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MEKSIKOS SOSTINĖJ SARGYBA 
ATUKAKAREIVIAI

Naują Prezidentą Rubio Pašovė 
Bolševikas

ŠVENTOJO TĖVO PIJAUS 
XI IŠRINKIMO POPIE

ŽIUM SUKAKTUVĖS

Karūnavimo Sukaktuvės Bus 
Minimos Ateinantį 

Trečiadienį

VATIKANO MIESTAS, va

sario 7. — Vakar Vatikane į- 

vyko iškilmės. Minėta aštuone-

Diktatūros Aukoms Ispanijoj Grąžinama Laisve; lllJ metl* sukaktuvės kaip šve-
v •• t J** ta e • - • • x.T ntasis Tėvas Pijus XI išrink-nritamjos Valdžia Daug Susirupinusi Ne

darbu

Pijus

tas Popiežium.

Vatikano Miesto būtai visa

dienų, vakar buvo nnpuošti po- 

PREZIDENTĄ RUBIO PA- nutrauktos. Policija gavo pro- pįežiaus vėliavomis. Popie- 

ŠOVĖ BOLŠEVIKAS j gos areštuoti kiekvieną įtaria- žiaus vėliava yra dviejų spal- 

Įmą.

MEXIC0 CITY, vas. 7. — 
Pagaliau patirta, kad naujo

vprezidento Rubio pasovėjas y-1 
ra bolševikas.

Nors sakosi, ka<l jis vienas

GAVĘS KOMUNISTŲ 
GRĄSINIMŲ

vų — geltonos ir baltos. Dug

ne yra trilypės karūnos tiark 

ir šios apačioje sukryžiuoti 

du Šv. Petro raktai.

Vatikano apsaugos jėgės, 

kurias sudaro šveicarų sargy

ba, aukštosios kilmės sargy’ba, 

Palatino sargyba ir pontifika-

Sostinės gatvėmis vaikšto grąsinimų. Jis kaltinamas J/žandarmerija, išpat ryto ap- 

kareivių būriai. Sąryšy su pre-1 santikių nutraukimą, su bol- (s^a^s® puošniomis išeiginėmis 

zidento inauguracija visos ruo ševistine Rusija. Bet Rubio iš (uniformomis ii taįp per (Še

štos iškilmės nutrauktos. to niekus daręs ir inauguraci-,Ila saVo pareigas. Šveieaz-

. . jos dienoje policija nepasidar- inl sargyba išskleidė nuosavą.

.feksiko.) nesenai panai k in-ibavo .. atatinkamai apsaug0. XP«tingą -papartį sukaktuvių 
ta mirties bausme. Bet patikė
si ntojui, matyt, bus padaryta

MEXICO CITY, vas. 7. — 

kėsinęsis prezidentą nužudyti, Paaiški, kad pirm keletos die- 

bet policija jau daug įtaria- nų naujas Meksikos preziden- . 

mų areštavo. tas Rubio gavęs komunistų

ti.

DIDŽIAUSIA MEKSIKOJ ŠEIMYNA
T

išimtis — jis bus .sušaudytas.

i • *

PREZIDENTAS PAŠAU
TAS į ŽANDĄ

MEXIC0 CITY, vas. 6. — 

Praėjus kelioms valandoms po 

prisiekdinimo pašautas nau

jas Meksikos prezidentas Pa

senai. Ortiz Rubio. Be to, su

žeista „jo žmona, giminaitė ir 
automobiliaus vežėjas. Prezi

dentui Rubio kulipka įskėlė 

pažaunės dešiniąją pusę ir į- 

smigo j veidą.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KOKIA PADĖTIS AR

GENTINOJ
LATVIJOS TEISMAS NU
TARĖ PAKARTI LIETUVI

Argentina dabar gyvena su-1/ Latvijos Kariuomenės teis-, 

nkią ekonominę krizę, kurios mas nub‘*sč‘ mirti, pakariant,

pabaiga nenumatoma. Atke

liavusieji mūsų piliečiai su 

mažais vaikais retai gauna

Lietuvos pilietį Cimaško, ku

ris, būdamas kumečiu pas ū- 

kininką Gerk), jį užmušė api-

darbo. Jiems' tenka sėdėti e. j plėšimo tikslu. Sausio 5 dieną, 

migracijos namuose, kol vai-, Paskelbtas galutinis teismo 

kus išdalina į vietines prie- sPr(‘n<limas ir tą pat dienų 

glaudas, iš kur jie jau negrą-1 ni/o’sto Kym’jas padavė kasa- 

žinami tėvams. Kada prieg-į e’*i°s skundą. ‘ L. L?

landose vietos nėra, tėvai da-1 — •  ------------—— ~ ■ ■ ■ ----------------—

žnai savo vaikus pameta gat- •

vėje.. Lietuvių tarpe buvo ke

letas panašių atsitikimų. Taip'

pat atsitinka, kad tėvai per( SHANiGHAT, vas. 7. — Ki- 

spaudą širdo savo vaikus ge- nijos valdžia išsprendė ištai- 

riems žmonėms auginti. Čia syti sau naujų uostą, koks 

Tai Gonzales šeimyna. Ją sudaro tėvas su motina, dedame vieną tokių skelbimų; būsiąs nepriklausomas Mand- 

jų vaikai ir anūkai — 45 asmenys. Šį visa šeimyna gy-. “Būdamas neturtingas ir tu- žiū rijos prekių išvežimui. Šia-

vępą vienuose namuose. _______________________________  lėdamas daug mergaičių, siū- ndie tą išvežimą kontroliuoja

Įau geriems žmonėms dviejų japonai ir rusai.

PAŠALINIAI ŽMONĖS mėnesių mergaitę, gimusių A-1 Naujas uostas bus Hulutao,

'IEŠKO GALVAŽUDŽIŲ 1 rgentinoj.” Lietuvis įdėjęs šįjChihli provincijoj. Statymas 

Kadangi Chicagos policija skelbimą, jau du kartu buvo1 pavestas vienai Amsterdamo 

yra bejėgė kovoti galvažnd- Lietuvos konsulato sušelptas, kompanijai. Darbai į penkis

-žilis, pašaliniai žmonės darbuo Emigracijos namuose jis gy- 
įvena apie tris mėnesius. Į Ar-

KINIJA TAISOSI NAUJĄ 
t UOSTĄ

minėjimui.
Ateinantį trečiadienį bus mi gitbernatori

POLICIJA KREIPIAS į 
GUBERNATORIŲ

Chicagos policija valstybės jasi piktadarius išgaudyti.

iuį pasiuntė petici-J Tomis dienomis prie darbo nevažiuoti, netuiint

pašauta,. P. H. Meagl.e,-, -rie- ar iširtam,,, kurie

PREZIDENTO HOOVERK) minos Gvkiltojo Ipvo k&FroiA** j/cmbwi*iob» a . ^rva^nvij _
vinio a^tuoflerių metų sukak- darbuotų kaip nors pataikyti noš ligoninės statyrfio virširif- b . vs

tuvės. Tų dieną, kaip praneš-'Chieagos finansinę padėtį, ’nkas. Kada policijai nepavy- r’°’ ° >PatIn»al įspėjamit su

ta, įvyks pamaldos Bv. Petro Nes policijai nemokamos al- ko surasti piktadariu pedsa- * „ . ...

u -v, c,-. . , , y. i . . v • • n- .. i, . ... ,,T nes su mažais vaikais. “R.Bazilikoje, Sikstaus koplycio- gos ir jų šeimynas ima liesti knj, žinoma organizacija La-

SĄJAUSMO ŽODŽIAI

AVASHtNGTON, vas. 7. — 

Prezidentas Hoover pašautam. 

Meksikos prezidentui Rubio 

pasiuntė gilaus sąjausmo pa

raišką.

PALIUOSUOJAMI POLI
TINIAI KALINIAI

MADRIDAS, vas. 7. — Va

je. Dalyvaus ir Šventasis Tė-1 vargas, 
vas. i

APSIMALŠINO AIRIŲ 
STUDENTAI

ndis Avvard Kmployers’ Asso-

■ ------------- ciation” pakilo veikti. Ji pa-

Mirė automoblliuj į skelbė 1,000 dolerių atlygini-į 

Siuvamų mašinų pardavėjas'100 ^am ai tiems, kas nurodys!

EGZAMINAI VALDININ
KAMS

Sausio 17 d. “L. A.“ savo

mobiliu važiavo narnoj Užpa-i Prutas Meaglier, kaip pra-'skelbime rašo; “Mums pavy- 

DLBLINAS, vas. 7. — Ai- kajjnėj sėdynėj buvo jo bro-’neSta’ vargiai pagysiąs. Į ke- ko is tikrų šaltinių patirti, kad 

rijęs valdžia sudaro atsargos Hg vienoj gatvių jo mašina lėtą dienų jis yra aštuntoji gai netrukus bus egzaminai vi

siems valdininkams. Neišlai-

D. Anderson, 38 metų, auto- ’ g^Užudį arba galvažudžius.

.......... . . . ___ . ienoj gatvių jo masina
kar paskelbtas karaliaus iš-,,kariuomenės jėgas. Kada tam ,užkliudė kita> Kiek }>avažia. važmlžių auka.

sprendimas, kuriuomi einant,tikslui. ;‘iškeltas sumanymas Įvns> fag pftt •vy.k() NukentĄju_j ---------------------
šio automobiliaus savininkas (įtariami pasprūdo

j kiusieji egzaminų... valdinin

kai būsią paleidžiami, o jųUžpuolimas įvyko, kada pre j§ kalėjimų ir iš ištrėmimo į Tautinio Universiteto studen-

ridentai, apleido tautinius rfl- pa]mosuojama tūkstančiai po- tus rekrutuoti į kadetų kor- pama„;;‘kad'Anders„„ girtas. I |)„ poliemonų automobiliu '7'"" Priinwmi ‘‘"^"'csnieji.
mus po kai,meto prisiekdini- litini,, kalinių. pušų, studentai sukėlė nepa- Pakvi(.rta lwj„ ir nuvykta 1 vj,, ki antomo-l8'” «"'> P#l,estl

mo. Automobiliui palengva! . . 'prastų triukšmą. r •• , ,• *, i„„oon s *, į. ‘ . • didelę valdininkų dalį. Skai-

v. . , , . i Tai diktatoriaus Pnmo do?1 .. i. 'į policijos stot}. Anderson e- bilių. AVestem gatvėje, ties . . . t.r ,, ..

važiuojant pro vartus, jaunas . . . Hiandie jie jau apsnnaJsi-> • ■ • • ,• •• * .. ’ tydami “L. A.’’, jus gerbia-

, /. .v , . Rivera aukos. Vieni jų buvo Ty . , , . ? |»ne teisintis, kad jis negirtas. 57 gat. poliemonų automobi ' ’
vyrukas staiga is revolverio K 4. v____ .yx _y no TS m VnHefcn bnmnaan 1— .................... ............... o » «■
paleido šešis šūvius į automo

bilių. Sužeistas į petį vežė

jas paleido greitai antomobi-

» , v y na. Iš jų kadetu korpusan,, , r, , • , y. , , imieji valdininkai, jokių egza-iiiubausti uz maistus, kiti uz , . ... A . . ,Sako, galjs tai paliudyti n jo ]1US susidaužė su gatvekarių.' . , ,,

. . parenkami tik atatinkamiansi. , u , .,uTO„ka;„i t , • y ■ . rminų nebijosite.”
kitokius nusižengimus. •' 1 [brolis, kurs automoblliuj nne- ą|)u ]pngVai sužeista.nusižengimus

Šaly atgaivinamos diktato- 

lių kareivių viduriu ir mtva- Į riaus suardytos politinės kon- 

žiavo į prezidento namus.' servatistų ir liberalų parti- 

Krikštaujančioms minioms ne-1 jos. ,

buvo žinoma, kas įvyko, kad'

IEŠKOMAS PRAŽUVĘS 
GENEROLAS

metus būsią atlikti ir uostas 

atsieisiąs 6,400,000 dolerių.
Šią sumą Kinija garantuo

ja Peipingo—Mukdeno geleži

nkelio pajamomis.

DAUGIAU JSTATYMŲ 
PROHIBICIJAI VY

KINTI

AVASHINGTON, vas. 7. —' 

Kongreso atstovas Beedy iš 

Me., republikonas, žinomas 

vienas sausiausiųjų, iškėlė 

naują Volsteado įstatymui 

priedą. Einant jo sumanymu, 

jei bile namų, kuriuose per

žengiama prohibicija, savinin- 

kas nesurandamas ir negali

ma jam įteikti kvietimo teis

man, su tuo formaliu kvieti

mui prasilenkiama ir namai 

užkalami.

automobiliu visu smarkumu 

pravažiavo.

Iš namų prezidentas paim

tas Į Raudonojo Kryžiaus li

goninę ir ten iš jo veido iš

imta kulipka. Pranešta, jog 

nesama pavojaus.

Šovėjas tuojaus suimtas ir 

paimtas į tautinius rūmus. 

Tenai jį pirmiausia išklausi

nėjo karo sekretorius Amaro 

ir kiti viršininkai. Pasisako 

esąs Daniel [Flores iš San 

Luis Potosi, 22 metų. Taipat 

pažymėjo, jog esąs buvusio 

kandidato į prezidentus Vas- 

coneelos sekėjas. Sakoma, šau 

dymo 1 laiku šalę buvę keletas 

kitų jaunuolių. Bet tie pabė- 

»ę-

PARYŽIUS, vas. 7. — Vie-
----------------- : tos policija gavo bevardį lai-

RFESTAI DARBO PARTI- Šką, kuriam pažymėta, kad

gąs. Jis prisiartino brolį pa

žadinti, žiūri tas negyvas. 

Paskiau pripažinta, kad mi

ręs nuo širdies ligos.

JOS VALDŽIAI prapuolęs čia andai rusų tre
mtinių vadas gen.' Kutepov 

LONDONIAS, vas. 7. — Bri nesąs tarp gyvųjįj. Jo lavo- 
tanijos darbo partijos valdžia nas užkastas Meudon miške,, 
rimtai susirūpinusi dideliu Sale Paryžiaus.
žmonių nedarbu. Nedarbas Detektivai su špatais miške 
gali daug pakenkti pačios vai- ieško lavono, 
džios gyvavimui. Šios parti
jos valdžia iškilo, kada jos 
vadai minioms žadėjo panai
kinti nedarbą. Šiandie niekais 
eina tas žadėjimas. Valdžia 
neranda priemonių kovoti sa
vo priešą — nedarbą.

PAGROBTAS TURTUOLIS

WASHINGTON, vas. 7. — 
Karo laivyno departamentas 
išsprendė už 286,707 dolerius 
parduoti šešis senus karo lai-

Po to įvykio visos iškilmės vus (kruizerius).

NEW HAVEN, Conn., vas. 
7. — Sausio 28 d. staiga pra
puolė turtingas 62 metų am
žiaus Max Price. Paskiau pa
sirodė, kad juodrankių galva
žudžių gauja jį pagrobusi. 
Reikalauja apie 75,000 dolerių 
išpirkimo.

PraneSta, kad piktadariai jį
paliuonavę be nieko.

Paliuosuoja darbininkus
Lincoln parko komisija pa- mirė. 

naikino vieną šimtą nereiks-, 

lingu darbų ir tuo būdu į me

tus sutaupys apie 250,000 do-Į 

lenų. Tokiu būdu netenka už

siėmimo HM) tarnautojų.

lengvai
.-----------------r --•* —

12 asmenų sužeista
Į \Vestern ir Bernice skers- 

Igatvy susidaužė t rokas su 

! dviem gatvekariais. 12 asme-Į 

nų sužeista. Vienas sužeistų

Chm.,. Kaip tai būtų! Ne

bent į egz. komisiją būtų pa

kviesta “Lietuvos Aido” eks

pedicija. “R.”

DIDELIS GAISRAS DAUK
ŠOS GATVĖJE

Sausio 17 d. 19 vai. 50 min. 

Levitano namuose kilo didelis

FRANCIJA TURI DAUG 
I AUKSO

PARYŽIUS, vas. 7. — Fra

ncija pagaliau praturtėjo. Au

kso atsargoje ji šiandie turi 

vertės 8,566,400,(KM) dol. Už ją 

daugiau aukso atsargos turi 

tik Am. J. Valstybės.

Pinigų ieško rytuose
• Chieagos mokyklų komisi

jos prezidentas Caldwell išvy

ko į rytines valstybes, kur, ra

si, jam pasiseks parduoti taip 

vadinamus mokyklų “taksų

Policijos pašautas
Policija pašovė ir suėmė 

Bruno Novel, 17 metų. Be to,! P“8™’ kur' pa-
suimtas ir Stanley Lietis, tai-,v’'ko užgesinti tik ligi 24 vai 

Sudegė ten buvęs saldainių 

fabrikas. Namas buvo mūri 

siekią 40,00( 

“R.”

pat 17 metą." Jiedu policija
užtiko nuo; svetimo autopiobi- 

liaus plėšiant kai-kurias dūlis. n*8’ Nuostoliai 
_______ _______  r l’tų.

PASKIRTAS DIREKTO
RIUM į BIRŽUS

Mirė pašautas plėšikas
J. Wf»jtyla, 16 m., aną va-j 

karą užpuolė krautuvę, 2603 

warantus,” kuriuos Chicagoj, Milwaukee ave. Poliemonas jį

bankos atsisako pirkti. i pašovė. Mirė Bridewell ligo

ninėje.
Nuduodamas paliegusį žmo- 

gų plėšikas inėjo Dr. W. K.
Bingman ofisan, 3638 Ogden 
ave. Pagrobė 20 dolerių.

CHICAGO IR APYIJN- 
KlIlS. —ftiandie saulėta; kiek 
šalčiau.

Dr. A. Juška, buvęs Vilka 
viskio “Žiburio” gimnazijo: 
direktorius, jmskirtas direkto 
rium į Biržus. Visi mokytojai 
palikti Vilkavišky’ valst. gim 
nazijoj. “R.”1

KITAS ŽYDAS PA
SMERKTAS

JTRUZALE, vas. 7. — Už 

arabų žudymą kitą žydą teis

mas pasmerkė miriop. Šiuo

kart policininką Hinkis, kurs 

riaušių laiku nužudė penkis 

arabus.

PINIGŲ KURSAS
«

Lietuvos 109 litų $10.00
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87
Francijos 100 frankų 3.93
Belgijos 100 belgų 13.98
Italijos 100 lirų 5.23
Šveicarijos 100 frankų 19.38
Vokietijos 100 markių 23.91
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susirinkime, Chieagoje ir jisai rado nuošir

daus pritarimo. Nėra abejonės, jam pritars 

visa Federacijos valdyba ir apsiima jį tin

kamai suorganizuoti.

Kongresui tinkamiausias laikas būtų 

rugpiučio ar rugsėjo mėnesiai; vieta — 

Brooklyn, N. Y.

Būt gera, kad šiuo klausimu plačiau 

išsitartų mūsų visuomenės veikėjai, pasvars

tytų centralinių organizacijų valdybos.

Be to, būtų labai svarbu, kad tokio kon

greso rengimo klausinių pasvarstytų Lietu- Į 

vių Kunigų Vienybė ir duotų savo pritari

mų. Tuomet kongreso 'pasisekimas būtų už

tikrintas.

Gale tenka konstatuoti, kad visų Ame

rikos lietuvių katalikų kongresas yra reika

lingas.

Nors mūsų skaičius yra didelis, nors

D K AU OA S

A. A. KUN. JULIAUS ČAPLIKO METINĖS
Vasario 7 dienų sueina me

tai nuo mirties uolaus Ame

rikos lietuvių darbuotojo, VVor 

cesterio, Aušros Vartų bažny

čios klebono, kun. Juliaus Ča

pliko. Žemėje gyvendamas 

kun. Julius Čaplikas nuošir-

Penkiadienis, Vas. 7; 19.10

I t

•ite
I

Up. >' £' ? ♦d

DIENOS KLAUSIMAI
AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 

KONGRESAS.

Šiemet yra Vytauto jubiliejiniai nietai. 

Dauguma didesnių kolonijų ruošiasi ta 

[ jubiliejų iškilmingai paminėti dainų dieno

mis, parodomis, paskaitomis ir t. t. Prie

mis ant velionio asmens užtat, 

kad jisai savo testamente at

siminė netik savo gimines, ne

tik savo parapijoms, netik 

žymiausias lietuvių vienuoli

jas ir Įstaigas, bet iš savo pa

likimo taip-gi skyrė ir savo

džiai dirbo lietuvybės ir krik-1 tarnaitei, kuri per keletu me- 

ščionybės idealui. Jo darbo, tų jam ištikimai dirbo už, pa

lankas — Lietuva ir Ameri- lyginant, nedidelę algų (išpra 

ka. Merkinė, Vilnius, Mon-, džių $8, gi puskučiausia $10 Į

treal, VVestfield, Providence,

VVorcester * — padabinti jo 

Į darbo vaisiais. Malonaus, kil- 

i liaus būdo -būdamas jis suda- 

1 rė didžiausį prietelių būrį ant 

Į dviejų kontinentų, tačiaus 

numiręs tų savo prietelių
turime daug visokių įstaigų ir organizacijų,

toliau aiškiai matome, kaip mūsų tautinis I dar padidino vien!J

Veikimas eina silpnyn, kaip, nežmnnt savų, drt,g a,idcngė klMli.

mokyklų, tūkstančiais lietuvių jaunimo pra- lg|| palnaldų ^„^,5 jo sa.

žūva. Matome ir tų, W daugelis lietuvių, jo at8idavi-

kolonijų nebesideda prie centralimo mūsų' kyimui nugkriaustos> var 

veikimo ir dėlto jos skursta dvasioje ir tau- gjngos |i(.tuvilĮ ,auto8> jo ve. 

' tiniai merdėja.
dinių vargšų Kristaus prarnin- 

Kad sulaikyti mūsų kolonijas nuo tauti- |uoju tiesos ir meilės taku į 

nės mirties, reikia atgaivinti lietuvių veiki- rauiybę bei laimę, jo uolų kū

mų ir nuolat jį palaikyti. O tų padaryti

galėtų tikt stiprus centras, gavęs visų mū

sų kolonijų pritarimų ir pasitikėjimų. Kas

mgo pareigų ėjimų, 

nesigailint savęs, nuo anks

taus ryto dažnai ligi po dvy

gi kitas tokį centrų sudarys, jei ne kongre- nakties. Antra-gi, miru-

šių iškilmių surengimo daugiausia prisidės i bas’ apk; kurį mes čia kalbame ii dėl kuiio jhj0 paskutinėj! valia, kad jo 

P lietuviai katalikai per savo Federacijų ir j

kitas organzacijas.

prašome ir visuomenės vadų išsitarti.

TERORAS PRIEŠ TERORĄ.

savaitę).

Laisvamaniai socialistai, 1 u 

rie nuolatos giriasi, kad jie 

esu darbininkų užtarėjais, 

kaip tik turėjo velionį pagir

ti užtai, kad jis - savo keletos

- >'>•? Z*’>

A;:’- .

Y v

’ 'Se J
F ’ t L*

>*;•

Moderniška mašina vieškeliams (highways) nuo sniego 

valyti.

rastų skalbėjos bei virėjos pa-, tinių garsiai liudija jo pasta- 

reigų, dar gelbėjo kuomi tikltyta ant kojų Providence Be

galėjo neturtingos parapijėlės i tuvių parapija ir gražus niu

rnėtų darbininkę nenuškriau- ;įždui padidinti: rengimu įvai-Įrai jo išstatydintos Aušros 

de savo palaikų paskirstyme! ;^ p1.a)no^y> vakarėlių, ka- Vartų bažnyčios, Worce»tery, 

Gi dabar kuomot socialistai^^ būdama vargoninko j tačiau ne mažiau garbingų pa-

kunigo už , -• •
° žmona tame turėjo prityrimo, 

paskyrimų stambių sumų sa •

nepuolė velionies

vo parapijai ir vienuolijoms 

kad tos įstaigos melstųsi už 

jo vėlę socialistai — ko ne iš

puolė tikėtis, — puolė ant ve

lionio, kodėl jis našlę, reuma-

dirbant tizniu sergančių skalbėjų — 

virėjų, bandančia savo paau

gusiam sunui duoti aukštų mo 

kslų, kodėl jis jos nepaspyrė

žemiškų gėrybių mažai kas ei-

minklų jis pastatė žmonių šir-

[dar-gi pati turėjo gražų bai- dyse, gelbėdamas jaunuomenei

-ų. j pasiekti aukštesnius mokslus

. . , - , i ir šluostydamas ašaras varg-
Kuomet po sėkmingo klebo- i . " V1. T -

sanis ir našiems. Ir štai, su-

l
navinio Providence kun. J. 

Čaplikas buvo perkeltas Į 

AVorcesterį tverti naujų para

pijų, naujakuriui pradžioje 

daug pagelbėjo p. Juškienė 

su savo sūnumi vargoninku,

ale ištiesė ir jai nlielaširdy-, vakarėlių rengime bei vaiku- 

bės ranka... Ar galima tat ras- (čių draugijėlių tvarkyme.

si jo pasiturinčiai giminei, Įti didesnius veidnianius, kaip į Norėdamas p. Rapolos Jus-

einant metams nuo jo mirties 

melsis už jį jo draugai ir gi

minės, taip-gi melsis už jį tūk

stančiai jo dėkingų parapi

jiečių Providence ir Worces- 

tery, ir ilgai savo maldose 

jį atmins tie visi, kurie jum 

dar gyvam esant, ar jau numi 

rus, yra nuo jo apturėję gau

sios pašalpos. Nes iš jo pali

kimo, be viršui minėtos Juškų 

šeimynos, dar išdalinta šv. Mi

šioms ir įteikta pašalpos: 

Aušros Varių parapijai Wor-

kus įnuzikaiiauis gabumams 

duoti progos pasiekti viršū

nių, gi nesant Worcestery au

kštos muzikos mokyklos, kun.

J. Č. patarė p. Rapolui va

žiuoti į Philadelphia į operos 

artistų mokyklų ir nuolatos cetdery $2,000,

socialistai, tuos patentuotus 

“darbininkų užtarėjus,” ku

rie našlę, liguistų moterį — 

darbininkę • taip neteisingai 

apšmeižė savo spaudoje...

Tačiaus, arčiau pažinus tos 

laisvamanių spaudoje išnie

kintos skalbėjos-virėjos asme

nį, laisvamanių’ šlykštumas

gi savo sutaupintus centus

[išdalino įvairiems kilniems)h— 
Naujasai Meksikos prezidentas, Pasenai [apšvietos ir lalriarybės tiks- 

Ortiz Rubio per plaukų išliko gyvas. Pora!lamy> _ apreiškia jo širdies 

valandų po to, kai užėmė prezidento vietų, I kilnias ypatybes, kurios miru- 

šovė j jį ir jo žmonų teroristus ir abu sužeidė. Lojo geibėjų ir prietelių eiles 

Meksikoje, žinoma, toks įvykis nėra nau-idar labiau padidina. 

jas dalykas. Ten kiekvienais rinkimais, kiek- Kadangi kun. Julius Čapli- 

nors tragingo įvyksta. Ir nestebėtina. - kas darė testamentų sunkiai 

sirgdamas, tik keletu., dienų 

prieš mirtį, tat, sjuiųikmeniš-

sybę išlaiko. Ne tik piliečių laisvės, bet ir kai jis visor savo turto neiš

Šis darbas, žinoma, yra geras* gražus 

ir reikalingas. Tačiau nereiktų vien juo 

b pasitenkinti. Šie Vytauto metai turėtų mu 

[ mg duoti kų nors realaus, įnešti i mūsų tau

tinį gyvenimų kų' nors naujo, atgaivinti ir 

sustiprinti mūsų veikimų. Be abejo, prie 

L to žymiai prisidės kolonijose įvykstantieji 

į apvaikščiojimai. Bet jais pilnai savo tikslo

neatsieksinie, visuomeninio ' ♦ eikiipo nesu- m • _ , • < ,
j- ' ' -Toji ’zmomĄ»grupe, ke-

■' Ii u dabar valdo Meksiku, teroru savo vyriau
centralizuosime ir nesucementuosime. 

f mės praeis ir vėl tas pats.

Mūsų nusimanymu, tam tikslui būtų jų gyvybė 

Amerikos lietu- 1

jani įvairiais būdais gelbėjo. 

Tačiau kun. Julius Čaplikas

juo aiškiau apsireikš, nes jijėl“”^ pirm negu p. Rapolas

yra ne kas kita, kaip tik pla Juška galėjo užbaigti mokyk-

Dr-

reikalinga sušaukti visos 

vių katalikų kongresas, kuris būtų galima 

pavadinti jubiliejiniu.

Tuo kongresu galėtumėme atsiekti kele

tu svarbių dalykų:

1. Jisai prisidėtų prie iškilmingesnio

Vytauto Ditlžiojo 5(M> metų mirties sukaktu

vių paminėjimo.

2. Sustiprintų Amerikos lietuvių kata

likų veikimų, jį sutvarkytų ir sucementuotų.

v 3. Sustiprintų mūsų, katalikų centrų —

Federacijų.

4. Šis kongresas taip-gi būtų ir metiniu 

| Federacijos kongresu, bet jo programa būtų 

platesnė ir galėtų dalyvauti visų katalikiškų

organizacijų ir draugijų atstovai.

Tote i o kongreso klausimas jau buvo iš

keltas Federacijos centro valdybos narių

jų gyvybes jie nebrangina. Griežčiausiomis 

priemonėmis jie persekioja visus tuos, ku-

skirstė. bet, paminėjęs keletu 

labiau rūpimų tikslų, liku-

rie sau bent šiek teik pilietinių teisių parei- \čius savo turto pi testa-

ŽYDĖS LAIŠKAS LIETUVIUI,
’ (Versta iš žydų kallios).*

|? '* (Tųsa)

Atsisveikindamas su manim tu, pa

sakei:

— O, kų... Jei kuomet nors td$o žo

džiui išsipildys, ir aš, štai, pasidarysiu 

mylimu, pilnateisiu savo tėvynės sūnu

mi.

Aš pažiūrėjau tau į akis — jose spin- 

dėjo tavo tėvynės žydrus dangus — ir

tariau:

Tikėk!

Tu karštai paglostei mano ilgų plau- 

[ i.ų pluoštų, išdrikusį iš jx> šarfo, pabu

čiavai man ranką, ir aš laiminga grįžau

nu mo.

Paskui... Paskui snieguoti

Įį tolybėse, kur kraujas plūdo ui 

kbadns guldė į kapus tukstančų 

F.tnudu, nesimatę kelis metus, v<

■ Rusijos 

■mis, kur 

s aukų,— 

susitiko-

Čiai žinomo Brocktono vargo- ■ ^et mirdamas per jo mo- 

ninko, žyniaus tenoro Juškos ^*'IW 3a,u pabko galimybės tų

žmona, kuri jam įnirus nuėjo 

dirbti už skalbėjų ir virėja

kalauja. Del to, toji liberalų grupė sušilau-[mento pildytojui išdalinti [prie nedidelės, nesenai įsikū

rusios Providence lietuvių pa

rapijos, prie tuomet kleboną 

vttsio kunigo Tamoliuno.

Kuomet kun. Taniolianas 

apleido Providence ir vysku

pas atkėlė į jo vietų kunigų 

Julių Čaplikų, naujasis kle

bonas rastų tarnų nepavarė. 

Ir p. Juškienės sunui Rapo

lui, kuris pasižymėjo dideliais 

muzikaliais gabumais ir turė

jo gražų baritono balsų, gel

bėjo eiti į kolegijų ir jį laikė

kė, geriau sakant, išsiauklėjo žmonių, kurie, labdaringiems tikslams jo nuo 

tų pačių priemonę — terorų ir prieš juos įžiūra.

panaudoja. Ir pastarasis įvykis yra ne kas ■ Laisvamaniai, pasižymėję 

i kita, lmip uzurpatorių tautps teisių nevyku- > katalikų darginiu, o ypač jų 

! sios politikos išdava. Įvadų — kunigų, nors esant

Po šio sužeidimo vėl buvo mesta dėmė gyvam kunigui Juliui Čapli- 

katalikams; tačiau pasirodė, kad tas užme-'kui jo nelabai puųlė, kadangi 

tinias neturi jokio pagrindo. Prezidentų R,u- velionio darbuotė, buvo dau- 

bio ir jo žmonų norėjo nužudyti žmogus, ku- giau lokalę, savo parapijos ri- 

ris t,į pačių liberalų buvo įspiruotas. Mat, bose, be to jo būta švelnaus, 

teroristui labiausia rūpėję nušauti prezidento Taikaus būdo, tačiau jam nu- 

žinonų, kuri esanti gera katalikė. mirus, laisvamanių spauda,

Gaila, kad Meksika vis dar nepajėgia užuot pagerbus liaudžiai atsi-. 

susitvarkyti. f davusį uolų kunigų — darbi-

--------------------------------- ninku, — prapliupo pamazgo-

—....... ' ...... i................. .. ................ " '»■ 'f

vargoninku. Dėkinga našlė, 

atsidėkodama, virš savo pap

mokslų atsiekti. Tik nesveiko 

proto žmogus nepagirtų kun. 

J. Č., kad jis. teikė pagelbos 

muzikams J. Žemaičiui bei .Ra

polui Juškai ir šelpė kitus 

moksleivius! Tik blogų norų 

laisvamanis gali pasipiktinti, 

kad kun. J. Č. ligųstai našlei 

paliko pagelbos ir jai suteikė 

galimybės duoti užbaigti mok 

sius jos sunui, šiandien jau 

plačiai žinomam lietuvių tau

tos pažibai — artistui Rapo

lui Juškai!

Kuomet šiandien kun. Ju

liaus Čapliko kapų puošia gra 

žus granito paminklas, kuo

met jo darbštumų ir pasišven

Lietuvių Labdaringai 

jaį Worcestery $2,000.

Lietuvių Bernaičių Kolegi

jai $1,500.

Istoriškai Pažaislio bažny

čiai, kame yra stebuklingas 

Dievo Motinos paveikslas ir 

Šv. Kazimiero Seserinis kurios 

ta bažnyčių globoja $1J>00.

Šv. Kazimiero Seserinis A- 

merikoje $500.

Tat, turi nurausti iš gėdos 

(jei gėdos jie turi) visi tie, 

kurie a. a. kun. Julių Čaplikų, 

tų didi jį tautos geradari, pur

vais drabstė.

Metinėje-gi jo mirties die

noje, vasario 7 dienų, ir dar 

ilgai ateityje, te visi jo sušelp

tieji ir jam prietelingi nuo

širdžiai už jį tesiunčia mal

das į Viešpatį Dievų.

Ktu>. J. J. Jakaitis.

jau j tave — išbliškusį ir nuvargusį... Ir varto ir skausmo apimtas tu privertei sa- 

vėl aš nugirdau tavo liūdnų atsidūsėjimų: Į ve buti su manim žiaurų — su manim ku- 

— Aš lietuvis... Aš noriu dirbti savo rių tu taip mylėjai!... Svaidei į mune pa- 

tautos gerovei, o kam, štai aikvojamOs : niekos ir nužemipiiho žpdžius, 'sunkius, 

jėgos? Aš tiek metų mokinaus, ti-j kaip akmenys... šiurkšti, skaudų žodį aš

mano J

kėjau... Ir čia tavo žodžiai nutruko — at

simeni ? Aš viskų pamenu.

Tu nutvlai... Sunki tyla... Palaukėjęs 

tu tarei: *

— Štai dabar mane net mintimis at

plėšė nuo mano brolių... Aš išeinu... Aš 

einu, nežinodamas kur ir ko... Be garbės, 

niekam nežinomas gal aš žūsiu kulkos 

pervertas kur nors toli nuo savo tėvynės.. 

Mano kraujas apšlakstys ne Lietuvos že

mę.

Nuo tavo žodžių prieš mane atsivėrė 

bedugnė, prapultis. Mano ašaros karšto

mis srovėmis tekėjo tau ant rankų — 

tu atsimeni? Atsimink, prašau — atsi

mink! Ir gundžiau aš tave glamom-jimais, 

karštais, kaip mano meilė. Bet tu, tar

tum, nematei, nejautei manęs — kaip 

dėl didelio savo sielvarto nenujautei, kad

jMTskaičiau tavo laiške draugui tas 

žodis buvo tėkštas į mano tautų...

Perskaičius tų ncužpelnytų paniekų, 

aš maldavau mirties greičiau mane užkas 

ti į kapų... Tu... tu, mylėdamas mane, 

gali rašyti tokiofc paniekos žodžius! Aš 

— atsimeni, atsimink — pripuolau ant kė

dės ir, paslėpus rankose galvų, sustingau 

ilgam... Bet kuomet tu, mums persiski- 

'iiant, pakėlei mane — neliiiiningų ir ver

kiančių ir aš žvilgterėjau į tavo akis taip

gi drėgnas... Aš supratau..; ir atleidžiau 

tau... Aš supratau, kad tavo mintį valdo Į

Aš supratau, atleidžia^ tau ir išlydė

jau tave į tolimų ir baisų kelių karščiau

siai besimelsdama...

Nuo to laiko mano mintis ir širdis 

nesiskyrė nuo tavęs... Bet aš nežinojau ir 

nežinau nieko apie tave... v

Šiandien, 1928 m., gegužės 15 d., kuo- 

met tavo prisikėlusi tėvynė šventė savo 

nepriklausomybės dešimtmetį, mano šir

dy padidėjo ilgesys tavęs,.. O, manasis 

Juozai! Kur gi tu? Apmaudas, kaip gili 

žaizda, griaužia mano širdį; kodėl tavęs 

nėra tavo linksmų brolių eilėse?!,. Bet 

aš raminu save, jei tik tu atlikai gyvas 

mūšių laukuose, kur tu nebūtum, kur ne

būtų tavęs nubloškęs audringas gyveni- 

j imas — visur tavo karšta lietuvio patrio

, 'to širdis už tūkstančių kilometrų užgirs

skausmas, tas didelis, bervbis skausmas, . .» ..
, , , . . __ iškilmingu* varpo balsus is savo tėvynės...
kuris slegia posūnį — klajoklį, nesuran

dantį savo tėvynės, savo šeimos... Ir norė- 

durnas sumažinti savo širdgelų, tu neju-

užgirs į r- patrauks į savo šalelę... Tavo 

brolių šimtui, vinge išvyti į. tolimų Ame

rikų {atplaukė vandenynų, kad pamatyti

čiomis diegei sopulius kitam — mylimam ; savo akimis prisikėlusių Lieluvų, pakvė-

me. AŠ ilgesio ir skausmo apimta žiūrė- Į jau rišamas tavo tėvynės likimas... Siel- ir artitnam žmogui. puoti jos laukų kvupu ir paklausyti lietu-

viškos dainelės... Ateisi ir tu, sugrįši ir 

tu... Ir sugrįši ne vienas: tu suieškosi, su

šauksi visus savo brolius, išsklaidytus sve

timoj šaly — ir jūs visi grįšite į mylimų 

tėvynę... Priglausite karštas širdis prie 

Lietuvos žemelės ir suviiginsite jų palai- 

I mos ašaromis... Ir iš tų ašarų — pasirodys

daigai ir šaly bus toks gausus derlius, 

kokio nebuvo vergaujant šimtmečiais.

Dabar, kuomet aš nuraminau savo šir 

dį atsiminimais ir sielų atgaivinau sva

jonėmis, aš tau papasakosiu, kus dėjosi 

šiandien mūsų mieste. Nors diena buvo 

truputį šaltoka, vėjuota, bet dangus mė

lynavo ir saulė, tartum norėdama sušil

dyti tavo linksmų tėvynę, maloniai spin

dėjo ir viliojo iš namų į erdvias gatves. 

Ir viri ėję. Jau dešimtų valandų ryto žino 

nės pasipuošę šventadieniais rūbais ilgo

mis eilėmis, iš visų miesto kraštų traukė į 

aikštę prie bažnyčios, perdarytos iš sobo

ro.

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas daugiau pinigų kelionės 16- 

Įšoms puskapiui detektyvų, ku 

rie visur Žuko gyvybę dabo

tų.

Chieagos “En” redaktorius 

savo laikrąštin įdėjo šitokių 

“apžvalgų”: “Kaikurie mūsų 

“rašytojai”, matyt, labai pa

našus į tų senų “katarinkų”

Mich., Akron, O., St. Louis, 
Mo., ir New Bedford, Mass.

Keikia žinoti, kad Detroit 

yra žinomų Fordo automobi

lių dirbtuvių buveinė.

KĄ VALDŽIOS NARIAI SA
KO APIE PRAMONĘ 

IR DARBUS.

Štai, kų išgirsite: Worces- 

terio SLA. komunistų kon 

troliuojania kuopa paskelbė 

nuosprendį — padaryti galų. 

SLA Centro organizatoriui 

Žukui, neišleidžiant jo nei iš 

vietos. “Egzekucijai” įvykin

ti komunistai, sako, parsi

kvietė saikų net iš Pensylva- 

nijos.

SLA. Centrui dabar reikės 

didelis klausimas išrišti: ar

ba nabagų organizatorių ati

duoti “strošnam” komunistų 

nuosprendžiui, arba skirti

Darbo ir Prekybos sekreto

riai ir kiti valdžios nariai šio 

mėnesio pradžioje prezidentui 

Ilooveriui pranešė apie pra

kuri visada grajina vienų ir nnone ir darbus štai kų: 

tų pačių melodijų. Diena iš Visoki darbai didėja ir sta- 

_ dienos ji vis birbina ir birbi- (tyba (konstrukcija) pasek - 

na tų pačių dainuškų, ar kas mingai žengia pirmyn. Tas 

klauso, ar ne — iki visiškai įmoninkams teikia reikalingo 

suklersta”. Į palengvinimo. Įmoninkai se-

_ .. . . , w. Inai dideliu susidomėjimu Jan-

Įspekit, apie kų čia pons re- , . .
S.. . . ke pasitaisymo ir pagerėjimo

laikų.

Darbo departamento statis-

daktorius kalba? Oi apie save!

Mat toji sena “katarinka”— 

tai lietuviškas “cicilizmas”.

Ji jau tiek išbirbinta, tiek biuras Paduodai L“8 810
suklerus, kai nei joks meistras

D

tamentinėnis ir specialybių 

krautuvėms. Bet reikia tikė

tis, kad ir joms reikalų vedi

mas pagerės.

Elektrinių įtaisymų gaiuiin- 

tojai ir tolesniai pažangiuoju.

Turi daugybės užsakymų cen- 

tralinių stočių įrengimams, 

geležinkelių elektrifikavimui, 

telefonų, telegrafų ir orlai

vių išrengimams, ir tt.

Kiek susiaurėję darbai že

mės ūkio mašinų ir padargų 

pramonėje. Eina kalbos apie 

tos pramonės susiliejimus 

Nežinia, kiek tame tiesos.

Medvilnės audiminėse ga

myba kiek sulaikyta. Šios pra

monės pramoninkai nusiskun- , - i , r • • • , •
. . Kodėl lietuviai laisvamaniai

džia prastais laikais. ....... ,
1 yra priešingi lietuvių katali-

Plieno dirbtuvėse darbai kų apšvietos ir kitoms įstai- 

išpalengva atsigaivėlioja. Dau gonts? Nugi, mielas brolau, 

gelio gazinių vamzdžių užsa-jtodel, kati jie negali jn globo- 

kymai kai-kurias dirbtuves ti.

žymiai pažadino. J ----------------

TIKIT, AR NE?
Rašo Klaipėdiškis.

Kaip tik Lietuva atgavo 

isvę ir į jos viršūnes nepa

teko visi cicilistai, vieno dien

raščio (Amerikoje) redakto

rius savo laikraštyje rašė: 

“Lietuvai nei cento!” Ir žinot 

kodėl! Nugi jis būdamas Ko- 

jolo-Bingolo Co. direktorium 

iš lietuvių dolerius gaudė.

CHICAGOJE
VASARIO 23 D.

Sv. Kryžiaus ligoninė lietu- 

’ vių tautos išgamoms gerklėje 

• kaulas. Kodėl? Todėl, kad ji 

yra lietuvių katalikų įstaiga.

Dr-ja šiems metams turi ge

rų valdybų. Pirmininkas yra 

gerai žinomas darbuotojas 

Vincas Stankus. Jis ir suma

inė rengti minėtų balių.

Kviečiame visus į musų dr- 

jų, į musų balių ir į darbų, dr- 

jos, o kartu ir savo naudai.

Narys.

Už kelių savaičių ateis lau

kiamoji L. K. V. V. Konferen

cija, vasario 23 d., Dievo Ap

veizdos par. salėje, kad tin

kamiau prisiruošus prie 
paminėjimo Vytauto 500 m. 

jubiliejaus.

Visuomenė sujudo ir stojo 

į darbų. Draugijos priima 

kvietimus, renka atstovus, ku

rie, skaitlingai suvažiavę, su

darys planus visam tam dide

liam darbui. Susitelkus

NUO SLOGŲ -- 
PAŠALINK RŪGŠTIS 

Iš SAVO KŪNO
Daktarai visur gydo slogas šiuo 

budu; tūkstančiai džiaugiasi greita 
pagelba, kuomet tinkamai vartoja- 

vie- n>u-

. pradėk, kai pajusi slogas turis. •
nybėn, viskas bus galima sek- imk šaukštą Phillips Miik of Mag- 

" cei-la vandens stikle ryte, vidudieny 
Ir vakare pirmą dieną. Sekamą dieną 
pakartok. Po to imk tik vakarais.

Slogos pripildo jūsų sistemą rūgš
timis. Tas jus sargina, silpnina, su
kelia gėlimus, karšt). Phillips Mtlk 
of Magnesia yra vaistas nekenks
mingas, gardus. Jis atitolina slogas, 

j panaikindamas viduriuose rūgštis.
| Po 60 metų vartojamas, kaipo ge- 
iriausias prlešrugštinis vaistas. Dak- 
; tarai jsako vartoti Phillips hlilk of 
I Magnesia; vartojamas ligoninėse- 
1 milijonai žino, katp jis palengvina 
■ surugusius vidurius, pašalina gesus, 
nevirškinimą ir kitokius rugštumo 

{ženklus. Visose aptiekose patariamas. 
Po 25c. Ir 50c. buteliai su pilnais 
nnrodjjnais. kaip vartoti.

“Mllk of Magnrsia” buvo Chas. 
H. Phillips Chemical Kompanijos 
R. V. registruo.as vaizbos ženklas ir 
jos pirmtakuno Chas. H. Phll.ips 
nuo 1875.

mingai atlikti.

Lai nei viena draugija, or

ganizacijos kuopa, nei vienas 

klubas nepasilieka užpakaly 

to taip svarbaus darbo.

Elkas narė.

mėnesio pradžioje darbo pa

daugėjo virš 3 nuošimčiais. 

Tiktai trijose iš keturių pra

monės linijose nesimato pažan 

gos.

Prekybos departamentas sa

vo ražu pareiškia, jog staty

bos kontraktų kiekvienai die

nai, imant aplamai, šiandie iš

puola po 15,000,000 (penkioli-

bu ir juos apmokėti taip, kad ka m1Uon,i> doleri«- «™x®» 
jie galėtų šį-tų nedarbo lai-jmėn('siu iSPuolS <*> tS,500,000 

1 dolerių dienoje, nors gruodis

jau negali pataisyti ir jos 

“muzikos” tebeklauso jau tik 

pats birbintojas.

Automobilių pramonė dar 

neatsiekė savo normalio ga-

Kada vienos valstijos teis

mas žinomų blevizgų nubaudė 

už nepraustabumybę ir jam!

ŠV. KAZIMIERO DR-JA 
DARBUOJASI.

Marąuette Park. Musų

mybos laipsnio. Nedaug au- pasigeį- pasprukį į'Meksiku, kolom joj tėra viena vyrų ka-

ARBA
DARBININKŲ SKYRIUS

GERBŪVIO AUKOS.

įmonės atžvilgiu skaitosi ge

resnis už sausį.

Eilinės krautuvės (cjiain 

stores), taip pat vedančios 

prekybų per paštų įstaigas

tomobilių pagaminama. Dir- . , • ™ • ..
, . .. . ... ... jo draugai Chicagoje di-
bama jų tiek, kiek iškeliama .v. . . , ... . . .

.. . . -i • tižiausi lermų kele ir rinko
reikalavimų. Kaikurie auto- . T „. , ,

.... .... .v. . aukas. Ir žinot kur tos aukos
mobilių gamintojai 'pareiškia,, , . ,, v .
, .. tam “nelaimingam” sušelpt
kad' tokia padėtis esanti per-! v. . T , T

i nuvažiavo? į draugo Juliaus' 
dem sveika. !. .„ .

| kišenių.

Vario gamyba laikosi savo j r11;......... ......... . =

pagrindo, nors gamintojai! Yra vandens arklių, kurių 

nusiskundžia, kad vario ri®-Į galvos sveria per devyniuspū-

ŠIŲ DIENŲ GERBŪVIO 
VAIZDELIS.

kos yra pilkėjų, bet ne ga

mintojų rinkos. Vario daug, 

nėra kam jį pirkti, tad va

riui kainų nustato ne gamin

tojai, bet pirkėjai. Švino ir 

zinko padėtis vra geresnė.

D. C.

dus.

Stasfurto druskos kasyklose 

yra apie 30 laipsnių C. ši

limos.

talikiška dr-ja. Yra tai šv. 

Kazimiero K. dr-ja. Reikia pa

sidžiaugti, kad joj randasi 

veiklesnieji šios kolonijos lie

tuviai ir ji darbuojasi žiemų 

ir vasarų. Dabar dr-ja ren

giasi prie baliaus, kurs įvyks 

vasario 16 d. parapijos salėj. 

GS St. ir So. Washtenaw avė. 

Prasidės 7 vai. vak.

Reikia, kad neliktų musų 

kolonijoj nei vieno vyro, kurs 

neprigulėtų prie šv. Kazimie

ro K. dr-jos.

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ
£3° 1930

Mokesčiai už pajamas rieda kams susitaupyti. Kada darbi- 

į valstybės iždų. Bendrovės n inkai prašo daugiau primo- 

moka didesnius mokesčius, kėti už darbų, “bossai” pur- 

negu pirmbuvusiais metais. A-'tosi, prunkštauja, sako, nega- 

tatinkamai vedama spaudoje Įima. Bet štai jos valdžiai mo- 

kampanija skelbia, kad tie ka aukštus mokesčius, šėri-

aukšti mokesčiai už pajamas ninkams didelius dividendus (niail-order liouses), kaip pra 

geriausia įrodo apie gyvuojan- ir turi geros širdies labdarių D^sta, veda puikiai reikalus, 

tį šaly nepaprastų gerbūvį, organizacijoms. taip puikiai sekasi depar-
Bet niekas nepaklausia klai-| Padėtis tikrai nepakenčia- 

džiojančių miestų gatvėmis ma, nes šių gerbūvio aukų 

žmonių, kų jie mano apie tų jau daug ir perdaug, 

gerbūvį. . Aguona.
Šie žmonės neuždirba tiek, 

kad galėtų mokėti mokesčius 

už pajamas: Jie eina iš vienų į

vielų į kitas ieškodami ir pra-! "1!..............-

šydami sau darbo. Jų namuo-į Russell Sage Fundacija, 

se yra šeimynos, vaikai išal- ^ew orke, tarp kitko savu 

kę, kambariai šalti. Kas mie- raporte už gruodį štai kų pra- 

las rytmetis jie nueina ties nešu. v

dirbtuvių vartais, kurie prięš į Nedarbas ir nepaprastas šal 

juos tuojaus uždaromi. Užsi- tis 75-se didesniuose šios ša-

• l , . I • 1
registruoja darbo biuruose. Ir lies miestuose 145,350 šeimy-- 

tae nieko negelbsti. Atsako: nų privertė šauktis labdarin

ių lauk, gal rytoj, gal kada gųjų organizacijų pagelbos. 

paskiau. Taip per dienų —j Šios organizacijos gruodžio 

dienas. 'mėnesiu šelpimui išleido 3,-

Šios rųšies žmonių kiekvie- <lolernj arba 22 nuo-

nam mieste, kiekvienam pra- daugiau, negu išleista

monės centre yra ne šimtai,

bet tūkstančiai. Jie praleidžia 

laikų kaip yra tinkiamau. Jie gruodžio mėnesiu 

negali jokiu budu suderinti s*uose miestuose: 

dviejų kits kitam priešingų!

dalykų: kaip gali bendrovės J 

mokėti aukštus mokesčius už 

pajamas, aukštus dividendus, į 
jei jos neturi darbo darbinin

kams. Darbininkams trum

pai pareiškiama, nėra užsaky

mų, nėra darbo.

Žiema siaučia. Darbininkai Ne,,hf valgymo papročiai, stoka ty- 
• ro oro Ir paaimankfttlnlmo. berelka- 

patvs gali dar Šiaip taip ne- , llhgl susikrimtimai, trumpai sakant 
,, ■■ i-a- a wa • • 'laužymas pamatinių sveikatos tatsyk-darbų praleisti. Bet štai jų „„ ^„,<,0

nevirškinimą, nukietejlmą.
šeimynos. Suprantama, kilus {***•• *kau<ieJ1’1jiy- kraujo t*.

• 1 ’ kšjimą, nusiminimą Ir visuotiną be-
nepakenčiamam skurdui, jų j«gumą. Tą pasalinti imk

TRINERIO KARTAUS

lapkrity.

Ypatingai žmonių šelpimas 

padidėjo 

Detroit,

LAUŽYMAS
SVEIKATOS

TAISYKLIŲ

šeimynas ima globoti labdarių

VYNO
organizacijos, ftios pastarosios daU<arų n-komenduojmną

kreipias į bendroves prašvda- į —p°'
1 _ 1 J Į die! "Philadelphia, Pa. Dec. 16. Trl-

IUOS kontribucijų pa vargelius nerio Kartus Vynas yra vienatinis 
» ... t, , • 1 j • pasitikėjimas vidurių tonikas. Oras
Šelpti. Bendrovės duoda II’ ^.nam ir jaunam. John Hollond."

Aptiekose. Sempellal nuo Joa Triner, retkarčiais Kai-kasgausiai. ivni-nc*.-' 1)(33 Ashland Avė.. Chlcago
tad ir sako: kokios jos genu-‘ ik 
širdės. Bet tos pačios bendro
vės neturi sųžinės, kada joms
reikia darbininkams duoti dar .................................... Misata*.

KUPONAS Dept U

r

k
<sl i

lietuviu 
VYTAUTO ' \lEJAUS

Ltuania”
S-’įiO 26. 1930
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PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pase

tikrą specialistą, ne pas kok} nepa
tyrei). Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavlmo. Jus sutau
pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — 3cope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas 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, oUos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenėjnsią, jsi- 
kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 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

VIENAS TUKSIANTIS DOLERIU
Žmogus su tūkstančiu dolerių banke yra ant kelio 

į pasisekimą. 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 depozituosi per 10 sa
vaičių, tai panorėsi tęsti iki sutaupysi tūkstantį ar 
daugiau. Bandyk šį pieną, ir nusistebėsi, kaip greit 
augs tavo pinigai banke.

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

CeNTRM^^^BaNK
A TRUST COMPANY 

U10Wcrt 35th Street 
A State Beak • • • • AClcsriaglIomeluk

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600
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h.. PROBAK

'Y

I OO.N U.

VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTOS PADARYT 
KELIONĘ ATMINTINU ĮVYKIU, PILNĄ ĮVAIRUMŲ 
IR MALONUMŲ DEL TŲ, KURIE JOJE DALYVAUS

TIESIAIŽEMIAUSIOS KAINOS 
J KLAIPĖDA

Trečia klesa f vieną pusę >107.00 
Trečia klesa j abi pusi .... >181.00 
Turist. trečia kl. j vieną pusę >123.50 
Tur. treč. kl. abi pusi (min.) >204.00
Cabin klesa .............................. >142.50

\ Už VAIKUS; Nuo 1 iki 10 metų pu
sė kainos.
U?, KŪDIKIUS Iki 1-nų metų >5.50 

Vadžios Revenue ir Hend Tax at-
skyrium.

TANKUS IŠPI.AUKIMAI LAIVŲ 
STAČIAI rį KLAIPĖDOS

- SMAGIAUSIA IR PATOGIAUSIA KELIONE
Del Informacijų ir laivakorčių kreipkitės tuojaus 

pas savo vietos Agentą
NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ

BALTIC AMERICA LINE
316 S. Dearborn St.. Chicago. III. 8 Bridge St,. New York, N. Y. 
Union Trust Bldg., Pittshurgh, Pa. 616 St. James St., Montreal, Can.

išpi.aukiMai laivų
IS NF,W YORKO s

20 Vasario . “E8TONIA”
8 Kovo ... “UTUANIA”
3 Balandžio . . “ESTONIA”

17 Balandžio “LITUANIA”
1 Gegužės . . “POLONIA”

17 Gegužės . .. “E8TONIA”
26 Gigužės . . “LITUANIA”

ABIEM PUSĖM 
AŠTRUS

Geriausias skustuvas 
arbn grąžiname

pinigus
Jei ant vietos negau

ni. kreipkis j mus 
50c. už 5 — >i „i 10

Sempelis — ioC-

PROBAK CORPORATION•»■» •-«•» Os., tas.
• M FMIT AVINUI NIW TOM

Žiūrėk, kad 

gautum tikrų

EAU DE 0UININE

ra.2ry' Pina u d
— Visam pasaulyj garsus 
plaukų tonikas, naikina 
pleiskanas, stiprina plaukus. 
Jūsų aptiekoj arba rašyk: Pl- 
naud, Dept. M, 220 E. 21 St.» 
New York, N. Y. Sempelis dy
kai.
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LIETUVIAI AMERIKOJE

BOCKFORU, 11L
rastai puikų vakarą. Progra
ma buvo stebėtinai graži; ją

RICHMAN
BROTHERS
II4-II6 S. State St.

Priešais Palnier 
House

Išsirink
sau
Siutą arba 
Overkotį

Iš
Naujų Stailių 
Naujy Materijų 
Naujų Spalvų

Pas Richmaną nėra 
“seilų” nėra “liku
čiu”.

Siuntiniai naujai pa
siutų siutų ir overko- 
tų kas savaitę at
vyksta iš musų dirb
tuvių.

Čionai jus galite būt 
tikri, kad gausite ge
rai pritaikintus dra
bužius, gražios mate
rijos ir malonios spal
vos. Be to yra pasi
tenkinimo, kad Rich- 
man Brothers garan
tuoja medžiagos ir pa
siuvimo gerumą. Di
desnio užtikrinimo 
drabužių gerumo ne
gali gauti nei už jo
kius pinigus.

Bile biznio siutas, o- 
verkotų, Tuxedo ar
ba išeiginis siutas 
kiekvienoj Richman 
Brothers Store Suv. 
Valstijose visada vie
na ir ta pati kaina.

VISI PO 

.50

Naujas bianierius.
Pas mus pasimainė biznie

riai. Jonas Gricius pardavė 

savo krautuvę Kailiukaičiui. 

Krautuvė yra ant kampo Lin

coln ir Clifford avenues.

Kailiukaitis yra geras mu

zikas ir gabus choro vedėjas. 

Jis yra ir pusėtinas biznie

rius. Yra vilties, kad jam biz

nis Rockforde turės sektis. 

Jis žada būti gana popule- 

rus. Jis mano vesti ne tik biz

nį, bet atliekamo laiko dalį 

pašvęsti suorganizavimui ir 

vedimui choro.

Galimas daiktas, kad šis jo į 

darbas susilauks palankumo 

iš žmonių pusės ir padės jam 

savo bizni krautuvėje sekinin- 

įgai vesti.

Choras.
Sausio 28 d. susiorganizavo 

naujas, Šv. Petro ir Povilo pa

rapijoje choras. Iki šiol čia 

gyvavo vienų merginų choras.

Antras choras susilaukė a- 

pie 40 narių per pirmąjį stei

giamąjį susirinkimą. Jis išsi

rinko savo valdybą. Žada tu- i 

rėti praktiką du kartu savai

tėje.

Šis choras žada kartais 

bažnyčioje pagiedoti, bet 

svarbiausias jo tikslas busiąs 

parengti gražių muzikos, dai

nų ir vaidinimų pramogų. 

Tuomi jo norima padėti pačiai 

Šv. Petro ir Povilo parapijai 

įr įnešti daugiau lietuviškos 

dailės į visuomenę.

Naujasis biznierius Kailiu

kaitis žada chorui padėti, ne

ieškodamas kitokio atlygini

mo, kaip tik paramos biznyje.

Susirinkimas.
Sausio 26 d. turėjo savo mė

nesinį susirinkimą šv. Petro 

ir Povilo draugija. Šiame su

sirinkime buvo priimta gana 

daug naujų narių.

Kalbėta, kaip minėti Lietu

vos Nepriklausomybės dieną, 

vasario 16. Nusitarė, kad toje 

dienoje butų. atlaikytos šv. 

Mišios ir tam tikslui sudėjo 

$8.50.

Mažas kryželis — bet 
sunkus.

Artistai — mėgėjai šnypš

čia, trusia. Mat, parapijos 

“jomarkėlis” ne taip jau toli, 

o jis norima baigti gražiu 

vaidinimu.

Kas lankys “ jomarkėlį”, tu

rės progos “čigoniškai <pabiz- 

niavoti”, bet jo užbaiga turės 

būti iš tikrųjų “fain”. Kad 

tik tie artistai nepailstų.

Ai tas jomarkėlis! Jau liock 
lordo vyrui ir moterys dabar 
j jį rengiasi. Girdėti, kad tik 
suaugusieji, bet ir vaikai tau-) vaidinta dviejų veiksmų ope-

t ' ■ • , _

po pinigų, kati per jomarką tėtė Kuprotas Oželis”, 
padaryti tikrai ger.) jornark,. Pimallle aUk, dalyvav0 
Žinia, o ką ir vęiksi jomarke | Moti„os _ M c,oaiunai. 
be pinigų?

, kuriam vadovauja varg. p. kindamas prie veikalo “Kup-

V. X. Medonis, turėjo nepap- rotas Oželis”, kuipo Onytės 

su Jonuku sutuoktuves, arba 

“ veselę ’ gražiomis

išpildė Šv. Teresės choro na-Į mis ir Veikimu išpildė skait
liai ir skaitlingas choras. At- lingas Šv. Teresės choras.

Dainos ir vaidinimas publi
kai labai patiko.

Makaras, p. Jucius ir daug kil

tų.

Pelno parapijai liks suvir- 

dainelė-įšu $100. < '

Programai pasibaigus, buvo 

šokiai iki pusiaunakčio.

Už surengimo taip šaunaus 

vakaro, tenka garbės žodis p. 

IV. X. Medoniui.

Ra porteris.

WESI PULLMAN, ILL
Iš musų padangės.

Vasario 2 d. parapijos sve 
tainėje Šv'. Teresės choras

Publikos buvo pilna svetai
nė. Buvo svečių ir iš kitų ko- 

jtė, Onytės -i- O. Jusiulaitė, lonijų, kaip tai: p. K. Sabonis
!Jonuko ~~ P‘ Milašausktts> *u draugu, dainininkai pp.įgos laidotuvės plačiai West 
L iršlio J. Soiokas, našlio Janušauskai, pp. Šilai, dr. Ipullmane žinomos ponios Ko- 
— Zig. Gedvilas. Visi lošėjai
rolės mokėjo, gyvai vaidino 
ir puikiai dainavo.

Antrą aktą, kurį priren
gė p. V. X. Medonis, pritai-

Laidotuves.

Vasario 3 d. įvyko iškilmin-

lešienės. Šv. Petro ir Povilu 

bažnyčioj įvyko pamaldos už 

veliones sielą. Bažnyčia buvo 

pilna žmonių. Po pamaldų 

klebonas kun. J. Statkus pa

sakė pamokslą. Į kapines Ly
dėjo labai daug žmonių. Pali

ko dideliam nuliūdime vyrą, 
tris sūnūs ir vieną dukterį.

Ra,p.

PATS SKAITYK B JUTU? 
PARAGINK SKAITYTI

“DRAUGE.”

? o

Išvengiamas

Skausmas!
žmonės dažnai yra perkant rus su 
skausmu.

Kenčia kuomet nėra reikalo kentė
ti. Dirba su skausmu plėšiančiu 
galvą. Dirba nors suimti skausmų.

Ir Bayer Aspilip, suteiktų greitų 
palengvinimą!

Geriausias laikas imti Bayer 
Aspirin, tai momente, kada pajun
ti pirmutini skausmą. Kana atidė
lioti palengvinimą iki skausmas 
pasiekia aukščiausį laipsnį? Ko bijo
ti painė i taip nekenksmingo dalyko?

Skaityk patikrintas direkcijas su
stabdymui šalčio, palengvinimui 
skaudamą gerklę; palengvinimui 
galvos skausmo ir neuralgijos, ne- 
uritis, reumatizmo ir tt.

Jus visuomet galite pasitikėti jo 
greitu palengvinimu. Bet jei skaus
mas dažnai atsikartoja matyk dak
tarą, kad patirti jo priežastį.

BAYER ASPIIUA
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticacidester Salicylicacid

NAUJAUSI IR GREIČIAUSI 
LAIVAI Į EUROPĄ

KADA tik rengies vykti į Europą, tai iš savo agento visada rei
kalauk laivakortės per NORTH OERM.1N 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, Dresden, Muenchen ir tt.
Puikus valgiai, šaunus gėrimai. Trumpiausia kelionė į jūsų tėvynę 
yra per Bremeną — Čedyk pinigus pirkdamas laivakortę į abi pusi. 

IŠPLAUKIMAI DU SYKIU SAVAITE/
Užsisakyk vietas pas įgaliotus agentus arba kreipkis Į

NORTH GERMAN LLOYD
* • •

130 W. RANDOLPH ST, CHICAGO. ILL.

THE
RICHMAN
BROTHERS

CO.
II4-II6 S. State St.

Priešais Pafmer 
House

——I-

TUBBY

Komf ortas
poilsingos sėdynės, šviesus vagonai, už
tektina apsauga nuo šlapio sniego ir le
dinio lietaus ... nuo pavojų ir sutrukdy
mų ant žiemos vieškelių.

Jūs Geriau 
Tą Atliksite 
Elektriniu!

ažiuokit 
70 mylių j 
valandą

Pasinaudokite musų Outing and Rccreation Bureau 72 W. Adams St., tel. • ltandolph 8200. Dykai ži
nios apie išvažiavimus, kelionės, pasilinksminimų vietas ir lavinilnusi turus visoj Chicagos Metropo
lijos apygardoj.

Del laiko, lėšų ir informacijų ant visų trijų gelžkelių, tel. Randolph 8200

CHICAGO SOUTH SUOKĖ 
& SOUTH ItEND KAILKOAD

CHICAGO NORTH SHOKE 
& MIIAVAUKEE KAILKOAD

Į RYTUS

I SHO
NE

ŠIAURĘ

CHICAGO AURORA & 
ELGIN KAILKOAD

(The Sunset Lines)

VAKARUS

Č H 11 A G 0
1 ĄURCFi • £ C. 1 N !1

PA11 ’OAD

Cufc Wait Untii Pop Finds it Out

r

..... ............ ......
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ATSIŠAUKIMAS.
Į L. K. K. S. Am. Narius, 

gyvenančius Marąuette 
Parke ir Apielinkej.

Čia pat susirinkime pirmi- 

ninkė E. Nedvarienė išdalino 

keliasdešimt bilietų bal. G d. 

vakarui, kuriuos sųjungietės 

pasiėmė pardavimui. Ūpas

E Daktaras susekė, kad
moterys ir vaikai labiau 

serga, negu vyrai

Rn Tel. Mldway MII
I

DR, R, G. GDPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 24-taa Street 

Telef. Canal 1712-0241

į Valandos: 2 Iki 4 p.
Ir Ketvorgals

p. Panedėltalk
vakare

A K T A R A I
V

Narių patarnavimui, ir iš 

vengimui bereikalingo važinė- patenkinanti 

jimo ir laiko eikvojimo, turi- Geriausių 

me malonumo tamstoms pri- darbuotėj, 

minti, kad galite visus savo

r organizacijos reikalus atlikti.

persikeldami i sėkmingai vei

kiančių 1G3 kuopų, kurios su-

Kuipo šeimyninis dūkta ras Alonti- 
celloj. III., visus žmones, ne jų dalį,

I gražus, sutarimas dailus, tai pr. c»uweii turėjo savo globoj.
I . . , ... . . , Didesnė pusė jo pašaukimų buvo
j 11’ darbo vaisiai turės būti prje moterų ir valkų — nes jie daž

niausia serga. Bet jų ligos buvo ma
žosios — slogos, karščįavima. galvos 

kps. skaudėjimai, aitrumas ir visuose 
atsitikimuose reikėdavo nusUuukinė- 

1 jijno. Jie turėdavo užkietėjmus. 
j Bėgyje Dr. Caldvvello 47 metų 
; praktikos jis susekė, kad tada ne

oriausia. pagelbėdavo jo receptas, kur 
į randasi liuosuojančios žolės su pepsi- 
, nu. 1892 m. jis pasiryžo vartoti sa- 
vo formula gaminti Dr. CaldweU*3 
Syrup Pepsin ir Išstatė rinkon.

Vaistas tuoj sutiko' visuomenės pa- 
kaip pirmiau Dr. Cal-

sekmių

f

Koresp.

WEST SIDE ŽINIOS.

Į X West Sidės lietuvių ko-
. . , . .. i . i ~——   - vaisjtajs tuojsmnkimai Įvyksta kas antra lonjja> anot Kavarskio apaa. I u»a«mo aup. 

nedėldienį mėnesio Gira. P. .. ... „„ f’’1"'!?'’":
______  _ _ pradėjo jau trečia gentkartė jį vartoja. Tos

Š. par. svetainei, (>8 ir Wa*>ll-J, ' • iqqk , • T. motinos, kurios duoda jo savo vai-
1 *” j kurtis apie 1885 metais. Jis kams

tenaw avė.

Naujų narių talka — vajus. 
Daktaro kvotėjo patarnavi

mas veltui.

, kinėjimo, Chicagoje 

apie jo gaudavo nuo savo motinų.
'atkeliavęs jau rado čionai gy- Į Dirbamuose dienose kas sekunda kas 
į ‘ " nors kur nors eina jo pirkti. Yra
ivenančius lietuvius, jų tarpe tūkstančiai šeimynų, kurios nekuo- 
> v • • TT. • t i x met nebuna be butelio Dr. Caldvve-
• DUVO Žymiausi V ienis, Jauks-lips Syrup Pepsin lr mes turime daug
lia 7.0Vnrovieiu iv lr šimtų laiškų, liudijančių tai, kad tas

įlįs, Zakarevicia ll K. į vaistas icms pagelbėjo tada, kai
.1 X Dvasini aptarnavimų tų niekos kitas nepagelbėjo.

Nors moterims, vaikams ir senyMūsų. išeivijos stiprintoja I laikų lietuviai surasdavo įpir- 

jungėja visų lietuviškai kai-1 niįausįaį Northsidėje pas kun? 

bančių ir priaugančių lietuvių, Burbų, vėliau susilaukė kun.

L. R. K. S. A. yra viena di-j Kolesinsko, Bridgeporte 

džiausiu, tvirčiausių organiza-! kun. Kraučiuno.

c i j ų kurioje tūkstančiai! x AVestsidėje pirmutinis 

lietuvių yra apsi Jraudę save į kunigas buvo Bukaveckas a-

ir savo šeimas pomirtinėmis |pje 1904 metus. Gyveno ant __________________________

apsaugomis, taipgi ir ligos pa-į Blue Island ir pamaldas lai- CHICAGO PĮgftPT.IEg SIM

viems Dr. Caldvvel Syrup Pepsin y-

I :

AT AGE 33

71

Ofiso Tel. Virginia 0036
Rezidencijos: V*® Buren 5888

DR. T. DUNDULIS

Telefoną® Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos: • iki 18, 1 Iki • 

dienų. lr 8:89 iki 9:89 vakar®

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 4ltk Street Chleago. IIL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
2 iki 4 lr 6 lld 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. Wester.n Avenae 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2859 So. Leavitt St. 

Tel. Canal S8S8
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. V. 

Nedėlioj parai susitarimą

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Re* Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas lr Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 67 64 Republic 8466

DR. A. RAČKUS

patir.gail tinka, tai vienok jo švel
nus ir malonus veikimas padaro sa
vo įr vyrams ir sunkiai užkletėju- 
siems viduriams. Jame nėra nei o- 
piumo, nei narkotikų, todėl tinka ir 
mažinusiems kūdikiams. Valkams 
jis patinka ir noriai Jį ima. Galima 
gauti kiekvienoj aptiekoj.

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

NAMAI

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

mos ratelis turės kokį tai S. AVabash Avė., vasario 16 

d. Chicagos Peoples Simfoni

jos orkestrą duos eilinį ket

virto sezeno koncertų. Be or

kestras, kuri išpildys veikalus 

Weber’io, Wagner’io, Shu-

ir “surprizų” Taigi, kuoskait- 

lingiausia dalyvaukite susi- 

’ rinkime.

Z. 0. P.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stevvart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rezidencijos Tel. Drezel >181

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų Ir visų chronišku ligų

Ofise® 8101 So. Halsted St. Cklcago 
arti Slst Street

VALANDOS: 1—8 po piet,
7-8 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
10-18.

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAJS 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdienų nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija

Ir X-BAY
2130 WEST 22nd STREET 

CHICAGO

selpa, kurios iždas yra niili-1]^ šv. Pijaus airių koplyčioje 

joninis ir apsaugotas Dėdės:ant Leavitt str. Po jo atvyko 

i kun. Kunkulevičius apie 1905 

m. ir sekančių 1906 metų pra

džioje 17 sausio buvo paskir

tas kun. K. Ambrozaitis pir

masis Aušras Vartų parapijos

Šamo autoritetu.

FONUOS KON
CERTAS.

mann’o, Čaikovski’io, St. Sae- 6558 SO. HALSTED STREET

Taigi ir tamista su visa sa

vo šeinio kviečiamas prisira

šyti ir pasinaudoti daktaro 

kvotėjo (Dr. V. S. Naryaus-

Stevens Eiglitli teatre, 741

ADVOKATAI

ns’o ir Halvorseno, bus da ir 

solo: Mae AVilliams soprano,’ 

Virginia Knapp, pianistė ir 

Alice Gnernsey, smuikininkė.

Koncerto pradžia 2:45 po 

pietų.

Rap.

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

Phone Armitagc 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILVVAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P.
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. 

I Nedėlioję pagal sutartį.

OPTEMITRISTAI

Tel. Victory 6279

kas, 2435 W. 69tli St.) teikia-įk(ebon»s ir energingas orga- 

niu veltui patarnavimu. J nizatorius. Jis darbavosi 8 me I

i tus. k
Visus kviečia 163 kuopos j 

valdyba;*® r—»rv . Įrapjjos steigiamasis

A. A. OLIS DR. G. SERNER

Ofiso ir Re* Tel. Boulevard 5818

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare 

Re* 8201 8. WALLACE STREET

PLATINKITE “DRAUGĄ” LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Tel. Hemlock 8181

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

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

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Kun. Baltutis, dvasios vad., 
J. A. Mickeliunas, pirm., 
P-lė F. Stogiutė, fin. rašt.,

6636 So. Talman Avė.

X 1906 metais pirmasis pa- 

susirin-

kimas kun. Ambrazaičio su- 

I kviestas buvo ant Oakley avė.

IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS 
KUOPOS SUS-MO.

Bridgeport. — Mot. Sų-gos 

1 kps. susirinkimas įvyko pir

madienio vakare, vas. 3 d., 

šv. Jurgio par. mokyklos sa

lėje. Sųjungiečių susirinko 

daug, nes visos įdomauja kuo

pos susirinkimais ir darbuotė*.

Susirinkimų atidarė ir ve

dė kuopos pirm. p. Elena Ne

dvarienė.

i p. Kovarskio svetainėje 19 

sausio. Ten pradžioje parapi

jos naudai buvo daromi įvai

rus parengimai ir bazarai.

X Iš senų vestsidiečių lau

kiame žinių apie musų koloni-

ADVOKATAS
11 So. La. Baile SU Roonvvl701 

Tel. Randolph 6331-0332 Vai. 8-8 
Vakarais

8241 SO. HALSTED STREET 
Tel. Victory 0583

7-9 vai. vak. apart Panedėlio lr 
Pėtnyčlos

Įjos kūrimusi, ir joje parapijos 

įsikūrusios gyvenimų.

X West Sidės kolonijoje 

gimė' ir užaugo Dr. Kovars- 

kis.

ALUMNIEČIAI.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS 
į 105 W. Adams St. Rm. 2117

Telcphone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Itepub. 9600

Dievo Apveizdos Parap. —
į Jau ilgas laikas, kaip bėra- 

Galutinai nutarta ir svet.į5ėme “Išaugę” apie Šios pa. 

paimta bal. 6 d., kurioj bus raPij°s veikim,,

statoma veikalas, labai juo.!Be‘> su Siais mctais 

k ingus, “Moterims neišsime-

stengsi

mės dažniau rašynėti.

Alumniečių susirinkimas 

bus penktadienio vakare, va-

luoši”. Veikalų lošti atvažiuos 

mums čia augęs lietuviškas 

jaunimas

„parapijos. Kadangi pas mus 

senai buvo pastatytas scenoj 

veikalas, tai turime vilties, p aka,'«> svetainėje,

kad jisai pilniausiai nusiseks !Vtt!!ario 22 d > kurio pel,las eis 

ir duos 1x1 no taip parapi jai, į ™»<l«*- Visi turėtu-

kaip ir kuopai. !"le s8¥0 dėkingam, išreikšti

; mūsų “Alina Mater”, kuri 

Delegatės į Katalikų Kcm-i,nUs išauklėjo ir savo globoj 

ferencijų, įvykstančių vasario. iaįjj0

23 d., išrinktos šios: pp. B. Muzikų turėsime labai gerų, 

Bitautiene, I. Burba, O. Ale- į y Frank’s Original Nigbt 

liunienė ir p-lė Klcbuitė. Owls”

Beje, ]x)

iš Dievo Apveizdos Bario 7 d- Bau« s™rbi’» d<U>
kų norime apsvarstyti. 

Alumniečiai rengia šokių

Surengimas vakaro, bal. 6 

d., palikta kuopos pirm. p. E. 

Nedvarienei ir kuopos iždi-I 

ninkei p. B. Bitautienei.

Atstovauti 1 kuopų. M. K. Į 

Chicagos Apskrity užgirtos

sus i rijiki n io dra-

Galvos Skaudėjimas
ir

KALCIO H1ZKJUCIAI 
GREITAI I’ALENGVINAMI 

»uz
ORANUEtNE MILTELIAIS

y. . , . Prirodyti saugus per 30 metų
tos pačios atstoves visam .neturi narkotu ar opiatų
melui (iia-iirenkant) būtent"! aptiekinimkas parda
menu (pa. įiciiKam/, ouuiiv. viNEJA IR REKOMENDUOJA
pp. E. Nedvarienė, B. Bitautie 

nė, A. Nausėdienė, J. Voltts 

rienė, O. Aleliunienė ir p-lė 

Klebai tė.

10c OKANGE)NK
MILTELIUS 25c

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS
4740 Dorcbester Avenue

Tel. Drexel 6323 
Vai.: 8 iki 10 ryto

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washlngton
18-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Te). Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT

JOHN (UCHINSMS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonai Canal 2552

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

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius)

ADVOKATAS
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800

RESIDENCIJA:
6515 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9723
-2--W 'J—11 guliu. T, L. J

J. P. WAITCHDS
ADVOKATAS.

52 East 107tb Street
Kampas Mlchigan Are.

Tol. Pullman 6950 Ir 0877

Miesto Ofise Pagal Sutartį:
127 N. Dearborn Street

Rooms 128 lr 025
Tsl. Franklin 4177

Tslsphon® Central 8928

F. W, CUERNAUCKAS
ADVOKATAS

124 NortM LaSall® StrMt 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:88 Iki 6 ral. rak.
ooal Offlc®; 1900 So. Union Ar* 

TeL Roosevelt 1719
Vai. nuo 9 Iki 9 ral.

Gydytojas 
REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

lr Chirurgas

Nedėliomis
Susitarus

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

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

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

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

IMK T. A. D.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

3265 S. Halsted St.
Vai.: 10 vai. ryto—8 v. v, 

Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2496 Weat 09 Street
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 8— 

r, y. Nedėlioj eusltaru*

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų kuris 
priežastim galvos skaudėjimo, 

svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-
mo, skaudamų akių karštį. Atltai 
sau kreivas aki* nuimu cataractu* 
Atitaisau trumpų regyst® lr tolimų 
regystų.

Prirengiu, teisingai akinius visuose 
atsiUkimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaida*

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*

į Valandos nuo 10 ryto iki 8 ra- 
! kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki

12 po pietų.

Kuinos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVI.

Tel. Boulevard 7589

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

T. A. D. yra 1 mosuojantis,
vulantis ir taisantis vidurius 
vaistas, T. A. D. tūkstančiai 
žmonių vartoja, o milionai 
dar nežino.

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

5221 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 6631

DENTIST AI
Office Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 0257 Bes. Prospect 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

h

T®1. Canal 8222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

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

Seredoj pagal sutartį

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
į SPECUALISTAS
I 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

DR. A. J. GDSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

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

Clceroj 4847 W. I4th Street
Panedė-ly, Seredoj, PėtnyčioJ 
Nuo 10 ryto iki 8 vakare

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Tsl. • Boulevard 1401

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas lr Akušeri®

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

7—9 vakare

i DR. HERZMAN
, It RUSIJOS

Gersi lietuviams žinoma® per 9* 
metus kaipo patyręs gydytoja* chi 
rurgas lr akušeris.

Gydo staigia® lr chroniška® U* 
■asvyrų, moterų lr vaikų pagal nau
jausiu® metodu® X-Ray Ir kitokiu® 
elektros prietaisu*

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

Ekspertas tyrimo aklų ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastobėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto Iki 8:30 va
karo. Seredomls nuo 9:30 Iki 12 v. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 3
Phone Canal 0523 *

Boulevard 7699
Re* Hemlock 7991

i

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTIBTAS

4712 So. Ashland Avenue
▼sd.: Nuo 9 ryto Iki t vakaro

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 11 plotų ir 
nuo 4 Iki 7:89 vai. vakar*
Tol. ofiso Canal >119 Re* Bo. hhors 
2238, arba Randolph <899.

Tel. Armitage 1740

DR. S. T. THOMAS
(T.VMOAAITIS)

Dcntistas
1608 Mlhvaukee Avė.

Kampa® Nfcrth Avė. 
Northvrest Tonver Bldg. Room 809 
Vai.: 9—12 ryto: 1—8:30 vai. vak.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Resldencljo® Tel. Plaaa SIM

VALANDOS:
Nuo 10 iki 19 dienų*
Nuo I Iki • po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakar*
Nedėk nuo Xš IU 19 dienų.
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GRABORIAI:

S. D. LACHAWICZ

CHICAGOJE 

ŽINiy-ŽINELĖS

j pavardžių, aš da pažymėsime į Federacijos Apskričio susi- 

pp. Jasnauskionę, Linkevičie- rinkimus lankyti išrinkta Jo-

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laidotu

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

Tel. Roosevelt 
Arba 2516

2515

2314 W. 23rd Place 
Chicago. III.

X Kun. V. Kulikauskas, 

Kockford, III. liet. par. klebo

nas, keletu, dienų buvo Šv. 

Kryžiaus ligoninėj, kur dr. 

.Jovaišas padarė jam tonsulų 

operacijų.

painėj, 44 ir S. Fairfield ave.

Komitetas pranešė, kad va

sario 16 d. programa susidės

nę, kurios irgi nemano anoms 

pasiduoti. Be tų, da pp. Aitu- 

tienė, Budrikienė, Brazaitie- 

nė, Teninkienė, Virbickienė il

gi dirba, tikietus pardavinėja.iš įvairių pamarginimų. Kun.

Vaitukaitis pakvietė parapi- ‘Valio! Visoms taip dirbant ir

jos chorų ir solistus. 'sėkmės bus gražios.

Simpatiškas — 

Mandagus —

Geresnis ir Piges

nis už kitų patar

navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABU VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. Yards 1741 lį 1743
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenae
SKYRIUS

1410 So. 4» Ct. Cicero 
Tel. Cicero f794

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. RAŪZIUS

ISPANAI REIKALAUJA 
GRĄŽINTI PINIGUS UŽ 

PABAUDAS

ĮSTEIGTAS PAŠTAS

Sintautai. Neseniai Sintau

tuose įsteigta pašto įstaiga. 

Seniau veikė tik pašto agen

tūra. Apylinkės gyventojai la

bai hlžiangiasi, kad savo baž

nytkaimy guli atlikti visas pa

što operacijas—pinigus siųsti, 

laikraščius užsisakyti ir t.t.

“R.”

nas Diniša.

Knygų imtikrintojai prane

šė, kad draugijos knygos gerai 

vedamos. Draugija turto tu

ri $1,500.00.

Šį draugija yra viena pa

vyzdingiausių. Priklauso Fe

deracijai, yra Labd. Sų-gos 

Garbės narė, Lietuvos Pasko

los bonų yra pirkusi už $150. 

Statant naujų Dievo Apveiz

dos bažnyčių aukojo $100. 

Daug aukojusi Lietuvos rei

kalams karo metu.

MADRIDAS, vas. 7. — Nau 

ja Ispanijos valdžia pripažįs

ta, kad Primo de Rivera dik

tatūros veikimas buvo netei- 

sotas. Tuo remiantis daugelis 

diktatūros laiku pinigiškai 

nubaustų ispanų pareiškia, 

kad ir bausmės buvo neteiso- 

tos ir reikalauja grųžinti a- 

pie 150,000 dolerių. Valdžia 

tų klausimų turės kaip nors 

išspręsti.

L. Vyčių 36 kp. atstovas 

K. Z. pranešė, kad dramos 

mėgėjai dalyvaus programoj 

su komedija ir muzikos įran

kiais.

Vytauto klubas, vad. p. J. 

Kareivai, ir-gi dalyvaus pro-

Gražiai pamylėjo.
Sausio 25 d. M. S. 55 kp. 

choras turėjo savo pamokas 

pas kuopos vice-pirmininkę p. 

A. Linkevičienę, kuri, po cho

ro pamokų, visas choristes pa

kvietė prie skanios vakarie- 

Kalbės kun. Vaitukaitis, į11®8- Reikia .pastebėti, kad* abu 

A. A. Dr. Antanas Gečas ii- kun. A. Briška, kuris pereitų PP- Linkevičiai labai vaišingi 

gus metus daktaravo Rusijo- vasarų važinėjo po Lietuvų, žmonės, Visos choristės^ buv o 

je. Paliko dideliam nuliūdime jp daug parvežė žinių, kurias pnbai jiems dėkingos uz mu

dvi seseri, du broliu Ameriko-'papasakos vasario 16 d. įlonias vaištes. Per vakarienę 

je ir daug draugų Lietuvoje. p. Kvietkus pranešė gavęs ne^Pse^a gražių kalbe-

iš Marąuette Park solistų ir ^1!- Kp. pirmininkė p. Laba

nauskienė visados pilna jumo

ro. Taigi visuomet gražiai,

Marijona Armoškienė, gy

venanti Brighton Park, gavo 

liūdnų, žinių iš Lietuvos, kad 

mirė jos brolis l)r. Antanas grainoj 

Gečas, 46 metų1 amžiaus.

VASARIO 16 D. muzikų.

Vasario 16 d. įžanga vi

siems bus veltui.

Visus brightonparkiečius 

kviečia dalyvauti paminėjime

North Side. — Smarkiai 

ruošiamasi čia prie 16 d. va

sario. Dr-jose apie tai kalba

ma, pavienių tarpe taip pat. ‘ Lietuvos Nepriklausomybės. 

Mokinamasi veikalas: “Malo- Komitetas,
nu už tėvynę kentėti”, kurio 

bilietus žmonės visu smarku

mu perka. Kaikurie pardavi-

dmpatingai kalba.

Kalbėjo ir p. S. Sakalienė, 

kuri, tarp kitko, džiaugėsi, 

kad tenka taip dažnai buvoti 

i malonioje sųjungiečių drau-

——————— 'gystėje ir kvietė visas dar

AR JAU TURI BILIETĄ? , prie didesnės vienybės, prie

* fsutartino darbo.

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHIOAUOIft

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia nėtojai, sakoma, jau net tikie- 
lr pigiau negu kiti 
todel, kad priklau- tų pritrukę.

sau prie arabų »- į XT , ... „. . . v- .
dirbystės. | Northsidieciai, nepamirškit

ges westSA?s Bt. ‘16 d- Vusario> nes tai bus mi-

Tei. canal «i74 nima 12 metų sukaktuvės Lie- tos ir bilietų.

so. Halsted Street tuvos nepriklausomybės. Klausi, apie, kokį čia bi-

_ y v , • Savo ražu nauja generolo

Jenos I)„„sa pažadėjo pa- Berenguer val<Jžia

aukoti knygų už $5 tam na 

riui kuris prirašys 10 naujų 

narių.

. J. B.

nėja visus buvusio diktato

riaus aktus (darbus). Kai

kuriuos palieka, daugelį nai

kina. Kada tas patvarkymas 

bus baigtas, tada bus pagal

vota apie rinkimus parlamen

tam

KŪDIKIAI PAGERĖJO 
ŠIUO BUDU.

Daktarai sako, kaa surugę ir ne
išvalyti vaikų vldurėliai paprastai 
yra priežastis vaikų neaugimo. Ir 

(geriausias įrodymas, kad tai tiesa,
P-lė Helen Ruzgis, ŠV. Ce- ' yra greitas būdas silpnus, nėra- 

. _ . . . mius, sunykusius vaikus pagerinti
ClllJOs choro nare, taipgi turi išvalant jų vidurius su keliomis do-
ninku deimantn Na na kas zomls grynai augrnęninės. gardžios pumų atimamų. IMU, na, Kdh Fletcherio Castorios. šitas malonus

AR ŽINOTE KAD.

Town of Lake. — Veikli ir 

populiarė p-lė Lillian Česna1 

susižiedavo (became engaged) 

su Peter Dargis iš Marąuette 

Park. ‘ ‘ Congratulations! ’ ’

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Pėtn. ir Suv. Vas. 7, 8 

SO LONG LETTY ’

Dalyvauja Charlotte (Jreen- 

wood ir kiti žymus artistai.

Vitapbone Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

Taip sutikus užklaus rėmė

ja. Jeigu ne, tuojau įsigykite

- geriau i8 anksto, nes. 

abejo, vėliau pritruks ir vie

nekenksmingas vaistas yra pirmiau
sia daktaro mintyj, kuomet reikia 
vaikus ir kūdikius gydyti nuo dieg-

Klerikas Petrai Katanskis Iio' geso’ užkietė->imo- viduriavimo. 
rueilKdb .retins l\auiUSKlb slo&ų tt. Tlk žlurėk> kad gautum 

tokiu sųjungiečių draugišku- linksmai pas savo tėvelius pra pg^uCastorl^ bute’i: su Fletcheri0

Naujoji narė ir choristė p.

jis?

JVAIROS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Brldceport PalnUng A Hafdware Co.. dabar perėmė risų 

bianj { savo rankas ir duos visose šio 
Manio šakose plrmee klesos patar
navimų.

HARDWARE PAINTS 
A WALL PAPER

įnu ir žadėjo nuo choro nie- leido trumpas atostogas, 

kad nepasitraukti.

Palntera A Decoratora 
J, 8. Ramanclonis, savininkas
3147 So. Halsted Street

TeL Victory 7261MILDA
TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

Ketverge, Pėtnyčioj ir 
Subatoj, Vasario 6, 7 ir 8 

“THE TRESPASSER”

Dalyvauja:
Garsioji Gloria Svvanson
NAUJAUSIO IŠRADIMO 

VITAPHONE
Kalbantieji Paveikslai 

Graži Muzika

Linksmumo netruko 25 me

ti. Taigi didžiausia būtų tau-ro Akademijos Rėmėjų Cen- zaitis kalbėdamas kartu ir ba-,jubiliejiname p-nų Bartkų

.. , , i . , ,• • z • • vr . - i a i S• • i bankete. Ismmtingos dukrelėstinę nuodėmė tam, kas pasi- tro metinei vakarienei. Mat, re choristes, kad. jos per daug

Tel Vlc.tf>ry 4088. ! Esam lietuviai ir norim bū- lieta kalbi ? Tai Šv. Kazimie- Choro mokytojas p. J. Bra-

Phont, Bculerard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimu 
nsuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko 

plyčia dykai.

3307 Aabnrn Avenue

liktų tų vakarų namie. j iš eilės sęka vienuoliktas toks vaišingos, gali. visus išpaikin-
Sophie ir Charlotte linksmino

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugiška 
patarr.avi m%.
PatarnavlmaM 

visose Chiea 
gos dalyse ir 
priemiesčuoee 
Grabai pigiai
net už $25 

OFISAS
6338 South

Halsted Si
Vlctory 4088- 

81

4424 80. Rockwell 
Virginia 1266

Ht.

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 GKAROnira

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tei. Roosevelt 7 53 2

Be gražios programos, bus draugiškas suvažiavimas, kur, ti. Bet kų-gi vienas prieš di- ‘ 

da geras kalbėtojas, nesenai gerb. sesutės skania vakarie- delį būrį pasipriešinsi, todel 

iš Lietuvos atvykęs. ne ir įspūdinga programa sve- ir p. Brazaiti* pritarimo ne-;

Kolektos nebus. Įžanga 35c. čius vaišins. Programa bus rado, nes sųjpngietės myli1

susirinkusiems. Pavyzdinga

šennvna!

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVE.

Telefonas Hemlock 552$

asmeniui.

Pupelė.

SMARKIAI RUOŠIAMOS 
PRIE VASARIO 16.

turininga, nes ji sutaps su Lie savo mokytojų, kuris joms pa- 

tuvos Nepriklausomybės su- švenčia dang brangaus laiko, 

kaktuvėmis, kurios būna vas.

16 d. Programoj dalyvaus a- 

kademikės ir alumnietės. Kiek 

vienas žino, kų gerb. sesutės 

Federa- suruošia, tų negreit galima pa-Brighton Park.
cijos 19 skyrius nejuokais su- įniršti.

judo ruoštis prie paminėjimo Į Bilieto kaina
nebrangi

DRAUGIJA „ŠV. JONO 
EVANGELISTO.

Nekalto Prasidėjimo P-lės 

Šv. Sodalicija rengia ‘‘Valen

tine Dance”, vasario (Februa 

ry) 9, 1930, Šv. Kryžiaus pa- j 
rapijos svetainėj. Gros gera | 

muzika. O, tai šoksime!

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

P-lė B. Bagdon

‘ ‘ surprise birtliday party ’ ’

. . .. . , ,, p-lei C. Bartkus. Viskas Pui
šio 26 d. parapijos mokyklos ... ,
, i « . kiai pavyko.

Dievo Apveizdos Parap. —
Susirinkimų dr-ja laikė sau-

surengė , MORTGECIAI-PASKOLOS

Lietuvos Neprik. dvylikos me- vienas doleris ($1.00), tad kambary. Susirinkimų atidarė

'tų sukaktuvių vasario 16 d. tikimės susilaukti atsilankant senasis pirm. D. Švaikauskis.i ,, .... ,

, I, ». . ,. k i -v, • . i yv- Cecilijos choras rengiaITuo tikslu valdyba ir konute- daug svečių, prietelių. Pama- Perskaičius nutarimus, nauja-'§okiug> vaghrio (February) 19 

tas laikė susirinkimų vasa- tysiine, iš kurios kolonijos sis pirmininkas J, Blankus už-1 1939 Crv«tal Ballroom

rio 3 d., parapijos mokyklos daugiausiai svečių suvažiuos, ėmė vieta linkėdamas, kad cariton Kotely j 53 ir

kambary, į kurį atsilankė ir, Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų me- per šiuos metus nei vienas jjy(je j»arj- gĮV(j (i)abar va 

svečias kun. Karalius, Ateiti-J tinė vakarienė su programa į-. narys nesirgtų ir nemirtų 1

ninku atstovas. Jis kalbėjo a-Įvyks sekmadienį, vasario (Fe- 

pie Lietuvos Nepriklausomybę bruary) 23 d., Šv. Kazimiero

ir kų reiškia vasario 16 d. Pa

sižadėjo kalbėti ir surengta- 

tame paminėjime, kuris bus 

vasario 16 d., parapijos sve-

Vienuolyno auditorijoje.

Alumnietė.

JAU NETOLI.

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 We«t 46th Street

Kampas 44ta Ir Paulina 8ta 
Td. Blvd. 1208

Nu liūdimo valandoje krelpkltėe 
prie manęs, patarnausiu slmpatlB- 
kal, man dari ai. gerai lr pigiau 
negu kitur. Koplydia dėl šermenų 
dykai.

West Side. — “Nervai” jau 

ėia pat. Šį sekmadienį visi 

vvestsidiečiai apsigaus, jei ne

atvyks į parapijos salę pama

tyti gražaus lošimo “Nervai”, 

įjosime dalyvauja rinktinės 

Chicagos lošėjų jėgos, taigi ir 

pats lošimas bus tinkamai at- 

liktas.

Be lošimo, Mot. Sųrgos 55

dinasi Del Prado Hotel). Na,

Atsisakius pirm. pagelb. D. kasgi gaĮėtų apleisti šį va- 

Šveikauskui, išrinkta M. Lo- karą j 

rančas, iždininku — V. A. .

Grišius. Town of Lake Liet. Vyčių

Nutarta priimti ir moteris 13 kuopos basketball tymas 

tokiomis teisėmis, kaip ir vy- nenugalėtas iki šiol. Laikyki

me. v tės, nepasiduokit!

Mokestis 25c. į mėnesį, o li-v ,

goj moka $5.00 pašelpos į sn- \ šv. Cecilijos choro susirin 

vaitų. Mirus nariui giminėms girnas įvyks penktadienyj, va 

išmokama $50.00 iš iždo i.r 'sario 7, 1930, Šv. Kryžiaus 

duoda palydovus į kapines parapijos svetainėj.

S. E. N.

SUIMTAS BUVUSIS MUI
TINES AGENTAS

Del geriausios rųšies 
lr patarnavimo, šauklį

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselia šviežių kiauM- 
■li), sviesto tr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1183

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

luksinlų ir sida- 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio, planų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentui.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8886

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vienų dienų. 
Perkame real estate kontraktua 

Internationl Investment
. Corporation

Kapitalas $500,000 ••
2804 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 6738-471$

SKOLINAM
PINIGUS

$100 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių

J. NAMON & CO.
2418 W. Marąuette Road
Arti Westem Ave. 

Telefonas Grovehill 1038

J. Luleviftus
GRARORIUS IR 
BALNAM l’OTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 8. Halzted 
8t. Chicago. IU.

Tel. Vlctory

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Ltc. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal 3141

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

ir visi nariai sumoka po $1.00. į 

Susirinkimus dr-ja laiko

kiekvieno mėnesio paskutinį 

sekmadienį.

Draugijon per šį sus-mų

kp. choras, paaugėjęs narių'|siraS6 s> Skudas, grab., ir joj NEW YORK, vas. 7. — Už 

skaičiumi, padainuos gražiau- yjnona, Marijona, M. Miške- svaigalų šmugeliavimų suim

siu naujų dainų. Įnez> Carkauskienė. į tas O. S. Goldman, buvusis

Toliau užgirsime dar West I» Federacijos vietinio sky- vietos muitinės agentas.

Sidėj negirdėtų jaunų gabių riaus pranešimų darė p. A.

kalbėtojų, p. Doma Kamins- Grišius.

Draugija įnešė savo mokestį 

Federacijai $1.00.

Išrinkta atstovai į Vakari-

kienę, kuri turi gražių iškal

bų.

Iš “Drauge” “Sparno”

,‘tilpusios korespondencijos ma nių Valstybių Septintų Konfc- 

į tosi, kad pačios sųjnngietės rencijų: P. Kuproms, J. Dim- 

4603 S. Mareli'fiėld Arame P™ vakafo rnoSiaei, tiluetas Sa, ^ Oriliu,, M. Lorancaa, 

Tel. Boulevard 4277

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

iplatiim. Be “Sparno” minėtų J. Grlšiua

922 Jogminas Aleksas 

931 Kosaitis Anna 

931 Kosaitis A. ir P.

938 Lezbergaitei Paimti E. 

961 Shcrtakanskienė S.

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 fin

tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 

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


