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Amerikos Audeklų Gamyboj) 
Gręsia Streikas

*

Amerika Isrien Sn Britanija C

REIKALAUJA ATMAINOS 

VALDŽIOJE;

PARYŽIUS, vas. 11. — Iš

VARŽO VARTOTI MĖSĄ

RYGA, vas. 11. — Bolše
vikų valdžia dar daugiau gy-

Ispanijos čia atvyko grafas ventojams suvaržė mėsos va-
Hon.ai.on™, buvusia Ispanijos >'to4im<!- rrivntinfM krautu-

. . . . .... .. vėse visai uždrausta parduo-minist.ens pirmininkas, žino- .
, ti mėsų.

mas liberalas.
j Kelis kartus

•Jis yra priešingas sugriau
ti Ispanijos monarchijų. Tik 
nori, kad Ispanijoj būtų įve
sta konstitucine valdžia tokia, 
kokia gyvuoja Anglijoj.

į menesi mė
sos įsigyti leidžiama tik ko
munistams. Kitiems uždraus
ta. Komunistams bus išduoti 
mėsaženkliai.

Ja

1

t

PATERSON, N. J., vas. 10.
— Audiminių darbininkų “Na 
tional Textile AVorkers” or
ganizacijos suvažiavime nuba
lsuota sukelti visuotinų visoj 

į šaly streikų.
Kada bus paskelbtas strei

kas, palikta valdybos nuožiū-
»ai; :

I Štai darbininkų reikalavi
mai:

Į 20 dolerių mažiausias užnio- 
ikesnis savaitėje visiems jau

niems darbininkams. 
Aukštesnis užmokesnis vi

siems darbininkams.
Lygus užmokesnis už lygę

darbų.
8 valandų darbas dienoje. 
Penkių dienų dailias savai

tėje visiems darbininkams. 
Sesių valandų dienos dar

bas ir įienkių dienų darbas
' savaitėje visiems, neturintie
ms 18 metų aiftžiaus, darbini
nkams.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Šios madų parodos kas metai vidužiemiu suruošiamos Miami Beach, Fla., puoš
niuose viešbūčių daržuose.

RIVERA STIPRINA NUO

SAVĄ PARTIJĄ

AMERIKA PASIDUODA 

BRITANIJAI

LONDONAS, vas. 10. — 
i Karo laivynų1 konferencijoje 
Amerika visiškai pasidavus 
Britanijos norams. Anot A-

tu Unijų,” kuri bus pakeista. Umenkos laikraščių atstovi),
politine sakes partija. Si par
tija paruošiama busimiems 
parlamentan rinkimams.

-MADRIDAS, vas. 10. —. 
Buvusis diktatorius Primo de 
Rivera stiprina savo “Patrio-

Raginami Kovoti 
Bolševikus

CHICAGOJE
KITA KAMPANIJA PRIĘš 

PIKTADARIUS

NEPAVYKO DETROITO 
GALVAŽUDŽIAM

Du Detroito galvažudžiu at-

i

ROMA, vas. 11. 
štiš “Osservatore

— Laikra- 
Romano”

Dėdė Šamas šioje konferen-' paskelbė Šventojo Tėvo laiš-.danu gmkl 
cijoje nusivilko ir marškinius^, rašytų kardinolui Pompi- 
ko Britam ia nei nereikalavo, u ___ ..„u__ o „a.____ : Jur.v-ko Britanija nei nereikalavo.

Žodžiu tarius, prezidento 
Hooverio administracija pasi
davė Britanijai visais karojkovą tikėjimui ir Dievui, liet

PARYŽIUS, vas 11 __ 4- laivų klausimais. Britu vald-1 ■> • r , w.j nu i/.ho, vas. aj.. f - dar visus pasaulio krikseioms
Kimiausiuoju laiku čia bus žios nariai neslepia savo pa-
pradėta statyti ligoninė mirų- j sitenkinimo, nes Amerika pa- 
sio maršalo Focli atminčiai.. sidavė be jokios -kovos.
Atsieis vienas milionas dole-

MARŠALO FOCHO 
ATMINČIAI

li, generaliam Romos vikarui.
Šventasis Tėvas ne tik bol

ševikus smerkia už jų vedamų

kviečia atsisukti prieš tuos 
nedoriausias mūsų laikais 
sigimėlius.

įs-

nų.

NAUJAS POPIEŽIAUS 
VALSTYBES SEKRE

TORIUS

SUIMTI VISI FLORES 
NAMIŠKIAI

MENTCO CITY, vas. 10. — 
Danieliaus Flores, kurs kėsi
nosi nužudyti naujų preziden- 

ROM'A, vas. 11. — Vakar, tų Kabio, visi namiškiai su- 
pareigas ėmė eiti naujas Po-'imti ir laikomi kalėjime. Su- 
piežiaus valstybės’ sekretorius imta jo tėvas, motina ir ketu- 
Jo Eminencija kardinolas Pa- ri broliai, neskaičiuojant dau- 
eelli. 'gelio kitų įtariamų. (

KATALIKŲ DUKTERYS 
RAGINAMOS KOVOTI 

SUMANYMĄ

NEVY YORK, vas. 8. — A- 
merikos Katalikų Dukterų or
ganizacijos, kuri turi virš 200,-

21 JAPONAS NUSKENDO

TOKYO, vas. 
eitos savaitės

i

GAL APLANKYS EURO
POS SOSTINES

U. — P.,,------------------
baigoje kai-Į LONDONAS, vas. 10. 

kuriais Japonijos pakraščiais [Amerikos J. Valstybių sekre-

PILIETYBES DERYBOS 

NUKELTOS J KARA

LIAUČIŲ

i Sausio 21 d. Karaliaučiuje 
tęsiamos mišrios Lietuvos, 
Vokietijos komisijos pasitari-

KAUNO ŽEMES NUOMI
NINKŲ MEMORANDU

MAS VYRIAUSYBEI

Sausio 19 <1. įvykusiam Kau 
no miesto namų savininkų su
sirinkime nutarta įteikti Valst J

vyko į Chicagų pasipinigauti. mai ginčytiniems pilietybės Prezidentui ir ministerių ka- 
Jiedu užpuolė stovintį auto- klausimams spręsti. Lietuvos bilietui memorandumas dėl per 

Chicagoj ,<>' policija iškėlė ’ mobilių, kuriam sėdėjo polic- delegacija susideda iš užsienių brangios kainos už išperka- 
naujų kompanijų prieš pikta- monas Meyers civiliniai apsi- reikalų ministerijos referento žf‘nK- Nuomininkai Teį
darius. šimtai įtariamų sui- taisęs. p p Dailidės, kaip pirminiu- kalauja, kad betermininė nuo-

Piktadariu su revolveriais ko ir vidaus reikalų ministe- ma batlJ pakeista nuosavybės
iręsta šiuos įlipo jautpmobilįaiui vidų. Y’ie- rįjos jonskonsulto p. A. Ja~ neKftH^a’ .^Į

J bilių, kitas laikė atrėmęs re- mandirnotas Klaipėdos kraš- .Proe- rinkos kainos visų
volveri Į policmonų. p, jrubernatūros pilietybės n mokėjimų išdėstant dešimčiai

Važiuojant patamsy polic- ff,rPrpas p Gailius — sekre-
monui pavyko išsitraukti sa- toriam. “R.”

mama. Pas kai-kuriuos atran
dami ginki

Negras žuvo gaisre

Dviejų aukštų Imte, 4(MX), ... ........ .‘ . |vo ginklą. Akimirkoj jis abu
Cottage Grove ave., kuo gai-.
sras. Negras džinnitorius Clie- 
ers, (50 metų, kurs būto rūsy 
turėjo lovų, išbėgo gatvėn pa
šaukti gaisrininkus. Grvžęs a- 

. . .. . . ‘ i-)0 m. tgar jis atsiminė rūsy palikęs j . — . 
2 doleriu. Rasis buvo pilna i 

, dūmų. Jis į bėgo ir negryžo. I 
Gaisrininkai jį rado užtrošku-Į

piktadariu pa vo j i n ga i pašovė i 
ir nuvežė į policijos stotį. Jų J 
vienas gal pasveiksiųs.

Poliemonus Meyers yra virš Į 
amžiaus.

NUSKENDO TRYS 

ŽVEJAI

metu. R.

KIEK NUBAUSTI DE
MONSTRANTAI

Nušauta du jaunuoliu
Lemovne ir Mason skers-

RIAUŠĖS ARKLIŲ 
LENKTYNĖSE

PARYŽIVS, vas. 10. — De
šimtys tūkstančių žmonių su
sirinko žiūrėti arklių lenkty
nių Yineennes’e, šalę Parv-

000 narių, viršininkė Miss Ma- gatvy ke]i -jaunuoliai, sekma-' žiaus. Visi užsimokėjo 
ry C. Duffy karštai atsiliepė rytmetį važiuodami iš jimą.ry U. Duffy 
į visas nares, kad jos per sa
viškius Kongreso atstovus ko
votų Capper-Robsion federa
lio švietimo bilių, kurio rei
kalu artimoj ateity Kongrese

Sausio 18 d. 9 vai. rytų iš 
Palangos ' valsč., Kunigiškių 
išplaukė į jūrų irklinis laive
lis su keturiais žvejais. Ta 
dienų apie 14 vai. jūroj kilo 
audra ir 3<X) mtr. jūros aukš
tumoj, prie Palangos, kur bu
vo nusiyrę žvejai, laivelį iš
tiko avarija ir jis apsivertė.

Iš laively buvusių keturiųuz. J<‘-

, žvejų Juozas Agutis, Benedi- 
šokių, pakliudė kitų automo-, Staiga susekta suktybės, ktas Vainoras ir Pranas Se- 
bilių. Šiuo pastaruoju, sako- Griausmingu balsu sušuko mi- rmantis — nuskendo, o ketvi
lna, važiavę negrai. Kilo bar- nios. Kilo riaušės. Visi trio- rtas — Jonas Auželis laiky
mai. Negrai du jaunuoliu nu- besiai arba sugriauti arba su- damasis apvirtusio laivelio 
šovė ir nuvažiavo. Įdeginti. Pasiųsti kariuomenės laimingai pasiekė krantų.

------------------- raiteliai malšinti riaušes. Bet Nuskendusių žvejų lavonai
“K.“

bus balsuojama.

Tas bilius turi būt atmes- UŽ prohibicijos peržengimą ir tas negelbėjo. Išlieję pagie- jūros dar neišplauti.
siautė audra. Nuskendo 21 ja- torius Stimson patariamas ap- tas. Nes juomi norima stipri-' Prohibicijos agentai, kaip žų minios išsiskirstė. Dau-
ponas.

RUSIJOS KOMUNISTŲ 
PARTIJA

i lankyti kai kurias Europos so-jnti federalę'ibiurokratija 
stines, kada baigsis laivynų 
konferencija.

KRUVINI RINKIMAI

PERKELTAS PROHIBICI
JOS VYKIN1MAS

gybė sužeistų.

AUTOMOBILIŲ AUKOS

MASKVA, vas. 10. — Ko
munistų partija turi tik apie BUKAREŠTAS, Rumunija,
pusantro miliono narių. Tame vas. 9. — Distriktų rinkimuo- 
skaičiuje apie 200,000 moterų, se 9 asmenys nužudyta ir 59

lr štai ši partija valdo va-. sužeista.
Istvbe.

praneša, Chicago,.į susekę nau- 
i jų sumoksiu prohibicijos įsta- 
, tymų peržengti. Tame įvelta 
apie 150 asmenų. Visi bus trau

------------- ’ k i am i tieson.
AVASHINGTON, vas. 10. — j________________

Žemesnieji Kongreso rūmai Gaisre ŽUVO moteriškė 
išsprendė prohibicijos vykini-Į Sudegė trijų aukštų medi
nių perkelti iš Iždo def>arta- niai namai, 4344 So. Donore 
mento į Teisingiuuo departa- gat. Žuvo viena moteriškė, 
mentų.

NE\V YORK, vas. 10. —j 
Metropolitan Life Insurance 
Co. skelbia, kad 1929 metais 
visoj šaly automobiliu nelai- 
mėse žuvo 31,490 žmonių.

ISPANIJOJ SNIEGAS
SUGRYŽO AUSTRIJOS 

KANCLIERIS PREZIDENTAS HOOVER 
ATOSTOGOSE

MADRIDAS, vas. 10. — Vi- VIENNA. vas. Grv-

Keturi pusberniai vakar a- 
nksti ryte' užpuolė Orrington 

, viešbutį Evanstone. Visi su-t
imta.

DAUG ŽMįONIŲ NELE
GALIAI JEINA

sų šalį palietė nepaprastas žo iš Romos kanclieris Sclio- 
Saltis. Vietomis gerokai pas- ber. Austrija patenkinta pasi- 
nigo. Ispanijos gyventojoms rašyta su Italija drauginga 
to perdaug. , Futnrtimi.

AVASHINGTON, vas. 10. —. '—
Prezidentas Hoover su žmo-Į CHICAGO IR APYLIN- 

na išvyko į Florida Keys de- KJfcfcS. — Apeiniaukę; tempe- 
Šimčiai dienų ntostogosna. Įraffirn kįla.

\VASHINGTON, vas. 11. — 
Kas metai į šių šalį nelega
liai įeina virš 170/JOO svetim
šalių. Kaipo toki yra negeis
tini. Gali būt baudžiami ir 
pašalinami.

Kauno miesto ir apskr. ko- 
s mendanto nutarimu, dalyva-' 

vusieji demonstracijose ties 
Teisingumo ministerijos rū
mais komunistai taip nubau
sti: Slevinas Leiba, Hirš — 
Grinšteinas, Islevičius Peisach, 
pasiųsti vieneriems metams į 
Varnius; 18 asmenų nubausta 
po 3 mėn. kalėjimo arba 3000 
lt. Du kaip nepilnamečiai vi-~! 
sai atleisti.

Šioje demonstracijoj daly-] 
vavo specialiai atvykusių iš 
provincijos. “R.”

PASIRUOŠĘ IŠKLAUSI
NĖJIMAMS

NUBAUDĖ UŽ DIDELIUS 
PROCENTUS

Panevėžys. Sausio 13 d. vie
tos I nuov. Taikos Teisėjas 
nubaudė L mėn. paprasto ka
lėjimo pil. Malevičių, gyv. 
Smilgių vai. už ėmimų labai 
aukštų nuošimčių skolinant 
ūkininkams pinigus. Skundėsi 
apiplėšimu 6— 7 ūkininkai.

“R.”

WASHINGTON, vas. 11. — 
Žemesniųjų Kongreso rūmų 
juridins komitetas rytoj pra
dės išklausinėjimus prohibici
jos klausimu. Norima išgirsti 
abiejų pusių — sausųjų ir šla- 
piųjų, nuomones apie prohibi
cijos naudingumų ir kenksmi
ngumų. Abi pusės pasiruošu
sios liūdvti.

PINIGŲ KURSAS

Kiek teko patirti, Kauno a- 
pygardos teismas pral. Olšau
sko bylų jau persiuntė Vyr. 
Tribunolui, kur ji bus svars
toma greičiausiai apie kovo 
mėnesį. “R.”

Lietuvos 109 litų . $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 13.93
Italijos 100 lirų 5.23 
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23J1



MDRAUGAS”
Uatna kasdien, Itekmis

PRMHUMBRATO8 KAINA; Metama — »«.•». Fa- 
MI Metų — 9S.it. Trinu Mėnealama — 9S.lt, ▼ttaani 
Mėcealul — 76a Europoje — Matams 97.M, Pasai Ma
lk —• 94**9, Kopija .llo.

Bendradarbiam* Ir korespondentams raitų aasprų- 
■aa. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlsIuadtaiBa tara 
tfkelul palto lankių.

. ttaeaktorlna priima — nno ll:tt iki IS:M vaL 
katuli an.

Skelbimų kainos prlslunfilamoo paralkalaroa

RkAlhimni nalranAiai Hienai pri imami jjį Q

vaL po piet

Kaip žinoma, didžiai gerbiamas kun. prof.

P. Bučys, Marijonų Kongregacijos virSinin-1 

kas, dabar gyvenus krikščionijos centre —,

Romoje, yra šio Eucharistinio Kongreso Ron- * ASTUONIŲ VALANDŲ DAR 
giino Centraliniaine Komitete. Jisai jau dabar1 

rūpinasi, kad lietuviai būtų atstovaujami ir' 

kad vvkstančiųjų į Kongresų reikalai būtų t 

tinkamai aprūpinti. Gerb. Profesorius liūs ge-'

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
ŠV. LIUDVIKO KOPLYČIA KARTAGINOJ

BAS MOTINOMS IR 
ŽMONOMS.

vaikų, kuone kas valanda, rei-' 
kia šluoti aslų ,ur grindis, Rei-' 
kia budėti, kad vaikai nesi- i 
peštų, juos taikinti, juos šne-: 
kinti, jiems viskų pasakoti.įAmerikos Jungtinių Vuls-

riausias Kongrese vadus ir patarėjas, oJ*o-’tybių Darbo departamento se-| juos mokyti, juos prausti, ir! 

moję lietuviai, būdami jo globoje, galės jaus-| jiretorius Davis kituomet kal-įtt. Kas miela savaitė reikia 

bedamus »pasiųlė įvesti aštuo- skalbti, prosyti, baltinius, dra-1tis kai namie.

Ne pro šalį būs čia paduoti šiuos žodžius
bužius taisyti. Juk tai nuola-į

* K

tinis darbas. Kas nors tų dar-i
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’*DRAUGAS” 2334 So. Oakley Ave^ Chieago

DIENOS KLAUSIMAI
Į EUCHARISTINĮ KONGRESĄ.

nių valandų darbų dienoje Pa

rašančiam atsiųstų gerb. kun. prof. Bučio Jaiš'niuose motinoms ir žmonoms,

kų, kuriame Rudi. Kongreso reikalu paduoda , kiekvienų savaitę turėti vienų bų turi atlikti. Kas gi tui at- 

kęletų praktiškų'patarimų. Jis rašo. Diauge j dienų liuosu ir kas metai — liks, jei ne žmona ir motina, 

radau žinia, kad Tamsta esi narys komiteto, I jvį javaiti atostogų.

rengiančio lietuvių kelionę iš Amerikos į Kai- j Vyrai, sakė sekretorius, 

tagino Eucharistinį Kongresų. Vakar vakare • turi saa nustatyta* aštuonias bos. 

gavau žinių, kad Amerikos katalikai jau su- valandas dienoje. Bet motinos Ateina sekmadienis. Kada 

derėjo laivų, kurs iš New Yorko juos veš į p. žmonos namuose dirba nuo tų dienų visi šeimynos nariai 

Kartaginų ir tenykščiame uoste Goulette sto-1 rytmečio ligi šeš- turi šiokio-tokio pasilsiu, mo-,

vės visų Kongreso laikų, o kongresistai laive tadienio vėlai vakaro.

nakvos ir maitinsis. Taigi jums bereikia tik! Jo nuomone, vyrams butų 

susitarti su tuo laivu, kinio vaido aš nežinau, iajj<as savo žmonoms ir moti- 

1 bet jus galite patirti New Yorko vyskupijos noms palengvinti tų’nenutrau-

valdyboje . _ kiamų naminį darbų. Kas sa- visus šeimynos} narius išreng- 1
; bederacijos Komisija, mat, taip padare, vaįt(-, jos turėtų gauti reika-dį į bažnyčių ir pačiai nueiti

jei nėra iš ko nusisamdyti 
šiokios-tokios pašalinės pagel-

tina ir žmona turi daugiausia 
darbo. Tai dėlto, kad įeiktilin-' 
ga pagaminti didesnius ir į va: , 
resnius pietus. Išryto reikia1

___________________ kaip gerb. kun. prof. Bučys pataria. Ir tenka png0 atsilsio ir kas metai už- pasimelstų.

' pasakyti, kad geresnio išėjimo ir rasti nebu- i ~ ......

Viso katalikiškojo pasaulio akys yra nu- , v0 gaiįma (tarnautų atostogų. , pagai,au Jei šeimynos nariu

Toliau gerb. Profesorius pasiūlo:

/*B

‘ '"m
•- . •*» f •’ -->> V

kreiptos į Kartaginų, kur gegužio G — 12 dd. 

įvyks Eucharistinis Kongresas. Ir mes, lietu

viai juo esame susirūpinę.

Mums rūpi, kad ir mūsų tauta pasinaudo

tų tomis malonėmis, kurios yra teikiamos Eu

charistinių Kongresų proga. Mums rūpi, kad

toje vieloje, kur suplauks ii viso pasaulio kra 'projek,4į

štų tautų maldininkai, ir mes būtumėme ats

i Tai nėra naujas 

mas ir sekretoriui

“Lietuviai, jei turis savo sekcijų, galės u- valio,
'laikyti tik du savo atskiru posėdžiu: likusis į

! ■ . i i" 1
laikas bus užimtas bendruose posėdžiuose.1 

Dviejuose savo -posėdžiuose galima būs pasa

kyti po dvi prakalbas; viso tat labo keturias.

suinany-
negalima

Moterys darbuotojos, kurios 

yra pačios patyrusios, l<a 

reiškia naminis darbas meti

nai ir žmonai, senai ieško

kas suserga, kas gi -kitas gali 
sergantį slaugyti ir 'prižiūrė
ti, jei ne motina. Motinai yra 
lemta išrisiąs naktis akių ne
sudėti, kada kurs vaikelių su-

KARTAGINA, Afrikoje, kur šiemet Įvyksta Eucharisti
nis Kongresas, į kurį Federacija ruošia Eucharistinį Kongre
sų. Yra paimtas Prancūzų linijos laivas “Rochambeau”. Jis 
išplaukia balandžio 23 <1. Atvaizde matome Šv. Liudviko ko
plyčių, pastatyta toje vietoje, kur šventasis mirė.

serga. ;
Ir štai iš to visa iškįla to- rišk* Padaro sergančia. Nes jų nuo džiovos

tovaujami ir kad ten mūsų vardas gražiai bū

tų garsinamas.

Del to Am. Lietuvių Katalikų Federaci

jos Centro Valdyba pasirūpino sudaryti ko

misijų, kuri jau susitarė su Prancūzų linija 

ir Amerikos katalikų maldininkų organizato

riais, kad ir lietuvių grupė būtų sudaryta, ku

riai vadovaus gerb. kuių Jonas Švagždys.

Tai kelionei į Eucharistinį Kongresų yra 

paimtas speeialis laivas “Rochambeau”, ku

ris iš New Yorko išplauks gegužės mėnesio 

23 d. Šiuo laivu važiuojant keleiviams būs la

bai patogu. Jis juos nuveš į Tunisu ir čia lai

vas stovės iki Kongreso pabaigai. Keleiviai 

laive turės nakvynę ir maistų, taip kad ne

reiks ieškoti viešbučių ir restoranų. Visoj ke

lionėj keliaujantieji būs aprūpinti visais rei

kalais tam tikrų palydovų. Lietuvių reikalais 

rūpinsis kun. J. Švagždys. Be abejo važiuos 

ir daugiau lietuvių kunigų. Tuo laivu važiuo

ja ir J. Em. Bostono Kardinolas ir daug vys- 

kūpų.

Girdime, kad ir Lietuvoje darosi maldi

ninkų grupė, kuri vyks į Eucharistinį Kon

gresų ir prisidės prie Amerikos lietuvių kata

likų maldininkų. Tat, galima tikėtis, kad lie

tuvių susidarys gražus būrelis ir sudarę ats

kirų, lietuvių sekcijų galės padaryti keletu at

skirų posėdžių.

priemonių toms nelaimingoms 

l.ma kun. Jonas Navickas, Sv. Kiprijonas lnotel.i„ls palengvinti darbus! 

ir jo mokslas. 2-ra kun. Juoz. Vaitkevičius,

Šv. Augustinas ir Dievo malonė. 3-čia kun.

Pr. Bučys, Šv. Augustinas kaipo apologetas ir.. ,. , , .

. - ' L, , . v. , . ° , iir motinos, suprantama, turi
istoriosolas. 4-ta nežinomas autorius, Karta- ; .... .. .. . .

T, . A.. . teisių įsigyti unijos darbo die
gams Knkscionys, Eucharistija ir Marija.1 , ,v . . , .
° x . v , • . v. na. Bet kas įs to, kad to ne-
Paskaitos turi būti pasirasytos pirm atvaznuo- .. . .

a . Tv , . r. i • • •», • • , galima vykintų Tik jsivaiz-
jant i Kartaginų. Paskiu jas išleisim su kelio-1 , , , ’ . . ,r ’

. ,r ~ „ duok tok} regim: Motina rymų ir Kongreso aprašymu . 1 . .
—— te guli sau sveikų lovoje, nes

Sis patartinas yra labai gurus. Tik kliūtį jai dar neat5jo laikas kdtįs 

sudaro ta aplinkuma, kad kun. J. Navickas, k imtjs naminio <larlW; kada 

rodos, šiemet nevažiuoja, o kun. J. Vaitkevi- Taik,d 1au 9cnai 5aukias juos 

čius vargu suspės — misijos nebus užsibaigu

sios. Bet jų vietų galės užimti tie kunigai, ku

rie vyks į Eucliaristinj Kongresų. Vienų iš 

siūlomų temų galės paimti kelionės vadas 

kun. J. Švagždys.

Tiek apie patį Kongresų.

Dabar norime patarti visiems tiems, ku

rie šiemet vyks Lietuvon saviškių aplankyti,

Dėja, tos rųšies priemonių 

nėra ir negalį buti. Žmonos

aptaisyti ir duoti valgyti. Taip 

pat Įsivaizduok tai: Susirgo 

vaikas. Motinąjį paguldo lo

von, užtrenkia duris ir tegul 

jis sau žinosi, nes .jinai jau a-

š '■ PASIKALBĖJIMAS SU MUMIJA.
......“Eigaro Po Apsakymas.' " —

(Tųsa)

Jam patariant, mes įnnmijai padarė

me gilų nosies įpioviinų. Pats ,<kiktaras 

prie jo pridėjo elektros laidininkų.

Išdava to darbo iš tikrųjų buvo elek

triška. Mumija pravėrė akis, pamirkčio

jo jomis; paskui sučiaudėjo, o vėliau — 

atsisėdo. Toliau, pagrasinus Pononnerui 

kumščiu, prabilo egiptiečių kalba;

“Esu baisiai nustebintas ir įžeistas 

jūsų elgesiu su manim, ponai. Kap jūs 

drįsate savo paprastomis tarnų rankomis 

paliesti mano kūnų?’”

Reikėjo lankti, kad mes pulsime įaug

ti lauk iš kambario arba prapliupsime 

isterišku šauksmu. Tačiau, nežinau kodėl, 

viso to neįvyko. Mes net pradėjome kai-

’ ’ •. . ’ to • •'
bų su mumija. Gvidonas ir Bokingenias 

Iruvo mums vertėjai. Jie paikiai kalbėjo 

egiptietiškai, nors, reikia prijražinti, tu

rint galvoj ne visai aiškius mūsų gyve

kia padėtis, ko ne patsai Sa Jos ūilksn*ai ištanipjti ii su 
liamonas negalėtų išspręsti. ir§;Jinai P^ug nusidirbus, 
Motina arba žmona negali su- •neismiegojua.
kelti streiko ir šeimynos ne

Kada vaikai

maži, motinai daug

mirimų buvo 

84.9, 1929 m. mirimų buvo tik 

79.5.

Tolimesni tyrinėjimai rodo,

vargo, j kad nuo džiovos mirimai su-

prižiurėti arba jų išalkusių pa- Jienis išauSus dažnai P^ide-Į mažėjo Chicagoj ne vien tarp 

likti. Ji negali u'ž savo nuo- da Jiauii vai'^b nauji širdies Uitųjų bet taip-gi tarp neg 

latinį darbų reikalauti bent skauslliai. Tokios motinos daž-

kokio ekstra užmokesnio, nes niauria tikrųjį atsilsį landa

ji apturi visa tai, kų vyras kapuose. ............................

užtĮirl^ T^ip paj; jį' negųjį iš ; Jei darbo sekretorius iške-j^08 didėdavo, tik pernai pra

vyru reikalauti pagelbos prie lia* motinoms ir žinonoms pa. ■ mafėtL

rų ir nieksikonų. Per pasta

ruosius 7 metus tarp negrų ir

nieksikonų mirimai nuo džio-
b j-’ •’ <

namų darbo, lies didžiuma vy
rų dirba sunkius darbus ir jie 
ilgam laikui negalėtų atlaiky
ti. Tada butų toli blogiau. Vy
rams pakanka uždirbti pini
gų pragyvenimui, ,kada jie 
niekais savo uždarbių nepra-

lengvinimų namų darbuose, jis, Palygihiįiiaį rodo, kad ant 

turėtų surasti ir priemonių, .100,600 gyventojų 1928 metais 

kaip tai visa butų galima at- Uitųjų mirė GG.7, negrų 455.8, 

siekti ir įvykinti. Gi kalbėti nieksikonų 1012.5. O 1929 m. 

apie negalimus daiktus nėra! Uitųjų 57.7, negrų 404.5,

jokios garbės. Grūdas.

tadirbus savo aštuonias valau leidžia. Mažai miegojęs nak- 

das. Lygiai negalima įsivaiz- yia vyras negali antrytojaus 

atatinkamai imtis savo kas

dieninio darbo. Jis negali nak-

MIRIMAI NUO DŽIOVOS 
SUMAŽĖJO.

duoti žmonos ar motinos, kuri 

kad pasinaudotų šia reta proga ir vyktų į Eu-įkas savaitė visai dienai ar vi- 

cliaristinį Kongresų. Vienu žygiu daug daly-įsai parai, turėdama liuosu lai-Itiniis kas valanda keltis pa

kų padarysite, pasaulį pamatysite, Šv. Tėvų 

aplankysite, senųjų Romų apžiūrėsite, Kris

taus Kančios lošimų Oberamniergau mieste 

pamatysite ir į Lietuvų nuvažiuosite. Tokių 

progų retai kada pasitaiko.

.Lietuvių skyriaus komisijos adresas yra: 

2334 So. Oakley Avė., Cliicago, III.

namam amžiuj kai kuriuos anų laikų egip 

tiečių kalbos niuansus, turėjo kai kada 

griebtis mimikos arba grafiško minčių aiš 

kininio.

Pirmiausia mes mumijų atsiprašėme 

už padarytus jos kūne sužalojimus. Mū

sų atsiprašymais mumija pasitenkino. Nu

lipusi nuo stalo, ji paspaudė mums vi

siems rankas. Mes, iš savo pusės, pasis

kubinome perrišti jai kojų ir nosį.

Mūsų keistam svečiui buvo šaltoka. 

Tui ir nestebėtina, turint galvoj mūsų ir 

Egipto klimatų skirtumų. Todėl dakta

ras tuoj pasirūpino atnešti visų savo gar- 

deFobo eilutę. Mumija, rūbais apsivilkusi, 

tuo ir skyrėsi j>o to nuo mūsų, kad kal

bėjo egiptietiškai ir turėjo nosį, plėstru 

užlipdytų.

Visi patogiai susėdome minkštuose 

1 krėsluose ties pečiumi. Pasistatę po stiklų 

' vyno ir užsirūkę sigarus, pradėjome kal

bų.
— Aš maniau, kati tamsta senai esi 

! miręs, — pasakė Bokingenias.

— Kur tau! — nusijuokė mumija. — 

Man vos tik pasibaigė septyni šimtai me

Chicagos Alunicipalė Tuber-

nieksikonų 722.2.

Tas mirtingumas sumažėjo

iTuberkuliozo (džiovos) sana

torijos valdybos dėka.

Tuberkuliozo Sano tori jos di 

rektorius Dr. Goldberg sako,

kų, apleistų namus ir šeimy- įduoti vaikui vandens, jį už- 

na tegul sau žinosi. įkloti, jį iš lovutės iškelti ar-

Namuose darbas vra nuola- įkelti. Tai žmonos ir Bio

tinis ir nenutraukiamas nuo 

ankstybo ryto ligi vėlam va

karo. Kelis kartus reikia ga

minti valgis. Kur yra mažų

tinos darbas.

Ir, kaip žinoma, toks nuo- kl

intinis darbas namuose laikui 

bėgant ir sveikiausių mote-

tų, o mano tėvas juk gyveno ligi tūkstnn- 

ties...

Besikalbėdami toliau, jiatyrėm, kad 

mūsų spėjimai <lel mumijos amžiaus, bu

vo ne visai tikri, Alamistakeo balzamuo

tas jau buvo penkis tūkstančius penkias-

I
dešimt su viršum metų.

— Leisk tamstų paklausti, kuriuo 

būdu išlikai gyvus, taip ilgui išgulėjęs 

piramidės!*? — kluusė toliau Bokingenias.

— Tamstos, kaij) matau, — pradėjo 

pasakoti mumija, — turite mažinusį su

pratimą apie galvanizmų ir negalite pada

ryti tai, kas mūsų laikais buvo paprasta. 

Žinokite, kad buvau letargijoj; geriausi 

mano draugai galvojo, kad jei esu nemi

ręs, tai vėliau turėsiu mirti. Jie pasisku

bino mane balzamuoti... Jūs žinote, kaip 

balzamuojama!...
— Ne, ne visai.

— Taip, jūs ne visai gudrūs... Dabar 

'negaliu papasakoti visos operacijos eigos, 

tačiau turiu pabrėžti, kad pats balzama- 

vimas buvo suprantamas kaip visų gyve

nimiškųjų procesų susfcibdymas.J žoilžiu, 

“gyvenimiškųjų” reikia suprasti ne vien

kuliozo Sanatorija skelbia, kad mirtingumas mažėja, kad 

kad mirimai nuo džiovos Chi- žmonės labiau ėmė prisilaiky- 

cagoje mažėja. Apie tai pas- ti sveikatingumo. Geriausias 

kelbė žinių p. Le Roy Millner, apsisaugojimas yra tinkamas 

Sanatorijos valdybos preziden valgis, užtektinai atilsio, vėdi- 

jnimas namų ir ištyrimas laiks

Tyrinėjimai parojo, kad t nuo laiko ar kas iš šeimynos 

1928 m. ant 100,000 gyvento-Į neserga džiova. Rap.

gizinių, bet ir psichinių precesų vykimų. 

Žodžiu, žmogus buvo paliekamas nežino

mam laikui tokiam padėjime, kokiam jis 

buvo balzamavimo momentu...

Toliau atgijusi mumija ėmė pasakoti 

bendrui apie aukštąjį senovės egiptiečių 

moksliškumų.

Į mano klausimų, ar mokėjo egiptie

čiai išskaičiuoti planetų užtemimus, mu

mija tvirtinamai palingavo galva. Aš 

pradėjau toliau mumijų klausinėti: ar tu

rėjo egiptiečiai stiklų? Vietoj atsakymo 

Alamistakeo paklausė mane, ar turima 

mūsų amžiuje tokių padidinamųjų stiklų, 

pro kuriuos žiūrint galima būtų išpiaus- 

lyti tokius mikroskopiškus ornamentus, 

kaip kad išpiaustydavo egiptiečiai.

Daktaras l’ononneras norėjo pasigirti 
mumijai mūsų laikų statyba, tačiau Gvi

donas ir Bokingenias laiku įgnybo jam 

į šonas, saugodami savo amžiaus garbę. 

Juk kiekvienam aišku, kad Egipto mil

žiniška statyba stovi nepalyginamai aukš

čiau už mūsų. Nelabasis wpyrė mane pasi

girti mumijai mūsų geležinkeliais,

—- Nieko ypatingo, — nusijuokė Alu-

mistakeo: — nepatogūs ir gramozdiški. 

Geležinkelių negalima palyginti su Egip

to lygiais, geležim išklotais kelias, ku

riais vežiota ištisi dievnainiui ir milžiniš

ki iki 150 pėdų ir duugiau aukščio obe

liskai.

Pradėjau kalbėti apie mūsų mechani

kos išsivystymų, apie artezinius šulinius. 

Mumija tik pečiais trankė. Gvidonas 

man pašnibždėjo, kad egiptiečiai mokėjo 

kušti daug geresnius šulinius.

Toliau, įsižeidę egiptiečio abejingu

mu dėl mūsų amžiaus kultūros, įsikarš

čiavę, mes, vienas per kitų, ėmėm girtis 

mūsų amžių kitais kultūros laimėjimais.

Nežinorlainus kų ir sakyti, aš pradė

jau apgailestauti, kad egiptiečiui nežino

jo garo energijos, tačiau vienas mūsų sve

čių, ligi tol tylėjęs spyrė man į pašonę 

pranešdamas, kad savo panegirika aš tik 

surmatinu save ir visus kitus. Juk vi

siems žinoma, kad Saliamonas de-Ko g:t- 
ro jėgos išnaudojimo princų*}, pasiėmė iš- 

egiptiečio Gero.

(Bus daugiau)

I
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Prof. Kampininkas Chicaga, — Lietuviams gra- 
boriams ateina bizi dienos. 
Mat, tautininkai su socialis
tai kiekvienas nutaręs sau iš 

įanksto grabą užsisakyti, nes 
komunistai nutarė ir paskelbė 
SLA. busimam seime, Cliicn- 
goj, jiems galą padaryti.

Dabar radio gadynė. Kiek
vienam veik name rasi tą mū
są laiką “išmislą”, kuris, 
kada tiktai nori, ir “grajina” 
ir “gieda”, ir visokią “stori” 
“ pripasakoja” ir net žinią iš 
viso pasaulio “paduoda”. Da
lykas, kaip matot, labai yra 
“gut”, dėlto ir jūsą prof. 
Kampininkas nutarė radio j- 
sigyti. Taigi, kas tik turit a- 
kis ir ausis, ir mokat "dm- 
ką” skaityti, klausykit mano 
įadio pranešimą. Beje, ant sa- 
\o radio uždėjau “copirait”, 
vadinas nevalia niekam jo 
nei pasisavinti, nei pamėgz- 
džioti.

Na, tai alio visiems!

Latvija. — I^atvijos val
džia nutarus kreiptis j Lietu
vos susisiekimo ministeriją, 
kad atidarytą tiesioginį gele
žinkelio susisiekimą tarp Kau-

J. A. VALSTYBIŲ REPRE 
ZENTANTAS.

no ir Liepojaus. Latviai nori, ! y A y gekretoriftUg 1>affelbi. 
kad visi lietuviai vasarą va- ninkas paskirtas Hpecialiu j.

Va 1 sty b i u reprezent ant u

Klaipėda. Neužilgo iš
Lietuvoj bus galima gauti A- 
merikoniško “čepsui”, nes 
Klaipėdoj steigiama ryžių ap
dirbimo malūnas, kuris bus 
pinnas toks visoj Lietuvoj.

Kaunas. — Nesenai čia ati
daryta naujas per Nemuną 
tiltas ir pavadintas Vytauto 
vardu. Komunistai nutarė nei 
kojos nekelti per tą tiltą, nes 
A’y tautas buvo “buržujus”.

atatinkamos suu pastogės. Tad mais. Jie susiorganizavę, Imi Įkaitę šventrašty Mataušo e-t -* Na. brolyčiai, matau, kad
nuo ją negalima nei norėti to-{savotišką kalbą. Jie gyvi yra
kios pasišventimo, ypač tokioj [žuvę kūnu ir dvasiu. Kada

ku*
vaikus savo tėvus išduoti, jei Įvirtą baisiais kriminalistais, 
jie nusižengia socialistą komu i Dabar mes kaip veidrody 
nistinei tvarkai. jmatome, ką socialistai bolše- j

Kad vaikus, ty. priaugančią vikai pagamino Rusijos valsty

šaly, kur pati valdžia kursto ijie suaugs ir bus gyvi

vangeliją
rankas!

▼ »• •
\ ĮSI

nr. 69. Pakelkite tie žmonės;, kuriems savo pu- 
! mokslą turiu sakyti. Nes Mu

parapijonai; kaip 
nas, rankas iškėlė.

vie- taušas niekad tokios; evange
lijos nėra parašęs.

bei ir rusu tautai.
Bolševikai užsimojo Rusijo

je įkurti “roją”. Kada paty
rė kad tas “rojus” dailiai VictorTonas

rusą tautos gentkartę, palu is- 
ti keturko  jomis gaujomis sovie 
tu valdžia visas laikas ir rū
pinasi vaikus valdžios prie
žiūroje auginti ir auklėti. Tam skamba tik teorijoje, šiandie 

itikslui ji kuria įvairiausias į-i jie griauja valstybę ir tautą, 
staigas arba kolonijas. Tas jokios doros iškilusi gent- 
'darbas jai nesiseka: neturi kaitė juk bus artima tik žvė- 
i reikalingo kapitalo, pagaliau riuis. Jaunimas šiandie dar 

suvaldomas, nes nesuaugęs ir 
sovietų valdžios narve laiko
mas. Bet tie vaikai suaugs ir 
iš narvo pasiliuosuos. Juose 
nei Dievo, nei žmonių baimės. 
Nei sąžinės. Kas tada įvyks?

Sovietu valdžios šulai tai 
visa pramato. Bet kas jiems 
galvoje. Jų vienų — viena min 
tis: Tuščia jos — Rusijos ir 
rusų tautos, jie patys į žemę 
artimoj ateity būs atgulę. Bi
le šiandie jiems gerai, juos 
istorija minės.

Akstinas.

J. Reuben Clark, Jr., buvęs!“’ P«tys vaikai pradede ne
klausyti. Paimti nuo tėvą vai
kai ir paduoti į raudonąsias 
įstaigas, iš tenui pabėga iržinotą į Liepojaus kurortus, o ■

savo Palanges, Birštonas “J Meksikos prezidento Artiz Ru-! veda valkatą gyvenimą. Iš tu 
kitus kurortus pavestą gyvu- bj0 jnauguracjjoje (jauną valkatą išauga vagys.
liams vasaroti.

Kaunas. Lietuvos “Dar-

; plėšikai ir galvažudžiai. Pa
lengva šios gaujos pradeda 
i užlieti visus Rusijos miestus.Šį meta lai tėvai ypatingai

bininkas” į.lčjo šitokį,, kari- pabengia atpasakoti savo! Kelis '»«“>»» 
katur,,: Eidamas pilvotas po-paikučiams apie ąražią Lietu- kt!’ nuo 8 l,gl mehl ,m' 
nas “L. A." (diktatūros or-'ViJj kitailolI h„vllsil} didrfę ir žiaus (bernaičių ir mergaičių) 
ganas) palei didelį veidrodį 'galingų. T.-vai privalo šįmet
ir pamatęs jame save, pirštu savo vaikučiams įkvėpti Lie- 
durdamas sako: “Žiūrėkit, !tuvos meilės, 
žiūrėkit, štai žulikas?!” Jo
“sluga” jam atsako: “Gerbia-
masis, juk tai sveikas į save 
rodai”.

Maskva. — Sovietų komisa
rai nutarė išvyti iš “rojaus” 
visus “kulokus”. Kadangi1 
“kulokais” skaitomi ūkinin
kai, turintieji po vieną ar dvi

Yra žinoma, kad, amerikie-
čiuose randasi tokią lietuviu, 
kurie užsigina lietuvybės ir

reikia, padalinti į tris kuone
lygias dalis; L Tie vaikai, ku
riuos sovietams pavyko suor
ganizuoti į jauną komunistų 
organizaciją ir laikyti savo 
priežiūroje: 2) Buvusių turtin
gesnių rusų vaikai, ir 3. Bena-

su panieka prisimena, Lietu- mįai vaikai. Pirmąją vaikų da
vą kalbėdami su savo vaiku
čiais svetima, žargoniška kal
ba. Tokie dalykai įvyksta dėl
to, kad patys nepažįsta savo 

gimtinio krašto, Lietuvos, ne- 

ir didžios

Juodukų pastorius vieną 
sekmadienį pareiškė norįs 
pasakyti pamokslą apie “me
lagius”. Bet pirm to jis iš 
sakyklos paklausė parapijo- 
nų:

s-

žino jos gražios
karvi, kiauli, avi, kati, tai,1 prae;ties. 
išvijus juos, mūsų tavorščiai į
t„rės steigti naujų fondų:| Amerikiečiui! rengiamės

inėti Vy tauto Didžiojo mirtieskarvėms, kiaulėms, avims, ka
tėms — sovietams pirkti.

VYTAUTAS DIDYSIS.
Šį metą, spalio 27 d. sukan-. Lietuva buvo galinga, jos

ka 500 metų nuo mirties' gulei ir didybei nesimatė galo
didžiojo Lietuvos kunigaikš-' iki Visagalis nepašaukė pas
čio Vytauto. ' save sena ir nuvargusi Lietu-

. .1Ką lietuvių tautai reiškia j vos valdovų — vytauta. TaiI
tos sukaktuvės? Ką jos pri-i buvo spalių 27 d., 1430 m.

gyvenan-mena lietuviams, 
tiems Lietuvoje, ir lietuviams,

Buvo tai pirma lietuvių, 
tautai nelaimė. Nors Vytau-

sukaktuvės, visa energija. Į- 
rašykime lapą į Lietuvos is
toriją, kad mes, gyvendami 
svetur, mylėjome savo seną 
tėvynę taip, kaip sūnūs pri
valo mylėti savo motiną, my
lėjo jos valdovus, kunigaikš
čius Vytautą ir kitus. Pasta
tykime Vyt. didžiajam pa
minklą čia, Amerikoje, di
džiausioj lietuvių kolonijoj — 
Chicagoj.

A. Girgžda.
įsiblaškiusiems veik po visą pa • tni mirus, jo įpėdiniai bandė 
sauli? Įvesti Lietuvą Vytauto keliais!

Trumpai pasakius, tos su- — garbės ir didybės, — vie- 
.kaktuvės primena lietuviams, Į nok Lietuvą sekė nepasiseki- 
jog Vytauto* didžiojo viešpatamas po nepasisekimo, karų pi a 
vimo laikais nereikėjo lietu-j laimėjimas, unija su lenkais, 
vi n i bastytis po viso pasaulio

VAIKAI SOVIETŲ 
RUSIJOJE

Kur nėra tikėjimo, ten nėra 
doros. Sovietų Rusijoj yra už
drausta vaikus ligi 18 metų 
amžiaus mokinti tikėjimo. Del

ir ant galo, visiškas jos žlu- 
kampus, ieškoti sąlygų tinka-girnas.
mam savo gyvenimui. Lietuvoj Nors penkių šimtų metų lei- to> šiandie Rusijoj vaikai au 
je buvo gera ir malonu gyven kotarpy, Lietuvos kaimynai pa'ga kai ]aui<jnjaj. jg tokių ne
ri, visoko buvo pakankamai, 'miršo apie lietuvių tautą, jos bus jokįos naudos pačiai vals- 

Vytauto didžiojo viešpata galybę ii“ garbę, bet jos sūnūs
vimo laiku mes matome Lietu-; pamiršti negalėjo, 
vą milžinišką valstybę, kurios Į 
žemės plotai tęsėsi nuo Baltų
jų iki Juodųjų jurų; jos galy- didįjį kunig. Vytautą neina- 
b.‘ buvo lygi jos didybei ir žįau, kaip Amerikiečiai ger- 
politiniani, ekonominiam, bei ,fcja vašingtoną, vokiečiai Bis

marką, Prancūzai Napoleoną,
Balai Garibaldi L t.

Lietuvos sūnūs gerbia savo 
tautos didžius vyrus, gerbia

tybei.

Tėvai gali namie savo vai
kus kiek nors supažindinti su

IĮ sudaro išimtinai vienų dar
bininkų vaikai. Trečiąją gi — 
buvusių turtingesniųjų ir dar
bininkų tėvų vaikai.

Pirmąja vaikų dalimi so
vietą valdžia daug rūpinasi.
Šie vaikai turi pirmenybės _ . ... purpi I rnift 
visose mokyklose ir visur ki-f || | ^| “ QąPqLLEIiIS 
tur. Jš šių gyvuliškai auklėja
mų vaikų Maskvos autokratai 
tikisi sulaukti sau didelės pa
ramos. Sako, tie užaugę vai Naminis linimentas naudojamas į» 

’ . Per suvirs 50 metų greitam sus- j &
kai ateity jų vietas užimsiu, tabdymui skausmų nuo Neuričio,

Antrąja vaikų dalimi vai- Skaudėjimo, Reumatizmo,
. . . . Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo,

dzia nesirūpina. Caro laikais Neuralgijos, Skaudamų ir Susti-
tų vaikų tėvai nėra buvę p«-rusių Muskulų ir Sąnarių. .M
prastais darbininkais, tad ir Amerikos vyrai ir moterys gali g 
. . . .’ . . . tikrai pasidžiaugti, nesą bonką J
jų vaikai negali turėti jokios Pain-Expellerio su Inkaro vaizba- ' į 
malonės pas bolševikus. Šie ženkliu, kuris tarptautiniai naudo-

i .. . . ... .. . jamas ir giriamas kaipo skausmu
\ alkai į mokyklas priimami ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek- 
tik tada, jei yra vietos, jei vi- vienas gali lengvai nusipirkti bile

, .v. , , . . vaistinėje visoje Amerikoje tik užsų vietų nėra užėmę darbinin- 35c ar ~qc j j

kų vaikai. Nuo jų tėvų atim- Paimkite blogiausj iš visų seną
tos visokios savastvs ir jiems skausmą Reumatizmą, arba

, . , . * . ’ n, Neuraitį, Neuralgija, Mėšlungį, ,
Mil aižytas darbo gavimas. 3 o Galvos Skaudėjimą, Dantų Lėli
kių budu tėvai ir vaikai tie- mą, Įsisėdantį į kūną Peršalimą—

„ , n ,. . .> tik pavaktuokite kaip kelių minu-s,og pasmerkt, „Ikt, ,r tų ,u Pain-Exj«lleri„
nykti. su Inkaro vaisbeženkliu urnai at

neš palengvinimą. Sunku tikėti
Trečioji Vaikų dalis — tai, tam, kuris turėjo kankinančius

kaip sakvta, vra valkatos. 8^^Jsmusj .
' * . . O prasalimmui apšlubimo ir

1 įe vaikai, bernaičiai ir mer- skaudėjimo iš pailsintų ir ištam-
gaitės, daugiausia našlaičiai, PY“! muskulų ir sustirusių sąna- 
. . , .» . , . , . . rių negalite gauti lygaus linimen-
taip pat is įstaigų pabėgę,, be to Jokis darbas nebus jums per
to daugelis ir tu, kuriuos vai- sunkus, jokis šokis nebus jums
džia atsisako globoti. Šių be-Peri>^. Jys Jausitės begaliniai 

0 1 sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu-
Jiamių driskių valkatų yra rėdami laisvą nuo skausmų kv.ną

— Keli iš jūsų esate per:

Garsus Europiškas $

Jau Jung. Valstijose

Victor Radio tonas patvirtina Victoro elektrinį 
ir meclianišką tobulumą. Klausydamas per Victor Ra
dio, jus tikrai taip girdėsite, kaip 'perduodamą iš sto
ties. Mes tikrai galime jums tai įrodyti jūsų namuose, 
be jokios jums užtai atsakomybės.

Victor modelis 52, 10 tūbų, gražus valnut ka
binetas, kaii> ant paveikslo. $50 nuleidžiame už jūsų 
seną Victor Radio Fonografą ar Pianą, be skirtumo 
vertės. Dykai demonstravimas jūsų pačių namuose. 
Lengvus daliniai išmokėjimai.

IŠGIRSK LIETUVIŲ DAINAS PER RADIO 
Kas nedėldieni nuo 1 iki 2 po pietų iš stoties WCFL 

970 Kilocykles ir
Ketvergais nuo 7 iki 8 vakaro iš stoties WHFC 

J420 Kilocykles

kultūriniam gyvenime buvo 
lygi kaimyniems tautoms.

Vytauto didžiojo viešpata-1 Neveltui musų himne pa
vimo laikais nebuvo lietuvio, .^y^L Lietuva, tėvyne musų, 
kuris norėtu vadintis kitatau- didvyriu žeme, iš praeities

. šimtai tūkstančių. Jų pilna ir lanksčius, liaunus muskulus ir 
tikėjimu, kaip ilgai apie tai visuose matuose. Žmmos lai-

ku jie išsidangina į pietines tingai Pain-Expelleris su Inkaro
Iritsiįos dalis. vąisbaženkliu veikia - daugiau

. niekuomet nebandysite save svai-
Šie pastarieji vaikai pragv- «inti s,.‘ krrksm„,r.-,i, ,r valurins 

1 " e 1 apsarginancias vaistais, kad tuo
vena tik vogimais ir plėši-budu sumažinti skausmą.

Jos. F. Budrik, Ine
nepatiria valdžios agentai. Bei 
tokių tėvų yra nedaug. Jie 
patys velka baisų vergijos

Ijungą, gyvena skurde, neturi

3417-21 SO. HALSTED STREET
Telefonas Boulevard 4705

čių, užsiginant lietuvybės. 
Priešingai, kitatautis turėjo 
sau už garbę vadintis lietu
vių. Lietuvos vardas veik vi
soj Europoj buvo minimas su 
pagarbn, nes ją valdė ankštos 
išminties kunigaikštis Vytau
tas.

Lietuvos kaimyniniu vatstv- 
bių valdovai kUusduvos Vy
tauto patarimų net savrt vidu
jiniuose reikaluose.

tavo sūnūs te stiprybės se
mia”. Ir ištikrųjų, semdami 
stiprybės iš didžios Lietuvos 
praeities, dvidešimtojo šimt-1 
mečio Lietuvos sūnūs prikė-! 
lė mirusią Lietuvę.

Šį metą kiekvienas lietuvis,1 

ypač gyvenantis nž Lietuvos 
ribų, turi kuogeriausiai susj- 

paiinri su Lietuvos istorija,1 

pažinti mūsų bočių Lietuva,1 

'pažinti jos didybę ir grožę. i

Ralslng the Famlly-Tlrnea. risher
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Mark Twain.

GYVAS AR MERIS.
— Jūs turit ji išklausyti. I Dabar sunešūnie visus savo 

Bet pirmiau aš jūs kai kų, pa-'mažus papuošimus ir atmini- 

klausiu. Ar aš sakau tiesų, ar mui gautas dovanas. Užstatę 

ne, kad daugumo menininkų' tuos visus daiktus, gavome 

nuopelnai būna pužįstanii tik pinigų, kurių mums užteko 

tuomet, kai jie skurde paskęs-j kukliai vakarienei ir pusry- 

lu? Ar jūs žinote, kad nekar-1 cianas. Taip pat pasilikome 

tų žmonijos istorijoje taip pa- į pora frankų kelionei, be to 

sitaikė. Aš manau neapsirin-['parūpinome pora svarų ropių

kant galima išvesti dėsni, ku

ris taip skambėtų: nuo pelnui 

ir kūrinių kaina nežinomo me

nininko pakyla tik tuomet, kai 

jis numiršta. Mano planas 

toks: jei mes norime išsiva

duoti, vienas mūsų turi mirti.

To mes nelaukėme. Jis pa

sakė taip ramiai, kad mes pir

mam akimirksny nutilome ir 

nežinojome kų sakyti. Bet tai

ir reikalingiausių daiktų Mil- 

letui, kad jis turėtų kuo se

kančias dienas prasimaitinti.

Kitų rytų tuoj po pusryčių 

apsirišome autus, žinoma, ant 

kojų. Kiekvienas mūsų susidė

jo po tuzinų nedidelių Miliu

to paveikslų, su tvirčiausiu 

įsitikinimu juos tuojau parduo 

ti. Charles nuėjo tiesiog j 

Paryžių. Ten jis garsino Mil- 

leto garbę, kol didžioji diena
pertrauke laukinis choras ir . . . ,

... ,. . .-, . prisiartino. Taip pat Claudepasipvle visokį mediciniški . „ . ,

siūlymai, kaip pagydyti sui-
ir aš persiskyrėme: tam pa

čiam tikslui išvykome Į skir-

rusias musu draugo smegenis. . „ ..
, . . , , . , , tingas Prancūzijos dalis.

Bet jis kantriai lauke, kol
triukšmas pasibaigė ir neau-l J0'! vLsai netikėtai išgirsite,

trypdamas kalbėjo toliau: le,«vai « ®ato«lal dal>'

kas išvesti pavyko. Po dvie

— Kaip 

mūsų kitų

sakiau, vienas iš 

išgelbėjimui turi

ARTISTĖ P LĖ BETTY DUMBRIUTĖ

Pasižymėjusi lietuvaitė, viena iš artisčių AVoopee veika

LIETUVIAI AMERIKOJE
Šv. Antano bažnyčioje, o va 

Ikare svetainėje prakalbą.

BINGHAMTON, N. Y.
B ingh a m ton iečiai minės 12 m. 

Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktuves.

Tat visų lietuvių pareiga '

1 k uoskai t i i ngiausiu atsi lauk vt i
I . .
lir parodyti, kad Lietuva mus 

lyra prie širdies.

A. J. Stukas.

ŠIE PAPRASTAI BUDAI 
LENGVINA DANTŲ 

DYGIMĄ.

CICERO, ILL.Bingliamtono draugijos ir 

organizacijų kuopos sutvėrė 

“ Lietuvos Nepriklausomybės 

Apvaikščiojimo Komitetų”,

kurio uždaviniu bus — suruoš- X Dideli “bunco jauty” 

ti tinkamų 12 metų Lietuvos [rengia DieVo Motinos Sopu- 

nepriklausomybės pamniėjimų. dingos draugija Šv. Antano 

Komitetas jau turėjo susi- [parapijos svetainėje,

rinkimų ir sudarė planus tam jdieny, vasario 12 d., 7:30 vai.

Radio Stotis AJJ

a p va ikšč i o j i i n u i. Kasia,
au i

jų dienų kelionės atėjau aš ne

toli didelio miesto ir pradėjau

mirti. Vis tiek. Mes gi norime vieniį apylink& vikj.
išsivaduoti! Pastarasis turi m2iau aak5tu.
pragarsėti, kad mes būtumėm ,. .. , •
1 ® ’ tmeje namo verandoje jo sa-
turtingi. Bet jūs nutikite ir

nekliudykite vis man, aš ži-

vininkų stovint. Tuoj jis nuli

po žemėn* pažiūrėti manęs. Aš
nau gerai, kų aš sakau. Tas,1. .....

. & ’ jau maniau, kad jis mane su-

ės. Kad iš jo turėčiau gyvų 

naudų, dirbau aš labai sku-

kuris turės mirti, tedirba per 

paskutinius tris mėnesius iš 

kad tik savo kūri-

le, kurs dabar vaidinamas C'hicaoj, Illinois teatre. Tas veikalas 

buvo New Yorke vaidinamas kasdien per ištisus metus.

P-lė B. Dumbriutė gimus 1912 m. AVasliingtone, D. C. Pra

dinį mokslų ėjo AVashingtone, o high scliool baigė 192S m. 

Anderon, Ind. Ji buvo Indianos valstijoj išrinkta “Grožio 

Karalaitė”. Po to ji buvo pakviesta dalyvauti vaidinime vei

kalo “Woopee”.

visų jėgų, ivetu. uk. įsn-vu jvuii- jv krūtinės išsiveržė

ititj skaiėig padaugintų. Tene pa6itenkinimo jis da.

vėsi karštesnis, ūpas pakilo ir
dirba' jis jokio paveikslo, tesi

saugoja! Tik bendrais bruo

žais, brūkšniais, ant kiekvie

no gabalėlio medžiagos

galop man pareiškė, kad aš

esu menininkas iš pašaukimo.

, . P° i Aš padėjau šepetėlį, pagrie 
tuzinų šepetėliu pabraukimų, , . „ .. ... ,.

' . . . biau. rysuų ištraukiau vienų
o paskui savo vardų ir taip ,,... , . .

1 .. . , Milletų ir išdidžiai aiškinau
be perstojimo. Penkiasdešimt . .. .

. kampe esanti 'ženklų,
tokiu. kuriniu pud&rys por < T_ •• i -i • v .

... ,, , • • • X • , i — Jus M abejo pazĮsta-
dienų. Bet visi jų turi kų nors ', m , .

, . . . _ . , . te. Tai buvo mano mokytojas,
skirtingo vaizduoti, lun būti

originališki, juose turi koks 

nors kūrėjo būdo bruožas at

sispindėtų. Ir šitoki daiktai, 

ar jūs tai žinote, bus pasa

kiškomis kainomis parduoda

mi ir juos išrankios į viso 

pasaulio muziejus, vos tik tas 

žmogus numirs. Reikia pri- į 
ruošti begalės škicų, mažiau

sia centnerį. Kol jis tai dirbs, I 

mes turim stengtis iš visų 

jėgų paruošti dirvų, apiuulkin-, 

ti Paryžių ir pirklius. O kai 

ugnis bus užkurta ir geležis 

įkaitus, tada — mirk, daili

ninke, ir mes tave iškilmin

giausiai palaidosim. — Na, 

kų pasakysite del mano plano? j 

— Taip... bet... tai reiškia... 

kaip ten turi...?

— Supraskite mane teisin

gai. Žmogus iš tikro ne

mirs, jis tik kitaip pasivadins 

ir išnyks. Mes palaidosime 

šiaudinį žmogų ir pakelsime 

tokį skaudų del jo mirties 

triukšmų, kad visas pasaulis 

skambės. Ir tada...

Toliau jis nepasakojo. Mes 

surikome griausmingai — ur- 

ra! Pašokome iš savo vietų, 

lakstėme po kambarį, kaip 

pamišę, kabinėjomės viens ki

tam ant kaklo.

Valandėlę pasišnekėjome a- 

pie nustūmirnų alkio, o pas

kui metėme burtus ir išrink

tasis — pašvęstasis įnirti, 

kaip jį vadinom, buvo Mille- 

ta^.

Todėl joks stebuklas, kad aš 

savo darbų moku.

Nepažįstamasis jautėsi ne

patogiai ir neturėjo kų saky

ti.

— Ar jūs norite nuduoti, 

kad jūs Erancois Milleto para

šo nepažįstate? — nustebęs 

[paklausiau.

Žinoma, jis jį nepažino, bet

Buk atsargus vaiko maitinime 
dantims kalantis. Nepcrvalgydyk. 
Dabok vidurius ir jei tik pasirodo 
nevirškinimas, gezai arba užkietėji
mas. duok jain koletų, lašų nekenks
mingos, gardžios, Fletcherio Casto- 
rijos. Tos paprastas būdas paleng
vino dantų dygimą milionams kū
dikių — motinoms taip-gi. Nes per 
virš 30 metų Castoria buvo ištikima 
motinų talkininkė visur. Ji greit už
migdo piktus ir nerimaujančius vai
kus — ir ji yra augmeninė. Todėl 
jus jos visada galite duoti pagal rei- 

Ji padaro ricinos darbą, tik 
geriau ir švelniau. Del jūsų apšau

ti-,,,'’.!,, 'gos butelis tikrosios Castorijos turi l i tSL lcl- ... . . -, J* letcherio paratsų.

\ akare. Kviečiami visi į Ll ’
tinkamiausias būdas sukaktu- palty atsilankyti, nes dovanu, 

vėlus paminėti, tai bankietas sako, jau tin i devynias galy- į 

ir išrinkta komitetai bankie-

tui ir prograniui suruošti. Ko

misijos jau darbuojasi ir bi

lietai sparčiai pardavinėjami.

Lietuvos ne pri klausomy bė > 

apvaikščiojimo bankietas į. I kuopos naujų narių vajaus va 

vyks sekmadienyje, vasario Ki karas Įvyks kovo 30 d., Šv.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
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-, 

v siškas bakteriologiškas egzaminavi-
X L ŽgtlVenių vakare para-[mas kraujo atidengs man jūsų tik- 

!------ ---------------------- lr jejgIl as paimsiu

bes. Rengimo komisijoj dar

buojasi šios narės: (Kulienė 

-Mockienė ir Vasiliauskienė. 

Ateikit visi, ir aš busiu.

X Labdarių Sųjungos 3

Antano parapijos svetainėje,d., G vai. vakare, Eikš l’oof 

Garden.

Į šį bankietų pakviesta miejpijos komitetas rengia kų tai jūsų sveikata ir gy-

sto valdvbos nariai, spaudos ;nepaprasta kuris ivvks pai'a-ivumas susryš jums taip kaip buvo 
• ir ‘ , * pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil-

atstovai, visuomenės 
ir biznieriai bei daugelis 

tu.
Programo komisija sakosi, 

kad jai pavyko suruošti turi- 

iningas programas.

veikėjai pijus svetainėje.

<i-1 X Vasario IG d. yra 

Įkviestas kun. J. J. Jakaitis, 

buvęs AVorcester, Šv. Kazimie

ro parapijos klebonas, Ciceron 

[per siuitų pasakyti pamokslų

Aš ilgai vilžinau, bet galop ti ir prie artėjančios valandos [ 

atidaviai už aštuonis šimtus priruošti, 

frankų. Planų tokiu būdu platinti

— Aštuonis šimtus! paveikslus aš labai vertinu,

— Taip! Milletas būtų jį už tailP ^ūsų kalbant, jis 

kiaulės šonkauliukų atidavęs, kilo iš manęs ir visiems niu- 

Aš, jei norėčiau aštuonis tūk- lus puikiai pavyko. Claude ku

štančius už jį dabar gaučiau, ^avo aP*e dvi dienas, kol pra- 

bet jau dabar po laiko. Aš dėjo Pai davinėti. Mat, jis bi- 

padariau vilos gražų paveikslų j°j°> kad earsas aIae Milletų 

ir būčiau savininkui už de- I*"1 Sred j° gimtinę pa- 

šimtį frankų atidavęs, bet ka- siekti; Bet meilusis lengvama- 

dangi jis matė, kad aš esu to- illks Marles piadėjo amatų po 

kio menininko mokinys, man pusdienio ir keliavo taip, 

užmokėjo šimtų. Tuojau pa- ka*P hercogas.

siunčiau paštu Miliutui aštuo- Kartais mes užeidavome į 

nis šimtus frankų ir sekančią 'laikraščių redakcijas ir pasiū-

dienų skubiai išdulkėjau.

Bet aš nėjau, ne, aš jojau. 

Nuo to laiko aš visada joda

vau. Kiekvienų dienų aš par-

atsikvėpė lengviau, kaip tas, į duodavau po vienų paveikslų 

kuris pamato save iš labai |ir buvau patenkintas. Bet pir-

nepatogaus padėjimo išsivada 

vusį ir, 'padaręs dėkingiausių 

pasaulyje minų, visai laimin

gai sušuko:

— Taip, tikrai Milleto! Aš 

pirmiau visai nežinojau, ka 

i aš prieš save matau. Bet da

bar tikrai aš jį pažįstu!

Jis įsigeidė dabar tų pa

veiksliukų' nupirkti.

kūjams aš sakydavau tiesiai: 

“Tikrai yra didžiausia kvai

lystė parduoti Erancois Mille

to paveiksiu. Žmogus gyvens 

ne daugiau tris mėn., ir, kai 

mirs, jo darbai su auksu bus 

lyginami”. Aš dėjau pastan

gų kiek galėjau, kad žmonės 

būtų su kūriniais supažindin-

lydavome žinių. Bet niekur 

nebuvo galima užtikti, kad 

atsirado naujas menininkas; 

atrodė, kad visas pasaulis 

Erancois Milletų pažinojo; 

laikraščiai taip pat visiškai 

negyrū jo nuopelnų, jie tik 

pranešdavo apie menininkų, 

kartais su didelė viltimi, kar

tais abejingai, bet niekad ne

rašė blogai. Mes pabraukda- 

vom raudonu pieštuku tas vie

tas ir išsiuntinėdavom nume

rius visiems, kurie būdavo 

pirkę paveikslų.

(Bus daugiau)

i

, vio, žarnų, inkstų, odos. kraujo, ner- 
; vų, širdies, reumatizmo, kirminų. 

Pa" ’ uždegimo žaxnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, įsi
kerojusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėiiokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

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

Nedėliomls nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

This new cheese
treat

Digestible 

asmilk 

itself I

Patentui

Bereikalingas 
Skausmas!

Nebūk kankiniu bereikalingo skausmo.
Daug kentėjimų tikrenybėj nereikalingi.
Pavyzdin galvos skausmai. Jie ateina be 

pasargos, bet nuo jų visuomet gulima būti 
prisirengus. Bayer Aspirin tabletai suteikia 
greitą palengvinimą. Laikyk bonkutę namie.
NešioW ploną skrynutę kišenėje. Tuomet jums 
nereikės Ieškoti aptiekos, ar laukti iki namo 
pareisi.

Ir nemanyk kad Bayer Aspirin geras tik 
nuo galvos skausmo, gerklės skausmo, ir šal
čio! Skaityk patikrintas direkcijas paleng
vinimui neuralgijos, neuritis, reumatizmo ir 
kitų skausmų. Atmindamas vienok kad grei
tas smagumas nuo šių tabletų nėra išgydy
mas; jei skausmai tęsiasi, matyk daktarą.

Bayer Aspirin yra tikri. Apsaugok save 
žiūrėdamas to vardo. Visados to paties. Vi
suomet saugaus. Niekad nekenksmingo šir
džiai.BAYER ASPIHIA
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticacidester Salicylicacid

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese navor 
plūs added heatth ąualities in 
tvholesome, digestible form.

Vdveeta retams ail the valuable 
elements of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Every one 
caneatitfreely!

Velveeta spreads, slices, melt3 
and toasts beautifully. Try a half 
pound packagotoday.

KRAFT

elveeta

The Delicious NewCheese Food

PROBAK
AKIEM PUSĖM 

ASTKV»
Geriausias skustuvas
— arba grąžinamu 

pinigus
Jei artt vietos negau

ni, kreipkis į mus 
50o. už 5 — $t už 10 

Sempelis — lOc.

PROtAK CQB«KMATION 
mwrota

TUBBY erfect Likeness,
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Em Tel. Mldway teta

Rado Al. Manstavičius.

Strėndieglis?
pagelbės
Aitrus "rcumatiškys” skaudėji
mai ! Kaip gali skaudėti! Negali 
naktims miegoti. Negali pasu- 
judinti be skausmo. Koks neti- 
ketas laimikas yra Sloan’s Lini
ment!

■sis jums '! DR. R. C. CUPLER

fa

STOVIS.

YVeėt Side No. 1 

Pros’idence No. 1 

Bridgeport 

West Side No. 2 

So. Chicago 

North Side 

Providence No. 2 

Brighton Park 

Marąuette 

Roseland

Kalasinskas 153 154 16 Z

LYGOS 842 900 751

i NOKIU JS1DE I
W. L. Kisielius 179 L31 175'

45 12 Urbonas 142 222 197 ,

42 15
135

Į

40 17 Manstavich 161 147'

36 21 Drazduuskus 135 198 203

23 34 

91

Pauža 183 170 123,

tjįį' 774 882 845

3įį Providence No. 1 stojo į ko- 

3(j vų su savo broliais nariais.No. 

4į 2 ir liko laimėtojais dviejose

Sloan’s sveikas karštis kaitina 
kunę kaip saulės šviesa. Tuoj 
palengvina dcaudčjimą. Mili
jonai jį vartoja dėl reumatiški; 
skaudėjimų. Gauk šviežią bonką 
šiądien—35 centai.

SIOAN'S Liniment
triet lield a Mixed doubles skas

Bovvling Tournament at the,

.... . , XT Bruck-Weisner Ree. Parlor.
Pi-ooho nf-.i-ninV-i iru-Maida rungtvnese, gi trecios teko Ao.
liatitų utaininkų prasme- • į The tournament was a liūge

bowling 2 rateliui.

PROVIDENCE No. 1 

177 156

jo paskutinė dalis 

lygos žaidimo. Pažvelgus i sto 

vį, matoma, kad kiekvienas Zeniekis 

ratelis deda pastangų dasiga- Mieionis 

uti geresnės pozicijos, nes ^u^is 

dabartinė proga yra paskuti-1 Cernausk-as 

nė šiam sezone. Visi tymai Pečiulis 

gaus tik viena sykį kits su 

kitu persitikrinti ir tuo baig

sis sezonas.

North Side, Providence No.

2, Brighton Park ir Marąue

tte veda stiprių kovų dėl šeš- kaviekas 

tos garbės vietos ir progos nu

sivyti So. Chicago penktoj vie

toj. West Side No. 2 yra už

sitikrinęs sau ketvirtų vietų, 

gi AVest Side No.l, Providen

ce No. 1 ir Bridgeport deda 

pastangas dėl eianipionato

199 145 

151 161 

148 168 

214 156

889 786

PROVIDENCE No. 2

Daukša 

, Bakutis

Wil bertas 

Gaidys

183

success, tlie biggest tliat tbe 
K of sL’ever lield. Tliere ve-
re three sąuads, over 40 cou- 

plės. The first sąuad started at 

eiglit o’dock. Most of tbe pri- 

2^ i zes were won by tbe Bridge- 

_ ! port participants. Tbe winners 

904 were:

lst Clias. Gramont & V. 

152 Margevic

429 ! 2nd J. Masiunas & V. Mar-

150 163 

219 160

135

220 178 

157 190

3rd, P. Mažeika & J. Kata u-

ADVOKATAI
839 783

West Side No. 1 tymas pa- j 

daugino savo skaičių laimėtų '

Bridgeport nors ir silpnai ŽĮlidil“« da tr“ni kuwnet lai‘| 
pUsirodi, bet vievfen ™»s žaid™ »«o Mat-
viršų dviejuose žaidimuose Quette'

prieš Roseland.

BRIDGTPOET

Kabelis

Micevičius

Mažeika

Urba

Gramontas

i S. Zauras

Vaičiūnas 

450 Žemaitis 

U6 Gedrainis 

p>9 Lukas 

169

146

879 .799 773
MAEQUETTE 

J. Sapitas 169 201

877

i
i

i
*

157 203

181 180

188 214

197 189

234 170

957 956

136 153 

140 173 

156 153 

187 174

183

178

147

ROSELAND

Sukis
Stockus

‘Valevičius 183

Vaitkus 140 158 168

Pavilionis 171 165 183

1

844 793 859

Chicago rateliui “kailį” du

Šnekutis 

T. Sapitas 

Shimkus 

Laurinaitis

Pavieniais

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. Ganai 1713-0241

,Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėlialt 
Ir Ketvertais vakare

Ofiso Tel. Vlctory 3687

Of. Ir Rez. Tel. Uemlock 2374

DR. J. P. POŠKA

'Ofiso Tel. Vlrginia 0036 
j Rezidencijos: Vsv Buren 6868

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 Franklln Blvd. 
Vai.: nuo 8:30 Iki 9:30 vak.

Telefonas Boulevard 1*13

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; S Iki M. 1 Iki 6

diena, ir 6:39 Iki »:>• vakar. g HALSTED STREET
4608 S. ASHLAND AVĖ. Antras ofisas ir Rezidenelja 

Netoli 46th Street Chicago. Ilk 6504 g. ARTESIAN AVĖ.

■_________ !—=--------- ' — ----- 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.M.). J. MARSUS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street

Kertė So W ėst era Avenue 
Tel Prospect 1028 

ueztdenclja 3369 So Leavitt St 
Tel. Gana* 3339

Valandos. 3-4 po pietų ir 7-9 v * 
Nedėlioj pagal susitarimų

(Ofise Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

1 DR. A. LYUŠKA
I OFISAS

Ofiso Tel Vlctor, 4893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH

Tol. Canal 6764 Republic 8466

DR. A. RAČKUS

4tb J. Sapit & J. Kaimiškas 1900 S. HALSTED STREET 

5tb ,J.,Sapit & F. Bukar 

6tb Cbas. Gramont & A.

Stul z

NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.

Valandos: prieš pietus pagal sutarti
Hig'll ganie outside of pri- Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

ze money for Girls mus von , ._:=r---------------- -s---------------- ■

by Ann Černauskas. For men: Tel. WeDtworth 3000 

Anton Shimkus. Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Speclali3taa Moteriškų, Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų ligų

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

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

ALBANIJAI ATSTOVAS
WASHINGTON, vas. 10. —

Am. J. Valstybių atstovu Al

banijai prezidentas Hoover 6558 SO. HALSTED STREET 

paskyrė H. Bernstein, auto- Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare 

rių. Į ================

ADVOKATAS
11 So. La Šalie St.. Room 1701 

Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6 
Vakarais

3241 SO. HALSTED STREET 
Tel. Vlctory 0563 

7-9 vai. vak. apart Panedėlio Ir 
Pėtnyčloa

DR. W. YOVAISH
PHYSICIAN And SURGEON 

Valandos: 11-12 ir 2-4; vakare 7-8. 
šventadieniais ir nedėlioj pūgai 

sutartį
Office R. 1009 Talcott Dldg.

Office Phone Forest 8976
Res. So. Main R. R. 7

Res. Phone Forost 8949 
ROCKl’ORD, ILL.

DR. ŽMUIDZINAS
*»>

O P T E M IT B I S T A I

Tel. Vlctory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

788 854 789 

svaidininkai

smarkiai pasirodė Mikais (Bri 
Brighton Park ižpl.ekė bo. h p

Phone Armttagc 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutarti

Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
S4o4 80. HALSTED STREET 

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

Res. 8201 S. WALLACE STREET

Tel. Hemlock 8161

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Rooscvelt 9090 
Name; 8 iki 9 ryte Tel. Kcpub. 9600

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 
AKUŠERIS

4740 Dorehester Avenue

Tel. Drexel 6323 
Vai.: 8 Iki 10 ryto

■' i Ii’
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

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

Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.

i

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

OFISAI:
1446 S. 49 Ct.' 2924 Washington
10-12, 2-4. 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 062 Tel. Kedzle 2450-2461

DR. S. A. DOVVtAT
’ Gydytoja* Ir Chirurgas 

REZIDENCIJA
4729 W. 12 PI. Nedėliomis
Tel Cicero 3888 Susitarus

A. L. DAVIDŪNIS, M. D.

Lukas (West Side No. 1) —
kartu ir tuomi susilygino sto- Mažeika (Bridgcp01.t)j

Valandos 9 ryto, iki 8:00 var 
•kare. Seredomis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

vyje šeštai vietai. 

BR1GTON PARK

Mitchell " 145 

Mikuls 155

Masiunas 150

Sanders 169

Kiipris 165

181

243

144

149

180

Urbonas (North Side) — po 

222 ir VVilbertas — 220.

Kitų svaidininkų pavienių 

stovis yra toks:

Lukas W.S. No. 1 189. 4

784 789

SOUTH C1UCAGO 

Zevatkauskas 146 164

Regasius 157 156

C. Kibelkis 126 214

B. Pečiulis 165 146

A. Kibelkis 159 193

897

16(i

S. Zauras W. S. No. 1 185.40 

Vaičiūnas W. S. No. 1 182.28

J-aurinaitis Marą. 182.27 

Gedrainis W. S. No. 1 182.23 

Mažeika Bridge. 181 33 

Černauskas Prov. No. 1 179.4 L

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockvvcll Street 

Telef. Republic 9723

753 873 7DD

144 , Kalasinskas W. S. No. 2179.27 

164 į \Vabol W. g. No. 2 

Zemckis Prov. No. 1 

196 | P. Zauras W. S. No. 2 

Rubis Prov. No. 1

Gramontas Bridge.

J 78.14 

176. 4 

175.13 

174.16 

173.29

J. P. WAITGHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampu Michlgan Are. 

Tel. Puiiman 6950 Ir 6377

West Side No. 2 gavo viršų v Žemaitis W. S. No. 1 173.21 

du kart iš trijų prieš North Kalasinskas W.S. No. 2 179.27 

Side antram žaidime West , 171,34

170.40 

170.10 

169.41, 

109.22

Side pasirodė galingesni tik i 

per 18 skrituolių.

WEST S1DK No. 2
P. Zauras 

Kaminskas 

Jakobaitis 

Wa-bol

181 162 

194 135 

153 136 

218 154

A. Kibelkis S. Chi. 

Pavilionis, Ros. 

Urba Bridge. 

Kisielus N. S.

Lašt Sunday February 2, 

1930 the K of L Chicago Dis-)

Miesto Ofise Pagal Sutarti:
127 N. Dearborn Street

Rooms 938 Ir 985 
Tel. Franklln 4177

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS

IR OBSTETItlKAS
Gydo staigias ir chroniškas ligas 

vyrų, molurų ir vaikų
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 

Ir X RAY
2130 A VEST 22nd STREET 

CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J, JAVOIŠ
Vai: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. Califomia Avė. 

Nedėlioję pagal sutartu.

DR. S. BIEZIS
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
I 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. v.

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

34X6 West 69 Street
, r"' 4 '• r

Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p p. <—*
v, v. Nedėlioj susitarus.

DENTIST AI
Office Boulevard 7043

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4646 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptlekos

Palengvins aklų (tempimų kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karšti. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua 
Atitaisau trumpų regystp Ir tolimų 
regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
, į atsitikimuose, egzaminavimas daro

mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

4910 So. Micbigan Avenue

Tel. Kenwood 5107

Vai.: nuo 9 iki 11 vaL ryte;

nuo 6 iki 8 vai. vak. apart

Šventadienio ir ketvirtadienio speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Bclskio-Rakščio aptle
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 Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 8. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1920. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

IMK T. A. D.

25 METy PATYRIMO
Pritaikymo akinių dei visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Canal 6223

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampu Leavitt St.)

Valandos’ Nuo 9 Iki 13 ryto 
nuo 1 - Iki 9 vakare

Seredoj pagal sutarti

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALAT8RIS
Gydytojas ir Chirurgas 

l 1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
Valandos 11 ryto iki 8 po pietų 

6 Iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po nu^nerlu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJAUSTAS

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

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

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevard 1401

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Mitwaukee Avenue
Utamlnke, Ketverge, Subatoj 
Nuo 10 ryto Iki 8:30 -vakare

Ciceraj 4847 W. Mth Street
Panedėly, Seredoj, Pėtnyčioj 
Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY

r -v' •' •

4193 Archer Avenue 
Rez. Tel. Lafayette 4365

Boulevard 7689

DR. V. A. ŠIMKUS
, »

Gydytojas, Chirurgai Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 pi pu

7—» vakare

Telephone Central 6*36

F. W, GHERNADCKAS
ADVOKATAS

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo •:»• Iki I vai. vak.
Aoal Office; 1909 So. Union Ava

Tel. Rooeerelt 3718 
VaL nuo 9 Ud 9 vaL vak.

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

T. A. D. yra liuosuojantis,

valantis ir taisantis vidurius 

vaistas, T. A. D. tūkstančiai 

žmonių vartoja, o inilionai 

dar nežino.

Jeigu arti nėra galima gau

ti, tai kreipkitės po num.

5221 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 6631

/K.

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

l DR. HERZMAN
Ifi RUSIJOS

Gerai lietuviam* žinomas per 88 
metus kaipo patyrė* gydytojau ttfcl* 
rurgaa Ir akušeri*.

| Gydo staigia* Ir chroniška* lt> 
■••▼yru. moterų Ir valkų pagal nau
jausiu* metodu* X-Ray Ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — U pietų ji 
nuo 6 iki 7:89 vai. vakare.
Tel. ofiso Can&i 8119 Re*. To. Phore 
2288, arba Randolph 9899.

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kiųmp. 18 St. 2 aukštas 
Pastcbėklt mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto > = 30 va
karo. 8eredomis nuo 9:30 Iki 12 v, 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8 
Phone Canal 0628

Tel. Armltage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Den tįstas
1608 Mihvaukee Avė.

Kampa* North Avo. 
Northweet Tower Bldg. Room 309 
Vai.: 9—12 ryto; 1—8:30 vai. vak.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaaa 8899 

VALANDOS:
Nuo 19 iki IX dienų, ,
Nuo S Iki 3 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare. "J
Nedėk nuo 19 Iki 13 dienų.

nariais.No


»

DRAUGAS Antradienis, Vasaario 11, 19*0

GRABORIAI:

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 

Patarnauja laidotu- I
včse kuopigiausla. Rei 
kale meldžiu atsišauk- j 
tl, o mano darbu busi
te užganėdinti. |j

Tel. Roosevelt 
Arba 2516

2515

2314 W. 23rd Place 
Cbicago, III.

Simpatiškas — 

Mandagus

Geresnis ir Piges-| 

nis už kitų patar-' 

navimas.

. - M

J, F, EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Ave.

Tel. Yards 1741 h 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct. Cicero 

Tel. Cicero T794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. RAKIUS
PIGIAUSIAS IiI«iT. GRABORIUS. 

CH1CAOOJL
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti

■wa»a<««įat. todėl, kad prlklau- 
^*Al sau prie arabų 18-

dlrbyatės.
OF.’SAS

888 West 1S Bt. 
Tel. Canal 8174 
SKYRIUS: 3238
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

Phont Bculerard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Rasų patarnąvlm** 
visuomet aąžinlngas lr 
nebrangus, nes netarė
me ISlaidų užlaikymui t" 
įkyrių.

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
patarnavimą.
Patarnavimas 

visose Chica
gos dalyse Ir 
prlemiesčuose. 
Grabai pigiai 
net už $26. 

OFISAS
1238 South 

Halsted St.
Vlctory 4088-

89

4424 So. Rookvrell St. 
Vlrgtnl* lt»t

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORTUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Cbicago, Tll.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7532

J. Lulevičius
GRABOniUfl IR 
BALSAM IOTOJAS

Patarnnuju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Modernlft- 
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted
St. Chicege. III.

Tel. VletOtr 1114

CHICAGOJ 
žINiy-žlNELĖS_

X Rytoj įdėsime labai įdo

mų dr. Al. Račkaus straipsni 

apie vienų lietuvį, kurio dar

bais visa Amerika didžiuojasi.

IŠ ŠV. K. A. R. 8-JO 
SKYRIAUS.

Marąuette Park. — Šv. Ka

zimiero Akademijos Rėmėjos 

8 skyriaus nesnaudžia — dir

ba, kiek galėdamos, kad tik 

kitus skyrius paliktų užpaka

lyje. Štai, pavyzdys.

Viename’ susirinkime sky

rius nutarė surengti vajaus 

vakarų (dabar vajaus laikas, 

prirašinėjama naujos narės) 

su labai gražiu ir įdomiu pro

gramų, kurio dalį išpildys 

mokyklos vaikai. Kada tas 

vakaras įvyks! Kovo 9 d., 

S valanda vakare. Tas sekma

dienis pripuola pirmų gavė

nios savaitę, taigi ir progra

mas bus pritaikintas gavėniai.

Mes tikimės, kad visi Mar- 

ųuetteparkiečiai norės atsilan

kyti ir pamatyti gražų pro

gramų, o kartu paremti gerų 

darbų, nes pelnas skiriamas 

Šv. Kazimiero seselėms.

žvaigždė.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Pereitų savaite susirgusi 

Monika Čeikienė nugabenta

I. 4. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

» VEDĖJAS

1650 West 46th Street

Kampas 48tn Ir Paulina Sta.
Ttl. Blvd. BIOS

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

F. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street

Canal 3161

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

ADOMAS LELIUGA
mirė vasario 8, 1930 m, 6 vai. 
vak. 51 metų amžiaus. Kilo iš 
Telšių Apskričio, I’lungėe Par. 
Trukių Kaimo. Amerikoje iš
gyveno 20 metų.

Patiko dideliame nuliudime 
moterį Oną po tėvais Kirbie- 
kaitė, 2 dukteris Bronislavą lr 
Stanislavą lr sūnų Rupertą, 2 
brolius Silvestrą Žutautą ir 
Steponą Leliugą, seserį Apolo
niją Mickevičienę.

Kūnas pašarvotas 1302 Port- 
lnnd Ave. Chieago Heights, 
III. 1-aidoluvės Įvyks seredoj 
vasario 12. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas į ftv, Kazimiero par. 
(Chlcago Heights, III.) bažny
čią, kurioj |vyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėlas j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoirdžlal kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Dukterys,

Kunus ir Gimine*

ligoninėn, o vakar jai padary

ta vidurių operacija.

X Aušros Vartų parapijos 

klebonas su šv. Sakramentais 

lankė ligonius: V. Pocių (2057 

|W. 22 str.) ir J. Antanaitį 

'(2324 So. Leavitt str.). Pava

sario oro permainos visuo

met liegstantiems jų ligų sun

kina.

X Aušros Vartų blaivinin

kų susirinkimas 9 d. vasario 

nutarė remti parapijos sidab

rinio jubiliejaus fondų ir tuo 

Įtiksiu daryti parengimų bend

rini su Kolegijos Rėmėjais at

velykyje, 27 d. balandžio. 23 

vasario Federacijos konferen- 

cijon siunčia šiuos įgalioti

nius J. Kamarauskų, V. Jan- 

Ikevičienė, M. Rinkevičiūtę, V. 

ĮMasiliunienę, A. Borinienę ir 

E. Radzevičienę.

X Moterų Sųjungos 55 kp. 

vajaus vakaras 9 d. vasario, 

Aušros Vartų parap. svetainė- 

ije puikiai pavyko. Reikia 

laukti iš korespondentų pla

taus aprašymo.

X Aušros Vartų klebonas 

9 <1. vasario bažnyčioje ir sve

tainėje visus pakvietė Lietu
vos nepriklausomybės sukak

tuves minėti 16 vasario, pra

nešdamas, kad Aušros Vartų 

bažnyčioje bus ateinančiame 

sekmadienyje padėkos šv. Mi

šios 11:00 valandų ir tuojau 

po jų bus Federacijos 3 sky

riaus iškilmingas posėdis mo

kykloje, o vakare gražus te

atras ir prakalbos. Teatrų vai

dins patyręs p. Vaičkaus iš

auklėti artistai, kurių pirmi

ninku dabar yru p. Kareiva.

JAUNIMO DARBUOTE.

Brighton Park. — L. Vyčių 

36 kp. rengiasi prie didelio 

vakaro, kuris Įvyks kovo 9 d., 

Šv. Jurgio parap. svet. .Tau 

daug tikietų parduota iš ank

sto. Šiame daugiausia darbuo

jasi K. Zaroruskis.

X M. Stankaitė, lz. Laimai

tė, J. Milleris yra labai susi

rūpinę kad jiems pasisektų 

gerai surengti “bunco par

ty”, kuri įvyks gavėnios lai

ke.

X Vyčių vajus tęsis iki ko

vo 4 dienos. Jau daug jauni

mo prisirašė, net ir iš kitų 

parapijų, bet da daug jo yra

A +A.
Barbora
Barcienė

Mir6 Vas. 9. 1930 m. 12:35
vai. po pietų, 45 metų amžiaus

Kilo iš Kauno R6d., Taura
gės Apskr., Kviedamos Parap., 
Pragaudės Kaimo.

Pullko dideliame nuliudime 
vyrą. Joną, 4 dukteris: Sesuo 
Kazimierietę Marijoną, Ange
lą, Bronlslavą O’Hraln, Zofiją 
Zebas lr Stanislavą, 2 žentu: 
Tamošių ir Joną brol|, Kazi
mierą, Petrą lr gimines, o Lie
tuvoje seseij Marijoną, i

Kūnas pašarvotas 921 W. 33 
Place.

laidotuvės }vyks Ketverge,
Vas. 13 d., 1930 Iš namų 8
vai. bus atlydėta J šv. Jurgio 
par. bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažys- 
tnmus-mas dalyvaunt šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys. 
Žentai, Brolis ir Ghntnfs.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius 8. F. Mažeika Yards 
1138.

ir šioj kolonijoj.

Tat, tėveliai, paraginkite 

savo sūnelius ir dukreles pri

sirašyti prie Vyčių kp., o kat

rie jau priklauso, kad lanky

tus į susirinkimus ir darbuo

tųsi Bažnyčios ir tautos nau

dai.

X Vytis R. Andreliunas pa

žadėjo aukso žiedų su Vyčių 

ženkleliu tam, kuris prirašys 

daugiausia narių į kp. vajaus 

metu. j

X Kuopa rengia pasilinks

minimo vakarų su kontestu 

tikslu, kad veltui jaunimas ga

lėtų geriau susipažinti su or

ganizuotu jaunimu. Tame dar

buojasi: Lindžaitis, E. Stan

kaitė, A. Gužaitė, F. Norbutai- 

tė, A. Petkus, A. Beitkis, J. 
Masunas.

X Susirinkimai kp. būna 

kas ketvirtadienį McKinley 

park svet., 39 St. ir Western 

Blvd. Aš.

LIETUVIU AMERIKOS PO
LITIKOS KLUBAS.

North West Side.

North Side. — Vasario 6 d. 

visa klubo valdyba ir egzek- 

tyvis komitetas laikė susirin

kimų 6 d. vasario, Šv. Mykolo 

parapijos svetainėj, 7 vai.

Kalbėta įvairūs reikalai ir 

nutarta būtinai rengti kitų 

klubo balių, nes rinkiniai bus 

neužilgo. Taigi gera proga 

bus pasilinksminti. Bus pa

kviesta politikieriai mūsų 

vardu kalbėti. Taip-gi bus pa 

kviesta ir nominuoti kandida

tai į miesto urėdus. Bus ir 

daugiau kalbėtojų, kurie nu

rodys mum3 už kų turime bal

suoti. Balius jįus 23 d. vasa

rio, ŠV. Mykolo parapijos sve

tainėj vakare.

Visi northsidiečiai kviečia

mi atsilankyti. Čia hus gali

ma linksmai laikas praleisti. 

Tikietai jau pardavinėjami. 

Visi prašomi įsigyti iš anks

to, kad haliio dienų nereikėtų 

grūstis prie langelio.

Nepamirškit, 23 d. vasario.

Taipgi pranešame, kad per 

minėtų balių hus prirašinėja

mi nariai lie įstojimo, tik tu

rės užsimokėti mokestis už 6 

mėnesius.

Visi North Side lietuviai pra 

šomi prsirašyti.

P. K. P.

VVEST SIDES SĄJUNGIE- 
CIŲ DOMEI.

Šį vakarų, t. y. vasario 11 

d., įvyksta Mot. Są-gos 55 kp. 

[susirinkimas. Visos narės pra

šomos būtinai susirinkti Pe- 

1 įeitame susirinkime nusitarė

mė, kad savo susirinkimus lai 

kyšimo šiokiais vakarais, nes 

yra visoms patogesnis laikas. 

Todėl nutarimo laikykimės .ir 

visos stengkimės atvykti. Ne

pamirškime kortu atsivesti ir 

naujų narių, nes dabar musų 

vajus.

Taip pat prašome visų grą

žinti įvykusio vakaro tikietus 

bei pinigus.

Ta pati.

* Į WBST SIDES KATALI

KES MOTERIS.

Pereitų sekmadieni Įvyko 
Mot. Sų-goe 55 kp. vajaus va
karas j kurį buvo atsilankęs

ELKOS SUSIRINKIMAS

Elkos visų narių svarbus 

susirinkimus bus vasario 12 

d., trečiadienio vakare, pa

prastoje vieloje. Atskirai 

kvietimai nebus siuntinėjami. 

Susirinkimas atkelta iš 13 <1. 

į 12 d. dėl to, kad ketvirta

dieniais gerb. kun. prof. Vait

kevičius skaito svarbias pas

kaitas Šv. Kazimiero Akade

mijos auditorijoj.

EI.

labai skaitlingas nuderu bū

rys. Tame vakare, be abejo, 

girdėjo kiekviena moteris mū

sų gerb. klebono kun. Drauge

lio gražiai, nuoširdžiai ragi

nančių kalbų, dėl ko kiekvie

na katalikė moteris turėtų 

•prigulėti prie šios musų vie

nintelės moterų organizacijos. 

Be gerb. klebono taip pat gir

dėjome ir kitų kalbėtojų kaip 

p. Sakalo ir Sakalienės gra

žių raginimų. Taigi neabejoju, 

kad, kaip man, taip Jutoms 

moterims, šie gražus ragini

mai parodė daug teisybės ir 

kodėl mes turėtumėm tapti su

jungi etėmis.

Todėl pasinaudokime šia. 

gražia vajaus proga, t. y. pu

siau numažintu į Sųjunga į 

stojimų prie jos įsirašyti. Kaip 

girdėjome iš vakaro vedėjos 

p. Sakalienės, kad M. S. kuo

pos susirinkimas įvyks šian

die vakare. Nelaukdamos toli

mesnių raginimų, turime su 

mielu noru dėtis į sųjungiečių 

eiles, kurios tikiu priims mus 

atvira širdimi. Aš pirmutinė 

stodama į šia brangių Sąjun

gos organizacijų, kviečiu ir 

jus visas kitas sesutes west- 

sidietes kuograičiausia tapti 

sajungietėmis.

Nauja kandidatė į Są-ga.

PRANEŠIMAI.
Brighton Park. — Naujų

PARDUODU ARBA 
MAINAU

Kotelį ir penkius katidžius 

ant didelio ploto žemės prie 

.Lake Michigan, didelė minkš

tų gėrimu dirbtuvė ir visokių 

farmų ant mainymo. •

JOHN Y0WAISH 
1134 Quarry Ave.

Grand Rapids, Mich.

PARSIDUODA bueemę ir 

grocernę arti lietuvių bažny- 

jčios. Biznis gerai išdirbtas per 

: ilgus metus. Parsiduoda dėl 

ligos.

12300 Emerald Avenue
Tel. Pullman 3990

FORNIČIŲ BARGENAS.

Verti $2,500; viskų paribio 

sim už $475; gražiai išrodan- 

Įiys 4 kamb. rakandai 2 mėne

siu tevartoti; 3 šmotu senoviš- 

! kas rayon parioriaus setas S 

tūbų elektrikinis radio, du 

9\12 VVilton kaurai, 8 šmotų 

riešutinis valgomojo kamb. 

setas, 8 šmotų riešutinis mie

gam. kamb. sems, 5 šmotų pu- 

' sričių setas, už tų viską $ 175 

i Pristatysime. Parduosim ir 

skyrium. 8228 Maryland Ave. 

1-mas apart. 1 blokas j rytus 

nuo Cottage Oiove ave. Tol. 

į!Sfewart 1815.

iti ir atsiveskite su savim sa- 

jvo (draugus, nes komisija už

tikrina kad visi turės, taip sa

kant, “Good time”.

Korespondentė.

Dr-stės Palaimintos Lietu 

vos susirinkimas įvyks vašu 

rio 12 d., 8 vai. vak., Lietuvių 

auditorijoj.

Valdyba.

Kensington. — Lietuvių 

'Klubų ir Draugijų Savitarpi- 

Jnės Pašalpos Susivinijimo pa

prastas susirinkimas įvyks 

vasario 14 d., 7:30 vai. vakare, 

svetainėje 341 Kensington 

[Ave. Šiame susirinkime bus 

raportai pranešimai ir svars

toma nauji reikalai Susivieni

jimo labui. Visi nariai-(rėš) 

ir tie, kurie norite prisirašyti, 

I atsilankykite.

Sekretorius.

REDAKCIJOS ATSAKAI.

Laimai (Bridgeporto). Ka

dangi apie M. S. 1 kp. susirin- 

,kimų buvo jau rašyta kitos 

! mūsų korespondentės, todėl 

Tamstos rašto netalpinome.

Vyčiui (Detroit, Mieli.). — 

Tamstos korespondencijos ra

šytos paišeliu ant abiejų lapo 

pusių negalime įskaityti. Re

dakcija jau keletu kartų pra-

MILDA
TEATRAS

3140 So. Halsted St.

Ut. ir Seredoj Vas. 1112 
“POINTED HEEL6”

Dalyvauja Helen Kane. Taip

gi smagi komedija.

, NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

I
Kalbantieji Paveikslai 

Graži Muzika

Del geriausios rųilss 
‘Ir patarnavimo, laukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klauM- 
■lų, sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininke*

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1888

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas

•M-

3®

Užlaikau visokių 
lukalnlų Ir slda- 
orlnių daiktų, vė- 
ilauslos mados ra
dio, planų rolių, 
rekordų lr t. t. 
Taisau laikrodžiu* 
ir muzikos instru
mentu*

2650 West 63rd St. Ohleago.
Telefoną* HEMLOCK 8888

narių vajai Liet. Vyčių 36 kp. 

rengia šokius veltui, vasario 

13 d., McKinley l’ark svotai 

nėj, 7:31) vakare. Visų nariu 

prašoma skaitlingai atsilanky- 

šė savo bendradarbių — ko

respondencijas rašyti rašalu 

iv ant vienos lapo pusės.

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj
Ut. ir Seredoj Vas. 11-12 

• THE GIRL FROM WOOL- *

W0RTHS”
Dalyvauja Alice AVliite. Taip

gi komedija “Delio of Samoa”

Vitaphone Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

{VAIRŪS KONTRAKTORIA1

J. S. RAMANGIUNIS
Buvęs vedėja* Bridgeport Palnttng 

A Hardware Co.. dabar perėmė visą 
Man} } savo rankaa lr duos visose Uo 
Manto Sakose pirmes klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
ft WALL PAPEB

Palntsrs tt Decoratora
J. 8. Ramanclonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

TeL Vlctory T161

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVE.
Telefonas Hemlock 5528

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

MDRTGEČIAI-PASKOLOS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

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

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 8500,000 88 
8804 SO. KEDZIE AVENUE 

TeL Lafayette 8738-8718

SKOLINAM
PINIGUS

$100 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių

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

Telefonas Grovehill 1038

L L


