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PRIESTIKYBINIS B0LSEV1KIJ 
VEIKIMAS IŠJUDINA ANGŲJA

ŠIS SVARBUS KLAUSIMAS GAL BUS 
SVARSTOMAS PARLAMENTE

Maskva Šventąjį Tėvą Vadina 
Savo Priešu

Pražuvęs Rusų Generolas Lenkijoj Ieškomas; 
Bolševikai Užpuolė Kiniečių Sargybą; Ispani 
joj Karininkai Grąžinti Tarnybon

IŠJUDINTA VISA 
ANGLIJA

BOLŠEVIKAI PUOLA
šventąjį tėvą

LONDONAS, vas. 14. — MASKVA, vas. 14. — Kad

Del žiauraus ir negirdėto Ru- Šventasis Tėvas smerkia Rm 

sijos bolševiku veikimo iš- sijos bolševikus už .jų prieš- 

visus toj šaly tikėji- krikščionišką veikimą, ir kvie-griauti

mus, išjunda visa Anglija, čia visą krikščionišką pasau- 

Kovoti bolševikus anglikonai Ii tuos bolševikų žygius kovo- 

jnngias su katalikais. 'ti, sovietų laikraštis “Prav-

Pramatoma, Maskva už tai ?a” Svent«« T«n vadina ko- 

susilauks lifidnn sau politiniu darbtataky ir sovietų

sėkmių. " | valdžios priešu.

____________________________ j “Pravda” pareiškia, kad

Rusijoj cerkvės, bažnyčios Ir 

maldnamiai ir tolesniai
DEL KRIKŠČIONIŲ PER

SEKIOJIMŲ RUSIJOJ
__________________ 'uždaroma ir naikinama. Tai-

LONDONAS, vas. 13. — ;Pftt pareiškia, kad tas priešti- 

Kardinolas Bourne ir angli- hvbinis veikimas esąs Rusijos 

konų bažnyčios galva — Can- vidujinis reikalas ir į tai kas 

terbury arkivyskupas, paskel

bė protestus prieš Maskvos 
valdžią dėl krikščionių perse
kiojimų Rusijoj.

Anglikonų bažnyčios galva 

pranešė, kad jis tuo reikalu 

kreipsis parlamentam

pašalinis negalįs maišytis.

BOLŠEVIKAI PUOLA KI
NIEČIŲ SARGYBĄ

36 A C 0 P Y
Telejonas: Roostvelt 7791

BRITAI PRIEŠINAS AME
RIKOS REIKALAVIMUI

LONDONAS, vas. 14. — 

Karo laivyno konferencijoje

HAITI
ZIDEP

JIJON PRE- 
PASKYRĖ

LAIMĖJO TITULĄ

GRYŽO MONARCHIJOS 
PRIEŠAS

DU KATALIKU

AVASHInĮgtON, vas.

..®8

13.

Ain. J. Valstybių delegacija Tyrinėti są ygas Haiti respu- 

reikalavo, kad Amerikai būtų blikoje pr zidentas Hoover 

leista nors vieną dideli “drea- paskyrė kon isiją iš penkių na- 

dnaugtą” pasidirbdinti, kad rių. Jų tar m du kataliku -1’ 

savo laivynu kiek-nors prily- James Kerifey iš Trenton, N. 

gti Britanijai. Bet Britanijos J., ir Elie Vežina iš Woon-į 

delegacija jokiu būdu nesuti- socket, R. L Pirmasis yra Įni

nka. Britanijos ministeris pi- kraščjo lėkt jas Trentone, gi 

rmininkas gal ir nebūtų tam antrasis —Į Prancūzų katali- 
priešingas. Bet tam griežtai kų organizacijos “Šv. Jono 

priešinas Britų admiralitetas. Baptisto Unija Amerikoje”

---------------------------------------------fgeneralis sekretorius. Ši orga-

PRAŽUVĘS GEN. KUTE- nizacija turį apie 00,000 fran- 

POV LENKIJOJ IEŠKOMAS Cllztl narių.

i Kitais komisijos nariais pa- 

VARŠAYA, vas. 13. Čia skirti: AV. Gameron Forbes iš 

atvyko francūzas detektivas j(aBf,., pinninįnku; H. P. Fle- ^įr john Ch Pagge 

l’ierre Darois sąryšy su pra- tcher i5 Pa.( jj w. Allen Whi- ialll (lidelins ' tlirtu8

“DRAUGAS”
The most influential 
Lithuanian Daily in 

America.
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LAIVUOS SEIME IŠKELTI AIKŠTĖN 
KOMUNISTU ŽYGIAI

' ji

Komunistai Pateks Kalėjiman
seimo atstovams parėdo smar

kesnį veikimą, pagiria jų 

damą seime nuolatinį triul 

mavimą ir žada jiems iš Ma

skvos pinigišką paramą.

Kada ministeris seime iškė

lė tą komunistų veikimą, ko

munistai atstovai sukėlė bai

sų triukšmą. Vos nekilo kru

vinos riaušės. Bet jie jėgomis 

buvo numalšinti. Tada riiipi- 

steris pranešė, kad tie nuo 

Maskvos agentų dokumentai 

pavesti valstybės kaltintojui 

ir visa eilė komunistų atsi

durs teisman atsakyti už sa- 

, vo priešvalstybini veikimą.

RYGA, vas. 13. — Latvijos 

į vidujinių reikalų ministeris 

Laiinin seime pranešė, kad 

policija susekė naują Mask

vos agentų sąmokslą tikslu 

f sugriauti gyvuojančią latvių 

valdžią ir įvesti sovietus.

Šis anglas senai gyveno Pep- ■ Policijai jiateko iš Maskvos 

perell, Mass. Užsiimdavo jvai- prisiųsti latviams komunista- 

riausiais darbais, turtinges- ins parėdymai ir nurodymai, 

niems patarnavimais. Staiga Šie dokumentai atimti, kada 

jam baigės skurdus gyveni- sovietų valdžios pasiiuitinv- 

mas. Anglijoj mirė jo brolis bės Rygoje valdininkai norė- 

Paliko jo tai perduoti latviams ko- 

jaan (lietelius turtus ir dar munistams.

Parėdymai pasirašyti tre-
žuvusiu nesenai Paryžiuje ru- te i& Kansas. Forbes yra bu- “Sir’o” titulą, kas prijungta 

sų generolu Kutepov. Vęs Filipinė galų generaliu prie turtų. Sir Harry Lee

Pinn poros mėnesių čia ra- gubernatorių

stas nužudytas P. Lambov. Kongresas’ tai komisijai pa

sakoma, jis turėjęs būti gene- skyrė 50,000 dolerių išlaidų. Į' 

rolo Kutepovo šoteris (vežė- Haiti ji išvyks vasario 22 die- 

jas). Spėjama, kad ir pats ge- n.y Komisija tenai pirmoje' 

nerolas tuo budm esąs paša- vietoje tyrinės klausimą, ka-'

(Pagge gryžta i Angliją.

CHICAGOJE

lintas.

KARININKAI GRĄŽINTI 
TARNYBON

da ir kaip Amerikos J. Val

stybės turėtų apleisti Haiti.

—

MADRIDAS, vas. 14. — Is

panijos artilerijos karininkai, žemesniųjų 

kurie kitados už maištus prieš rezoliucijų 

diktatorių pašalinti iš tamy- pirmiausia 

bos, grąžinti atgal karinome- liudijo AV. AV. Liggett, rašy

nėn, einant karaliaus parėdy

mu.

SHANGHAI, vas. 14. — IŠ 

Į Harbino praneša, kad Manču- 

li šone, Mandžiūrijoj, bolševi- 

■■ kų kareiviai perėjo sieną ir 

! užpuolė kiniečių' pasienio sar

gybą. Keturi kiniečiai karei- į 

viai sužeista.

PRIMO DE RIVERA 
PARYŽIUJE

PARYŽIUS, vas. 14. — Čia 

atvyko P rimo de Rivera, bu-

tais jis kokį laiką valdė Ry- 

POLICIJA NENUTRAUKIA gą ir tūkstančiai žmonių pa- 

KAMPANIJOS karta.
------------------------------ ! Stučka latvių komunistams

Chicagos policija nenutrau

kia vedamos kampanijos prieš

čiojo internacionalo latvių 

skyriaus vedėjo Stučkos. Šis 

komunistas yra žinomas var-! Maskva visais laikais mai- 

du “Rygos korikas.” 1919 me- Į šosi į vidujinius Latvijos rei-

kalus, taip kad negelbsti joki 

protestai. Didžiuma latvių ko

munistų šiandie laikomi kalė

jimuose.

IJ

para suimama šimtai įtaria-
■ .r- •„

IŠ LIETUVOS
AVASHINGT.ON, vas. 13. — mų. Tarp suimtų atrandama NUSIŽUDO, NES NEGALI

Kongreso 

komitetui vakar, 

apie prohibicija:

rūmu ir ieškomi svarbūs tūzai.

tojas. Jis smerkė prohibicijų. 

Jis sakė, kad prohibicija vi-

MIRE BROLIS KELLY
Mirė Jėzuitas brolis Tlio- 

mas F. Kelly, < kurs pastarai-

SUMOKĖTI MOKESČIŲ
SPROGO GRANATOS 

KAPSULIS

siais laikais darbavosi Sven- »» !Vyk‘"' kuris >1'"“''*"* 

soj šaly iškėlė baisenybės. Vi- 'tosios Seimynos parapijoje. ^ant> IsPud» I>adarc 

snr girtavimas. Visur galima Kitnonwt jis įigus metus dar- nl,lkl> ,r P™monimnta» tarpe, 

gauti svaigalų. Pareiškė, kad ,,aV(wi tarp in<liomĮ Wvon)in «"*»- ,1c „„„m..

Vilnius ir visa spauda, ne- Sausio 20 d. 14 vai. Pr. Ka- 

išskiriant net vyriausybės, su-i valiauskas, gyv. Ukmergės p. 

krėst i dėl nepa prastai t ragin- j 50, radęs granatos kapsulį, 

kuris bekrapštinėjamas spro

go ir sužeidė rankas. “R.”

MADRIDAS, vas. 14. — Iš
* I

ištrėmimo gryžo didžiausias'--------------------------------------------

Ispanijos monarchijos prie- MEKSIKOS PREZIDENTAS 
šas Miguel de Unamuno. Iš-į SVEIKESNIS

I
trėmime būdamas jis drąsiai ------------------------------

kovojo ne tik diktatorių, bet’ MEXICO CITY, vas. 14.— 

ir karalių. Tr gryžęs neslepia Meksikos prezidentas Rubio 

tų savo jausmų. ' jau tiek pasveikęs, kad prade-

____________ 1 d a, eiti prezidento pareigas
REICHSTAGAS PRAVEDĖ! savo namuose.

YOUNGO PLANĄ

ivusis Ispanijos diktatorius, gaujos. 

! Jis vyks j San Rėmo, Italijoj,

kur turės atostogas.

HAITI AREŠTAVIMAI

PORT-AU-PRINCK, vas.

jei da.r dešimtį metų prohibi

cijai bus lemta gyvuoti, tada 

ši, šalį apvaldys piktadarių ' Svaiga|M padį„s Chicagoj 

Praeitais metais

BERLYNAS, vas. 14. — 

Vokietijos' monarchistams Rei 

chstage (parlamente) nepavy

ko sulaikyti žinomo Youngo 

plano—sutarties nuo pravedl- 

mo. Dairai- jie darbuojasi, kad 

tos sutarties nepasirašytų pre 

zidenta# von Hindenburg.

NAUJA RUSIJOJ VERS
TINA PASKOLA

MASKVA, vas. 14. — So
vietų valdžia išsprendė pas

kelbti naują vidujinę, lioteri- 

ja pridengtą, 25 milionų dole

rių paskolą su 9 nuošimčiais 

dešimčiai metų.
Sovietų Rusijoj visos vidu

jinės paskolos kiekvienam di
rbančiam yra vPTHtūans.

28 RUSAI ŽUVO 
SPROGIME

PRIGĖRĖ LEDUI JLUŽUSStrichnina nusižudė žinomas 
Vilniaus prekybininkas J. Bu. Sausio 19 d. Dubysos upėj 

kovskis. Kaip praneša polici- - . ... . . „ . . .1 1 Čekiškus valse. rastas Ant.
jos komunikatas, nusizudvmo T v, , ' XT

. v .v . .. ‘ Juskos lavonas. Nustatyta,

pnezastiš — neisgalėumas mo... . v ..
__________________________ , - ---- - . Chicagos įėti mokeRČių. Spauda prie 3is pnes porą drenų ėjo

UŽ REFERENDUMĄ PRO- P®1^!08 langely vietų konfi- priduria, kad Bukovskis iždo j ” 1 ”ZUS *
skuoti svaigalai patikrinti ir valdžiai įrodinėjęs, jog paski- j" 

patirta, kad 90 nuošimčių be r|Į jarn mokesčiai neteisingi 

jokios baimės vartotini, ty. ir varę -jj į bankrotą. Tačiau,

HIBICIJOS KLAUSIMU

AVASH1NGT0N, vas. 14. — 

Vakar pirm pietų Kongreso; nepavojingi.

Tas reiškia, kad žmonės iš-

negalėdamas įtikinti

13. - Čia snkeltos naujos de. žemesniųjų rūmų rezoliucijų 1 rinko
monstracijos prieš amerikoni- komitetui liudijo dvi moterys, m^8^a gaminti svaiga us n das 

skus marininkus. 31 asmuo a-

reštuota.

SAKO, KOMUNISTŲ 
DARBAS

viena jųdviejų Kongreso at- ^mmgiau gamina 

stove. Abi sakė, kad atatin- 

kamiansia priemonė prohihi- 

’ ei jos klausimą išspręsti — tai

Susidūrė su plėšiku
i

Vermon Park place apylin-1 

referendumas — visuotinas kėje vienas vaikas žaidžiant

ROSTOV TIES DONU; va

sario 14. — Oficialiai paske-' YORK, vas. 14,

lbta, kad praeitą pirmadienį. Vedami tyrinėjimai dėl sude- 

grūdų sandely įvykusiam JP18*0 c^a vokiečių keleivinio 

sprogime žuvo 28 darbininkai. Jaivo Muenchen.” Patirta, 

__________________________ ’ kad laivo įgulos tarpe yra ne-

20,000 DOL ATLYOINIMO maž** komunistų skaičius. St
_________________ Tad ir nestebėtina, kad gnlė- 'ke

jo įvykti nelaimė.PARYŽIUS, vas. 14. — Lai
kraštis “Le Matin” paskelbė 
29,000 dolerių atlyginimo, kas 
nurodys, kur yra rusų gen. 
Kutepov, kurs andai Paryžiu
je staiga prapuolė.

ANGLIŲ KASYKLOSE 
NELAIMĖS

gyventojų balsavimas.

22,000 DARBININKŲ 
GRYŽO DARBAN

SUVAŽINĖJO ŽMOGŲ

CAPE TOWN, vau, 14. — 
Pietų Afrikai generaliu gu
bernatorium paskirtas Claren- 
doTro knnigaikftTR.

WASHINGTON, vas. 14. — 
1929 metais šios šalies anglių 
kasyklose žuvo 2,181 angleka- 
sių. Kiekvienam milionui to
nų iškastų anglių išpuola trys 
žuvę dafNnjnlod.

pasi-
mirtį, nes grėsė skur- 

ir materialiniai smūgiai.

E.

KLAIPĖDOJ SUIMTI 
KOMUNISTAI

Šiomis dienomis Klaip'dos

Sausio 21 d. 7 vai. ant ple-j 

lito Slabadoj rastas sužeistas, 

į galvą pil. Armonas, kuris 

padėtas ligoninėn. Spėjama, 

kad jis buvo suvažinėtas. ‘R/

pašovė kitą vaiką. Policija 

vakare nuvyko ieškoti vaiko komendatūros valdininkai su- 

ir vienoj gatvaitėj susidūrė ėmė du komunistus, kurie li-

ELEKTROS ŠVIESOS REI
KALAI MIESTO VAL

DYBOJ

NEW YORK, vas. 13. 

Streikuoją rūbsiuviai 6usitai- J 

ė su darbdaviais. 22,000 dar-!

' su plėšiku. Kada norėta jį su

laikyti, tas apsišaudydamas 

pabėgo.

Subirta J motina
Policija suėmė Margaret E- 

vanoff, 1949 Harvey gat., ku

ri pirm kokio laiko apleido

savo neregį vyrą ir du mažu

girnas apgriovė vieną būtą ša- vajku 

le publiškos mokyklos. 10 vai

kų sužeista.

bininkų gryžo darban.

NEW YORK, vas. 14. — 

Bergen gatvėje smarkus spro-

pino ant tvorų komunistinius 

atsišaukimus. Pas suimtuosius 

rasta daug komunistinių atsi

šaukimų. Komendanto parė

dymu, abu suimtieji, kurių vie

na yra moteris, padėti į Ba

jorų kalėjimą, o jų byla per

duota Kauno apygardos teis

mo ypatingai svarbioms bylo

ms tardytojui. “R.”

Miesto valdyba svarstė su

tartį su Belgų elektros ap

švietimo akc. bendrove reika

lą. Nutarta padaryti reviziją. 

Manoma, kad arba elektros 

tarifas turės būt sumažintas, 

arba sutartis nutraukta. “R.”

CHICAGO IR APYLJN- 
. — Šiandie dabesiuotą

ir balfrhHi.

Pakliuvo keturi
Suimti keturi jauni plėšikai, 

kurie andai apiplėšė Orring- 
ton viešbūtį, pavesti “grand 
jwy.”

SUDEGĖ LENTŲ DŽIO
VYKLA

Sudegė pil. Lindmano len 
tų džiovykla. Nuostolių pada 
rvtn 6009 lt. jeimni. “’R.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 109 litų . $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 13.98 
Italijos 100 lirų 5.23 
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.91

z
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DEL PAMINKLO VYTAUTUI.

ŽIŪRINT ŠALIES ADMINIS Žemės ūkio mašinų garniu-į 
TRACIJOS AKIMIS. tojui patenkinti reikalų vedi-

------------------------------ Into skalsa. Einant pavasariui,

Iš Wasliingtono štai kokių mašinų reikalavimai padidės 
ir tada darbininkams dirbtu- i 
vėse bus daugiau darbų.

Elektrinių išrengimų ir i 
taisymų pramoninkai šįmet 
tikisi turėti didelę gamybų ir

nesikuria glaudus politinis bendradarbiavi

mas, o, atvirkščiai, kai kurios jų siekia mira

žų, kurie nieko gera duoti negalį, bet tik 

pakenkti dabarty ir ateity. Spauda klausia, 

kada gi Estijos, Latvijos ir Lietuvos vado

vaujantieji politiniai sluoksniai suprasiu, kad 

tų valstybių ateitis esanti glaudžiam ūkiš

kam ir politiškam savitarpio bendradurbiavi- 

me.
j gražių žinių paduodama:

Tačiau Estija mananti, kad savo užsienių Parupinti prieš n;,larin vai. 

politikoj paėmusi aiškų kursų ir nuo jo nu- K. jau iSmirkžu praulonė, 

krypti negali. Atsižvelgdama į savo geogra-Pramore6 hna judintis 

fine padėti ir netolimos praeities patyrimu,,^ Jar nepilnai Bus reika. 

ji tutinti būti drauginguose santykiuose sn Bngas dar vienas įšmirškimas, didelį pelnų. Šios pramonės

Lenkija ir nuoširdžiai noiėtų, kad į'yktų san kaj - galėtų atgauti reikalin 'dirbtuvėse darbai beveik nor-, 
tarvė taip “visų keturių Pabaltijos valsty-

bių, tai yra Estijos, Latvijos, Lietuvos ir 

Lenkijos.” Del to, esu, Estijoj labai apgai

lestaujama, kad iki šiol tarp Lietuvos ir 

Lenkijos tebesųs nelikviduotas ginčas dėl

ji galėtų

gų sau energijų. Įmaliai. Turi daug užsakymų.'

Yra šiandie pramonių, ku-ĮTas reiškia, kad bus reika į 
riose veikimas ne tiek didelis' laujaina daugiau vario ir zin i
kaip praeitais metais. Bet ži-, ko. To sekinėje kasyklose būt
nonia, kad tos pramonės už daugiau darbų.

MUMS TRŪKSTA DA VIE
NO KOMITETO.

Dabar tokia gadynė, rašo 
man vienas tavoršeius Komi
tetas, — kad be komiteto nie-

Vilniaus, kuris ir esųs vienintelė kliūtis tai kelių savaičių reikalaUs dau- Kad šaly gerbūvis vis la- ko negalima daryti. Jeigu, 

santarvei. gybės darbininkų ir jose dar- biau kopa aukštyn, liudija »ei^iani^j>? netikite, tai štai

_______ į bai bus normaliai. Kaip vai- kadir žmonių apsidraudimas, Iuais PavN is komitt

NEDARBO KLAUSIMAS.
'tai, be kurių mūsų veikimas 
samanomis apželtų.

mitetas, ir, kur tik kojų kel

si, akim žvelgsi, ranka grie

bsi vis susidursi su komitetu, 

o jei ir niekur iš namų nei

si, tai pas tave ateis komite

tas.
Nors pas mus jau tiek ko

mitetų “kursuoja”, kad, nu

simovus pirštines ir nusiuvus 

šiusus, maža būtų pirštų .jiems 

suskaityti, bet, sakau, da trū

ksta mums vieno komiteto, bū
I

tent komiteto, kurs išvaduo

tų Vytautą iš Chicagos cici

listų, ‘‘turmos”. Kas tuo pasi

rūpins, tai aš nežinau, ale 

būtina, nes šie metai vadina

mi Vytauto metais, taigi reik

tų jam “amnestijų” suteikti.

PROF. KAMP. RADIO.
Ke:-Knistų lizde

Spaudoje ir visuomenėje dabar daug su

sirūpinimo rodoma Vytauto Didžiojo jubilie

jaus paminėjimo reikalu. “Darbininko” ben- 

jdradarbis p. Pankus susirūpinęs statymu Vy- 

tautui paminklo. Tuo reikalu jisai padaro to- 

kį pasiūlymų:

“Jei jau esame pasiryžę D. L. K. Vytau

to 500 m. sukaktuves visam pasauliui išgai

šinti, bandykim nors sykį savo darbais išei

vijoje pasirodyti ir ne vien tik tai dienai, bet 

ateičiai jubiliejaus atbalsis irgi privalo pasi

likti, Lietuvos Didvyrio nuopelnus skamban

tis. Tokiu Jubiliejaus paminklu turėtų būti 

D. L. K. Vytauto Fondas šelpti išeivijos ta- 

lentų, norintį baigti augštesnį mokslų Lietu

voje tuo tikslu, kad grįžęs čionai galėtų va

dovauti amerikiečiams lietuviams ir palai

kant tampresnius santikius su tėvyne gaivin

tų savųjų tarpe nykstančių Didvyrio dva- j 
šių. Paminkys ne išagleties

trupa ir gejidfc, įhe$Įe)0#F ISHai gyvehto^ 

srovei ar vietai, bet visiems ir taip ilgai, kol 

lietuvio vardas šioje šalyje skambės.”

;diški, taip privatiški statisti- Viena žmonių gyvybės ap-į 

• kai yra nuomonės, kad tai draudos kompanija sausio 

visa įvyks artimiausiuoju lai- mėnesiu gavo 52,800 aplika-- Imkime, kad ir gyviausių čia išsipėrėjo antras Šliupas, 

kuris pranašauja, kad visos 

Brooklyno bažnyčios l.us pa

verstos teatrais ir šokių sa

lėmis. “....Įsiautieji tų “pra- 

nn*ą"’ sako, kad jo galvoje

Nežiūrint pastangų pagerinti padėjimų, ku rFik_ daugiau kantrybės. eijų apsidrausti. Į vienų mė ‘mūsų gyvenime “krutėjimo
nedarbas vis labiau ir labiau plečiasi, ap Į Spėjama, kad tik tie darbi- nesi iš to išpuola kompanijai šakų”—komitetus. Štai, balių

imdamas vis didesnes žmonių minias. Jau ninkai pasijus nelaimingais, apie 186 milionu dolerių pre-!reng. komitetas, pinigų iš ko-

Įmiteto atėmimo komitetas, 
------------- Į peržiūrėjimo komiteto ne

visi didesni miestai susitinka su reikalau- i kurie darbuose neturi išnašu- mijomis.

jančių pašalpos problema. Tačiau vvriausy-Į 1Uo arba nemoka jokio amato,'---------------------------------------------

bės sferose dar tebeina kalbos apie gerbūvį'ty. specialio darbo. Šiandie KRAUTUVIŲ TARNAUTO- 
Jungtinėse Valstybėse. Į dar daug darbininkų nedirba, j JOS.

Teisingai vertinantieji dabartinį pade-'darbdaviai turi puikios pio-

veiktų darbų komitetas, “sr- kakariku tupi.
prais palės” komitetas, pini- -...------
gų rinkimo komitetas, dova-Į Boston. Cicilistų maikis, 

perdaug išgėręs tėvo pipiri-jimų, labai gerai žino, kad dabar atėjo tokie'«os iš pasirinkti atatiuka-j darbo departamentas skel-,nų pirkimo komitetas, vaka- Perdaug- isgeręs tavo pipiri- 

laikai, kuriais, paprastai, visa prmonės sis-' siaustas. Jie, be abejonės, ta. Ina, kad taip vadinamų nike-irienės surengimo komitete-, aukštyn kojom apiverte 

tomą TAi-nJod-, ir r.rin,ono į-oj ’proga naudosis. , linirj (5c.) ir dešimtukinių;Plečkaičio vadavimo komi a- sa'° kolegus tikina, kaetema pradeda siūbuoti ir primena, kad Pro&a .

“moderniškoji visuomenė” sėdi ant sociali- Į ,.PUeno Pranio»ėje gamyba i (Wc.) krautuvių skaičius vi-.tas, eicilikiško “Lietuvos pe

ilio vulkano. Prieš šimtmečius Romos impe- didėja ir darbai taisosi, nt)rslSU0J'( miestuos^ auga, kiau-į priklausomybės apvaikšeioji-

Įti pasirengus pildyti - užsaky-, mokami alkio užmokesniai. ' mitetas, sendvieių komisa- 

komitetas,

IS PABALTAS POLITIKOS.

“Quo Vadis, Estonia?” — klausia Lie

tuvos dienraštis “Rytas”. Šį klausimų sta

tyti verčia ši aplinkybė:

Latvių demokratinė spauda aštriai puola 

estų valstybės galvos iStrandinano vizitų į

tuvių1 4ėl stokos užsakymų. Darbininkų mi- ipramonėje darbui bus vedami 1 kinti antkart paklojo pusę

nios, alkanos minios, ieško, bet negauna! vįsu tempu .Ims mėnesį___ kį.'miliono dolerių. Tuotarpu jo

darbo, negauna duonos. !t{J koj pafehodvs pirmieji už-[krautuvių darbininkėms —

Spauda ir vyriausybės atstovai grn-' sakymai. Paskui gamyboje, ^ek o daugiau. . . .

žiomis spalvomis piešia esantį padėjimų, kaip numatoma, bug atliktas Į Apskaičiuota, kad, imant J1”in 1 k a^ as pa ir^a‘ 

daro džiuginančius pažadėjimus, bet jie ne- rekordas. aplamai, toms darbininkėms

kad

Chicagos kalėjime katalikų 

sėdi 7000, o laisvamanių tik 

Blaiviam stovy yra prie-

Klaipėda. — Geležinkelio 

uosto stoties kasininkas, išeik 

rojęs 30,000 litų, pats pasi

prašė policijos, kad jį suini- 

ir t. t. [tų. Pavyzdis Amerikos graf

as ir ko- teriams.

valstybių. Tuomi paliesta 179 — 28 ir kituos kraštuos — 

krautuvės ir virš 6,000 dar- 1. Tos organizacijos turi 123,- 

000 narių. Lyginant su mili

jonine italų tauta, tai nežy

mus skaičius. Jei ne fašistiš

Iš jų visų tik 7 nuošini-
pasotina alkstančių ir to padėjimo nei kiek Automobilių pramonėje taip kas savaitė neišeina nei 12 ^iai kas.savaite °fdirvba po

nepakeičia. pajt-prasideda gyvesnis veiki-[dolerių uždarbio. Kų darbinin- v.oen^’ nuošimčių ikos valdymo priemonės, ku-

’ . v .... mas. Naujų ir rtuidotų atfto-kė gali daryti su tokiu už- niažiau 15 dolenų, gi Ūkusieji | rios nėra perdaug švarios, jie

. „ „ ... elH®s i gyvenimų nesą su savimi teises reikalavimai yra pa- darbiu? Ištikro negali nei var-
Varšuvų. Laikraščiai neabejoja, kad lenkų {Pyie P^ogų padaryti piagyveniinų. \ wiausy- tenkinanti. Tarp gamintojų ir gingai gyventi. Tik pagalvo- 

ir estų vadovaujantieji sluoksniai pasistengs Į bv ^uri pasirūpinti, kad tų piogų žmonėms pjrkj|ų santikiai taip geri, kitę apie gyvuojančių brango- 

^trandmano ir Moscickio vizitams suteikti ! ^^uomet nepritrūktų ir kad darbininkų tei- koRi senai nebūta. nybę! Pirm 1914 metų gai

23 nuošimčiai — mažiau kaip vargu bebūtų savo šalies šei- 

10 dolerių savaitėje. pilininkais.
Štai kur reikalinga moterų j ----------------------------------------------

darbininkių unija!

politinės demonstracijos pobūdį. Del to šis ak j 8C® lygiai saugotų, kaip saugoja darbdavių ()riaįvįų (eroplanų) ir or- toks uždarbis butų buvęs kiek
tas turi didelės reikšmės, nes jis liečia vi- i ^ises- *iei ji 1° nedaro, ji nusikalsta krikš- jaįvį,j moforų pramonėse at- ir atatinkamas. Bet tais lai-

sas pabaltijo Valstybės. • čionybės ėsniams, ji stumia valstybės pade- gargjaį taisonxi planai atgai- kais joms buvo mokama 6 li-

„ ... , 4 .. junų į didelį pavojų.

Estija mano savo demonstracija page

rinti santykius su Lenkija, bet iš tikro pa
bloginsianti juos su eile kilų valstybių. Del

vinimui. Šių pramonių vedė- gi 8 dolerių.

to galima tik gailėtis, kad Pabaltijo valstybių l<i«-

Jau laikas, kad siaučiantis nedarbas ati- jai yra tikri, kad jie šįmet Darbo departamento statis- 

darytų Jungtinių Valstybių vyriausybės a- daug laimėsiu iš padarytų paa tiku biuras tuo reikalu atli-

tų vežioti kontrąktii. ko tyrinėjimų aštuoniolikoj

Kiek yra fašistų.
Statistikos daviniai rodo, 

kad užsieniuose yra 583 ita

lų fašistų organizacijos. Eu

ropoj jų yra 289, Afrikoj — 

49, Amerikoj — 210, Airijoj

-S!-: ------------'

FXWKTUOLIAI ŠV. JONO 
BAŽNYČIOJ.

. (Iš Vilniaus padavimų)
Padavimų, kurį čia papasakosiu, gir

dėjau jau labui seniai, vaiku dar būda

ma. .J
Seniui seniai, kada mūsų Vilnius ne

buvo dar toks, kaip dabar, gyveno jame 

labai turtingas, bet blogas ponas. Ne vie

nų moterį su mažu kūdikėliu pavarė nuo 

savo durų tamsių ir baisių rudens nak

tį, o ji atstumta ėjo, skundėsi visai gani- 

’iai ir keikė ponų... Ir gailėjo jos vėjas, 

staugė baisiai po ]>ono langais... Jų glau

dė, jų ramino, jos gailėjo visi; tik jis, tas 

'žiaurus ponas, jis vienas negailėjo nei 

jos, mažo kūdikėlio ir pavarė audros me

tu... Nekartų senelis, badu įnirštus, mal

davo ponų duonos gabalėlio, J ponas rodė 

jam gardumynus ir bardnnia.4 Varė šalin... 

O senelis, neturėdamas jėgųĮ toliau eiti, 

su prakeikimu lūpose mirdavo ,po pono

langu... Joks nelaimingas, joks vargdie

nis negalėjo įeiti į beširdžio pono rū

mus, nes buvo koliojamas, varomas ir 

šunimis pjudomas. Bijojo tat pono varg

dieniai, o motinos, iš tolo rodydamos jo 

rūmus, kalbėjo vaikeliams: “Tenai gyve

na ponas, kuriam Dievas nedavė širdies”.

Bet baisusis ponas tiktai Vargdie

niams buvo taip blogas. Jis mėgo turtuo

lius ir gyveno linksmai, kasdien puotas 

keldamas, kasdien linksminosi. Žmonės 

kalbėjo, kad jis savo didelius turtus su

krovė skriausdamas ir apgaudinėdamas, 

tačiau nedrjso jam to sakyti niekas, nes 

vargdieniai bijojo, kiti žemai- lenkė gal

vas prieš jį, nes aukso galybė ir tuo

met jau buvo didelė.

Atsitiko, kad šis turtuolio mirė. Ne

gailėjo jo nieks. Šeimyna jam kėlė taip 

iškilmingas laidotuves, kokių jau nie

kas nebeatmena. Jo turtingai papuoštų la 

vonų brangiame karste lydėjo milžiniš

kos minios žmonių, nes visi noTėjo ma

tyti laidotuves pono, kuris neturėjo Šir

dies. Jo kūnų iškilmingai atgabeno šv.

Jono bažnyčion; lydėjo jį daug kunigų. 

Ir čia, toj milžiniškoj šventovėj, gulėjo 

jo menkas lavonas. Varguolių minios ėjo 

žiūrėti jo lavono, pilno brangumynų, ir 

maldavo Dievo pasigailėjimo...

IR KINEMATOGRAFŲ 
SINDIKATAS

Kiek teko patirti, penki 

Kauno kinematografai — Me- 

tropolitain, Ooza, Triumph, 

Palalsi ir Rekordas nutarė su

daryti sindikatų. “R.”

— 6 kas čia? į muškit mane, bet šito lavono aš nejudiu-

Bemiukas sustojo ties durimis ir nu- siu!

stebęs žiūrėjo į rakto skylutę, iš kurios ' — Tai mirk, — tarė jam antras vy-

ėjo dūmai.
Kas tai gali būti’.. Iš kur eina tie

Kitų dienų turėjo ponų laidoti. Va- dūmai ir kodėl iš lauko? Tai gaisras!

ras ir pakėlė peilį.

Tačiau baimė taip baisios mirties už

mušė jam visus jausmus, ir jis ėmė
karų uždarė bažnyčių ir liepė jų saugot Berniukas greit atrakinęs atidarė duris, šaukti:

ketindamas bėgti, bet staiga jam kelių pa

stojo keturi vyrai. Jis išsigando, tačiau 

nderįso šaukti, nes nepažįstami vyrai

berniukui, kuris visuomet tuo užsiimda

vo. Berniukas nekartų nakvojo bažnyčioj 

su lavonais įvairių žmonių, tačiau šį kar

tų jis ėmė bijoti. Jis žinojo, kad ponas, 

gyvas būdamas, buvo blogas ir skriaudė reikalavus atidavė jiems raktus ir akimis

varguolius; kas užtikrins, kad jis po mir- maldavo pasigailėjimo. Veltui... Vietoje

ties pasikeitė?.. Bet... jis gėdinosi prisipa

žinti bijųs ir pasiliko bažnyčioje. Visiems 

i.Vjus berniuko baimė kaskart ėmė aug

ti. Jis stengėsi nežiūrėti į lavonų, menkai 

apšviestų mažu raudonu žiburėliu, ir di

deliais žingsniais vaikščiojo po bažnyčių.

Tyla, girdėt tik žingsniai ir jų aidas di

delėj šventovėj... Ne, jis nebijo, ir ko?

Juk jis yra vienas vienintelis visoj baž

nyčioj, kaip ir visada. Argi šventoj vietoj

išdrįs kas padaryti blogo jam, kuris dar guolius?.,

niekam Klogo 'nebuvo padaręs?... į — Ne!

— Viskų, viskų, kų tik norite, pa

dalysiu, tik palikite mane gyvų!..

— Gerai, — tarė trečias vyras, —

grasė jam peiliu; jis nesipriešindamas pa- [ eik, tik greitai, ir nutrauk jam visus 

žiedus!

Berniukas drebėdamas įėjo į švento

pasigailėjimo jis išgirdo žiaurų balsų:

— Eik ir nutrau^c mirusiam žiedus!

Berniukas bijojo nepažįstamų vyrų, 

bet dar labiau išsigando išgirdęs, kud

vę. —Jisai žinojo turįs greitai nutraukti 

žiedas ir išnešti juos nepažįstamiems vy

rams, nes kitaip jo laukia mirtis!.. Bet 

kaip nutraukti? Pasižiūrėjo lavono pusėn

jam liepia eiti apiplėšti lavonų. Jis visuo- j ir bijodamas ėmė aplink bažnyčių eiti 

inet nakvodavo bažnyčioj, bet jam ir į prie jo.

galvų neatėjo, kad čia galima plėšti ir 

vogti. Q dabar jam liepia bažnyčioj ap

vogti žmogaus lavonų, kuris neturėjo šir-

» * . *dies ir, gyvas būdamas, skriaudė var-

sušuko, — verčiau už-

— Koks keistas šešėlis krinta nuo tų 

kolonų... Kaip visos tos statulos juda.... 

Kaip tie suolai dreba... Kokios tos grindys 

slidžios, kokios kietos.

(Bus daugiuu)



Vakare visas miestas buvd imiestas taip pnt buvo iliumi- 

iliuniiiiuotas — apšviestas į- nuotas, o 9 vai. leidžiamos 

vairiomis šviesomis, vpae Qui- aukštyn įvairios ugnys — 

rinolas ir senovės istoriškos sos, kaip Amerikoje 4 d 

liekanos k. t. Palatino kalno pos. Su tuo ir pasibaigė 

palocių griuvėsiai, Kolizeumas to Vmberto vestuvės, 

ir Roman Foruin. Vakare žmo- Nors vestuvės pasibaigė, 

nės pirmiausia traukė į Quiri- bet (|augyb(-, svečių Romoje te- 

nolą, kuris buvo labiausiai iliu besisvečiuoja ir daugelis po 

minuotas daugybe įvairių švie tokil} didelių triukšmų da ne

su, nuo kuriu žiūrėtojams net gali atsipeikėti. Mokyklų ir 

akys raipo. Apie Quirinolų universitetų profesoriai juo- 

tiek prisirinko žmonių, kad kiasi Sako: “1)O prįnco vestu- 

patekns rninion sunku buvo vių dauguma ir moksleivių ne 

iš jos išeiti. Žmonės pasižiurę- gajj atsipeikėti; kaikurie jų 

ję Qnirinolo iliuminacijų, iš' t užmiršo ir’painokų valan

ti lės ėjo į kitas įvairias vie- Į(]ap ”

tas. Taip iki vėlyvai nakčiai. Ex-Amerikietis.

Sausio 10 d. jau viskas pa- --------------------------------------------

mažu pradėjo mažėti. Vakare PLATINKITE “DRAUGĄ”

MUSĮI SVEIKATA S V10Viso............................................$664.87

Įeigų butą ............ 713.13

Išlaidų butą ---- 664.87 j
jog yra širdies ligų tokių, ku-1 _________
rios yra išgydamos, jei jų' jjko .............. $48.31
priežastis prašalintum; taip- Judėjimas,

gi ir tų, kurios nėra išgy- Mūsų jaunimas, nors ne vi- 

domos. 'sas, bet žvmi įo dalis dirba

Tas, kuris širdies ligų turi,'daug naudingų, gražių darbų, 

neprivalo nusiminti ir vien J Jis daug prisideda prie stip- 

tik laukti mirties, nes jam yra rinimo parapijos moraliu ir 

pagelbos, kurių kiekvienas ti- 'rnaterijaliu atžvilgiu, 

kras gydytojas gali jam su- Lietuviškumas jame vis la- 

teikti; jei išgydoma tai išgv- biau ima atbusti. Dabar, sū

dyti, jei neišgydoma tai tin- siorganizavę į didį chorų, jei 

kainais vaistais ir patarimais nepritruks, ištesėjimo, besinio- 

palaikyti. Jei tinkamai gydy- kindami ir bedainuodami lie

tojo įsakymai išpildoma, tai tuviškų dainelių, vis labiau 

galima ilgus metus dar gy- pamėgs lietuviškų dvasių, 

venti, net kartais dar ir per- Taip pat Merginų Sodalici- 

gyventi, tų, kuris širdies ligos ja ir vyrų Šv. Vardo draugija 

neturi. rūpinasi turėti kada-ne-kada

____________________ pasilinksminimo vakarėlius.

(Užbaiga)
20 minutų iki dviejų jau 

pasirodė pirmieji būriai para-Į 

do ant Ųuirinolo gatvės, lieti 

atėję iki Quirinolo koplyčios 

sustojo, nes turėjo laukti iki 

abiejų šalių karalių šeimynos 

(išeis ant balkono.

! Pasirodžius sosto įpėdiniui 

• ir karaliams, paradas pradėjo 

eiti. Paradas buvo gan įvai- 

■rus ir įdomus, nes kiekvienas 

miestas ir provincija skyrėsi 

,vieni nuo kitų: miestu) kiekvie 

nas su kokiu nors išdirbiniu, 

o provincijos kaimiečiai dau

giausia pasirėdę įvairiais se

noviškais kostiumais, kurių 

buvo įvairiausių ir iš senų lai

kų. Iš šalių stovėjusieji sve

timtaučiai stebėjosi nevien 

kostiumais, bet kad taip ilgai 

senovės papročius iki šiai die

niai užlaikė.

Parodai iš yru lengva ei nant 

daugiausia kaimiečiai, vieto

mis ant gatvės nustoję pa

šokdavo. Kur aš stovėjau prie

dais praėjo kaimiečių būrys su 

įvairiais senoviškais košt ilt

iniais su savo muzika (tikra 

lietuviška): armonika, smui

ką, basetlia ir kliernatu. Kaip 

! užgrojo lietuviškų suktinį, 

ikaip pradėjo ant gatvės snkti- 

i nį šokti, man prisiminė šokiai

i . .
(Lietuvoje kur nors pas kai- 

iinynų ant kiemo. Suktinį pa- 

Įšokę da pašoko ir rusiškų 

“kazačkų”. Šokikams publika 

nesigailėjo ir aplodismentų, 

nes visiems labai patiko. Dvi 

Valandi ėmė iki visas paradas 

praėjo.

AR ŠIRDIES LIGA IŠGYDO 
MA? .

Širdis yra, 
viena iš svar 
biausių kūno 
dalių, dėl to 
didumai rū
pi žinoti, ar 
širdies liga 
yra išgydo
ma,

I tų klausi
mų iinkaniai 
atsakyti ilgi 
lieperlengva, 
yra visokių, 
ilgi nemažai

Dr. V. S. 
NARYAUCKAS

2435 We»t 69 St.
Chicago, III. 

iTcl. Hemlock 8151

lies širdies ligų 
o jų priežasčių

Zenith Radio
1930 ModelisLIETUVIAI AMERIKOJE 

CICERO, ILL, i"yje Cicer<,s.t“?‘ ,KIm* nunirai anvaikscios Lietm

Mokykla rengiasi prie ba

liuko, kuris žada įvykti va

sario 23 d. Baliukas ketina 

būti įžanga į svarbų ir rimtų 

pasidarbavimą per gavėnę.

X Kaikurie Ciceros lietu-jĮja^ny 
viai berniokui pradėjo save i^fįgįOį 
populiarizuoti. Praeitų šešta- Įjakaįj 
dienio vakarą du net į šaltųjų lkare , 
papuolė. Kaikurie jų ant tiek Į jns pi 
“proliihicijų vykina”, įsijauna 
jeigu taip ir toliau bus, tai, jgelb. 
be abejo, nuo “Uncle Sam’o” |praka 
kalėjimo medalį susilauks.

X Man rodos, kad čia ne -jos eį, 
jaunuolių kaltė, bet tėvų. Daž- į/,ju jz 
nai būva, kad tėvai arba ne- 
įspėja arba leidžia tinginiau- ksfo 3 
ti savo vaikams; kai kada pareit 
net po visokias savo šandes j 
leidžia kauliukiais iš pinigu jg (j 
lošti. Arba, jeigu vienas įspė m sa 
ja, kad nesivalkiotų ir negir- Lietir 
tuokliautų, tai kitas užstoja.

X Kaikurie tėvai turi ma
nijų, kad miesto įstaigos jų 
vaikus išauklės, pataisys. Ne, 
tėvai, jus turite būti, ir esą- 
te, vaikų auklėtojai ir patai- ^92 
svtojai. kuopi

X Ne poliemono “paika” ir ?ai v 
bauginimai .jnsų vaikus gerais ^a M'a 
padarys, bet jūsų geras pa- '*ei 
vyzdis ir vietoje pabauda. ^ai n

X Lietuviai tėvai savo vai- Iš
kils per daug išlepinate. Lei- M°ji 
ūžiate jiems per naktis tran- Netu 
kvtis gatvėse ir dykiems duo- ’7V- I 
date duoną, drabužį ir gyve- ^al 
nimui vietų. ' asa

X Paskutiniu laiku Alum-.^nn,t 
nų choras, vedamas panelės’ 
Skiriatės da gražiau bažmy- Sv- I 
čioje pradėjo per 7:30 mišias 
giedoti.

X Ateinančiame sekmadie- 
=^-e.______ ——---------------—» 1928

AUTOMATI

Modelis 60, 9 tūbų. su screen grid tūbomis, Nauja kaina

NAUJAUSI IR GREIČIAUSI 
LAIVAI i EUROPĄ Turime didelį pasirinkimų Zenith Radių su fonografu 

krūvoje, labai gražiuose kabinetuose, groja radio ir 

groja rekordus.
KADA tik rengies vykti j Europą, tai iš savo agento visada rei

kalauk laivakortės per NORTH OERMAN LLOYD. Jei nori greitos 
ke'.onės, tai naudokis naujausiu, greičiausiu ir moderniškiausių laivu

Sutelkiame lengvus Išmokėjimus
o jei nori keliauti pigiau ir gėrėtis ju,rų kelionę, tai imk

Berlin, Stuttgart, Dresden, Muenchen ir tt.
Tuikus valgiai, faunus gėrimai. Trumpiausia kelionė i jūsų tėvynę 
yru per Bremeną — Cedyk pinigus pirkdamas laivakortę j abi pusi. 

IŠPLAUKIMAI Dl SYKIU SAVAITEI 
Užsisakyk vietas pas įgaliotus agentus arba kreipkis j

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

IŠGIRSK LIETUVIŲ DAINAS PER RADIO
Kas nedėldienį nuo 1 iki 2 po pietų iš stoties WCFI. 

970 kylocykles ir

Ketvergais nuo 7 iki 8 vaknro iš stoties WI1FC 

1420 kylocykles

metų balansas .. 62.58 

$713.18

Išlaidos.
Neturtėliams sušelpti $39.29 

Nukentėj. nuo nederliaus

Liet...................................................................  5.00

Bernaičių Kolegijai............... 3.00

Šv. Kryžiaus Ligon. kamba

riui įrengti ............................ 40.00

Atminimas gyvųjų ir miru

siųjų geradarių ..................... 5.00

Naujos bažnyčios jaišvent.
auka .................................................... 10.00

Naujos bažnyčios staty

bai ............................................................ 100.50

Pašventinimo bažnyčios ženk
leliams .......................... 3.08

Piknikų išlaidos .... 228.47 

Užmokėta už daržų .. 178.30 

Priimtuvėms naujojo klebo

no .................................................................... 10.00

Pridėta prie baliaus .. <8.23 
IAtstovi] į Chicago kelionės lė-

Tyros, Aiškios, Sveikos
GRAŽIOS AKYS

Yra didelis turtas

Murinę valo. švelnina gaivina 
he pavojaus. Jus ją pamėgslts 
Knygii “F,-e Care” arba “Eys 
Beaut)-” ant pareikalavimo.

3417-21 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 4705

Ridslng the Family And u vvould have beer> exira vvorK m tav u duwn tirt tus flonrtJei nevalysi motoro, tai Jis sugenda. 
Jei nevalysi vidurių, tai bus tas pat. 
Bet kad išvalyti vidurius, tai reikia 
geriausio budo, m-s jūsų viduriai yra 
švelni niaSIna. Vartok tik

Fisher

I yne ComE
J AT VA.ST ’O 'JP 
-o, e. t ckaoos liep. ,’"J

1 TVVt LIVINfe ftOOM, V
—i A

Hrbv/crrS

THE
oę OUoCetH’ 1 
a TISPA 
p®..'QU(CK

V.EUL BOSS , t Nfc'VECU
v<ovn*- o. seco’ ,___
/kvrvo- , rt

SvmtSruc. Blovo’ V

(J «ELL SNEVE L 

’ VDLlTGD t MO’UTHS 

FCR THfgT r
HCXJNt> TO feet-J 

MIOUVSD U)>tH j 

_ v
TRINERIO KARTŲ VYNĄ

—daugelio daktarų rekomenduojam* 
— Jj išbandė per 40 metų milijonai 
žmonių Ir niekas negali Jam prilygti. 
••Chicago, Jan. II. AS manau, kad 
Trinerio Kartus Vynas gali pagelbėti 
kiekvienam, kas tik serga, viduriais. 
AS visada turPaiu bulei) po ranka. 
Mrs. J. Mass.'' Visose aptiekose. Var
tok regulerlal! Renipelta IS Jos. Tri
ner Co.. 1333 So. Ashland Ave., t’hi-

'arrlns IMTtSNATIOHA!. rASTOON

Miestas
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. New Challenger Touring Sedan 
Is New Throughout

4*

širgždienė 2 staltieįUKi, p. B. 

Naugžemienė rankų darbo 

“buffet sėt”; p. Aug. Var- 

dauskas gražių. kabinetinį lai

krodį, p. Karolina Grigonie-

giamės turėdamas jų 2 sky
riuj. Valio, p-lei M. G.!

Poni O. Aleliunienė — tai 

plačiai žinoma visuomeninkė. 

Jinai ir tekniškų darbų sky-

G AI S RAS.

A new car throughout, this New Essex Challenger Touring Sedan is a notable member of the new Challengetf 
series. Dashing lines and modemistic design give individuality while the upholstery and appointments of the 
roomy interior afford greater luxury. Performance also sets a new high Standard.

CHICAGOJE

VYČIU DAINOS CHORAS kny.8‘bl,s didell°v i wiy vniiivv viivnnv gražios poperos; bus spausdi-

Visas L. V. “Dainos” clioro

rūpestis šiuo laiku tai kan- ciloro koncertams (kovo 16 

tata Septyni žodžiai Nuo j, 4 j, -r japkr y j j 

Kryžiaus”, kurie su vargo

nais ir orkestrą bus giedami Choro Rėmėjai,
gražioj Kimball Hali, prie S. Choro rėmėjų {rašinėjimas 

AVabash Avė. ir Jaekson Bivd. taiP Pat eina. Seni atnaujina 

kovo (Mareli) 16 d., šių metų, savo mokestis ir nauji įsirašo 

reiškia antrų gavėnios sek-į^as^aru°ju laiku rėmėjais 

madienį. Šis koncertas ren- užsirašė visuomenes veikėja 

gianias komp. A. Pociui, “Dai P- C. Aleliunienė, vienatinis 

nos” choro vedėjui pagerbti, lietuvis

nė visų setų dailių rankomis Į riui atlieka, be to varo pinčių 

išsiuvinėtų “buffet©” užtiesa- publikacijų apie skyriaus dar

ių, p. A. Nausėdienė “jade buotę. Jinai, save užmiršus, 

nuoširdžiai dirba ir kitiems•and steel” karolius,-o p. Piu- 

šienė dovanojo pereitam “bun

co party’

nepavydi 

staltieses, bet joslžiausiai

“garbės”, bet gra- 

aprašo kiekvieno

per brangios buvo duoti, kai- nuopelnus. Ačiū p. Aleliunie- 

po “bunco” “prizas”, tai pa nei až jos gerų širdį ir pla

uktoms vajaus vakarui. Bilietų tų supratimų visuomenio dar- 

kaina vos 5c., o dovanos kiek- bo.

viena kglerių dolerių vertės.

įteigtos ir vedamos šv. Kazi

miero Seserų Cbicagoje.

Štai, dabar visi A. R. 1). 

skyriai rengiasi prie metinio 

vajaus. Mūsų skyrius ir-gi 

neatsilieka darbuotėje. Vajus
narna nemažiau aštuoni tūks

tančiai egz., kad užtektų trims mūgų parap įyyks ”koyo 30

kuris daug darbo Įdeda cho

rų bemokindamas ir lietuvių 

dainos menų bekeldamas. Chi

cagos lietuvių visuomenė tu

rėtų įvertinti p. Pociaus dar

bų ir skaitlingai atsilankyti. 

Choras vis auga.
L. V. “Dainos” choras,nuo

lat auga. Kas penktadienį įsi

rašo naujų narių. Pereitų penk 

tadienį grįžo darbuotis 

ir tenorų eiles padidinti west- 

pulnianietis p. Piktužis ir da 

atsivedė naujų “beisų.” p. 

Gedvilų, žinomų kat. visuo

menės veikėjų. Jaunimo tarpe 

darbuotoja p-lė Kiupeliutė ir

gi stojo mergaičių — sopra

nų eilėn. Pas juos vestpulma- 

niečiai galės gauti bilietui kan 

tatai. Laukiame daugiau nau

jų dainininkų ir taip pat kvie

čiame seniau įsirašusius atsi

lankyti į pamokų šiandie, va

sario 14 d., i Mark AVliite 

parko salę lygiai 8 vai. vaka

re.
Programų knyga.

Programų knygos visam 

1930 m. sezonui ruošimas jau 

įpusėjo. Biznio menedžerius 

p. L. Krekščiunas, bridgepor- 

tietis veikėjas “Dainos” cho

ro narys p. A. Budria turi 

pilnas rankas darbo: renka ir 

tvarko skelbimus. Jei pas ku

riuos gerb. biznierius ar pro

fesionalus paskirti asmenys 

neatsilankys, prašome savo 

skelbimus atsiųsti biznio me

nedžeriui šiuo adresu: L. 

Krekščiunas, 2114 W. 22nd 

Place, Chicago, III. Programų

West Side. — Igno Berge- į 

lio namas po num. 2320 So. 

Leavitt St. buvo užsidegęs 

vasario 13 d. prieš pietus. Pra

sidėjo skiepe. Gaisrininkai 

greit pribuvo, liet ugnis vis

gi suspėjo 

'nuostolių.

pridaryti daug

Galv$ Skauda?
linial, Nerviniai ar nuo y 

pari mantys Galvos Skaudėjimai grei-

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS

Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 
tikrą specialistą, ne pas kokį nepa
tyrei]. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaininavinao. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų

I’ori-odinial, Kepiniai ar nuo vidurių |da „g^ėjo pagelbėt jums dėl
Tinrcinuntvu flnlvnH Hlcaudu* įlinki fiTTCI- . . , .. . , •, »» aito, kad jie neturi reikalingo patyri

mo, sLiradyniui žmogaus kenksmin
gumų.

tai palengvinami su ORANGEINE. 

NETURI NARKOTIKŲ

JŪSŲ APTIEKININKAH PARDA
VINĖJA IR REKOMENDUOJA

Ir 2 sk. ir A. R. D. Centre 

{x>nia O. Aleliunienė eina ko

respondentės pareigas. Jinai 

A. R. 2 skyrius auga. Na- savo talento neužkasa žemėn, 

rius jau šimtais skaito. Čion Į Dabar tik visos ir visi reng 

visos sutelpa: ir inteligentės jkimės prie metinio vajaus, 

ir jaunos mergaitės, ir įžy- ’ Bridgeporte jisai privalo nusi 

mios visuomenės darbuotojos Į sekti. Turime čia net keturis 

ir geraširdės lietuvaitės atei-j kunigus, kurie supranta vie-

Knygučių jau keliolika išda

linta.

vės. Vienoda čia dvasia — pa

sišventimo ir geros valios.

2 sl<. abi raštininkės p-lė M. 

Seserys1 L. Gurioiskaitė (finansų)d. (sekmadienyje). 

mokytojos (parap. mokyklos) ponia Ona Aleliunienė (nuta-

surengs tam vakarui ypatin

gai įdomių programų. Bilie-

ir

nuoliu pasišventimų ir nauda, 

tat tikimės tame darbe ir iš 

mūsų gerb. dvasiškijos viso

keriopos paramos.

X.
rimų) gražiai reikalus veda. 

P-lė Gurinskaitė — pati pir-

tai iš anksto platinami; jie j moji pardavė visą laimėjimo 

labai pigūs: 75c. suaugusiems,Iknygutę ir “cash ’ $5.00 jau 

25c. — vaikams.
iš anksto pridavė. Susirinki- i

PRORAK
ABIEM PUSĖM 

AŠTRUS
Geriausias skustuvas
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vielos negau

ni, kreipkis į mus 
50c. už 5 — $1 už 10

Sempelis — ioc.

PftOBAK CORPORATIONarAMtaMr** SMrn Rmo* C*.. IM.
•M FIMT AVINUI NIW YOIK

M^no Radio — Scope — Raggi. 
X-Ray Rųentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriol-ogiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik- . 
ras negeroves, tr jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos. kraujo, ner
vų. širdies, reumatizmo. kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenejusią, įsi- 
kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Ir.ėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

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

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ
vaistininkas AVest 

Side’je p. Žilinskas, (S. Lea

vitt St. ir 23 St.), p. P. Smil

gius, J. Naujalis, klebonai Bič

kauskas (Ind. Iiarbor), A. 

Bublys (Kenoslia), A. Balins- 

kas (Milwaulcee), visos Chi

cagos ir apielinkėse Vyčių 

kuopos ir t. t. Vadinas, kovo 

16 d. Kimball Hali turėsime 

daug svečių net ir iš kitų val

stybių: Indiana, AVisconsin.

Vienu žodžiu, L. V. “Dai
nos” choras, turėdamas gera 
vadovybę, didelę daro pažan
ga. Ir niekas neabejoja, kad, 
taip veikiant, šis choras bus 
vienas geriausių lietuvių cho 
rų Chicagoj.

Bilietus į kantatų “Septy

ni Žodžiai Nuo Kryžiaus” 

prašome iš anksti įsigyti. Vi

sos vietos rezervuotos.

širdukas

ŠV. KAZIMIERO SESERŲ 
VIENUOLYNO VAJUS

Bridgeport. — Mūsų parap., 
kaip jau žinoma, yra įsistei

gęs ir gražiai gyvuoja Šv. 

Kazimiero Akademijos Rėmė

jų Dr-jos 2 skyrius.

Šis skyrius darbuojasi nuo

širdžiai, kad prisidėjus prie 

palaikymo ir ugdymo vienin

telės lietuvaičių aukštesnės 

mokyklos — Akademijos, įs-

—
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Bereikalingas
Skausmas!

Kai kurie skausmą laiko biitinu.

šąltį jie. leidžia "persirginiul.”
Jie laukia, kad galvos skausmas “pereitų.”
Jei serga neuralgija ar neuritu, jie pasitiki ge

riau jaustis sekantį rytą.
Tuom gi tarpu Jie kenčia bereikalingą skausmą.

Bereikalingą dėlto, kad yra antidotas.
Bayer Aspirin visada, greitai pagelbsti nuo visokių 
skausmų, kuriuos mes sykį turėdavom perkęstl. 
Jei skausmas nesiliauja, atsiklausk savo daktaro 
jo prežasties.

Jus išvengsit daug skausmų ir nesmagumų pei 
daugumą vartojimų Bayer Aspirin. Apsaugok save
pirkdamas tikrus. Bayer yra saugus. Visada tas 
pats. Visose aptiekose.

KATI: lt ASPIItlA
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticacidester Salicylicacid

KAIP VAIKŲ SPECIALIS
TAI GYDO SUKIE-

KIETĖJIMĄ.
Sukictėjus viduriams pas valkus at

randa dieglys, išpūtimas, odo3 Įl
os ir tt. Tas silpnina juos. ka'.plr 
□augusius; padaro juos piktus, 
arščiuojančius ir nerimaujančius. 
;et nevartok vaikams gyduolių, ski
lsimų suaugusiems pataria vaikų 
po valią tai. daktarų nnoSlnit.s
ataria vieną vaistą nuo siil'.olėHino, 
logų ir kitų vaikų ir kudlk’ų su
irsimų. Milijonai motinų įrodė jos 
orumą per 30 metų. CasiorC* yra 
rynal augmeninė, nekenksminga ir 
ardt. Tikroji Cactoria visada turi 
'litelio io parašą. Saugokis Iraitaci-

nių sušaukė dailiai atspaus- 

Be to, tam vakare bus lai-ijįnįQin (ant typewriter) al

mėjimai net šešių puikių do—rimtėm ir užvedė bankinį sis- 

vanėlių, kuriuos dovanojo p. i temų finansų knygose. Džiau-

C

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

žemiausios Kainos Tiesiai į Klaipėdą
Trečia klesa į vieną pusę  ..........fl07.00
Trečia klesa į abi pusi ...................... '$181.00
Turistinė trečia klesa į vieną pusę $123.50 
Turistnė trečia klesa J abi pusi (min.) $204.00 
Cabin klesa .................................................. $142.50

Promenados Dėsnis: Už vietas turistinė
klesa ant Promenade Denio nuo Gegužės 
1-mos iki Liepos 15 į Lietuvą, o į Ameriką 
nuo Rugpiučio 1-mos iki Rugsėjo 30 kainos 
padidinamos sekamai: $7.50 į vieną pusę, o 
$12.50 į abi pusi.

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

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

U. S. Revenue Tax ir Hcad Tax atskyrium.

IŠPLAUKIMAS LAIVŲ l»3O M

Tiesiai iš 
KlaipėdosLaito vardas

19
Nciv Yorko Laivo vardas

ESTONIA ... Vasario 20 ESTONIA . . Balandžio 24
LITl'ANIA . . POLONIA .. . Gegužės 27
ESTONIA .. Balandžio 3 LITUANIA . Birželio 16
LITUANIA .. Balandžio 17 LITUANIA . . . Liepos 22
POLONIA . . Gegužes 1 ESTONIA .. Rugpiučio IS
ESTONIA ... Gegužės 17 LITUANIA Rugpiučio 26
LITUANIA .. Gegužės 26 POLONIA . . . Rugsėjo 16

SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIONĖ
Del informacijų ir laivakorčių kreipkitės tuojaus pas savo vietos agentą.

NELAUK PASKUTINIŲ DIENŲ

BALTIC AMERICA LINE
S—10 BltlDGE ST., NEW YORK 

816 ST. JAMES ST., MONTREAL, C
315 SO. DEARBORN ST, CHICAGO, ILL. 
UNION TKUST BLDG, P1TTSBURGH, PA

, N. Y.
ANADA

. "■■i i i ė.

This Cave Has l Cave in ltTUBBY
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CHICAGOJE Sulaukęs 83 m., daktaras pama
tė, kad visiem tinka jo receptasORGANIZUOJAMA. MOT. 

SAGOS JAUNAME6IŲ 
SKYRIUS.

West Side. — Sį vakarę, va
sario 14 d., įvyksta pirmas M. 
S. 55 kuopos jaunamečių su
sirinkimas. Pereitame kuopos 
susirinkime visos, sųjungietės,

X Apaštalystės Maldos dr-'
jos susirinkimas bus vas. 161 ■ -
,i v«l t>o misna.ru Visi i'uuiatu* Ugoms gydyti neeiheitėiL, O.au vai., po mišparų, visi nuo“į£* lallu, Dr CaJdw6n baiso
nariai susirinkite, bus naudin- Medinai* Kolegijų is?6, nei-gi

.y, . . to laiko, kai Be ;6sti»tė rinkop nuo
gų paaiškinimų. ftuotojų. vanotų j© praktikoy. T,m

y Kain žinote vas 23 d '‘“oayotojM aptivkinlnkams Ir vl-X JVUip Zipoie, vas. -o u. bUomehel žinomas nfco 3893 vardu
įvyksta L. K. Vak. Valstybių !>«•• ę*Mw«tf’s jjyrup Pcpfcin.

* , Po to gydymas sukietėjimo. ge!t-konferenęija, Dievo Apveiz- nSės, gaivos skaudėjimo, ui<> nuguo- Į
, r, __ i -r»____ ll<o, ntvirėkiniino, suiugusių vidų- i, . , , . » ... dos par. salėjo, — vai. Drau- ,p anokių negailu, kurios kjia,

kurios turi du reles, za< oje gĮj0B kurios dar neišrinkote, p*r auw«t ėjimų buvo tik pvr aug-
ofvaL't'i V’ozt imui'iie M R ■ .y . .• meninius laksatyvus. žoles ir Sak-!atvesti, kad įrašius į . ^- :atgtOVų pasirūpinkite išrink- neles, is jų ir yri munku ur.
jaunametes. Taigi, prašome .. , • • Caidw<trs syrup Penam. ki.rs yra

ti nilin. tei kuriu <ir-m ne- in|gjnys senos ir kft»j Švelniai liuo
savo pažadų nepamiršti.

Taip pat prašome, ir kvie
čiame, tėvelius leisti savo du
krelėms Įsirašyti į Moterų 
Sąjungos jaunamečnj skyrių.. 
Kad bus iš to nauda, nereikia Į 
nei abejoti. Kas-gi nenori, 
kad mūsų Vaikučiai būtų lavi
nami lietuvių dvasioje, kad 
pratintus prie visuomenės vei
kimo!

Tikiu, kad kiekviena moti
na, tėvas to nori. Antra, Jau
namečių skyrius yra suorga
nizuotas apdraudos — Insu
rance pamatais. Mokestis yra 
pagal metus ir laipsniškai iš
mokama pomirtinė. Į skyrių 
mergaitės priimamos nuo
metų iki 18. Nuo 18 metų per
sikelia į suaugusiųjų kuopų.

Susirinkusioms duosime pla 
tų veikimo planų ir, priežiū
roje augusiųjų, galės pačios 
tvarkytis.

Taigi, šį vakarų tik skait-' 
lingai mergaitės susirinkite. ( 

Organizacinė komisija
E. Labanauskienė,
S. Balčiūnienė,
S. Sakalienė.

ti arba, jei kurių dr-jų tie 
įvyks susirinkimai, tai valdy- ir
t J ’ .1 Dr. Caldwell neužgu-ia vartojimų,
bų nariai dalyvaukite ir nt- aštrių vaistų. Jis netikėjo, kad žmo.

. _ • saU gera jų imti J savo vidurius. Jeistovauklte savo draugijų toje suaugusieji jų nori vartotf, iai nie
kus jiems to negali užginti, bot vai
kams jų niekiui n< galima duoti.

juo paprastesnis vaistas ftuo su
kietėjimo, tuo saugesnis vaikui ir

Rm Tol. Mldvoy 1111

: DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue tr 14-tu Street

Telef. Canal 1711-0141

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliab 
4r Ketvorgale vakare

D A K T A R A I

bi

konferencijoj.
X Vas. 23 d. vak. Kien- 

čiaus salėje rengiama progra- jums ir bendrai Visų sveikatai. Jei 

«. Bos atvaidinta labai juo-
kingos komedijos. Pusę pelno i{odel rizikuoti su stipnaw vaistais?

° * Gaunama visos“ aptiekose.

Ofiso Tel. Vlrgtnia 6939
Rezidencijos: Vaa Buren 6IU

DR. T. DUNDULIS, i F : , . vi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i 4142 Archer Avenue
Vai.: ll ryto Iki 1 po pietų 

2 Iki 4 Ir « IMI v. v.
Nedėliomis nuo 10 iki 12’ ryto 

Namų Ofisas 1412 Franklin Blvd.
Vai.: nuo 8:30 Iki 9:30 vak.

Telefonas Boulevard 1919

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; ,6 UI lt, 1 UI t 

dienų, lr 4:49 Iki 6:29 vakare

4668 S. ASHLAND AVĖ. 
Neton 44th Street Chleago. IU

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS-V 1 ’

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Weetern Avenae 

Tel. Prospect 1939 
Rezidencija 3369 So. Leavitt St.

Tel. Canal 3339
Valandos: f-4 po pietų lr 7-9 v. v. 

NedelloJ pagal susitarimų

Ofiso TeL Vletory 3437
Of. lr Res. TeL Hemlock 2874

DR. J. P. POŠKA
3138 & HALSTED STREET

Antras ofisas lr Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-6 po 
pfet. Utarn. Ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimo.

Tel. Canal 6764 Republic 8466

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdienų nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Ofise Tel. Canal 2118
Namų Tet Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tel Vlctory 4898 
Rezidencijos TeL Dreael 8181

OR. A. A. ROTH

& Ą.
tft ASE sa

elgiasi, kad be bU-ttlo to vaisto sa- 1 
vo namuose neapaeina. Turėk ir tu 
ir laikykis Šių sveikatos taisyklių: 
laikyk galvų Saitai, kojas šiltai ir 
vidurius lidOsus.

Kodėl neiSbandyti Dr. Ca'.dtveit's 
Syrup Pepsin šiandie?skiriama Šv. Kryžiaus 

pijai.
X Viena iš gerai stovinčių metų sukaktuves. Abu p-nai gerai klojasi. Dabar jau link „ , „ , x , „• v . o u m-* Valandos: priefi pietus pagal sutart}

draugijų yra sv. Iranciskos Ručai yra uolus darbuotojai sta prie pasirinkimo dvasiško Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

para- Dangelie Šeimynų Standi c jau taip
Rusas Gydytojas lr Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrlikų 
Valkų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 8103 So. Haistel St Chicago 
arti lįst Street

R. Šitos draugijos susirinki- tautos ir bažnyčios reikaluose, 
mas įvyks vas. 16 d., 2 vai. Kaip pritinka geriems katali- 
Priskirs žiedus jų užsipelniu ■ _ kams, p-nai Rucai užsiprašė 

Šv. Mišias ir sekmadieny jų 
intencijai bus atlaikyta suma.

siems narėms. 
X Didesnes aukas įtaisy- 

r mui P. Š. Liurdo grotos au
kojo Mariana Juškienė ($25),

luomo.
Tas pats.

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

RADIO ŽŽŽ

Mokslas sekasi.
P-nai Abromavičiai leidžia 

Vladas Padaginskis ($20), savo sūnų Edvardų į plačiai 
Marta Vanagaitė ($10), Juoz. žinomų Quigley liigli sclioolę. • 
Dabulskis ($10), dr-stė Šv. A- Jaunikaitis yra baigęs šv. J 

gotos Į$10). Aukos dar teb- Jurgio par. mokyklų ir da-i 
plaukia.

PARAPIJOS VAKARIENĖ.

X Trečiadienio vakare įvy
ko “Elkos” susirinkimas. Nu 
tarta organizuoti jaunųjų sky
rių.

DR. W. YOVAISH
PHYSICIAN And SURGEON 

'Valandos: 11-12 ir 2-4; vakare 7-8.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Phone Armitage 3823

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutart}

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutart}.

OPTEMITBISTAI
bal augštesnėj mokykloj jam I Šventadieniais fr nedėlioj pagal

Bridgeport. — šv. Jurgio 
parapijos parapijonai prieš 
užgavėnes turės smagių, šau- i

ADVOKATAI

A. A. OLIS
ADVOKATAS

nių savo metinę parapijinę va . u so. La saiie st., Room 1701 
. . , ei Handolf* 0881-0331 Vai. 9-4kartenę. Prie jos < jau sėliai 1
darbuojas? keletas veikliųjų 
moterų. Ta vakarienė įvyks ’

1 kovo 2 d. 7:30 vai. vak. pa- Į 
rapijos salėj. Darbuotojas tam' 
reikalui yra išrinkusios Apaš
talystės Maldos ir Tretininkų

sutartį
Office R. 1009 Talcott Bldg.

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

Res. Phone Forest 8949 
ROGKFORD. ILL.

Tel. Vlctory 6274

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALI8TAS

Town of Lake. — Vas. 16 
d., 7 vai. vak., parap. salėje 
bus programa: dainų, muzi
kos ir pora prakalbų. Įžanga 
visiems veltui. Aukos bus pri
imamos ir skiriamos Bernai
čių Kolegijos steigimui. Tik
prašoma nesivėlinti, nes toj . ... ,v. _v. . ‘ , mos Tekle Bučiene, Dom.pačioj salėjo tų patį vakarų T .., .. " — įGerciene ir Juka Abromavi-draugija Šv. veronikos ren-|v.
gia “bunco party”, 8 vai. ’ ciene*

X Vas. 16 d., 1 vai. bus Kristalinės sukaktuvės.
susirinkimas Nek. Prast* P. Š. Sekmadieny, vasario 16 d. 
mergaičių Sodalicijos. Narės, p-nai Teklė ir Antanas Ru- 
susirinkite ir naujų narių at- > čai minės kristalinės savo ve- 
siveskite. Įdybų sukaktuves, tai yra 15

dr-jos. Darbui vadovauja gerb. 
kun. J. Šaulinskas, o svar
biausios darbuotojos yra p-!

Vakarais
9241 SO. HALSTĖD STREET /' 

Tel. Victory 0562 
7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir

Pėtnydlos )

DYKAI-RADIO LEMPA & 
BENČIUS - DYKAI

Su kiekvienu nauju radio pirktu per šį išpardavimą
Išpardavimas prasideda PĖTNY6I0J, VAS.-FEB.14,

1930, baigsis NEDĖLIOJ 4 vai. po pietų Vas. 16, 1930
ĮGALIOTI PARDAVĖJAI'

Philco, Zenith, Victor, 
Amrad, Lytie, Crosley, 
Kennedy, Columbia ir 

Kolster
Radios ir kombinacijos 
Vienų metų patarnavi

mas dykai
AG-Elektriniai radios

JOHN B, BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117• ........... • • * *

Telephone Randolph 6727

2151 W. 92 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600., • -. M M j ■ n

JOHN KUGNINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W«rt 22nd Street
Arti Į>avitt Street 

Telefoną! Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 r&* 
titre. Seredžius ir Pėtny&o- 
mis nuo d £hd 6.

OR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchestėr Aveftue
Tel. DreZM 6323 

Vai.: 8 iki 10 ryto
6-8 vai. vakare

Gydytojas lr 
REZIDENCIJA 
4739 W. 23 PI.
Tel. Oteero 2838

Chirurgas

Nedėllomls 
(hi si tarus

*

ir augščiau
Pilnai Įrengtas 

ĮRENGIMAS DYKAI 
SENUS INSTRUMENTUS IMAME Į MAINUS

LIPSKY HUSIC & RADIO STORE
4916 West 14th Street

Telefonas Cicero 1320 Cicero, Illinois
Atdara Vakarais ir Nedėfioj

^8 r ■■i'ArA ixi,..fc r.1" .1 i

■■ w.-

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

Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.
OFOtAI:

1446 S. 49 Ct 3924 Vashlngton
16-12, 3-4. 7-9 12-2, 4-4. Blvd.
TeL Cicero 46> Tai. Kedsle 2459-9462

OR. S. A. DŪWIAT

JOSEPH J. 6RISH*• i ’ v
(Juozas J. Grišius) '

ADVOKATAS

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) 
Telef. Houlevard 8800

RESIDENCIJA: 
8616 So. RockweU Street 

Telef. Hėpubllc 9728

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

62 East 107th Street
Kampae Mlohlgah Avė.

Tel. Pullman 6866 tr 6877

Miesto Ofise Pagal Sutart}: 
127 N. Dearborn Street

Rooms 828 lr 888 
Tel, Franklin 4177

. . I « .Į............................. .. I

Telephone Central <926

F. W, CDERNAUCKAS
ADTOKATAS

124 North Laflalle Street 
CHICAGO. ILLINOIS

Nuo 9:99 Iki E vai. *ak. 
Offtea; 1669 td. Uffltto ava

Tet Rooeevelt 2716 
VaL nuo 9 IU 9 vaL vak.

Oflao tr Ree. T«i Boulevard 4419

DR. A. J. BERTASH
34#4 SO HALSTED STREE1 

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų lr 4 iki 8 vai. vakare 

Ree 1201 S WALLACE STREET

rei Hemlock siti

OR. V. S. NARYAUCKAS
• Ti.yTOJAS ir CHIRURGAS 

2484 Wesi 49 Street 
'ai 9—13 ryte. 1—4 p p t—9 

• v Nedėlioj susitarus

DENTISTAI

1 ifflce Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEUS
LIETUVIS DENTISTAS

4445 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

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

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
/ T‘ . ■ ■Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
Valandos 11 .ryto iki 3 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

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 ketvirtadienioII 6 —MiegU—  .u , hakM

PRANEŠIMAS

DR. M. T, STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
RM. <841 S. Albany Avė. Tel. Proe- 
pėct 1680. Nedėtomis tik pagal au- 
tartj.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų (tempimų kuria 
mM priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
me, Skaudamų aklų karšt}. Atitai
sau kreivas akis. nuimu cataractua 
Atitaisau trumpų regystę lr tolimų 
regystę.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vatkučlama.

Valandos nuo 20 ryto Iki S va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
13 po pl«tų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tet Canal 8231

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampu Leavitt 8t)

.Valandos* Nuo 9 llcl 13 ryto 
nuo 1 IU 6 vakare

Seredoj pagal sutartį

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po myneriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

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

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

Telef. Midway 2880

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

Tel. Boulevard 1401

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgu lr Akufieris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 

7—9 vakare
». P.

OR. HERZMAN
IS RUSIJOS

IMK T. A. D.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Gerai lietuviams žinomu per Ii 
metus kaipo patyręs gydytojas, ch)

fr okužerls.

Boulevard 7618

Gydo staigiu lr chroniškų 11- 
guvyrų. moterų Ir valkų pagal nau
jausiu metodus X-Roy Ir kitokiu* 
elektros prietaisus

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Btreat

1025 WEST 18 STREET

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 milionai 
dar nežino.

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

5221 So. Halsted Street 
Ohicago, UI.

Tel. Boulevatd 6631

Ekspertu tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kagnp. 18 St. 2 aukėtu 

Paatobėklt mano ižkabas
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:30 vų- 
kafo. Seredomls nuo 9:36 Iki 12 V. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8 
rboųe Canal 0523

Rea Hemlock 7191 vulundoS: Nuo 19 - 19 pietų u

ORi Ai Pi KAZLAUSKIS -nėr.
3288, arba Randolph 9899.

DENTISTAS .............. ...................... .........

4712 So. Ashland Avennt

Pal.: Nuo 9 ryto Iki I vakare

Tel. Armitage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Dentlstas
1608 Mihvaukee Avė.

įtampu North Avė: 
Northwest Tower Bldg. Room 109 

Vai.: 9—12 ryto; 1—8:20 vai. vak.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytoja? ir Chirurgą* 

4631 SO. ASHLAND AVĖ
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaaa 8399
VALANDOS:

Nuo 19 Iki 12 dienų,
Nuo 2 Iki S po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 16 Iki H dienų. M

misna.ru
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GRABORIAI: CHICAGOJE
S. D. LACHAWICZ ŽINIŲ-ŽINELĖS

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laidotu

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

Tel. Roosevelt 2515 
Arba 2516

2314 W. 23r«l Plaee 
Chicago. III.

Simpatiškas — 

Mandagus —

Geresnis ir Piges

nis už kitų patar

navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDftJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Ave.

Tel. Varde 1741 ll 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero r 79 4 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

X tina (Jaidaitė (iš Dievo 

Apveizdos par.) užsiregistra

vo važiuoti į Lietuvę, per 

Romų gegužės 17 d. laivu 

“Roma”. Registruotis reikia 

•‘Draugo” ofise.

X Dr. Al. Račkaus straips

nis apie Baranauskų, tilpęs 

praeitų trečiadienį “Drauge”, 

sukėlė didelę sensacijų.

BRIGHTON PARK ŽINUTĖS

Brigh tonpark i ečiai 1 ie tuvi ai 

dailiai apvaikščios 16 d. va

sario.

‘ . 2 , i ’ ' ‘ , ,|T
’• ' • -.1 - . ; , • ••. • , ■•' V ! ■’ >

DRAUGAS Penktadienis, Vas, 14, 1930

1 1 ŠIANDIE.
Federacijos 19 skyrius ren-

Šiandie, vasario 

vai. vakare, visi

14 d. 8 

‘Dainos”
gia gražų programų. Daly-

eboro nariai prašomi susirink-
l *s parapijos choras ir so-1

; mnVvldna Sos,,. fl 1 1^‘OkaS. Po pamokę bllS
tariamasi, kurių dienų trauk

simės paveikslų programų 

knygai ir afišoms.

Valdyba.

VU US

listai, mokyklos benas. Sesu

tės Kazimierietės iv parap. 

mokyklos mokinius vaikučius 

priruošė 16 d. vasario.

Kun. Karalius, Ateitininkę 

atstovas, duos paskaitę apie i 

Lietųvų. !

Parapijos klebonas, kun. 

A. Briška, žadėjo plačiai kal

bėti apie 16 d. vasario Lietu

vos Nepriklausomybę.

L. Vyčių 36 kp. dramos mė-1 

gėjai vaidins komedijų

WEST SIDE ŽINIOS.

į barelį apstatė gyvomis gilė

mis, o Jūsų šeimyna už jos 

sveikatėlę Aušros Vartę baž

nyčioje iiukojo giedotines šv. 

Mišias.

X Aušros Vartę klebonas 

šių savaitę lankė parapijomis 

24 str. rajone. Priėmiitius su 

vaišėmis surengė Kamaraus

kai, Mikšiai, Meldažiai ir 

Vaitkevičiai.

_______________ *
ARBATĖLĖS VAKARIENĖ.

Aušros Vartę parapijos 

metinė apyskaita knygutė jau 

išėjo iš spaudos. Knygelėje 

randasi įvairię pagarsinimų, 

pa daugiausiai AVest Sides pre-

X

J. F. RADZIUS
.riGIACSlAS LIET. GRABORIU8. 

CHICA4MJJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabu UL 
dirbystės.

OFISAS

668 West 18 Bt. 
Tel. Canal 8174 
SKYRIUS: 8238
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

Phonb Beulerord 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes netart
ai® Išlaidu užlaikymui 
įkyrių. '

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenne

PERVIRŠIS RŪGŠTIES 
SARGINA- PAŠA

LINK JĄ!
Surugę viduriai. nevirškinimas, 

gesai. Tai ženklai, rodantys tik vie
ną — rūgšties pervirš). Tilvo vidu
riai suerzinti. Perviršis rūgšties 
raugina valgj pilve ir viduriuose.

Tą atitaisysi su alkalais. Geriausi 
tam alkalai yra Phillips Milk of 
Magnesia.. Tik paimk šaukštą to ne
kenksmingo. veik be skonio vaisto 
vandens stikle. Veikia tuoj. Viduriai 
atsitaiso. Į penkias minutas pralink
smės!! Rėmuo, gesai, galvos skau
dėjimai, susierzinimai arba nevirš
kinimas pranyks!

Pažink Phillips Milk of Magnesia 
ir busi pabaigęs su senais budais. 
Tai malonus būdas — tikras būdas 
apvalyti sistemą; pašalinti rūgšties 
perviršį.

Phillips Milk of Magnesia per 50 
metų buvo standartas pas daktarus. 
25c. ir 50c. buteliai visose- aptieko
se. žiūrėk, kad tikrą gautum.
' “Milk of Magnesia” buvo Chas. 
H. Phillips Chemical kompanijos 
Suv. Valstijų registruotas vaizbos 
ženklas ir jo plrmtakuno. Chas. H. 
Phillips nuo 1875.

, , ,, rn • • ir v - ifesionalai bei biznieriai. Tik-
bar suprantu . taipgi Vyčiai 

muzikantai gros ir dainuos. |

Visi kviečiami dalyvauti

Lietuvos Nepriklausomybės

dvylikos metu sukaktuvėse, 16 ^esDas* ..

X Elzbieta

rai gražus dalykas, kad savie

ji pas savuosius garsinasi; 

tad remkime jų biznius ir pro

Palucinė Šv. 

Kryžiaus lietuvių ligoninėje 

po sunkios vidurių operacijos 

jaučiasi labai gerai, nes per 

Bridgeport. — Šiomis dieno vien$ savaitę tiek sustiprėjo 

'mis paskelbta, kad Chicagos kad ™ano greitai grįžti na- 

lietuvių centre, Šv. Jurgio pa- mon. Daugybė jos lankytojų 

rapijos salėje įsteigta “gym- ligonės paguodai visų kain-

nasiuin” ir tegul visiems bu- i .............. 1

|na žinoma, kaip bridgeport ie-1

čiams, taip ir kitoms koloni

joms, o labiausia jaunimui, 

kad bus didelis “Grand Ope-

ii. vasario. Komitetas.

SMAGI ŽINIA.

mng naujos

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS *

1650 West 46th Street

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Kampas 46tn Ir Paulina Sta. 
Tel. Blvd. 5103

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai. gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia del šermenų 
dykai.

Mes sutei
kiam manda
gu. draugišką 
patarnavimą.
Patarnavimas 

Visose Chica
gos dalyse ir 
priemiesčuose. 
Grabai pigiai 

net už $25. 
OFISAS

8238 South
Halsted St. 

Vlctory 4088- 
89

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

4424 Ko. Rockweli Kl. 

Virginia 1IM

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S, M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 {STREET

Tel. Roosevelt 7532

J. Lulevičius
GRARORIUS IR 
HAl.SAMUO’rOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Modemiš
ka kop'yčla veltui.
3103 S. Halsted 
Kt. Chicago, 111. 

Tel. Vlctory lllfi

A. + A.
HELENA

LASTAUSKAITĖ
mirė vasario 12 d., 2; 35 vai. 
po piet, 1930 m., su'aukus 15 
m. amžiaus. A. a. Helena gimė 
rugpiučlo 3 d., 1914 m, Chi
cago, Iii. Paliko dideliame nu
budime motino. Michaliną, po 
tėvąis Dargaitė, tėvą Juozapą, 
du broliu — Joną lr Francii- 
kžų, 3 pusseseres — Stanisla
vą. Aldoną ir Brdnislavą, dvi 
dores — Agota Norkienę ir 
Petronėlę Susnienę, 6 pusbro
lius ir gimine*. Kūnas pašar
votas 10753 Perry Ave,, Rose
land. 111.

I-nidotuvės įvyks subatoje, 
vasario 15 d., 8 vai. ryto iš 
namų į Visų Šventų parapijos 
bažnyčią, Roseland, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu. 
lydėta J kv. Ka-iimiero kapi
nes.

Vtsi a .a Helenos I.a<»taus- 
kaitės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie- 
čkųinl dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti Jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekamo:
Tėvai. limitai, Pusseserės,

dorės. Pusbroliai Ir Giminės 
laidotuvėse patarnauja grab.

Euddkls. Tel Yards 1741

kad visiems užtektų. Žinoma, 

bus ir kitokių valgių.

Bus ir prakalbų, dainų. 

Kalbėtojais pakviesta Centro 

pirm. A. Nausėda ir “Drau

go” redaktorius p. L. šimu

tis.

Dainomis palinksmins varg. 

K. Sabonis.

Nuoširdžiai kviečiame šios 

kolonijos visuomenę, taip pat 

ir iš kitur svečius skaitlingai 

atsilankyti. Stengsimės visus 

maloniai priimti ir pavaišin

ti. Vakarienės pelnas skiria

mas Labdarybei.

Valdyba.

sirinkti skaitlingai. Bus ge

ras kalbėtojas.

F. Prusis, sekr.
Mihvaukee gatvėje du gat- 

vekariu netikėtai šonais surė

mė važiuojantį automobilių. 

Su žmonėmis nelaimių neįvy

ko.

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Pėtn. ir Sub. Vasario 14, 15 
“BEHIND THE MAKE-UP”
Dalyvauja Fay Wray, Wm. 

Pouell, llal SkeĮlv. Įdomi ro

mantiška drama.

Vitapbone Vodevilio aktai 

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

Dievo Apveizdos Parap. —
Vasario 16 d., 7 vai.-vak., Die

vo Apveizdos parapijos sve

tainėj Labd. Sųj. 4 kuopa 

rengia vakarienę. Nors pasa

kyta tik Arbatėlės vakarienė, 

bet aš girdėjau, kad bus la

bai puiki vakarienė, nes, 

kiek patyriau, šeimyninkės 

ruošiasi tiek kugelio prikepti,

PARDUODU ARBA 
MAINAU

Hotelį ir penkius katidžius 

ant didelio ploto žemės prie 

Lake Michigan, didelė minkš- 

tę gėrimu dirbtuvė ir visokių 

farmų ant mainymo.

JOHN Y0WAISH 
1134 Quarry Ave.

Grand Rapids, Mich.

PRANEŠIMAI.
Bridgeport. — Lietuvos Vy

čių 16 kuopa turės “Valenti

ne Sočiai” vasario 14 d., Šv. 

I Jurgio parapijos svetainėj. 

(Grieš Kranks Original Niglit 

Owls orkestrą. Įžanga 10e.

Komisija. ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

IJetuvię Kriaučių Amalga- 

mated C. \V. of A. Local 269 

susirinkimas bus penktadieny, 

• 14 d. vasario, 7:30 vai. vak., 

Amalgameitų centre, 333 S. 

Ashland Boul. Malonėkite su-

MILDA
TEATRAS

3140 So. Halsted St.

Ketv. Pėt. ir Subatoj Vasario 
13, 14, 15

“THREE LIVE GH0STS”
Nepaprastai juokingas veika-

J. S. RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting A Hardware Oo.. dabar perėmė visą 

blsnį | savo rankas lr duos visose >10 
blsnlo Sakose pirmos tiesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Palnters A Decoratora 
J. 8. Ramanclonls, savininkas .
3147 So. Halsted Street

TeL Vlctory 7X81

LAIKRODŽIO KRAUTUVĖ
ir

AKINIO OFISAS
Visiems pranešu, kad ati

dariau laikrodžiu pardavimo

programa: . . . , ......
... ir taisymo krautuve ir akiniu 

ir „.
' ‘mu

“gimnazijos” FORNIČIŲ BARGENAS.
(gymnasium) antradieny, va-i 
sario (Feb.) 18 d., 7:30 val.j 

vak. Bus graži

loš basketball “juniors" ir 

mergaitės; bus “boxing” ir 

galop pasirodys stiprus L. 

Vyčių 13 kp. (Town of La

ke) tymas, kuris Vyčię Lygoj 

stovi pirmoje vįetpjo. .Į i s loš 

prieš bridgeportięčių Vyčių 

16 kp. O po to seks šokiai. 

Grieš “Nightingale” orches

tra. Įžanga 50c. Tikimos susi

laukti daug jaunimo — Vy

čię iš visų kuopų.

Žinanti.

ofisų.

K. NURKAITIS
2910 W. North Avenue 

Tei. Armitage 0370
Clrie##>, UI,

—....

BARGENAS GEROJ VIES GI 
’OF.

IŠ N. P. PANELĖS ŠV. 
MERGAIČIŲ SODA 
LICIJOS VEIKIMO.

Marąuette Park. — Gal kas 

jau pradėjo manyti, jog so<la- 

licijos nebėr, nes per tokį į 

ilgų laikų nieko apie jų ne

buvo girdėti. Ne. Sodnlicija 

tebegyvuoja ir kas kart didė

ja ir veikia. Į

Naujai valdybai užėmus 

vietas, p-lei G. Tomkutoniu- 

tei pirminikaujant, dr-ja dau

giau naujų narių prirašo ir 

daug daugiau narių ateina į 

susirinkimus, kurie daug da

lykų apsvarsto.

Štai, sodalicija nutarė rengti 

(ir jau rengia). Minstrel 

Sliow” su šokiais po progra

mo. Dar nei vienų kartų mū

sų parapijoj nebuvo tokio 

į programo, tokio ypatingo per

statymo. Gal nežinote, kas tai 

Iper “Minstrel Show”? Štai 

koks perstatymas, ne, aš ne

sakysiu; visiems bus įdomiau 

(pamatyti. Ir pasijuokę (nes 

bus labai daug juoko), visi bus ■ 

'kviečiami pasišokti prie geros, 

orkestros.

Kada visa tui įvyks? Die

na, valanda ir vieta bus pas-Į 

kelbta vėliau. Tėmykite “Dr- 

Įauge,” kada visas tai įvyks, 

o, ištikrųję, džiaugsitės pa- 

Įmatę tokį -perstatymų. Kas 

neateis, gailėsis! Sodalietė.

Parsiduoda naujas muro što 

ras, užpakalyje 5 kambariai, 

2 karų garadžius. Karštu van

deniu šildomas. Namas randa

si 2650 W. 69th St. Parsiduo

da pigiai. Storas geras bile 

kokiam bizniui.

Atsišaukite:

2650 W. 69th Street 
Telef. Heinlock 4576

H

Verti $2,500; viską parduo

sim už $475; gražiai išrodan- 

iys 4 kamb. rakandai 2 mėne

siu tevartoti; 3 šmotų senoviš

kas rayon parioriaus setas 8 

tūbų elektrikinis radio, Ju

9\12 AVilton kaurai, 8 šmotų į las. Dalyvauja Rose Gordon, į 

riešutinis valgomojo kamb. 

setas, 8 šmotų riešutinis mie

gam. kamb. setas, 5 šmotų pu- 

sričię setas, už tų viską $175.

Pristatysime. Parduosim ir 

skyrium. 8228 Maryland Avc.

1-mas apart. 1 blokas į rytus 

nuo Cottage Giove ave. Tek 

!5lewart lc <5

kurią įsimyli trys “Live 

Gliosts”. Taipgi komedija 

“He did bis Best”.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai

Graži Muzika

M, ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVE.
Telefonas Hemlock 5526

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

MORTGEČIAI-PASKOLOS
PARSIDUODA, pigiai Meat 

Market & Grocery prie dide

lių biznio gatvių. Biznis cash.

2409 West 47 Street
Chicago, III.

Visada Malonus Priėmimas
Ar jusę bankinis biznis butų didelis ar 

mažas musų banko viršininkai ir darbininkai 

visada jus maloniai priims.

Čia yra tarnautoję, kurie kalba jusę 

kalbą ir jie jus kviečia atsilankyti su savo 

finansiniais klausimais bile kada.

Turėdamas daugiau, kaip $13,000,000.00 

šis stiprus bankas tinka jusę taupymams. 

Jei dar neturi sąskaitos, tai pradėk šiandie.

Central^Ss^Bank
A TRUST COMPANY 

1110 We»t 35* Street 
A State Bank • • • • A Clearing House Bank

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600

Del geriausios rųSles 
lr patarnavimo, Saukti

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši 
alų, sviesto lr sūrių

Wm, J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina SL
Tel. Boulevard 1381

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau vleokllf 

tuksinlų Ir sida- 
srinių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų ir t. L 
Paisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK SSN

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 1 vieną dieną 
Perkamo real estate kontraktus. 

Internationl Investment
Corporation 

Kapitalas |500,000 tš 
8804 SO. KEDZIE AVENUE 
Tet Lafayette 6738-4714

SKOLINAM
PINIGUS

$100 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičię

J. NAMON & CO.
2418 W. Marquette Road

Arti "VVestern Ave. 
Telefonas Grovehill 1038

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatę statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senę riamę taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

General iai kontraktoriai, statom naujus ir taisom senus 

namus, parupinam pienus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per

{
inskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 

iudija musų teisngumą Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 

mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam fin

tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 

2621 W. 71st 8t., Hemlock 0367 Res GrovBhilI 1680


