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RUSIJOJE VISAS LAIKAS VEDAMOS 
ŽMONIŲ SKERDYNĖS

PASTARUOJU LAIKU ČEKĄ IŠŽUDĖ 
APIE 500 BUVUSIŲ KARININKŲ

__________________________ ■ i

Britanijos Valdžia Pripažįsta, 
Kad Nedarbas Neįveikiamas

Amerikos Su 'Japonija Santikiai Gražus — Už
tikrina Ambasadorius; Laivynų Konferenci
joje Seka 'Privatiški Pasikalbėjimai; Atsista
tydino Teisėjas Taft, Jo Vietą Užima Hu
ghes ■

PATOGUS VAGONAS AMERIKOS ŽUVYTĖMS ŽINIOS IŠ LIETUVOS

-

SS VOKIEČIAI APIE LIETU
VOS EKONOMINĘ 

PROPAGANDĄ

ŠOVĖSI ŠAKIUOSE 
PANELĖ

Karaliaučiaus

• Sausio 14 d. apie 13 vai, 

“Hartung- keletu brauningo šūvių mėgi-Į 

no persišauti p. Paukštytė, U

fe.L

- ii

BOLŠEVIKAI IŠŽUDĖ 500 j 

BUVUSIŲ KARININKŲ
NEGALI PANAIKINTI 

NEDARBO
sg

SM

1

• seile Zeitung” 1929 m. laj>- 

kričio mėn. 16 d. tilpo straip-: rnavusi pas p. Visgirdų Nau- 

snis apie skaitytų d-ro Gloger1 jamiestyje. Greitai ji atgaben- 

paskaitų ‘‘Turizmas ir preky- ta į ligoninę, kur buvo suteik- 

,lxis balansas” vokiečių diplo-,ta sanitarinė pagalba. Prieža- 

niuotų prekybininkų sųjungoj. i stys tiriamos. Kūno sužalo ji- 

į D-ras Gloger savo paskai- imas didelis. R.

j to.j kalbėdamas apie turizmų

ir jo reikšmę mokamajam ša- 

i lies balansui palietė ir Lie-'
! tnvų, kurių ėmė kaip jiavyz- 

dį gerai susitvarkiusios savo 

ekonominės projiagandos at

žvilgiu. Jis sako;

IR ŽYDAI BĖGA Iš SSSR

RYGA, vas. 5. — Einant LONDONAS, vas. 5. — Bri

gautuoju iš Rusijos laišku, te-į tani jos darbo ministeris J. H. 

nai pastarųjų poros savaičių Thomas pagaliau pripažįsta, 

kad jo valdžia negali panai

kinti šaly nedarbo, (koks kas

kart didėja. Jo paties iškelti

bėgiu črezvieaikos agentai su
šaudė apie 500 buvusių caro 
karo laivyno karininkų.

Tai atlikta komisaro Men- 

šinskio, črezvieaikos viršinin

ko, parėdymu, kadangi tie ka

rininkai atsisakė tarnauti so

vietų valdžiai ir kaipo toki 

buvo pavojingi.

planai prieš nedarbu niekam 
naudingi.

KONFERENCIJA TĘSIĄS 
PASITARIMAIS

Šios šalies žuvininkystės biuras užįiima jaunų žuvyčių distribucija (paskirstymu) yra Įa|)aj įvairūs. Gera pavy- 
po visą šalį. Tuo tikslu žuvytės tam tikruose metaliniuose kubiliukuose specialiu gele- ztĮį du0(įa Lietuva. Iš gyven-’
žinkelio vagonų, kaip čia atvaizduojama, į paskirtas vietas išvežiojamos. Vagone yra
visi reikalingi patogumai. Žuvytes prižiūri žuvininkai ekspertai.

............. “ "— ------------- ' ■ ■■ '■ ■=—

FRANCIJA REIKALINGA 
DIDESNIO SKAIČIAUS 

KUNIGŲ

PARYŽIUS. — Jaunimo 

pašaukimų į kunigus Franci- 

' joje sutrukdė šio šimtmečio

pradžioje valdžios iškelti Ka- 

jtaliku Bažnyčiai persekioji- 

LONDONAS, vas. 5. — Ka- Inaj jr nors šiandie prieška- 

Laiške pažymima, kad ere- ro laivynų, konferencija tęsias talikiški įstatymai savo did-

/au aikai ėmę apie 18 mene- privatiskais delegatų pasitari- £įumoje užmesti, Bažnyčia ne- mūsų mieste plintančias žmo

šių uos arinm us suras i, mais, kas visuomet slapta at-'gajį vjsįgkai atsigauti po tų gžudystes ir bombavimus. 
juos uždaryti i kalėjimus ir liekama i i*- • A • •valdfco’ Kai.kurio „ yra kOki°S b"S ’

Per Kaunu pravažiavo iš 

SSSR apie 10 žydų. Jie bėga' 

iš Ukrainos į Kanadų. Ant 

rubežiaus čekistai darė did

žiausias kratas ir viskų atė

mė. “R.

Juozas Goberis sausio 15 d. 

tojų, tarpo labai, stropiai ren- iš,aikė Teo]ogijos FiL fak. pįj 

kanii adresai savo tautiečių, jos skyriuje baigiamuosius is-] 

kmie buvo emigravę į Ame- į()rjjos egzaminus. “R.’,!

rikų, ypatingai adresai pasi-
, Daugiau viena žmogžudystė

Ties 38-a ir AYallaee gat.
vakar ryte rastas mirtinai Po praaWjo gy. |
peršautas Wn. Healy, turįs va propoganda. Tfvvnė buvo | 

policijos rekordu Poliai- ji(,1|ls atvaiz(lnoja,„a labai j 

ja negali patirti, kas jį per-

šovė ir už kų.

CHICAGOJE
KOVOSIĄ PLINTANČIAS 

PIKTADARYBES 
---- --------

Cook apskrities valstybinis 

prokuroras Sivanson su poli

cijos virsiru/ifet.iBįiSsell atlai-j-* Nežinomi valgys įsikraustė i 

kė konferencijų. Išsprendė i- turtuolio H. AVinston namus,' 

mtis visų priemonių kovoti Lake Bluff, ir pagrobė apie 

5,0'M) ■doleriui vertės visokių į 
daiktu

turinčių šeimų anksčiau emi-1

KURI TARNYBA SUN
KESNĖ

delegatai yra nuo skaudų. Valdžia kituomet ku- priemones 

.v kad toki pasitarimai nigains susiaurino prigulin-

dytų, sakoma, buvę daug įzy-|ps^ naudingesni ir pažanges-Į f.įas teises ir kunigai vieto- 

lr)i'Ujų rusų. (11j u- viešus susirinkimus.

Vietos rusai ir nužudytų gi

minės tuo laišku prašomi su

ruošti pamaldas už nužudytus,

kas vakar atlikta. ' LONDONAS, vas. 4. — iA

Maskvos laikraščiai ne kar- menkos karo laivynų delega

tą yra minėję apie bolševikų cija čia taip daug įsipainiojo 

priešų areštavimus. Bet tie į Europos valstybių diplomatų 

patys laikraščiai tyli apie tas intrigas, kad delegacijos vir- 

atliktas karininkų skerdynes, jšininkas sekretorius Stimson 

į ima šauktis AVashingtono pa

gelbos. Jis telefonavo prezi

dentui Hoover reikalaudamas

kas su jais daryti. Tarp nužu-

KOVOJAMAS KOJŲ 
SUVERŽIMAS

PEIPINO, Kinija, vas. 5. 

— Socialės gerovės biuras pa-

mones,

ŠAUKIAS PATARIMŲ

patarimų.

Dalykas tame, kad Britani

ja, Francija ir kitos valsty-

mis neteko reikalingos sau pa- 

atžvilgiu.

Apiplėšti namai1

Penki plėšikai viliugingai

HUGHES UŽIMA TAFTO 
VIETĄ

AVASIIINGTON, vas. 4. - 

Vyriausiojo teismo teisėjas *
garbos pilietybės
Vienų-viena teisė Francijos įsigavo į E. B. Mallers namus, 

kunigams rezervuota, tai ka- 506 Sheridan road. Pagrobė pirmininkas AVilliam Howard| 

reiviavimas ir kovojimas už. drabužių, brangenybių ir kito- Taft dėl ligos atsistatydino iš 

savo šalj. šiame atsitikime kių daiktų vertės apie 20,000 užimamos vietos. Prezidentas i 
jie yra labai geistini ir gar- dolerių. Tai visa sukrovė į Hoover į jo vietų tuojaus j>a-

gražiai ir maloniai. Pasiseki

mas buvo stebėtinas, pajamos 

iš amerikiečių turizmo sudarė 

apie 40 mil. lit. per metus.

Reikia pageidauti, kad šis 

Lietuvos ekonominės propa

gandos darbas ne tik nesusto

tų, bet dar energingiau būtų 

varomas. Jo rezultatai yra 

tiek apčiuopiami, kad net ge

riau mus pažjstantieji svetini- ■ 

taučiai jį ima sau kaip pavy- Į 

zdį. “R.”:

V’ASHINOTON, Vas. 5. 

Atsistatydinęs vyriausiojo ša

lies teismo teisėjas Taft kituo

met klausiamas yra pareiškęs, 

kad šalies prezidento tarny

ba esanti sunkesnė nž vyriau

siojo teismo teisėjo tarnybų^ 

Tai dėl to, kad prezidento at-, 

sakomybė fyra toli didesnė.

ANGLIJOS KARALIUI 
VARŽOMOS i TEISĖS

NAUJAS TEOLOGIJOS 
DAKTARAS

Kun. Vineas Podolskis, po

bingi. , paties Mallero naujų automo- skyrė'Charles Evans Hughes pigų ir ištvermingi! spekula-

Šiandie Francijoje yra apie kilių ir nuvažiavo. kuris pirm 1916 metų jau yra gyvinęs teolog. studijų Fribu-

36,000 parapijų ir ji) apie1, Mallers su žmona, dviem j baves to teismo teisėju. ’rgo universitete, sausio 9 d., 

12,000 neturi nuolatinių kuni- vaikais ir keliais tarnais ir ta-j Teisėjas Taft atsistatydino, sėkmingai apgynęs disertacijų 

gų. Tad daugybė katalikų iš rnaitėmis griozdimosi laiku u-(su alga — 20,500 dolerių Į tema ‘‘Kryžiaus aukos sąvo

ka Laiške į Žydus” ir išlai-tų. apleistų parapijų persike- ždaryti Į vienų kambarių. Te- metus, 

lia gyventi kitur, kur yra ku- lefono vielos nukirstos 

nigai, gi nemažas skaičius tuoj--------------------------------------------

duoda, kad vienam šiam mies-įbes turi aiškins nusistatymus įdaroma.

būdu apleisti) bažnyčių visai'

te biuro darbuotojai surado 

50,357 jaunas kinietes, kurių 

kojos buvo suveržtos, kad pė

dos būtų kuomažiausios. Biu

ro pasidarbavimu, tos kinie- 

tės paliuosuotos iš tų kančių.

ir jos žino, ko siekia. Gi A- 
merika nežino, ko ji nori ir 

kur link ji eina.

Francijoj jaunus virus nuo'

Miestas vis dar negauna 
pinigų

Cook apskritis, Chicago

pašaukimo į kunigus daugiau- miestas ir mokyklų komisija

ABIEJŲ ŠALIŲ SANTIKIAI gavo teologijos daktaro laip- 

KUOGERIAUSI į snį su pažymėjimu—magna 

um Įaudė.—Naujasis Teolog. 

TOKYO, vas. 5. — Čia su- Daktaras, greitu laiku aplei-

, rengtas pokylis pagerbti Wm.1 dęs Friburgu, išvyko Romon

AUSTRALIJOJ BLOGA 
EKONOMINĖ PADĖTIS

ŠIANDIE MEKSIKOJ 
IŠKILMĖS

SYDNEY, Australija, vas. 

5. — Ministeris pirmininkas 

J. IT, Scullin pripažįsta, kad 

MENICO CITY, vas. 5. —Į šiandie Australija pergyvena 

Šiandie Meksikoj naujas pre- blogų ekonominę padėtį. Vis- 

zidentas Rubio užima prezi- gį pasianha nepramatoma.

dento ofisų. Įvyksta nepapra-(----------------------------------------------

stos iškilmės. Yra skaitlingas! DAUGELIS NUKAUTŲ 
žmonių suvažiavimas. KINIJOJ

--------------------------------------------- ; LONDONAS, vas. 5. — Ži-

COPENHAOEN, vas. 5. Iš'niomis iš llongkongo, pietinėj 

pietinės Amerikos atplaukė Kinijoj tomis dienomis įvyko 

eia motorinis laivas “Lousi- valdžios kariuomenės su maiš- 

nna.” Šeši jūrininkai susirgo tininkais mūšis. Virš 1,000 

papūgų šiltine (psittacosis). į maištininkų nukauta.

LON DONAS, vas. 5. — I- 

mperijos juridinė komisija pa- 

skelbė savo raportų. Tarp ki

tko ji siųlo panaikinti Angli

jos karaliui teisę ‘‘vetuoti” 

(nepasirašyti) bile vienų do

minijų išleidžiamų įstatymų.

MIRĖ ITALIJOS Ml- 
NISTERIS

ROMA vas. 5. — Mirė Mu

kęs reikalaujamus egzaminus,' ,
- . ... ssolmio kabineto narys, vie-narys,

|šųjų darbų ministeris, M. 

anehi.

43 ALKOHOLIO AUKOS

‘R.R. Castle, Jr., Amerikos J. studijuoti šv. Raštų.

Valstybių naujų ambasadorių 1 ................... —
Japonijai.

Naujas ambasadorius japo-

Vi J/it'VU Kainam II • pmviivuo. ku ii uzjim/i\roiiiŲ< aivžmiimu ; . v. • i a i • i ▼ i’ v . .mečius užtikrino, kad Amen- \ yt
eiti kovos laukan lieti žmonių kaip ilgai tokių padėtis turės , T .. .... . I , w . . .
,____ . , ,_A v-_ • a. ri ° /ii x |k<>s su Japonija santikiai esu, valse. Komitetas aukų lapais I

knogeriausi, kad Amerika ne-J surinko 1088.93 litų. Oi vie-! 

turi nei mažiausio pasiketini- šoje rinkliavoje dėžutėmis gau ' KEb.

rusų

šia atbaido kareiviavimas ki- vis dar negali niekur gauti 

lūs karui. Jauni vyrai negali reikalingi) pinigų. Tarnauto- 

suderinti dviejų dalykų: bū- jai ir darbininkai negauna al- 

ti Dievo tarnais ir, prireikus, gų ir užmokesnių. Nežinia,

kraujų, kas valstybės įstaty

mais reikalaujama.

Ateis laikas, kada tie įsta

tymai bus panaikinti. Tada ir 

franeuzų Bažnyčia atgaus sau 

normalę padėtį.

PREZIDENTAS VYKS 
MEŠKERIOTI

KIEK AUKŲ SURINKTA

.'tauto Didžiojo Linkuvos

NEVV YORK, vas. 5. —• 

Sausio mėnesiu šiame miesto 

nuo alkoholio žuvo 43 asme

nys.

tęstis. Ligi mokesčių (taksų) 
rinkimo dar toli.

įmo kada-nors Japoniją kovo- ta 164.07 lit. ir vienas 

....................................................... TaigiPripažinta 8,500 dolerių
Puspenktų metų vaikiukui ----------i-----------------------------------

Robert Mullaney aukštesnysis 1 VVASHINGTON, vas. 5. — 

teismas pripažino 8,500 dole- Iš North Carolina čia parve

rtų atlyginimo. žtas atsistatydinęs vy.riansio-

i Praeitais metais jis pakliu- jo tėismo vyriausias teisėjas 

vo )X) vienos kompanijos tro- Taft. Serga. Iš traukinio jis 

ku ir iš tq jam nuplauta de- iškeltas ir automobiliu paim-

CHICAGO IR APYLTN- 

Apsiniaukę, prama

tomas sniegas; maža almai- 

sidabrinis rublis. Taigi viso ,na temperatūroje.

I
1,253 lt. iv vienas rublis. ‘R.’

PINIGŲ KURSAS
IŠ KURGI PLECKAITI- 

NINKAI?

VVASHINGTON, vas. 5.
Tomis dienomis prezidentas šinioji kojikė aukščiau kelio, tas
Hoover vienai savaitei išvyks Jo motina našlė iš kompani-' -------------------------

meškiorioti į Long Key, Fla. jos reikalavo 100,000 dolerių. PLATINKITE “DRAUGĄ”

jo) namus.

Seinų III rajone lenki) pu

sėje pasirodė 3 ginkluoti pleč- 

kaitininkai, kurie bandė eiti 

mūsų pusėn, bet pastebėję sa

rgybas pasišalino toliau. “R.”

Lietuvos 100 litų $10.0(1 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.91

13.98
5.23
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OTINO L4tŲ FONDU.

neina kasdien, Uakjrroa
PRENUMERATOS KAINA: Metama — »•-••,

H* Matų — 8S.it. Trinu MAneatama — 81.44,
■Aaantul w— Tio. Europoje — Metanu 8T.44, 
tai — 84.ee. Kopija .eio.

Bendradarbiams lr korespondentams raitu m 
Paa. Jad mtpratoma tai padaryti ir neprUdnattema 
titanini palto lenkių.
^^ąaOektoriae priima — ano Uite Iki 11:14 «aL

Skelbimų fr^1**** prifllUBČlMBM DBOlkMlBVlM.

Skelbimai sekančiai dienai priimami Uri I
n

▼aL fi° PL

Ateinantį pavasarį įvyksta LRKSA sei

mas. Del to tos organizacijos organe “Gar

se” laiks nuo laiko pasirodo naujų: sumany

mų, kurie reiks svarstyti būsimame seime.

Kaip žinoma, gana opus yra Sus-mo lėšų 

fondo klausimas. Jį tokiu padarė nevykęs- 

valdybos šeimyninkavimas ir įsivyravusi 

ten nesveika politika. Reikėjo sumanyti

AMERIKOS LIETUVIŲ KELIONĖ EUROPON
> i I . -

Neperseniai “Drauge” bu-.kant, pakeliui į Lietuvų, ku 

vo straipsnis: “Amerikos lie- rio je Vytauto iškilmės pat- 

tuvių maldininkų kelionė į rauks1 nevienų Am.'lietuvį, dar

Romų”. Prie to ir aš noriu 

pridėti porų žodžių.

Tiesa, kati Eucharistijos 

Kongresas 1926 m. Chieagoje 

buvo milžiniškas ir savo di-
kelti Sus-mo centrų ir “Garsų iš Brooklyn. 

xt • wn t> n i •• r durnu perejo visus, bet šių N. Y. i Wilkes Barre, Pa.; reikėjo patiems „ '

‘ , , . .... 11930 m. Kongresas kartagt-nanams Susiną tašyti 'po teismus; reikėjo .. . . . , , .

• noje tuomi ir bus įdomus, kad

“D R A U G A S”
UTHUANLAN DAILY FBIEND 

PabllaBad Daily, Exoa*t Bonday.
BUBBCRIPTIONB: Ona Taai — fili. Blx Moatta 

■r-u 88.14. Tbrea Moatha — 88.14. Onp Morta V||. 
Buptao — Ona TaOr — |t.44. Bis Montfts «— 84.44,

▲dvartlalnc tų “DRAUGAS” brista baat raaalta
Adrartlalng rataa on applieation.

“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Are., Chloago.

DIENOS KLAUSIMAI
MES IR AMERIKOS POLITIKA.

Mes, lietuviai ligi šiol nedaug tesidomė

jome Jungtinių Valstybių politika. Net to

kioje Chieagoje, kur sudarome didžiausių lie

tuvių kolonijų Amerikoje, kur turime dvyli- 

kų parapijų, tiek pat mokyklų, akademijų, 

kolegijų, kelias bankas, ligoninę ir visų eilę 

kitų įstaigų, neturime nei vieno lietuvio tei

sėjo, nė vieno valstybes legislatūroj atstovo.

centrų ir spaustuvę kraustyti. Tiems visiems 

dalykams reikėjo išeikvoti keletu dešimtų tuk 

stančių dolerių. Tat, nėr ko stebėtis, jei lėšų 

fonde pasidarė beveik neužlopoma skylė. Pro

tingai valdant organizacijos vairų, tų visai 

nereikalingų išlaidų būtų išvengta. Dabar 

už kieno tai netaktus ir užsispyrimus turi kę

sti visa organizacija ir, jei dar kaip, nariai 

susilauks mokesčių padidinimo.

Jau dabar LRKSA. organas duoda tokį 

pasiūlymų:

“Einant prie praktiško taisymo Lėšų 

Fondo, vertėtų be svyravimo visų narių, pri

klausančių prie Apsaugos ir Pašalpos, naujai 

įstojančių ir senų, mokestį sulygint į 15 cen

tų į mėnesį. Tokios arba didesnės lėšų mokes- 

tys yra galeje kitose panašiose fraternalėse 

organizacijose, neaplenkiant ir tautinio S. L. 

A. Tokia reforma atskiram nariui būtų mažai 

at jaučiama, bet organizacijos gerovei ji būtų 

dididžiai reikšminga”.

Mes nesame priešingi ir lėšų pakėlimui 

nariams, tik konstatuojame liūdnų faktų, kad 

prie to lėšų kėlimo vedė užsivarinėjimai, ker

štas ir bereikalingas pinigų žarstymas teis-

nepristigusį poros šimtų do

lerių. Gerbiamasis J. N. ana

me “Draugo” nuinaryje la

bai teisingai pasakė, kad tuo 

pačiu žygiu galima bus pama

tyti ir Šventąjį Tėvų Pijų XT, 

nes iš Kartaginos į Lietuvų 

kelias' eina per Romų pro to

į bus nepanašus Į chicagiškį. j kius gražumus kaip‘Sicilijos 

• ir milžiniškas plieninių garvejir Kapri salos, kaip ugUiakal- 

žių bei vagonų traukinys ir j nis Vezuvijus, kaip atkastas 

mažutis aeroplanas’ — lėktų- iš po pelenų Pompėjos mies-

vas tam pačiam tikslui tar

nauja: žmonėms keliauti, bet 

kaip nevienaip! Kas matęs 

traukinį, tam nenuobodu pa

matyti aeroplanų.

Taip ir Kartaginos Kongre

sas bus mažesnis už Chieagos, 

bet bus savotiškas. Juokai 

pasakius: jis bus žuvusiame 

nebesančiame mieste, bet bus

tas, kaip Monte — . Kassino 

“Rojaus Viškos”.

Svarbu kiek tas visas at- 

seis. Aš šiek — tiek teiravau

si ir priėjau tos pačios išva

dos, kaip gerbiamasis J. N., 

būtent: apie 50 dorelių bran

giau negu tiesiog važiuojant 

į Lietuvų iš Amerikos. Lai

vas iš Amerikos į Kartaginą

KNYGOS JURININKAMS.

“American Merchant Marine Library” sųjunga daro 

vajų (talkų) surinkimui 10,000 knygų jauniems vyrams, ku

rie Įsirašo Dėdės Šamo armijon — į jurininkus.

Congres Eucharistiųues, 56 tiesiog į Kartaginų ir tame

Dabar turime tik vienų valstybės proku

roro pagelbininkų prof. F. Mast (Mastausko) » mams ir centro kilnojimas iš vienos vietos į

asmenyję tai ir viskas. Be abejo mes norėtu- Į kitų. Juk1 ir padidintų mokesčių į Lėšų Fon-

mėnie matyti prof. Mastų kopiant aukštyn 

politikoje ir dėlto reiktų gerai susiorganizuo

ti, kad\jam pagelbėjus.

Mūsų dienraštyje jau buvo įdėta žinutė, 

kad vienioliktaine taip vadinamame senatofi- 

niame rajone (Marųuette park apylinkėse) 

lietuvio advokato, Juozo' Gyjšiaus, pastatyta 

kandidatūra į Illinois valstybės legislatūrų. 

Be abejo, nebus tam rajone ne vieno lietu

vio piliečio, kurs savo darbu ir balsu savo 

tautiečio neparemtų. Tai yra mūšų pareiga. 

Jei pasisektų p. Grišiaus kandidatūrų pra

vesti į legislaturos atstovus, būtų pralaužti 

pirmieji ledai į politikų. Ateity būtų galima 

tikėtis, kad politines partijos labiau su lietu

viais skaitysis ir mūsų žmonėms duos dau-

rue dės Saints Pėrės 56, a Pa- 
< 7 ,
ris VI. Tartis turi iie kiek-

laive pernakvoti visas 5 kon

greso naktis, o paskui pereiti' 

vienas keleivis skyrium, o Fe- Į j italų laivų ir keliauti į Ne- 

deracija, ar kitas kokis" komi- Į apolį kaip rašiau.

tetas jų vardu. Bet, kad b e-Į Jeigu tokio spėcialio amefi- 

deracija galėtų tartis, tai tei- •kiečių laivo į Kartaginų nebū-

. • -v-- i- t i i i kia kiekvienam keleiviui uzsi-'tu arba iei lietuviai su iuo

tfl vieta kur dvi imi Kartaginos i Neapolį .1 klesa ! , v , • , ■ ■ , į J ntiuv a su jRasta ta vieta, kui dvi jau rašyti federacijoje ir iš anks- negalėtu susitarti, tai reikėtų
nos šventos moters Perpetuja 488/2 lyros’ L $2o'bS- 1 i s v , .

ir Felicita kraujų

Kristų. Užtikta 

kur garsiųjam

vui šv. Kiprijonui,' Afrikos jkeliauja 23 žmon5s- *» kruv0 

vyskupų vadui, galvų nukirto | < keIiauJa 31 žln<*us’ ‘ 

už jo nenorų užsiginti katali

tikrai, nejuokais. Tas miestas, bus apie $25 pigiau negu Į 

priešų sugriautas, daugelį šim Klaipėdą. Penkios ar šešios 

tų metų išgulėjo vėjų apneš- dien°s Kartaginoje labai ge

tas smiltimis. Dabar jis atkas- ranie viešbutyje po. 80 frankų, 

tas m t. y. po $3 į dieni).. Laivas iš

dų galėtų neužtekti, jei taupumas nebus pri
imtas, kaipo reikalingas organizacijai d^Jkybte.SvOTto Kiprijono krau-

! nys. Mums rodos, kad šio dėsnio priėmimą
iju primirkusioje vietoje bus

praktikort, būtų svarbesnis dalykas, negu i
Kongreso Mišios, šventųjų Fe-

kalbos apie mokesčių kėlimų.
licitos ir Perepetu.jos nukanki 

nimo daikte būk Kongreso už

baiga. NeminėslVr tūkstančius 

kitų labai įdomių daiktų, ku

riuos galima būs matyti Kon

greso metu, o kurių nėra ir

Šiandien Meksikos sostinėje didelis su

judimas. Naujai išrinktašai prezidentas Or- 

tiz Rubio perima valstybės reikalus, inagu- 

ruojamas. Dabartinės Meksikos tvarkos šąli-. 

ninkai tose iškilmėse, žinoma, pakels didelį į^e8aH jaub°jfe Amerikos

triukšmų, bet bendrai visuomenė jomis nesi- į zen>eJe-
džiaugia, nes Ortiz Rubio yra Gailės ir Eini-1 Kai lietuvis iš Europos at- 

lio Portes Gil, buvusių prezidentų, įpėdinis, j Važiuoja pirmų kart į Ame- 

kuris taip pat, kaip ir jie, neteisėtu keliu į rikų, tai stebisi neapsakomai

prezidento vietų pateko. Visiems yra žinoma, nes mato kitokius žmones, ki- 

giau progų prasimušti į Amerikos politikos ! kad Meksikos valdžių yra užgrobusi neskait-į tokias trobas, kitokį gyveni- 

aukštuinas. '• linga liberalų grupė, kuri laužo valstybės kon- Hnų. Afrika nuo Amerikos ski-

užiuia visų vagonų, tai nulei

džia pusę kainos. Tokiu būdu 

su 30 dolerių lengvai galima 

parvažiuoti III klesa iš Nea

polio į Lietuvų.

Galima išleisti ir daugiau. 

Tas priklausai nuo,;. to> kų
• V’ • •

norėsi pamatyti. Vieno Vo-, 

zuvijaus viršūnės pasiekimas 

atseina 6 doleriai vienam. Ei

nant daugeliui atseina pigiau 

kiekvienam. Romoje galima 

pragyventi už $1.50 dienų, bet 

kai imsi pirkinėti visokias 

įdomybes; tai ir dešimts syk 

tiek gali išleisti.

Aš patarčiau jau skubintis

so ir tame laive nakvoti bei j Kartaginos miesto kaip ir nė-
valgyti Kongreso metu. 6) 

Kongresui pasibaigus pereiti 

į italų laivų. Todėl reikia iš

užsirašvti tiems, kurie ketina i darys meldžionija, jei ne į

I I - j . * ’
Realus politikoje mūsų darbas gali būti , stitucijų ir persekioja visus tuos piliečius, riasi daugiau, negu Amerika važiuoti ir kelionei sustatyti! Kartaginą, tai nors į Romų.

tdda, kada gerai būsime organizuoti ir mokė 
sime savo reikalavimus tinkamai pastatyti. 
Be to, reikia nepamiršti, kad mūsų pasiseki
mas šios šalies politiniame gyvenime būs tik
resnis tik tuomet, kuomet sudarysime gerų

kurie sau lygių pilietinių teisių išdrįsta parei-! nu° Europos. Tai-gi verta 

kalautr. Toji grupė, Gailės vadovaujant, panmtyti tų Afriką, kada jos 

daug katalikų išžudė, Katalikų Bažnyčių, katalikai susitelks į Kartagi-j burgą, 2) iš ten į Paryžių. 3) 

nuskriaudė. inU taip, kaip Amerikos kata- Paryžiuje imti traukinį išvien

šitokių tvarkų: 1) Iš New Yor

ko į Havre’ų, arba į Cher-

Nieko gero nežada ir naujo prezidento iš-,dkai buvo susitelkę į Cliica-

balsuotbjij skaičių. Del to reikia rūpintis, kad ' rinkimas. Meksikos padėjimų galėtų pakeisti 

visi nepilieeiai gautų pilietines šios šalies po- tik grįžimas prie teisėtumo, ko daryti Ortiz I Tas

pieras. Rubio nemano.

Afrikos įdomybes šie

met galima paiūatyti, taip ša

fV.ll a«^ 4M4
Lfeon^š Vitkauskas.

SMUIKAS.
(Karo apysakaitė).’

(Tąsa)
Kol failine, kiekvienas stimpame sau ats

kiriu. Šiiiikios darosi delnų duobutės ir 

nejudriai sušalę pirštai daro : žioplai sn- 

ktimpę, ir todėl jie visur kii r a. Kęsti il

gai taip hegallina: if užkluptas priešo, 

ko gera, šautuvo po rankos nesugaudysi! 

— Einam į klonį! — šliaužiainai pri- 

b’K pušnimis per žolę ir per smul

kias medžių atžalas priplaukęs, įtikimai 

tarė man senus kulkosvaidininkas, visas 

taip pat peršlapęs ir su išpurtusiais pėr 

dieną ūsais: — tenai susikursime ugnį, 

už eglių pašvaistės nebus matyti... aš pa

žiūrėjau... .

Už valandžiukės'į mus keturis aplink 

aptūpusiu?] paeiliui kiekvienam pasukda

ra, o šalimais Tunis’o mieste 

viešbučių maža. Žmonių — gi 

susitelks daugybė. Tokis ap-

anksto susitarti su italais, !ropintojas galima būtų sain- 

i ašant jų komiteto reikalų dyti Romoje už 60 'ar 70 dole- 

vedėjui Monsignore Frances- rįų. Toje kainoje įimta jo ke- 

eo Soldini, via delle Ore 8, Jįonė į Kartaginą ir atgal. , 

Milano,.'Italy. 7) 'Su Italais ‘ Gfažū1 ir naudinga būtų lie--. 

galima važiuoti į Neapolį; 8) tuviams turėti savo 

Pompėją, Herkulanų, Vezuvi

jų, 9) paskui per Monte Ku

šino į Romų.

Lietuvių komitetas turi sut

varkyti kelionę iš Romos i 

Lietuvų. Tam tikslui reikėtų 

susitarti su Katalikų Veikimo 

Centru Kaune, Laisvės alėja,

31a. Gal ir iš Lietuvos susi-

šu prancūzais meldžioniinis 

per Lourdų, 4) j Marsilijų. To

dėl reikia tartis anksti. Adre

sas: Comite Permanant dės

Tos dvi meldžionijos galėtų 

Romoje susilieti į vienų ir 

abiem išeitų pigiau.

Jei nenorėtų Amerikos lie

tuviai važiuoti per Prancuzi-

šitame Kongrese. Jei toje sek

cijoje būtų tik 25 žmonės, tai 

būtų dar 3 asmenimis skait- 

lingesnė už čekų ir slovakų 

sekcijų Sydney’uje. Svarbu 

būtų surengti 8 prakalbas tai 

sekcijai, tik kiekvienas kalbė

tojas turėtų atsivežti savo 

prakalbų pasirašęs namieje. 

Amerikiečiai dėl šito dalyko 

turėtų susitarti su Europos 

lietuviais.

Gera, kad Federacija jau 

turi savo skirtąjį komitetų 

Amerikai, bet ji turėtų nu

rašyti Katalikų Veikimo Cen-

jų, tai jiems reikėtų tartis su jGui, kad tas sudalytų tokį 

kitų kalbų Amerikiečiais, kad ;jau Komitetų Lietuvoje. Ati- 

visiems nusisamdžius laivą] (Tąsa ant 3 pusi.)

pi surinkti žagariukai nenori degti, ir iš- | ne visai maloniai, ima garuoti mūsų į jį 

mirkusiais ūsais senas kulkosvaidininkas Į atkištos nugaros. Aplinkui tyla.

ties atplaukiančius nuostabius garsus nepaprastai šviesi ir linksma, — mes jau 

įsiklausė ir mano draugiu, tie garsai jau į buvome gyvi visi viena žinia:

baigia jku plėšyti visų degtukų dėžutę, 

pasilikdamas sau tiktai jos kraštelį deg

tukui įbraukti, ir prie to darbo jis kažkie

no adresu piktai murma:

— To sliepa kilra...

Bet kulkosvaidininko saugiai išlaiky

ta sausa degtukų dėžutė galų gale ateina- 

mums į nuoširdžių pagalbų, ir įsišnypštę 

patys plonieji žagarų galiukai įsigauna 

į gyvų liepsnelę.

Aplinkui trakšteli renkamas draugų 

žagarėlis. Įsidegdamas vis labiau ir la

biau, mažas mūsų laužas vis plačiau ir' 

aukščiau apima nakties plotą ir savimi, 

rodos, praskina "jos tirštumų. Vieta čia 

iš tiesų saugi, ir liepsnos iš čia, lie abejo, 

pamatyti negalima: aplinkui suaugę be

veik iki pat žemės plačiai kutllotomis ša

komis šakotos eglės ir viršų,je ilingsta ne

matomos, nors ir toli mūsų laužo šviesos

mas savo uodegų, smelkia aHri.i rūkštus j yra užgriebiamos plačios jų viršūnės, 

dūmas, papuldamas į likis ir vbrsdamus f Gaivinanti šilumėlė palengva apsupa 

mus tvirtai laikytis nuo čiaudėjimo. Sla- nedidelio laužo orovę, ir šiltai, nors ir

Apsisuku Vienų kartų į laužų, vėl į jį 

atsuku nugarų iš abiejų pusių pasišildau 

ir vėl tų patį kartoju, befc savo ausimis 

leidžiu gyventi ten toliau, už laužo, kur 

stovi sargybiniai, ir dar toliau už jų.

Keista — nė vieno šūvio niekur ne

girdėti; rodos, kad ir draugus iš abiejų 

savo pašonių esame pametę. Klausaus ir 

lyg noriu anų tolimų tamsų į save pa

traukti...

Tik kas tai?

Per jaučiamų tirštų ir plačių esamos

a
miglos sienų, lyg iš kaž kur labai toli, 

atplaukia nuostabus garsui... Ne, tai man 

ne ausyse radosi — pasiklausęs įsitikinu. 

Tai griežia smuikas...

Bet kas tai ir kame tai būtų.'!.. Ne

jaugi mes per biaurių, lytingą dienų į že

mę bežiūrėdami, keliavę-, būrime atėję, į 

vietų,' kur .visai ratiliai, žmonės gyvena 

ir ūpio jokį karų nė girdėti nėra girdė

ję

liejos į gilios ir tirštos nakties orumų, 

čia visiškai aiškų, ilgesio pilnų, sielos 

kliedėjimų, kažkokioje nelaisvėje jai c- 

sant, čia švelniai jaudino tikrai gyvo 

džiaugsmo bangelėmis, judriai srovenan

čiomis iš kažkokio nepaprastai šviesaus, 

gražaus, bet kartu nepasiekiamo žmogui 

šaltinio...

Buvo visiškai aišku: griežė ir griežė 

visiškai gerai išmiklinta ranka, smui

kas... Nakties nežinios ir tirštų miglų 

smuikas.

— Užsimanė, mat, smuikų čirpinti!... 

nepatenkinti reiškė savo piktų mintį rūs

tūs keičiamieji sargybiniai!

Ir ilgai dar — aš ir guliau ir snau- 

jlžiau ir raičiausi prie laužo — buvo gir

dėti čia nutrukusioms dalelėmis, čia iš

tisomis virinto, aukso labai supainiotomis 

tarp savęs gijomis atplaukiantis gyvas

— Už pamiškės, per lanką — Dubin- 

ska... Ten lenkai...

Kėlėsi tyliai į kėlių mūsų gurguolės, 

arklių beveik nebuvo matyti antro veži

mo gale per pieniškų ir per naktį dar la

biau sutirštėjusi rūkų, o mūsų kulkosvai

dininkai tyliai persidedami sunkius “vo

kiečius “sau unt diržų per pečius ir 

stengdamiesi atsargiai išiminėti dėžes su 

šoviniais kaspihuo.se iš vežimo, reikšmin

gai ir pikta lemiamai tylėjo.

Pirmas nuėjo -per krūmus, jier naktį 

stovėjęs išsižergęs ant žemės, standžia- 

kojis ir garsiabalsis pilkas “Maksimas”, 

o po jo kažką labai blogų manydami nu

kiūtino ir kiti du “vokiečiai”. Tyliai 

kliuksėjo nešamas kulkosvaidininkų "dėžė

se, atsarginis vanduo aušintuvui, o ant 

ženiės ir ant krūmų žėrėjo stambi ir balta 

rasa — lyg kad būtų per naktį prisiligę.

smuiko balsas...

vadinasi, į visiškai priešingų pusę. . , Iš ryto dar saulė nebuvo patekėjus,

Tuo tarpu kai iš, rodos, negyvos nak- bet buvo matytų jog ji patekės šiandien (Bus daugiau)

kaspihuo.se
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Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas nuo savininkų be jokio atlygi

nimo, o savininkai tuose la

jimo varžymu taip pat išėjo 

laimėtoja.

d) Pagaliau dar vieila* 

svarbus ir minėtinas 15)05 

metų įvykis, tai yra įleidimas 

lietuvių kalbos į pradžios 

mokyklas. Bušai draudė mu-

NAUJOS ŽINIOS APIE RUSIJOS GARO 
NIKALOJAUS ŠEIMOS NUŽUDYMU

kiuose turi dirbti kaip pap

rasti bernai—prof. Kamp.) ir 

daug kitokių genialių, svie-iins spaudų, draudė ir kalbų.

(Tųsa iš 27 Nr.)

Po to atsisukę į šeimų ir iš

tiesė rankas.

Nesenai būrys Amerikos in

žinierių su savo pačiomis, 

vaikais įr visais puoliais iš

vyko sovietų Rusijon. Inžinie

rius kvietė Maskvos komisa

rui, kad atidarytų vienoj apie

linkėj kasyklas.

— Sarmata mums, — sako 

vienas tavorščius, — Sovietai 

turi daug “genialių” žino

te negirdėtų, darbų atlikti, 

o negali tokio menko, tiesiog 

juokingo dalykėlio padaryit 

— kasyklų atidalyti ir dėlto 

priseina net iš Amerikos kn7 

pitalistus importuotis.

Galingas brolis.
Vienas žmogus, važiuoda

mas gatve, ėmė negailestingai 

mušti savo arklį.

Tuo tarpu ėjo gatve gene

rolas, kuris pamatęs, tų baisų 

reginį tarė:

— Aš tau už arklio muši-

lr štai, lygiai pirm 25 metų, 

iš pradžių leido ginitųja kal

ba dėstyti tikybų, o gale tų 

pačių metų leido įvesti į mo

kyklas kaipo dėstomąjį daly

kų. Taigi ir šį įvykį reiktų 

atitinkamai paminėti, nes tai 

irgi svarbios sukaktuvės.

1930 metais sukanka pen

kiolika metų nuo vokiečių oku 

pacijos pradžios. Šiuo turime 

prisiminti tuos Didžiojo karo 

baisumus ir pasiryžti, kiek 

galint, siekti taikos kaip tarp

tautiniuose, taip ir privati-

Sušaudymas.
Tuo momentu Jurovskis iš

šovė, beveik atrėmęs revolve

rį į carų. Tuo pat laiku pra

dėjo visi šaudyti. Sušaudytie

ji krito ant grindų. Liko dar 

caraitės, kurios beprotiškai 

mėtėsi į visas puses ir baisiai 

klykė. Jurovskis, Volkovas ir 

dalis latvių pradėjo šaudyti į 

jas visai iš arti, taikydami į 

galvų.

Kai šaudymas buvo pabaig
tas

ir viskas nurimo, Jurovskis,'

į jei tas tęstųsi kelias dienas, 

tai jis iš proto išeitų.

Liekanas sugrėbėme į krū

vų, į šachtų įmetėme porų gra

natų, kad išardytų ledų, pas

kui lavonų liekanas įmetėme 

į šachtų ir kad geriau išsklai

dytų, dar įmetėme kokias 10 

granatų.

Vietoj, kur buvo kapojami

lir deginami lavonai, surausė-

f
įme žemę, apibarstėme lapais, 

sųmanomis, kad nebūtų žyniu.

Iš “P. N.”

AMERIKOS LIET. KATALI
KŲ KELIONĖ EUROPON.

Receptas, kurį jis išrašydavo 
1892 yra populeriškiau- 

sias laksatyvas.

nių, kurie puikiausia gali baž- m» protokolą ir

nyčias ir cerkves teatrais, sa

lėmis ir paleistuvybės namais 

paversti, grudus nuo ūkinin

kų rekvizuoti, kulokus naikin

ti (kulokais Rusijoj vadinama 

buržujai ūkininkai, turintieji 

nemažiau kaip dvi karvi — 

prof. Kamp.), ūkius kolchozuo 

t i (kolchozas yra toks “ tink

le omisara i atima ūkius
sas

patrauksiu teismo atsakomy

bėn.

Persigandęs žmogelis grei

tai nusiėmė kepurę ir puolė 

savo arklini po kojų sakyda

mas:

— Dovanok, miels arklyti! 

Aš nežinojau, kad tu turi 

dideliai galingų brolį.

(“U.”)-

niuose atskirų žmonių santy-1 Volkovas ir latviai apžiūrėjo' ( I ąsa nuo 2 pusL) 
kiuose. .lavonus kai kam pridėdami dėlioti negalima, nes laiko ma čiavirno.

1930-tieji metai taip pat at- P° šflvi» kai štiku Per<lur- ža;Kongresas Pasideda 7 ge

dami. Voikovos sako, kad tai g°zes, ° susisiekimas Amen- 

buvęs baisus vaizdas. Grindys kos> Lietuvos ir Afrikos ne

pasidarė slidžios, kaip sker- Sred eina.

dykloj, lavonai gulėjo baisiose; *r v*stb k}l a* galiu šiuo

pozose. Tik vienas Jurovskis tarpu pasakyti apie kelionę ir 

buvęs ramus. Jis rankiojęs Kongresų

Kuomet Dr. Caldwoll pradėjo 
praktikuoti medicina 187 5 reikalas. 
Iaksatyv,ų nebuvo taip didelius, kaip 
šiandie. Žmonės gyveno normaliai, 
ramiai, valgė paprastą, sveiką valgį 
ir apščial turėjo tyro ore ir saulės. 
Bet net anais laikais jau buvo nuo 
sukietėjimo stiprių vaistų ir laksaty- 
vų, kurių Dr. Caldtvell nepripažino 
tinkamais imti ) savo vidurius. To
dėl jis išrašydavo savo neeeptą savo 
pacientams.

Vaistas nuo sukietėjimo, kuri jis 
vartojo savo praktikoj ir kuris at
sirado aptiekose 1892 m. vardu Dr. 
(’aldvvo’.i’s Syrup Pepsin yra skystas 
augmenimis vaistas, skirtas moterims, 
vaikams ir senyviems žmonėms ir 
kaip sykis jiems reikia tokio švel
naus, saugaus i.r malonaus vidu
riams stimulanto, kaip Syrup Pepsin.

Po jo sėkmingą vadovybe šis vals- 
I tas Įrodė savo vertę ir dabar labiau
sia perkamas skystas laksatyvas vi- 
Kjme pasu lyje. Tas, kad milionai 
butelių vartojama kasmet, rodo, kad 
jis Įgijo žmonių pasitikėjimą. Tas 
pat vaistas pašalina galvos skaudėji
mą, geltą, išpūtimą, nevlrškininą, 
netekimą miego ir apetito, blogo kva 
po, vidurįų suirimo, slogų ir karš-

Milijonai šeimynų dabar neapsei-

SUKAKTUVIŲ METAI.
“Metai po metų skrieja ir 

mainos” — yra pasakęs vie

nas mūsų poetų. Ir iš tikrųjų: 

ar seniai, rodos, prasidėjo 

1929 metai, o štai jau ir 1930 

m.

Visi laikraščiai šiuo tarpu 

užsiėmę raginimais organizuo

tai ir iškilmingai minėti vien 

Vytauto Didžiojo sukaktuves. 

Tos didžiosios sukaktuvės lyg 

ir temdo visas kitas sukaktu

ves. Bet dar yra ir kitų skau

džių ir malonių sukaktuvių.

1930 metais sukanka 700 

metų nuo to laiko, kada Vo

kiečiu Ordenas įsikūrė Prū-

spaudos. Todėl, minėdami tas 

skaudžias sukaktuves, turime 

pasiryžti nepasiduoti engė

jams ir dar labiau jų nepri

sileisti.

Ligi šiolei paminėtos sukak

tuvės yra liūdnos. Bet amžius 

vargusi lietuvių tauta turėjo 

ir džiaugsmingų įvykių.

Bent kelių tų įvykių sukak

tuvės sukanka taip pat 1930 

metais. 25 metai atgal, būtent 

1905 metais, lietuviai turėjo 

laimingus metus. Ta laimė 

pasireiškė bent .keliais įvy

kiais.

a) Vienas žymiausių tų me

nes dešiiumetines sukaktuves, 

bet labai ir labai mums skau

džias. Tai Vilniaus užgrobimo 

sukaktuves. Bet šių sukaktu

vių proga mes turėsime ypa

tingai pasiryžti taip tvarkytis 

ir laikytis, kad Vilnių tikrai 

atgautumėm. Kaip lygiai prieš 

700 metų įsikūręs Prūsuose 

Vokiečių Ordenas skriaudė 

mūsų kraštų, taip dabar len

kai, “įsikūrę” mūsų pačių 

žemėse, nuolat mus skriau

džia. Bet kaip mūsų senuoliai, 

kovoję beveik 200 metų už tė

vynę, galutinai laimėjo, taip 

dabar ir mes, dešimties metų 

Vilniaus užgrobimo sukaktu

vių proga, pasiryšime taip 

kovoti, kad kovų laimėtume.

TIKIT, AR NE?

AT AGE 83

na be Dr. Caldwell*8, Svrup I’epsin 
Ir jei jį kartą pabandysi, tui visada 
jo butelĮ turėsi namie netikėtam at- 
sillk^nui.

Ypatingai malonu pabriežti, kad 
daugumą jų perkasi motinos sau - ir 
savo valkams, nors Syrup Pepsin 
tinka ir senyviems žmonėms. Visose 
aptiekose jo, parduoddma.

Buvęs “Draugo”
Darbininkas.

Red. Prierašas. Federacijos 

Vėliau lavonai buvo išvežti 'paskirtoji komisija nusprendė 

krovinių automobiliais už[organizuoti dvi ekskursijas: 

mesto, o Volkovas paruošęs vjenq, į Euchoristinį kongresų 

mėsininkų' kirvių, atsargų ben, kartu su visais Amerikos ka

zino ir sieros rūksties su lat

viais nuvyko lavonus sunai- Romų. Pirmoji ekskursija iš 

kurti- z. New Yorko išplauks balandžio

Lavonai buvo sukapoti į 93 d. laivu “Rochambeau”, o

brangenybes, maustęs žiedus. 

Volkovas taip pat pradėjęs 

mauti nuo pirštų žiedus.

Rašo Klaipėdiškis.
Lietuviški cicilistai tol bu

vo galingi, kol atvažiuodavo 

grinorių iš seno “krajaus”. 

Dabargi cicilistais yra tik 

tie, kurie dar vis save grino- 

riais skaito, ir tie, kurie iš to 

turi naudų.

Well — Grigaičiui už tai nėra 

ko pykt ant Valonio, jog tai 

jo mokinis.

Reinklte tuos Profesionalus 
ir Biznierius, kurie garsinasi 
dienraštvj “Drauge”.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

I SPECIALISTAS 
———— j Taigi nenusiminkit, bet eikit pas

Kaip tik lietuviškų cicilis- “kp1 specialistą, ne pas koki nepa-
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro

tų sąjunga nuvažiavo ten, iš

smulkius šmotelius; ties ša-Įantrojį _ gegužės 17 d. laivu 

elitą išaugo kruvinas žmogie- t“ROma”. Iš lietuvių į Euclia- 

nos kalnas, iš kurio kyšojo d-[rištinį kongresą jau pasirengę

Tad matoma, kad 1930 me- £?* k“toi ’“k’> 

tai - sukuktuvią .netal, kn- gį' kruvin!, lnasę laist(-, sie. * as «erk kun- J' Ambolas 

riuos visi turime paminėti."

talikais, o kitų j Lietuvų per'kur niekas negrįžta, nuo to lai 

ko ir raudonieji kaklaraiščiai 

atpigo. Na gi, ir kas dar drį

sta sakyt, kad lietuviškas ci- 

cilizmas nieko gera visuome

nei nedavė?

Bet kaip? Atsakyti galima vie 

nu sakiniu: privalome būti 

geri katalikai ir tėvynę mylį

ros rūkštimi, benzinu ir (le

is Hartford, Conn. ir gerb 

į kun. J. Švagždys iš Montello,

piliečiai. O tą pasiekti galime :)ties _ neužteko. 

a) uoliai pildydami Dievo bei 

Bažnyčios įsakymus, b) steng

gino. Teko kelis kartus vyktjį jfasgi Vienos ir kitos ekskur- 

Jekaterinoburgan, kad dau

giau atvežtų benzino ir rūkš-

sijos reikalais kreipkis 

“Draugo ofisų.

— Tai baisus reginys, 

pabaigė paskot Volkovas,

Grigaitis ir Valonis, tai du 

vandens lašu. Pirmasis nieko 

gero nemato pasaulyje be ei- 

cilizmo, o antrasis — be ko

munizmo. Be to, da antrasis

j'laiks nuo laiko iškolioja Gri- 

aitį už neprogresavimų.

J-.
—=—f------------ —------------------------------------- ---------------------------

suose ir iš čia beveik per du tų įvykių buvo taip vadina-Įdamies tinkamai suprasti ir net Jurovskis ir tas į galų ne-’ 

'.nai “Didysis Seimas” Vii- atlikti savo pareigas. Kadangi;i9laiw> ramumo įr pasakįka(1
šimtu metų puldinėjo mūsų 

kraštą, kolei pagaliau Vytau

tas Didysis garsiuoju Žalgirio 

mūšiu sutriuškino jų galybę. 

Šios sukaktuvės yra skaudžia* 

ir tuii mumyse sustiprinti pa

tvarų kovose su priešais, nes 

kaip mūsų senuoliai beveik 

per du šimtu metų atrėmė 

priešų-vokiečių puolimus, taip 

ir mes, su tokia pat patvara, 

turime gintis nuo dabartinių 

priešų, kurių atskiri žmonės 

ir ištisos tautos daug turi, o 

ypačiai mes, lietuviai.

Taip pat 1930 metais suei

na 275 metai nuo to laiko, 

kai jio daugelio amžių mūsų 

laisvų tėvynę pirmų kartų pri

slėgė rusų letena. Tai buvo 

1655 metais. Tada rusų ka

riuomenė įsiveržė Lietuvon ir 

užėmė Vilnių, Kaunu ir kitus 

Lietuvos rytų dalies miestus. 

Tais pačiais metais vargino 

lietuvius ir švedą, kure, su

sikivirčiję su lenkais, traukė 

e per Lietuvų su jais kariauti. 

Apie tuos įvykius dar ir da

bar mūsų bobutės užtraukia 

ne venų graudngų danelę...

Tos sukaktuvės mums pri

mena ir vėlivesnius vargus, 

kuriuos dar dažnas is mūsų 

yra pats kentėjęs spaudos 

draudimo metais. Anas rusų 

įsiveržimas buvo pirmutinis 

dfžingsnis prie pastarosios prie

tai padaryti nelengva, tai tu 

rime organizuotis ir šviestis 

skaitydami gerus laikraščius 

' bei knygas, lankydami kur

niuje. Šios sukaktuvės yra 

minėtinos todėl, kad Didysis 

Seimas, dar rusų imperatoriui 

mus spaudžiant, išdrįso rei

kalauti Lietuvai autonomijos, 

t. y. savarankiškumo. Taigi' Tat visi tinkamai ruoškimės 

po tiek vargų ir priespaudos ,jr ženkime į sukaktuvių me

tame seime buvo ištarta lais-1tusi

Triūkių Stasys
“Š.”

sus.

Periodinei Skausmai
Labai palengvinami su 

ORANOEINE MILTELIAIS 
Milionai kasmet suvartojami per 

vir# 30 metų
NEKENKIA

JŪSŲ APTIEKININKAS PARDA
VINĖJA IR REKOMENDUOJA 

ORANGEINE 
MILTELIUSvės mintis, kuri šiandien 

daug platesnėje prasmėje yra 

realizuota. Ar tai ne bran

gios sukaktuvės?!

b) Antras tų pačių metų 

džiaugsmingas lietuviams įvy

kis, tai išleidimas pirmųjų 

laikraščių pačioje Lietuvoje 

po spaudos atgavimo. Šiandien 

mes galim daug kų, Įdek tai 

cenzūra leidžia, sužinoti, iš

mokti iš laikraščių. Dabar tik 

suprantame, kaip turėjo būti 

sunku, kai jie mums buvo 

draudžiami. Todėl mes del jų 

kovojome ir tų kovų laimėjo

me pirm 25 metų ir, sulaukę 

pirmųjų savo laikraščių, 

džiaugiamės.

c) Trečias, gal svarbiausias, 

tų metų įvykis, tai tikėjimui 

bent kiek laisvės suteikimas. 

Tai buvo irgi 1905 metų pa

vasarį. Nuobodžiauja ir ne

rimsta žmogus išorinių priešų 

spaudžiamas, bet dar sunkiau 

yra žmogui, kada varžo ta j jo 

dvasios reikalai. Taigi it mū

sų tauta, ilgai varginta tikė-

(f JAUNIMO VADAS

Vadovavimo meno ir orga

nizacinės praktikos laikraštis.

1930 m. eis kas mėnuo.

Reikalingas visiems 
mo vadams.

jauni-

Kaina metams 3 lit. 

Adresas: Kaunas, p. d. 88

10c 25c

Feen-amint
The Laxative

Mėgsta ]} vis) * 

Skanus fcramtimui

mint, taip kaip gunu.

LIETUVIU 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 ProgTamus Rengia

10S. F. BUDRIK, Ik.
3417-21 So. Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705

fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką lr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Seope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik- 

iras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy- 
Vutnas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenejusią, jsl- 
kerėjusią, chronišką ligą, kurĮ ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rnmas 1016
20 W. JACKSON BLVD. ’

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

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1
po pietų

25*
— yra 
gera kaina 
už gėrę dantų 
košelę—

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Larve Tube

25*
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LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL, ” ir kaimynus atsiveskite. Šia

me susirinkime bus raportai 

įvairių komisijų, turp tų. ir ra 

portas taksų komisijos, kuri 

konferavo su miestelio valdy

ba. Išgirsit, kų ji nuveikė ir

Radio Stotis AJJ.
X Kat. Federacijos 12 sky

rius šauniai darbuojas. Sausio 

26 d. laikė priešniotiii! susi-!kl( tolfau veiks' 

rinkimu, 'par. mokyklos kum-> 

barv, kur dalyvavo atstovai Tai» >’ra <luu« ir kitokh-' 

iš visų draugijų. dalykų “varstymui.

Perskaitytas kvietimas į Lie t 
tuvių Kat. V. V. 7 Konferen- Į 

cijų, kuri » įvyks vasario 23

Raštininkas.

d., 2 Vai. po pietų, Dievo Ap

veizdos par. salėje. Chicago, 

III. Kvietimas vienbalsiai pri

imtas ir išrinkta 5 atstovai.

CHIGAGO HEIGHTS, ILL
Netikėta mirtis.

Žmogui rodosi nėra nieko 

Toliau buvo renkama nau ja! ^^rinto. daug kuomi jis

valdyba 1930 m. Valdyba liko ™PĮ«asi, mėgina, siekia. Jis 

vienbalsiai užgirta senoji; da- apsisaugoja nuo bado, šalčio,

rinkta tik korespondentas. 

Federacijos 12 sk. valdyba

yra darbšti. Ji daug gerų dar 

bų yra nuveikusi kaip Bažny-

nelaiinių. Vienok mirtis yra 

jam užtikrinta. Bet jis kuo 

mažiausiai ja tesirūpina. Ir 

dažnai randa jį neprisirengu-

čios, taip ir Tėvynės labui. Jų

vardai jau buvo paskelbti savo tarpe, bet jo geri dai--

ii Drauge n

Toliau sekė raportas iš 12 pavyzdžiai ilgai pasilieka gy- 

skyriaus rengiamo vakaro, ku vųjų tarpe šiame gyvenime,

laikymui aukojo dideles au

kas. lr susirgęs, kų turėjo su

taupęs, užrašė bažnyčiai. O 

kad kas nepaverštų nuo baž

nyčios, pudarė testamentų val

stijos teisėmis.

Parapijonys apgailestauja

DRAUGAS
18 .1 ■ "-R1" I ■

metais, kaip tai: Šv. Baltra

miejaus dr-jai jos sukaktu

vėse — $100.00, Marijonų

meruoti. Organo prižiūrėtojas

liko tas, pats S. Matulėnas, ku

ris maloniai patarnaus norin-

prie Panelės Šv. altorio pasi

meldė ir padėjo gelių pluokš- 

tų.

^trečiadienis, Vas. $
?■-.; ■■■r - .■MBaegggĮggags

Kolegijai — $30 (Amžinas na- tiems užsiprenumeruoti.

rys), taipgi daug bažnyčios ir 

tautos reikalams.

Pereitais metais draugijos

a. a. Antano Zapalskio, kaipo ;<nygynas tapo padidintas 30

gero kataliko, draugo ir di

delio bažnyčios rėmėjo.

Lui Dievas suteikia jo sie

lai amžinų atilsį aname gyve

nime.

Bėglias.

VVAUKEGAN, ILL

Iš Dr-jos Šv. Antano Darbuo
tės.

naujų knygų, kurias nariai uo 

liai skaito.

Apkalbėjus bėgančius rei

kalus, sekė naujos valdybos 

'rinkimas. Įnešta, kad valdybų 

pasiliktų ta pati ir šiems me

tams. Visi sustoję ir delnų 

plojimu tam pritarė. Nutari

mų raštininkui J. Jakučiui 

atsisakius, dėl svarbių prie

žasčių, jo vieton išrinkta J. Ši-

mulynas. Finansų raštininkas 

Sausio 12 d. Šv. Antano dr-įy. Urbaitis taipgi* atsisakė ir 

ja laikė mėtinį susirinkimų. j0 vieton įšrįnkta B. Mačiulis. 

Iš pranešimų paaiškėjo, kad į Nauji reikalai,
pereitais metais draugija į Gana plačiai kalbėta apie 

jubiliejų.daug pasidarbavo tautos, Baž- Vytauto 500 m.

i nyčios ir išeivijos (jaunimo)

Šis susirinkimas buvo labui 

gražiai vedamas. Malonu į to

kius susirinkimus atsilankyti.

Šv. Antano dr-jos valdybų 

šiems metams sudaro: pirm.— 

P. Bujanauskas, pagelb. — L. 

Žigas, nut. rašt. — J. Šimu- 

lynas, fin. rašt. — B. Mačiu

lis, ižd. — P. Kapturauskas, 

iždo globėjai: S. Rajumus, P. 

Kajdelevičia, J. Bakšys ir A. 

Malinauskas. Tvarkos prižiū

rėtojai — V. Venslauskas ir 

Pr. Dapkus, vėliavos nešėjas 

— S. Urbonas, knygius — K. 

Burba.

Laimingos dr-jai darbuotės 

šiais metais!

Draugijos Koresp.

Vienbalsai nutarta rengtis
CHICAGOJE

labui. Suorganizuota basebolo, prįe to jubilėjaus apvaikščio- 

ratelis, kuris jau praėjusį se-,jįni0> Išrinkta tam komisija: 

zonų gražiai pasirodė prieš ki-(p}riT1. _ p. Bujanauskas, J. Ši J

bai, maloųus būdas, gražūs tus tymus. Dabar suorgani-> mulynas, F. Sidaravioia ir S.

zuota basketbolo 

gerairiam ir-gi

ratelis ku- Giedvilas. Tikimės, kad tų 

sekasi. Jau patį padarys ir kitos draugi-

r,s įvyks 16 d. vasario, Sv. pereidami iš kartos į kartį. supliekė kelelį daug stiprės- j0S; 0 tuomet itomisijos turės 

Antano par. saloje. | Antano Zapalsko jau nėra nių Kaukegano ratelių. Gavę Savo susirinkimų, kuriame

Tai bus vakarų vakaras - gyvųjų tarpe. 'pakvietimų lošti su Keioshos bus sutvarkyta visas reika-

stipriu tymu, ir ten mūsiškiai jus<paminėjimui Lietuvos Nepri-į Gailimės jo netekę, 

klausomybės 12 metų sukak- j A. a. Antanas žapalskis bu- 

tuvių. vo linksmo būdo, geros šir-

Federacijos skyrius visu dies, geras tėvynainis; tvirtas 

smarkumu rengiasi, kad tas katalikas, tikras Kristaus ka- 

vakaras butų šaunus ir ipa- reivis. Jis buvo lietuvis ir lie-jnių, savo tarpe! Nors lėšos ir 

vyzdingus. P. Ona Rašinskie-1 tuvių ir svetimtaučių tarpe. Ilabai buvo didelės, kuomet

nęs vedama Moterų Sąjungos Kaipo katalikas jis galėdamas 

Jaunamečių kuopa sulos juo- neapleisdavo šventų dienų šv. 

langų komedijų: “Giliukingus Mišių. O apsileidėlius karštais 

Vyras”. Lošime dalyvaus: J. žodžiais bardavo. Jis tikėjimų 

Rasinskaitė, J. Žilvičiutė, O. nuo priešų gynė.

Kimiliauskaitė, F. Semetuls- 

kaitė, E. Vaičiūnaitė, F. Šilei- 

kaitė, B. Stulginskaitė, A. Ja

nutaitė ir A. Kučinskaitė.

Taip pat dalyvaus parapi

jos choras vedamas varg. A. 

Mondeikos, kuris gražiai gie

da bažnyčioje ir dainuoja mu-

* sų vakaruose.

Taigi vasario 16 d. bus pro

gos išgirsti gražių dainų ir 

— pamatyti juokingų komedijų. 

Bus ir įžymių kalbėtojų. Vi

sas to vakaro pelnas skiria- j 

mas steigiamai Bernaičių Ko!

t
legijai. Kviečiami visi cicerie- 

čiai ir apielinkes lietuviai at

silankyti 16 d. vasario į para

pijos salę.

X Saus. 26 d. daug cicerie

čių dalyvavo ‘Draugo’ kone. 

Visiems labai patiko. Bet pa

geidauja, kad kitų sykį kon

certo pradžia būtų nuo kokios 

5 vai. vakaro, kad daugiau 

būtų laiko programui, kad 

nenusitrauktų iki vėlumos ir 

po programos galėtų, kas 

nori, da pasilinksminti.

X Poną J. Budriko progra

mai per radio ciceriečiams la

bai patinka.

,X Nesenai Ciceion buvo at

silankęs p. L. Krikščiūnas, 

užrašynėti rėmėjus Liet. Vy

čių Chicagos Apskričio “Dui-

nos” choro. Radio Stotis AJJ

užsirašė ir gavo veltui bilietų 

į rengiamų koncertų, kuris į- 

vyks 16 d. kovo (Mareli), Kini 

bąli Hali.

Cicero Lietuvių Pagerini

mo Politikos klubo mėnesinis 

susirinkimas bus šiandienų, 

Lukštienės svetainėj, 1500 K. 
49 Avė. 7:30 vai. vak. Malo

nėkite visi nariai atsilankyti

T0WN OF LAKE.

nugalėjo.

Valio, mūsų jaunimui!

Garbė draugijai už suprati

mų, kaip palaikyti mūs jauni

reikėjo supirkti uniformos, 

bet nėra ko gailėtis, nes tiks

las gražus.

Iš draugijos atskaitų pasi

rodė, kad šv. Antano dr-ja

Dr-ja Šv. Antano nutarė 

priklausyti Katalikų Federaci 

jai.

Dienraštis ‘ ‘ Draugas ’ ’ ir 

toliau pasilieka draugijos or- 

!ganu. Pirmininkas kvietė na-

Bažnyčios ir mokyklos iš- daug yra aukojusi pereitais

NEIS TABU, KAD 
SEREAT!

Jus valgote keninius valgius,
kur yra benzoate of soda, jus
geriate dirbtinai lolioruotus ir ■
pagardintus gėrimus, jus per-
daug valgote, jus nepasimanka-
tinate tyrame ore ir permažai
miegate, — nejstabu tad, kad
sergate! Laimei yra tikra pa
gelba:

TRINERIO KARTUS VYNAS— rekomenduotas daugelio dak
tarų — greitai palengvina blogą apetitą, nevirškinimą, sukietėjimą, iš
pūtimą, nervingumą, galvos skaudėjimą Ir kitokius vidurių suirimo 
simptomus. Imk jo reguleriai dozose, ant butelio paženklinta! "India- 
napolis, Ind., — Trinerio Kartus Vynas man pagelbėjo daugiau, negu 
visi kiti vaistai, mano imti per 4 metus mano trubelio, Edw. A. Riley."

Pirk butelį ir pradėk šiandie! visose aptiekose.

— Butelis DYKAIBandymo u 1 * " 1
Siųsk Jos. Triner Co., Dt. 13 
1333 Ro. Ashland Avė., Chi
cago, ir gausi sempelį dykai 
Vardas ..........................................B ėi k'l . . . . .
Miestas ................. Vale.........

triner’s
BITTER
WINE

TUBBY

TAU« ABOOT HAttb LUCK, 
REfeE t’UE BEEM PtAVIU' 

AOOKEV FCOH SCHOOL ALL
AL’ I 4UST MOuJ 

fŽEMEMGE(2.E-0 IT

X Panelių Z. ir K. Bartkai- 

čių, sodaliečių, tėveliai minėjo 

“sidabrines” — 23 m. ženybi- 

nio gyvenimo. Sodalieija lin
ki*. jiems sulaukti ir auksinių 

sukaktuvių.

£

Trupinėliai.

X Antroji iš eilės sodalietė, 

tai yra p-lė Paukštaitė, sau- , 

šio 25 d. priėmė moterystės 

Sakramentų. Šliubas buvo iš- Į 

kilmingas. Trys kunigai daly- ■ 

vavo, choras giedojo, bažny

čių buvo gražiai papuošta. Per 

šliubų giedojo solo “Avė Ma

ria” ir “I love you truly’

Šodalicijos pirmininkė p-lė 

Sopliia Jurgaitė. Gražu įspūdį 

darė bažnyčioje susirinku-

rius kuodaugiausia užsiprenu-' siems, kuomet jaunoji nuėju

• ’ 1 <
ROCKfiOKC

s tikti n c

ė. S, &{£•

.-<■ f *

RCūk ISLAND

VA -LA SALLE 'L

, VVAUKEGAN I I
’ ' ' II

♦ 8*' t

•ši-W!l| -i v 

“ ^,FCH!CACO VMS.

i'.:
CHICAGO
HEICHTS

Dauguma žmonių turi šeimynišką ratelį
Jie turi giminių kitose vietose, — kaikurie jų gyvena arti, 

kiti toli. Ir jie palaiko ryšius... per telefoną. Yra lengva pašauk
ti gyvenančius kitur ir ištikrųjų smagu yra palaikyti ryšius su 
savaisiais.

Sūnūs ir dukterys toli mokykjoj... vyriausias sūnūs gal būt 
jau dirba kitame mieste... jusų pačių tėvai gyvena sau paprastoj 
vietoj... draugai išsikraustė... visi jie yra taip arti, kaip jusų te
lefonas.

Kaikurie turi paskirtas valandas kas savaitę tokiems pa
šaukimams, kurie taip daug reiškia. Iš savo namų jie patelefonuo
ja tiems, su kuriais norėtųsi pabūti. Išbandyk tą. Maži iškaščiai ap
simokės keletą sykių.

Pašaukimas į vietas 60 iki 300 mailių alsiu ) 
Motl.s-|-stot| dienos laiku nupigintas tiek. kad 
tas Amerikos žmonėms sutaupys virš $3.000 
«00.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

BELL SYSTEM
One Policy • One System - Universal Service

rhe_ Saturday Blues.
OOiO'T 1ALK TO Mfc. ABOOT A 

HAftO LOCK, t <SCT 
MY OMONi SELF u OIDAO'T I 

PGACTICE MY MUStC LESSOKJS 
FOR. A HOOR T ES1 E R D AY 
BE FORE MY MOM TOLO ME 

MY TEACHER \t)W> SlCK' 
fcODYX GOT V0ORSE LOCK

Šv. Cttiilijos cRurus ret^iu 
šokius vasario 19 d., Coųper 
Carlton viešbuty, Crystal 4»ll- 

room, 33 ir Hyde Park Blvd. 

Kviečiame jaunimų atsilanky 
ti ir paremti mus chorų. Vi

siems žinoma, kad townoflei- 

kiečiai atsilankusienm duoda

“good time”. Omega.

□3XE=t

Nepamirškite išgirsti Lietuvių Dainas per Radio kas 

nedėldienj nuo 1 iki 2 valandos po pietų. Kas ketvergį, 
nuo 7 iki 8 vai. vakare. ProgTamų duoda Jos. F. Budrik 
Muzikos Krautuvė.

Taipgi nepamirškite įsigyti šiuos nau jus ■Columbia 

kordus. Rekordų kaina 75c vienas. Siunčiame ir į -ki-Rekordus 

tus miestus ir Canadų.

AIDO CHORAS

SESERYS PAULIUKONIUTtS^
16153F Onyte

Oi, Dainos (A. Bačiulis)

ANTANAS VANAGAITIS, Baritonu
Su Orkestrus Akompafu.

StHlg

Song ?

16152F Pasaulis Stovi (A. Vanagaititą 

Man tik rodosi (A. Vanag&iįifc

K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STA»fc
16151F Oi, Berneli Vienturiu 

Mielaširdystė

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
1615OF Čigono Meilė (Valcas)

Pavasario Sveikinimai (Valcat?)

MAHANOJAUS LIETUVIAKA MAINERIŲ 
ORKESTRĄ

Singing by: A. Šaukevičius and J. AViclialonis 

Fr. Yotko, Leader

16149F Atie Rudenis Užšalo 

Baltos Rankeles

F. STANKŪNAS, Baritonas
16146F šalčiai lr Merginos '

Linksmas Amerikietes

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ 
ORKESTRĄ

16147F Katrutes Polka

Klaipėdos Polka ,

A. VANAGAITIS SU ARMONIKA, ĮGROJO ĄKIRĄS
16148F Senelio Polka !>

Jaunas Senis !

A. Vanagaitis ir Akiras, Pasikalbėjimas su' Armonika

JOS. F. BUDR1K, Ine.
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705
as

s

AEY AUO’T HEY? H0u) 
A8OOT MY GRALTPOP? OMCE 

HE COUtOVĘ 8OU6AT A FARM 
FOR A SOAJG.THAT'S GOT A C.ITY 

OKi IT /OOL), AM' L0OO.TH ASO U T 
A HOM’RED MltLYOSJ OOLLARS 
- I.GOESS IF HE DAOOA B006HT 
IT YOU DOOULDIO'T s>ee ME 

ViALKUO'AROUIOO HH.E THIS VO 
BE ClOlM' IM A GOLD AUTOMOBILE1

f

—
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CHICAGOJE
Roseland — turflo vakarą 

seserų pagerbimui. Uždirbo 

$100.00. Atvežė narių adresus.

VIENAS ŠALTIS PO KITO ™ ww A K

DVIEJŲ VALANDŲ POIL
SIS NUO DŽIAZO

buvo sunki, bet šiandien vi- Į Naujų narių turi 54.- Narių už

si džiaugiasi jos veikimu. Už simokėjusių 108. Mėn. duoklių tą.

Jei naujas Saitis atairanda nespė- j 
jus senam išeiti, tai jums reikia dau į 
Kinu atspurinės jėgos ir jus galite 1 
jos jgyti imant I'ather John’s vais

tai ačiū priklauso kun. A. $62.90. Skyrius sutartinai dar-

Lankui, nes jo rūpesčiu ir pas- buojasi. Sus-mai įvyksta ir

tangomis tai įvyko. labai skaitlingi.

oii... • • Brighton Park — turėjo
Sodalicijos orgamzavnnos ° ainn™

, , , . . . ... bunco . Uždirbo $100.00.
metu, kartu būrėsi ir vaiki- _ , , , , . ,

Prie vajaus rengiasi kovo 4

instrumentu, taip vadinamų Mergaitės nusigando, kad“vai !įi<?ną; M6n\ duokUJ. $23<0°- 

“kobza-bandoura . Šis instru ^Įnai gjjį gerįau gyvuoti, bet en»ia nan0 Į>a»el ,nnui Aa'

mentas ne savo forma, bet šiandien ]<fj, kitq. matome. Ar į <aLlenę P’ n naUlt’ 

skambėjimu gana panašus į tik ne pavarg0 vaikinai besi. AVest Pullman - kiek laiko 

mūsų kankles. Vassyl Yemetz organizU(xlaniiį Gerai, pasU-^kyr- SU^UUU <>n-

• . j • _ .Iro nauTufAVdutn ,J_niAu (Jn_

Praeitų sekmadienį Civic 

teatre įvyko ypatingas koncer 

tas, kurį davė ukrainiečių pa

triotas ir muzikas Vassyl

lemetz ypatingu savo tamos naį j Vardo draugijų.!

I

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

Telef. Canal 1712-0241
SU senoviškus tyras ir sveikas ViUando,; 2 ,u 4 p. p. rudeliai, 

vaistus, maisto pavidale, lengvai i ,r Ketvergala vakare
Imantas net 1 nedrūtą organizmą, Į
kur is budavoja naują jėgą kariauti I
prieš šaltį ir koau'.į. Jis švelnina j Ofiso Tel. Vlrgtnla 0036 
ir gydo alsavimo kanalą. Yra švel- I 
nūs liuosuotojas lr todel prlgelbsti 
■išvalyti vidurius lr jo tyras maistas 
budavoja naujus raumenis ir jėgą.

Saugus imti, nes neturi alkoholio 
nei pavojingų nuogų.

Telefonas Boulevard 1929

OR. S. A. GRENZA
Ofiso Valandoj 9 IU II, 1 IU I 

dieną. Ir Iki 8:80 vakara

4608 S. ASHLAND AVE.
Netoli 4lth Straat Chicago. HL

pasirodė esųs pilnoje to žo-'^ite, (tik ne ant visados), o ’tre ^atstovauta. P-nios Gū

džio prasmėje virtuozas • ban-: pasi<uį imkitės darbo, nes pas 

douristas. Per porų valandų lnus daug yra gerų vaikinų, 

jisai žavėjo savo kiaušy tojus, 'norinčių draugijinio darbo, 

kurių gana gausiai buvo su-1 j_______________

sirinkę. Jisai skambino gra- ■ Sodaiicija labai atjaučia , , . .

žias ukrainiečių liaudies melo- !p.lės Onutės nusiminimų ir nan?- )>ajull svet. paimta, ko 

dijas ir tautinius kurinius, lTtpestj. Mat, jos motinėlė1™ 9 d‘ Bus ba™y,L1°Je nnk’ 

kas šį koncertų sudarė retu Marijona Sudeikienė sunkiai ka^a‘

ir ypatingu. Tai buvo geras 

dviejų valandų poilsis nuo įsi- ^sveikti 

galėjusio džiazo.

’džiunienė ir Šlegienė ėjo per 

namus ir prirašė 10 naujų na

rių.

Marąuette Manor — sus

inai įvyksta ir gaunama nau

Elk.

IŠ FEDERACIJOS -CHIC. 
APSKRIČIO RAŠTINĖS

: serga. Linkime greitai pa-

Cicero, III. — 

rengiasi pirmų 

gavėnios. Turės

prie vajaus 

sekmadienį 

bažnyčioje

FATHER
JOHNS

VAISTAS

NUO
KOSULIO 
ir SLOGŲ

! D1DIMA JECAS IR STIPRINA RAUMENIS

NĖRA JOKIŲ NUODŲ

Rezidencijos: Vau Buren 5818

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 Iki 4 ir 6 Iki 8 v. v.
Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 

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

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street 
Kertė So. Weetern Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2189 80. Leavltt Bt. 

Tel. Canal 2889
Valandos: 8-4 po pietų lr 7-9 v. v. 

Nedelloj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. lr Res. Tel. Hemlock 2874

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

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESLAN AVE.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tat Canal 4744 RepubUo 4444

Ofise Tel. Canal 2118 
I

X Nek. Pras. P. Šv. Sodali- rinkliavų. Sus-mai įvyksta, 

cija rengia “Valentine Par- gaunama naujų narių.

Įty”, vasario 9 d., parapijos j (Vest Side — turėjo “bun-

;są»je,46 iv W„od gatvė. Kvie;C0... uždJrbo $30.00, vajaus sukalbėj0

ciainc lb kitų kolonijų M>da-j vakarienė bns kovo 4 dienų gerb. Motina Maria.

Bendrojo katalikiškų drau- atvykti, susipažinti ir,įr rinkliava bažnyčioje.

gijų veikimo ir vienybės ju-
linksniai laikų praleisti.

Omega.dėjimas pastaruoju laiku žy

miai 'pradėjo eiti pirmyn. Veik i > i

IŠ Š. K. A. K DR-JOS CEN- .visose parapijose draugijos y- 

ra susidomėjusios šaukiamą

ja L. Katalikų Konferencija, 

kuri įvyks vasario 23 d., 2 f Šv. K. A. Rėmėjų Dr-jos 

vai. po pietų, Dievo Apveiz- iCentro sus-mas ivyko sausio

TRO SUSIRINKIMO.

Šv. K. A.

Perskaitytas laiškas iš K. 

Feder., kviečiantis į L. K. V. 

Valstybių 7 Konferencijų. Pri

imtas ir išrinkta 5 atstovės: 

O. Reikauskienė, J. Čepulienė, 

A. Mažeikaitė, S. Jurgaitė, S. 

Junokienė.

Namų Tel. Lafayette 0098

tarta rengti vasario 23 d., Šv.' DR. A. L YUŠKA 
K. Vienuolyno auditorijoj. Bi- j ofisas
lietus dalyti po $1.00. 1900 S. HALSTED STREET

Pildant Seimo nutarimus,;

nutarta pradėti organizuoti i 

jaunamečių skyrius no koloni-

I
jas-

P-nia B. Lindžienė įnešė —

surengti “pantry party”. Nu- Tel. Wentworth 3000 

tarta surengti apie Velykas.

Sus-ma uždarė pirm. A. E.

NAMAI

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

Ofiso Tel. Victory 4898 
Resldencljos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusu Gydytoju lr Chirurgas

Specialistu Moteriškų, Vyriškų
Valkų tr visų chroniškų Ilgų

Ofisu 8101 So. Halsted St. Chicago 
arti lįst Street

VALANDOS: 1—8 po piet,
7-8 vak. Nedėliomis ir šventadieniais 
14-18.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAP

Gydo stalgiu lr chronišku ilgu 
vyrų, moterų lr valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis lr seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

Ant. E. Nausėdienė, pirm., 6558 SO. HALSTED STREET
V. A. Galnaitė, rašt. Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Phone Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal su tart)

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

I Nedėliojo pagal sutari}.

ADVOKATAI

Ai A. DUS
advokatas* x x im j o i • x. it- Metinė Centro vakarienė nu-dos parapijoj; visos renka at-’1 •’ “ va * po PĮetų, Uienuo- R Chicagos Ap.

stovus. I yne- USr,111^ a_ldani ’ skričio raportus išdavė B. Bi- į *•»- Randolph 0331-0332
A. E. Aausediene, maldų; . ; vakarais

— 8241 SO. HALSTED STREET
Tel. Victory 0562 

7-9 vai. zakftapart Panedėlio lr 
«j»nyčloa

Pastariioju laiku sekančios P’nia --------- >-------- e ’tautienė
draugijos įmokėjo Federacijom kalbėjo gerb. Motina Maria, j

i narystės duoklę po $1.00: Fil

mų Bendrove, L. R. fo Sus.

Skyrius atstovavo:
1 skyr., — M. Šedienė, J.

Amerikoje Chicagos Apskri-.CeIralrc"f'’ H- Mabšauskienė, 

tys, Aušros Vartų vyra ir mo- ■M- Genienė, A. Kažčnaitė,, 

terų dr-ja (West Side) j/S. Jurgaitė, A. Mažeikaitė, B. | 

Labdaringos Sąjungos 7 kuo-’Kalvutė, M. Laurinskaitė.

pa (West Side). ! 2 skyr'’ ” A' E- Nansedie-

n . . ji nė, M. L. Gurinskaitė, O. Se-Daug dr-jų yra savo duok-! ’ ,
les nusiuntę tiesiai centran, ik Lekienė.

. i , . , -v v,- • j . ! 4 skvr. — A. Genienė, K.todėl Apskričio raštininkui a- • ’
; Ambromavičienė,

pie jas neteko sužinoti.

Telkimės prie bendro veiki

mo, nes vienybėje galybė.

Stud. P. Atkočiūnas,
B. S., rašt.

IŠ SODALIEČIŲ GYVENI
MO.

Town of Lake. — Didelė ir
veikli yra Nek. Pras. P. Šv.|nė’ A’ KuzI™"skien6-

Sodaiicija. Kas cinkienS- T' &reckien6. B- 

Strodumskienė.

a t- z ___________ 9 skyr. — O. Reikauskienė,B v. Komunijos. Gražus pa- ,
v , ‘ • ’K. Andrulaitienė, K. Dainielie

vyzdys kitoms mergaitėms ir1 ’

kartu džiaugsmas tėveliams, i 

nes žino, kad jų dukrelės eina

mergaičių 

mėnesį eina “in corpore” prie

I. 11 So. La Šalie St., Room 1701
Vai. 9-4

OPTEM IT RISTAI
' < .........

Tel. Vlfctory 4279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofiso tr Ru. Tel. Boulevard 8918

DR. A. J. BERTASH
8464 80. HALSTED STREET 

Ofiso vaJandos nuo 1 iki S po 
pietų lr 4 iki 8 vai. vakare 

Ru. 8201 8. WALLACE STREET

DR. S. BIEŽIS

Tel. Hemlock 8181

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
i X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija: 6640 So. Maplewood 
Avenue Tel. Republic 7868

i Valandos 1 — 3&7 — 8 v. V. 
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Metino entro vakarienė nu-

r ■ i swi.jwxJB

DR. ŽMUIDZINAŠ
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 111 

AKUŠERIS
4740 Dorchester Avenue

Tel. Drexel 6323 
Vai.: 8 iki 10 ryto

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden)

1 ADVOKATAS
ll05 W. Adams St. Rm. 2117
* »■■

Telepbon<j'"'Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephpnc Roosevelt 9090OFISAI:

1446 S. 49 Ct. 2924 Vashlngton • Telephpnc Roosevelt 9090 j
1^-2. <-<. Blvd. ! Name.- 8 iki 9 ryte Tel. Rcpub. 9600P Stančm-’ ------------.

. ,,r#1 ct)Sero T#L Kedale 3450-2461 Į
nė, P. .Jonelienė, J. Lekavičiū

tė, J. Doleikaitė.

6 skyr. — S. Junokienė, B.

Lindžienė, E Paulienė, M.

Stankiutė.

7 skyr. — P. Gudžiunienė,

O. Šliažienė.

8 skyr. — A. Sutkienė, F.

Prosevičiutė, T. Bardauskie-

Cįcero €S2 Tel. Kedzie J450-*

Ur. s. a. dowiat
Gydytojas ir 

REZIDENCIJA 
4729 W. 18 PI.
Tel. Cicero >8X8

Chirurgas

Nedėllomle
Bueituua

ne.

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

Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

geru keliu.

Susirinkimui būna skaitlin

gi. Kviečiame nepriklausan

čias mergaites ■ įsirašyti. Iš

10 skyr. — V. Jankevičienė, 

F. Šliogerienė.

Moterų Sųj. Chicagos Aps

kričio B. Bitautienė.

Nutarimai perskaiyti ir 

priimti su pataisa — prie

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

Tel. Kenwood 5107 
Va!.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL

Palengvina aklų Įtempimą kuria 
priežaetim galvos skaudėjimo, 

svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšt]. Atltai 
sau kreivas akis, nuimu cataractua 
Atitaisau trumpą regystp lr tolimą

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va- re«yst«.

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefoną* Canal 2552

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

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Ave. Valandos: nuo,

pradžių, pareigos, gal, atrodo . . .... , 1W 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
. . ? ... į bazaro pelno pridėta $12.00 į Rez. 8641 S. Albany Ave. Tel. Pros-

sunkios, bet paskui vien sma

gumas. Susirinkimai būna 

trumpi ir paįvairinti tai arba

tėle, tai programėlių ir t. t.

Sodaiicija pradėjus antruo

sius metus jau dang per tų

trumpų laikų padarė. Komiai, j T(lwn „f Lak(. _ vaJ,u svc 

jų knygų peržiūrėjimų turėjo 4aini- kovo 9 d Sn8

j»is mliniuke p-lę B. Kalvaitę. I „,ai jvyksta Kkaiuingi ir pri. 

Komisija ir valdyba labai; pajĮonjo naujų narių. Mėnesi-

perdaug. Vietoj $1,466.95, turi 

būti $1,454.95. 6 skyr. atsto

vė — p-nia E. Paulienė nepa- 

Į žymėta.

Skyrių raportai.

pect 1930. Nedėtomis tik pagal su
tari].

IMK T. A. D.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius)

ADVOKATAS
4631 S. Ashland Ave. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800
RESIDENCIJA: 

6515 So. Rockwell Street 
Telef. Republic 9723

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampu Michigąn Ave. 

Tel. Pullman 8950 lr 8377

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

8486 West 19 Street
▼*L: 9—18 ryte, 1—4 p p. 4—t 

v, y. Nedėlioj susitarus.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos valkučiama

Valandos nuo. 10 ryto Iki S va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 
13 pa pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 š. AMHEAND AVE.

Tel. Boulevard 7589

DENTISTAI
Office Boulevard 7043

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4148 So. Ashland Arenas 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tai. Canal 6232

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTIHTA8

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St)

Valandos* Nuo 9 iki 13 ryto 
nno 1 IU 4 vakare

Seredoj pagal sutari]

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North. Side
1579 Mihvaukee Avenue
Utarninke, Ketverge, Subatoj 
Nuo 10 ryto Iki 8:80 vakare

Ciceroj 4847 W. I4th Street
Panedėly, Seredoj, Pėtnyčloj 
Nuo 14 lyto Iki g vakare

Tel. Lafayette 5820

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6659

< DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava 

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po nu/neriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 poVai.

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

Telef. Midway 2880

Tai. Boulevard 1401

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

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

7—9 vakare

25 MEIĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių dcl visokių aklų

JOHN ŠMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

DR. HERZHAif
IR RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas par M 
metus kaipo patyręs gydytojas, ahl- 
rurgas Ir akušeris,

į Gydo stalgias lr chroniškas IV 
gasvyrų, moterų lr valkų pagal nau
jausius metodua X-Hay lr kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

Boulevard 7689 1025 WEST 18 STREET
Bea Hemlock 7891 VALANDOS: Nuo 1» — 18 plotų lt

DR. A. P. KAZLAUSKIS - —
2288, arba Randolph <890.

DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avenue 
▼al.t Nuo I ryto Iki 8 vakaro

labai!

dėkingos p-lė Kalvaitei už 

paiprašymų į savo namus ir 

nuoširdų pavaišinirtių.

Sodaiicija puikiai gyvuoja. 

Jos priekyje stovi nenuilstan

tis mūsų dvasios vadas gerb. 

kun. A. Linkus. Nors pradžia

nių duoklių $.5.70.

Bridgeport — turėjo “bun

co”. Uždirbo virš $50.00. 

Vajui svet. paimta kovo 30 

d. Mėn. duoklių $9.00. Sus

inai skaitlingi ir gaunama nau 

jų narių.

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

T. A. D. yra liuosuojantis,

valantis ir taisantis vidurius 

vaistas, T. A. D. tukstančiai 

žmonių vartoja, o milionai 

dar nežino.

Jeigu arti nėra galima gau

ti, tai kreipkitės po num.

5221 So. Halsted Street 
Chicago, HI.

Tel. Boulevard 6631

Miesto Ofise Pagal Sutari]:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 ir 938 
Tel. Franklin 4177

Telephone Central <984

F. W, CUERNAUGKAS
ADVOKATAS

184 North LaSalle Street 
CHICAOO. ILLINOIS

Nuo 9:30 Iki 6 vai. vak. .
«cal Office; 1900 So. Union Ava. 

TeL Rooaovolt 8710 
VaL nuo f Iki • vat vak.

Ekspertas tyrimo aklų ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Pastcbėklt mano Iškabas

Valandos nuo 9:20 ryto iki 8:30 va
karo. Seredomis nuo 9:30 iki 12 v. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 2 
1‘hona Canal 0622

6 r

' Tel. Armltage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOšAlflS)

Dentistas
1608 Mihvaukee Ave.

Kampos North Ave. 
Northurest Towcr Bldg. Room 809 
Vai.: 9—18 ryto; 1—8:30 vai. vak.

DRi MADRIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. Yards 0994

Resldencljos Tai. Plaaa 8190

VALANDOS:
Nuo 10 iki 18 dieną.
Nuo 8 Iki 8 po plotų.
Nuo 7 Iki P vakaro. "’J
Nedėl. nuo 10 Iki 18 dlsną.
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GRABORIAI:

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 

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

Tel. Roosevelt 2515 j 
Arba 2516

2314 W. 23r<l Place 
Chicago, III.

Simpatiškas — 

Mandagus —

Geresnis ir Piges

nis už kitų patar

navimas.

CHICAGO 

žINiy-ŽINELĖS _
X Šiandie, vasario 5 d. Gi

mimo Panelės Šv. par. salėj, 

Marųuette Parke, 7:30 vai. 

vak. p. Lukšis rodys visiems 

įdomius paveikslu^ iš Lietu

vos.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Tards 1741 ii 1741 
SKYRIUS

<447 So. Fairfield Avenoe 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero T794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAfiKl JE,
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dirbystės.

OFJSA8
008 West 18 Bt 
Tel. Canal 0174 
SKYRIUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel. Victory 4088

Phont. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži kt> 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugiška 
patarnavimų.
Patarnavimas 

visose Chlca 
gos dalyse Ir 
priemiesčuose. 
Grabai pigiai
net už $26. 

OFISAS
•338 South 

Halsted St
Victory 4088- 

88

4424 So. Rockvrell st. 
Virginia

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

' Chicago, 111.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Te,. Roosevelt 7532

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM LOT OJAS

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.

3103 8. Halsted
St. Chicago, IU.

Tel. Victory 11 IK

J E
X P-ni Ona Bandauskienė 

iš Bridgeporto jau sugrįžo iš 

ligoninės. Jai operacijų darė 

dr. K. O’Britis.

X P-ni Gricienė iš Brighton 

parko sunkiai sirgo plaučių 

uždegimu. Jos pasveikinimui 

buvo mažai vilties. Tačiau 

Į sveiksta ir stiprėja. Jų gydo

suomet klausoma šv 

ties.

X Ateinančiame sekmadie

nyje, 9 d. vasario Ij. K. Mote

rų Sųjungos 55 kp. rengia 

Aušros Vartų parapijos sve

tainėje teatrų. Rinktiniai mė

gėjai iš Vyčių Chicagos Ap

skričio vaidins komedijų 

“Nervai”. Atsilankę to veika

lo pamatyti tikrai nesigailės.

Rap.

išpažin-, tuuskas grįžo į seminarijų. 

Už pusantrų metų, jei Dievas 

padės, Petras bus kunigas.

X Serga Antanas Sabeckis, 

7 sk, mokinys. Padaryta jam 

operacija ant apendicito ftv. 

Kryžiaus ligoninėje.

X Serga ponia Stanislava 

Paukštienė, 4530 So. TTonore 

St.

“populerio praiso”: $1.50 a- Arti šio miesto gaisras sunai- 

pačioj (main floor), o viršui , kino Wni. Hooverio namus, 

(baleony) $1.00. Žuvo keturi maži vaikai, ku-

Ateinantį penktadienį bus j rių vyriausias buvo 5 metų. 

svarbi kantatos pamoka. Vi- j Kiti trys didesni vaikai tuo 

si nariai prašomi suvažiuoti, 'laiku buvo mokykloje. Tėvas 

Širdukas. dirbo atokiai nuo namų lau-

GAISRE ŽUVO 4 VAIKAI

SO. BEND, Ind., vas. 5. —

kuose

X P-ni K. Takius iš Marųue- dr. C. O’Britis.

tte parko po goiterio operaci- X Marąuette parko lietu-

jos sustiprėjo. Džiaugiasi ge- veikėjai užimti adv. J. 

ru dr. K. O’Britis patarnavi- rĮrįgjaiJg pastatytųja kandida- 

,nu- įtūra į legislatūrų. Mat, nori-

. -- --------------- ?" — . --------- 1 - ma, kad nors kartų lietuviai

bent kiek aukščiau politikon 

prasimuštų. Jų obalsis — 

“Grišius turi laimėti”.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street
BOLŠEVIKŲ BEGĖDYSTĖ.

Kampas 46ta Ir Paulina Sta 
Tel. Blvd. 62 03

Chicagos bolševikai plaka-

Nuliudimo valandoje kreipkitės . 
prie manęs, patarnausiu slmpatifl- (tais IT per Savo 
kai, mandagiai, gerai ir pigiau j}įa “debatus”, kuriuose da-
negu kitur, 
dykai.

Koplyčia dei Šermenų

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lie. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street

Canal 3161

VASARIO 16 D. IR VYTAU
TO JUBILIEJUS.

Susivienymo kuopos vakaras.
Vasario 2 d. vakare, Auš- Vasario Šešioliktoji jau čia 

ros Vartų par. svet. įvyko pat, o ir Vytauto jubiliejaus 

margas vakarėlis S. L. R. K. ruošimu jau rimčiau reikia 

A. 100 kp. Programas buvo pradėti rūpintis.

įvairus. Sulošta komedija ftį vakarų, Aušros Vartų 

“Laižybos”, kuriose dalyvavo par. mokyklos kambary, įvyk- 

sekantieji: granas — J. Žala- sta metinis Federacijos aps- 

torius; ftranienė — V. Būt- krities susirinkimas, kuriame 

kieoė; jų duktė — A. Miksai- bus svarstoma šie svarbūs 

tė; gydytojas Globis — K. dalykai. Į šį susirinkimų lau-

Kalnis; pirmas nepažįstamas kiaina atvykstant visų mūsų prastai kįia dei surūgusių vidurių,

;vmtu pitirva- . .. ____ . -i»„-• • vėmimo, karščiavimo ir dieglio.
laikrašti skel lauktoms; antras nepa- kolonijų atstovų, veikėjų it jętt|PO lengvai liuosuojantis, jis

MOTINOS dabar 
sužino vertę 

MAGNEZIJOS

Kadangi Phillips 
Mllk of Magncsia 
gelbsti užlaikyti vai
kus sveikatoj tr ge
rame upe, tai kiek
viena motina privalo 
apie jj žinoti.

šis nekenksmingas 
velk be skonio vais
tas geriausia pašalina 

valkuose tuos sitnptomus, kurie pa

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

Ut., Ser, ir Ketv. Vas. 4, 5, 6
“RIO RITA”

Dalyvauja Bebe Daniels, John 

Boles ir kiti garsus artistai.

Tai muzikalu drama iš gy

venimo palei Meksiko rūbe-

v •
’Zių.

Vitaplione Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

pašai in
sukietėjimą, slogas, vaikų

Ilgas.
šaukštukas Phillips Mllk of Ma

gncsia atlieka darbą pusės paintės 
kalkinio vandens prirengiant karvės 
pieną kūdikiui. Daugelis vartojimo 
būdų yra išaiškinti knygoj "Useful 
Information”. J, jums DYKAI bus 
pasiųsta. Kreipkis J The Phillips Co., 
117 Hudson St., New York, N. Y.

Pirkdamas žiūrėk, kad gauti tikrą 
[Phillips Milk of Magnesia. Dakta- 

“ Draugo ”rai JI ligoniams skirdavo per 50 
6U ® . [metų.

koncerto, kuriame L. V. “Dai-I "Milk of Magnesia” buvo Chas.
, . _ , , . ' H. Phillips Chemical Co. S. V. re-

nos CllOras da karta taip, gistruotas vaizbos ženklas ir jos 
gražiai užsirekomendavo, pra- p’^takuno. ChaB- H- Phillips nuo

žįstamas — A. Vaicekauskas. Vakarinių Valstybių Konfe- 1

lyvausųs Lietuvos konsu]as P® dialogas - kaimy reneijos Rengimo Komisijos

='Chicagoj p. Kalvaitis. inas ir P°ntts aPildė F- KIiku'>n“r"}'

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas
4603 S. Marslifield Avenue

Tel. Boulevard 9277

Į Kiekvienas sveiko proto ( 

1 žmogus žino, kad konsulas nie 

į kuomet nedebatavo ir nedeba- 

ituos su bolševikais. Visi svei- 

| ko proto žmonės žino, kad bol- 

iševikai skelbdami, buk konsu-Į 

las debatuosiųs, nori privilio-1 

ti žmonės į salę. Sveiko proto 

žmonės nesiduos suvilioti bol-: 

ševikams, o tie, kurie į tuos 

“debatus” nueis, įsitikins,’ 

kad bolševikai juos sumulki- 

no.

Žinąs.

nas ir K. Kalnis.

“Grožybės” (vyrų) choras, 

vedamas varg. J. Brazaičio, 

sudainavo keletu liaudies dai

nelių. Ponia V. Butkienė pa

griežk ant armonikos ir jau

nos mergaitės sudainavo due

tų. K. Kalnis padeklamavo ei

les.

Pabaigoj buvo pašokta pora 

“klesiškų” šokių. Programas 

visiems patiko.

Susirūpinęs.

VYČIŲ DAINOS CHORAS
Po sėkmingo

{VAIRŪS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

4k Hardware Co., dabar perėmė visą 
blanį J savo rankas Ir duos visose šio 
Manio šakose plrmee klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

A. + A.

JONAS GUDAUSKAS
mirė vasario 4. 1930 m. 6:30 
vai. ryto, 38 metų amžiaus. Ki
lo iš Tauragės Apskričio, Gir
diškės Parap.. Požerio Kaimo. 
Amerikoje išgyveno 21 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Mortą, po tėvais Sk’otai- 
•ė, dukterį Julijonų, seserį Ro
zaliją, ciocę Joaną Levanaus- 
kienę, 2 pusseseres Oną Laz- 
dauskienę ir Prancišką Leva- 
nauskaitę, 2 dėdės Dominiką ir 
Juozapą Bombalus, o Lietuvoj 
motiną ir vieną broli.

Kūnas pašarvotas 1824 So. 
Ruble gt. Laidotuvės įvyks 
pėtnyčioj, vos. 7. Iš namų 8:30 
vai. bus atlydėtas į Dievo Ap
veizdos par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame gimi
nes, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Duktė, S.-ssio ir

GJinlnės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Skudas, Roosevelt 7532

A. + A.

JUOZAPAS
ZIGMONTAS

mirė vasario 3, 1930 m. 1 vai. 
po piet, 45 metų amžiaus. Kilo 
iš Šiaulių Apskričio, I’akruo- 
jaus Parap. Kirponių Kalino. 
Amerikoje išgyveno 22 metus.

Paliko dideliame nuiiudime 
moterį Antaniną po tėvais 1^- 
kalče, dukterį Antaniną, sūnų 
Andriejų, brolį Mikalojų S^att- 
le, Wash. ,r gimines.

Kūnas pašarvotas 4121 So. 
Rockivell St. laidotuvės įvyks 
pėtnyčioj vasario 7 d. IS namų 
8:30 vai. bus atlydėtas į Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į šv. Kaži, 
iniero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šioae laidotuvėse.

Nuliūdę;
Moteris, Duktė, Klintis,

Brolius Ir Atminės.
laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Yards 174t

dėta uoliai ruoštis prie dide

lio veikalo — Dubois’o kan

tatos - Septyni žodžiai nuo

Baigmė programų vakaro kuri baR statoma

vedėjas V. Petrauskas pade- scen°j kovo

kojo artistams ir atsilanku-

Palntera Decoratora 
J. 8. Ramanctonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

TeL Victory 7S«lMILDA
TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

Ut. ir Ser. Vasario 4, 5
“THE SHANNONS OF 

BR0ADWAY”
Dalyvauja Gleasons (James 

& Lucille). Be to dvi smagios 

komedijas.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 

Graži Muzika

M. ZIZAS(March) 16 d., 

Kimball Hali, S. AVabasli ir 

Į Jaekson Blvd. Pereitų penk- 

kad, gėrės-
siems svečiams.

Prie surengimo šio vakaro Padienį nutarta,

darbavos pp. M. Mikšienė, niflm P™i™®žimnh

n .------------“T- , • ’p-B A. Mikšaitė, V. Butkie-'ristai> be svarbios P>įs»’««b

„J5““10 į,vas.nė, J. Šiaulienė ir O. Mo. [neapleistu pamttkbš. Pamokos
JijSlOrHS, ISDiHTIkO IK rili PO- .. livrtrlztdo Violzinnno YYnnlzfo/lin_

ATPLAUKIA SU 356 
PASAŽIERIŲ.

‘Estonia” išplaukė iš Euro

pos vas. 1 d. su 356 pasažie- 

rių. Į New Yorką pribus apie 

vasario 12.

WEST SIDE ŽINIOS.

lienė.
įvyksta kiekvienų penktadie

nį, Mark Wliite parko salėje, 

_____ - *29 ir So. Halsted St.

RADIO ŽŽŽ Pereitam penktadieny skait ,

lingain narių susirinkime grį-

____ Sausio Pr*e c^oro *P-lė Kiupeiiu-

Lįetuva”|tė Zosė iš tolimo \Vestpullma-

Vincukas.

Town of Lake.
30 d. Bendrovė 

surengė naujos raštinės atida- Į®0- Be to “‘einanti «ekmadie
rvmą. Dabar bendrovės rasti- "i P- PlIdužls ■,r

nė yra ant 46 ir Wood gatvių, i»iraSyti P- Gedvilas. Lankei-

X Ryt Vyčių 24 kp. Auš

ros svetainėje turi savo susi

rinkimų vakare 8 vai.

J X Prieš pirmąjį kiekvieno Krenčiaus name, prieš Sv. Įne 31) ir taip pat daugiau nau 

mėnesio penktadienį Maldos Kryžiaus par. klebonijų. Ati- -J™ nainl- 

Apaštalystės nariai ir šiaip daryme naujos raštinės susi- ^'os Kreksčiunas, choio

irdies garbiu- rinko bendrovės direktoriai, biznio turi pilnas

-tų bažnyčioje advokatas. Dalyvavo ir vieti- ranl<as darbo- L. V. Dainos 

iš vakaro turi progos pasi- niai kunigai. Daug pasakyta cbora* daugiau vis gauna ka- 

ruošti ant rytojaus prie Sv. prakalbėlių. Iš kalbų paaiškė- talikiškoje visuomenėj para- 

Komunijos priėmimo, nes ket- jo, kad bendrovė gerai stovi Narių, choro rėmėjų, skai 

virtadienio vakare 7 vai. vi- ir numatoma jai gera ateitis./!’us kasdien didėja. Choras 

Yra geras ir saugus būdas labai dėkingas gerb.

žmonėms taupyti pinigus. dvasiški jai, biznieriams,

. . T v. -v - - profesionalams ir visuomenės
X Jau parvežta is ligonines 1 

ponia M. Sudeikienė namo,

4509 So. Paulina St., bet dar 

nesveika. Ji daug prikentėjo 

sunkioje ligoje.

jau šv. Jėzaus Širdie: 

‘tojai Aušros Vartų

tA l A.
VINCAS KAIRIS

mirė vasario 3, 1930 m. 4 vai. 
po pietų, 41 metų amžiaus. 
Kilo iš Tauragės Apskričio, 
Batokių Tarap., Skliausčių 
Kaimo. Amerikoje išgyveno 20 
metus.

Paliko dideliame nuiiudime 
moterį Rozalija po tėvais Oriš- 
klke Iš Klkiškių k Gaurės par. 
2 dukterį Valeriją ,r Eleną, sū
nų Feliksą, pusseserę Marijoną 
Balsytlenę (Juknevičiūtę) pus
brolį P. Gudą Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4116 So. 
Campbell avė. laidotuvės įvyks 
pėtnyčioj vasario 7. Iš natnų 8 
vai. bus atlydėtas J Nekalto 
Prasidėjimo Tan. Sv, bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas | Sv. Kazimie
ro kapines.

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

Nuliūdę:
Moteris, Dukterys, Simas Ir 

Giminė*.
I-aldotuvėms patarnauja' grab. 
Ežerskis, Boulevard 9277

tdavinėjami. Visi prašomi, nu- 
X Vas. d. Sv. Kryžiaus gįpįrjęĮį anksto. Vietos re- 

bažnyčioje, 3 vai. įvyko iš zervno|os Bilietai sakoma, 

kilmingas pašventinimas P. - ............... ....... ■—- —

Š. Lourdo groto. Žmonių pri

sirinko pilna bažnyčia. Pa-

Namų Statymo Kontraktorlua 
Statau įvairiausius namus prieinama 

kaina.
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 6524

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

M0RT6EČIAI-PASK0LDS
Del geriausios rųfiiet 

tr patarnavimo, šaukit 
OREEN VAUUEY 

PRODUCTS 
Oiseils šviežių kiauši

aių, sviesto ir sūrių
Wm. J. Kareiva

Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

luksinlų ir sida- 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio, planų rolių, 
rekordų ir t. t 
raisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8>8š

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną dieną. 
Perkame real estate kontraktus. 

Intemationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000 ••
S804 80. KEDZIE AVENUE 

Tsl. Lafayette 6788-6710

veikėjams.

Kantatos “Septyni Žodžiai [ 

Nuo Kryžiaus” bilietai išda

linti visiems nariams ir par-

SKOLINAM
PINIGUS

$100 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių

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

Telefonas Grovebill 1038

VAŽIUOJAM Į LIETUVĄ
Parsiduoda grocemė, visai

šventinimo apeigose pamokslų pigįajt turi būt greit parduo- 

sakė misionierius, kun. J. Pe-: nes važiuojam į Lietuvų.

trauskas, I. M. C. Net iki su- Bįznjs geraį išdirbtas, randas 

temstant daug žmonių meldėsi priešais mokyklą. “Casli” ar- 

ir gėrėjosi gražini įrengta gro rnajnysiU ant mašinos. Pa- 

t®* rsiduoda kartu rakandai.

4642 So. Wood St.
Tel. Lafayette 0973

PAIEAKAU DARBO prie

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkrvto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

X Vas. 2 d. p. Gedvilų na

muose buvo surengta “Bnn- 

co” sušelpimui senukės Kas

mauskienės, Žmonių prisirin

ko pilnas namas. Pelno pada- namų. 

ryta apie porų desėtkų dole- j 3948 So. Rockwell Street 
rių.

X Vau. 4 d. kl. Petras Ka- (

Tel. Lafayette 2812 

Chicago, III.

JOHN PAKEL & CO-
(PAKALNIS)

Generaliai 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. Inžurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 

2621 W. 71«t St., Hemlock 0367 Res. Grovehill 1680

v

z


