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INDIJOJ BRITŲ VALDŽIA TURI 
PARMSKflRIUOMENE

Francijos Potvyniuose Žuvę 
400 Žmonių

APIE 3,000 RUSŲ PABĖGĘ 

| LENKIJĄ

I VARŠAVA, kovo 7. — šį-Į 
,met apie 3,(XX) rusu iš Rusijos 
‘atbėgo Lenkijon. Jie visi pa- 
j reiškia, kad verčiau įnirti, ne-Į 
gu atgal i Rusiją gryžti.

T tai atsižvelgus, Lenkijos 
valdžia paskelbė, kad t it* ru-

--------------------- Įsai pasiliks Lenkijoj kaipo
3,000 Rusų Lenkijoj* Pripažinta Politiniais Pabė- ■ politiniai paliegėliai.

geliais; Juos Šelps Vatikanas; Kinijoj Pakyla Šventojo Tėvo atstovas (nu-
Naujas Karas; Francijos Parlamentas Patvir-1nc,jusl Lpnkv valdžiai prane-•

. « • pe, kad iš Vatikano jam patu-
tino Naują Kabinetą ,.t„ n-lpintis h[ pall,,K,,.

-------------------- - liu dorine ir medžiagine pa-
BRITAI INDIJOJ TURI 400 ŽMONIŲ ŽUVĘ FRAN- ,„tsižv„|„iailt , (ai,

PARUOŠĘ KARIUOMENĘ ! CIJOS POTVINY Į kl„i j,, didžiuma yra sta.-iati- 
------------- i -------------- ’ kiai.

LONDONAS, kovo 7. — Šio’ PARAKTUS, kovo 7. — Iš 
kovo 12 d. Indijos tautininku Alontauban praneša, kad pot- 
indėnu organizacija pakels vinių plotuose, pietvakarinėj 
kovą Britu valdžiai iškovoti Franeijoj, į tris dienas žuvę 
Indijai visišką nepriklausomy- apie -400 žmonių. Į Aloissac 
lię.

Tautininku kova uebu> • ’ ' * - i \ u? \ni\cu’• 1 v . I . .zmomą valstybėse komiui įstai 
narna, pasyvi1 kova, ty. md<‘-; ntiižjant vandenini, sulipę j priešvaldiškas demonstracijas, 
mu su Britu valdžia visai ne- medžius. Nesulaukdami pagel-į būk reikalaudami bedarbiams 
siskaitys, ją perdėm ignoruos, b()S j,, nutekę jėgą jie krinta ’ darbo.

i vandeni ir žūsta.
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“DRAUGAS”
The most influential 

Lithuanian Daily in 

America.

METAI-VOL. XV

Socialisto Plečkaičio Byla
Įsrutej 7|

Vasario 14 d., rytą Įsrutgj prasidėjo lietuvių emigrantą 
vado Jeronimo Plečkaičio ir jo jienkią draugų byla. Teisia- 

Įmi: Plečkaitis, keturi darbininkai - Juozas! Pilipavičius, P. 
Daukša, Alb. Žemaitis ir Petras Kriaučenka.

Teisiamieji į salę atvesti buvo prieš pat prasidedant 
teismui. Kiekvienas su palydovu. Visi atrodo vidutiniškai.

Teismui pirmininkauja apygardos teisino direktorius 
Langenickel. Svarbiausias kaltintojas yra/valstybės gynėjas 
dr. Altweis. Kaltinamuosius, Jie pirmininko, dar teisia du 
teisėjai ir šeši1 prisiekusieji posėdi ninkai, o gina 6 advok t- 

Į tai iš paskyrimo. Byloj pakviesta dalyvauti 17 liudininkų Ai 
1 vienas verkėjas iši Gumbinės. Ekspertų yra du.

Po tam tikrų formalumų 11 valandą buvo perskaitytas 
kaltinimo aktas. Jame pirmiausia nurodyta, kad pas suim
tuosius buvo rasti du šautuvai, šeši revolveriai su 620 šo
vinių, septynios įvairaus didumo bombos, keturios rankinės 
granatos, trys kišeninės lempos, žiūronas, keli žemėlapiai, 
politinės policijos Kybartų skyriaus vedėjo namų planas, 
žirklės vielai karpyti, buteliukas jodo, ryšulėlis merlės ir 

Į daug kitų smulkesnių daiktų.
; Teisiamieji kaltinami, kad 1929 m. rugsėjo 3 d. naktį

Senatorius Smoot yra senato finansinio komiteto’he l»‘i<tinio perėjo vokiečių sieną, nusikalto prieš vokiečių 
per užsemtus plotus pasiųsta j Einant parėdymais iŠ Alask- pirmininkas. Jis vra iš Utah valstybės, republikonas. At- j statymus, laikydami ginklus, sprogstamąją medžiagą ir M- 

gi- 00 karstų. jvos, vakar įvairiose Europos 1 vaizduojamas SU savo proanūke — Aiice Chambers. - I tok'Q amuniciją ir kad tą medžiagą ruošės panaudoti prieš
nkluota kova. Bus taip vadi-Į Kalbama, daugelis žmonių' valstybėse komunistai sukėlė

I

Tarytum, ta valdžia visai ne
gyvuotų. Indėnai nereikalaus! 
Britų policijos globos, liepai-' 
sys jų teismų ir visų kitų 
valdišku įstaigų. Kai-kuriais 1 
atvejais atsisakys mokėti ir Į 
mokesčius. 1

Indėnu tautininku vadas I 
* *■ . i

Mahatma (ibandi tuo reikalu! 
Indijos vice-karaliui pasiuntė! 
ultimatumą. Pastatė visą eilę I 
reikalavimų. Praneša, kad tas! 
ultimatumas bus ignoruoja- 
mas. i j

Britų valdžia Indijoj turi! 
paruošusi kariuomenę.

KINIJOJ NAUJAS KARAS

SIIANGIIAL Kinija 
7. Kinijoj prasideda nau 
jas naminis karas.

Valdžiai priešinga kariuo
menė vakar Sliantungo provi
ncijoj užėmė svarbų ten mies
tą Tebelioiv, iš kurio valdžios 
kariuomenė pasitraukė lie mū
šio.

Jų demonstracijos Įvyko j 
Tik vienam mieste Aloissac' Britanijoj, Franeijoj, Vokie- 

nuskendę apie 150 žmonių, ti.joj, Austrijoj ir kitose šaly 
Virš 200 gyvenamąją namų 1 Se. Kai-kur komunistai silkė 
vanduo sugriovė.

namų : Se 
i lė

CHICAGOJE
KOMUNISTŲ “DEMON

STRACIJOS”

Vakar Chicagoj, einant Ma
skvos parėdymu, komunistai

riaušes. Daug jų sužeista, suruošė savo sunai rengiamas

Nužudytas svaigalų šmu- 
gelninkas

! kitų žmonių sveikatą ir gyvybę, Už nelegalų turėjimą sprog- 
į stamosios medžiagos vokiečių Įstatymai mažiausiai numato 
i apie šešius metus sunkiųjų darbų kalėjimo.

Teisinu vokiečiai nepaprastai susidomėję, jau iš ryto

Vandens užlieta ir bažny-Į jr daug suimta. Didelių beda- į “demonstracijas.” Jų tikslas 
čia. Viduj rasta 14 lavonų

Potvinj sukėlė 
ilgas lietus.

SUOMIJA APSISAUGOS 
RUSIJOS

(Olando Jack llorton, bnvu-i sab\ buvo taip apgulta žmonių, kad pro tarpą sim
sis Chicagoj galvažudis, ras-.ku buvo ir prasiskverbti. Patys rūmai stropiai saugojami 
tas nušautas arti Lafayette,' policijos — gal net stropiau už kaltinamuosius. Mat, tani 
Ind. | yra ir priežastis, Jsrutlėj niekam nepnslaptis, kad buvo sn-

Pinn kelių metų, kada jam' sidares būrys gerai organizuotų vyrą, kurie manė Plečkaitį 
Chicagoj pasidarė karšta dėl išvaduoti jėga. Tik jiems nepasisekė. Vis dėlto Teista!

turi draugi), kurie jiems rodo simpatiją.
į bylą suvažiavo keliolika žurnalistų. Tačiau nei iš Vil

niaus, nei iš Varšuvos neatvažiavo kol kas nė vienas, tuo 
i tarpu iš Kauno dalyvauja keturi. Žurnalistams į posėdžių 
' salę patekti taip pat sunku, nes vokiečiai, pasirodė, esą bai- 

• sūs formalistai; pats teismo pirmininkas atsidėjęs tikrino 
į kiekvieną pasą ir išduotą redakcijos pažymėjimą.

Kaltinimo aktas išsyk buvo perskaitytas vokiškai, pas-
( ook apskrities valstybinis j ųuni išverstas į lietuvių kalbą. Bet ir vertimas atliktas pras- 

. Polieija kiekvieną jų žing- prokuroras Svanson ėmė da-įtai ir paties vertėjo kalba m* kažin kokia. Visi teisiamieji 
sni saugojo. Žiurėjo, kad pa- rbuotis jiaimti savo1 žinion ir atsakinėja lietuviškai. Tik vienas Plečkaitis kalba vokiškai.

svaigalą šmugeliavimo, jis sa-
! i biu miniu jiems niekur liepa- buvo šimtus ir tūkstančius be-j vo veikimą perkėlė į Indiana 

smarkus ir' vyko išvesti i demonstracijas, darbių patraukti į savo eiles Į valstybę, kur ir apsigyveno.
j nors Maskva griežtai to rei- ’ir tuomi parodyti kapitalisti-j B<‘t j“ priešai jį ir ten sura-

nei valdžiai, kaip jie galingi, j do.' kalavo.i

PARYŽIUS, kovo 7. — čia 
atvyko Suomijos komisija ty- Į 
rinėti Francijos orlaivystės

Policijos viršininkas jiems Į 
FRANCIJOS PARLAMEN- nurodytomis gatvėmis,
TAS PATVIRTINO NAU- i ramiai maršuoti. Jie tai atli-'

Nori patikrinti rekordus

JĄ KABINETĄ

kovo

KO

PA RYŽI LS.
Į medžiagą. Suomija išsprendė Francijos parlamentas 53 ba
Į sudaryti sau karo oro laivy- Įsais didžiumos patvirtino Kti, kada prie jų “demonstra 

. aa, bolsevistines Rusijos apsi- nau ją ministerio pirmininko eijų bedarbiai liepi isidejo.
saugojimui. Komisija užsakė ,Tardieu ministeriu kabinetą, j —---------------

j padirbdinti 20 orlaivių. Pas-Į p,) to tuojaus Francijos dele-/ Nušautas triukšmadaris
j kinu Imsią užsakyta daugiau.. gavi,ja išvyko laivyną , kolite-' Ūbi,"ago Ridge, 103 gat. ir daug nereikalingą žmonių

reneijon Londone. Delegaei jos J{oberts vį(,škulis, rastas au-į 
priešaky yra užsienių ministe- ; tornobiliu j<. nušautas John 0-

šaliniai žmonės jų neužkabi- patikrinti City Hali knygas, Teisme J’lečkaitis kartais ironiškai nusišypso ir įdomiai, 
nėtų. Nes raudonieji buvo pi-

SUOMIJOJ ATRASTA 
DEIMANTŲ ris Briand.

HELSINKI, kovo 7. — Pra
1 . jnešta, Petzamo distrikte, Šuo- j 

Sbansi provincijos valdžios mi joj, atrasta deimantų lau-1 
priešas gen. Yen llsi-sban sa-įkas. Suomijos Geologinė drau-1 
vo septynias kareivių divizi-(gi ja siunčia tyrinėtojus.
jas siunčia prieš valdžios ka-i ---------------------

DAUGIAU POLICININKIŲ 
LONDONE

riuomene

NAUJI AMERIKOS NUSI- !------------
LEIDIMAI į LONDONAS, kovo 7. —

------------ /Čia norima padidinti moterį)
LONDONAS, kovo 7. — policininkių skaičių nors ligi 

Kad laivynų konferencija ne-j]50. Šiandie yra 50 policinin- 
griiitų, Amerikos delegacija kių.
pranešė, kad ji attiksianti nau 
jų nusileidimų. Būtent, savo 
karo laivyną sumanysianti 
Jūū.OOO tonu daugiau.

UŽSIMUŠĖ STIMSONO 
STENOGRAFĖ

MIRĖ VOKIEČIŲ AD
MIROLAS

BERLYNAS, kovo 7. — 
Mirė admirolas A. P. E. von 
Tirpitz, SI metų. .lis buvo 
garsus kaizerio laikais.

LONDONAS, kovo 7. — A- 
merikos delegacijoje įvyko ne- 

į laimė. \'alstybės sekretoriaus 
Stimson stenografė Mrs. Pe
arl Demaret žuvo iškritusi iš 
šeštojo viešbūčio aukšto per 
langą. Patirta, kad tas įvyko 
netyčiomis.

ir rekordus, kad susekti ar pažiūri pro savo vidutinukus akinius čia į pirmininką, čia 
teisotai išmokamos algos, kad j savo gynėją,
sustabdvti viešųjų fondu eik-' Rašydami apie Plečkaičio bylą vokiečių laikraščiai pa- 
vojinia. stebi, kad Plečkaitis, sėdėdamas kalėjime, kelis kartus krei-

Prokuroras turįs pranešimų, lK‘si ! įvairias instancijas, prašydamas pagreitinti bylos iš
sprendimą. Atimtos iš jo bombos buvo atiduotos ištirti vie
nam Berlyno chemijos institutui. Institutas niistatlė, kad 
bombos pagamintos iš lirao uos sprogstamos medžiagos ir

ima sau algas.

■berta, Chicago “raketeris.”j
------------ ——• Šalę automobiliaus užšalusiam1

MATO TIK GERBŪVĮ ! vandens klane, rasta kitas la-;
, vonas. Tai Sam Malega, 28

BRITAI IŠGINKLAVO 
SAUSUOSIUS

MIAMI, Fla., kovo 7.
\YASHINGT()N , kovo m., Olierto sargas.

Kongreso žemesniųjų rū-! oberta, matyt, nuosavu au

J sprogusios būtų savo darbą tikrai puikiai atlikusios. 
Teismo jmsėdžiai tęsiami toliau.

i Svaigalų šmugeliuotojai iš čia
i pavogė seniau konfiskuotas a- 
štuonias motorines valtis.

NEKALTAS APKAL
TINTAS

kad Sonoroj 25 indionai už
puolė baltuosius ūkininkus. 
Penki indionai žuvę.

CLEVELAND, O., kovo 6.
mų jūridiniam komitetui va-' toniobiIill pnįintas į tą atokią I;tuonias motorin<'s valtis- L-• Federalė “grand jury’’ ki- 
kar sausieji liudydami parei- 'vie(.l ir paprastll gnlvažudžia-1 Vietos muitinės 9 tarnau-Į tuomet apkaltino Steve Mar-Į 
škė, kad prohibicįja šiai ša-' ,ns bn,bh įr su saVf> sa- j tojai jūros orlaiviu nuskrido [tin už prohibicijos j>eržengi- 
liai davusi didžiausią gerbūvį.1 pašalintas iš gyvųjų tar-1.1 BritU salą Rimini ieškoti vn-|,ną. j>,įuš jį liūdijo du pro- 

jlčių. Britai ten juos visus iš-! bįbicjnju agentu.
J PENKERIUS METUS

po.
ginklavo ir leido pakraščiais į

DAUGIAU IŠLAIDŲ 
KONFERENCIJAI

AVASHINGTON, kovo 7.
— Kongresui įduotas suma
nymas į penkerius metus Fi- ,P'<>slRus' 
•lipinu saloms suteikti visišką 
m priklausomybę.

DARBŲ BŪSIĄ Už POROS 
MĖNESIŲ

AVASH 1NGTON, kovo 7. 
Kaikurie admin ist racijos 

nariai pareiškia, kad už po
ros mėnesių darbą būsią dau
ginu ir nedarbas imsiąs žy

mini mažėti.

Rado kraustant vaistinę

Naktį policija užtiko tris
besidarbuojančius 

’?o'7 East 55 gat.

Kada tomis dienomis pra
dėta tam žmogui byla ir pn-

RASTA DAUG MORF1NOS *aukta ng<’"(u vi’“"as
------------------- i

nekaltas, kad tai ne tas žmo-

pasidairyti. Nieko nesurasta.

vaistinėj, 1*, XEW Y0RK> kovo ,

Vienas nušautas, ,1„ ,„,i«|,.L tp|„„kusia,„ k,.1(,ivjniam lai- »™s, pas kur, jnnlu p.rkf sva,- 
vn “Iln <ln Franco” tedera-ct|1’' ir klul kl«i'li»kai i 

liai agentai rado šmugeliuo

AVASHINGTON, kovo 7.
! Prezidentas Uoover Kongre
so reikalauja skirti 150,(XX) 
dolerių daugiau šios šalies de- 

, legaeijai laivynu konferenei-
, , v. joje Londone. Pirmiau paski-įr kitas pranešė, kad Martin r . .... . ' . .

lti 200.000 doleriu au išleisti.

vi PLATINKITE “DRAUGĄ’

Iš La SaUe g< |i>žinkelio sto
ties išėjus Irai.kiniui, du va
gonu nušoko nuo bėgių. Su
žeista 9 asinėm s.

jamos j šią šalį morfinos ve- 
■ rtės pusės miliono dolerių.

TRYS ŽUVO GAISRE

vvke,•> &
Federalis distrikto prokuro

ras išsprendė pasidarbuoti a- 
bu agentu pašalinti iš tarny
bos.

PINIGŲ KURSAS 11

CHICAGO IR APYLIN- BOSTON, Mass., kovo, 7.— 
KĖS. — Nepastovus oras; j Viešbučio gaiši u trys žmonės 
gal lietna; žagiau. žuvo ir keletas sužeista.

NUŠAUTI 5 INDIONAI

DOUGLAS, Ariz., kovo 7. 
Iš Meksikoj gauta žinių,

Lietuvos 109 litą . $10.0(3 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87! 
Francijos 100 franką 3.93 
Belgijos 100 belgą 33.98 
Italijos 100 lirą 5.23 
Šveicarijos 100 franką 19.38 
Vokietijos 10Q markią 23.91



DRAUGAS Peiikttuliejns, Kovo T d., IMA

“DRAUGAS”

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6 00, Pu- 
Ml Metų — $3.50, Trims Mėnesiujms — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tų — $4.00, Kopija .03c.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrą- 
tlna, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam 
tikslui pašto ženklų.

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

šiuiiie reikale palengvinimu. Jisai tuipgi pu- 

lengvinsiųs ir naturulizucijos dūrinį.

Prieš šiuos įstatymų projektus, nežiūrint 
ur jie būs sunkesni ar lengvesni, kalba labai 
daug dalykų. Jais nieko vyriausybė neat
sieks. Priešingai, guli būti tuip, kaip su pro- 
bibieijos įstatymu. Jei kus registruotis neno
rės, jo nieks negulės priversti. Atsirus daugy
bė kelių, kuriais galės išsisukti, įstatymų tų>- 
eiti. Turėtumėme dar viena neįgyvendinamų 
įstatymų.

Į LIETUVĄ PER KARTAGINĄ. AZIATŲ ‘ KULTŪRA

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Published Daily, Except Sunday. 
SUBSCIUPTIONS: One Year — $6.00. Six Months

— $3.50, Throe Months — $2.00, One Month — 75c. 
Europe — One Year — $7.00, Six Months — $4.00 
Copy — .0 3c.

Advertising in “DRAUGAS” brings best results,
' Advertising rates on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

ateivių registracija.

Šių metų spalių 27 dienų katalikai ilgi nepasiliks nuo į

sukanka 500 metu ino D.'kitų Amerikos katalikišku
Lietuvos Kunigaikščio Vvtau-'tuutų., ! I
to mirties. Lietuviai šias su-1 šiui, amerikiečių lietuviui

grupei vadovaus žinomas a- Į
merikiečiams visuomeniniu-i 

•kas, buvęs l' ed. pirmininkas \ 
bei iždininkas, Brocktono lie-i 
tuvių parapijos klebonas gerb.j

kaktuves iškilmingai minės ir 
Amerikos lietuviui tėvynainiui 
vyks aplankyti savo senųjų 
tėvynę ir tenai kurtu su visu 
tautu ims dalyviniai to garbin-

. Įvedus registracijų, piliečių ir nepiliečių, |gojo Lietuvos sūnaus atmintį 
legaliai įvažiavusių, tarjK? kiltų nepasitikė-Įtinkamai minint.
jimas, neapykanta, įtarinėjimai, šnipinėjimai 
ir visa eilė kitokių kraštui žalingų dalykų.
Darbdaviai, norėdami pigių darbininkų ty
čia eis prieš registracijos įstatymų, suras Itū-
dus, kaip neužsiregistravusius ateivius savo į 
naudai išnaudoti. Be to naujiems šmugeliams 
atsidarys kelias.

Toks žmonių suvaržymas visiškai nesu
tiktų su Konstitucijos dvasia ir su nusisto
vėjusioms tradicijoms. Del to, kol laikas, rei
kia padaryti viskų, kas galėtų apsaugoti žmo
nes nuo tokių laisvę varžančių įstatymų.

kun. Jonas Švagždys, ir Lede-' 
racijos Dvasios Vadas bei', 

Vytautas Didysis, matyda-(Kunigų Vienybės pirmininkas, Į 
mas, kati stabmeldiškoji Lie- Hartfordo lietuvių parapijos i 
tuva negali susilyginti su krik klebonus, gerb. kun. Jonas ’ 
ščioniškųja kultūra, pats pri- Ambotas.
ėmė krikštų ir visų tautų ap-, Galintiems iv turintiems iš 
krikštijo. jtekliaus lietuviams katalikams i

Alės, minėdami Vytauto mirĮlja^ar^ina '-'kti 1 šių metų Kil
ties sukaktuves, kartu prisi-lUiaiistinį Kongiesų į Kaita-
minsime Lietuvos apkrikštiji
mo sukaktuves ir, kaip išti

ginų, gi iš ten per Neapoli, 
Romų, Genoų. Paryžių, Berlv-

■« *

U
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Be bombavimo bažnyčių, cerkvių, sinagogų, arba pa

Yra gana daug davinių manyti, kad šis 
kongresas priims priverstinų ateivių registra
cijos įstatymų. Dėlto ateiviams reiktų rimtai 
susirūpinti ir, kiek galima, daryti pastangų, 
kad parodyti Kongreso atstovams, jog toks 
įstatymas ne tik nebus valstybėms naudingas, 
bet žalingas.

Ateivių registravimo Įstatymų į kongiesų 
įnešė kongresmanas iš Louisiana valstybės. 
Įstatymo —- projektas reikalauja, kad ateiviai 
(tai yra tie, kurie dar nėra šios šalies pilie
čiais) turi užsiregistruoti kiekvienais metais, 
pirmais metais užmokant $2.01) mokesties, o 
paskui kasmet po dolerį. Registracijos korte
lės turės turėti ateivio atvaizdų, parašų ir 
kitokius asmens liūdymo dalykus. Toji regis
tracijos kortelė turės būti parodoma kiekvie
nu policijos ay Daibįnųikų^ilejimtaiijentę ju-į 
gentų pareikalavimu. Yra ir*kft*Tl?ių apsuiikf-’ 
nimų, kurie nesutinka su šios šalies konsti
tucijos dvasia. Palengvinimas, jei jį paleng
vinimu būtų galima vadinti, yra tik toks, 
kad ateivis, registravusis per penkis metus, 
galės paduoti peticijų pilietybei įsigyti, be jo
kio pirmesnio pareiškimo. Bet jei ateivis per 
fiu metu nesiregistrnos, jis būs deportuoja 
mas.

Kitas kongresmanas iš Ohio, p. Cable, 
įneša šiek tiek lengvesni Įstatymų, nors ir jo 
siūlomo įstatymo esmė yra ta pilti. Tretį pro
jektų Įnešė senatorius Blease. Jisai siulo lais
vų ateivių registravimųsį.

Šie siūlomieji įstatymų projektai yra ne
va tam, kad palengvinus deportavimų tų at
eivių. kurie nelegaliai j Jungtines Valstybes 
yra įvažiavę. Dabar esu sunku išskirti, kuris 
ateivis via legaliai Įvažiavęs į šių šalį ir ku-

kimi Katalikų Bažnyčios vai- ns? Kaunan. Norint pamatyti, vertimo jų Į klubus, paleistuvybės namus, Rusijos azijatai 
kai, visur tokiais privalome ir |l,latlB! pasaulį vienam vykti i (komunistai) daro dažnus gatvė, c p ' . 'b .k s. kuriuose 

Į pasirodyti ’ nemalonu, gi draugų nevisada Į tauriausiomis priemonėmis išjuokiama katalikų, į ų,
! , , . • , •įgalima susirasti. Dabar pasi-lžvdu ir kitu tikėjimu apeigos. Atvaizde parodoma, kaip vie-
nepriklausomybę Lietuvos' k° aaai ^era Pl’°8a — ir,nos spaustuvės darbininkai 1. dievini persirengę išplėstais iš
katalikai visur ir visame bu
vo atstovaujami lenkų ir pla
tusis pasaulis apie Lietuvos 
katalikus ir žinote nežinojo.

Eucharistinį Kongresų aplan-į cerkvės rūbais gatvėje išjuokia kryžių, 
kyti ir pasaulį pamatyti, ir
tai visai nedaug daugiau iš-! 
leidžiant, negu vvkstant tie-i

Chicagos lietuviai kunigai savo laiku iš
leido keletu naudingų nurodymų, kaip kul
tūringiems žmonienis dera elgtis laidotuvėse, 
taipgi nurodę įsigyvenusius blogus papročius,
kurie žemina mūsų tautų svetimtaučių aky- Su Lįetuvos .nepriklausomybe 
se, ir kurie nesutinka su Katalikų Bažnyčios j(. Lįetuvos katalikai atgavo 
dvasia. Prieš tuos nurodymus pirmieji išėjo’ dera,nų, nuo lenkų nepri- 
taip vadinamieji grabonai, na ir, žinoma, so- klausomų, katalikų tautų pa 

' cialistų ir komunistų laikraščiai, kurie pasis
tatė save “nabašninkų” prieteliais.

Kada kai kurie žmonės užsimanė laidoti 
savo artimuosius prisilaikant savo senų pa
pročių ir gerb. klebonai tam nesipriešino, so-Į vykstantieji Eucharistiniai; 
cialistų dienraštis didžiausiu balsu sušuko: į Kongresai įvairiose pasaulio 
“Kova su kunigų tinstu laimėta“. Reiškia, 
socialistai dar kartų parodė, kad- jie yra ne
kultūringų papročių šalininkai.

; ‘ 4i^<umo delei čia noriiti'J pastebėti, kad 
kunigai nedavė jokio įsakymo, o tik patari-

saulv.įe vietų. Dabar jau visi 
žino, kad Lietuvos žmonės yra

siog Lietuvon. •maskų. Priešingai, aš nie
Taigi, galintiems reik pa- , , • - .n 1 ■ blogo prieš tave

si,naudoti proga.

“Be reikalo! — sakė ji, — j “Tai taip tu pildai savo 
net be tavęs aš pasieksiu Du- prižadėjimų!” — “Tu nieko 

man negali prikišti — atsakė
prieš tave neturiu, a- 

net pasirengusi esu atsilygi i-
Visais šios kelionės infor-Į tį tau už „.ery sird;. <akvh 

įnaciju reikalais prašoma krei. k(J tll norį?

katalikai ir Lietuva katalikiš 
ka šalis. Kas antras metas į-j^°?

įitis į “Draugas“ Pub 
2334 So. Oakley Avė. 

Hl.

vo., i “Gerai, — atsakė jis — 
thica 'a- ]iunejįu favv iki miesto, bet

I

du ten neturėsi teisės nė vie-
Federacijos Sekretorijatas nam suteikti mirties

šalyse, duoda geriausios pro
gos visoms pasaulio tautoms; 
pasirodyti esą katalikais. Čia Į 
ir Lietuvos kai turi ge-
riausios progos įsirodyti esą

mus ir nurodymus. Del to ir ta “kova” vi- ištikimi Kataliku Bažnvčios
siškai buvo nereikalinga. Jei kas nesilaiko 
duotų nurodymų, jis tik parodo savo nekul-

vaikai.
Chieagoje buvusiam Eucha-

turingumų. O kas tokiems pritaria, tas irgi į,.įstiniam Kongrese Lietuvos
nėra toliau nužengęs. Socialistai ir komunis- katalikai pirmų kartų pasi-

BAIMĖ.

(Arabų legenda)

i — “Tai nėra galima; bet sa- 
Ikyk kiek asmenų (žmonių) aš

ii ramiai; — aš padariau tai, 
kų prižadėjau: pirmoje dieno
je aš nužudžiau penkiolikų as
menų (žmonių), antroje dvi
dešimt, trečioje dvidešimt pen 
kis’.

— “Bet kiti, nenaudėle!“— 
“Kiti? Jie visi mirė iš bai
mės”.

i turiu nužudyti. Vertė J. Naudžiūnas.
“Uk.— “Ne daugiau, kaip še-

. . šiasdešiint”. — “šešiasde- 
Tš Bei luto Į Damasku jojo

... Aš sutinku’’. — “Bet — 
pridėjo raitelis — kili)) aš ta
ve nubausiu, jei tu neišpildysi 
prižadėjimo? — “Tu mane 
rasi vakare jmi to didžiojoje 
bažnyčioje (maldykloje) ir.

raitelis. Kelyje jis sutiko po 
i palmės medžiu senutę raukš- 
Į lėtu veidu ir skurliais apsi- 

■ rengusių. . J i vei kė ir dreban
čiu balsu sakė:

Damaską
‘Kas mane 
?” JaunasLtai yra įpratę pataikauti žmonių blogiems Į ro(,- illalami (|a|vvamą su vi-Į1,UVe'J !

1 žmogus sustojo, pasiznu ėjo i
nelaimingųjų ir, pasigaileda- 

i mas jos ašarų, pasodino ją ant 
arklio užpakaly savęs, ir taip 

. nujojo.
| Kelyje jaunuolis paklausė: 
“Kuo jūs veržiatės, koks jū
sų vardas?

— “Drauge — atsakė senu
tė, — aš Juodasis Alavas’.

paprociams. Del to nesistebime, kad jie irjso .^^ulio katalikais. Či
Kova už blogų įpročių palaikymų kai ku- tarp kihl taut„ Bažnyčios at

lipius “gral i-'.iams” padeda vesti. garbėj maty

ČIA PAT.

i stovų turė jonu
> jti ir Lietuvos garbingus su-

Bolševikija nesustoja persekiojus ir žudžius nus, kaip a. a. ark. J. Alatu- 
tikinčiuosius Rusijoje. Bet ateis laikas, kad'levičių, prof. P. Bučį ir ki- 
jie labai gailėsis savo žygių, kuriais visas pa-1 tus. Šįmet įvykstančiai) ie Eu- 
saulis piktinasi ir užtai juos smerkia. cbaristiniame Kongrese Kar-

--------- Įtaginoj, Afrikoje, lietuviai irgi
Alaldidinkų kelionėn j Romų vis daugiau;pasirodys. Kiek tenai daly-

ekskursantų užsiregistruoja. Jų tai jie yra ir ,vaus Lietuvos katalikų, žinių | Kaitas drebėdamas iš bai
gei!). kun. A. Skripkus. Alaldininkai iš Nev» 'neturime, bet kaęl jų bus, ne-į J'iės, norėjo jų numesti nuo ar- (čių (maldyklų) ir ten rado

........................ , • • ,svet.jei as neispildysiu savo pri-Į R 
žadėjimo, galėsi nužudyti ma
ne”.

— “Gerai”.
Pasiekęs savo kelionės ga

lų, jaunuolis pasirūpino apie 
savo reikalus. Sekančių dienų 
Damaske mirė penkiolika žino 
nui, antroje žuvo trisdešimt, 
trečioje šešiasdešimts. Supv 
kęs keleivis nubėgo į bažny-

ris slapta. Naujasai įstatymas būsiųs dideliu j Yorko laivu “Roma” išplaukia gegužės 17 d. abejojame. Amerikos lietuviaij klio. senute

North Side. — šv. Kaži 
miero Akademijos Rėmėjų 3 
skyriaus vajaus vakaras jau 
čia pat — 9 d. kovo, parap. 

Bus programa ir kalbų.
pildys Nortbsaidės mergai

tės. Statys scenoje veikalą 
“Densenzano Alcrgelė”. Daly
vauja devyniolika asmenų.

Taigi prašome northsidiečių 
atsilankyti, nes retai galima 
tokius perstatymus pamatyti. 
Kalbės žymūs kalbėtojai. O 
rėmėjos iš savo pusės atsilan- 
kusiujj maloniai sutiks ir pri
ims.

Viena jų.

LIETUVIŲ R. KATALIKŲ 
VII KONFERENCIJA.

PROTOKOLAS.

Lietuvių R. Katalikų Vakarinių Val
stybių VII Konferencija Įvyko sekmadie- 
nvj, vasario (Lebruary) 23 d.. 1930 iii.,

Dievo -\pveizflos*]iarai»ijos salėj. Chicago,
111.

Konferencija pradėta iškilmingomis 
Šv. Ališiomis 10:30 ryto. Sumą laikė kun.
Jurgis Paškauskas, Kunigų Vienybės Chi
cagos Apskrities pirmininkas, kuriam a- ! kino ir, galop, prašė .jaustis

Antrą valandą Liet. R. K. Vak. Val- 
tybių Konlėreiieijos rengimo komisijos 'kun. K. Alatulaitis, L. Šimutis, A. V alan-
piriuininkas. inž. Antanas Žvirblis, ati- ' cius.1
darė Konferenciją turininga prakalba Į j Įnešimų komisija: kum A. Linkus, 
susirinkusius atstovus, kviesdamas sek
ini,ngon darbuotėm

I’o kelių sveikinimo minčių, pirm. 
prašo gerb. kun. II. Vaičiūnų, šv. Anta
no par.. Cicero, III., klebonų ir Led. Ccn-

Rezoliucijų ir Sveikinimų komisija: J. J. Jakaitis, liet. kalbos mokytojas, Po sveikinimų seka konferencijos už- 
briežtiejį reikalai ir uždaviniai.
KONFERENCIJOJE DALYVAVO ŠIE 

KOLONIJŲ ATSTOVAI.

Dievo Apveizdos Parapijos, 18th Street 
Kolonija.

1) Dievo Apveizdos par. atstovai — 
J. Grisius, J. Lauraitis, P. Plunčiunas, 
kun. P. Gasiunas, A. Gurskis. 2) Tretinin
kų dr-jos — O. Augaitė, AL Kavaliūnaitė, 
M. Jeruvinaitė”, O. Stačelaitė, B. Leskavs- 
kaitė (dr-ja auk. $3). 3) Apuštul. Alal- 
dos dr-jos — C. Klušienė, O. Noreikaitė, 
O. Parozaitė. E. Pundauskionė (aukojo 
$3.99). 4) Labdaringos Sųjungos 4 kuo
pos — atstovai — P. Valuckis, V. Zylė, 
AL Česnaviėius. .1. Staselis, AL. Cirtautie- 
nė, AL Sukalienė (aukojo $3.99). 3) Mo
terų Sųj. 3 kuopos — V. Lukošienė, A. 
Cesnauskaitė. (i) A. L. R. K. Lederaci- 
jos 13 skyrio — Kaz. Rudavičieiiė*, D. 

Zdaneviėaitė, P. Vaitkuitė, A. Grišiu>.

(Bus daugiau)

Lietuvių Bernaičių Kolegijos. 9. Kun. J. 
Alartinkus — Šv. Jurgio parapijos. 19. 
J. Dimša — Šv. Jono Evangelisto dr-jos. 
11. Kun. P. Karalius — Lietuvos Ateiti
ninkų. 12. Kun. Bičkauskas — Ind. llar
bor lietuvių. 13. B. Bitautienė — Alpte- 
rų Sąjungos Cliic. A jis. 14. Kun. J. Paš
kauskas — Visų Šventų par. vardu. 13. 
L. Šimutis — “Draugo” redakcijos. 16. 
Kum A. Linkus — Šv. Kryžiaus par. 17. 
AL Gurinskaitė' — Šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų. 18. B. Jakaitis — Liet. 
Politikos Klubo. 19. A. Valančius — Led. 
12 skyriaus. 29. A. Pocius, komp. — Var
gonininkų organizacijos. 21. S. Sakalieiiė 
— Aloterų Sųjungos Centro.

Laiškais sveikino: šv. Kazimie 
ro Vienuolyno Sesei) s, šv. Barboros dr- 
ja, Lithuanian Repnblicun League of 
Illinois ir J. Jusevičius.

Telegramų sveikino kum Dr. J. Na
vickus ir kun. S. Draugelis, Statistinių 
žinių rinkėjų pirm. Pastarasis prašė ži
nių rinkime Vukarinių Valstybių lietuviij 
neatsilikti nuo Rytų vals.

( kum J. Paškauskas, kun. Bičkauskas, 
kum L. Draugelis, p. Radoniskis.

Tvarkdariai: p. Šepetys, p. Alatijo-
; šaitis ir K. Žilvitis.

Prezidiumas užėmė tuojau savo vie-
i tas.
‘ SVEIKINIMAI ŽODŽIU.

1. Kum Ig. Albavičius sveikino nuo 
L. R. K. Led. Centro ir Dievo Apveizdos 
parapijos. 2. Kun. II. Vaičiūnas — Šv. 
Antano par. ir “Draugo" bendrovės. 3. 
Kum L. Draugelis — Aušros Vartų pa- 
įapijos. 4. Aut. Bacevičius — Led. Chi
cagos Apskrities, taipgi patiekė trumpų 
J929 m. konferencijos pranešimų, būtent 
konf. dalyvavo 33 draugijos ir 233 at
stovui. 3. Kun. Lrbonaviėius — sveiki
no nuo Keuoslto's lietuvių, (i. Kum K. Alu- 
tylnitis — “laiivo" redukcijos ir šv. Ka 
zimiero Sj4eriĮ. 7. J. Bulevičius — Lietu 
vos Vyčių Chicagos Apskrities. 8. Kun.

tro iždininkų atkalbėti maldų.Gerb. kun. 
Jg. Albavičius, vietinis klebonas, Led. 
('“litro pirm., prašo atstovų svarstyti j«i 
keltus klausimus visuomenės naudai; svei- 

kaip namie.

PREZIDIUMASsistavo kum Dr. K. Matulaitis ir kun. P. 
(iasiunas. Pamokslą pritaikintą įvykiui 
pasakė gerb. kun. J. J. Jakaitis. Lamaldų 
laiku gražiai giedojo vietinis (boras, ve
damas varg. K. Sabonio

Po iškilmingų pamaldų. Dievo Ap- 
veizdos parapijos šeimininkės pasotino at
stovus skaniais pietumis.

Artinauties antrai valandai, korte- 
rcncijos salėn pradėjo rinktis atstovai, 
kurie atvyko iŠ; apielinkipių • 'bi,-ilgos ko
lonijų.

Seka prezidiumo rinkimas.
Dauguma balsų konferencijos prezi

diumus išrinktas iš sekančių asmenų:
pirm. — Adv. F. Mast (Mastauskas); 1 
vice-pirm. — B. Bitautienė; 2 vice pirm. 
• - A. J. Sutkus; Rašt. -- stud. P. Atko
čiūnas, pagelb. — M. Gurįnskaitė.

Mandatų ir Lųiunsų komisija: stud. 
V. pi'trauskns, p. K. Liudžitdė, A. Bace
vičius. p. Bųjanauskas, J. Jucevičius.
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Prašau Į Mano Kampeli I LIETUVIAI AMERIKOJE Per keletą valandą svetai įSURADO DAR VIENĄ GY” i ,'«d* salti m. pirmu atliktu

Prof. Kampininkas i “'l'ni kaip tada, draugas, 
į išvesi pasakymą “proto pro- 
j lėtinas”? — pasiteiravo Ituu
! donosis.

į
“Tai Ims, tai lais’’... ii- ne- 

Llnbnigė, nes koja už akmens

ROCIFORD, HL
• ‘Jomarkėlis’.

Nuo vasario 28 d. vakaro, 
baigiant kovo 2 d. vakaru, 
buvo Šv. Petro ir Povilo pa-

užkliuvo ir vos tik. priešakį- rapijos naudai “jomarkėlis”., 
niam draugui nose kulnu ne-;įvyko tos pačios parapijos! 
pabučiavo. ^svetainėje. .JĮ surengė Fede-i

, nauskas, St. Valiulis 
|»Jar Įvairūs pagalbininkai.
!' Tarp vyru ir moterų < 
lenktynės. Vyrai bijojo, kad
jų moters nesukirstų. Jie varo 
puikiai. Žinoma, taip kaip 
Sautilas ir Ivanauskas varo. 
Jau juodu žinomi. Na ir jiems 
pasisekė moteris nugalėti.

-Tai reiškia bus neturinti,*. '‘•‘.vnus. Iš sa
li proto - bepročiai. Kaip iri™ ’"""! '•"I“’ )•» Bukink®

Vakar Cbieago.ie įvyko ko- |„.k(,i„i> bežemiai. boturHaiVvl'lkllJ renginio komitetu bu-

j nė Imdavo kupina svečią. Jie 
i parodė daug geros valios ir 

na ir j nuoširdžiu, velijimų.
Svečiu tarpe buvo matvti 

i . .jo Į ir žymiu biznierių, kaip ve, 
Viktoras Maizeris, V. Gra
belis, J. Kailiukaitis, Br. Gar
šva, Br. Juška. Gal buvo jų 
ir daugiau, bet per daugybę 
žmonių slinku buvo pastebėti.

Daktaras Jovaiša taip pat 
teikėsi atsilankyti j “joruar-Toliaus ant galo stalo ir 

pačiame kampelyje dirbo kii-Į kėli” ir darė įvairaus biz

DOMĄJI MINERAL. ŠAL
TINI

l)r. J. Venckūnns Kaune 
netoli Napoleono kalno sura
do dar vieną gydomąjį niine-

|bandymų matyti, kad tai bus 
/gelež. šaltinis. Tokius šalti
nius gydytojai mokslininkai 
labai vertina, nes jie geriau 
veikia už patentuotus vaistus.

“R.”

’I-

nuinistu “revoliucija“. “ Per- 
^initą”. jai davė pats policijos 

viršininkas Ruselis. ‘Kevoliuci 
ja" pradėta nuo Lake ir llal- 
stcd gatvių, ir visokiais zig-

Ar-gi ne?
“Taip, drauge, taip! — pa 

tvirtino Kumpanosis. |q y.
“Na, žinoma, jeigu mes tu

klios, ramios sodalietės. Jos 
gardžiai valgidino svečius, da
vė ir šilto gėlimo. O kas no
rėjo žuvų, galėjo užmesti meš-

, Malakauską, J. Jasukev'ičiu ir , 1 ‘ , • ,, • , •i ‘ Įkerę ir ten tuojau pasigauti.
t Ten darė gražu biznį. Gražaus

itent, St. Valiulį, M. Sautilą, 
P. Aituti, A. Pankauską, Iz.

au j limenę.

nio

žagais atėjo iki
Šis išsirinko pirmininką S. , - ,1 -J padare pelno.

atstatyto ofiso Bridgeporto. 
Finant “sukilimui“, muš

darni kojas i akmenis 
du “tavorščiu“:

“Pasakyk tu man. Kumpa
nosi. ka reiškia šis cirkus?

mūsų draugai i*‘"tumėm proto, negi dabar Valiulį. Draugijos komitetui 
'pieštume už dyką “šiušus“ į nuoširdžiai pritarė. Įvyko vi-i 
akmenis ir žmones juokintu- ,<ą gražiausia sutartis. Jos

Dirbančių tarpe buvo ma-

*• Parlor suite”.

Buvo manoma, baigiant jo- 
markėlį, padaryti “parlor sai
te” išlainiėjimą. Esant dau
gybei kitų smulkesnių daiktų, 
šis atsiliko kitam kartui.

Dabar tam “suit’ni” pri-

ilbasi llie-
“Taip, <1 rauge, taip’

i vaisius — puikiai pasisekęs 

(ja “jomarkėlis“. Jis davė gra-

I tyti Ona ir Julija Aitutės, J. j sektas obalsis “Nusukti spran

Šlioteraitė', A. Misiūnaitė, J.idą notai”. Vadinasi, jei bus 
Valiuliutė, K. Noreikaitė, N. j išpirkti visi išlaimėjiino tikie- 
Butkiutė, Getautaitė, P. Dauk'tai, tai tuo pelnu bus panaikin 

ir .nekurios i ta dalįs naujosios bažnyčios

Kas čia per maršas grekų, žy- 
^dų ir lenkų apgyventomis gat-į

vėin’m?“ -- paklausė draugas Į Kaunas

Ramionesis Ma pasilieka diktatorium. 1
i

“Revoliucija, drauge, viso 
pasaulio visų proto proletarų 
sukilimas prieš kapitalistus" 
išdidžiai paaiškino 
Kumpanosis.

“ Proletarų? Nesuprantu!
Ką-gi reiškia žodis proleta
ras.’“ — vėl paklausė Ramlo- 
nosis.

“Proletaras reiškia žmogų 
be turto, kaip, pnv., žmogų 
be kojų vadiname bekoju, be 
žemės — • bežemiu ir t. t. Va
dinas, proletaras yra betur
tis."

(artą patvirtino Kumpanosis. žaus pelno. Jo nesitikėta tiek, » <;au|)ajtėf
-------------------- iiilzižiurint į trump.; laik?, kitos’ ' j>k(>llw- kuri „žtrulikta tarini-1

lininių prisirengimų ir ne- Susivienijimo kuopi, iii,ln,! ninėmis notomis.
. Iillns liockforilcj k, gerinai. Cin ištroškę svo- Rnporteriui tako nugirsti iš i

\ oldemaras vis; <>vvuo*ia ............ , . ‘ . , , v i . , , , , . |J eini ieškojo ir gaudavo tros ‘rimtų parajnjos darbuotojų

Prol. Kampininko Radio

Jomarkėlis buvo linksmas.

Bereikalingas
Skausmas!

Kai kurie .skausmų, laiko būtinu, 

šaltį jie leidžia "perslrgimui.”
Jie laukia, kad galvos skausmas “pereitų.”
Jei sergą neuralgija ar neuritu. jie pasitiki ge

riau jaustis sekantį rytų.
Tuom gi tarpu Jie kenčia bereikalingų skausmų.

Bereikalingų 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 
daugumų vartojimų Bąyer Aspirin. Apsaugok save 
pirkdamas tikrus. Bayer yra saugus. Visada tas 
pats. Visoso aptiekose.

kulį užgesinti.
Labd. Sąjunga gavo “ Ru

tų darželį“. Čia darbavosi Pr
Gelažius ir K. Ivanauskas. Į Taupymas. Į

išuksteris. Jiems sustojus pa-įjjein ]abaį pasisekė itin pas-1 Stojo taupymo per gavėnią! 
i ilst ti grojo per radio, kurį į- j<utinį vakarą. Netikėtai daugi arini jon visa eilė senesniųjų

jie susilaukė pas save svečių, i žmonių ir mažųjų vaikučių.
Puikaus pasisekimo prie Taupymo vaisiais manoma pa
“Rūtų darželio” turėjo biznie
rius J. Kailiukaitis. Bet su

niversitetui atsisakius priimti per vįsas dienas grojo orkes- 
jį į prolesorius, jis pasisakė +ra ja sudarė Pr. Bildvidas, 
eisiąs ir gana universitetan | p Varašius, P. Vaitkus li

draugas Iposkaitų apie 
itvti.

Vvtauta skai-'

kuti Roekfordo lietuviai tą o-
' balsį “nota bus palaidota’’ 

i vvkdins.
1.

įtaisė St. Valiulis. Kas tik no-
Chicaga. — Komunistų pa-i rojo — seni ir .jauni smagiai 

vyzdžiu, visi žvirbliai čia su-Į patrepsėjo.
Moterų Sąjunga turėjo sa 

vo “rojinį kampelį”. Ai kiek

lemti mokykla. Darbas eina 
sparčiai. Da tik pradžia, o 

kiek jis ten partnerių rėmėsi, j jau vaisių matyti.
gavėnią, kurioj nevalia ves- j,)S ten turėjo įvairiausių siu- tai nesuskaitysi. ' Išrodo, kad Roekfordiečiai
tuviu kelti, o jie negaus ry-i vinių iv šiaip daiktelių! Sun- Žinoma, darbininkams --įtik taip sau žaidžia. Bet jie 
Žiu, kuriuos “labdariai” bar-,ku butų apsakyti, o tuo labiau Ibiznio jomarkėlyje vedėjams | nepaleidžia iš atminties rim-

šaukė mitingą ir išnešė griež
tą protestą prieš užstojančių

BAYIII 1SPIIIIV
Aspirin yra t radę žymė Bayer. Fabriko Monoaceticacidester Salipylicacid

Į DARBAS
......— DARBININKŲ SKYRIUS =

MAŠINOS IR JŲ 
AUKOS.

Nuo naujai išrandamų viso
kiai gamybai mašinų daugiau
sia nukenčia darbininkai. Nau

to, veselninkams einant iš aprašyti. Čia “biznyje” vado- 
•ažnyčios. j vavo M. Šaut i lienė, M. Jaselio

. ........ 11 —-Iniutė, P. Aitutienė, Vaitkienė,
M. Budvidięnė.

Jos puikiai išsirėdė savo ' 
kampelį ir išsidėstė savo pre- 

*;kes. Tuomi daugelį jos vilio-
----------- į,jo. Čia jų gudrumas.
ta, kad tobulinama buteliams i Kale jų prie ilgo stalo veikė į 
siūti mašina. Mat, jau išrasta, šv. Vardo draugija. Čia va-; 
bet dar negalima atatinkamai Įdovavo M. Sautilas, K. Iva- , 
atlikti dariu). Kaip tik tos' L i

bumasinos Dils įtaikytos į bate- i 
liti dirbtuves, čia vėl dešini', 

jų mašinų išradimai, supran-jtys tūkstančių darbininkų, bus; 
tania. vra pažanga. Ir štai priversti pasiieškoti kitų dar 
tos pažangos aukomis yra ne
kas kitas, kaip tik darbinin
kai. Įtaisius kur dirbtuvėje ko 
kia nors naują darbui atlikti 
mašiną, žiūrėkis, daug darbi
ninkų netenka darbo.

Visi pripažįsta, kad tų ma
šinų išradimai yra labai ge
ras dalykas. Mašinomis viso
kis uarbas geriau, sparčiau ir
pigiai, atliekamas, liet kelel iais metais visko perdaivg' I’hl,,,,p? Milk

nesirūpina, ką turi pagaillinta, ko 
darbininkai.

biį,

MOTINOS
IŠMOKSTA VARTOTI 

MAGNESIJĄ
Šiandie visose pramonėse į- <

stos tokios ar kitokios ma- i
šiuos, kurios užima daugelion, tąsymų

darbininkų vietas. Mašinomis ven,tl- r/jmens ėdimą, -rytinę ilgų":
prigelbsti virškinimui, švelni liuo- 

gamyba yra g’reita. Trumpu suojanti veikmė užtikrina regulerį
. .. • • , . viduriu išvalymą,laiku paganiinaina \isko net plumps Miik of Magnesia yra ge- 
perdaug. Jei šiandie darbų ,resnls. "ž lirne wa,er P“““8*™*

— puikiai pasisekė, nes atsi to tikslo, 
lankė daug žmonių. Raporteris. TIESIAI | KLAIPĖDĄ

Nuo pradžios nefitumo 11:1 vaikas 
. nujunkinamas. Tai laikas, kada .

Vestos tokios ar kitokios ma- Phillips Mllk of Alagncsia moterims!

šaukštuko 
pusę pain- j

v. ... . . tės Ūme water. Jis yra lengvas, ne- I
lUasillOlllS, kuriomis praeitais kenksmingas ir veik be skonio.

of Magnesia viso- Į
... „„ aptiekose po 25e. Ir 50c. Visa- I
tUI1 pagaminta, ko nesuspėjama l,3a reikalauk tikro, daktarų pafvlr-j 

: ... . .. .'.v tint° pcr 50 ,nctp-nei namie išparduoti, nei į UZ-I -Milk of Magnesia" buvo Chas.
H. Phillips Chemical kompanijos 

I \ aizbos ženklas S. V. užregistruotas 
Į Ir jos pirmtnkuno Chas. H. Phillips 

Kiekvienam turi būt aišku, ;n»o 1875
)..... v. . ! DYKAI; motinoms i.r busiančioms

i •• -j (kati IVail'ių masinu išradimo ir motinoms: “PsefuI Information”ras,.„„.s.., ka„, z„„,,„as ,sra-. *
dejas Edisonas reiske noro.! ' ,lr kūdikio. Kreipkis J 1 hillips Co

kol-ka? 
ve i k t i t it 
mašinomi 
mi.

Kituomet teko skaitvti Įnik

is < bubu išstumia-

karvės pieno kūdikiui, 
permaža, reikia UŽ tai dėkoti u/.tenka ten.kur reikia

•ienius išsiųsti.

kati kas isra> 
minti vyriškiu

reiske noro, 
ų mašiną ga- 
viršutinim

negali sulaikyti. Kaskart vis,117 irudson st. New York, n. y. i
. (langiau visokiu mašinų bus

<'l'a -v i

... z • , , . , • • I išrandama ir vis daugiau dar-’ buzius (siutus). Anot jo, |uu , . .
. , ... , »• bininku neteks darbų,butų laikas turėti tokią inasi-l 

rną. Į \ ieną mašinos galą tu-j Kad taip, lai butų jau lai-!
rėtn Imt įleista gelumbė ir kas šalies viršūnėms ištikro 

‘ ' .... !per kitą mašinos gula turėtą pagalvoti apie šimtą tūkstan-' 
išeiti dailiai pasiūti drabu-Įčiii darbininkų likimą. Turi' 
žiai. Jei šis Edisono troški- Dut surasti jiems nauji darbai 
imis išsipildytu, dešimtys tuk-jir užsiėmimai. i
staričių rubsiuvių net< klų dar Ši šalis didžiai turtinga. Kai 
bo. Negali Imti dviejų nuo-i po tokioj neturėtų Imt ma- 
nio,nit,i apie tai. I\«l tokia ma-įši.nii aukų. Mašinos ne muši-, 
širm ateity negalėtii būt iš-' nos, liet kiekvienas sveikas 
rasta. žmogus privalo'gauti darbo. ,!

JI yra visai dykai.

Antini įnik naščiuose paskėlė D. C.

JUS PRIVALOTE
Turėti Saugumo Skrynelę

Kiekvienas įstengia turėti saugumo skry
nią dideliuose plieniniuose voltuose šiame sti
priame banke. Skrynelės pasirenduoja pigiai 
po $3.90 metuose, kas atseina po mažiau, ne
gu po le. dienoj.

Jei turi kokios nors vertybės popierių, tai 
nerizikuok. Jums tereikė* tik kelių miliutų 
jūsų laiko kad atnešti juos į bankų ir sudėti 
juos į jūsų privatinę saugumo skrynelę.

Jums nieko nekainuoja pamatyti mūsų vol
tuose įvairaus didumo skrynelės. Ateik šian
die, kaipo svečias, ir paklausk bile valdinin
ko parodys jums saugumo voltus.

CENTILM^ffir^BANK
A TRUST COMPANY

UlOWest 35 th Street 
ASUteBank • • • • AClearing HouseBink

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600

uamcL u

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

ZEMI.VVSIOS K\1X(>« TIPINIAI 
Į KLAIPĖDĄ

Trečia kleaa į vienų pusę J 107.00 
Trečia klesti į abi pusi .... *181.00 
Turlst. trečia kl. į vienų pusę $123.50 
Tur. treč. kl. abi pusi (min.) $204.00
Cabln k lesa .............................. $142.50
l'Ž VAIKUS; Nu-o 1 iki 10 metų pu
sė kainos.
UŽ KŪDIKIUS iki 1-nų metų $5.50 

Vadžios Revenue ir Head Tax at-
skyrium.

TANKUS IŠPLAUKIMAI LAIVV 
STAČIU Ifi KLzUPĖDOS

IŠPLAUKIMAI LAIVU
Iš NFAV YORKO:

8 Kovo . . . “MTVANIA”
3 Balandžio . . -ESTONIA”

17 Balandžio -LITUAMA”
1 Gegužės . . -POLONIA”

17 Gegužės . . -ESTONIA”
26 Gegužė*!) . “I.ITIANIA”

SMAGIAUSIA IR PATOGIAUSIA KELIONĖ
Del Informacijų Ir laivakorčių kreipkitės tuojaus 

pas savo vietos Agentų 
NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENU

BALTIC AMERICA LINE
315 S. Dearborn St.. Chicago. III. 8 Bridge St., New York. N. Y. 
Union Trust Bldg.. I’ittsburgh, Pa. 610 St. James St., Montreal, Can.

Ralstng the Family- »e<iaiv0 a hat to knfcvv'ivnit Pa'3u»a$ thinking aboutt Flsher

fitL. FiSH- 
HookS' THiS 

. AIUT mo PUk£«t 
k t5g!
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CHICAGOJE
DOMĖS. Vėliau

vyks.
pranešiu,

Šiuomi

tikietus, tat pilnas raportas tie lietuviai, nes bus parodyti 
atidėtas kitam susirinkimui, “sampel” balotai ir duodami

RADIO žžž.

Brighton Park.
noriu kreipti domę tėvų, ku
rių vaikai turi pradėti mo
kyklos lankymų'.

Didžiausis tėvų luitas — 
tai yra jų vaikučiai. Protingi 
tėvai protingai myli savo vai
kus ir išmintingai juos auk
lėja. Kad turėti tikra pagel
bų auklėjime, lietuviai katali
kai prie kiekvienos parapijos 
turi savo mokyklų su tinka
momis auklėtojomis (mokyto
jomis).

Mažam kūdikėliui labai rei
kalingas tėvų išmintingas pa
tarimas ir parinkimas tinka
mos mokyklos, nes jis pats 
apie tuos dalykus nieko ne
išmano.

tinkama lietuvių katalikų 
vaikučiams mokykla yra pa
rapijos mokykla, kur teikiama 
jam ir mokslas ir išauklėji
mas. Jokia kita mokykla ne
turi to ir negalį duoti jau
nam kūdikėliui, kų duoda pa
rapijinė mokykla. Viešoje mo
kykla, kad ir norėtų, negal' 
kūdikiui duoti tai, kų duo
da parapijinė mokykla. į vie
šų mokyklų renkasi vaikai į- 
vairių tautų ir tikėjimo. Ma
žas kūdikis, papuolęk į tų mi
šinį, labai greitai gali būti su
gadintas.

Taigi, kuriems rūpi švieses
nė vaikų ateitis, tie leidžia 
juos j parapijinę mokyklų.

Namiškis.

kada ji

Pelėda.

Antanina Žolynienė, gyve
nanti 6709 Archer ave., perei
tų mėnesį taip nusilpo regėji-

Padaryta paskutinis nutu
rimas kas link klubo konsti-

BRIGHTON PARKO ŽINE 
LĖS.

paaiškinimai.
Keikia pasakyti, kad mūsų 

tucijos. Nutarta duoti į t klubus gan smarkiai auga. 
spaudų. Atspausdinus konsti- Per du pereitu susirinkimu
tucijų klubo nariai galės įsi
gyti, kati žinotų klubo tiesas, 
l’ž konstitucijų kiekvienas
narys, norėdamas įsigyti, tu- i kauskas,

prisirašė 20 naujų narių; lv. 
Kūgis, M. Kūgis, J. Mende- 
lis, O. Mendelienė, J. Vil-

Benekaitis
Andruške viči us,

Town of Lake. — Piktada
riai labai baisiai sudaužė gal 
vų Vincentui Petrauskui. Gu
li County ligoninėje.

X Kovo 1, 2, 3 d. parap. 
salėje įvyko bazurėlis, kurį 
rengė Labdarių Sų-gos 1 kp. 
Mažai atsirado tokių, kurie 
parėmė labdaringų darbų. Be

ll. Valatka, S. veik tie patys rengė ir rėmė.
Petraitis, A. Petraitienė. 

Dauguma North Side lietu
vių kalba, kad mūsų klubas 
yra grynai demokratų. Netie

.1
mu, kad priversta buvo aplei- rėš mokėti 15 d., bet jsigiji- įSalukas, F. 
sti savo liurbi} ir turėjo pasi- mas konstitucijos palikta lino-j K. Šerpetis, 
duoti kataraktų akių operaci- sai narių valiai.
jai ligoninėje vadinamoje ! Išrinkta “Konsuleris”, ar- 
Illinois Eye and Ear Tnfinna- ba ofisas (t Red.), kuris tū
ry, 124 So. Peoria Str., Cor. rėš savo pareigų atlikti sąži-
W. Adams, Eye Department n ingai: turės pildyti klubo Įsa. Klubas neturi nusistatymo, 
surgeon E. lt. Crosley, M. D. nariui pirmas ir antras pilie- 1 Kas už kų nori, už tų ir Irai- 
Akių operacija jau padaryta tybei įgyti pope ra s (aplikaci- suoja. Nėra jokio varžyme. 
27 vasario ir dabar gydoma jas) veltui. Nepriklausantieji [Gali visokių pažiūrų žmonės 
117 kambaryje. Ligonė1' malo- prie klubo to patarnavimo vėl- priklausyti. Kas kalba kitaip, 
nėtų, kad jos pažįstami ir tui negaus, turės mokėti. Sic nežino kų kalba, 
prieteliai jų aplankytų, nes asmenys įėjo į minėtų ofisų: J. ! visi lietuviai priklausykit 
turėdama akis uždengtas jau- Jankus, 1834 \Vabansia Ave., įxOrth AVest Side Lietuvių Pu
čiasi gana dideliame prislegi- (Tel. Brunstvick 0557), antras litikos klubui, 
me bei nykume. Lankymo vai. ofiso narys M. Kūgis, 1614 N. į p K. P.
kasdien nuo 2 iki 4 ir nuo 7 V incester ave. li(Tel. Brtins- ! .......... .... —I . .. į

i wiek 6330). Visi klubo nariai,iki S vak.
Rap.

IŠ LITHUANIAN — AMERI 
CAN POLITICAL CLUB 

OF THE NORTH 
AVEST SIDE.

kuriems nori tapti šios šalies 
piliečiai, įsitėmykit jų adresus. 
Jie patamaus veltui, 

į Pranešta, kad
klubo nary

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

specialistas 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrų, specialistą, ne pas kokį nepa- 
lyrėlj. Tikras specialistas, arba pro-

VielUlS lUlIsų feaorius, neklaus Jūsų kas jums ken-
AT l?uo-i< 1-iil-o llia’ ar kur skauda. t>et pasakys pats, 

’ 1 o > ‘ v ' po pilno išegzaminavimo. Jus šutau-
l inkimų paskirtas 7 “precenk- pys‘t laik4 lr pinigus. Daugelis kitų 

_______ -r> • • • • daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl-
to ’ sUlvŽlU. Kaginta VISI Į)L- to, kad jie neturi reikalingo patyri- 

North Side. - Klubo susi- lįečiai užsįreg.į.stiuoti, kad at- ^ųsuradymul žmosaus kenksmia-
įinkimas įvyko 3 d. kovo, pa- vjlliS rinkimams galėtų balsuo- Mano Radio — seope — Raggi.

vvntstinni Pirm I ’ . . X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi-dĮ JO. . tldlllLj. 1 . d. Įį lietuvius ir kitus gerus siškas bakteriologiškas egzaminavi-
Jailkui atidarius susirinkimų, |-.ln(lįJ.,4,1< U’nino-i rviiroi.Imliu mas krauJ0 atidcn£S man Jūsų tik- KailtiltultUS. J.dipgl pageidauja ras negeroves, tr jeigu aš paimsiu
perskaityta pereito susirinki- kad į ateinantį susirinki- jus gydyt1’ tal juaų sv,eiktta \sv- 

vur.ias sugryš jums taip kaip buvoA ,* • 1„ ,* • 1 1 VU..1U3 bugiya juius taiy nuip uuvu

mo nutaiimai, Kūne vienbai- mų-atsilankytų visi North Si- pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų sku-
siai buvo priimti, taip pat ir 
nepaprasto (exlra) sus-mo nu 
tarimai. $235 VERTĖ UŽ $82.00

X Serga .Juozapas Andži- 
kaitis, 4520 So. Hermitage 
Ave. Šaukė kunigų.

X Kovo 4 d. Šv. Kryžiaus 
ligoninėje padaryta operacija 
M. Lapinskienei, 5619 S. Lin
coln St.

X Kovo 4 d. mokyklos vai
kai, sudaranti Šv. Kaz. Ak.

rėmėjų skyrių, par. salėje su
rengė “Bunco” ir Įiasilinks- 
minimų Šv. Kaz. Seserų vie
nuolyno naudai. Pasisekė.

X Vas. 27 d. S. Jurgaitė 
susižeidė kojas. Gydosi namie, 
4622 So. AVood St.

X Kovo 9 d., Krenčiaus sa
lėje, Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų 
vietinis skyrius rengia pro
gramų.

X Kovo 9 d. ‘‘in eorpore” 
priims Komunijų 
tės Apaštalystės Maldos ir Į 

Nele. Pr. P. Š. Mergaičių so- Į 
daliui jos.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

14
23

Dominui J. 
Janiolioniui Petrui

Greičiausias

28
32
33 
37 
51

Lavonui Juozui 
Malakawskiui P. 
Martinkui AVilliam 
Peceliunui 
Sulciui FraJik

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ-PŪSLĖS 

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
nariai dr- i Medai Haarlem Oil buvo pripa

žintas gyduole dėl šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai’’ vardo kiekvieno
je dėžutėje.

„tVlANOIMHORf,.

HAARLEM OIL
A I ’ *“> t LES

X L. R. K. S. A. 160 kp. 
Nck. Prasid. parap. svetainėje 
turėjo vakarų su šokiais ir 
vaidinimais. Suvaidinta juo
kingoji komedija “Vargšas 
Tadas”, kurioje dalyvavo 
“Vargšas Tadas” — Jonas 
Mikienas, Tado žmona Ma
rytė — ponia Mikienienė, dak
taras — Šriupša ir tarnaitė
— p-lė Pakeltytė. Artistai, 
kaipo dramos teatro mylėto
jai, sulošė gerai.

Šokiai buvo gana linksmus
— lietuviški, griežiant žino
mam harmonistui p. Balsevi
čiui ir kit. Publikos buvo 
gana daug. Visi patenkini i.

X “Vytauto” teatrališka
sis klubas, antrų kartų pri
puolamai, šaukia visuotinų nu
lių mėnesinį susirinkimų, pa
rap. mok. kambary kovo 
(Mareli) 8 d., 8 vai. vak. punk 
tualiui, kadangi šauktasis 1 
kovo “special” susirinkimas 
neįvyko. Esant svarbių reika
lų svarstymui, visi nariai, y- 
pač naujai priimtieji, priva
lėtų dalyvauti.

Raporteris.

Ekzekutyvis Komitetas pa- Viskas,.kų turite tik užmo- 
darė pranešimų iš balio 19 d. kėt yra dikusis .balansas ant 
sausio. Pasirodė, balius pavy- $235.90 Radios.
ko. Gryno pelno liko $44.15.
Tas pats Egz. Kom. ir darink- 
toji komisija darė pranešimų 
iš antro balio, 23 d. vasario, 
kuris ir-gi gerai pavyko. Pu
blikos buvo tiek, kad nebuvo 
gulima per svetainę praeiti.
Tam baliuje buvę ir politikie
rių iš vietinės valdos ir iš • 
kitų kolonijų.

Ačiū komisijai, kuri taip1 
šauniai pasidarbavo. Kadangi 
da ne visi pinigai grįžę u*

vlo, žarnų, inkstų, odos. kraujo, ner
vų, širdies, rciimatiznio, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokių užsisenėjusių. įsi
kerojusią, chroniškų ligų, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas R urnas 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

iš visų elektrinių, gelžkelių Amerikoj. 
Greičiausias kelias į ir iš Chicagos. Vengk 
nepatogumų ir pavėlavimų... pavojų snie
go, ir lytaus ir ledo žiemos laiku važiuo
jant automobilium.

mo
bu-

STACIJOS
Su atvaizdais,

Graudūs Verksmai 
IR

Kai kurios Gavėnios 
Giesmės

Išimtos iš “Ramybė Jums 
' KAINA 10c 

Nauja Laida. Daug per
kantiems duodame nuolaidą

“DRAUGAS” PUB. CO. 
2334 So. Oakley Ave. 

Chieago, UI.

Tiktai $82.00 su S tūbomis. 
Dynamic Speakeriu, gražus 
kabinetas. Dykai guarancija, 
dykai lanipa ar radio benclius. 
Lengvus išmokėjimai, po $3.00 Į 
į savaitė. Dabar tiktai yra 

,g jums proga įsigyti tokių gerų 
radio. vertės $235.00 už $82.00 
su viskuo,

JOS. F. BUDRIK, ING.
2417-21 S. HALSTED ST.

Telefonas Boulevard 4705

TUBBY

Apsisaugokite užsikrė
timo! Gydykite kiek
vienų žaizdų arba įsi- 
hrėžimų su šiuo uenuo- 
dijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakte
rijas ir gydo.

From Youth to Age
Moteries gyvenime yra trys 
išbandymo laikai: kuomet 
mergaitė bręsta į merginų, 
pirmas gimdymas ir vidur
amžis. Tada I.ydia E. Pink- 
namis Vegetable Compotind 
gelbsti atgauti sveikatą ir 
gajumų. ų,

I VIII \ U. HINKHAM’S 
LH.I I ABU COMPOUND
I \ III A t PIAM Mt I». tO., I V N\. M \SS

Jūs Geriau 

Tą Atliksite

Elektriniu!

Naudokis musų Au
ti ngų ir Pasilinksmini
mų Biuru, 72 W. 
Adams St., Randolph 
8200. Nemokami pata
rimai apie autingus, 
tr i pus, pasi linksmini
mus ir moksliškas eks
kursijas po visų Chi
cagą.

Važiuok
70 Mailių
Valandoj

Del laiko, lėšų. ir informaciją amt visą trijų gelžkelių. tel. Randolph 8200

CHICAGO SOUTH SHOHE 
& SOUTH BENU RAILROAD

CHICAGO NOKTU SIIOIIE 
& MIIAVAIKEE HAlUItOAD

Į RYTUS ŠIAURĘ

CHICAGO AUKOllA & 
EI,GI V HAlUItOAD

(The Sunset Lines)

VAKARUS

SOUthshore
'( HLAGO 

AURORA .••.!? £į gin 

RAI t ROAD -----

Nekalto Plas. Šv. M. P 
torų ii
vo suruošus gražų 
programa. Atvaidinta senoviš 
kos vestuvės, kuriose dalyvu-į 
vo 14 žmonių.

Komisijų labai dėkingu lošė
jams (oms). laip-gi ir “ Lakš
tingalų” orkestrui, kuriai va
dovauja Al. Ktirbis. Pelno pa 
lapijai liko apie 30 dol.
Toliau draugija rengiasi prie 

parlv“bunco partv” savo naudai.

MANK VsJHoVJAS 
PltsCCD INA. ŽENMEL 
IUTHE BlOEBlOoO t>OG 
SHOW 8S ANAUENDANl

WH0 FoUMD Him 
WANDE.0lNC A80U1 THE 
BUitOlNt BASBttN PAtfEt 
UPOM 0V THE JUOtES 
AKO 8ECAUSE THEV 
HAO AlEVER 8EED&E 
SEEH A DOė LIKĘ HlM 
AvdAftDED A RfiilE, 
CARI2VIAJ6 it 
♦ IS. IN’ —

BUT, AS BANK 
PUT OM ExHi8'TtOM 
įsi EBRoa And so 
ZtCT LISTED, HVS 
CAttMCRSHiP (S 

UNJKNOUJAJ.

OH. HO.HO.HO 
TEU. tHAT To THE JUDC.E 
THIS IS A THOBOVGrt 8RW> 
DOG* MJURS VMAb JUST 
some ole MoAx:aeL • 
STEP ASIDE PILKUME 

IMIS 8EAOTV A LITTLE 
T&5T OP Ali' DOVOlO THE 
AISLE FOP

riank Doe» Hi» Stuff.

I 8ETCHAM
'HE tS S0 M'f 
D0& AKJ'ICAN 
PPOUC IT- 
CLL 00 ANV 

~HIM6 ITELI 
HlM TO

I



PenlvtuJienip, Kovo 7 ct, 1933
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CHICAGOJE jDaktarassusekė,kad
moterys ir vaikai labiau

serga, negu vyrai

R«g Tel. Ml«ww utį

DR. R. C. CUPLER
OTDTTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 34-tas Street 

Telef. Canal 1711-0241

Valaudoe: 1 lkl 4 p. p. Panedėllate 
lr Ketvertais vakare

daktarai

DIEVO APVEIZDOS PAR. įklausius komisijų raportų, pa- 
ŽINUTĖS. j aiškėjo, kud šio susirinkimo
----------- 'svarbiausias tikslas pasitarti

Praeitų sekmadieni parūpi-'dėl būsimų rinkimų ir išnešti:
jos choras, p. K Saboniui va- bendrų klubo nusistatymų. I Kuipo šeimyninis daktarus Monti-
v ? i • * . celloj, III., visus žmones, ne jų daų,
dovaujant, buvo surengęs gra- Tuo reikalu kalbėjo adv. «I. Dr. cuidweii turėjo savo globoj. v . . . ‘ | ... 1 v 1 A • Iii- • Didesnė pusė jo pašaukimų buvozų vakurų, kurio programas . Grisius, kandidatas j lliiuois prle motwl| įr VUikų — ms jie daž- 
sundfjo iš graži,, dainų, dva- (valstybė,, lagislatiiru. L. ši-
ju komedijų ir vieno įspudin- niutis, “Draugo” redaktorius, skaudėjimai, aitrumas ir visuose 

» i . , . atsitikimuose reikėdavo nusllaukinė-go dramatinio vaizdelio. \ a- auv. B. Mast (Mastauskas) jimo. Jie turėdavo užkietėjmus.

karo nuotaika buvo labai link-i kandidatas j teisėjus, p. l’ra-, pr^t?kos jtZ'susekė" lad uda*“^ 
kur 

pepsi- 
rtoti sa- 

Caldwell’s

sma ii- pilnai atitiko užgavo-' tapas, p. A. Radomskis, p. J), riausla pagelbėdavo jo receptas.
_ ! . . . . ... . . .raudasi liuosuojančios žoles su pniu sekmadieniui. Publika su-Į Gricius ir visa eilė kitų. Priei-1 nu. įsoj m. jis pasiryžo vartot

<■ šiliuko labai skaitlingai, kad ta prie išvados, kati geriausia Syr 
i

vo formula gaminti Dr.
Syrup Pepsin ir išstatė rinkon

didžiulė svetainė buvo kupinu. ! būs indorsuoti visus-lietuvius I vaistas tuoj sutiko visuomenes pa-
tankumo taip, kaip pirmiau Dr. Cal- 

O susilaikyti llUOdwe.Ho privatinėj praktikoj. Dabar 
. . . . .... i jau trečia gentkartė jį vartoja. TosindorsaVllUO kitų, neįžiūrint 'motinos, kurios duoda jo savo vai-
kokios grupės jie nebūtų. Kiu- jo *a^avo nuo savo motin,.e

r> t J i , Dirbdamose dienose kas sekunda kas
tikrai patenkinti ir išsiskirstė! bo buvo išrinkta komisija, i nors kur nors eina. jo pirkti. Yra

1................................... . . . .tūkstančiai žeiinyi\ų, kurios ncicio-
indorsavilliui inet nebūna be bulelio Dr. Caldvve-

B<: šios parapijos žmonių ma
tėsi daug svečių iš kitų kolo
nijų. Visi atsilankusieji buvo

knndidatus

Ofiso Tel. Vlrginia 0080
Rezidencijos: Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 Iki 4 ir 6 iki 8 v. v. 
Ncdėliomis nuo 10 lkl 12 ryto 

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

AT AGE 83

Telefonas Boulevard 1*81

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos: » lkl 18. 1 lkl t 

dien*. Ir 1:99 lkl 9:19 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ. 
Netoli 46th Street Chicago. III.

DR. J. J. KOWARSKIS
JYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Westera Avenue 

Tel. Prospect 1038 
Residencija 2869 So. Leavitt St 

Tel. Canal 2380
Valandos: 8-4 po pietų tr 7-9 v. v 

Nedelloj pagal susitarimų

Ofiso Tel. Victory 3687

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas tr Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

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

Tel. Canul 6764 Republic 8466

I

Ofisc Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA
su gražiausiais įspūdžiais.1 kati ištirti ir 
Daugiaus tokų vakarų, o pasi-Į rekomejiduoti kai 
sekimas bus užtikrinta

kiniuos

Vakar mūsų bažnyčioje pra
sidėjo jaunimui rekolekcijos, 
kurios bus šį vakarų ir rytoj. 
Konferencijos — pamokslai 
skiriami mergaitėms. Tuo pa

irs Syrup Pepsin ir mes turime daug 
šimtų laiškų, liudijančių tai, kad tas 

kandidatus (Snotv grupės), ii1c;Us tada, kai

vienok jų indorsavimas buvo
atmestas.

niekas kitas nepagelbėjo.
Nors moterims, vaikams ir seny

viems Dr. Caldivel Syrup I’epsiu y-

OFISAS
patingail tinka, tai vii nok jo Svel- I
nūs ir malonus veikimas padaro sa- 1900 S. HALSTED STREET 
vo ir vyrams ir sunkiai užkietėju- J
slėnis viduriams. Jame nėra nei o- 
piuuio, nei narkotikų, lodei tinka ir 
■mažiausioms kūdikiams. Vaikams 
jis patinka ir noriai jį ima. Galima 
gauti kiekvienoj aptiekoj.

NAMAI
4193 ARCHER AVĖ.

.Valandos: prieš pietus pagal sutartį 
i Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v.

čiu laiku AMaiiis suiengtos Įkandidatas į teisėjus 
konferencijos Aušros Vartų j
bažnyčioje. Šita dvasine puotai ____________
via surengta L. Nyčių Chic.
Apskričio pastangomis, už tų 
priklauso padėka šitos organi
zacijos vadams. Šj vakarų sa
kys konferencijų gerb. kun.
J. Jakaitis.

Dar kalbėjo p. Ji. Vanden- 
berg, Deneeiio grupės kandi
dato Į 15 vardo “comniittee-
nian’, atstovas ir Vltnas’munijos užsirašė Stasys Bu-'lvvių vaidu prašė Sesers Ur- 

čekas, Leonardas Rusgeisas, jšulės dar kartų sekančiame 
Rap. Vladas Lindbiažis ir Stasė i sekmadienyje scenoje (steičiu-

pradeda AVaukegane, J11. įjos parengimas gausiai atsi-
X Šeštadienio painokoms I lankiusiai publikai labai pati- 

ruoštis prie pirmosios šv. Ko- jko. Aušros Vartų klebonas da-
Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

' DR. H. BARTON

KOVO 9 D. PAS MUS.
Bubinaitė.

Gydytojas ir Chirurgas
Ije) pastatyti gavėniai labai 6558 SO. HALSTED STREET

X L’žgaveniii vakare Auš-įtinkančius vaizdus: “Ginčas Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare*■ I »
ios Vartų mokyklos Nekalto už Šv. Kazimierų ir Vilnių” , ---------.- ----

Ofiso Tel. Kedzie 0482 
Rezidencios Tel. Drczcl 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

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.

DR, A. RAČIUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAB 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, motetų ir vaikų

DARU OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliotais ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir x- RAY

2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

Phone Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartj

Tei. Lafayette 5793

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

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

L. Vyčių 4 kp. dramos rate
lis uoliai ruošiasi prie įimto 
vaidinimo, kuris įvyks kovo 
30 d. parapijos svetainėje. Ši
tas ratelis, kuriam vadovauja 
p. .J. Bulevičius, labai gražiai 
užsirekomendavo nesenai su
vaidinęs komedijų “Moterims 
neišsiineluosi”. Vaidinimas bu 
vo klasiškas. Taigi ir šiuo 
sykiu pamatysime tikrų me
nų. Bus vaidinama garsus vei
kalas “Norma”.

Town of Lake. — šv. Ka
zimiero Akad. Rėmėjų 1 sky
rius rengiasi prie vajaus, ku-‘ 
ris įvyks sekmadieny, kovo 9i 

i d., Krenčiaus svetainėj, 46thJ 
Wood gatvės, 7 vai. vakare, j

Vajaus programas susidės iš 
Šv. Kryžiaus mokinių orkes
trus ir žymių mūsų daininin
kių. Dainuos p-lė S. Jurgaitė, 
p. Pieržinskienė ir p-lė N.
Alauraitė. Akompanuos pianu 
p-lė S. Ivaškevičiūtė. Grieš 
tris broliukai Metrikai. Taip
gi bus juokinga komedija:!

(John Bagdziunas Borden)
“Dvi kūmutės”, kurių loš p-j ADVOKATAS
lė X. Mamaitė, p-lė A. Ma- 105 W> Adams St. Rm. 2117 
žvikaitė. Kalbės Centro pir-

Prasidėjimo mergaičių draugi-j ir “Snukius gyvenimo Kry- 
. -'žius”. Mat, sekančiame sekma

ADVOKATAI

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St.. Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-8 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

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

Pėtnyčios

OPTEMITRISTAI
jdienyje Šv. Kazimiero Akade-!' 
nii.įos lt) skyrius Aušros Var-Į 
tų svetainėje rengia vajaus j 
vakariene.

‘DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI- 
CIUS NUOLAT AUGA. 

APŠIMOKA SKELB
TIS “DRAUGE”

JOHN B. BORDEN ; DR. W. YOVAISH

įiiininkė p. Nausėdienė, dva- 
Šv. Kazimiero Mergaičių į !Sįos vadas, didžiai gerb. kun.

Akademijos Rėmėjų vietinis a. Linkus ir kiti.

Tclephono Randolph 6727

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

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

rHYSICIAN And SURGEON 
Valandos: 11-12 ir 2-4; vakare 7-8. 

Šventadieniais ir nedėlioj pagal
, sutartj

Office R. 1009 Talcott Bldg.
Office I’hone Forest 8976

Res. So. Main R. R. 7

Res. I’hone Forest 8949 
ROCKFORD, ILL.

skyrius praeitų sekmadienį Rėmėjos privalo susirinkti
pasiryžo ypatingu būdu l>asi-Įkovo y 7;3() rvto luokyk. 
darbuoti šiuo metu visur ren
giamam Vienuolyno vajui.
Gerb. klebonas prižadėjo leis
ti palinkti aukų bažnyčioje,jintencija.

los kambarin, iš kur eisim į 
“in corpore” prie Šv. Komu
nijos Šv’. Mišiose laikomose

Tel. Victory 6279

DR. G, SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

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

Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.

turbut kovo 16 d. Taip pat] 
jaunimas, gerb. Seserų auklė
tiniai, trumpu laiku surengs 
gražų vakarų šitam kilniam 
tikslui.

X V asario 15 d. \ Dievo Ap-!.j K.veizdos kolonijų', apleido K. .I biZielė. Išvažiavo į Lietuvų.

2 valandų po pietų įvyks 
susirinkimas. .Prašomos visos 
narės atsilankyti kuoskaitlin- 
giausia, nes yra daug svar
bių reikalų svarstymui. Nepa- 

jmirškite siigrųžinti laimėjimo

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonu Canal 2552

Valandos 9 lyto, iki 8:00 va

kare. Seredmūs ir Pėtnyčio
mis nuo 9 iki 6.

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS
4740 Dorchester Avenue

Tel. Drezel 6323 
Vai.: 8 iki 10 ryto

6-8 vai. vakare

nygutės “Clmnce Books”, ar
a priduokite vajaus vakare, j

Rožytė.

Ofiso lr Res. Tel Boulevard 6911

DR. A. J. BERTASH
34b4 SO HALSTEI) STREE1 

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

Ree 8201 S. WALLACE STREET

Tel. Hemlock 8161

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

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

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

OR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

3416 Weat 69 Street
Tai.: 9—12 ryte. 1—4 p p. 4—9 

▼. v. Nedėlioj susitarus.

DENTISTAI
Office Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

l’rieš du metu jis buvo par- 
važiatęs Lietuvon, apsivedė, 
imli ko moterį, o pats atgal at
važiavo. Buvo žadėjęs niolerę 
atsitraukti, bet kaip dar blo
gai (klibai einu, sako, verčiau 
Lietuvoj nusipirkus ūkę žemę 
uiti, negu Amerikoj būti be

WEST SIDE ŽINIOS.

Veronika Vavrinkienė šv.9
Antano ligoninėje 200 kamba
ryje ryt dienų turės labai pa
vojingų vidurių operacijų.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS
4631 S. Ashland Avc. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockivcll Street 

Toief. Republic 9723

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washlngton
16-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 442 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimų kurto 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractua 
Atitaisau trumpą regystę lr tolimą 
regystę.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams

Valandos nuo 10 ryto lkl 8 va- 
i kare. Nedėllomls nuo 10 ryto lkl 
Į12 po pietų.

Tel. Canal <222

DR, G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavitt St.)

Valandos* Nuo 9 lkl 12 ryto 
nuo 1 lkl 9 vakare

Seredoj pagal sutartį

Gydytojas 
REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 3688

Ir Chirurgas

Nedėllomls j 
Susitariu !

Kainos pigesnės, kaip kitur

<712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

X Šiandien vakare Aušros 
durim. Sutvarkė savo turtų ir Į Vartų bažnyčioje tuojau po 

Širdies V. Jėzaus vakarinių 
pamaldų lygiai 8 vai. bus an
tru kart vaikinams konferen
cija kurių laikys kun. P. Vai
tukaitis, o ryt vakare konfe
rencijų laikys kun. J. Jukai-

Miež-'tis.

išvažiavo.
Rap.

J. P. BVAiTCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampu Miehigan Avė. 

Tel. Pullman 5950 lr 6877

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

Tel. Kenwood 5107

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

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

IŠ POLITIKOS LAUKO.

- Praei

Mleato Ofise Pagal Sutartj:
127 N. Dearborn Street

Roome 928 lr 936 
Tel. Franklin 4177

Marąuette Park. —
to trečiadienio vakare
laiškiu
West

olise (vyko ‘South X Uyt paruošimo prie Pir-
\iiierican Lithuanian mosios Šv. Komunijos aiti-

l’oliticiil Club” susirinkimas, mintiems iš šalies pamoka
į kin i atėjo skaitlingas narių bus 8:30 vai. ryto Aušros Var- 
būrys. Susirinkimui vadovavo jtų mokykloje.
p. J.ociiitis, klubo pirmininkas. X Marijonų Misijonieriai

Perskaičius protokolų, iš- gavėnios šv. Misijas tuojaus

Telephone Central <936

F. W, GUERNAUGKAS
ADVOKATAS

286 North LaSalle Btreat 
CHICAGO, ILLINOI8

Mae 6:66 Iki t vai. vak.
«eal Office: 1906 So. Union Ava.

Tel. Roosevelt 6716 
▼ai auo 6 IMI I vaL vak.

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščlo aptis- 
kos) po nr. 2423 Wc«t Marąuette Rd. 
Valandoa: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Pronpect 1030.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. <641 8. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1920. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 66 00 So. Artesian Avė. 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

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

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

Telef. AI idway 28S0

Tel. Boulevard 1401

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

3343 SO. IIALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.

7—9 vakare

j DR, HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 81 
metus kaipo patyręs gydytojas, shl 
rurgas lr akušeris.

Gydo staigias lr chroniškas Il
gas vyrų, moterų lr vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Milwaukee Avenue
Utarninke, Ketverge, SubatoJ 
Nuo 10 ryto lkl 8:30 vakare

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

Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 

4193 Archer Avenue

Rez. Tel. Lafayette 4365

Ekspertus tyrimo aklų lr pritaikymo 
akinių

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

Pastebėkit mano Iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto lkl 8:30 va
karo. Seredomis nuo 9:30 iki 12 v. 

ryto. Ncdėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 3
Phnne Canal 0523

Boulevard 7689 1025 WEST 18 STREET
Rea Hemlock 7691 VALANDOS: Nuo 19 - 13 piety

DR. A. P. KAZLAUSKIS
D E N T I 8 T A 8 

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

nuo 6 ik, 7:39 vai vakare
Tel ofi.^o Canal 3110 Res Ho Shor>
2238, arba Randolph 689S

Tel. Armitage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Dantistas
1608 MHvvaukee Avė.

Kampas North Avc.
Northwest Tower Bldg. Room 3 99

▼ai.: 9—12 ryto: 1—8:30 vai. vak.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8269
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dieną.
Nuo 1 Iki > do piety.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 19 lkl II dieną. <
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GRABORIAI:

S. B. L1PUACnAWiCZ
Lietuvis Graborlus 

Patarnauja laidotu
vėse ltuopigiausia. Bei 
kale meldžiu atsišauk- 
tl, o mano darbu busi
te užganėdinti.

Tel. Eoosevelt 2 515 
Arba 2516

2314 W. 23rd Place 
Chicago. Iii.

BALSAI DEL “DRAUGO” IR THE PEOPLES FURNITURE 
CO. DUODAMŲ PROGRAMŲ.

Programai duodami kiekvieno pirmadienio va
karę nuo 7 iki 8 vai. iš radio stoties WHFC.

ŠIANDIE. į nok ienė, p. Miksa, p. Alaus- DR. J. SAKALAUSKAS — 
I ITALIJĄ

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAG R ABU VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Tardo 1741 lt 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct. Cicero 

Tel. Cicero ?794 
SKYRIUS

8201 Auburn Avenue 
Tel. Boulevard 3201

J. F. RADZIUS

Gerb.: near future.

Pas p. Maškij teko klausyti! Tbe entire program was ve- 

“ Draugo” ir Peoples Kurni-py entertaining. 

ture Co. programa iš radio

WHFC.

Didelė garbė Aušros Vartų 

parapijos chorui ir jo vadui p.

J. Brazaičiui, kuris taip ge

rai yra išlavinęs chorų, ir to

kias gražias dainas dainavo.

Bravo! ir jums, AVest Side 

mergaitės ir vaikinai už gra

žų dainavimų. Tuomi mūsų 

tautos vardų garsinate po pla

tų pasaulį ir už tai tauta bus 

jums dėkinga.

Susitinku dirbtuvėj su kita

taučiais ir jie sako, kad gra

žiai dainavo. Tegyvuoja “Dr

augas” ilgiausius metus, o 

Peoples kompanija tesulaukia 

tuksiančius naujų kostiumerių.

J. Blankus.

Sineerely

Margaret Hardman.

Gentlemen:

Monday nigbt I bappened 

to turn in on yonr broadeast 

of Lithuanian nmsie. given by

Svarbi Vyčių “Dainos” cho 

ro repeticija kantatos “Sep

tyni Žodžiai nuo Kryžiaus”. 

Visi choristai ir choristės bū

tinai susirinkite laiku — S 

vai. į Atark AVhite parko sa

lę. Kovo 16 d. jau čia pat. 

Reikia gerai prisiruošti.

Valdyba.

bužių štorų. Dabar jisai turi 

gerų prekių vyriškų, moteriš

kų ir vaikų už prieinamas kai

nas.

Maliavojinio kontraktori us

Our Lady of Vilna C11 ure 1 r Petras Grybas, 6127 So. Ma- 

Clioir. Tbe chorus vas veryiplevood avė., dabar netrukus 

good and I enjoyed tlieir bus “busy”, nes jis gauna 

songs and tbose of tbe va- J mallavoti tuo? namus, kuriuos 

rious soloists, būt the solo lietuviai kontrak t ori a i pasta- 

given by Miss Adei (Adelė to.

kienė, p. Grišius, p. Yaitekaus 

kas, M. ftedienė, B. Abroinai- 

tė, p. Dalkus, p. Stenkienė, p.

Janušauskienė, J. Čepulienė, 

p. Beržinskienė, L. Šimutis, 

kun. Karalius, K. Nausėdaitė.

Kitos aukos smulkiomis.

Visiems gerbiamiems sve

čiams, mūsų prieteliams ir rė

mėjams, už išreikštų mūsų 

Akademijai palankumų ir au

kas nuoširdžiai dėkojame.

Kaip praeityje, taip ir dabar 

jaučiame nuolat Jūsų gelbs- “ Id. Štime” rašo, kad valst.

tančių rankų, remiančių mūsų liaudininkų šulas p. Kvieska 

reikalus ir dėlto Aukščiausio pakviestas į finansų ministe

rijų. Jis greičiausiai Ims pa

skirtas pensijų skyriaus vedė- 

“R.”

kalinis per radio ir taipgi tu
rės prakalba?, visose miesto 

daivse.

Viešpaties maldaujame, kad 

Jis ir Jums taip visuomet pa

gelbėtų.

Dėkingos,

švento Kazimiero Seserys.

PIGIAUSIAS LIKT. GRABORIUS. 
CH1CAOOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabu U- Į 
dirbystės.

OF5SA8

I listened to tbe broadcas- 

ting by yonr clioir lašt Mon

day evening and enjoyed it 

very mucli, espeeially tbe so- 

jlo by Miss Adele Šauliutė.

«<8 west 18 st. i Wo«hl be very glad to

Tet canai «i74 ]iear ],er (Sing again in tbe 
BKY RIUS: 8288 ° °

Šauliu tė-Red.) vas one, vbicb 

in my judgement deserves 

praise.

Miss Adei possesses a voicę 

of unusual ability. It is round 

and full and as tonai ąuality. 

1 hope ve my bear more from. 

this young singer over this 

station.

Hoping you vili see fit to 

broadcast again at an early 

date, I am

Very tiuly yours,

P. Clark.

PRANEŠIMAI.P-no Antano Kartano vais

tinėj po num. 2557 W. 6!)

st., Kalima gauti pirkti “Dr- Akademijos Eemėjlt 2 sky- 

augt)” atskirta nuo,anais. jvvks sllsirinkinms ftv.
šiuo tarpu-mus,! kolonijoj Jurgio pat, fni,.k

pasklido maloni žinia apie 1Tiamu 

tai, kad. kovo 16 d. prasidės

Bridgeport. — šv. Kazmue-

šv. Misijos, kurias ves pralo- Prašome visų rėmėju skait-

tas Mkciejauskas, svečias iš lingai atsilankyti, nes turime 

Lietuvos. 1 aptarti daug svarbių dalykų.

Šioje kolonijoje katalikišku!TulinM luUirengti prie va- 

laikrašeių. ir knygų platintojai •lnus’ lr k"' r<‘lkal,u'

pradėjo savo darbų ir tęs 

per visų gavėnių.

,p. Vietinis.

Valdyba.

Halsted
Vlctory

Street
4888 Aukos.

Dr. J. Sakalauskas, užsie

nio reikalų ministerijos refe

rentas Tautų Sujungęs reika

lams, gauna naujų paskyrimų 

Italijon atstovybė. Dr. A. Tri

makas gavęs naujų paskyri

mų — Lietuvos atstovyb. Sto

kholme sekretorium. “K.”

NAUJI PASKYRIMAI

Galvos Skaudėjimas
ir

ŠALČIO SLOGUČIAI
GREITAI PALENGVINAMI 

su
O KAN(ILIN E MI I.T IJLIAIS 

prirodyti saugus per 30 metų 
NETIKI NAltKOTE Alt OPIATU 

JI St Al‘Tl ŪKININKAS PARDA 
VINČ.JA IK REKOMENDUOJA 

■«/A OKANGEINK
lvC miltelius 25c

jn.

KALBĖS PER RADIO.

Del geriausios rųSies 
tr patarnavimo, šaukit 

GREEN VALI.EY 
PRODUCTS 

Olselta šviežių kiauši
nių. sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes Beturi
me Išlaidu užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.
3307 Auburn Avenue

CHICAGOJE
JUDA, BRUZDA, RENGIASI į giasi. Taigi, teks matyti.

Kas jau turi tikietų nusi

pirkęs, laukia 16 d. kovo, o 

kas da neturi, skubinas įsigy

ti, nes gali pritrukti.

Girdėjau, kad tų diena bus 

iškilmingiausia, taigi, ar rasis 

i tokiu žmonių, katrie nenorėtu

jami. Kalbama, kad bus kasjlų wkllm»y matyti ? Visi ma- fcevįjąUS) b Naujokienė, O

North Side. — Visi juda, 

bruzda, kalba apie 16 d. ko

vo.

Ir delko taip žmonės įdo

mauja, tuo dalyku?

Tikietai sparčiai pardavinė

nors nauja, kad taip visi ren-

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

Tel. Vlctory 4088-89
Res. 4424 S. ROCKAVELLST.

Te!. Virginia 1290

tys, kas iš anksto tikietų įsi

gyt

Sakoma, kad po gero veika- 

į lo ir šaunaus vakaro atsiran

da žmogui daugiau energijos 

darbuotis. Taigi bukit visi 

tam vakare. Nepamirškit, kad 

vakaras bus kovo 16 d. ,

11 vardos, lietuvių demo

kratų klubas, laikys mėnesinį 

susirinkimų 8 d. kovo, Mildos 

svet. 8 vai. vak.

Šv. Kazimiero Akademijai, Klubo nariai, ir visi kurie Į 

per metinę Rėmėjų vakarienę, j domisi lietuvių veikimų Ame-j 

vasario 23 d., vajaus atidary- Ij-jkos politinam judėjme, prašo 

mui sudėjo aukų sekantieji: imi dalyvauti viršminėtain su

po $10: J, M. Pralotas J. siri-nkime.

Maciejauskas, Gerb. Tėvai klubo rašt.
Marijonai. -------------------------------

Po $5: kun. A. Baltutis, kun, The K of L girls basket 

F. Vaitukaitis, kun. I. Albavi- bąli gailies of Friday. Mareli 

7 will.be postponed because 

of the Spiritual Retreat. Tbe 

gailies will be plaved later i n 

tbe season.

President of tbe League

Frances Graibus.

čius, kun. A. Linkus, K. But-

Kasmaųskienė,?vA. Beinoraitė, 

Moterį} Sųjungos 67 kuopa, 

Marąuette Park, Šv. Barbo

ros draugija, Marąuette Park. 

$3 aukojo: K. Gruzdys.

Po $2; kun. P. Gasinnas, A. 

Nausėdienė, p. Judeikis, p.

Dievo Apveizdos Parap. —
Susivienijimo Brolių ir Se-

Mrs. Rutli liauna McCor- 

įmiek, republikonų kandidatė 

j Suv. Valstijų senatų, savo 

kampanijų per raibo pradės 

šeštadieny, kovo S, 7:15 vai. 

vak. per stotį WJJI).

Ji jau veik visa Illinois vai
si, ių apvažiavo su agitacinė
mis prakalbomis, kuriose gvil
deno farmų ir tarptautinius 
klausimus, (’liieagoj ji svars
tys klausimus svarbius Chica
gos miestui apskritai ir dar- 
1 iuinkams ypač.

Pirmadife.ųy, kovo 10 d. 

Mis. MeCo’inik kalbės pe: 
radio per -tol: AYLS S \a’. 
vak. Po to ji dar daug sykių

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj
Pėtnyčioj ir Subatoj, Kovo 

7, 8

•PLAYING AROUND“
Dalyvauja Aliee AYliite ir kiti 

garsus artistai.

Vitaphone Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios.. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

luksinių lr sida- 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio, pianų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8888

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 6528

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namą Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

MORTGEČIAI-PASKOLOS

PARDUODU ARBA 
MAINAU

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas
4603 S. Marslifield Avenue

Tel. Boulevard 9277

- ■ 

KONTRAKTORIAI PRADĖ
JO DARBUS.

J. LuIeviČiUs
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTO JAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltai.
3103 S. Halsted 
St. Chicago, III.

Tel. Vletory 111B

Marąuette Park. — Šioje ko

lonijoje jau prasidėjo staty

bos darbai. Teisybė, kaikurie 

tų darbų varė ir per žiemą, 

įtik dabar savo darbuotę ple- 

•čia.

Naujus darbus pradėjo kon- 

traktroius Pudžvelis. Jisai sta 

to keturių apnrtmentų gražų

Grunskis, p. Jakimauskas, E. seni lietuvių draugija laikys 

Blumiehė, J. Paulius, A. Ro- ■ mėnesinį susirinkimų kovo 91 Ilotelį ir penkius katidžius 

kas, M. Janušauskas. d., 1 vai. po pietų, Dievo Ap-lant didelio ploto žemės prie

Po $1: B. Lind'ždenė, A. A- veizdos parapijos mokyklos 3 Lake Michigan, didelė minkš- 
baravičius, p. Pumputienė, Ii. kambary. Meldžiu visus na-[tų gėrimu dirbtuvė ir visokių 

Andreliiifias, M. Noreikienė, J rius susirinkti,užsimokėti vi-'farmų ant mainymo.

A. Tcbelskienėj A. Mikolaitis,1 sus mokestis, nes kas neužsi-Į JOHN Y0WAISH 
V. Jereckienė, R. Naujokienė J mokės per šį susirinkimų, bus 1134 Quarry Avė.
O. Narsutienė, Elena Bartušas,'suspenduotas. Prašomi atsi- Grand Rapids, Mich.

D. Kungienė, O. č’epulionis, O. Švęsti nors po vienų naujų na-

Statkns, M. Mikšienė, B. Šim-!]į. Dabar naujų narių vajus, 
kus, P. Plikavieienė, EI. Nor-įj<as daugiau prirašys, gaus

vaišiehė, U. Baravičienė, A. gražių dovana. Vyrai ir mote- 

įGribienė, Angelą Jasulaškienė,1 ) Vs priimami lvgiomis teisė-
namų prie 66 St. ir So. hran-,T _ _v. . _ .

„ . , . . t. J" Baneticienc, Pan. Slėnis
Cisco avė. Kontraktorius D. u , ’ „ , . .

rys priimami 

mis.

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VED8JA8

1650 West 46th Street
Kampas 48tn Ir Paulina Sts. 

Tel. Blvd. 5S03

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpatlB- 
kal, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyftla dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B Hadley Lic. 
Koplyčia Pykai

710 West 18th Street
Ganai 3161

ANTANAS
BERZANSKAS

Mirė kovo 5 d., 1930 m., 10 
vai. naktj, 52 mėtų amžiaus. 
Kilo IS Raseinių apskr., Kve- 
dainlų parap., KilkiSklų kaimo: 
Amerikoje, išgyveno 20 metų.

Paliko dide4ia|tic nultudlmo 
seserį Barborą. Baltkojienę, 
draugus lr gimines. laidotu
vėms rūpinasi sesuo.

Kurtas pašarvotas 1410 So. 
49th Ct., Cicero. III. laidotu
vės įvyks kovo 8 d . IS Eudci
klo koplyčios į Sv. Antano pa
rapijos bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas 1 Sv. Kazimiero kapines.

NttOSIrdžIal kviečiame visus 
gimines, drnttgus-ges lr pažfs- 
tatnus-fnas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Rcsuo, Draugai ir
Giminės.

laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Eudeikis. Yards 1741.

Gricius stato du namu, vienų 

prie 7136 So. Mozart St. Tai 

bus k:eturių flatų namas. Ki

tų stato po num. 2451 \V. 69 

St. Šis bus bizniavas namas.

Biznierius A. Michalo po 

num. 2614 W. 69 st. turi drn-

TĖVAI SUPRATO VAIKO 
KALBA.

p. Kerozala, O. Norkienė, O. 
Zdanevičaitė, Š. Cibulskis, p. 
Balčiūnas, O, Klumbicnė, p. 
PupavičiUs, M. Dūda, O. Sta- 
lilionis, A. Garbašauskas, A. 
Kineiertė. J. Gatei ienė, P. Zo- 
berienė, p. Kraučiunas, B. 
Sabonis, O. Prosevičius, M. 

Grėbbunas, P. Rusteikaitė, O. 

Venskns, M. Maškauskas, B.

Valdyba.

ŠEIMYNUS BIUDŽETAS 
IŠGELBĖTAS

“Baltimore, Md., Jan. 20.—AS gė
rėjuos! Jūsų įstabiu vidurių tonikų 
— lakiiatyvu,

TRINERIO KARČIU VYNU
Jis Išgelbėjo musų kišenių nuo datt-

t . .. Zalandauskienė, p. Simonavi- >'•"» ift»aidų per pastaruosius 12 me.
“Mes jau maneme, kud valkas e ’ 1 ■ tų. Vartosiu jį Iki mirties. Mrs. Ro-

mlrs, kuoanet dantukai dygo”, pa- Cienė, p, Vlkeriellė, B, Ruda- sey Rlmond.” šis garsus vaistas tu- 
sakė motina IS Kentucky. "Jis nieko , • . _ o «• - vr r6,M rastis kiekvienoj šeimynoj, nes
negalėjo virškinti lr kasdien blogė- Kicnt“, p. liennšicne, p. Neiiai- paaiugštlnas užėjus blogam apetitui. 
Jo. Po vienos neramios nakties aš jnT1:o »v Adnmoiėini n Vnn sukietėjimui, išpūtimui Ir panašiems atsiminiau Castorla lr tuoj Jos ga- P- ^OOmaillHI, p. ^*"1- u frube„amB. Imk Jo mažosfl

p. Kerečkienė, p. flozose regulerlSkal, kaip pataria dati- 
.... gelis (huktarų. Visose aptiekose. Sem-

P- Painumas, Al. pelis Iš Jos. Triner Co., 1323 So.
komanduoja grynai augmeninę ne- KrRHRn«kionL M PniSionė \ Ashland Avė., Chleago, III.kenksmingų Fletcherlo Castorla nuo f^raPau^K'čnt, M. I UlSiene, A.
uiogų, sukietėjimo, dkgtio^ ir^ kitų Zdankns, K. Martišinnas, p. >KMORAMO hkmpklio kvponar, 

B. Naujokienė, p. VardM

vau. Keletas Jos lašų jį nuramino, siedienė, 
o po keliu dožų jis jau buvo visai „ ,
kitokia valkas“. Daktarai visur re- KllkeniSj

1 vaikų negailų lr milijonai motinų 
žino jon švelnių veikmę. Saugokis Glumskis,

Depu. 13

Į Imitacijų. FHtcberlo 
Iženklas tlktoblos Castorijos. P. fctankaitė, S. Ja- AdrrMS

H O T E L I S
Dideli, gražūs, švarūs kam

bariai nuo $3.00 savaitėj ir 

aukščiau. Karštu vandeniu šil

domi, maudinės.

2047 W. 21 Street

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 1 vienų, dlen*. 
Perkame real estate kontraktas 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 8500,000 ••
8804 SO. KEDZIE AVENU1 

Tel. Lafayette 8788-0718

SKOLIN AM 
PINIGUS

$100 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių

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

Telefonas Grovebill 103S

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PA KEL & CO.
(PAKALNIS)

Generalini kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 

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

paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 

liudija musų teisnguma. Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 

mainam, namus, lotus, farmaR ir biznius. Renduojana fla- 

tus. Infiurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Sn visais minėtais reikalais atsilankykit i ofisų: 

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

will.be

