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TARDIEtf BAIGIA ORGANIZUOTI 
MINISTRIŲ KABINĖTA

WASHINGTONE SUSI
ORGANIZAVO FILIPI
NIEČIAI KATALIKAI

I AVASHINGTON; — Čionai 

1 gyvenų filipiniečiai katalikai 

susiorganizavo kliuban vardu 

. “AVashingtono Filipiniečių 

[Katalikų Kliubas.” Veikimų 

'iškėlė Miss Susana Aguila ir 

Miss Mercedes Gloria, Geor- 

|getown Užsienių Tarnybos, 

Mokyklos studentės.

| Šios organizacijos tikslas —

----------------------------------------------- I stiprinti katalikų tikėjimų ir

Latvijoj Areštuojami Komunistai; Sandino Iš-* sukurti nuoširdžius socialius 

santikius su jaunais filipinie-

RYTOJ ĮVYKS MIRUSIO KARDINOLO 
MERRY DEL VAL LAIDOTUVES

• * i

Santo Domingo Valdo Revoliu- 
cionieriai

AVasinngtone gyvenų filipi

niečiai dideliu Įdomumu tėmi- 

jasi j savo viengenčių veda

mas derybas su senato komi

tetu Filipinų Salų nepriklau

somybės klausimu. Tikima, 

kad ir suorganizuotas Kliu

bas tuo pačiu klausimu kiek 

galės pasidarbuoti.

CHICAGOJE į ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Gyventojų surašymas

Balandžio 1 d. visoj šaly j 

prasidės cenzas, ty. gyventojų' 

surašymas. Tuo darbu užsi-' 

ims apie 125,000 vyrų ir mo-Į 

terų. j

Tas darbas ims porų savai-'

KLAIPĖDIEČIŲ VEIKLU- ŠOVĖ KITĄ IR PATS
MAS VOKIETIJOJ NUSIŠOVĖ

Tomšai (Lukšių valse.) ŠioKryžiuočių skydą jie iš
didžiai nešioja.

__________________ gavo su eigulio šeimyna, ypa,-!

Įvykusiam pirmam susirin- Tas darbas ims porų savai-' Berlynas, II. 8. (Elta). <iai su jo žmona. Pastaruoju 

kime išrinkti Kliubo valdybos čių. Žmonės Įspėjami teisiu- “Deutsche Allgemeine Zeitu- laiku jisai kalbino jų pamesti 

nariai: Maeario Balco, prezi- gai atsakyti į visus klausi- ng” iš vasario 7 d. rašo, kad v>’r$ *r Vokietijon. Tai

dentu; Arsdnio Salcedo, vice- mus, kurių busiu apie 32. i Vokietijoj

prezidentu; Miss Mercedes Surašinėtojai yra vadinami prastas klaipėdiečių

kaimo vienas vaikinas dr.' i-

riaujo Gaminas Triukšmauti Nikaraguoj

TARDIEU GAL ŠIANDIE
TURĖS KABINETĄ

■ 1

PARYŽIUS, vas. 28.- - 

Buvusis ministeris pirminin

kas Tardieu, kaip praneša 

baigia organizuoti naujų mi

MIRUSIO KARDINOLO 
LAIDOTUVĖS

ROMA, vas. 28. — Mirusio 

kardinolo Merry del Vai pa

laikai padėti jo namų sosto 

salėje. Vakar visų dienų pas-

atsisakius, jisai pašovė 

veiklu- Pats nusi*ov,‘

! Gloria, sekretore; Miss Susą- “enrmeratoriais.” .Jiems yra mas. .Jau įsisteigė 16 vietinių

Aguila, iždininke; patarė- uždrausta kam-nors pasakoti grupių įvairiose Vokietijos da

v • • • x • • i lais • nn Mendoza Amiino apift tai’ ;’ie >’ra £irdėJV 1>se-
ciais, vyrais ir moterimis, ku-'J81®- PP' -“lenaoza, Pigumo . . 

rie yra toli-toli atskirti nuo j ir Masangtay. Priimta Įstatai

pasireiškią nepa- .19 ir 

“Š.”

STEIGIA KANKLIŲ MU
ZIKOS MOKYKLĄ

ir įrašę.

savo gimtinės šalies.

SKIRIAMAS PROVIZIO- 
NALIS PREZIDENTAS

:ir taisyklės.

Dabar Hannovery stei-j 

giama nauja klaipėdiečių sų-J 

junga. Šis klaipėdiečių judru-! Lietuvos kanklininkų drau-.’ 

mas didele savo dalimi yra ^-įa’ Įb Švietimo ministeriui, 

paaiškinamas didele Berlyno pritariant, nuo vasario mėn.
Pasižadėjo nevartoti 

svaigalų
Už girtavimų areštuotas au- klaipėdiečių sųjungos pirminį- 

kstesniosios mokyklos moki- nkės Elzbietos Broener Hoe- 

nys R. Rodgers, 15 metų. Tei- pfner energija. Berlyno sų-,

sme jis pasižadėjo ligi 21 me- junga, turi apie 1,000 narių. Į

Kongreso žemesniųjų nirnų tų amžiaus nevartoti svaigių- jaį priklauso taip pat daug

juridiniam komitetui apie pro- jų gervinu. Paliuosuotas. vokiečių iš kitų krašto dalių,'

hibicijų be kitų liudijo buvu----------------------------------------------- kuriems rūpi Klaipėdos kraš- i

Be to, Berlyne 

susjorganizavo

PROHIBICIJA NEIVYKI- 
NAMA

pradžios steigia kanklių muzi

kos mokvkla. “Š.”

SANTO DOMINGO, vas.! AVASHINGTON vas. 27

_ _ . * • 9
nisterių kabinetų. Užtrunka, kutinę mirusiam pagarbų ati- ( 28- — Santo Domingo re- 

nes nori, kad jo nauja valdžią davė atvykę kiti paskui kitus spublikos sostinę tvarko revo- 

būtų stipri ir išlaikoma. Ka- kardinolai, vyskupai, monsig- liucionieriai. Jie išsprendė' 

binetan gal jis priims ir vie- norai, kunigai ir daugybė pa- paskirti provizionalį preziden- sįs Chicagos policijos virtini- Už kreivą prisiegą kalėjimas to reikalai.
<alų socialistų, sauliečių. [tų ir suorganizuoti provizio- nkas Collins. Tarp kitko jis Teismas kalėjimu nubaudė SUsjorganizf

nų — kitų radikalų

Bet yra žinoma, kad jis i Šiandie mirusio palaikai 

pats nebegryž į'Londonu da- bus perkelti Į Šv. Petro Ba- 

lyvauti laivynų konferencijo- zilikų. Rytoj įvyks gedulingo

je. ši svarbi pasiuntinybė te-1 sioS pamaldos.

ks Aristide Briandui, kurs iš-, Miręs kardinolas Merry del

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
KALIFORNIJOJ

BRA1VLEY, Cal., vas. 28. 

— Taip vadinamų Imperini 

jaunuomenės klonį palietė žemės drebėji-

1 nalę valdžių. • (pareiškė,. kad jokia pasauly Mrs. Catherine Gidrioc ir grtipė, kuri pasak laikraščio, mas. Čia ir keliose kitoso

Respublikos prezidentas Va-į jėga negali įvykinti probibi- John Taplo, iš Clevelando, “išdidžiai nešioja baltų sky-(vietose nemažas skaičius būtų' 

squez yra Am. J. Valstybių Į cijos įstatymo. Jis tai per ke- kuriedu nubausto miriop plė- dų su juodu ordino kryžium.”' sugadinta.

pasiuntinybėje. Iš tenai jis (turis metus patyręs.

paskelbė atsiliepimų. Sušaukia 1_________________________

tautiškųjį susirinkimų, kuriam į
naujo boa užstapi, mini.te.ro., Vai buyo gimęs Londono. Jo
- --------------- —r t tėvas Mewy-del Vai buvtrTs- ... • .... 1 ,' •• t x I1*08 padėti- Į susirinkimų

MOTERŲ BALSAVIMO

SANDINO PRADEDA 
NERIMTI

pamjos ambasadorium Brita- 
f nijai.

----------------------------- , j Miręs daugiau kaip kili bu-

MEXIC0 CITY, vas. 28. — vo kovojęs besiskverbiantį į 

Nikaraguos revoliucionierių! Bažnyčių visokį modernizmų, 

vadas gen. Sandino, kaip pra-jty. naujovines pažiūras, 

neša, apleido Meksiku. Jis iš- į
vyko į Centralinę Ameriką, ži 1 

moma, ne į Nikaragnų.

BOLŠEVIKAI MĄND- 
ŽIŪRIJOJ

Patirta, jis neturi noro pa

siduoti Nikaraguos valdžiai ir* _ . . ....

amerikoniškiems marininkams. j ' ~ J1*
i,- , „ , .. . v linus Rusijos bolševikai pakė-
Budamas svetur jis pasiruoš , . v. t. .

. . ..... lė ir siaurinėj Mandziūnjoj.
naujon kovon ir, pasitaikius

SHANGHAI, Kinija, vas.

pakviesti ir svetimų šalin di

plomatai.

Mieste sudaryta nauja po

licija.

Atvvko vyliausias rcvoliiv- 

cionierių vadas. Jis paskelbė, 

kad gyventojų gyvybė ir man

ta yra apdrausta.

APIPLBŠTOS 2 KATALIKŲ j 
MISIJOS KINIJOJ

, HANKOAV, vas. 28. — Ko- 

'munistai plėšikai puolė, api-

šiko žmogžudžio Lenbardt bv-i . . , TT. , • . *••«
, . v v. x •• r v i Per Berlyno Klaipėdiečių1 Vietomis suaižėjusi žeme ir 
loję uz si pastarąjį liudijo1 . * . . , . , •, , •
kreivai prisiekę. Moteriškė nu. 8«JU"«,'S SOT.rmk.mę, "»™ V*“** •

taute 3 aūm ai a» tikinimo kalboj p. Brenner kelius.,;^7 l,-i-ipM5plrieF nurodė į ktattttrr--4**-- -kitas 6 menesiams kalėjimo. 1 1
Yra .tar trečias kreivai pri- & Vokietijos politika klaipė-

siekęs. Jr tas gaus tai, kas atžvilgiu. Jos nuomone.
OAPE TOAVN, Pietų Afri

ka, vas. 28. — Ministeris pi 

rmininkas llertzog 

parlamentui, kad ateinantį pi- ~ “

rmadienį jis parlamentui į- ' nuIvėrė plėšiką
duosiąs sumanymų 21 metus ^ll Pk‘hiku užpuolė avalinių 

taisymo dirbtuvėlę, 623 No. 

* AV

DAUG KLASTUOTŲ 
BANKNOČIŲ

pranešė

Šl iaukusioms moterims pripa
žinti balsavimo teises.

STOVI UŽ PRIEDO AT
ŠAUKIMĄ

kovon

progai, sako, išnaujo vado-Į Sovietų agentai suėmė ke- plėšė ir sudegino katalikų mi 

vaus Nikaraguos revoliucio- lis stačiatikių šventikus išilgai gijų visus trobesius Tsenchi-.{rumV 

nieriams. j Rytinio geležinkelio. Šio ge

Tas žmogus nori būtinai į- ležinkelio tarnautojams ir da 

sigauti į Nikaraguos prezide-! rbininkams uždrausta lankyti

AVASHINGTON, vas. 28. — 

‘Vakar Kongreso žemesniųjų 

juridiniam komitetui

nto vietų.

LONDONE PRIVATJŠKI 
PASITARIMAI

LONIX)NAS, vas. 28. - 

Kadangi karo laivynų konfe

cerkves. Chalainor stoty cer
kvė sugriauta.

OLANDIJOS PROTES
TANTŲ PAMALDOS

, klaipėdiečius nereiklų versti 

pasilikti jų tėvynėj jei jie i>«- j 
geidauja visai persikelti į A’o- Slaptosios tarnybos viršinift- 

kietijų. Vokietijos valdžia su-, kas Moran skelbia, kad New 

nkinama klaipėdiečiams įva-jYorke platinama daug klas-

v

AVASHINGTON, vas. 28.

.v X A • u x„,lo žiavimų į Vokietijų, turi “tie- tuotų 10 ir 20 dolerių hank-
AVestem avė. Alenas piktada- ' * .. . .....................................................

. . ...... ... . siu ketinimu.” Ji nori, kad nocių (popierinių pinigų). Uz
rių eme laužtis i geležinę spi- 1 . * ... . A .

XX 2G 4-sn-n ^,rtrnl.lr + n i M »-vn Tn 11 F1 L’’ 1*1 1 llininm T vi O M Tl f TV1 «> •nutvėrė vokie^iai ten pasiliktų ir pa- tų netikrų pinigų platinimą;

laikytų vokiškų tendencijų, kasdien suimama trys asme-
litą. Savininko šuo

jam už kojos. Piktadaris šu . .

... . • t Tačiau pirmininkės nuomone ny
in nušovė, liet patsai papuolė . 1 _

policijai. Kitas pabėgo.
ta prievarta neduos gerų re-

Bonų laidos

zultatų. Priešingai, reikėtų NUŽUDYTA 3 KINIEČIAI 
klaipėdiečiams daryti kuo

Miesto aldermon, taryta ‘daugiausia visokh) palengvi-( LOS ANGELES, Cal., vaa.

nghu ir Lachingkow ties Han!ProhibicBos reikale tarP kitlL vienbalsiai pripažino įduoti nimib kad jie g^ėtų atvažiuo-(28. - Vienam ūky apleistuo- 

„„.i., ti į Vokietijų ir “čia pasise- seupe. Misionieriams pavyko' liudijo Pier re S. du Pont, pra- pįiįeėiams balsuoti balandy * Vokietijų ir čia pasise- se namuose įasta nužudyti

pabėgti į Sbasy, Hupeh pro- 'moninkų ir finansinių reikalų |)pnkUg atskiriaK ,)()lul iaįdas mti nan-’os dr?80« ^nkiai trys kiniečiai.

-1 — 11..    _ _ _ 1 X. 1— X ylzxl I.IIAVTZN IlATlATT‘111 I r >» O ■ _____________ 2 i 
vmcijoj.

27 KOMUNISTAI SUIMTA

vadas. Jis pareiškė, kad sto- _ vjgQ 28 813,163 dolerius. ,kovai d(d b'"ivio lietuvių kra- 

vi už 18 piiedo atšaukimų. : &įog jaj(jog reikalingos bai šte.

LOS ANGELES, Cal., vas. 

128. — Komunistai ir ju sekė- 

Olandi- ..jai čia suruošė dideles demo-

gti darbus gatvių platinime! Po pirmininkės kalbėjo ki

li AREŠTUOTA SEATTLE jr municipalinei oro stočiai, tas Klaipėdiečių sąjungos na

rys Schubertas, kuris jaunų

jų klaipėdiečių vardu padarė 

“Mes

SKATTLE, AVasb., vas. 28.! 

28. — Komunistų vadovauja-!
Cook apskričiai dalis

Iš renkamų valstybėje tak- pranešimų su obalsiuHAGA, vas. 28.

rencijoj Francija kol-kas ne- ' jos protestantų maldnamiuose’nstracijas, kurios pasibaigė! mi darbininkai pradėjo ma- su (mokesčių) už gazolinų šį-'norim atgal i Vokietijų.” 

atstovaujama, kitų valstybių'paskelbtos pamaldos del reli- riaušėmis. Areštuota 27 komu-! ršuoti ant City Hali (rotužės). nwt Cook apskritis gaus arti! _________ ___________________

ginių persekiojimų Ruaijoj. nistai.delegatai turi vien privatiš- 

kus pasitarimus. Norima šį- 

tų konkretinio sutarti, kol at

vyks Francijos delegacija.

BRIUSELIS, vas. 28. —
LATVIJOJ AREŠTUOJAMI? Belgijos senata* patvirtino j

ARBITRAŽO SUTARTIS SUDEGĖ KATALIKŲ 
BAŽNYČIA

KOMUNISTAI

RYGA, vas. 27. — Čia po

licija areštavo komunistų kuo

pų, karia susekta, kad komu

nistai iš Maskvos gavę parė

dymų kovo 6 d. suruošti lat

vių bedarbių demonstracijas.

Tų iš Maskvos parėdymų, 
sako policija, tomis dienomis 
atvežęs sovietų valdžion di

plomai mis kurijoms.

arbitražo sutartį, padarytų su 
; Amerikos J. Valstybėmis.

THREE RIVERS, Que., 
Kanada, vas. 28. — Baie De

Areštuota 8 vyrai ir 3 mote- trig milionus dolerių. Tai bus PRIVALOMAS MOKSLAS
rys.

GAISRE ŽUVO VIENUO
LĖ IR 8 MERGAITES

panaudota naujų vieškelių iš

vedimui. -Vasario 4 d. įsigaliojo įsta- 

,tymas apie priverstinų visuo-

DAUGIAU DEPORTA
VIMUI

Radikalų organizacijos ‘Tra 

dės Union Unitv’ susirinki

mų policija nutraukė ir apie 

100 susirinkusių areštavo.

Tarp areštuotų šeši pasiro

dė svetimšaliai. Jų tarpe vie

na moteriškė. Tariamasi apie 

jų deportavimą, 1y. Amerikos 

pašalinimą.

i _.

Surinkta pakaktinai tinį mokymusi. Į mokyklas tu- Į 
Parduodant “taksų certifi- rėš stoti visi vaikai, kuriems CHICAGO IR APYLIN- 

vns. kalus” jau surinkta arti 50 iki kovo 31 <1., sueis pilni še- KĖ»S. — Tšdalies apsiniaukę;

APLINK PANAMOS PER
KASĄ MANEBRAI

PAS, Man., Kanada,

Shawinigan sudegė Švenčiau-[ 28. — Sudegė Cross Lake in-'milionų dolerių. Gal šiandie, šeri metai. Šis įstatymas lie. nepastovus oras.

dionų mokykla. Gaisre žuvo ar rytoj bus apmokėti apskri- čia ne tik Klaipėdos krašto 

vienuolė j»erdėtinė ir 8 moki-; ties, miesto, mokyklų ir sa- gyvento,fų vaikus, bet ir nuo- 

nčs. nitarinio distrikto tarnautojai, lat čia gyvenančių svetimša- į

---------------------------------------------lių vaikus. Taip pat turės la-

sios Širdies bažnyčia. Buvo 

medinė. Nuostoliai siekia 50,- 

000 dolerių. /

WASHINGTON, ras. 28. — 
Aplink Panamos perkasų ve
dami militariniai manebrai. 
Perkasų “puola” karo Laivai. 
“Gina” gi kariąomanfi ir Ja- 
kūntfi.

PENKI ŽUVO KASYKLOJE NUSKENDO 17 ŽMONIŲ

LONDONAS, vas. 28. — 
Lyne anglių kasykloje įvyko 
sprogimas. Penki darbininkai 

žuvfl ir snMsta.

Policmonas J. Maliny, 42 n kyti mokyklas ir tų asmenų 

m., sugavo įtariamų negrų ir vaikai, kurie Klaipėdos kraš- 

vedė prie policinio telefono._ te išgyveno ne mažiau, kaip 

mėnesius. ' E.

M IAM I, Fla., vas. 28.

Jūroje audra sulamdė laivų| Suimtas išsisuko ir tuo lai-[tris 

Pretorių. Praneša, nuskendo i ku policmonas pats snu rankų 

i 17 v’vrų įgulos. j peršovė. Tns pabėgo.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 109 litų . $10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.87 
Francijos 100 franką 3.93 
Belgijos 100 belgų 

Italijos 100 lirų
Šveicarijos 100 frankų 19.38
Vokietijos 100 markių 23JJ

13.98
5.23

mini.te.ro
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PRENUMERATOS KAINA: Metam* — |«.00, Pu- 
ael Metų — >8.50, Trims Mėnesla/ns — 92.09. Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams 97-00, Pusei Me* 
tų — 94-00. Kopija .03c.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrų* 
Mna. jei neprašoma tai padaryti ir nepriaiunčlama tam 
tikslui pašto Ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vaL 
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”
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IJufelMled ±>aiiy, Exęept Sunday. 
SUBSCR1PTIONS: One Tear — 96-00. Six Months
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Copy — .03c.

Advertising in “DRAUGAS” brlngs best results. 
AdvertišinK rates on appllc&tlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
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DIENOS MUŠIMAI
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NUOBODI PASAKA.

da lenkants, kiti katutėmis ploja, kai tauti

ninkai, vykindami jų programą, persekioja 

katalikų ekonomines, kultūrines ir net švie

timo organizacijas, uždarinėja mokyklas, i ls 

kalėjimus sodina veikėjus.

Katulikai visuomet pasiliko ištikimi Lie 

tuvai, jos Konstitucijai ir jos liaudžiai.

TAI BENT KONFERENCIJA.

Lietuvių Katalikų Konferencija vakaruo 

se, įvykusi praeitų sekmadieni, nepaprastai 

gražiai pavyko. Joje dalyvavo keturiolika pa

rapijų, virš šimto draugijų, virš keturių šim

tų draugijų ir organizacijų atstovų ir daugy

bė svečių, atvykusių iš trijų vakarinių vals

tybių. Konferencijos skaitlingumas parodė, 

kad lietuviams katalikams gyvai rūpi tikėji 

mo ir tautos reikalai, o dalyvių graži nuotai

ka parodė, kad lietuviai katalikai moka vie-

Socialistui ir bolševikų spauda iki nuo

bodumo maitina savo skaitytojus ta pasaka, 

buk tai krikščionys demokratai ir kitos ka

talikų partijos padėjusios nuversti teisėtųjų' 

Lietuvos vyriausybę ir rėmusios neteisėtųjų. 

Nors jau nekartų esame į tas nesąmones at

sakę, tačiau nebus pro šalį ir vėl jiems pa

sakyti, kad tol, kol tautininkų Vyriausybė (ji 

buvo sudaryta teisėtai) ėjo laikydamos Val

stybės Konstitucijos dėsnių, katalikų partijps 

jų palaikė. Bet kai pradėjo krypti į neteisė

tumų, krikščionys demokratai ir ūkininkų są

junga savo atstovus iš vyriausybės ištrinkę. 

Katalikai reikalavo, kad paleidus Seimų, lai-/

±šafc£sas
D

9=

e£s-

ARBA
DAJttMNtNKŲ SKYRIUS

MEKSIKOS DARBININKAI.

Amerikos J. Valstybių Kon

gresas turi sumanymų suvar

žyti iš Meksikos darbininkų 

ateivybę. Ligšiol meksikiečiai 

jokiomis kvotomis suvaržomi. 

Užtenka jiems būti sveikiems 

ir užsimokėti nustatytas pa

galves įeinant į šių" šalį. Ame

rikos Darbo Federacija šį su

manymų visiškai remia. 

Federacijos viršaičiai pa

reiškia, kad Meksikos dar

bininkai šiai šaliai negeistini.

Masinos ir Masina ga
myba.

Amerikos organizuoto dar

bo viršaičiai ir kiti darbo ži

novai pripažįsta, kad naujai 

išrandamamis mašinomis iške

liama masinė gamyba, gi pas

taroji iškelia nedarbu.

Šiandie gyvuoja šioj šaly di

delis nedarbas. Yra įvairių 

nedarbo priežasčių. Bet svar

biausioji priežastis, pareiškia 

darbo vddai, tai mašinos ii 

jomis masinė visako gamyba.

MMMriRb
Penktadieriis, Vas. 5Š čL 1550 

.u i -į-.‘i "T........ 7MnaiiMirii,iirirtg-
gamyba, tada galybės darbi- 

, ninku turi netekti darbų. Ne

gi jie visi gali virsti tų ma

šinų pardavėjais, tos gamy

bos platintojais, agentais, ve

žėjais arba kitais kokiais tarp 

gamintojo ir vartotojo tarpi 

ninkais.

* t » .
JI. Fordas automobilių pra

monės mųtetti matuoja visas

Iš VILNIJOS.
Laiškas poniai Emilijai Vilei

šienei, Amerikon.

Gerbiamoji Ponia!

Šimtų dolerių Švenčionių

“Rytui” esu gavęs. Labai

džiaugiuosi, kad Tamsta, rink

dama aukas, neužmiršai ir 

kitas pramonės. Tuotųrpu pra švenčioniškių lietuvių, 

nionių tarpe yra didelis skir-j Mes tuos pinigus sūvartpsi- 

tumas., ,, me Švenčionių apskrities lietu

Automobilių pramonei turi vių jaunimui šviesti. Tam rei< 

talkininkauti visa eile kitų kalui Švenčionių “Rytas” lai- 

didesnių ir mažesnių pramo- j ko gimnazijų ir bendrabutį, 

nių. Bet, yra nemažų pramo- Bendrabutyje yra per 100 f

nybėje dirbti. Per keletu valandų spėta iš- Visupirma jie “ neamerikonė-1 Mašinos daug darbininkų iš

klausyti dviejų referatų, priimta Vytauto pa

minėjimo planas ir visa eilė rezoliucijų ir nu

tarimų. su kuriais mūsų malonūs skaitytojai 

jau sttsipažino.

Reikia tik palinkėti, kad tie Visi gražūs 

nutarimai būtų įvykinti gyvenimam O kad 

taip bus, abejoti netenka. Konferencijoj pasi

reiškęs entuziazmas ir atstovų pasiryžimas 

ne tik nutarti, bet ir ditbti, yra geriausiu už- 

tikrihiitių.

ŠU KUO LIETUVA PftEKIAŪJA.

“Iš. Dr.” apie tai rašo:

, Lietuva, kaipo žemės ūkio kraštas, į ki

tas šalis išveža parduoti žemės ūkio produk

tus: javps, galvijus. Taip 1927 m. vien gy

vulių buvo išvežta už 19 milijonų, 1928 m. — 

i už 28 mil., 1929 m. — ttž 43 mil. litų. Tokių 

kftntis Konstitucijos dėsnių, tuoj paskelbti | gyvulių išvežimas metai iš metų didė- 

haujus rinkinius. Ttičiad tautininkai su tuo ja Daugiausia visko išvežama Vokietijon, 

nesutiko. Del to koaUčiriė vyriausybė Sugriii- ' *

vo ir nuo to. laiko katalikų partijos perėjo o- 

pozicijon.

‘ ‘N-nbsį’,Jį Liet. Kaf.

politikos klausfrhft, jų pagiria bėt vienok ti'e- 

pamiršta pakartti'dtf tų nuobodžių pasakų. E- 

sų demokratija ir teisėtumas bus atsteigti vė

liau ar ankščiau. “Bet liaudis, atgavusi savo 

teises, neužmirš, kaip klerikalai dėl savo nau

dos buvo pardavę jos reikalus žiauriai smut- 

tihifikų gaujai!”

Tais liaudies pardavikais buvo ne “kle

rikalai”, bet socialistai, nes jų rankose bu

vo Lietuvos valdžia, kuomet kariuomenė pa- j

Paskutiniu metu Vokietija pakėlė muitus įve

liamiems gyvuliams ir todėl labai suVaržė gy

vulių išvežimų iš Lietuvos. Tas verčia Lietu

vės vyriausybę ieškoti rinkų, kitųof$4», tėp 

gabenti savo prekes. Dabar be Vokietijos gy- 

Vfls galvijtts pradėta vežti Latvijon, Švedijon, 

Čekoslovakijon. Šviežios mėsos ir bekonų ne

ja”, ty. nepasiduoda, kad juos stūmė iš darbo. Masine garoy- 

kas galėtų pakeisti išgamomis, ba sukrauta didelis įvairių 

Toliaus, jie pigiai dirba ir tuo gaminių perviršis. Tad, dar 

budu šios šalįęs organizuo- daugiau darbininkų turėjo ne- 

tienis darbininkams griauja tekti darbo

aukštuosius, uždarbius. Meksi-

didelės partijos gabenamos Anglija, frantu- yp9ttag0 darbo.. JMrbininkai 

zijtin, Betgijon ir į kai kuriuos kitus kraštus”

rių, kurios nereikalingos tal- 

,kos.

Pavyzdžiui medžio pramo

nei yra reikalingos tik maši

nerijos ir jėga. Kad tuotarpu 

automobilių pramonei reika

linga skaitlinga talka, pradė

jus medžiu ir stiklu ir baigus 

guma ir gazoliną. Tik dirs- 

telkite, kas yra reikalinga nu 

tomobiliaus padirbimui!

Taigi vienu muštu pramonių

Tai aiškiausias atvaizdas, 

kos darbininkus yra sunkus i kodėl šiandie gyvuoja didelis 

dalykas patraukti t unijas.; nedarbas. Kada gaminių pu- 

Pagaliau jie esu nešvariai gy-Įviršis baigsis, darbai bus at- 

venų, kas blogai atsiliepiu į'naujinti. Bet tik dalis darbi- 

“kulturinguosius” amerikie-įninku atgaus darbų. Kadangi inilionams žmonių duoda 

čius. nedarbo laiku masinos dar į darbo, tai kitos pramonės to-

Meksikos darbininkų ateivy

bes varžymui tečiaus griežtai 

priešinas federalės ūkių ko

misijos pirmininkas Legge.

Jis pareiškia, kad tų darbi

ninkų varžymas, butų prastas 

ekonominis apsiskaičiavimas.

Jis nurodo, kad žemės ūkis, 

šioj šaly, ypRČ pietvakarvose, 

labai daug nukentėtų, nesant 

pakaktinai meksikiečių dar

bininkų.

Pirmininko Legge nurodo

muose ūkių plotuose daugiau 
šia užsiimama įvairiausių dar 

žovių ir vaisių auginimu* Dar

žovių auginimas rekalingas

matavimas yra klaidinga 

Jei automobilių masinė gamy-

jaunuolių. “ ,
Visokių reikalų ir vargo, 

kiek nereikia. Todėl labai ačiū

Tamstai ir Amerikos lietuvių 

visuomenei už aukas. Tos au

kos sustiprins kiek mūsų bui

tį ir pakels niums ūpų; juk 

n ir smagu, kai žinai,

xud už jin ų —..k:.?; yra my

linčių brolių ir seselių. Ameri

kos visuomenė gal ir nenujau

čia, kiek savo aukomis priduo

da mums jėgii kovai dei švie- 

se; ::ij ;; .tjnus. Tegu gi mū- 

•ų tautinės sųmoitės tVi Atėji

mas bus jiems ir mūsų dėkin-

daugiau bus patobulintos ir l<įa savo gamyba dar daugiau Į gurno pareiškimu

nioviau /lavliin i Titru roi Irti- ___ i_ _ i.± _ *___a*.___ i__  w » .jmažiau darbininkų bus reika

linga.

sukelia nedarbo. 

Juk tai aišku, kai dieim.

Kitokios nuomonės apie mas į<hj mašinos ir masinė gamy- 

sinas ir masinę gamybų yra pa yra nedarbo priežastimi.

li. Fordas. Jis sako, kad kuo- 

dougiau bus išrandama masi

nei gamybai mašinų, tuo dau-' jį visoj šaly nedarbu* 

giau bus darbo ir darbinin- j Kai-kurie politikierių 

kai turėsiu daugiau pifiigų. nedarbu kaltina buvusias pra-

Mašihos ir masinė gamyba yra 

.iškelusios ir šiandieninį dide

Kaip jis tai aiškina? eitais metais nelaimingas bir-

Kad pračių mašinų išradi- žoje si>ekuliacijfts, kadrt dau-

Pradėti prekybiniai saritikiai su Amerikos 

lietuviais ir jau .duoda gerų rezultatų. Daro

ma yra pastangų, kad lietuvių kolonijose už

sieny būtų krautuvės sti Lietuvos produktais 

ir ten,,be abejti, išvežimas turės didėti.

daugiatisia dirba pusiau1. su 

linkę, dažnai net klupsti (ant'ūios naujos. Tai 

kelių), kada į nugaras įsimeta giau darbo.

mes ir pagaminimas sukelia gelis žmonių prarado dideles 

daug darbo. Masitiė gatnifis at pinigų sumas. Kiek žinoma, 

'pigina gaminius. Pigesnių ga- tos spekuliacijos daugiausia 

minių daugiau žmonės perka.1 palietė tik vidutiniai pasltu- 

Tas pirkimas palaiko masinę rojusius žmones, kurie tikėjo- 

, gamybų. Gamybos laiku tpbu- si spekuliacijomis greitai 

■ linafiios mašinos arba išranda- susikrauti didelius turtus. Jų 

ir vėl dau- įdėliai teko turtingiems išnau

dotojams.

Su augšta pagarba

Kbb. K. Čibiras.
P. S. Labai ačiū Tamstai 

už auktis. Jei galėttimėt dau

giau, labai prašyčiau. Mtinis 

eikia ligoninė įtaisyti moki- 

įiams. Dabar apsirgęs rnoki- 

už pūs dažnai turi gulėti su sveį- 

ais. Be to, ir pragyvenimui 

mes labai nedaug gauname. 

Gaila, kad Šv. Mikalojaus baž

nyčiai ponia negali ptidėti. Su

f* T kprantu, kad tai nepatogu, ne

turi vi šuo men ibi o pobūdžio, 

nors Vilniaus gyvenime, ro

dos, tai labai svarbi tautinė 

vietovė ir tvirtovė. Kuodau-

giausia sveikatos.

, ,Ilgioji A

/i J

skaudėjimai nuo lankstymosi. Tiesa, naujų mašina gamini
J

Šiuo darbu čiagimiai nėįtlo-'mas (dirbimas) yra reikalin-

PasiAuba gi biržoje labai 

ažai arba nieko neatsiliepė

PAMlNufiNOŠ Kltt&Og.

niauja ir tas jų nepatraukia, gas daug darbo. Mašinoms j pramones, į didžiules kom- 

lik įeikia savo štiliės produktai gerinti,,^ar)>as ilgiausius me—yra reikąlinga geležis, plie- panijas ir bendroves. Kai-ku-

darė pervartų, jie iš vyriausybes pasitraukė, o jei norima, kad jittte kiti pirkti} ir jų Ieškotų, ilug meksikieėių atliekamas.' nas, varis ir kitokį metalai.' iių Šerams kainos nupuolė.

Štai Kalifornijos didžiuosiuo-;Tuos metalus pagaminti rei- Tas kainų nupuolimas paken-ne “klerikalai”. Jiems pasitraukus, valstybė 

Begalėjo pasilikti be vyriausybės.

Be abejo, Lietuva susivarkys. Liaudis 

katalikų Veikėjų ir jų Vadovaujamųjų patti- 

jų nepamirš, nes jie nuo pat 1926 m. ir prie 

socialistų vyriausybės ir prie tautininkų 

griežtai kovojo ir koVoja nž jos reikalus, už 

teisėtumų ir už tat labai skaudžiai turi nn-

Pranėuzijos ministerių kabinetas ir vėl 

sugriuvo. Jisai tik penkias dienas teišsilaikė. 

Naujajai vyriausybei greitų galų padarė ki-' 

lusieji parlamente ginčai dėl karo laivų ma- 

žtnitiio konferencijos ir joje keliamų prancū-

se plotuose tokius pat darbus kia daug naugių turėti. Šias kė vien aukštam Šėrininkų pel 

atlieka japoniėei&i ir Kiflįe-lpastarąsias reikia kušti že- nui. bet ne darbų vedimui, 

orėti. Kitų. taut^ darbininkų mėje — kasyklose. Į Taigi, nedarbas yra nmšini

nėmasina tie darbai?. Į Lygiai pačių mašinų susta j ir masinės gamybos protluk

Šh Legge protestas, supran- tymas reikalingas daug įvai- tas. Bus daugiau naujausių

kehtėtl, kuomet sovialistAi — vieni parsiduo- ' ilgesni laikų galėtų išsilaikyti.

. ............

zų reikalavimų. Dabar nelengva būs ir kitas^ t»ma, pakliuvo j atatinkamas rios rųšies darbininkų. Bet r.iftšinių, bus didesnė masinė

m i tosterių kabinetas sudaryti, kuris bent kiek (kongrese ratikaš ir į tai bus1 kada mašinos sustatytos ir gamyba ir pasekmėje daugiau

n--------- : 1_IU. __1^X-* .K_ti.iLi.xt I i, .i*. ■-----ixL.,i---------------- -------- n k.. GtUCteS.'atkreipta domėfv !kada jomis iškeliama masinė nedarbo.

Lietuvių Katalikų Mokslo 

Akademija išleido Lietuvoje 

pirmų savo leidinį “Užgesę 

Žiburiai”, biografijų ir nekro 

logų rinkinį, kuri parašė Prel. 

A. Dambrauskas — Jakštas 

Knygų redagavo kun. dras J. 

Tumas. Knyga yra labai dai

liai išleista Kaune šiais 1930 

m. turi 500 puslapių. Jos kai

na Lietuvoje 10 litų, Ameri

kos knygynai šios knygos par

duoti kol kas neturi.

RAŠTl
■AM.

SKAITYMO SVARBA 
RAUS DYVĖMMUI..
B. Kantvydaitis.

mokslo skelbime, doros vykinime, netur- 

I tingų mokinime ir šelpime, bendrabučių

steigime ir pavargėlilų globojime. Nieks

<T»sa)
I^ėtskaitęs tas krtygas, rimtai pažvel-. 

ge į savo praeities gyvetomų. Karštas 

karžygis staiga suprato žmogaus ir jo 

darbų bykurnų, ir tarė sau! “Delkti ir aš 

itedėūyčiau tai, kų darė šventieji?!” Tada 

Jo širdy ptadė,jo žėruoti krikščionių ti

kėjimas, kuris niekad jau nebvažgeso. ’

Paskiau Ignotas visų savo gyvenimų 

gyveno Stilig Kristaus mokslo. Persiėmęs 

Kristaus meile, daug geru padarė-.žmoni

jai ir Katalikų Bažnyčiai. 1534 rtf.? rtigp; 

15 d. įsteigė Jėzuitų draugijų, .o kunigu 

tapo įšvęstas 1537 m., birželio 24 d.

Ilgus metus pnsidarlmvęs Dievo gar

bei ir žmonij<ts labni 1356 m., liepoa 31 

d., užmigo Viešpatyje.

įsteigtoji jo Jėzuitų draugija milži

niškus darbus nudirta: švietime, Kristaus

. jų .nuopelnų neišskaitys, kiek gera pada- 

rė apšvietos, kultūros kėlime, Dievo ir 

artymo meilės vykinime. O visa tai tapo 

dėka skaitymo dorų katalikiškų raštų.

Šv. Augustinas taip pat buvo pasau

liniu žmogum. Kurtų apsirgęs jis prašė 

skaitymui knygų. Jam buvo paduota Kris 

taus Gyvenimas ir Šventųjų Gyvenimas. 

Beskaitydamas pastebėjo jis savo netin

kamų gyvenimą, kurį jis vedė ir, pagaliau, 

giliai pažvelgęs į save, lapo karštu krikš

čioniu — kataliku. Atvirto turėdamas 27 

nt, o kunigu tapo tuiėdamas 33 m. Ir 

•paskui jmsižymėjb savo doru gyvenimu 

taip, kad Katalikų Bažnyčia įskaitė j j 

šventųjų tarpnn.

Taigi, matom, kaip skaitymas gerų 

raštų padaro iš netikitičio tikintį, iš ne

doro dorų, iš pasaulinio dvasiMtiku. Ge

rų krikščioniškų raštų skaitymo nauda 

yra neapsukomai didelė. •

Doro, tikybinio turinio raštai yra

-mums gbriAūsi ir artymiausi draugai: jie Dievas daug teiks mums reikalingos molo- į visa to ,kas veda žmogų į prftžūtį ir že

mina žmogaus vardų.

Šiais laikais bedieviai didžiausiu įn

irtimu, it liūtai, puola tikėjimų, katalikus. 

Savo spauda, kiek galėdami, skleidžia be

dievybę senų ir jaunų, mbterų ir merginų, 

valdininkų ir pavaldinių tarpe. Jie nori 

kuodaugiausia sukelti nesantaikos, nepasi

tikėjimo vienų kitais ir t. t. Užtat pri

valome pasipriešinti bedievių spaudai sa

vo dbra, katalikiška spauda.

Įvedus ir išplėtus kuodaugiausia do

rų, gerų, katalikiškų raštų, tuoj pratuš- 

tėtų teismai, kalėjimai, ligoninės, nedoiė- 

lių namai ir t. t. Popiežiai, vyskupai, kar

dinolai, sąmoningi if dori pasauliečiai — 

visi skatino skaityti ir platinti dortis raš

tus, o mesti bedieviškus. Katalikui reikia 

pirkti tik katalikiški laikraščiai ir juos 

skaityti, o perskaičius duoti kitiejtis -žmo

nėms, kurie, gal, labai tiori skaityti, bet 

neturi už kų nusipirkti.

mums nurodo mūsų ydas ir priemones 

toms ydoms pašalinti^ įspėjo mus nedorai 

elgiantis, kenksmingai ir nuodėmingai; 

parodo mums tikrąjį kelių, kuriuo turime 

eiti; kalba į mus Jstatymdavėjas, nurody- 

datnas tikrųjį kėlių, karino eidami galime 

atsiekti laimę.

Gertls raštus skaitydami mes sužino

me, suprantam DiėVo Valių, mūs jiareigas 

kas link Dievo ir artymo, Dievo ir arty

mo meilės, žmonijos gerovės ir mūs pačių 

doro gyvenimo sutvarkymų.

Kaskart vis aiškiau pradeda žmonės 

suprasti dvasinio turinio raštų skaitymo 

naudų, nes jie lavina mūsų protų, daro , 

švelnesnę ir jautresnę mūsų širdį, kilnesnį

nes.

Dori raštai katalikui yra pareiga skaityti 
ir platinti.

Skaitydami Kristaus mokslų, ko mes 

ten nerasime: Jis yra doro, tobulo gyveni

nio Šaltini.s Jis skatina žmonės gyventi 

meilėje. Jis sako; “Broliai, mylėkit vienas 

kitų, kaip aš jus esu pamylėjęs”. Jis nu

rodo dorybių reikalingumų, nuodėmės sun 

kūmų. Parodo teisingo gyvenimo * reika

lingumą, (žemiškų turtų nykumų ir jų 

kenksmirtgtitiių. “Kų padės žmogui, jei jis 

nupelnytų visų pasaulį su visais jo turtais, 

• o jmdarytų nuostolį savo sielai?”

Taip pat Kristus skatina vesti tobulų 

gyvenimų. “Bukite tobuli, kaip ir jūsų

gyveninių ir labiau suprantame savo gy- į dangiškasis Tėvas yra tobulas”. Kristus

----------1. i • x . ne vįen įmonėms nurodė kelių, kuriuo mes

turim eiti, kad atsiekus tikslų, tat nuro-

venimo tikslų ir t. t

Škaity4lftnnus dorus raštus žmogus 

tanųm kaskart doresnis, kilnėsftis; jo šir
dis pAsidarti jautresnė. Taigų privalome

raštus skaityti kasdien bent po trum 1 vadihtfs žnirtgutimi, pilna to žodžio pras- 

pų valandėlę, o tikrai pajusime naudų ir • me, turi tobfllintis, kaskart kilti aukščiau !

dė ir priemones tam tikslui siekti.

Tuigi žmogus, norėdamas save tikrai

(Bus daugiau)
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Išbuvo
RUTH HANNA McCORMICK

-d

Ji Yra Kandidatė į S. V. 
Senatą Nuo Republikonų 

Partijos.
Mrs. Ruth Hanna McCor- 

’ mickienės kandidatūra į Suv. 
Valstijų senatą sukėlė Ame
rikos lietuvių tarpe tiek su- 
siįdomavimo, kiek nekuomet 

* pirmiau, jos kandidatūra ka
rštai remia visi neprigulmin- 
gieji balsuotojai ir šiaip jau 
ta visuomenės dalis, kuri 
stovi už teisingumą, gabu
mą ir tarnavimą politikoj.

Tūkstančiai Amerikos lie
tuvių piliečių pažadėjo rem
ti kandidatūrą Mrs. McCor- 
mickienės ir rūpinasi, kad ji 
laimėtų nominaciją baland
žio 8 d. ir po to būtų išrink
ta lapkričio mėnesį.

ŽMONES REIKALAUJA 
PERMAINOS.

Žmonės nekuomet pirmiau 
tiek neįdomavo senatoriš- 

.. kais rinkimais, kiek dabar. 
/Todėl žmonės nori permai
nos. Jie reikalauja teisingu
mo ir teisėtumo. Jie reika
lauja iš valdininkų ir valdo
vų patarnavimo, kurį užtik* 
rina Mrs. Ruth Hanna Mc
Cormick.

Mrs. McCormick yra du
ktė Marcus Alonzo ir Char- 
lotte Rhodes Hanna.

Sulaukus 16-tų savo am
žiaus metų ji gavo pirmą le
kciją politikoj, kuomet jos 
tėvas sėkmingai vedė kam
paniją prezidento VVilliam 
McKinley.

DARBININKŲ PUSĖJ
Mrs. McCormick senai pa

sirinko darbininkų pusę, o ne 
patogią socijalę karjerą. Ji 
paveldėjo darbininkams pa
lankumą ir jų susiorganiza- 
vimui savo naudai. Jos tė- 

,rvas rūpinosi gerinimu san
tykių tarp darbininkų ir dar
bdavių ir Mrs. McCormick 
dar jauna būdama įstojo į 
VVomen’s Trade Union Lea- 
gue.

JOS DARBUOTE LEGIS- 
LATŪROJ

Vienas iš svarbesniųjų da
lykų, už kurį ji karštai stovė
jo tai Lakes-to-the-Gulf VVa 
terway. Ji varėsi, kad kon
gresas paskirtų $6,000,000, 
kad Illinois valstija Lockpo- 
rtą kanalu galėtų sujungti su 
Utica.

Mrs. McCormick priešin 
ga ateivybės varžymui. Ji 
stovi už tai, kad tas įstaty
mas būtų sužmoniškintas.

Mrs. McCormick balsavo 
už amendmentą Cenzo di
liaus, kuriuo reikalaujama 
reglętruotl bedarbius. Tą a- 
mendmentą buvo sumaniu
sios darbininkų organizaci-

Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas

PROF. KAMPININKO
RADIO.

Brooklyn. — Bevieliu siųlu 
iš čia paleista visiems prole
tarams paraginimas — vienu 
nuošimčiu padidinti “almuž- 
nas” Gastonijai šelpti ir fa
šistams kovoti, nes draugas 
Pruseika tapo atstatytas iš 
kriaučių “Darbo” redakto
riaus vietos.

kuru surinktos aukos perduo- cimpinti skubiai išpirkti bi 
tos Bernaičių Kolegijai. Pra-lietus.

Sąjunga per jonui r- 
laimėti lovos pui-

nešimas iš vasario 16 (|t jH1.1 Moterų Snj 
minėjimo vienbalsiai priim- (kėlį išleis la 
tas, taip pat ir iš Y. Y. 7-tos'kų užliesimų. Tikietų pardavi- 
Konfereneijos. Po to skaityta nėjimus eina sparčiui.

Seni Žmonės Pripažįsta, Kad 
Dr. Caldwell Tiesų Sakė

Chicaga. — čia jaunimo tar 
I>e “apšvieta” eina pirmyn. 
Tamsios salių sienos, ateičių 
uždangos, baldai ir kiti d-aik- 

itai, net ir išeinamosios vietos, 
i tokiais žodžiais ir piešiniais 
I “ apšviesti ”, kokie, gal, nei 
senovės Sodomoj “nešvietė”. 
Salių savininkai, matyt, tuo 
didžiuojasi. Kitaip juk padary

Chicago. - - Nusiskundžia 
ma, kad kai kurios kolonijos 
veikime apsįleidusios. Veikė
jai sėdi namuos užsidarę ir 
niekur nei kojos nekeliu, Gal, 
bijomųsi, kini-, išėjus iš namų, 
komunistų organizuojami neg
rai ( kitur meksikonai) jų bū
tų neužimtų.

tų “perversmų”.

Kaunas. — čia tautininkų 
valdžia nesuranda vietos sa-j 
vo “tavoščiui” V. K. Rač
kauskui nuo L. A. B-vės šėri
ninkų paslėpti, lvad šėrininkai 
taip ir nežinotų, kur “susieik- 
vojo” virš pusės miliono tos 
bendrovės pinigų, tautininkų 
vyriausybė nutarė Račkauskų 
išsiūti net į Kapštatų — Af- 
rikon.

Pamatas Hkoiuh gydyti nesikeitė 
nuo to laiko, kai Pr. t'aldwell baigė 
Medikuię Kolegijų. 1875. nei-gi nuo 

pasiseks laimėti, nes jų daug to laiko, kai jis iftstatė rinkon lluo- , . .... į. . I suotoją, vartotų jo praktikoj. Tas
12 skyrius prisidėtų prie ren-Į jau pagaminta. | įtuosuotojas aptiekininkams ir vi-
giamo Labdarių vajaus, ku-'šv. Petro ir Povilo draugija., ~"*wX™y "u° 1892 
lis įvyks kovo 30 d., šv. An- Į Šios draugijos nekuriems na

tano parapijos svetainėje, j riams gerokai paveikus j>asi- '-'erės, gaivos skaudėjimo, ūpo nupuo- 
’ . v . .. , ' limo, nevirftkinlmo, surukusių vkiu-

1\. VietilUUS priiiutn>’. prirašyti draugijon (ĮUUJJ,’ rtų ir kitokių negalių,kurios kįla
nauiu nariu i per buvo tik per aųg-
l.uujų iiaiiu. meninius laksatyvus, žoles lr fiakne-

Kvarbu ir tai pažymėti, kad lės IS •*** ir >’“• pagamintas Pr.
.i ('aldwell's Syrup Pepsin, kurs yra 

jon Įstojo Čia augusių lietuvių, mutinys sennos ir kitų ftvelnial lluo- 
, , . v. . v • • ' suojnnčių žolių ir pepsino.Jų nekurie uzeme žymias vie-

v • u r • Juo paprastesnis vaistas nuo su-
tas pačioje valdyboje. (kietėjimo, tuo saugesnis vaikui lr

Ši draugi įa gražiai ir rim-Num8 ir bend™4 visų sveikatai, jei 
i gali gauti saugiai geras pasekmes su 

tai darbuojasi. Kokių nail-lPr. Caldwell’s Syrup Pepsin, tai ko- 
.. t i .. 1 .... .. dėl rizikuoti su stipriais vaistais?

dingų darbų pasitaiko atlikti
... Butelis Dr. Caldwell’s Syrup Pep-parapijos, gerų įstaigų, ar 

tautos reikalams, ji neatsisa
ko,

kvietimas nuo lxilxlarių Sų- 
gos 3 kuopos, kad Federacijos

X Įnešta išrinkti atstovus 
i centralinį komitetų suruoši
mui apvaikščiojimo I). L. K. 
Vytauto 500 metų mirties su
kaktuvių. Išrinkta šie; A. Va
lančius, K. Žilvitis, A. Janu
šauskas, J. Motekaitis ir rk 
Misiąs.

Išklausyta pranešimas apie 
Fed. 12 skyriaus busimų ru

Chicaga,'— “Riebiojo čet- karų, gegužio 18 d. Vakaras 
vergo” išvakarėse, būtent se-;bus su dailiu vaidinimu: “Šie-i
redoj, vasario 26 d., čia lietu
viškų “tavorščių” “tavorš- 
čius” Valonis savo kasdienoj 
padėjo tokį ant galvį “Pasiųs
kite — ‘porčiapo!”

napiutė” ir “Barbutės gyve
nimas

ROCKFORD, ILL

Daug kitų gražių dalykėlių

Syrup Pepsin.

Po lo gydymas sukietėjimo, gelt-

sino užteks visai šeimynai keletui 
mėnesių ir visi jj gali vartoti. Jis

Visi jai linki iš to kelio *eras valkul delt0- kad l'8 gardus.
švelniai veikia ir neturi narkotikų. 
Vartojant prideramose dozose nuro-

2# s# <5*

Mirti
AT ASE as

Chicaga. — Lietuvių bedie- ‘‘Jomarkėlis’
Šiandien Šv. Petro ir Povilo 

parapijos svetainėje prasideda 
Užgavėnių

vių tarpe organizuojuosi nauja 
“revoliueionerių partija” '-r- 
nuvertimui grabų antvožų nu-1 parapijos naudai 
lydėjus nabašninkų į kapus, jomarkėlis”.
Pasipriešinimo ir areštų, sa-i Gražių dalykėlių parengta 
koma, nebūsiu, nes į grabus I jomarkni. Tarp jų pirmųjų vie 
guldomi ir į kapus vežami tik i tų užima “parlor suite” iš
negyvi žmones. trijų dalykų. Puikiai jis at-

nepasitraukti.
Marijos Vaikelių Sodalieija.

Šion draugijon priklauso 
daug katalikių merginų. Jos 

[ gražiai darbuojasi. Ne vienų 
! gerų darbų atliko. Parapijos 
joniarkėlyje jos varys daug 
įvairių darbų: žuvavimą, už-i 
kandžių pristatymų.

Bet skaudu yra pamintyti, 
kad Rockforde dar yra lietu- kyklos vaikučių 
vaičių merginų, kurios soda-
licijon nesideda, nes tas var
das perdaug katalikiškas ir 
religinis. Joms, mat, labiau 
patiktų, kad butų koks klubas 

vardu. Yra

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

Bandyk lr pamatyk, kaip nr. 
Caldwcll'g Syrup Pepsino gali pa
gelbėti jums ir jūsiškiams.

biznio smarkiai choristus la-,Jie atliko savo programėli iš 

vilią. Jei nepritruks ištvermės: dainų ir žaislą. Daug tėvų

visiems, tai laikui be

iškils gražus ir gana

jiemsI
Igant,
! didėlis choras.

Vasario 23 d.

suėjo praleisti 

linksmai.

•valandų laiko

Visi gavo lauktuvių atsi- 
Igert, užkąst ir saldainių pa-

įvyko mo- j Čiulpt.
“baliukas”. Raporteris.

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL.

rodo. Tvirtai padarvtas. KasiSU indijomėku
J 1X. 'vilties, kad jos išaugs is tokio 

laimes, tai turės gražaus džinu 1 ”

gsmo. Šį dalykų parūpino Šv.

RICHMAN
BROTHERS

bteblkhed
1879

Radio Stoties AJJ.
Sekmadieny, kovo 2 

Dievo Motinos Sopulingos dr- 
ja rengia šaunų “Boksinį ba
lių”. Šv. Antano parapijos 
svetainėje, 7:30 vat vakare. 
Bus gera muzika, prie kurios 
galės kaip jauni, taip ir seni 
iki '"alios pasišokti ir links-1 
mai vakarų praleisti. Tai bus' 
paskutinis pasilinksminimo ■ 
nedėldienis prieš užgavėnes.' 
Draugija, ypač komisija, kvie Į 
'ia visus atsilankyti į balių.! 
Visi bus patenkinti.

X Didelę “bunco partv’; 
Užgavėnių vakare, kovo 4 d.,! 
tengia parapijos komitetas, 
parap. salėj, 7 vai. Visas p< I- 
nns eis parapijos naudąi. Ti
kietai platinami, jų galima 
gauti pas kiekvieną parapijos 
Komitetą ir klebono ofise. Net 
is .'Lirose Parko p. Balanda 
imsųirko du tikietų ir žadė
jo dalyvauti tom vakare. Ci- 
,-eroje taipgi daugelis turi įsi
giję tikietus. Parapijos komi
tetas su klebonu pliekyje 
kviečia visus parapijomis at
silankyti Užgavėnių vakare į 
“bunco party”. Tikietns tik
tai 35c. asm. O laimėti ga
lima bus net 35 dol. vertės, nes 
dovanų yra galybės sukrauta.

X Vasario 24 d. Katalikų 
Federacijos 12 skyriaus įvyko 
mėnesinis susirinkimas, para
pijos mokyklos kambary. Ne
atsilankius pirbiininkui, susi
rinkimų atidarė vice-pirm. K 
Žilvitis. Apsvarstyta daug liė 
gamų reikalų, taipgi nutarta

' ✓

iš iždo apmokėti lėšas, kurių 
pasidarė per Lietuvos Nepri
klausomybės paniįąčjimų, 16 

d. '<1. vasario, nes visos tų va

Vardo draugija. Ji padarė tos 
draugijos narys Iz. Malakaus
kas, padedant Alf. Pankaus- 
kui.

supratimo.
't

Choras
Naujai susiorganizavęs clio- i, 

ras rimtai dirba. Ponas J. Kai- Į 
liukaitis, kuris turi krautuvę,

114-116 So. State Street 

Priešais Palmer House

Norint jį laimėti paskutinį [ant Clifford ir Lincoln Ave. 

jomarkėlio vakarų, reikia pa- kampo, atspėdamas nuo savo

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

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

Ženiiuusios Kainos Tiesiai ( Klnlpėdij
Trečia klega j vieną pusę      ............... $107.00
Trečia k lesa { abi pusi ......... ........... $181.00
Turistinė trečia klesa J vieną, pusę $123.60 
Turlstnė trečia klesa j a£i pusi (min.) $204.00
Cabin klega .............................................. $142.50

Promenados Dėsnis: Ui vietas turistinė
klesa. ant Promenade Penio nuo Gegužės 
1-mos iki Liepos 15 J Lietuvą, o J Ameriką, 
nuo llugpiučio 1-mos iki RuasĄjo 30 kainos 
padidln.-Ųnos sekamai: $7.50 ) vieną, pusę, o 
$12.50 J abi pusi.

i Vaikams: Nuo I-nų metų iki 10 metų 
amžiaus pusė kainos.

Kūdikiams: Iki 1-fių metų amžiaus $5.50 
| vieną pusę. ( abi pusi $11.00.

U. S. Revenue Tax Ir Head Tax atskyrium.

IfiPLAVKIMAS LAIVŲ IK) M

Tiestai IS 
KlaipėdosLaivo var<las

H
Ncw Yorko lutivo vardąs

rm ania . ......... Kovo S POLON1A ..

"1 1 T" '

. fieffužė.s 27
E8TONIA .. llalnnrižio 3 LITCANIA . . Birželio 16
LITCANIA . 
EKTONIA .. 
POLONIA ..

Balandžio 17
Balandžio 24 

.. Gegužės 1

LITUANIA .
ESTONIA . .

.. Liepos 22
Kngplučio IS

B8TONIA .. . . Gefnžės 17 LITUANIA Rmgpiučio 26
LITI ANIA . . Gegužės 26 POIONIA .. . Rugsėjo 16

JI kongrese veikė muito 
reikaluose toje linkmėje, kad 
apsaugoti darbininkų ir far 

'merių reikalus. (Adv.)

SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIONE
Pel Informacijų ir laivakorčių kreipkitės tuojaus pas savo vietos agentą. 

NELAUK PASKUTINIU DI»NŲ

BALTIC AMERICA LINE
315 KO. DEARBORN ST, CMCAfiO. ITJ, 
UNION TRUST BI.DG , PTrTSRUROH, PA.

»—10 RKIDGK KT., NT!W YORK, N. T. 
• 10 KT. JAMES RT., MONTREAL, CANADA

Jei Tamsta galėtum praleisti dieną 
musų didžiose dirbtuvėse...ir matyti, žing 
snis po žingsniui. . gaminimą Richman 
Brothers siuto, tai jus nereikalautumet 
jokio kito įrodymo jo gerumo.

Jus matytumėt, kaip organizacija, 
kuri neturi lygios visame pasaulyje per 
savo gabius darbininkus gamina siutus iš 
geriausių materijų...dirba 3800 siuvėjų, 
kurie yra kompanijos nariai... darbininkai, 
kurių ištikimumą mes vertiname virš vis
ko.

Tos tai priežasties delei mes išgalime 
duoti jums didžiausią drabužių vertę už 
jusų pinigus...taippat lodei mes garantuo
jame sugrąžinimą jūsų pinigu, jei nesi pil
nai patenkintas.

Bile siutas, overkotis, siautalas arba 
išeiginis siutas kiekviename Richman 
Brothers žtore Suv. Valstijose visada už 
vieną i tą pačią kainą.

ALI V 150
$

The Richman Brothers Co 

114-16 So- State Street
CHTCAGO, ILL.

Priešais Palmer House



ORMOOAS I Penktadieni*, Va?. d.,

MITINIS PARAP. SUSIRIN- 
RIMAS.

Brifffcton Pwk. - Sausiu 
26 d., 3 vai. po pietų Nekal
to Prasidėjimo parapijos salė
je įvyko metinis parapijos 
susirinkimas.
. Klebonas kun. A. Briška a- 
tiderė susirinkimu malda ir 
pasiute išrinkti raštininką, 
gurino vienbalsiai išrinktas ži 
namas veikėjas kontraktorius 
p. J. Eatčeris.

Trumpoje prakalboje kleb. 
paaiškino nuveiktus darbus 
1929 m. bėgiu ir patiekė su
sirinkimui sekančią progra
mą: 1) parapijos atskaita iš 
1929 m. 2) Komiteto 1930 m.

TAVAI LAIMINGI, KUO
MET VAIKAI GERAI 

MIEGA.
Štai būdas greitai ir lengvai nu

raminti ir užmigdinti verkiantį val
ka. Tai būdas, kurį daktarai Hi- 
dorsuoja ir milionai motinų pripa
žino saugiu ir nekenksmingu. Kele
tas lašų grynai augmeninės, gardžios 
Fletcherio Csstorijes, nuramina ne
ramiausia kūdikį ar vaikų ,ir užmig
do į keletu minutų! O nuo dieglio, 
sukietėjimu, slogų nėra lygios Cas- 
torijai. Ch&s. H. Fletcherio parašas 
yra ženklas tikros Castorios. Vengk 
imitacijų Ir buk saugus.

'linkimas, 3) parapijos jubi

liejus, 41 metinė vakarienė, 5) 

kamivalas, 6) mokyklos re

montas, 7) parapijos pikni

kas, 8) įnešimai. ProgTama su

sirinkimas vienbalsiai priėmė 

ir prasidėjo svarstimai.

Atskaita.
Klebonas kun, A. Briška 

nuodugniai aiškino parap. pa

jamas ir išlaidas. Pasirodė, 

kati 1929 m. atmokėta $5,000 

skolos, o, be to, nupirkta pa

rapijos vardu $8,000 Arkivys

kupijos notų. Baigiant 1928 m. 

parapija turėjo $33,000 sko

los, 1929 m. atmokėta $5,000, 

tat baigiant 1929 m. viso la

bo skolos buvo $28,000. Bet 

kadangi 1929 m. pirkta Arki

vyskupijos notų už $8,000, tai 

sausio 3 d., 1930 m., skola 

sumažinta ant tiek, kiek iš

nešė vertė notų, t. y. $8,000. 

Vadinas, Nekalto Prasidėjimo 

parapijos skola su sausio 3 

d., 1930 m., nukrito iki $20,- 

000, o sausio mėnesy ir vėl 

nupirkta Arkivyskupijos no- 

tn už $3,000.

Iš tokios atskaitos pasiro

dė, kad parapijos skolą jau 

baigiama mokėti. Vito labo 

liko tik $17,000, o tikroji pa

rapijos turto vertė yra $251,- 

000. Atskaita vienbalsiai pri

gimta. Senas -parapijonas p. 

Gajauskas įnešė padėkoti ir 

pagerbti kleboną už tinkamą 

parapijos heikalų, vedimą, ką 

susirinkimas ir padarė. Tas 

kleboną paskatino ir toliau 

darbuotis parapijos labui ir 

matydamas parapijonų atjau- 

tima sunkiame parapijos dar

be, reiškė pasitenkinimo ir 

kvietė visus vienybėje darbuo

tis.

Komitetan išrinkta 12 vyrų, 

kurie bus klebono pagelbinin- 

kais materialiuose parapijos 

dalykuose,

1929 m. vienas iš komitetų 

t, y. Adomas Bartkunas mirė. 

Jis buvo uolus katalikas, gau

sus aukautojas parapijos rei

kalams ir daug jai pasidar

bavęs. Klebonas pakvietė su

sirinkimą atsistoti ir sukal

bėti maldą už jo sielą.

Parapijos 15 metų sukaktuvės
Sis dalykas tapo pavestas 

klebonui ir komitetui. Klebo

nas, pasitaręs su parapijos 

komitetu, sudarys pienus, miš

kini laiką ir 'prirengs progra- mą 1920 m. Iš šia ir aišku,

irtą tų sukaktuvių minėjimui, 

(ii komitetas apie savo dar

buotę karts nuo karto painfor 

muos visuomenę per spaudą.

{Susirinkimas reiškė noro 

apvaikščioti taipgi vietinio 

klebono 15 metų darbuotės šio 

*je parapijoje sukaktuves. Kle- 

1 bonas sutiko su ta mintim,

tik pareiškė, kad tam daly-

kad verta dirbti ir aukoti pa

rapijos reikalams. Dirbantieji 

ir aukojuntieji parapijos rei

kalams, dirbu ir aukoja savo 

tautos, savo tikėjimo reika

lams. ,

Visiems šviesaus proto žmo 

nėms aišku, kad lietuvių B. 

Katalikų parapijos yra daug 

nuveikusios tikėjimo ir tautos

kimus laiko kas pirmą penk 

tadieni, kiekvieno mėnesio, po 

pamaldų.

Juozas Blankus, pirm.

41 DRAUGO" EMtJŲ SKAI* 
CIUS NUOLAT AUGA. 

APSIMOKA SKELB
TIS “DRAUGIM

Tegul BUDRIKAS Jums PRISTATO

Atwater Kent Radio

Naujas, Screen Grid, 1930 modelis, kaina #109 be tūbų
Didelis pasirinkimas įvairiuose kabinetuose. Tas pats radio, tik su fonografu krūvoje, groja rekor
dus su elektra labai gražiai ir aiškiai, kaina $149 be tūbų, tūbos $28, viso už $17$.

Dykai 6 lietuviški rekordai-su kožną kombinacija. Dykai prijungiame ir garantuojame pilnų 
VBGAMftDINlMĄ.

Va«taaadoklt« proga. Mes suteiktame lengviausius išmokėjimus.

Išgirsk lietuvių dainas per Itadio kas nedėldienį nuo 1 iki 2 i» pietų iš stoties W. C. F. I.. 
970 kyloeykles Ir ketvertais nuo 7 iki 8 vakaro iš stoties W. H. F. C.-1420 kyloryktoe.

Jos. F. Budrik, Inc.
3417-21 S. Halsted St

: t ' * ' ' d. *. V

Telefonas Boulevard 4705

. .V --------- - .

’ kui būtų sudarytas atskiras 1 dalykuose. Te eina tas veiks- 

j komitetas. Gerb. kun. P. Vui-' mas pirmyn da didesniu pasi- 

tukaitis, vikaras šios parapi- • sekiniu Dievo garbei ir žmoni- į 

jos, apsiėmė sutvarkyti tą da-Jjos labui.

Ilyką. ' Namiškis.
Vakarienė.

Kasmet rengiama viena DRAUGYSTĖ ŠVENTO JO- 
kartą metuose parapijos va- NO EVANGELISTO.
karionė. Visos praeitų laikų -------------------------------

vakarienės duodavo parapijai' Dievo Apveizdos Parap.— 
gryno pelno apie $1,000. Ir gį- Šv. Jono Evangelisto draugi- 

met nutarta rengti vakarienė.!ja laikė mėnesinį susirinkimą 

Laikas nužiūrėtas balandžio į vasario 23 d., parapijos mo- 

27 d., t. y. sekmadienio vaka- i kyklos kambary. i

ras po šv. Velykų. Susirinkimą atidarė pirm.

x Svarstant dalykus, laikas j Juozas Blankus. Pereito susi

bėgo. Štai, jau ir šešta valan- į rinkimo nutarimus perskaitė 

da. Varpas sugaudė, laikas j rašt. Pranas Kuproms.

vakarienės, o programo dalis 

da nepasvarstyta.

Susirinkimas pareiškė pasi

tikėjimą klebonu ir komitetu, 

kad jie vykdins nustatytą pro

gramą šiais metais parapijos 

labui ir 'žadėjo pagelbos kiek

viename reikale.

Susirinkimą baigė kun. A. 
Briška malda.

Naujasis komitetas ant va

landėlei pasilikęs pasiskirstė 

darbus. į

Visi garįžo į namus gerais 
įspūdžiais.

Susirinkime esantieji pama

tė parapijos pažangą 1929 m., 

ir sudarytą .veikimui progra-

Ačiu Dievui, draugija lai

minga, nes per 3 mėnesius ne

turi ligonių.

Šiam sus-me įsirašė draugi- 

jon: O. Buividienė, T. Pupres- 

kienė, M. Šaltinierienė, P. Pas

kųs, A. Zakarinskas.

Iš Federacijos 15 skyriaus 

pranešimą' darė A. Grisius, 

kad viskas gražiai veikiama 

ir prašė, jog butų išrinktas da 

kitas atstovas lankyti susi

rinkimus. Išrinkta M. Loran- 

cas.

Federacijos skyrius susirin-

Išvengiamas
Skausmas!

Žmonės dažnai yra perkantrųs su 
skausmu.

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

Ir Bayer Aspirin suteiktų greitų 
palengvinimų!

Geriausias laikas imti Bayer 
Aspirin, tai momente, kada pajun
ti pirmutinį skausmų. Kam atidė
lioti palengvinimų iki skausmas 
pasiekia aukščiausį laipsnį? Ko bijo
ti paimti taip nekenksmingo dalyko?

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

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

B AVE R AS PI RI V
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticacidester Salicylicacid

sve j

TIKRAS PRI
SIRENGIMAS 
PRIEŠ SLOGAS

Dabar daugelis serga slogomis. Nu
vargęs žmogus, su užkietėjusiais vi
duriais negali atsilaikyti, štai aiškus 
patarimas: Imk

TRINERIO KARTAUS 
VYNO

—daugelio daktarų rekomenduojama 
— ir apvalyk s&vo kūnų nuo atmatų, ! 
kurios mažina atsparumy! Imk po ' 
truputį regulerfal ir saugokis nega
lių, kuriomis daugelis šiandie guo
džiasi! “St. Louis. Mo., Nov. 9. Tri
nerio Kartus Vynas stebėtinai vei
kia. Jaučiuos, kaip naujas žmogus. 
E. Fabry.” Visose aptiekone. Sempe- 
lls iš Jos.'Triner Co., 1SSS So. Ash
land Ave., Chicago. IU.

KVTONAS Dept 13

Vardas

Gatvė Miestas.

PILNAS EGZAMINAS 
65.00 TIKTAI 65.00

'SPBCIALIS TA 8
Taigi nenusiminkit, bet eikit paa 

tikrų specialistų, 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 laika lr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to, kad Jie neturi reikalingo pa tyri
mo, suradymul žmogaus kenksmln-

Mano Radio — 8cope — Raggi.
X-Ray Rųsotgeno Aparatas lr vi
siškas bakteriologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, lr jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai juaų sveikata lr gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio. žertai), Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokių užstsenėjuslų. Jsl- 
kerėjtselų, chroniškų liga. kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėltoklt neatėję pas 
mane.

DR. J. X. ZAREMBA
į, SPECIALISTAS

Inėjimas Rūmas 191$
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ošlse Valandos: Nuo 19 ryte Iki 
t pa ptetų. Vakarais nuo $ Mrt f 

aue !• ryte Iki 1 ’ 
po Pietų

BIRGHTON MOTOR SALES, Inc.
PARDAVĖJAI

GRAHAM AttAM PAIGE
KOMERCIJALIŲ AUTOMOBILIŲ

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
---------- BUS ------------

SUBATOJ, KOVO (MARCH) 1 D., 1930
SAVININKAI:

CARL WAINORIS, PETER NOV AK,
JOHN LASKEY, JOSEPH BAGDONAS

(Buvusieji savininkai Archer Motor Sales, 610 W. 35th Street}.
Visus automobiliais įdomaujančius tautiečius kviečiame atsilankyti į mūsų 

naują įstaigą.

BRIGHTON MOTOR SALES, Inc.
3962 Archer Ave> Chicago, III.

TELEFONAS LAFAYETTE 6666

—_______



Penkindienis, Va*. 9$ d., 1930

CHICAGOJE
IŠ SV. KAZIMIERO AKADE 

MI J OS RĖMĖJŲ 8 SKY
RIAUS VEIKIMO.

TOWN OP LAKE ŽINELES

Marąuette Park. — Ar gir

dėjote, kad B. K. A. 8 skyrius 

rengia vajaus vakarą, kovo 9 

d., Gimimo Panelės Šv. audi-

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė

jų 1 skyrius stovi pirmoj vie

toj, nes mes čia turime labai 

darbščių veikėjų, pav,. p. J. 

Čepulienė kuri daugiausia pri

rašė prie tos kilnos dr-jos nau-

torijoje? Ne? Tai dabar pa-'jų narių. Taigi energingai 

klausykite. darbuojasi ir kitos rėmėjos, y-

Mūsų skyrius šįmet, taip 

kaip ir kas met, rengia va

jaus vakarų tikslu — prira

šyti daugiau naujus narių, kad

A
teikus daugiau pagelbos šv. 

Kazimiero vienuolynui. Taigi, 

kovo 9 d. Įvyks tas vakaras 

su labai gražia programa, vi

sai kitoniška nei pirmiau, 

kad būdavo. Kalbės svečias 

pralotas Maciejauskas, kun. 

dr. K. Matulaitis, kun. Vaitu

kaitis, vietinis klebonas kun. 

Baltutis ir “D.” redaktorius 

L. šimutis. Tas, kuris atsilan- i 
kys į šį vakarų, džiaugsis; kas 

ne, ištikn/jų, gailėsis.

Nepamirškite, kovo 9 d., į- 

vyksta vajaus vakaras. Kvie

čiame visus maiTĮuetteparkie- 

čius atsilankyti. Tikietų iš 

anksto galima gauti pas kiek

vienų rėmėjų. Rėmėja.

pae vajaus komisija, M. Ka- 

zienienė, A. Kinčinienėj H. Ma 

lišauskienė, S. Paukštienė, J. 

Stugienė.

Mūsų skyriaus vajus-vaka- 

ras įvyks kovo 9 d., Krenčiaus 

svetainėj, 46 Wood gat.

Visi esate kviečiami daly

vauti, nes bus kas nepaprasta. 

VAkaro programa susidės iš 

dainų; muzikos ir kalbų.

Pasimatysime Visi kovo 9 

d.

7*

tr » i o o i b
PėrMdlrtlui, Nervintai ar nuo vidurių 1 
pareinantys Galvos Skaudėjimai <rel- Į 

palėngviuaml su ORANGėBTE J 

NETURI NARKOTIKŲ

JU8V APTIEKĮNINKĄS PAftŪA- 
VfNtijA IR KEKOMENOtolA

25cORANGEINE
NfLTELfus

<■*» ir*wo«an.—

Rm. Tet Mtfcray l«4

DR. R. C. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 34-tos Street 

Telef. Canal 1711-1141

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliab
lr Ketvergais vokdre

Tuojau po “Minstrel Sbow” 
seks šokiai prie geriausios mu 
zikos, kurios da negirdėta šioj 
je auditorijoje.

Sodalicijos narės energingai*, 

praktikuoja, kad tik jų pers-;

tatymas kuogeriaušia pavyk-' 108 
tų ir visus, senus bei jaunus, ? 

sužavėtų. Ir, be abėjo, pasi- j 

seks. O pasijuokus, mums ir 

visiems, bus linksmiau šokti

prie geros muzikos. jąuette Park, į didesnę ir Į>a-

Tėmykite, neužsisakykite gt;! tdgėstbę Vietų. Rapolas Andre- 

gužės 4 dienos nei jokiai kl-i liūnas visados darbuojas su

tai pramogai, kaip tik “Min

strel Show!”

Sedalietė.

Ofiso Tel. Virglnla 00K
Rezidencijos: Vak Buren 6888

DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard l*»l
DR. S. A. BRENZA

Ofise Valandos; » Iki 11, 1 W • 
dieną, ir i:ii iki 8:88 vakare

4608 S. ASHLAND A VU.
Netoli 46th Street CfcloagOt IU.

Labdaringos Sujungus 1 kuo

z
pa rengia bazarų, kova 1, 2,

3 diena, Šv. Kryžiaus parapi

jos svetainėj, 46 ir Wood Št. 

vakarais 7 valandų, o nedė

lioj pb 'pietų.

Kviečiame visus atsilankyti Rapolas Andreliunas ilgų 

ir paremti labdaringų darbų, i laikų čia turėjo “Jewelry

BRIGHTON PARKE ŽJNE 
LĖS.

P-as Antattas Mikalauskas 

yra Vienas iš jailniftusių batt- 

kierių (? Red.) Brighton Pk. 

Jis dirba South-W ėst Trust 

ir Savings Bank, Arelier ir 

35th St. Toj Įstaigoj dirba it* 

daugiau lietuvių.

Piniguose reikaluose vietos 

lietuviai kreipkitės į A. Mi

kalauskų, 4237 S. Maplewood 

arba į bankų.

katalikais. Jis ir aukoja daug 

gerų dalykų draugijoms. Jo 

Marąuette ,Iewelry ir Radio 

krautuvė yra num. 2650 W. 

63rd St. Phone Hemlack 8380.!

Rožytė. ’shop”. Dabar persikėlėm Į Mar-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
1 lkt 4 lr t Iki S v. v. 

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 8413 Franklin Blvd. 

Vai.: nuo 8:30 Iki 9:80 vak.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Weetem Avenae 

Tel. Prospect 1128 *
Rsoldenclja 8889 86. LedvUt St 

Tel. Canal 8888
Valandos: 2-4 no pietų lr t-l v. V. 

NedelloJ pagal susitarimą

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

Ofiso Tel. Kedzle 0482 

Rezidencios Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Be to, taiso laikrodžius ir | 

visokius instrumentus. Čia ga

lima taippat ir geriausios rū-1 

sies rado pasirinkti.

---------  ------- I NAMAI

Jonas Beringas užlaiko di-| 4193 ARCHER AVĖ.
džiausiu Brighton Parke Valandos: prieS pietus pagal sutarti

“Hardware” ‘krautuvę, 4414 Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v.
» ____ _________________ _________________________

S. Rockivell St. Phone Lafaye-,........•' ' ' " ==?

tte 4689. Perkant daug, vis- Tel. Wentworth 3000
kas nuvežama veltui.

Red. Oherris.

Ofiso Tel. Vlctory Sllf
Of. lr Rea TeL Hemlock 8874

DR.J, P. POŠKA
3133 a HALSTED STREET

Antros ofisas lr Realdenclja
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 8-18 rytais: nuo 7-1 
vkk. Antro Of. Vai.: Nuo 8-8 po 

Iplet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vok. 
Šventadieniais pagal sutarimo.

Rusas Gydytojas lr Chirurgai 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3600 W. Roosevelt Road 
Kampas Central Park Avė.

VALANDOS: 2-4 po piet, 7-9 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10-12.
 i i ■ ■ i i ■■ esi mmhuu

Tel. Canal 6764 Republic 8466

DR. A. RAČIUS
GYDftOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias lr chrCnlfekas ligas

vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
ptetų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomls tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
If X-RAf

2130 ĮVEST 22nd STREET 

CHICAGO
.... i iiit-.rn Siler.inUis-rti iai .

MOTERYS PRIVALO 
IŠMOKTI VARTOTI

MAGNESUį
Moterims, kurios kenčia nuo šir

dies pykinto, arba taip vadinamos 
"rytinės ligos”, šis paprastas būdas 
pasirodė palaima. Didžiuma slaugių 
tai žino ir tą pataria žymiausi spe
cialistai. Prirengiu biskutj susjąulktp*. 

, to ledo — sakysim -vynini stiklelį 
Užpilk ant jo arbatini šaukštuką 
Phillips Milk of Magnesia. Palengva 
gurkšnok iki išbaigsi Urba iki blogu
mas visiškai praeis. Retai priseina 
dožą pakartoti, kad užbaigti pilvo 
skaudėjimą artą tąsymą vemti.

Phillips Milk of Magnesia turi 
priešrugštinių ypatybių i.r jis teikia 
greitą pagelbą, kuomet ėda rėmuo, 
surugę viduriai, gesai. Jo švelni, bet 
tikrai liuosuojanti veilųnė užtikrina 
regulerj vidurių išvalymą. Vartoja
mas burnos plovimui jis neleidžia 
rūgštims ėsti ir dantims puti nėštu
mo laiku.

Su kiekvienu buteliu Phillips MUk 
of Magnesia eina pilni nurodymui 
jo daugybės vartojimų. Visose aptie
kose po 25c. ir 50c. Reikalauk tik
rosios, daktarų užtikrintos per bO 
metų.

“Milk of Magnesia” buvo Chas. 
H. Phillips ChemicUl Kompanijos S.

Nuo redakcijos. Apie 16 d. 

vasario paminėjimų Jūsų ko

lonijoj jau buvo rašyta, tat 

neverta tų patį atkartoti. Ki

tas žinutes dedame. Sveikina

me T., kaipo nauja mūs ben

dradarbę ir prašome dažniau 

mus lankyti įvairiomis žinutė

mis iš savo kolonijos.

Iš NEKALTO PRASIDĖJI
MO PANELĖS ŠV. SO
DALICIJOS VEIKIMO.

Marąuette Park. — Nelabai 

senai, jei atsimenate, “Drau

ge” buvo paskelbta apie So

dalicijos “Minstrel Show”, 

bet nebuvo pasakyta kas tai 

toks per “šiovas” ir kada jis 

įvyks. Dabar pasakysiu ka

da jis įvyks, bet jo'flėišaiški 

siu: dvi savaiti po Velykų, t. 

y. gegužės 4 d., 7 Vai. vaka- 

v. registruotas vaizbos ženklas" ir jo f re, Gimimo Panelės Šv. para- 

1875. Ipijos auditorijoje. (

S A, V E
lu/o v 
of what 

you jef

"7

Pirmoji Pamoka
Pirmoji pamoka pinigų taupyme yra 

tai atidėti to, kų uždirbi; dešimtų dalį tau

pymo sųskaiton stipriame banke. Taupyk po 

tiek reguleriai — kas savaitę arba kiekvienų 

algos dienų ir bėęvje keletos trumpų metų 

neturėsi galvos kvaršyti dėl pinigų stokos.

Atidaryk savo sąskaitų šiame stipriame 

banke šiartdie. Jį pulaiko virš $13^00,000.00 

kapitalo. Jūsų pinigai saugus ir jūsų nuošim

čiai tikri.

Central^St^Bank
AtRUJftČOMPAMV 

lHOVfeit35^» Street
ASttttBank A Cleariog Home Bart

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600

ADVOKATAI

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Bailė St., Room 1781 
T«l. Randolph 9881-0332 Vai. 9-8

, Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET

Pėtnyčlos 
.^-nASUii Iii

DR. W, YOVAISH
PHYSICIAN And SURGEON 

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

sutartį
Office R, 1009 Talcott BĮ

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

Res. Phone Forest 8949 
ROCKFORD. ILL.

—į-Į

I
JOHN R. BORDEN
(John BagdziunUs Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

2131 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600 
Ai—..iMi.-Z-u ... . . ......

JOHN KUGHINSKAŠ
filftttrVlB AflVOKATAS

2221 22nd Street
Arti Leavitt Street 

| Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Sereddnois ir PėtnyčiO- 

l tais nuo 9 iki 6.

~ . u.jį.*.................. i----------- ——

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AK-tf.šERIS
4740 Dorehėster Avenue •*

Tek Dreael 6323 
•Vai./,8 iki 10 ryto

6-8 vaą vakare 
■ --------- :--------- ------------------------------

Rez. Tel. Stewart 8193

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

OPTEMITBISTAI
■.SS Į .1,11

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone Armitagd 8832

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutart)

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
3464 BO. HALSTED BTRHET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po 
pietų lr 8 iki 8 VU. vakare 

Rea 8201 8. WALLACB RTREET

OFISAI:
11444 S. 49 Ct. ' 2924 Nashlngton 

18-12, 1-4. 7-9 12-2, 4-4. Blv
Tai. cicero <62 Tel. Rėdote 2456-14

dr. s. a. dowiat;
Gydytojas 

REZIDENCIJA 
4789 W. 18 PI. 
Tat Cicero 8888

Ir Chirurgas

Nedėllomls
Susitarus

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

Tel. KenWood 5107

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

Ofisas lr Akinių Plrbtuvė

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

Nedėlioj 10-12

Tel. Hemlock 8181

DR. V. S. NARYAUCKAS
gIdIToJas ir Chirurgas

3886
Mm

». v. Nedėlioj susitarus.

DR. VAITUSH, 0. F. D.

Tel. Lafayette 5783

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

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartį.

—L. ... ........ ........................... -■..... V

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt Bt. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6640 So. Mapletrood 

Avenue T01. Hepabllo 7888
Valandoš 1 — i šį t — Šv. V. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto
-II — ^.Į Ii, I |j ■■ -L- .Į ,

Tel. Canal 0257 Res. Prospeot 6659

~Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Irti SOUTH HALOTHD ST.

DENTISTAI

Office Boulevard 7648

JOSEPH J. GRBH
(Juozas X Grišius)

ADVOKATAS

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

RESIDENCIJA: 
6615 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9728

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampos Michigan Avė. 

Tel. Pullman 8968 ir 8877

Miesto Oflsė PagAl Su tart):
127 N. Dearborn Street

Rooms 838 lr 936 
Tel. FMntlin <177

— . .IL. I U Į..-t.l —*■

Telephone Central <838

F. W, CDERNAUCKAS
ADVOKATAS

184 North LaSalld Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Muo 8:88 Iki 6 vai. vok. 
s>oal Office; 1908 lo. Union Avė.

TeL Rooeevelt 8718 
▼oL nuo 8 Iki 8 vaL vok.

PRANEŠIMAS

OR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Senas ofisas toj pačioj Vletdj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nub 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7320 
Rez. 6641 8. Albany Avė. Tel. PrdA 
pect 1980. Nedėtomis tik pagal »U- 
tartj.

<------------------- ■ »4.o» -*■*

LIETUVIS AKIE 
SPBOIALISTAfl

Palengvins aklų {tempimą kurie 
•stl prleiutlm gOlvoe skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuota- 
ttxo. skaudamą aklų karšt). Atitai
sau kreivas akis, nuimu catarOctUA 
Atitaisau trumpą regysfų lr tolimą 
regystą.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klon valknčlamA

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 8. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589
į. i-ii. a.į.,...fe

T. A. D,

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DANTISTAS

4846 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

1,1, ui,..

Tai. Canal 83Š2

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampos Leavitt Bt.)

Valandos* Nuo 8 Iki 18 ryto 
nuU 1 IU 8 vakare

Seredoj pagal sutaftj

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Milwaukee Avenue
Utarninke, Ketverge, Subatoj 
Nuo 10 ryto Iki Š:30 vakare

Ciceroj 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj, Pėtnyčloj 
Nuo 10 ryto Iki 8 vakare 
========ss=s3=as

Tel. Lafayette 5820

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

Bea. Tel. Lafayette 4365
~ . K--- - L J

Boulevard 7688

Rezidencija 6600 So. o.rt—Avė. 
Valandos 11 ryto Iki 8 po pietų 

6 Iki 8:30 vakare
— ■■■■ - ----- -- - ----

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 80. A8HLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 10i—12 nuo 2—4 $0 

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėllomls 10 Iki 12 

Telef. Midway 2880

Tai. Boulevard ilki

DR. V. A» ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas lr AkuSerls

3343 SO. HALSTED STREET

KiTalonuos: Nuo 8 — 1 K 
7—8 vakare

įsi esi ištart „i;;

Nuo reumatizmo ir šalčio
Kas yra tas T. A. D.!
T. A. D. yra liuosuojantis,

valantis ir taisantis vidurius 
vaistas, T. A. D. tūkstančiai 
Žmonių vartoja, o milionai 
dar nežino.

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

5221 So. Halsted Street 
Chicago, III.

TeL Boulevard z6631

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg.. kagnp. 13 St. 2 aukštas 

Pastcbėkit mano Iškabos
VšTandos nuo 8:30 ryto iki 8:80 vA- 
koro. Seredomls nuo 1:30 Iki 12 v. 

ryto. Nedėllomls nėra skirtų 
valandų. Room S 
Vlione Canal 0628

Rea Hemiook f<81

DR, A. P. KAZLAUSKIS
51lllltll 

4712 So. Ashland Avenue 
VU.: Nuo I fyto iki • etlfcorą

Tel. Afmltage 1748

DR, S. T, THOMAS
(TAMUMAmS)

Dentlstas
1608 Mihvaukee Avė.

Kampas North Avė. 
Northvrest Tower Bldg. Room SOI 

Vai.: 9—18 ryto: 1—8:80 vai. vaK

DR. HERZMAN
it eūsijNI

Oėėai uitu viams MuemM H
metas kaipo patirps BHHINA 4®* 
rurgas tr akušerio.

Gydo įtaigias ir chroniška* gt 
Casvyrų, moterų tr valkų pacai nau
jausias metodus X-Rar Ir kitokias 
elektlree prietaisas.

Ofisas ir Labor&totijl 
Netoli Morgan Street 

1025 WEST 18 STREET
VALANDO8: Nao 18 — 18 pietą N 
nuo 8 Iki 7:88 vai. vakarą.
Tet ofiso Canal sill Res. ko. *bo»a 
2888, arba Randolph <888.

........  ■ - .t........

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas Lr Chirurgas

4631 BO. AB3LAND AVĖ. 

Tel. Yėrda 0094

RisldenčijOŠ tol. Plaaa 1188 

VALANDOS:
Nuo II Iki 11 dieną, \
Nuo S Iki S po pieta.
Nuo 7 Iki 8 vakare
NodėL nao 11 Iki II dieną. į,
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GRABORIAI: CHICAGOJE
o H ■»!
Ui Ui

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laidotu

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

Tel. Roosevelt IBIS 
Arba 2518

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

WEST SIDE ŽINIOS.

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

X Jasnauskų Mykolo ir 

Marijonos Moterystės Sakra

mento sidabrinio jubiliejaus 

Aušros Vartų bažnyčioje pa

maldos įvyko 26 d. vasario; tų 

pat dienų pirm dvidešimts 

penkių metų jų Sliųbus buvo 

Šv. Jurgio bažnyčioje. Tuomet 

West Sidėje musų parapija 

da tiktai organizavosi ir ku

nigo nebeturėjo.

Šv. Mišias laikė patsai Auš

ros Vartų klebonas ir pasakė

J. F. EUDEIKIS KOMP,
PAGRABU VED® J AI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. Varde 1741 H 1741 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenae 
SKYRIUS

1410 So. 4# Ct. Cicero 
Tel. Cicero 7794 

SKTRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 8201

ligos ketvirtadienio rytų, 27 j 
u. vasario, mirė a. a. Petras 

Babelis, kuris 1928 m., rug-( 

piučio 1 tl. buvo palaidojęs 

savo moterį Teofilę. Prieš 

mirtį iš vakaro buvo pašauk

tas Aušros Vartų parapijos į 
asistentas kun. B. Vitkus, liet 

ligonį rado jau nebekalbantį, 

be žado. Gaila, kad namiškiai 

neaprūpino ligonio Šv. Sakra

mentais ligos pradžioje. Mato

mai, tam buvo priežastis mir

ties baimė. Prietaringi dažnai 

mano, kad pasirodymas kuni- 

Sakramentais ligo-

išreiškimui. Valio, tėveli, gy

vuok ilginusius metus.

Ačiū aukotojams! Jusų var

dui bus vėliau paskelbti ir tie, 

kurie knygutėje užrašyti, bus 

pridėti prie istorijos kovoje 

už Vilnių.

Da kartų lietuviškas širdin

gas ačiū.

E. Vileišienė.

Sloan’s
Liniment

J, F. RADZIUS
.PIGIAUSIAS LOT, GRABORIUS. 

CKICAGCJR
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todel, kad priklau
sau prie arabų 11- 
dirbygtės,

OFJSAS
888 West 18 St. 
Tel. Canal 8174 
SKTRIUS: 8888
So. Halated Street 
Tel. Vlctory 4488

Phona Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus nee netarė
me Išlaidų užlaikymui 
•kyrlų.

Nauja, graži ka 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, Tll.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel, Roosevelt 7532

J. Lulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Haleted
SL Chicago, III.

Tel, Vlctory įtik

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDtJAf,

1650 West 46th Street
Kampas 44tn Ir Paulina Sta 

Tai. Blvd. mos

Nuliudlmo valandoj* kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpatlB- 
kal, mandagiai, gerai lr pigiau 
negu kitur. Koplyčia dai Hermanų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lle. 
Koplyčia Dykai

710 Weat 18th Street
Canal 8181

PRANEŠIMAI.

labai gražių dvasinę prakal- 

bėlę apie šeimyninį vedusiųjų nio namuose nugųzdins jį ir 

gyvenimų, panaudodamas gar-į tokiu būdu pasunkins jam su-

go su s v.

l

Ponas Kalvaitis, Lietuvių 

Konsulas, Chicagoje kalbės 

nedėlioję iš radio stoties W. 

C. F. L. 970 K. nuo 1 iki 2 

valanda po'pietų, tai yra ko

vo 2 dienų, 1930 m.

BRIDGEPORTAS
ATVAŽIAVO 18 LIETUVOS

Skanus kumpiai, palengvi- 

cai, dešros, skilandžiai, laši

niai ir strimelės. Tuipgi švie

sios ir skanios Birutės saldai

nis žemuogių, aviečių, slyvų 

(vyšnių, ir kitokių vaisių ska

niausiai sutaisytų. Be to ga

lite gauti Lietuvos baravykų,,

Palangos Trejų Devinerių, Gin 

■ taro karolių, lininių abrusų,

(staltiesių ir kitokių Lietuvos šiandie, vas. 28 d. Gage 

išdirbinių. 'Parko salėj, prie 55 g-vės ir
Malonus skaitytojau pirk So. \Vestern ave. Moterų Ver- 

ir vartok Lietuvos produktus, pįmo ir Audimo Dr-ja turės 

nes tuomi suteiksi didelė pa- 'susirinkimų Pasaulinės Paro- 

ramų Lietuvai. Krautuvė at-'dos reikale. Pradžia 8 vai. 

dara iki 9 vai. vakaro. Nedėl- j vakare. Narės prašomos atsį- 

ioms iki 4 vai. po pietų. Vi- lankyti.

VARGONININKAS.
Gerai suprantantis savo a- 

matų ir geras cliorvedis, pa

ieško vietos. Kuriems *iš gerb. 

klebonų reikalingas kreipki

tės.

159 New York Avenue 
Newark, N. J.

siojo išradėjo Benjamino^ gįržimų sveikatom Patyrimas 

visai priešingas sekines neša, 

nes baugus ligonis kunigui jį į 

aplankius turi progos išgirsti! 

suraminimo ir paguodos žode

lį, patiria Dievo gailestingumo 

malonę ir sieloje atsigaivinęs 

dažniausia atgauna ir kūno 

sveikatų. Tai patvirtina dau

gumos daktarų praktika, nes 

jie, matydami ligonio gyvybei 

dėliai mirties baimės pavojų

Franklino pastabas apie link

smo darbininko šeimyninio gy 

veninio nuotaikų. Pažymėjo, 

kad Mykolas Jasnauskas pa

rapijos knygoje randasi užra

šytas, kaipo parapijos garbės 

narys; kad Jasnauskų šeimy

na savo namuose atsilankymų 

dvasios vadų bei vietinių pa

rapijos kunigų kalėdojimų vi

suomet laiko savo metinė šei-

AČIŲ, AČIŪ.

mynine švente, kad savo gai-į kius tuojau jo sieloje atsiran- 

lestingumu ir parapijos me-'da jėgos bei susiraminimas, 

dižiaginių reikalų rūpuiimu siog pataria pasikviesti kuni-

stovį pirmose parapijonų eilė

se.

gų, kuriam pas ligonį atsilan-

Šinlingai dėkoju kum Bal

tučiui G. P. Š. bažnyčios kle

bonui už surengimų 1C vasario 

d. paminėjime rinkliavos Vil

niaus liet. našlaičių naudai su- 

rezultatu 140 dol. 80c.

Tik dviejose Chicagos ko

lonijose gauta virš $100: Mar

ąuette Park — $140.80 ir Ci

cero — $135.80.

Žinodama, kad Marąuette 

Parko parapija da jauna ir

sus kviečiu atsilankyti.

V. M. STULPINAS
3255 S. Halsted St. Chicago
Visas viršminėtas prekes gau

bte gauti sekančiose vietose. 

J. Matkus, 6801 So. Artesiąn 

Ave., ir S. Kiela, 4839 W. 14 

St., Cicero, III.

kino tuojau jo sieloje randasi luri dau« neišdrįsau

prašyti surengti man prakal

bas ir, štai, klebonas Baltutis, 

užjausdamas Vilniečiams su-

Per šv. Mišias prie vargonų rezignacijų bei susiraminimas, 

giedojo Aušros Vartų mokyk-'kuris ir ligos krizį pakreipia 

los Jasnauskų Felicijos, sep-! pasveikimo pusėn.

tinto skyriaus mokinės, drau

gių mokinių vietinis choras, 

vargonininko p. J. Brazaičio 

vedamas. P. M. Dobrovolskie- 

nė labai įspūdingai giedojo so 

io. Jubilantai savo artymųjų 

būrelyje per šv. Mišias priėmė 

šv. Komunijų ir galutinai visi, 

pasimeldę prie Švenčiausios j 

Panelės Marijos ir šeimyninio j 

gyvenimo globėjai šv. Onai 

pasivedę grižo namo.

X Po trumpos, bet sunkios,

A. PETKUS
GRABORIUS i

Ofisas
3238 S. ITALSTED STREET,

Tel. Victory 4088-89
Res. 4424 S. ROCKAVELL ST.

Te’. Virginia 1290

A. t

Rap.

A.
JUOZAPAS

BUNEWYCZ

rengė kolektų.

Nesurandu žodžiu padėkos

Š. KAZ. REM. 6 SKYRIAUS 
DARBUOTĖ.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

4603 S. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

mirė Vasario 27, 1930 m. 6:25 
vai. ryt. 39 metų amžiaus. Ki
lo ifi Vilniaus Red., Alytaus Ap
skričio, Nemajūnų Parap. Ge- 
ležun,ų Kaimo. Amerikoje išgy
veno 20 metus.

Paliko dide’iame nuliudime 
3 brolius. Feliksą, V.incą !>• Jur
gį ir glm'-ncs. o brolj Aleksan
drą Brazllljei, o Lietuvoj moti
ną Jievą, tėvą Joną ir brolį 
Joną.

Kūnas pašarvotas 7 )0l So. 
48 Ct. Cicero. Laidotuvės jvyks 
n.anedėly. kovo 3. Ifi įian.ų S 
vol. Ims a'lydėtas J Sv. Auta 
ro par. bažnyčią, kurioj ;wks 
gedulingos pamaldos >iz velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtai J Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus ir pažįsta
mus dalyvauti S’ose laidotuvi re.

Nuliudf:
Bro’ial ir G kiliu ės,

laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Yards 1741.

A. | A
PETRAS BŪRELIS

mirė vasario 27, 1930 m. 4:30 
vai. ryt, 42 meti} amžiaus. Ki
lo iŠ Telšių Apskričio, Rietavo 
Parap. I^grų Kaimo. Amerikoje 
išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nuliudlmo 
moter, Viktoriją, sūnų Krlsto- 
ferą. 2 duktorį Teofilę lr Pet
ronėlę, posūni Antaną, broli 
Joną, seserį Zofiją, 2 pusbrolių 
Vilimą lr Joną ir brolienę, pus
seserę Petronėlę tr gimines.

Kūnas pašarvotas 2153 W. 
24 8t In-idotuvės Jvyks pane
dėly, kovo 3 d. 18 narni, 8:30 
vai. bus nulydėtas J 8v. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vtaus 
gimines, draugus ir pažjstamua 
dalyvauti šiose laidotuvėse*.

Nuliūdę:
Moteris, Suims, Puktciys, po
sūnis, Brolis, Sesuo, Pusbroliai, 
Brolienė. Pusseserė Ir Giminės
laidotuvėms patarnauja grab. 
Skudas, P jorevelt 7832

JUOZAPAS
MARTINKUS

Mirė Vasario 27 d., 1930 m., 
6:15 vai. ryto 27 metų am
žiaus. Amerikoje ifigyvėno 24 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Petronėlę, tėvą Pran
ciškų, kurie gyvena Ludingten, 
Mich , 2 broliu Vincentą lr Jo
ną, 1 seserį Oną Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3559 So. 
Emerald ave. laidotuvės (bus 
pranešta vėliau).

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy- 
sląmus-mns dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Motina, Tėvas, Bro
liai, sesuo Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Masalskis. Telefonas 
Boulevard 4139.

PAIE&KAU sunaus Pranciš

kaus Liaugaudo, gyv. Cliica- 

goj, kilęs iš Vigontiškių k., 

Telšių apskr. ir par.

V. LIAUGAUDIENĖ
Liepkalnio k.

Nivarinų p., Telšių apskr.

lankyti

Marąuette Park. — Šv,

Kazimiero Akademijos Rėmė

ju 8 skyriaus mėnesinis susi

rinkimas jvyks penktadieny, 

vasario 28 d., 7:30 vai, vakare. 

Gimimo Panelės Šv. parapijos 

auditorijoje.

Visas narės kviečiamos at

silankyti, nes yra svarbiu rei

kalų svarstymui, k. a. kas 

link ateinančio vajaus vaka

ro kuris įvyks kovo 9 d. Taip

gi atsiveskite naujų narių.

Valdyba.

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Pėt. ir Subatoj Vas. 28 ir 
Kovo 1

“NA V Y BLUES’’
Dalyvauja AYilliam. Haineš

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

PARDUODU ARBA 
MAINAU

Hotelį 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.
North Siide. Paskutinių 

's*
me susirinkime nutarta metinė

šventėje — Šv. Kazimiero PARSIDUODA pigiai na- 

dienoje eiti “in corpore” prie imas ir lotas, važiuojam Euro- 

Šv. Komunijos. J'pon. Kreiptis po 6 vai. vak.

Visos valdybos vardu pra-jK,ausk savininko- Agentų ne- 

šau narius atlikti išpažintį šeš

tadienio (subatos) vakare, ko 3110-12 W. 41 Street

MILDĄ
f

TEATRAS

3140 So. Halsted St.

Pėt. ir Subatoj Vas. 28 ir 
Kovo 1

“WELC0ME DAN GER”
Dalyvauja Harold Lloyd. La

bai ssmagus veikalas ir vi

siems indomus.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai

Graži Mnzika

{VAIRŪS KONTRAKTORIAI

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

MURT6EČIAI-PASKULDS
vo pirmų d., o sekmadieny 

7:30 valandą ryto susirinkti 

mokyklos kambarin, iš kur ei-

GRYNAI MODERNIŠKI 
RAKANDAI.

. , v .Už $475 gausi gražius ra
sime j bažnyčių. . . . . , u?™ .t

'kandus 4 kamb., tik 60 dienų 

Taipgi nepamirškite, kad'vartotus. 3 šmotų šilko rayon 

kovo 4 dienų rengiama įvairi parloriaus setas, dn 9x12 Wil- 

vajaus programa, kurių išpil- ton kaurai, 8 šmotų riešuto 

dys mokyklos benas, kiti mo- *medžio valgomosios setas, 4 

kyklos vaikučiai ir tarp jau šmotų miegamosios setas, lem- 

atsižymėję asmenys. Prašome pOs, veidrodis, 5 šmotų dinette 

visų geradarių paremti šį kil-';Setas, įvairiems reikalams sta

las, peiliai, šakelės, paveiks

lai. Viskas už $475. Pristatysi-

nų darbų.

Susirinkimas bus kovo 2 d. 

po pamaldų. Visi kviečiami at ,11P’ 

silankyti. Jaunutė.

GARSINKITES “DRAUGE”

paduodam ir skyrium. 

8228 Miiryland ave. 1 apt., 1 

blokas į rytus nuo Cottage 

Grove ave., Chicago, Ilk, Tel. 

Steivart 1875.

INCOME TAXAI
Jau laikas rūpintis išpildyti Income Taxus. Pada

rykite tai pas mus dabar, ypač tie, kurie rengiasi va

žiuoti Lietuvon ir nėra Amerikos piliečiai.

Prie tos pat progos gausite pilnas informacijas ir pa

tarimus apie šių metų ekskursijas į Lietuvų.

Ofisas atdaras panedėly, seredoj ir pėtnyčioj nuo 

9 vai. ryto iki 6 vai. Utaminkais, ketvergais ir subato

mis nuo 9 vai. ryto iki 9 vak vakare.

PAU P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Telefonas Yards 4669

Del geriausios rųžlea 
tar patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PKODCCT8 

Olsells šviežią kiauši 
alų, sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St
Tel. Boulevard 1SIŠ

MARQUETTE JEWELRY 
& RADID

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

auksinių lr sida- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų Ir t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago. 
Telefonas HEMLOCK 8118

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

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

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 8500,000 ••
8104 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 8728-0718

SKOLINAM
PINIGUS

$100 iki $30,000 
ant 1, 2 ir 3 morgičių

J. NAMON & CO.
2418 W. Marąuette Road

Arti Western Ave. 
Telefonas Grovehill 1038


