau ne
mokesnio. Jie, nori daugiau 
liuoso laiko, gi liuosas laikas 

savo ir.gi surištas su išlaidomis.
Patsai įžymus automobilių 

pramonės kėlėjas Fordas pri
imi darbininkams I

daugiau liuoso laiko yra rei-

'nėti geležinkeliais, jei jų nė
ra. Tad kokiu budu darbinin
kai mažiau ar trumpiau dirb 
darni gali gauti aukštesnę už- 
mokesnį.

A.

arti- 
iš tų

visų pasižadėjusių vargiai bus pažįsta, 
galima sulaukti kokios ap 
čiuopiamos naudos, gerai nu- kaijnga. Bet aukšto užrnokes- 
simano ir pati šalies adatinis- njo reikaje jjs kietas kai tit- J 
t racija. J lai atsižvelgus, įvai
rios administracijos šakos jau 
dabar kreipias į visuomenę, 
kad ji pati gelbėtų šiais me- į

TĖVAI SUPRATO VAIKO 
KALBA.

y . v . . . , "Mes jau manėme, kad valkas
tais saliai užtikrinti bent ko- mirs, kuomet dantukai dygo”, pa- 
, • , • ' sakė motina iš Kentucky. "Jis nieko
K) gerDUVJ. negalėjo virškinti ir kasdien blogė-

llcnartn- ^’° v,en°8 neramios nakties aš
* atsiminiau Castoria ir tuoj Jos ga-

padėjėjai vau. Keletas jos lašų jj nuramino,
. ’ ' o po kelių dožų jis jau buvo visai

taip pat kitokia vaikas". Daktarai visur re-
Šuiiii dpnnrinnionfui nriirnli komenduoja grynai augmeninę ne
škim uepariamenuu priguli kenkamlnKą rietcherio castoria nuo
visoki biurai skatina visuo- sukietėjimo, dieglio ir kitų

.. v. . vaikų negalių ir milijonai motinų
menę, kad ji šįmet daugiau žino jos švelnią veikmę. Saugokis 

— .. . i •' — Imitacijų. Fletcherio parašas yrair plačiau, negu kitais metais, jįenk;aa tikrosios costorijo*. <Č7)

Antai prekybos 
mento sekretoriaus 
ir kiti tarnautojai,

ATYDŽIAI perskaityki
te BIZNIERIŲ BARGENUS

NAUJAUSI !R GREIČIAUSI 
LAIVAI f EUROPĄ

KADA tik rengies vykti J Europą, tat Iš savo agento visada rei
kalauk laivakortės per NORTH OERMAN LLOYD. Jei nori greitos 
ke'onės, tai naudokis naujausiu, greičiausiu ir moderniškiausių laivu

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

Berlin, Stuttgart, Dreaden, Muenchen ir tt.
I’uikiiR valgiai, šaunus gėrimai. Trumpiausia kelionė J jūsų tėvynę 
yri. per Bremeną — Gėdyk pinigus pirkdamos laivakortę J abi pusi, 

IAPLArKIMAI DU SYKIU SAVAITĖJ 
Užsisakyk vietas pas įgaliotus agentus arba kreipkis į

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

10 PIECE CO5METIC 
SĖT $1.97

Thls I. a Famou.. Vivanl Sėt and ln- 
elodea face powder. |1.00; Rouge. 76c, 
Tlfl.ua Crcam 61.00, Depllatory 81.00, 
Faclal Afltrlngent 81.75. Bath Salt 1.00, 
Tollet tVatar 81.25. Pcrfume 82.75, Brlt- 
Itantlna 75c, Pkln tVhltcncr 75c. Totai 
Valuę 812.00. Speclal prlce, 81-97 for all 
ten plecefl to Introduce tlils line.

Vardas ................................
Adresas ................................'
Siunčiame per paštą COD

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

Bea Vsn 38O-5th Avenuo, New York

TUBBY He Who Laughs Best, Laughs Longest.

Tlfl.ua


DRAUGAS I Penktadienis, Sausio 31, l$3fl

MUSŲ SVEIKATA.
ti. Ponios Rauinskienė, Gar- kuopa laiko v ai gi ų gaminimo d. bus prakalbos su koncertu, ir turintys didelio patyrimo, [dus labai gražiai ištasiytas.

Rašo Dr. V. S. Naryauckas

PRAKAITAVIMAS.

Pažasties ar

ba kojų pra

kaitavimas 

yra viens ne

smagiausių 

žmogui daly 

kų.

Prakaitavi 

mas per sa

ve nėra liga, 2435 west 69 st.
bet liktai Chicago, III. net natai Te, Hemlock 8151
ženklas, kad ’--------------------------------------------------

kas nors kūne negerai vei

kia.

Nenormaliu prakaitavimas 

dažnai randasi irgi tarp svei

kų žmonių; betgi diduma 

pasirodo iš priežasties sekan

čių ligi}:

1. Džiovos.

2. Rumatizmo.

3. Inkstų uždegimo.

Dr. V. 6. 
NARYAUCKAS

4. Gyvumo nuslopinimo ir

t. t.
Tas, kuris turi kojų pra

kaitavimų, gali sau pasinau

doti sekančiais patarimais:

Einant gult ir ryte kojas 

gerai numazgoti su Antisep- 

tic soap ir šiltu vandeniu, o 

po to uždėti sekančių vaistų:

Aeidi Boriei drams 2.

Acidį Salicvlotis grains 10.

Pulv. Amyli drams 4.

Taipgi geriau vartoti pan-

džiuninoė ir Vaičiūnienė daug 

jaunametėnis sųjuugietėms

kursus, šeštadienių vakarais 
parapijos svetainės virtuvėj.

gelbsti.

Garbė joms už darbštumų! 

X Šiame sekmadienyje, 1 

vai. po pietų, dr-ja Šv. Anta

no laikys mėnesinį susirinki

mų. Pirmininkas minėtos dr- 

jos p. J. Grybauskas

SHEBOYGAN, WB.

Parap. susirinkimas.
Sausio 5 d. po sumos įvyko 

labai Nekalto Prasidėjimo Panelės

Šv. parapijos metinis susirin

kimas. Klebonui kun. F. Gar

mui atidarius susirinkimų ir 

išrinks atstovus į L. K. Va atkalbėjus maldų, perskaityta

tvarkingai veda susirinkimus. 

Draugija nuturs dalyvauti 

vasario 16 d. programoj ir

visų metų pajamos ir išlaidos. 

Atskaitoj viskas buvo aiškiu 

ir sykiu su nutarimais tapo 

vienbalsiai priimta. Visi džiau 

gėsi gera parapijos tvarka. 

Toliau sekė svarstymas apie

Tiems visiems darbams į pu- 

geibų žadėjo stoti parapijie

čiai, draugijos, jaunimas. Visi 

žadėjo šiais metais iš vien 

dirbti, kad gale metu pasigė

rėjus savo darbais.

Įteikia pažymėti, kad mūsų 

parapija per pereitus 20 me 

tų nėra turėjus tokio gra 

žaus, sėkmingo susirinkime 

Garbė priklauso gerb. klebo

nui F. Garmui, po draug ir 

parapi joninis.

Lai gyvuoja Slieboygano 

katalikai!

Senas Raporteris

karinių Valstybių Konferen

cijų.

X Šv. Antano draugija yra

.vien vyrų, praktikuojančiu

čiakas (kojines) vatines, negu . , ... ,, . ,.
' , katalikų. Patartina visiems

vilnones. L,. . ,
, Ciceros vyrams ir vaikinams

Pažasčių prakaitavimas ga-1 jon įsirašyti. į kapines. Pasirodžius, kad

Ii būti sustabdytas sekančiais į &v. Antano draugija ne- į musų kapinėms da trūksta pi- 

pakenčia tokių narių, kurie inigų, kad viską tinkamai į- 

rengus, klebonas kun. F. Gar

mus pasiūlė išleisti automobi-

būdais:

1. Geiai pažastis išmazgoti “tjįr)ja” tik savo garsiu bal

su antiseptic soap ir šiltu vairiu o ne ttarbu 

deniu, o po to uždėti sekančių ! ’x §v Antano parapijoje 

vaistų. dabar yra net penki klierikai.

Aluninum chloride drams 2. 

Aquae f. s. ad. ounees 1

LIETUVIAI AMERIKOJE

ROCKFOHO, ILL
«

Spauda.
L. R. K. Federacijos sky

rius pasiėmė svarbi}, darbų 

praplatinti katalikų spaudų.

Pradžių jau padaryta. Atsira

do asmenų, kurie užsirašė dien 

raštį “Draugų'’ ir gauna jį 

kasdien. Tokių atsiras dar 

daugiau. Mat, vis daugiau lie

tuvių ima suprasti kaip 

daug jiems gelbsti notfirbti 

gražių darbų kasdienis kata

likiškas laikraštis.

Kas sekmadienis į du šim

tu katalikiškų laikraščių pas

krenda po katalikiškas šeimy-1 įyykdinti 

nas.

Aišku, tuo geriau katali

kai ir jų darbai tarpsta, juo 

daugiau jų tarpe katalikiškoji 

spauda veikia.

Darbai.
Šv. Petro ir Povylo parapi

ja turi savo svetainę iš seno

sios bažnytėlės. Ji pasirodo 

permaža. Mat, veikimas jau 

pradėjo

Svetainei daug ko trūksta.

Lietuviams katalikams rupi 

trukumai prašalinti. Trūksta

Vienas jau diakonas, būtent 

A. Valančius.

X Mūsų klebonas skelbia, 

kad ateinančiame sekmadie-' 

nyje (per “Grabnyčias”) 

mūsų bažnyčioje bus iškilmin

ga su asista suma ir su įstaty 

mu Švenčiausio Sakramente 

žvakių pa-

Jomarkėiis.
Prieš pačias užgavėnes .žada 

įvykti parapijos svetainėjeĮ Prieš sumų bus 

linksmas jomarkėlis. Bus ten j šventinimas, 

įvairiausių pirkinių. Visi te-j X Dr-ja Dievo Motinos Se

gu tai atmena ir susitaupo iŠ į pūlingos taiso draugijos įsta- 

anksto pinigų. Be pinigų jo ; tus. Mūsų gerb. klebonas pa- 

markėlvje širdį skaudės. įdeda. įstatus gražiai pataisy-

Atstovai. . ti.

Federacijos skyrius nutarė 

dalyvauti Vakarinių Valsty

bių Lietuvių Katalikų Konfe

rencijoje ir išrinko savo atsto

vus.

Kruta, juda Rockfordas. 

Gražių norų lietuviai čia tu

ri daugiau negu jie pajėgia 

Netrūksta ir vil

ties, kad daug tų norų įvyks 

ir šie metai kaip ir praėju

sieji. bus pažymėti darbais.

Raporteris.

CICERO, ILL.
Radio PŽ.

>
X L. Vyčių 14 kuopa gra

vis plačiau plėstis, žiai darbuojasi. Sausio 27 d.

laikė susirinkimų. Pirminin

kas p. Valiulis, nors čia gi

męs ir augęs, bet nepamiršta

sėdynių. — Jų nutarta įsigy-į kuopos nariams 'priminti Lie-

ti. Trūksta vietos. — Svars

toma ir galvojama svetainė 

didinti — tęsti .ilgyn ir skė

sti platyn.

Sumanymai įvyks, jei bus

supratimo ir gen} norų vi-

suose.

Veikimas.

Mūsų draugijos nors ne-

skaitlingos nariais ir skait-

tuvos reikalų. Nutarta prisi

dėti prie apvaikščiojimo 16 

d. vasario, taip pat dalyvauti 

Vakarinių Valstybių Konfe

rencijoj, vasario 23 d. Nutarę 

eiti “in corpore’* prie Šv. Ko 

munijos verbų sekmadieny. 

Tų sekmadienį (Verboj) Vy

čių kuopa ruošia puikų vaidi

nimų parapijos naudai,

liumi, bet darbų dirba daug. X Parapijos alumnai ir-gi 

Jos gerai žiuri savo reikalų, į labai gražiai darbuojasi. Pa- 

bet nepamiršta parapijinių ir nelė O. Skiriutė alumnų ebo-

. ..... i i • • » ■visuomeninių dalykų.

Merginų Sodalicija veikia.

Ji ruošia kų tai.

Šventojo Vardo draugija

ruošia pasilinksminimo vaka

rų. Jos vardu rengiama gra

ži dovana parapijai.

rų labai sumaningai veda. 

Kas sekmadienis 7:30 mišiose 

bažnyčios muzika ir giesmės 

tobulyn eina.

X Ciceros alumnams vai

kinams reiktų atsiminti, kad 

1 bažnyčia yra Dievo namas.

Mokykla žada kų. tai ture- 'Kųiknrie jų perdaug sutižę, 

ti prieš užgavėnes. Ar tai bus be įdealo, be tvarkos. Klebo* 

baliukas, ar parčiukė,’ sunku nui reiktų į tai dėmesio kreip

tai dabar pasakyti, bet kas ti.

nors gero bus. Po to mokykla 

žada stoti į rimtų jmsidarbavi

lnų jx*r gavenę

lanis aprūpinti.

savo reika-

X Jnunamečių jgųjungiečių 

kuopa, Cicero je, auga ir stip

rėja. Vasario 16 <1. programe 

jos žada vėl gražiai pasirodv-

X Moterų Sųjungos vietinė

lį laimėjimui. Pasiūlymas vien 

balsiai priimtas. Kiekvienas 

parapijomis žadėjo už $5.00 

tikietų paimti pardavimui, ar

ba patys sau pasilaikysiu. Au

tomobilius bus 1930 m. mode

lio, naujas Chrysler 66 Broug- 

liarn. Laimėjimas bus gegužės 

31 d., vienoj didžiausių Sbe- 

bovgane salių — Tumer Hali.

Tame dalyke labai gražiai 

pasirodo musų biznieriai. Kai

kurie perka po keletu desėtkų 

Vertės tikietų, pav. J. Rut

kauskas, V. Rėklaitis ir kiti.

Nutarta ir daugiau pramo

gų rengti; “čard party”, va

karus vakarienes. Vasario 16

Bereikalingas
Kentėjimas

Jei kitą. syk galvos skausmas 
vers Jus būt namie—

Ar kokis kitas skausmas sulaikys 
atlikti sutartj—■

Atmink Bayer Aspirln! Nes vargu 
yra skausmas kurio jis nepalengvin
tų, ir palengvintų greitai.

Šie tabletai suteikia tikrą paleng
vinimą, ar milionai jų neimtų be- 
sustojlmo. Jie yra nelkiek nekenk
smingi, kitaip daktarai visada Jų ne- 
už rašinėtų.

Nebūk Tvankiniu nereikalingo skali 
smo. Nuo šalčio kuris taip lengvai 
sustabdomas, nuo neuritls, neural
gija, nuo ypatingų moterų Bkausnių, 
ar nuo bile kttų kentgjimų, kuriems 
Bayer Aspirin yra veiklus antidotas.

Save apsaugoti, pirk tikrą. Bayer 
yra saugus. Visada tas pats. Niekad 
nespaudžia širdies, dėlto vartok taip

tankiai kaip reikia; bet prie
žastis bile skausmo gali būti 
gydoma tik per daktarą.

BAYER ASPIRIN
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticacidesler Sallcyllcacld

A><—X. . ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- --- .

HUDSON PRADĖJO GAMIN 
TI 8 CILINDERIŲ AU

TOMOBILIUS.

■ Tai yra visai nauji, didelės
■ jėgos ir greit automobiliai už
| prieinamą kainą.
i Pagarsėjęs savo gerumu, 

didelė jėga, greitumu ir pi

gumu Hudson automobilius, 

dabar jau yra 8 eilinderių — 

didžia uju aštuoniu.

jo išdirbėjai sako, kad tai yra 

visai naujos rųšies automobi

lius, neprilygstantis kitiems. 

Jis yra dar greitesnis, dar 

didesnės jėgos, dar gražesnis 

ir tobulenis, bet kaina pasi

lieka priprasbta Hudson auto

mobiliams — kiekvienam pri

einama.

Hudson Great 8 turi didelę

jėgų, betgi nėra perdaug sun-

•
kus. Jo veikimas labai švel

nus prie visokio greitumo. 

Tai nėra paskubomis išleistas 

karas, bet gerai išbandytas, 

ištirtas, išvažinėtas prie viso

kiausių aplinkybių per pasta

ruosius 2 metus.

Karas yra ultra moderniš

kas, netik savo jėga, veikimu, 

liet ir savo niimingumu, iš

vaizda, visomis savo smulk

menomis. Viskas kuopilniau- 

sia pritaikinta, suderinta, su

harmonizuota, neaplenkiant 

mažiausio dalykėlio.

Naujie Hudson Great 8 y- 

ra dvejopo ilgio — 119 ir 126 

colių, liet abu subudavoti vie

nodai ir vienas kitam pana

šus. Bodies yra platesni, rui-

Motoras išvysto 80 arklių 

jėgos, bet nežiūrint tokios di

deles jėgos, gasolino suvarto

ja, palyginamai, mažai.

Tiek yra visų pagerinimų, 

kad .negalima ir išskaitliuoti. 

Reikia karų pamatyti, kad vis 

kų galina butų įvertinti.

Per 22 metus sėkmingai 

išdirbinėję genis automobilius' mingesni, patogesni. Visu vi-

LIUOSUOTOJAS 
GERIAUSIOS .

RŲŠIES
Kai atsikeli su galvos skaudėjimu, 

tingus, silpnos, pusiau sergąs, tai 
štai kuriuo budu gali pagerėti.

Imk truput) Phillips Milk of Ma- 
j gnesia su vandeniu arba lemonadu. 
' Du ar keturi šaukštai yra suaugu
sio doza. Imant su lemonadu Phi
llips MUk of Magnesia veikia, kaip 
citrate of maenesia. Gerk už valan
dos prieš pusryčius. Kai eisi iš na
mų, tai pasijusi naujas žmogus.

Kaipo švelnų, saugų, malon,ų liuo- 
suotoją Phillips Milk of Magnesia 
užgyrė žymiausi daktarai. Kaipo 
priešrugštinis vaistas pataisymui su
rūgusių vidurių, geso, nevirškinimo 
daktarų buvo laikomas geriausiu per 
50 metų. Kad žinoti jo greitą pa- 
lcngvinibių virškinimui Lr vidurių 
valymui vyrams, moterims, vaikams 
ir kūdikiams, tai reikia laikyti bu
telį visada po ranka.

Pilni nurodymai ant kiekvieno 
butelio. Visose aptieose po 25c. ir 
50c.

“Milk of Magnesia” buvo Chas. 
H. Phillips Chemical kompanijos S. 
V. registruotas vaizbos ženklas lr jos 
pirmtakuno Chas. H. Phillips nuo 
1875.

*

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ
" 1930

LIETUVIU

Wbsa
r

Visos Pastangos Bus Pašvęstos Padaryt Kelionę Atmintinu Įvykiu Pilną Įvairumų 
Ir Malonumų Del Tų Kurie Joj Dalyvaus

teminusios Kainos Tiesiai j Klaipėdą
Trečia klesa J vieną pusę ..................... $107.00
T.reCia klesa j abi pusi ..................... $181.00
Turistinė trečia klesa j vieną pusę $123.50 
Turistnė trečia klesa j abi pusi (min.) $204.00 
Cabin klesa ....................................................$142.50

Promenados Dėsnis: Už vietas turistinė
klesa ant Proinenade Dėnlo nuo Gegužės. 
1-mos iki I.iepos 15 j Lietuvą, o j Ameriką 
nuo Itugpiučk> 1-nios iki Rugsėjo 30 kainos 
padidinsimos sekamai; $7.50 j vieną pusę, o 
$12.50 j abi pusi.

Vaikams: Nuo 1-nų metų Iki 10 metų 
amžiaus pusė kainos.

Kūdikiams; Iki 1-nų metų amžiaus $5.50 
j vieną pusę. Į abi pusi $11.00.

U. S- Itevenue Tax lr Hcad Tax atskyrium.

IŠPLAUKIMAS I.AIVV 1WO M.

Tiesiai iš 
Klaipėdosl4»lvo vardas

Iš
Ncw Yorko l4iivo vardas

ESTONIA . . . . Vasario 20 ESTONIA . . Balandžio 2-1
LITUANIA . POLONI A . . Gegužės 27
ESTONIA . . Balandžio 3 LITUANIA . . Birželio IA
LITUANTA . . Balandžio 17 L1TI ANI A . . . . Liepos 22
POLONI A .. , Gegužės 1 ESTONIA .. Kugpiuėio IS
ESTONIA . . . . Gegužės 17 LITUANIA Hugpiučio 2A
LITUANIA . Gegužės 20 POLONIA .. . . Rugsėjo 16

SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIONE
Del informacijų lr laivakorčių kreipkitės tuojaus pas savo vietos agentą. 

NELAUK PASKUTINIU DIENŲ

BALTIC AMERICA LINE
815 SO. DEARBORN ST.. CHICAGO, ILL. 
UNION TRI'ST BLDG., ;PITrSBVK<iH, PA.

H— D* BKIDGE ST., NEW YORK, N. Y. 
#1« ST. JAMES srr.. MONTHEAI-. CANADA
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Town of Lake. — Vas. 2
d., 2 vai. įvyks Moterų Sų-gos

21 kp. susirinkimas.

X Jau netoli Vasario 16 

• •
d. Ir townoflaikiečianis reik* 

tų nors kų surengti tos 

dienos paminėjimui. Čia pri

tiktų pasidarbuoti tiems, ku

rie darbuodavosi K. Federa-

nvje R. K. L. Susivienijimo 

100 kp. rengiasi prie savo 

metinio parengimo. Tikietui 

plačiai paskleisti. Vaidinimas 

parapijos svetanėje Ims labai 

įdomus.

kp. ir rūpinusi jos ateitim. 

Dėlto, be abejo, JU. Vyčių 16 

kuopa augs ir bu j uos.

Vytis.

AUGA IR BUJOJA.

“Lietuvoj” “spulka” gy-

MLnėtame “Lietuvos’’ “spul Tel- xidway utį 
kos” susirinkime valdyba liko • 

senoji, tik į vietų rezignavu-' 

šio p-no Šimaičio išrinktas1 

naujas p-nas Šliužas. P-nus Ši-1 

maitis yra Valdyboj garsiosios 1 

Peoples Furniture kompanijos 

ir tai kompanijai pilnai no-

DAKTARAI

JAUNIMAS GYVUOJA.

Biridgeport. — L. Vyčių 16 

kp. savaitinį susirinkimų lai- 

cijos vietiniam skyriuje. Ne-'kė sausio 27 d., Šv. Jurgio

gražu butų taip sau be nie

ko praleisti tų istorinę dienų.

parap. svetainėj — Vyčiu 

kambaryj. Aplinkybių delei,

X Šv. Kryžiaus bažnyčioj į-Į senai nebuvau tos kuopos su

rengtas naujas ir giažus da

lykas, t. y. P. Š. Lourdo gro

to, kurio atidaiymas ir pa

šventinimas bus sekmadieni, 

Vas. 2 d., 3 vai. po pietų. Pa

mokslų sakys misionierius, 

kun. Petrauskas, M. I. C..

X Nėra kilnesnio darbo, 

kaip gailestingas darbas. Kad

vuojanti Dievo Apveizdos pa rėdainas atsiduoti rezignavo

. I

rapijoj turėjo metinį šerinin- 

kų susirinkimų, sausio 20 d. 

Iš raportų pasirodė, kad “spul 

kos” kapitalas jau pere jo 
$400,000.

Pastarasis sus-mas bu

vo 26-tas iš eilės.

“Spulkai” vadovauja pla

čiai žinomas biznierius P. Jo-

sirinkiniuose. Įėjęs į kambarį nas Evaldas, kurs ištarnavo 

net nustebau pamatęs pilnų jau 19 metų. P-nas Evaldas

jį gražaus jaunimo.

Susirinkimas atidarytas lie

tuviškai, su malda. Valdyba 

ir visi kuopos nariai-(ės) jau

ni, bet susirinkime gražiai el

gias, žiuri tvarkos. Garbė už 

tai priklauso pirmininkui ir

sekretoriauja ir Keistučio 

“spulkoj”, Bridgeporte. Pas

tarosios. kapitalas jau persiri

to per milijonų dolerių. Taigi 

p-nas Evaldas dabar atsto

vauja pusantro milijono dole

rių.

iš šios “spulkos”.

Ten buvęs.

OFISAI;
144C S. 49 Ct. 2924 Wadhlugton
10-12, 2-4. 7-9 12-2. 4-4 Blvd
Tel. Cicero 642 Tel. Kedale 2450-2461

DR. S. A. OOWIAT

OR. R. C. CUPLER
OTDTTOJAS IK CHI KURO AK 
Oakley Avenue lr 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliah 
lr Ketvercale vakare

Ofiso Tel. Vlrginia 0096
Rezidencijos: Vaa Buren 6819

OR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 1022

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos: 9 Iki 12. 1 Iki I 

diena, lr 9:39 Iki 9:28 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli d«tn Street Chieago. IU.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd. 

Vai.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.Gydytojas lr Chirurgas 
REZIDENCIJA 
4722 W. 12 PI. Nedėliomis *
Tel. Cicero 2828 Susitarus Ofise Tel. Canal 2118

I

Kasniauskienę, šį sekmadienį, 

vas. 2 d. vakare rengiama 

“bunco partv” p. Gedvilų na

muose, 4639 S. Hermitage 

avė. Tr Tamsta kviečiamas 

prisidėti.

IMK T. A. D.
sušelpus vargšę, senukę A., visai valdybai. Nebeto, kati 

vienas — kitas narių ir mė

gina per susirinkimų netvar

kų daiyti. Tikimasi tas iš

nyks.

Vienų svarbiausių dalykų 

i reikia 'pastebėti, tai kad visi

X Per ilgų laikų neįvyks-Iužrašai vedan,i ’^tuvių kai

tant susirinkimams, Saldžiau- j kabai girtinas dalykas, 

sios Širdies draugija nustojo j turėjus geresnes sek-jjar ne£ino

skelbųsis. Lš likusio iždo pa-imes vajuje, darinkta daugiau i 
aukojo $10.00. P. Š. Liurdo S asmenų, kurie per spaudų' 

grotai, Mišioms gyvų narių kel« kuopos vardų ir veiki- 

intencija, ir už mirusias na- in4-

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

T. A. D. yra liuosuojantis, 

valantis ir taisantis vidurius 

vaistas, T. A. D. tūkstančiai 

žmonių vartoja, o milionai

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

Tel. Kenwood 5107 
Vai.: nuo 9 iki 11 vaL ryte; 
uuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

res, o $17.00 mano paaukoti 

sergančiai narei.

X Town of Lake draugijos 

laikydamos susirinkimus ren

ka atstovus L, „ K. 

Valstybių. Konferencijų.

WEST SIDE ŽINIOS.

lš užrašų teko girdėti, kad j 

pralotas L. M. Krušas remia'

Jeigu arti nėra galima gau

ti, tai kreipkitės po num.

5221 So. Halsted Street 
Chieago/ III.

Tel. Boulevard 6631

DR. J. J. KONARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisae 2403 W. 63 Street
Kertė So. Weatern Avenue 

Tel. Prospęct 1028 
Rezidencija 2252 So. Leavltt. St. 

Tel. Canal 2232
Valandoa*. 2-4 po pietų lr 7-2 ▼. ▼. 

Nedelioj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. lr Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 « ARTESIAN AVĖ.

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

tplet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

TeL Canal 8764 Republie 8469

Namų Tel. Lafayette 0098

OR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

NAMAI
4193 ARCHER AVĖ.

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

Ofiso Tel. Vlctory 8822 
Rezidencijos Tel. Dreiel 9121

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Valkų Ir visų chroniškų ligų

Ofisas 2102 So. Halstel St. Chieago 
arti 31st Street

VALANDOS: 1—8 po piet,
7-8 vak. Nedėliomis ir šventadieniais 
18-12.

DR. A. RAČKUS
OTDTTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAB

Gydo stalgias lr chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų lr valkų

DARO OPERACIJAS

ligonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis Ir seredomis tik 
Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAT

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartj

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J, JAVOIŠ
Vai: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėliojo pagal sutartj.

ADVOKATAI OPTEMITBISTAI

X Šių savaitę Aušros Var

tų parapijos klebonas atlankė 

parapijonus gyvenančius pa

čiame parapijos centre — 23 

Place. Šių gatvę kai kas vadi

na tiesiog lietuvių bažnytine 

gatve, nes čia randasi Aušros 

Vartų bažnyčia ir daugiau

siai lietuvių gyvena.

X Kalėdninkai visur lau

kiami, mokomi vaikučiai su 

smalsumu laukia iš katekizmo 

kvotimų sėkmės ir džiaugiasi 

apdovanoti knygelėmis, me- 

dalikėliais bei paveiksliukais.

X Kiekvienų dienų lanky

mui Užsibaigus kuri nors šei

myna savo artymienlsiems kai 

mynams susirinkus surengia 

kaledninkams malonų priėmi

mų. Šių savaitę toki 'priėmi

mai buvo šeimynose: Jevos 

šiaudienės, Zigmo Dobrovols

kio, Karolio Marozo, Igno Sa

kalo ir Prano Balčiūno.

X Ateinančiame sekniad-ie-

A. A, OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-8 

Vakarais
8241 SO. HAMSTED STREET 

,-T.eL Vic’įj, 8563 -
7-9 vai. vait. afflart Panedėlio lr 

Pėtnyčios

Ofiso lr Ros. Tel. Boulevard 8218

DR. A. J. BERTASH
3484 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki S po 
pietų lr S iki 8 vai. vakajre 

Rea 8201 8. VVALLACE STREET

DR. S. BIEZIS

Tel. Hemlock 8181

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X — Spinduliai 

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

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

VIENAS TŪKSTANTIS DOLERIŲ
Žmogus su tūkstančiu dolerių banke yra ant kelio 

į pasisekimų. Tas ypatingai teisinga, jei pinigai 
buvo taupomi iš savaitės į savaitę reguleriai iš algos.

Taupymas pinigų yra lengvas dalykas, jei prie 
to prisipratini. Jei reguleriai depozituos! per 10 sa
vaičių, tai panorėsi tęsti iki sutaupysi tūkstantį ar 
daugiau. Bandyk šį pieną ir nusistebėsi, kaip greit 
augs tavo pinigai banke.

Pradėdamas taupymų, ateik į šį stiprų bankų.
Jis apsaugotas daugiau, kaip $13,000,000 ir yra 
Valstijinis Bankas ir Clearing House Bankas.

Central^^Bank
A TRUST COMPANY

1110 West3Sft Street
AStMeBank •••• A Clearing House Bank

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

JOHN B.1 BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727 •

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Itoosevert 9090 
Name; 8 iki 9 ryte Tel. Itepub. 9600

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonu Canal 2552

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

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

r** •-

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

Nedė-lioj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.

? ^ow-Slung Effect Featured in ___
Hudson’s Great 8 Brougham

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKAT’AS
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800
RESIDENCIJA: 

6515 So. Itockivell Street 
Telef. Republie 9723

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė.

Tel. pullman 6950 ir 8877

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimą kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt). Atitai
sau kreivas akis. nulmu cataractua 
Atitaisau trumpą regyste Ir tolimą 

' regyste.
Prirengiu teisingai akinius visuose 

atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos veikučiame

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
13 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

One of the smartest of Hudson't ncw models on tbe 126-inch wheclhasc it the Hudson Great Eight Brougham. 
Its wide windowt and decp moulding give a decidedly low-slung effcct which it further cmphasized by the 
landau irona on the rear quartcrs. The motif is modemijtic throughovt.

Miesto Ofise Pagal Sutartj:
127 N. Dearbom Street

Rooms 928 lr 085 
Tel. Franklin 4177

Telenhor.e Central 8988

F. W, GHERNAUCKAS
advokatas

184 North LaSalie Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:80 Iki B tai. vak.
.ocal Office; 1800 So. Union Ava 

Tel. Roomvelt 8710 
▼ai. nuo 8 Iki 9 tai. vak.

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2416 Weat 69 Street 
▼ai.: 9—12 ryte, 1—8 p. p. 8—9 

v, v. Nedėlioj susitarus.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių del visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

DENTISTAI

Office Boulevard 7043

DR. G. Z. VEZEUS
LIETUVIS DENTISTAS

8845 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 0257 Res. Prospęct 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 

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

Tel. Canal 8232

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

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

Seredoj pagal sutartj

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po m^meriu

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. Midway 2880 

............................................................................ ; ■■■■=

, Tel. Boulevard 1401 >

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

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

7—9 vakare

I

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DBNTISTĄ8

North Side
1579 Milvvaukee Avenue
Utarninke, Ketverge, SubatoJ 
Nuo 10 ryto iki 8:30 vakare

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

.HERZMAN
j Ii RUSIJOS

Gerai Uetuviams žinomas per 21 
metas kaipo patyręs gydytojas, chl
rurgaa lr akušerio.

Į Gydo staigias lr chroniškas II- 
gasvyrų, moterų tr valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prietaisus

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan ttreet 

1025 WEST 18 STREET
Rea. Hemlock 7891 ' VALANDOS: Nuo 19 — 12 pietų Jr

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Ekspertas tyrimo akių ir prilaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., ktgnp. 18 St. 2 aukštas 
Pašte bėki t mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Seredomis nuo 9:30 Iki ,12 v- 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 2 
l'houe Canal 0521

Boulevard 7889

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DIB TĮSTAS

<712 So. Ashland Avenue
Vai.» Nuo 9 ryto tkl 2 vakaro

nuo 8 Iki 7:38 vai. vakaro
Tol. ofiso Caftal IUO Ros. 8o. šhore
2338. arba Randolph 8888.

I

Tel. Armitage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIR)

Dentlstaa
1668 Mihvaukee Avė.

Kampas North Avc. 
Northwcst Towor Bldg. Room 309 

Vai.: 9—12 ryto: 1—8:20 vai. vak.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaaa 2288
Z

VALANDOS:
Nuo 18 Iki 12 dieną.
Nuo 2 Iki B po ploto.
Nuo 7 Iki 9 vakaro.
Nedėl. nuo 19 Iki 12 dieną.

71
j



6 D R A U O A S Penktn/lienis, Sausio 31, 1930

GRABORIAI:

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausia. Bei 
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 
Arba 2516

2314 W. 2Srd Place 
Chicago, III.

z

Simpatiškas — 

Mandagus —

Geresnis ir Piges

nis už kitų patar

navimas.

C H 1 C A G
ilMĮMINELiS

Op U geriau, bet ims laiko kol kau-Įdai, bet ir katalikišk.jj 
I lai sugys. Butų labai malonu, suoiuenei.

ltos ekskursijos prisidėti. lie

tuvių vadu kviečiamas kun. 

J. Hvagždvs. Už interesuoti la 

kelione, kreipkitės į “Drau

gų”.

X Lietuvių Maldininkų, ek

skursija j Romų, kurių orga

nizuoja Federacija, iš New 

Yorko išplauks gegužės mėn.

'jei pažįstami jų aplankytų.

Ji randasi ant antro aukšto, 

kambario numeris 20(i.

X “Drauge“ jau buvo ra

šyta, kad susirgo ponia E.

Vileišienė, Vilniaus lietuvių 

atstovė. Liga pasirodė rimta 

ir todėl pasidavė į šv. Kry

žiaus ligoninę. l)r. lliežio prie

žiūrom >17 d. laivu “Roma”, šios ek-

X Amerikos katalikų eks- , .. , . , • ,
. . . , skursnos reikalais kreipkitės

kursija į Eucharistinį kon-
į “Draugų”.

IŠ ELKOS SUSIRINKIMO.

i jai vi

Kitas susirinkimus nutarta 

laikyti vasario 13 d., toj

pačioj vietoj.

MIRĖ JAUNA LIETUVAITĖ

J. F. EUDEIKIS KOMP,
PAG R ABU VED® J AI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ii 1742 
SKTRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero 7794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. RADZIUS
riGIAUSIAS LIKT. GRABORIUS. 

CHIOAOO JE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabu 11- 
dlrbystės,

OFISAS

648 West 18 St. 
Tel. CanaJ 4174 
SKTRIUS: 3288
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

Phom. Bculerird 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
risuomet sąžiningas ir 
aebrangus, nes neturi
me Išlaidu užlaikymui 
•k yrių.

Nauja, graži k» 
olyčia dykai

3307 Anbnrn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda 
gų, draugiška 
patarnavimą
Patamavlma. 

visose Chlca 
gos dalyse V 
priemiesčtfase 
Grabai pigia.
net už |26

OFISAS
8238 South 

Halsted Si
Vlctory 4088 

89

4424 Bo. Rockwell Bt. 
Vlrglnla 1299

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7582 

grėsti išvyksta balandžio 23, A .
. , . i v „ ™ X Chicagon jau atvyko

d. laivu “Rochambeau”. Fe-L ' , ® ’L , . . \

, .. ., , • , _ . gerb.kun. Jonas Jakaitis, žy-
deracijos valdyba nutarė prie . .. . . ,
____________________________________________________ , musis mūsų veikėjas. Aplan-

‘1 kęs visus lietuvius klebonus 

ir žymesnes mūsų įstaigas, 

gerb. veikėjas apsigyveno Ma

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street

Kampu 4<tn Ir Paulina Sta 
Tel. Blvd. 6208

Mnliudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. KoplrRa dėl šermenų 
dykai

BUTKUS
CSDERTARI5G CO.
P. B. Hadley Llo. 

Koplyčia Dykai
FIO West 18th Street

Canal IKI

EZERSKI

J. Lulevičiua

graborius m 
BALSAMUOTOJAS

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
8103 S. Halzted 
St. Chicago, III.

Tel. Vf/tory 1118 »

Antradienio vakare, West 

Side, įvyko Elkos susirinki

mas, kuriama dalyvavo gra

žus būrelis dienraščio ben

dradarbių. Buvo pakviestas 

ir gerb. kun. Petrauskas, ku

ris davė keletu praktiškų pa

tarimų, kaip išmokus taisyk

lingai lietuviškai rašyti, kad 

iš to ir sau turėjus malonumo 

ir palengvipiis redaktorių 

darbų. Susirinkimo dalyviai 

apipylė prelegentų įvairiais

Brighton Park. — Pereitų 

antradienį Šv. Kryžiaus ligoni 

nėj mirė Bronislava Junokai- 

tė, 13 metų amžiaus. Paftarvo-1

ta tėvelių namuose po num.

4401 So. Campbell uve. Po ' 

tuo pat numeriu tik kų buvo Į 

pašarvotas velionės dėdė An

tanas Žylius, kurs darbe štai-į 

ga buvo pasimiręs. Abiejų na-1 

bašninkų laidotuvėse patarnau | 

ja graborius Eudoikis.

Rap.

536 Glinskis Aleksandras

546 Jeciunskis E.

547 Jenkanskas Jonas

548 Jevaltas Antanas

549 Jlevieius Juozapas

557 Kavaiiausky Petras

558 Kuvuliauskas Petras 

563 Žilinskas Kostantinas 

566 Masiulys Jos.

571 Norusas Petras 

574 Pagaree.kis Joseph 

576 Pazarskienė V.

581 Petkienei Km.

583 Rudis Anna

584 Hadbar Mrs. Kaz.

586 Siansiunas Juozapas

587 Sliavas A.

590

592

594

595 

597

599

600 

602 

604 

607

Sargelis Boleslavas 

Šeputis J.

Simanaitienė Darata 

Skinkis Antanas 

Sniečkus J. 

Siankauskas A. 

Stanevičius A. F. 

Sulcius Frank 

Tamošaitis St. 

Vaskvs Paul

„ .. . klausimais is.rašybos srities,
njonų Kongregacijos naujo- ... i

i vr ■ tt-11 tu nvi • i kuriuos jisai labai nuosek-kyne, Mariau Hills, Jll. Tiki- * , . .
. , . ... . liai atsakinėjo,

mųsi, kad kun. Jakaitis da- j

lyvaus Liet. Kat. Vakarinėj ■ Prie šios progos reikia pri- 

konferencijoj vas. 23 d., Die-1 minti, kad gerb. kun. Petraus

PASIRAŠĖ DRAUGINGU
MO SUTARTI

Lietuvos atstovas Maskvoj

MILDA
TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

$etv. ir Pėtn. Sausio 30, 31 
‘HALF WAY TO HEAVEN ’

- . ... ► ♦ . . . . Dalyvauja Charles (Buddy)
vo Apveizdos par. salėj ir joj kas yra senas laikraščių ben- pasirašė draugingumo sutartį po^ers jr jean Arthur. 

laikys paskaitų. Į dradarbis, turįs daug toj srity tarp Lietuvos ir Persų impe-

X Chicagoj vakar viešėjo patyrimo, mokęs lietuvių kai- n3°8- 

dr. Julius Bielskis su šeima. bU Lietuvos gimnazijoj ir dėl 

Jie vyksta į Los Angeles, Cal., to .ii reikia skaityti mūsų kal- 

kur gavo paskyrimų, kaipo ^os žinovu. Kun. Petrauskas 

vienos didžiųjų apdraudos,ir daugiau žadėjo Elkai duo- 

kompanijų inspektorius. Dr. i L paskaitų, jei tik aplinkybės 

Bielskis yra buvęs Lietuvos iam i®18-

konsulu New Yorke. E,ka 1#jkė antrą K

X Nesenai Ona Siereikie- susirinkimų, iš kurių pasiro

dė iš Town of Lake (4555 i<a(t jj, uoliai veikdama’

Paulina St.) sulaužė kojų ir jr savo veikimų dar labiau i
LIETUVIS GRABORIUS

4603 S. Marsbfield Avenue’ <labar randasi šv- Kryžiaus praplėsdama, galės daug nu- 

Tel. Boulevard 9277
. ligoninėj^. Ji jaučiasi truputį sipelnyti ne vien mūsų spau-

3-JV METŲ SUKAKTUVĖS

BARBORA
MOTIEJAITIENĖ

Mirė Vasario 1, 1927, po ge
dulingų pamaldų Aušros Vartų 
bažnyčioj vaa 4 d. palaidota 
šv. Kazimiero kapinėse. Buvo 
sulaukus 63 metų amžiaus, ki
lus iš Jonlškaičlų k„ Lygumų 
par., Hlau'.ių ap. Paliko nuliu- 
dusius vyrą Joną, 3 sūnūs, 2 
marčias ir vieną anūkę Ir gi
mines.

Atmintinės šv. mišios už a. a. 
Barboros sielą bus subatoj, va
sario 1 d. Aušros Vartų par. 
bažnyčioj, 7:30 vai, ryto.

Visus gimines, pažjstamus, 
kaimynus Ir drauglninkcs nuo
širdžiai prašome atsilankyti į 
tas pamaldas.

Moticjalčiii šeimyna.

A. f A

ANASTAZIJA
BALTKŪJYTĖ

mirė sausio 30, 1930 m. 1:30 
vai. ryt. 16 metų amžiaus. A. 
a. Anastazija gimė Cicero, Iii.

Paliko dideliame nulludime 
motiną Barborą po tėvais Ber- 
žanskaltė, 2 seserį Stanislavą Ir 
Oną, 3 brolius Kazimierą, Izi
dorių Ir Viktorą, brolienę May, 
2 dėdės Antaną Ir Petrą ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas 1618 Ro. 
49 Avė., Cicero, III. Laidotuvės 
(vyks panedėly, vas. 3. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėta J šv. 
Antano bhžnyčią, kurioj Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Motina, Seecrys, Broliai,

Dėdės Ir Giminės.
Laldoluvėms patarnauja grab. 
Eudeikla, Yarda 1741

t

R.”

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

502
503

504 

507 

51L

516

517

Aidimas Jonas 

Baksinske Mrs. Julik 

Bakutis AValter 

Bartkus Ona 

Briedis Cb.

Ceropas T.

Cerapas Juozapas

519- dedas Elzbieta

534 Gailius W.

535 Gavrila Marcus

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 

Graži Muzika

tAl A.
BRONISLAVA
JUNOKAITE

Mirė sausio 28 d., 1930 m.,
2:50 vai. po pietų 13 metų am
žiaus. A. A. Bronislava gimė 
gruodžio 3 d., 1916 m., Chica
go, UI.

Paliko dideliame nulludime 
motiną 8oflją po tėvais Žylius, 
tėvą Pranciškų, 2 seserį Valeri
ją ir Heleny ir brolj Vladislo
vą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4401 Ro. 
Campbell Avė. T^eidotuvės Jvyks 
Rubatoj, vasario 1 d., iš namų 
8 vai. bus atlydėta J Nekalto 
Prasidėjimo šv. P. Marijos ba
žnyčią, kurioj jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta J šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Motina, Tėvas, Se
serys ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudclkls. Yards 1741.

A. -f? A.
antAnas
zapAskis

Mirė sausio -1980 m.,
10:10 vai. vak. 45 metų am
žiaus. Kilo tS"“T,anevėžio ap
skričio, Krekenavos parap., ša- 
mbąlių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 30 metų,

I
Paliko dideliame nulludime 

pusseserę Zopelienę, gimines, 
draugus ir pažjstamus, o Lie
tuvoj Kaune brolį, Auroroj bu
vo narysw Šv, Kazimiero K, dr- 
jos ir L. Vyčių kp.

Kūnas pašarvotas 1437 Went- 
worth avė., Chicago Helghts, 
Iii. Laidotuvės įvyks Subatoj, 
vasario 1 <h, iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas J šv. Kazimiero 
parap. (Chicago Helghts) baž
nyčią, kurio! jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas J šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Pusseserė ir Gimi
nės.

A. f A
STANISLAVA

ŽALIMAS
PO TĖVAIS RADAVIČAITft 

Mirė sausio 28 d., J930 m.,
2:80 vai. nakt. 37 metų am
žiaus. Kilo iš Raseinių apskri
čio, Kaltinėnų parap., Radvlš- 
kių kaimo. Amerikoje Išgyveno 
22 metu.

Paliko dideliame nulludime 
vyrą Kazimierą. 2 dukterį: E- 
mlliją ir K ozai 1 ją. brolj Ipoli
tą, ftvogerką Rozaliją Kada v I- 
členę ir gimines, o Lietuvoj 
neneria ir brolius.

Kūnas pašarvotas 1410 So. 
49 CL Cicero, III. laidotuvės 
Jvyks Rubatoj, vasario 1 d., U 
Eudniklo koplyčios 8 vai. bus 
atlydėta J šv. A n ta n o pa ra p. 
bažnyčią, kurioj jvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kaplnca

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-gez ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šlone lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, 
Brolis ir Giminės.

laidotuvėm* patarnauja gra
borius Budelius. Yards 1741.

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Pėtn. ir Sub. Sausio 31, Vas. 1 
“CHRISTINA”

Dalyvauja Janet Gaynor, 

Charles Morton, Rudolpb 

Schildkraut.

Vitaplione Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

I

{VAIRŪS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANCIONIS
Buvę* vedėja* Bridgeport Palntlng 

4 Ha.rdware Oo., dabar perėmė visą 
Manj 1 savo ranka* ir duos visose šio 
biznio šakose pirmos klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Palnters & Decorators 
J. S. Ramanclonla, savininkas
3147 So. Halsted Street

Tai. Vlctory 7311

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius

Porce'.inis laikrodis kuris užtrauk- Statau jvairlausius namus prieinama 
tas eina 8 dienas. Guarantuotas. La- kaina.

PATEsKAU Petronėlės bai Puikus del papuošimo. Tik $2.»s $ CALIFORNIA AVĖ.

Šimkaitės, po vyru Petkus. Taipgi užlaikome naujausios ma- 
± dos elektrikinius laikrodžius. 312.00

1922 metais gyveflo: 219 No. verCtoa tik ..................................  ąg.gg
58tb Ct. Philadelphia Penn-

Nestor Johnson's visiems gerai ži-
sylv'ania. taipgi p a i e Š k a U 1 romi ice skaitai visokių sizų tifc 

tai ....-............... .. .............. 35.98
Jono Šimkaus. Pirmiau gyve-1

tai

v-vii v ~ T»„i__  1 Ateikite arba Telefonuoklte Lafa.-
no Plttshurge. Patys ai aP1^,yette 4G89. Pristatom visur, 
juos žinantieji pranešk it, nes j

turiu svarbu reikalą, iš Lietu-’

vos. ,

JUOZAS MOZERIS,
1520 So. 49th Court, 

Cicero, III.

VAŽIUOJAM J LIETUVĄ
Parsiduoda groeernė, visai 

pigiai, turi būt greit }wrduo- 

ta, nes važiuojam į Lietuvą. 

Biznis gerai išdirbtas, randas 

priešais mokyklą. “Casli” ar

ba mainymai ant mašinos.

4642 So. Wood St.
Tel. Lafayette 0973

J. DERINGIS
4414 So. Rockwell St.

Del geriausios rųėle* 
Ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VALfjKY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
alų, sviesto Ir sūrių

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So, Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

Teiefonas Hemlock 5526

Pilone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namą Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

HORTGECIAI-PASKOLOS

LIETUVIŲ VALANDA
KAS NEDĖLDIENI

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, Ine.
3417-21 So. Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705

MARŲUETTE JEWELRY 
& RADIO >

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

luksinlų ir sida- 
arintų daiktų, vė
liausios mados ra
dio, planų rolių, 
rekordų tr t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8888

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 1 vieną dieną 
Perkame real estate kontraktu* 

Internationl Investment 
Corporation 

Kapitalas 3509,000 98 
8804 SO. KEDZIE AVENUE 

TeL Lafayette 8718-6718

SKOLINAM
PINIGUS

$100 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių

J. NAMON & CO.
2418 W. Marąuette Road
Arti AVestem Avė. 

Telefonas Grovehill 1038

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generalini 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 fin

tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Sn visais minętais reikalais atsilankykit į ofisą: 

2621 W 71st, St , Hemlock 0367 Res Grovehill 1680


