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IEŠKOMA PRIEMONIŲ GELBĖTI 
LAIVYNŲ KONFERENCIJA

SHENSI PROVINCIJOJ, KINIJOJ, ŽUVĘ 
DU MILIONU ŽMONIŲ

PRIPAŽINTA FRANCIJOS 
PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ 

SĄMATA

STAIGA
GE

KINIETIS
AS

I NUKELTAS KITON 
VIETON

Nauji Potviniai Franci joj
“Maršuoja” Indijos Tautininkų Armija

LAIVYNŲ KONFEREN- , BADAS, ŠALTIS, LIGOS J 
CIJAI PAVOJUS I KAPUS 1NUVARE MILIŪ

NUS KINIEČIŲ
LONDONAS, kovo 14. — 

Laivynų konferencijai ėmė grą 
sinti rimtas suirimo pavojĮas.

SAN FRANCISCO, Cal.,

kovo 14.----------------Los Altos že-
Amerikoniška delegacija dar- mesniosios seminarijos virši- 

Imojasi, kad tik konferencija ninkas kun. J. G. Keller iš 

Kinijos gavo žinių, kad šim

tai tūkstančių kiniečių Shen- 

si provincijoj mirę nuo bado, 

šalčio ir ligų.

Didžiausias badas kiniečius 

palietė AVei upės klony, Shen- 

si provincijoj. Pirm vienerių 

metų ten buvo 6 milionai' gy

ventojų. 2 milionu mirė 1929

nesinrtų.
Konferencijai pavojų iškėlė 

Francija. Užsienių reikalų 

ministeris Briand pareikalavo 

iš Amerikos ir Britanijos 

Francijai apsaugos, jei ji tu

ri mažinti karo laivyną. Ki- 

taipgi ji privalanti išlaikyti 

didelį laivyną.

S1IANGAI, kovo 14. — A- 

ną dieną m. Hailar, Bai ga di- j 

strikte, Mandžiūrijo j, staiga 

is gen. Lia-*

PARYŽIUS, kovo 14. —

Francijos parlamentas pripa

žino valdžios patiektą pajamų'mirė įžymus 

iš išlaidų . sąmatą šiems me- ng Chung-chia, kurs .sekiniu-: 

tams. Pajamų numatyta 50,- gai ten kovojo bolševikus. Ra-1 

4'X),000,000 frankų, gi išlaidų' stas negyva# iš po nakties. ; 

— 50,200,000,000 frankų (apie Išvakaro jis dalyvavęs vienam! 

2,008,000,000 dolerių). i pokyly. Npejųgm, ar tik nebū-

Tokiu būdu Tardieu vald-' siųs bolševiku auka — gal nu-1 
žia ilgam laikui apsidraudė, nuodintas 

Ministeris pirmininkas galės 

vykti j Londonu.

GHANDI MARŠUOJA SU 
“ARMIJA”

ARGENĮT 
DOS DĄ1

8 VALAN- 
DIENOJE

Socialisto Plečkaičio Byla 
įsrutėj

Frieas tęsia pranešimą. Jis 
iš rašto skaito Lietuvos social- 

1 demokratų vargus, nuteistuo
sius, suimtųjų skaičius ir t,t.'

,, , . V1 ... . .Pirmininkui pastebėjus, kati

ti), Kaltui, Plečkaičio gvne-1 , . . . , / -I. . . tatai nieko bendra neturi sujas, pirmas ima žodi. Jis kai- ... ....... ...
.j . , , . . Plečkaičio šeimyniniais santy

kiais, jis tvirtina, kad turi, ir

Gynėjų kalbos.

Žymiausias iš gynėjų, (rei
kia pastebėti, kad visi jie tei-Į 

Į sino skirti, o ne pačių samdy-'

ba ištisą valandą. Neneigia, 
kad Plečkaitis nusikalto be 
leidimo su draugais perženg- 

j damas sieną, kad turėjo re- 
i volverius, daleklžin, kad ir 
bombos galėję būti taip pat, iTai pulk. N. G. Nutt, lų

,«>o1 buvęs narkotikų biuro vi- jis praSo baUsti juos'tik 
BUENOS ĄIĮJES, kovo 14. išminkąs. Jis nukeltas prohi-'wž turėjimą, o ne už susitari -

. — Praeitais metais Argenti-; bicijos biuran

LONDONAS, kovo 14. — nos kongresą# pravedė 8 va 

Indėnų tautininkų vadas Ma- landų darbo dįeąoje įstatymą.Į 

liatma Ghandi nekliudomai to- p0 to apie tą. įstatymą buvo1 
liau maršuoja su savo šalini- visai užmiršjE Dabar valdžia 

nkų “armija” Indijoj. staiga paskejfckati sakomas

Britanijos valdžia labai su- įstatymas ima, veikti. Jo vv- 

sidornėj’usi tuo įvykiu. Tuo kiminui kol-! 

labiau, kad kai-kur Indijoj jau paskelbtos, 

prasideda suirutės ir net riau-

sės.

Britų valdžia Indijoj 

paruošusi kariuomenę.

turi
MUSS 
AMERIR

. metais. IJgi ateinančio bir

ias reikalavimas griežtai gpjjo 2 milionu ismirsią. 

atmestas. Pažymėta, kad čia

einasi apie karo laivynų di

dumo apribavimą, bet ne apie “"".T“? ** ~ “ ną Italijos
. ,. , , . . J medžiai ir tvoros — kurui. OTTAAVlA. OnU-kovo 14. ■ 7 ,7 5kokias valstybių apsaugos są- x • V Y ’ _ ■. . nkaa Mu»«

J ® , Šiltine smaugia mažus ir su
pingąs. ■ . ■ 5

' augusius.

Naminiai gyvuliai suvartoti 

maistui, gi visoki padargai,

IMIRE |ŽYMUS KANADOS 
LAKŪNAS

ROMA, k 
aikštėn re

, taisyklės ne

įni-

ANKĖ
ASA-

tęsia toliau ir vėl pertraukia
mas baigia savo agitacinį pra
nešimą, kurį spaudos atsto- 

i vai užfiksuoja ir kuris jau

Tada Francija pareikalavo, 

kad Italija negalinti turėti jai 

lygaus savo didumu karo lai

vyno. Italija atsakė, kad jos 

laivynas turi būt lygus Fran

cijos laivynui.

OLANDIJA ATSAKO 
VIZĄ KOMUNISTEI

1IAGA, kovo 14. — Čia 

Pagaliau” Japonija (aipat'ruoSia,nas lrasaulio ,noten» koj
stovi už didesnį karo laivy

ną.

Konferencijai pavojus. Mi

nisteris Briand vyksta atgal !°s 

į Paryžių. Konferencijon ža- *ai 

da atvykti Francijos ministe

ris pirmininkas.

ngresas, į kurį norėjo patekti 

ir Maskvos komunistė Alek

sandra Kollontai. Bet Olandi- 

valdžia atsisakė vizuoti

PANAIKINO CENZŪRĄ 
ŽINIOMS

NAU|I POTVINIAI 
FRANCIJOJ

PARYŽIUS, kovo 14. —

Pietvakarinės Franėijos dalis 

ima liesti nauji potviniai, ku

rie kįla dėl nuolatinio lietaus 

ir sniego tirpimo kalnuose.

, Potvinių paliesta ir Navar- 

re provincija. Daug žmonių 

netekę pastogės.

PAVOGTAS BRANGINTI
NAS PAVEIKSLAS

FLORENCE, Italija, kovo 

14. — Iš Montaione bažny

čios pavogtas brangintinas 

14-am šimtmety pieštas pavei

kslas “fiv. Panelė ir Kūdikė

lis.”

YOUNGO PLANAS PASI
RAŠYTAS

BERLYNAS, kovo 13. — 

Reichstago pripažintą Woun- 

go (karo atpildymo sutartia) 

planą valstybės prezidentas 
von TTindmbnrg paMraM.

J

MADRIDAS, kovo 14. — 

Ispanijos valdžia panaikino 

cenzūrą į užsienį siunčiamoms 

žinioms.

CHICAGOJE
PLĖŠIKAS PAMIRŠO 

GINKLĄ
Plėšikas klastinga priemo- 

' ne įsigavo į namus, 7853 So.

; Aberdeen gat., kur rado tris 

; moteris. Ginklu rankoje jas

! rytojaus dieną buvo skaito- 

1 mas tūkstančių žmonių.'

Frieas tvirtino, kad Pleč
kaičio ir žmonos santykiai bu
vę kuo geriausi, ir kad poli- 

! Be to, jis prašo į Plečkaitį, cija vertųsi ją nuo jo skirtis, 
žiūrėti kaip į garbingą žino-į Tačiau paties Plečkaičio lai- 

' gų, idealistą, kuris ue savo:škas, rašytas Fricui, taip ska- 
! asmeniškais išrokavimais, o i ulba: “Aš niekad netikėjau, 
dėl idėjos visa tai (pučus re-Į kad mano žmona laisvu noru 
ngė, bombas turėjo) darė.

, Kiti gynėjai nieko ypatin
go nepasakė, daugiausiai kar- žodžių Lietuvos žvalgybos ad-

mą kėsintis ant svetimo turto, 
sveikatos ar gvvvbės.

tojo Faltino pasakymus. Pily-
; susodino šalę sienos, gi pat- pavi(«.iaus gynėjas savo kalti 

įsaj susirišo atrastų daiktų ir nain,jjj lygina taurumu su pa- 

|’^°; Ant vieno stalo jis pa- joronimu> tik dar jaunu, 

tai tuo labiau pasigailėtinu.
Iškilo J Ridėjo ginklą ir pamiršo pa 

Aną die- siimti. Ginklą rado pašaukta!

‘Ame-1

į namus policija.

1 . '.s.*-*

panorės nuo manęs skirtis...” 
Pasakęs dar keletą karčių

resu, Frieas baigia.
Taip ir nepaaiškėjo, ar Ple

čkaičio intencijos žmoną a p 
lankyti buvo didelės, ir ar jo 
ir žmonos santvkiai buvo to-

— “Rocklffle Park Royal j Valstybių ambasado-

nadian Air Porcc ’ lauke nu- Muss'oliniui d„u.

krito orlaivis. Žuvo aukšta! g,v„ pasfkretOTills (Hanta 

pasižymėjęs karo laiku lakti-, ________________________

WS OVBarke"rkaS BWTANIJOJ> BŪSIĄ PADI-

Karo laiku jis numušė 52’ -’^DINTI MOKESČIAI 
priešo orlaiviu. Patsai sužei-'

stas, neteko rankos^ ■ LONDONAS, kovo 14.

Į Darbo partijos valdžia atra

nda būtinu dalyku padidinti 

šaly mokesčius, jei norima 

j subalansuoti išlaidas su paja-

SAN QUEXTIX, Cal., ko- TrflksU vir5 200
vo 14. - f vietos valstybės,1™"! doleri'l; *■« .Mausimas 
kalėjimą pristatytas buvusis parlamento
per 25 metus Los Angeles ap-1 lftnd> • 
skrities disfcrikto prokuroras

feUVUŠIS PROKURORAS 
KALĖJIME

Asu Keyes. Jis teismo nu-
•f

baustas nuo 1 ligi 14 metų 

kalėjimo už papirkimų, ėmimą.

bus iškeltas ba-

ATVYKSTA NAUJAS 
AMBASADORIUS

Feron suimtas

I Kiek įdomiau kalbėjo pas- j kį(. geri, kad- reikėjo su savi- 

kutįnis iš gynėjų, Leyinsonas. mi bombas ir kokia neštis.

Jis sako, kad kalta Lietuva, į

j kaltos aplinkybės, o ne Pleč-1

(Bus daugiau).

Senai ieškomas Oak Parko* kaitis ir jo drangai, 
policijos magistratas (teisė-dar Plečkaitį, teisino? 
jas) J. M. Feron pagaliau į Buvo vienas liudininkas, čia 

suimtas Chicagoj. Atrastas J trumpai vadinamai Genossej NFAV YORK, kovo 13. 
Lexington teatre, 1162 East'Fric, arba draugas Zehler, Miss Margaret E. McCann/
63> gat. Jis kaltinamas apie kuris turėjo

NUBAUSTA MOTERIŠKE 
SPEKULIANTE

jiarodyti, kad pirmoji moteris spekuliantė 

'Plečkaitis, na ir jo draugai,' Wall gatvėje, teismo pripaži- 

ėję nieko nekalti savo tėvus,'nta kalta ir ją laukia kalėji- 

1 žmonas, ar vaikus lankyti. Jis j mas nuo 5 ligi 10 metų.

lllitmis Chamber of Cnni-> Pri’ieki»- k“P visi ki,i “"‘i ^28 metais griuvo jos ve

merce (Illinois Prekybos Rū- Hi"ink">- 0 d“wl» , dama firma. PrieS pat griu-

mai) praneša, kad praeitą

mėnesį valstyliėje nedarbas 

ligi 40 nuošimčių sumažėjęs.

15,000 dolerių išeikvojime.

Esą daugiau darbo

siant jinai pardavė vieno sa

at-, vo “kostumerių” šėlų už 12,- 

sisėdo ir prašo teismo pirmi-Į890 dol. be pastarojo sutiki-- 

ninką jam leisti sėdint duoti, mo ir pinigus pavartojo sa- 

isavo parodymus. Kaip inva-.vo naudai.

mą.

Bepradedąs kalbėti jis

PAGEIDAUTŲ, KAD ŠVEN
TASIS TĖVAS KALBĖTŲ 

PER TELEFONĄ

LONDONAS (N. C. W.) — 
Šiandie iš Britanijos galima 

kiekvienu telefonu susisiekti 

su Vatikano Miestu. Paštų 

ministeris paskelbė, kad su

sisiekimas prieinamas tokio

mis sąlygomis kai kad su Ita

lija, išėmus apmokėjimą.

Kalbėti su Vatikanu dienos 

metu (nuo 8:00 ryto ligi 7:00 

vakaro) už tris minutas kai

nuoja 14 šilingų (apie 3 dol. 

50c.), gi nakčia žemiausia kai

na už tris minutas 8 šilirlgai 

ir 6 pensai (apie 2 dol.)

Kaip tik Britanija sujung

ta telefonu su Vatikano Mies

tu, tuomi pirmiausia mėgino 

pasinaudoti kasgi, jei ne laik

raštininkai. Jiems parūpo kar 
Tbėti fu Rnflitnoju TAnų brt-

KOUTI1AMPTON, Anglija, 

tent, jiaklausti Jo pareiškimo kovo 14. — Į Am. J. \ alsty- 

apie religinius persekiojimus Hxjs išvyko naujas Britanijos 

Rusijoj. (ambasadorius, Sir Ronald Li-

Suprantama, tas būtų gali- bdsay.

ma atsiekti per kardinolą se

kretorių Paeelli. Bet Popie

žiaus valstybės sekretorius 

laikraštininkams tą malonę

SUDEGE /DAUG NAMŲ

Suvažinėta policijos nare , . . .
■■ Gary-, Ind., antomobiliaus, l,d“‘> Jam 'n“1*'"'""- 

i suvažinėta policijų, narė P.' I’1™1"1"1™ paklaustas, ar

A. Lunham, kada į vienos iia a"°- kokie »»"'ykiai Pleė-

mokvklos mokinius vedė sker- k#iWo "" žmona- lalP’ 

sai gatvės. nieko <’,a ne8»li« sakyti,

___________ ' nes prie žurnalistų stalo sėdi

ponų iš Lietuvos kriminalinės

Penki patraukti teisman ,
Penkius vyrus: Pellar, Goki, P°lleiJ°s- 

Sandler, Hadesman ir Res-* Plečkaitis

VOKIETIJOS MOTERŲ 
POLITINĖ PARTIJA

BERLYNAS, kovo 14. — 

Vokietijoj organizuojama po

litinė moterų partija kovoti' 

už lygias politines teises.

atsisako bet ką 

' kalbėti ir reikalauja, kad bū

tų iš teismo salės pašalinti iki-,12. — Nakčia sudegė medinė,

SPRINGFIELD, TU., kovo
niek, “grand jury

. :no ir patraukė atsakomybėn. . , _v. * - Ult .
MANILA, Filipinų Salos, I jje kaJtįnanū vieno žmo- nai Lietuvos, nes nėra abe- J bakūžė. Žuvo trys broliai —

•s. kad daugelis jų turi,Thomas, IVilliam ir Marionatsakė. Viena, butų didžiai ne- kovo 14. Šį miestą paliete gaus pagrobime ir iš io 4,000

paprastas dalykas Šventąjatn gaisras. Sudegė virš 100 gy- išgavime. 

Tėvui per telefoną kalbėti su veriamųjų namų. Apie 1,000, 

laikraštininkais; gi antra — žmonių neteko pastogės, 

duotų progos viso pasaulio J

laikraštininkams visokiais da

lykais tiesioginiai kreiptis į 

Vatikano Miestą. Ir tada Va

tikano Mieste reikalų vedimas 

būtų tiesiog trukdomas.

Tečiaus įvairiais svarbiais 

įr neatidėliotinais reikalais 

Šventasis Tėvas gali telefo
nu susisiekti su Jo Eminenci
ja Anglijos kardinolu. Pir
miau naudotasi vien kaMe.g- 
ramnmlh.

NAUJAS ALKOHOLIUI 
MIEŠIMAS

NEW YORK, kovo 14. — 

Prohibicijos komisionierius 

Doran paskelbė, knd pramo

niniam alkoholiui atmiešti, 

kad nebūtų naudojamas gery- 
mui, surastas naujas ir ne
nuodingas atmiešalas. Bus su
nkiau jį pašalinti iš alkoho
lio, • • ~ • i- ; • ►...

Turi būt nugalabirfti 4 
žmogžudžiai

Cook apskrities kalėjime v- 

ra keturi miriop nubausti ne

grai. Jų nugalabinimas paski

rtas į balandžio 11 dieną.

ryšių su politine policijai, ku-įOrabam. 

ri vėl darys presijų į jo žino-,

ną ar artimus žmones. ' Ilomevood miestely iš ta-

Savo reikalavimą pakarto-• rnvbos i>aliuosuotas poliemo- 

jęs ir ne sulaukęs jokios už- nas K. Clark. Gyventojai rei- 

uojautos susiėmęs galvą sėda. kalauja jį grąžinti tarnybon. 

Teismas skelbia pertrauką.,; - -■-----------j ■----------- .,urnai

Prie Plečkaičio eina jo gynė- PINIGŲ KURSAS 
jas, draugas Fric jaudinasi,; -

Lietuvos 100 litų $10.0(1 
Britanijos 1 sv. sterL 4.8*1 
Franęijos 100 frankų 3.9f 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų

Vakar ryte Cook apskrities Į vertėjas Liudžinvaitis kalbina 

hute, Cbicago, buvo ki

lęs mažas gaisras.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Pramatomas dailus 
oras; kiek Šalčiau.

bet jis ant kumščių užsikniau- 

bęs rymo ir tyli ištisą ketvir

tį valandos.

Po pertraukos Plečkaitis 
trina akis ir nežinia, ar jis 
verkė, ar tik taip meditavo.

13.98
5.23

Šveicarijos 100 franfų 19.;i8 
Vokietijos 10Q markių £3.91
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Ispanijų palietė smarki republikonizinn 

bango. Bourbonų dinastija vargiai atsilaikys* 

naujam judėjimui.

Kilusį Ispanijoj ropuhlikonišką judėjimą 

reikėtų pavadinti “intelektualiu” judėjimu. 

Nes jo priešaky yra daugiausia studentai su 

savo mylimais profesoriais. Buvusis diktato

rius Primo de Rivera daugybėj studentų ir 

profesorių .nuskriaudė

NEDARBAS — OPUS KLAU
SIMAS.

Tas buvo daromu politiniais 

atžvilgiais. Bet andai visai 

netikėtai pačiam senate šis 

svarbus klausimas viešumon 

iškeltas. Kai-kurie senatoriai 

tiesiog klausė, kų aitministra-

Nedurbas yru didžiai opus 

klausimas šalies ariministraci- 

jai. Kongrese tas klausima*

buvo iškeltas, bet adniinistra- cija turi daryti? Vž kelių die- 

už priešinimusi dikta- ,e’<)a pasidarbavo tui visa pla- nų ji atsakė, kad j du mėne-

svarstyti atidėti toliau, siu darbai visurturai. .Jie arba buvo baudžiami kalėjimais, ,clttW 

arba ištremiami už Ispanijos ribų, arba į Kiekvienum suprantama, kad 

tolimas kolonijas. nedarbas skaudžiai atsiliepia

pagerėsiu.

X.

DAR APIE JABLONSKĮ. if

Vakar šiek tiek rašėme, iš a. a. prof, Jo

no Jablonskio gyvenimo ir darbų. Bet, jo gy

venimas buvo taip įvairus, o darbai taip gau

sus. kad nelengva vienu kartu išsemti žinias: 

apie tų garbingąjį Lietuvos mokslininkų ir 

patriotų.

Lietuvybės reikalais rūpintis ii- lietuvių 

kalbų tyrinėti a. a. prof. J. Jablonskis pradė

jo nuo savo jaunų dienų. Tais reikalais jinai

J ■ " t
daug rašė į įvairius lietuvių laikraščius. Ka-

v g- • •sė jis

LE GI S L AT URĄ.į savo atliekamus darbus.

Kitų nuomonės.
P. T. Fagan, anglekasių li

nijos distrikto prezidentu'*, 

padavė savo pažiūrų apie už-! 

mokesnius karo laikais ir po1 

karo. Jis tarp kitko sakė'.' 

aišku, kad nesame ar- 

užmokc.- nių 

klausimo išsprendimo. Amat-; 

ninku unijų kolektivis derėji j 

mųsis yra vienatinė praktiš-i 

kiausia metodą atsiekti tik-1 

ruųšijis darbininkams užmo-' 

kesnius”.

“Yra aišku, kad 

čiau nužengę link

KLAUS1-DARBO
MAI.

į politikų. Tas gali paveikti į GYVIEJI 
busimuosius kandidatų skyri-i 

mus ir rinkinius.

Andai Darbo sekretorius 

Davis, kurs ilgas laikas skel

bė istorinį žydintį gerbūvi, pri

Nauja valdžia, kurios priešaky vra gen. 

Berenguer, ištremtuosius paliuosavo, grąžino 

laisvę ir pažadėjo grųžinti parlamentarinę 

valdžių. Tas ispanų tačiau nepradžiugino. 

Kada. grįžo-namo tremtiniai, tuojaus prasidė

jo veikimas prieš monarchijų ir prieš kara

lių. Studentui demonstracijose ėmė šaukti, 

kad karalius turį eiti šalin. Girdėta šauksmų 

ir už respublikų. ,

Karaliaus sostas tuojaus pakliuvo į pa

vojų. Nauja valdžia pasijuto, kad jos svarbiau 

sias uždavinys yra visomis priemonėmis sau

goti ir ginti sostų.

Pirm Keliolikos metų Ispanijos karalius 

skaitėsi demokratiškiausias Europoje valdo

vas. Ispanai jį mylėjo ir juomi pasitikėjo.

Tuojaus po didžiulio karo Europoje viso

se valstybėse pradėjo nerimti radikalai. Radi

kalizmo vilnis palietė ir Ispanijų, Tuo pačiu 

metu Ispanija susilaukė didelio savo kariuo

menei smūgio Morokoj. Visa šalis subruzda. 

Karulius nerado atatinkamesnių priemonių 

šalį nhraminti, kaip tik paskirti diktatorių. 

T ai pada/ęs jis prieš save sukėlė net sau iš

tikimiausius tautos vadus.

Pagaliau tas pat karalius buvo privers

tas diktatorių pašalinti, bet sau ištikimybės 

tautos vatluose jau neatgaivino. Visa šalis kį

la prieš karalių. Republikonizmo banga didėja

pažino, kad šaly gali būti;

Nesenai Pittsburgbe, Pa., 

įvyko Katalikų' Kohferencijos 

pramoniniais klausimais su

važiavimas. Diskus uotą užmo-
* • f : • j,»

kesnių, trumpesnių darbo va

landų, nedarbo ir kiti klausi

mai. Katalikų Konferencija 

kas metai turį tos rųšies su

važiavimus. Įžymieji darbo 

vadai, pramoninkai ir kiti su

važiavimuose įvairiais klausi-

Kun. C. Emanuel, Prahciš 

konas iš Clevelando, kalbėda 

mas pažymėjo, jog svarbiau 

sios mažų užmokesnių priežas 

tys esančios organizacijų 

ka; kouipeticija

k. t. “Vilniaus

Žinios”, “Lietuvos Ūkininkas” ir kitus. Ne

buvo to mūsų kalbos klausimo; apie kurį jis 

nebūtų vienoj ar kitoj formoj rašęs. Jo žodis 

kalbos srity būdavo svarbus, o dažniausia 

nulėiniahtis.

Karo metu gyvendamas Varoneže ir mo

kytojaudamas lietuvių tremtinių gimnazijoj 

sudaro “Valgo mokyklos” ęhrestomatijų ir 

prie jos “Mūsų žodinelį <Mlo dai-ftbnis 

daug kliudė užėjusi liga, taip kad nef is mo
kytojavimo pareigų turėjo atsistatydinti..

A. a. Jablonskio rašto darbų yra dar šie: 

vadinamoji P. Kriaušaičio “Lietuvių kalbos 

gramatika (Tilžėje 1901 m.), paskui virtusi 

(1913 m. Vilniuje) P. Kraušaieio ir Rygiškių 

Jtmn “Lietuvių kalbos gramatika (etimologi

ja)”. Jisai yra išvertęs iš rusų kalima “ Vi

suomenės įnamiai.” 1912 m. parašė ir išleido 

“Rašomosios kalbos dalykus Seinuose .1911 

m. išleido “Lietuvių kalbos sintaksę”. Jisai 

surinko iš visų Lietuvos kampų daug medžia

gos žodynui su gausingais gyvosios lietuvių 

kalbos pavyzdžiais. Pastaraisiais metais dar 

keletą' dalykų yra išleidęs. Jablonskis daug 

mokė įvairiuose kursuose, o paskutiniuoju la- i mendmento?
ku universitete, rašė mokykloms vadovėlius j Balsavimas tikrai įdomus, o jo daviniai 

ir kitokius darbus dirbo, nors sirgdamas ne- j būs dar įdomesni. Tai gera priemonė sužino- 

pagydoma liga, visai kojų nebevaldė ir ra- j ti plačiosios Amerikos visuomenės nusistatę 

syti pats savo ranka nebegalėjo. Liga jjo kū- mų tuo klausimu, kuri ją iš kantrybės prade

ir j pačius 

.»>

pirmuosius

nų be galo vargindavo, tačiau dvasia iki pat

EI6 FUVIŲ R. KATALIKŲ 
VIT KONFERENCIJA

PROTOKOLAS. •
(Pabaiga)

Labdarybės Reikalai.
Turint galvoj, kad jiaties Aukščiau

siojo yra įsakyta mylėti savo artimą ir 

kad mūsų tautoje gailestingumo darbas <> 

jo plačia vaga, tačiau jis niekuomet nebu

vo tain tikrų sąlygų sutvarkytas, Liet. 

Kat. Vak. Valst. Konferencija nuoširdžiai 

ragina lietuvių visuomenę labiau susido

mėti labdaringais dėtimis, remti Liettivių 

K. K. Labdaringųjų Sąjungą, visus jos 

gražius darbus ir jnisidėti prie jiaskubi- 

nimo pastatyti našlaičių ir senelių prie

glaudas, l>e kurių mūsų tautinis Ameriko

je gyvenimas nebus pilnas.

Lietuviu lt K. Vak. Valstybių 7 Kon

ferencija išklausiusi referatų ir praneši

mų nutarė remti: 1) Lietuvių katalikiškų 

s|Nuulą — vakaruose “Draugų”, “Lai

vą'', “Vytį”, “Moterų Dinų“; rytuose

maždaug 3 milionai bedarbių.

Tas reiškia, kad bedarbių, 

skaičius turi but toli didesnis.!

Atsiminkime, kad preziden 

to Coolidge laikais nedarbas 

taip pat buvo praplitęs. Tada 

prezideritas Coolidge buvo 

paskyręs komisiją ištirti to 

priežastį, Komisijos priešakyj es’ 

buvo tuometinis Prekybos se

kretorius Hoover, šiandieninis
prezidentas. Kų-gi komisija! kalavin,ai> kad tas ar kltkas viai ištikrųjų savo darbiniu 

ra(jol (butų įvesta, arija atlikta, kits turėtų brangiau apmoki

Ji patyrė, kad kilęs nedar-įReiškiaini vie11 Padavimai ti, nes tada darbininkai gal' 

bas esąs “technologinis”. Tas’DarhiBi,Un* užmokesmai. tų pirkti daugiau

iinaiš pareiškia savo nuomo-J E. F. Du 

Tečiau neatliekami jofci'lVol Builders

j sprendimai arba balsavimai. Lieralis manadžeris iš Cine 

(Tai yra neiškeliami joki rei-(nnati pareiškė, kad darbd:

Adv. Juozas Grisius; žino

mas mūsų veikėjas ir bendra-

; darbis; .yra kandidatu į Illi- 

sto-1 7 į
Z1 , . »nois legislatura iš viepuolik-
(konkurenci-i .

. , „ , . , . . , tojo taip vadinamojo jsenatori-
ja) Ha darbus, stoka kom pet i-1 / fcT. . .. .

. ;mo distrikto.. Visi lietuviai jo 
cijos tarp pačių darbdavių | .
..... , . ’krrdidrtūra remia,

darbininkų naudai, nenaudinj ‘

gos kompeticijos tarp kaiku-' “ ~~~ '

rių pramonių, perdaug išsivys- vykinti. Suprantama, darbi- 

čiusios pramonės, gamyboj.' ninkai trumpiai dirbdami ma- 

naikinimas. 3iau uždirbtų. Dėt duotų pro

gos kiek-nors dirbti ir bedar-
Brul, Machin 

Association

sau

g*'

rei!

reiškia, kad daug darbininkui Rn«taiųjam Katalikų Kon- Hngų visokių daiktų. Anot jo, 

paliuosuota įvedos į praiųone * i ferendj°s. suvažiavune užm°-'jėi darbininkai brangiau nu- 
įvairias darbui atlikti maši- kesnk* k,ausilllu štai ka« Pra’ tų apmokami, jie energingiau 

nas. Tai pramonės mechaniza

cija. ;
Tuo komisijos raportu vis

kas ir baigės. &alis nutilo, nes' atstovas, pranešė, kai šiandie jų užmokesnių ekonomija y r

jbim...*. ..i;ui i taimery, pirmo

jo vietoje reikalinga iškelti į- 

! vairius viešuosius darbus, jei 

norima gelbėti bedarbiams.

Kun. Dr. Ryan, aiškindamas 

savo nusistatymą už penkias 

dienas darbo savaitėje, nuro

dė j technikalę pažangų pra

ėjusiu dešimtmečiu ir didelę 

visako gamybų. Pasak jo, ne

nešta. dirbtų, daugiau darbo atliktų (darbas daugiausia kįia dėl

E. F. McGiady, lėgislatyvis* ir tada patiems darbdaviams 'gamybos perviršio. Tad jei 

Amerikos Darbo Federacijos i butų daugiau pelno. .Aukštų- trumpiau darbininkai dirbtų,

Prohibicijos įstatymo klausimas .visuomet 

buvo aktualus dalykas, liet dabar ypač jis vi

siems parūpo. Ir Kongrese jis gyviau svarsto

mas, ir susirinkimuose irs paudoje.

Savaitinis laikraštis “The Literary Di- 

gest” išleido tam tikras korteles (balotus) ir 

paskelbė prašymų, kad' visi paduotų savo nu

sistatymų Prohibicijos įstatymo klausimu. 

Manomu surinkti 20,000,000 balsų.

Balsuotojams pastatyta šie klausimai:

1. Ar stovi už tęsimų ir griežių Aštuonio

liktojo Aniendmento ir Volstedo Įstatymo vy- 

kinimųf

2. Ar nori Volstedo Įstatymo modifikavi

mo, leidžiant vartot vynų ir alų?

3. Ar stovi už atšaukimų Prohibicijos A-

įsa išvesti.

■4.

“Darbiiiinkų” ir “Garsų”.

; 2) Sv. Kazimiero Seserų Vienuolijų,

jos Akademijų ir dabar vedamų vajų.

3) Vytauto jubiliejaus Amerikos Lie

tuvių Katalikų Seimą vasaros metu.

4) Prisidėti prie kelionės į Eucliu- 

ristinį Kongresų ir Romų,

5) Prisidėti prie pasaulinės jittiodos

1933 m. Chicagoj.

6) Smerkti bolševikų ž,vėriškus dar

bus ir taipgi nutarta pasiųsti protestų 

prieš tokius darbus — Tautų Sąjungai.

7) Vytauto vardu steigti jaunimui 

klubų ir taipgi kreiptis į visuomenę, pra

šant skirti dienos uždarbį organizacijos 

fondan.

R) Remti Moterų Sųjungos vajų.

9) Remti jaunimo organizaciją. Stu

dijuoti jauninu, klausinių išrinkta komisi

ja iŠ 10 asuieitų: .L Bulevičitis, kun. II. 

Vaičintins, kun. J. Paškauskas, kun. llič- ! 

kaus kns. kun. A. Linkus, kuh. Al. Stot- 1 

lys, A. Rubliatiskaitė, A. Maustavičius, L. , 

fthnutis, kun. Jurgaitis.

10. Priimtus sumanymus organizuoti

jokios komisijos neškit 

tirti nedarbo priežastis.

if:-’ji*. Del mažųjų užmokesnių, J bo valandas ir duoti darbo di- ,mokesnius, ■ 

Jurkų galima užvardinti alkiodėsniam darbininkų skaičiui. “Injunotiom. .

Darbo su kapitalu ginčiuose 

Pitts- iškįlaučius smurtus aiškini; 

kun. R. A. McGoivan iš Šalies 

konferenci-

žino, kad šiandieninis nedar-! uziuokesniaiš, siais, laikais dau Penkių dienų, darbas, 

bas nėra “technologinis”. Jis giurišia kenčia darbininkai iri J. Rogers Flannery, 

daugiausia paeina nuo maši-Į darbinnkės pietinių valstybių įburglio fabrikantus, ir kun. 

n ų, kuriomis visko perdaug Į audeklinėse, ant geležinkelių,1 Dr. J, A. RVan, sociologas, reiš Katalikų 

pagaminta; taip pat iš nepasi-Į viešbučiuose ir valgyklose, ei-Įkė palankumo penkių dienų jos. Kad negeistini streikuo- 

tikėjimo šalies administracija, ‘ linėse (cliain) krautuvėse,'darbui savaitėje ir bedarbių jaučių darbininkų smurtai ne 

kuri Kongresui įdavė patuisy- * skalbyklose ir įvairiose dirb- apd raudai. iškiltų, i eikalingų, Kad stiei-

ti muitų tarifų. Greitai bus vi-' tuvėše. Yra ir daugiau pra-į Penkių dienų darbas sa- ko laiku policija pasiliktų neu

si metai, kaip Kongresas tos'nionių, kuriose mokami alkio vaitoję iškeltas pirmiausia trati, ty. nepataikaujanti tai

tarifos klausiniu negali apsi- užinukesniai paprastiems dar-j tikslu duoti darbininkams m kitai pusei, kad injunc- 

dirbti. Reikia žinoti, kad jei biniukams. Jis nurodo, kad daugiau liuoso laiko, bet ne;lions” išdavimai butų apri- 

Šalies administracija neten- užniokesniai turėtų atatikti bedarbių skaičiui mažinti, sa buoti, kad atatinkami darbo 

ka reikalingo imsitikėjitno vi-’darbo gamybos jėgos didėji-jkė Flannery. Einant šiuo pla į įstatymai butų išleisti, kad 

suomenėje, tada viskas turi Į mui. Einant tokia metodą, imi, kai-kurioms pramonėm!: Į darbininkų unijos saugotus! 

suirti. kiekvienas darbininkas auto-‘ reikėtų išlaikyti daugiau dar-į komunistų agitatorių.

buitiškai pelnytų naudos, paei- bininkų, kad gamybos kieky- Grūdas,
nančios iš įvedimo į pramonę bę palaikyti vienodam luips-

Šaly nedarbas pakilo pra

eitą rudenį. Administracija

darbavosi

sateats-asESS

tai visa užslėpti, gerinimų. Ir tada kiekvienas i ny. Tad gi verta tokį planą

r
ir iŠlavihti lietuvius instruktorius ir pa

tarėjus lietuviams skautams, nuo G iki 3 

graiios vaikams. A. Liet. R. K. Federaci

jos Chicagos Apskritys kviečiamas į pa- 

gelbų tinkamų instruktorių suorganizavi

mui.

11; Vytauto paminėjimui remti senus 

aiba steigti naujus kolonijose lietuviškus 

knygynus.

Korifėrenfcijios užbaigimas.
Artinantis G valandai, prieš uždarant 

kun. II. Vaičiūnas šaukė, karštais žodžiais, 

visus draugijų atstovus vienybėn ir įlar- 

ban. Baigiant posėdį pirm. Adv. F. Mušt 

pakvietė kun. H. Vaičiūną atkalbėti mal

dų. Po maldos visi atstovai sustoję už

traukė ‘‘Lietuva Tėvynė Musų”. Su šiuo 

binititi 7 L. K. Vak; Valst. Konferencija 

baigta G vai. vakare.

Konfėreneijos Prezidiumas:

AJdv. i1. Mast (Masttuskas), pirm., 
A Bittūtaė, vice-pirm.,
A’. J. ShtRtts, vicė-pirm.,
Stud. P. Atkočiūnas, rali..
M. Gurinskaitė, rašt. pagelb.

Juze Staiioraitytė- 
NUOSTABUS REGĖJIMAS.

(Iš atsiminimų apie paskutinį “Baltąjį” 
Marijoną Generolą kun. V. Senkų).

I.

1911 m., man beeinant Marijampo
lės miesto gatve, pasigirdo garsus ma
rijonų parapijinės bažnyčios varpų gau
dimas. Dienū buvo miglota ir šiek tiek 
lynojo. Pažiūrėjau j aukštus, aukštyn 
besistebiančius, baltus bažnyčios bokš
tus, iš kurių skrido varpų aidai; tačiau 
jie man nieko aiškaus nepasakė. O var
pai vis gaudė ir gaudė be atvangos. 
Jų liūdnas, kažką negero pranašaująs, 
balsas rodos šaukte šaukė mane j baž
nyčia sužinoti kas atsitiko.

Pasukau Bažnyčios gatve. Čia sku
ba daug žmonių, ir visi renkasi prie 
bažhyčios. Pasivijusi vierią savo pa- 
žjstatttą; klatlsiu:

— Kur taip skubatė? Ir kas čia šian
dien bažnyčioje per pamaldos; kad tie 
varpai taip nepaprastai gaudžia?

Nustebinta tokiu mano paklausimu 
žmonelė pastatė akis ir tarė:

Gerovės

PLATINKITE “DRAUGĄ”
«^«a.

— Argi tu nežinai? Argi tu ne ka
talikė, kad nežinai, jog šiandien bažny
čios šventoriuje laidoja paskutinį Ma
rijampolės Marijonų vienuolyno baltą
jį vienuolį, kunigą Vincentą Senkų? Jbk 
jis čia pat buvo klebonu?!

Nieko neatsakiau į senukės išmeti
nėjimus ir tylėdama skubėjau toliau, 
įsmigo manį galvą josios žodžiai: “lai
doja paskutinj Kaltąjį vienuolį.” Vadi
nasi, jis jau mirė. To aš tikrai nežino
jau... Taip pat nežinojau, kad jis vie
nuolis; — aš maniau, kad jis taip sau 
baltai nešioja. Kol jis buvo gyvas, aš 
jo, kaipo kunigo, nekenčiau. Jis man 
atrodė žiaurus ir, pasak kai kurių pa
žįstamų pavadinimo — “grubijonas.” 
Bet dabar kažkodėl pasidarė man jo 
lyg gaila. Gal dėl to, kad jis mirė, o 
gal—kad buvo paskutinis baltasis vie
nuolis?..

Jdomumo vedama atbėgau į šven
torių. Žmonių minių minios ketnšasi, 
grūdasi artyn prie kunigo, baigiančio 
sakyti pamokslą. Sunku man buvo ir 
prisigrūsti. Kunigo Senkaus grabo ne
mačiau, tik išgirdau paskutinius kuni
go, sakančio’ pamokslą, žodžius:

(Bus daugiau)



Penktadienis, Kovo 14, 1930 D R A U O A S 1

Prašau Į Mano Kampelį,
“Jevo hlaliorodija” Rusijos sovietų caras Stalinas, pilim pilvu ir cigaru dantyse, važi 

nedarnus buržuaziniu automobiliu proletarams laisvės “marcelę” dainuoja:

i “Rojų” turit, tai ko-gi da norit, ir t. t.

lO jei nenorėtų stoti į univer
sitetų, tai toks jaunikaitis, 

įkurs užbaigęs Lietuvos gim 
ži-,naziją, arba Komercijos moky-, 

klą arba mokytojų seminariją, 
galėtų grįžti i Ameriką ir dar
buotis pagal savo jėgas.

Tada bus užtikrinta- ateitis 
lietuvių Amerikoje. Toks jau
nikaitis nepasiduos Įtekmei 
kitos tautos, bus geriausiu pla 
tintoju savo tėvynės įdėjų ir 
atgaivins prigesusią ugnį tė
vynės meilės pas tuos, su ku
riais susidurs.

(Bus daugiau)

ANGLEKASIŲ VARGAI.

apie gyvuojantį šioj šaly kslo puatalpinimą. Aną dieną 
“.gerbūvį”, kaip iš \Vasbing- suareštuotas vieną vyrą. Fo
tono nuolat skelbiama. licijos užklaustas, kam kan-

Kaporte pareiškiama, kad do arkliui į sprandą, suimtasis 
skelbiamas gerbūvis yra vie-; atsakė, kad, esą, vogt nenoriu,

Ei, nematot, kad ėia jūsų caras!
Lauk iš kelio, jūs buožės visi!

Ar nežinot da kas komisaras?
.Jūs nuskurę “kulokai” basi!

“Kojų” turit, tai ko-gi da norit? 
Ar bizūnai, gal, eina trumpyn? 
Žemę graužkit. jei duonos neturit! 
Durniai, durniai
Šalin man. šalin, šalin!

Ką turėjai seniau — jau ne tavo.
Net kybą ant skuros marškiniai! 
Komunizmas jau juos atliuosavo, 
Viskas Maskvai priklauso, žinai?!

“Rojų” turit, tai ko-gi da norit, ir t. t.

Kolchozų 1) visur mes pritvėrėni, 
Na, ir dirbkit kaip mulai tikri! 
.Jums vergiją ant kaklo užnėrėm, 
Po jos jungu ir dvėskit pliki!

“United Mine AVorkers of 
America” — anglekasių uni
ja, Jndianapolis, Ind., turi su
važiavimą'. Iš viršaičių rapor
tų paaiški, kad apie du mi- j 
lianai anglekasių jau ilgas lai-! 
kas skurdžiai gyvena, nes pi-: 
giai apmokami. Pigus apmo
kėjimas paeina ne tik nuo 
žemo užmokesnio, bet ir dar
bų stokos kasyklose.

Visa kasyklų pramonė šaly 
suirus. Konkurencija kaskart 
eina didyn.

Visa kasyklų pramonė šalyX
suirus. Konkurencija kaskart 
eina didyn. Nuo to nukenčia 
ię patys kasyklų savininkai, 
nes kaikurių Kasyklų vedima* 
ginonis. Ir jos pripildė visų 
neduoda pelno.

1) Kolchozai — suvalstybintos komunistų T„įp vra unijos kasyklose, 
ūkės. o jų savininkus komisarai padarė savo Neunijinėse darbininką padė- 
bernais. Jie turi tik dirbti, o visa nauda eina
komisarams.

Žemę kniskit ir sėkit jon grūdą,
Ir žiūrėkit, kad augtų javai!
.Jei paslėpkit sau nors vieną pūdą, 
Oi, tada tai jau bus jums blogai! 

“Rojų” turit, tai ko-gi da norit, ir t. t.

“Molčat!” 2) gi prakeiktas kuloke! 
Nusilenk savo carui žemai!
Ir dabokis! Prieš mane nešoki 
Nes tuojau aš patiesiu čionai! 

“Rojų” turit, tai ko-gi da norit, ir t t.

I 2) “Molčat”! — Tylėt!

Prel. Maciejauskas Apie 
Amerikos Lietuvius.

.Jau ne vieųą kartą girdėjau tiškai, žiūri į ateitį ir numato, 
iš Amerikoje gyvenančių ku-Įkad lietuvių vardas Amerikoj 
nigų (lietuvių) ir pasauliečių ’ tirpsta.
žmonių nuomonę, kad Ameri
koje lietuviai amerikonizuoja- 
si ir greitu laiku lietuvių var
do Amerikoj nebliks.

Nors nesu nuolatinis Ame
rikos gyventojas ir negaliu 
taip gerai žinoti mūsų tautie
čių gyvenimo, kaip vietiniai vi

važiuos lietuviška jaunimo, 
i kurs dar nematė Lietuvos gani 
tos, nematė kas yra Lietuvoj 
padaryta. Bet ir čia, kad bū
tų nauda iš tokių ekskursijų, 
tai negana, kad jaunimas tik 
viešbučiuos “Victoria” (Klai 
pėdoje) arini “Lietuvos vieš
butyje” (Kaune) keletą savai
čių pagyventų ir pasiklausytų 
valstybės teatre operOs. Rei
kia, kad jaunikaitis praleistų 
keletą mėnesių mūsų kaimuo-

nas prasimanymas. Tai vieni 
politiniai muilo burbulai.

Įvairios šaly prekybos są
jungos ir Įvairios politinės 
kuoĮios valdžiai AVashingtone 
praneša apie gyvuojantį ger
būvį, gi valdžia apie tai vi
suomenei.

Kas dalykų padėties neži
no, tas ir mintija, kad šioj 

įšah gyvuoja gerbūvis, kad į darbininkai aukštai apnioka- 
|ini, kad. ji šalis išklota auksu. 
[Apie “gerbūvį” ir aukštus 
užmokesniiis daug rašo visi 
didieji laikraščiai. Apie tai 

Į laikraščiams straipsnius pa
gamina apmokami publicistai.

“.Jus, anglekasiai, labai 
gerai žftiote, kad šioj šaly 
nėra jokio gerbūvio. Vietoj 
to — nedarbas ir skurdas.

Aguona.

mušti pačią gaila, na, kandau 
arkliui j sprandą, dėlto kad 
mano vardas patektą gazieton.

Prašau atleisti.
Nei viena moteris nėra gra

ži rytmetyje tik ką atsikėlus. 
Tai liudija ‘milkmonai’, kurie 
dažnai tą pastebi. Gal tai prie 
žastis, dėl ko “milkmonai” ne 
veda.

NĖR
DAUGIAU
RAUMATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medai Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą dėl 
Inkstų. Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite "Gold Medai’’ vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

C A P SU L-ei

GAL AŠ KLYSTU?

Rašo John A. Skelly.

Ištikrųjų labai juokinga at 
įrodo, kaip žmonės visokias į 
priemones pavartoja, kad tiki 

Į savo vardą patalpinus lai knis-j
• I

čiuose. Nėr kalbos apie pavei-

LIUOSUOTOJAS
GERIAUSIOS

RICHMAN
BROTHERS

Yra daromos pastangos, kad 
lietuvių Amerikoje tautiškas 
susipratimas nenvktų, delei 
to turį labai svarbių reikšmę 
— palaikymas bažnyčiose lie
tuviškų giesmių. Visos tos 
Kalėdų, Velykų giesmės, “Pul 
kim ant kelių” ir tt. — pri
mena gimusiems Lietuvoje, 
ką jie girdėjo bažnyčioje iš 
jaunų dienų. Džiaugiasi, nors 
ir gyvendami Amerikoje, ne
matydami nei Lietuvos gražių 
laukų ir miškų, negi į dėdami 
nei lakštingalos md vieversėlio 
giesmelių, jiems jauku ir ma
lonu melstis, melstis lietuviš
koj bažnyčioj, nes jų ausyse 
skamba ta meliodija, kurią 
priprato girdėti Lietuvoje. Ir 
manau, kad mums nereikia į 
daug rūpintis apie tuos suau-Į 
gūsius lietuvius, kurie paini- į 
Įėję savo kraštą, kalbą ir (lai-! 
nas. Jie neatsižadės savo mo-! 
tinos ir mirs lietuviais.

Senesnieji žmonės išmirs, 
jaunoji gi kartą, kuri ne
turėjo progos pažinti Lietuvos 
grožio ir malonėtis giesmių ir 
dainų švelnumu, vargiai turės 
užtektinai atsparumo, kad ne

suomenės veikėjai, vienok aš 
žiūriu j ateitį tingėdamas daugįse- Tada jis parsivež šiek tiek 
vilties, kad lietuviai ilgai atsparumo jiasipriešinti ame- 

t 
t

Bet vis-gi ir toks Amerikos 
jaunimo atsilankymas Lietu
voje neatneš tiek naudos, kiek 
atneštų tai, kad Amerikos lie- 

i tuvių jaunimas važiuotų į I.ie

tis blogesnė. Tenai daug dir
bama, nes. darbininkai pigiau 
apmokami.

Anglių kasyklų plotuose 
pirkliai nutraukę’reikalų ve
dimą, daugelis jų bankrutiję 
dėl anglekasių alkio užmokės 
nių. Bankos nutraukia savo 
veikimus.

Didelis anglekasių skaičius 
senai neturi darbo ir negali 
gauti. Jų gyvenimas yra ap
verktinas. Jei kitų pramonių 
centruose butų darbų, dauge
lis anglekasių į ten persikeltu. 
Deja, darbininkams šiandie 
visur vargas ir skurdas.

Suvažiavime, tarp kitko,■
paskelbtas įdomus raportas

RŲŠIES

išlaikys savo kalbų ir papro- Jrikanizavimo bangai, 
čius, jei jaunimas turės pro
gos gerai pažinti Lietuvą ir 
stengsis iš Lietuvos gauti nau 
jų jėgų sustiprinimui savo 
tautinio sustiprinimo.

Gražus yra dalykas ekskur- tuvos mokyklas: gimnazijas ir 
sijos į Lietuvą, bet kokia nau- universitetą.
da iš to!

Man teko ne viena, bet daug 
tokių ekskursijų sutikti Klai
pėdoje, Patėmijau, kad eks
kursijų sustatė randasi žmo
nės turtingesni, kurie nori ap-

Mes žinome, kad sveikatos 
pataisymui tėvai siunčia savo 
vaikus į tolimus kraštus. D 
kaip būti} sveika visai mūsų 
tautai, kad turtingesnieji tė
vai siųstų savo vaikus į Lietu- 

lankvti savo gimines ir, pra- j v4 • mokintis. Taip darydami
leidę nemažai pinigų, grįžta 
atgal į Ameriką. Dalis ekskur
santų pasilieka Lietuvoje, daž
niausiai pasenę be sveikatos, 
kad Lietuvoje mirtų. labui 
maža dalis lietuvių pasilieka 
Lietuvoje nupirkę dvaro cen
trą arba Klaipėdoj namus.

Visi paminėti ekskursantai 
nieko gera Amerikos lietu-

vienu šuviu nušautų ne du, 
het tris zuikius: 1) pataisytų 
kūno sveikatą,savo vaikų. ku
rie augdami didžiuose miestuo 
se neturi net tyro oro savo 
plaučiams, 2) vaikai būtų ap
saugoti nuo suvažinėjimo au
tomobilinis, ar kitų nelaimių 
ir pamylėtų tėvų kalių ir pa
pročius, 3) greičiau ir pi-

vianis neparveža; kartais giri- £*HU išeitų mokslą
tarų Palangoj nusiperka, o 
daugiaus — grįžta su tuščio
mis kišenėmis, rūgėdami ant 

pasiduoti nmerikanizavinio Įpurvinu kelių ir t. t.
bangai. Todėl daug rinitai mą- Iš ekskursijų nauda mūsų 
stančių žmonių labai pesimis-tautai bus tada, jei daugiau

Pabaigę Lietuvoje gimnazi

ją galėtų stoti į Amerikos bet 

kokį universitetą ir tęsti mok

slą Amerikoje, arba pabaigti 

Lietuvos universitetą ir gavus 

diplomą darbuotis Amerikoje.

i
Kai atsikeli su galvos skaudėjrmn, Į 

tingus, silpnos, pusiau sergąs, tai k 
Štai kuriuo budu gali pagerėti. j

Imk truputi Phillips Milk of Ma- 1 
gnesia su vandeniu arba lemonadu. , 
Du ar keturi Šaukštai yra suaugu- } 
slo diržą. ■ Imant lemonadu Pht-į 
įlips Ml'.k of Magnesia veikia, kaip j 

citrate of magnesia. Gerk už valan
dos prieš pusryčius. Kai eisi iš na
rni), tai pasijusi naujas žmogus.

Kaipo švelnų, saugų, malonų liuo- 
suotojų. Phillips Milk of Magnesia 
užgyrė žymiausi daktarai. Kaipo 
priešrugštinis vaistas pataisymui su- j 
rūgusių vidurių, geso, nevirškinimo 
daktarų buvo laikomas geriausiu pef 
50 metų. Kad žinoti jo greitą pa- 
lengvinišią virškinimui lr vidurių 
valymui vyrams, moterims, vaikams 
ir kūdikiams, tai reikia laikyti bu
teli visada po ranka.

Pilni nurodymai ant kiekvieno 
butelio. Visose aptieose po 25c. ir 
60c.

‘‘Milk of Magnesia” buvo Chas. 
H. Phillips Chemical kompanijos S. 
V. registruotas vaizbos ženklas lr jos 
pirmtakuno Chas. H. Phillips nuo 
1875.

: -

latablished
1S79

JUS PRIVALOTE
Turėti Saugumo Skrynelę

i
Kiekvienas įstengia turėti saugumo skry

nią dideliuose pliepiniuose voltuose šiame sti
priame banke. Skrynelės pasirenduoja pigiai 
po $3.00 metuose, kas atseina po mažiau, ne
gu 1c. dienoj.

.Jei turi kokios nors vertybės popierių, tai 
nerizikuok. Jums tereikės tik kelių minutų 
jūsų laiko kad atnešti juos į banką 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.

CentraL^d&^Bank
A TRUST COMPANY 

lUOVfcrt35tb Street 
ASUteBnk A Clearing Houae Buk

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600

NA U Ji
PAVASARINIAI OVERKOCIAI
Reguleriai, dailus, Raglan ir Ches- 
terfield modeliai, tokios stailės, ku
ria pasižymi Richmano meistrai .... 
materijos, kurios jus užlaikys malo
nioj šilumoj ir gerai laikys, maišy
tos lamos vilnos, tweeds, twists ir še
viotai dailiausiuose modeliuose ir 
spalvose....geriausių kriaučių darbas, 
kokį tik Richmano organizacija, su
sidedanti iš pačių darbininkų, tega
li atlikti.

' Jus įvertinsite didelį sutaupy- 

nią su musų žemomis kainomis, 

kuomet jus pamatysite, kiek verty

bės tuose siutuose randate. Bile 

siutas ir overkotis bilę kurioj Ricli- 

ninn Brothers krautuvėj kaina vi

sad viena ir ta pati.

The Rlchman Brothers Co 

114-16 So. State Street
CHICAGO, ILL.

Priešais Palmer House



t^MilštaJi^nls, Kovo lt, W

LIETUVIAI
Po- to beveik vi»i nuėjo Čiu metiniam dvasios darbui trokelia; smarkiai. ožgAJAtlAmet čiai turėti# i^^em#vštt

Bažnyčion, Runoje f :ou duvo 

giedami “Graudūs Verks-

čiejiė, Potkieiiė, Jankų*nė. Jo- 
mantienė, Kauėnieaū, Vitkie
nėj Maieinkiaviėienė, J. Kul- 

Federacija. Ivinskienė, Koverienė, Jnneliu-
Vasario. 4 d> vakaro įvyk°Jnienė, Kurlinskienė, Ą. Gri- 

Fetleraeijoa skyriaus suaifo-,^ & Donzo, Anderson & 

Strand, Valiulienė, Lapinskie

nė, Balčitienč ir kiti.

B9GXMIU,
n

kinius. Atsilankė visų draugi

jų atstovai. Visi pra

nešė, kad, jų. draugi

jų veikiama. Pasirodė, kad 

darbas visur gerai sekasi.

Atstovai į Vakarinių Vals

tybių lietuvių katalikų konfe

rencijų — St. Valiulis ir Al. 

Pankauskas padarė labai aiš

kų ir smulkmeniškų praneši

mų, kas konferencijoje kalbė

ta ir kas nutarta.

Bazaro rengimo komisijos 

pirnųninkas pranešė, kiek pel

nyta. Pažymėjo, kad “Parlor 

suite” dar paliko neišlaimė- 

tas. Tikietai bus pardavinėja

mi toliau, kad įvairius į 500 

dol. Draugijų atstovai šį su

manymų, parėmė, pasiėmė ti

kietų -ir per savo draugijų na

rius stums darbų pirmyn.

AI ūsų Federacijos skyrius 

sudaro, kartu ir “Catholic 

Welfaie Parisli Council”. Jis 

išrinko savo atstovus į vys

kupijos Katalikų Tarybų.

Bązaro Rėmėjai.
Federacijos Skyrius buvo 

nutaręs surengti bazarų. Brau 

gijos pasiėmė įvairius darbus. 

Nusitarta parengti ir gauti 

daiktų bazarui.

I
Moterų Sų-gos nekurios na

rės rinkosi vakarais į mokyk

los kambarį ir parengė daug 

gražių siuvinių. Kitos tai pa

darė nemie.

St. Keliotis ir B. Va rašius 

aplankė daug farmerių ir Įvai

rių biznierių ir pelnė daug 

daiktų. Panašiai daug gražių 

daiktų surinko K. Ivanauskas, 

gyvenus ant Lincoln Avė. Su

rinkta daug, smulkių daiktelių.

Biznieriai.

Daugelis amonių įdomauja, 

kurie biznieriai parėmė para

pijos bazarų. Čia išvardijimas 

pradedamas daugiausia auko

jusiems — J. Kailiukaitis, Vic 

tor Miser (Viktoras Maizc- 

ris), B r. Garšva, Misevičius 

Juozas, Ausmanas, V. 'Grubel, 

Žukliy & Valentinas, Ig. Mi

sevičius, Varakojis, J. Poly- 

anskis, Alinauskas, B. Juš

ka, Jovaišas, J. Kilaitis, «).

G uokas.

Kiti aukotojai.

#*
Įvairiausių daiktų, visokia- 

riopos rūšies ir kainų aukojo 

šie asmenys: Pr. Budvidas, K 

Užubalienė, Merkeliavičienė, 

A. Škėma, M. Vosilienė, J. 

Košis, J. Jazukevičius, V. .Ju- 

dickis, Vaitas, St. Reinenčius, 

J. Levickas, V. Lapinskas, J. 

Padeleckas, K. Girdulis, J. 

Getautas, Pr. Miklas, Čirvins- 

kienė, Šimaitienė, E. Keliotie 

nė, A. Jankauskas, O. Nauju 

nienė, O. Bložienė, Kisieliai, 

M. Urboniukė, M. Gelautienė, 

Grigienė, Zubinienė, Sorokic- 

nė, B. Patašienė, A. Ivanaus

kienė, Andriejauskus, M. (lir- 

nienė, M. Veiverienė, E. Brass, 

Mrs. Bitto, Mrs. Miller, Npie- 

kienė, Baranauskienė, Luko- 

šiavičienė, G. Ktrigicnė, Kini 

kienė Jonienė, Rimkienė Pra

meni!, Patapavičienė, Budvidie 

•nė, Šautilienė, Aitutienė, M. 

Jasilioniutė, Survilienė, Atko-

Buvo keletas rišųjių daiktų 

palikta, nepažymėjus pavar

dės. Gal kaip keno pavardė pa 

miršta užrašyti, ar kaip ki

taip prasprūdo. Rengimo ko

misija stengėsi* kiek galėda

ma visų pavardes turėti, bet 

galėjo įvykti klaidų. Ji tikisi, 

kad tie ąsmenys nepyks, ar

ba paduos savo pavardes.

Skaitlingos aukotojų pavar

dės rodo, kaip nuoširdžiai vi

sų buvo bazaras remiamas. 

Nestebėtina, kad jis gerai pa

sisekė.

Darbininkų vakarienė.
k

Kovo 9 d. apie 5 vai. vaka

re įvyko bazaro darbininkų 

•vaišės. Susirinko gražus bū

relis jaunų darbininkų ir se

nesniųjų. Visus juos gražiai 

pavaišino klebono išloštu kum

piu, G. Naujnnienės, Gelažie

nės ir K. Bukauskaitės pa

rengtais įvairiais kitais skanu 

mynais. Pb vaišių sekė visų 

gražus, bendras žaidimas.

mai

Novėna.
Kovo IU d. vakare prasidė

jo nyvėna prie Šv. Juozapo. 

Baigsis kovo 18 d. vakare. 

Kasdien bus pamokslas, mal

dos į Šv. Juozapų ir palaimi

nimus. Novėnos tikslas — 

melsti Šv. Juozapo globos 1) 

vietinei lietuvių kolonijai ir 

parapijai; 2) tėvams vyrams, 

šeimynų maitintojams; 3) ap

skritai darbininkams, kad ne

pritrūktų jiems jėgų ir už

darbių.

Kovo 23 d. bus skaitlingas 

visų priėmimas šv. Komuni

jos tėvų — maitintojų nau

dai ir jų pagarbai. Po pietų 

bus susirinkimas ir draugiš

kas posižmonėjimas svetainė

je.

Raporteris.

CICERO, ILL,

a v ynos reaaRtorius sa

vo pareigas link metinės Vy

čių šventės, t. y. rašyme, popu- 

liarizavime, peiktinai atliko. 

Neorganiškai pasirodyta.

X Sekmadienio vakare, ko
vo 9 d. parap. svetainėj įvy

ko labai gražus vakaras. Buvo 

perstatytas veikalas “Ponci- 

ja”, moky kilos vaikelių, sese

rims Kazimierietėms vadovau

jant.

Vakarų rengė šv. Kazimiero 

Akademijos Rėmėjų vietinis 

skyrius, vienuolyno naudai.

Žmonių atsilankė gana daug. 

Pelno nemažai liko.

M inėtam vakarui daugiau

sia pasidarbavo ponios: V. 

Petrošienė, O. Danielienė, Rei- 

kauskienė ir Birgelienė.

X Pirmadienyje, kovo 10 

d., iškilmingai buvo palaidota^ 

a. a. Mykolas Voveris. Jį iš

tiko nelaimė dirbtuvėje.

X Taip pat nesenai Kaspa

rų Juodelį patiko nelaimė. Va

liuojant jamdviračiu, užbėgo

aviraij. jis nuvo numestas nuo 

dviračio ir tuo labai galvų 

susidaužė, net 16 stičių gydy

tojus turėjo galvon įdėti. Juo

delis randasi Francis VVillacd 

ligoninėj. Dabar sveiksta.

X Klierikas A. Šileikis, jau 

ligonines apleido. Operacija 

pasisekė. Dabar jau yra semi- 

narijon išvažiavęs. Geros klc- 

tiesj Antanui.'

X Panelė Jankauskaitė ir 

Juozaupas Milašauskas randa

si šv. Kryžiaus ligoninėj. Pa

daryta apendicito operaciją. 

Abudu neblogai jaučiasi. Lin

kime greito pasveikimo. Vy-

narių aplankyti.

X Ponia Judikinienė yrn 

Šv. Antano ligoninėj. Sunkiai 

serga.

X Panelė Izabelė Vaišvi

laitė žada į Eucharistinį Kon

gresų važiuoti su pirmutine 

“Draugo” ekskursija.

-.X Draugystė Nekalto Pra- 
sijdėjimo Panelės Švenčiausios

-------m,i u........... u

vakare, kovo 16 
d., parapijos svetainėj rengia 

labai gražų vakarų — persta

tymų.

Radio AŽJ.
X Kovo 9 tl. sekmadienio 

ryte vyčiai Chicagos apskr. 

ėjo in corpore prie Šv. Komu

nijos. Nemažai narių susirin

ko, bet galėjo būti dar dau

giau.

Reikėjo specialūs komisijos 

', tam gražiam ir svarbiam Vy

/i® Bereikalingas 
Skausmas!

Kai kurie skausmą, laiko butinu. 

šaltį Jio leidžia “perslrglmut.”
Jie laukia, kad. galvos skausmas “pereitų.”

’ Jei serga neuralgija ar neuritu, jio pasitiki ge-
■ riau jaustis sekantį rytą.

W Tuotn gi tarpu jie kenčia bereikalingą skausmą.W V. Bereikalingą dėlto, kad yra antidotas.K Bayer Aspirin visada, greitai pagelbsti nuo visokių 
« VE skausmų, kuriuos mes sykį turėdavom perkęsti. 

W Jei skausmas nesiliauja, atsiklausk savo daktaro 
jo prežastles.

Jus išvengsit daug skausmų ir nesmagumų per 
daugumą vartojimų Bayer Aspirin. Apsaugok save

pirkdamas tikrus. Bayer yra saugus. Visada tas 
pats. Visose aptiekose.

Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaoeticacidcater SaiicylicacidH VYI K ASPIRIN
TUBBY

Galvą Skauda?
Periodiniai, Narviniai ar nuo vidurių 
pareinantys Galvos Skaudėjimai grei

tai palengvinami su ORANGElNB

NETURI NARKOTIKŲ

JŪSŲ APTIEKIN1NKAS PARDA
VINĖJA IR REKOMENDUOJA

ORANGEINE 
MILTELIUS

ŠEIMYNOS KETAS 
8BELKTAS

'•Baltimore, Md.. Jan. 20.—AS gė
rėjuos! jūsų įstabiu vidurių tonikų 
— lakanlyvu,

TRINERIO KARČIU VYNU
Jis. išgelbėjo musų kišenių nuo dau
gelio išlaidų per pastaruosius 12 me
tų. Vartosiu jj ikt mirties. Mrs. Ro- 
sey Simond.’’ šis garsus vaistas tu
rėtų rastis kiekvienoj Šeimynoj, nes 
pasItikStinas užėjus blogam apetitui, 
sukietėjimui, išpūtimui ir panašiems 
vidurių t rūbeliam s. Imk Jo mažose 
dozose rcguleriškai, kaip pataria dau
gelis daktarų. Visose aptiekose. Sem
pelis iš Jos. Triner Co., 1338 So. 
Ashland Avė., Chicago, UI.

NEMOKAMO SEMPELIO KUPONAS. 
Dept. 13

Vardas

Adresas

==

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ
** 1930

«-'ETUXb*
as

y 5<;io 26vi9jo

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

žemiausios Kaiuns Tiesiai į Klaipėdą
Trečia klesa į vieną pusę ...................... $107.00
Trečia klesa į abi pusi ...................... $181.00
Turistinė- trečia klesa į vieną pusę $123.50 
Turlstnė trečia klesa į 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 Kugpiučio 1-mos iki Rugsėjo 30 kainos 
padidintos sekamai; $7.50 į vieną pusę. o 
$12.60 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. Kevenue Tax Ir Head Tax atskyrium.

IŠPLAUKIMAS LAIV1

U
Laivo vardas Ncw Yorko

< 1030 M.

Tiesiai iš 
Laivo vardas Klaipėdos

ESTDNL1 . - Balandžio 3
I.riUANIA .. Balandžio 17
ESTONIA .. Balandžio 24
POIAINIA-------- Gegužės 1

ESTONIA_ Gegdžės 17.
LITUANIA .. Gegužės 26

PGLONIA . . . Gegužės 27 

LITUANIA .. Birželio tt
1 LITUANIA ____ Liepos 22

ESTONIA . . Kugpiučio 18 
LITUANIA Itugpiučio 26
POLONI A_____ Rugsėjo lt

SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIONĖ
Del Informacijų lr laivakorčių kreipkitės tuojaus pas savo vietos agentų. 

NELAUK PASKUTINIU DIENŲ

BALTIC AMERICA LINE
315 KO. DEARBORN ST . (KICAGO, ILL. 
UNION TRUST BLDG., PrPTSBURGH, PA.

K—IO B1HDGE ST., NKW YORK, N.
016 ST. JAMES ST., MONTKJ5AL, UANADA

KŪDIKIAI PAGERĖJO) 
ŠIUO BUDU.

Daktarai, sako. kad surugę ir ne
išvalyti vaikų vidurėliai paprastai 
yra priežastis vaikų neaugirao. Ir 
geriausias įrodymas, kad tat tiesa, 
yra greitas būdas silpnus, nera
mius, * sunykusius vaikus pagerinti 
išvalant Jų vidurius su keliomis do- 
zouiis grynai augpientųės, gardžios 
Fletcherlo Castorios. šitas malonus 

‘nekenksmingas vaistas yra pirmiau
sia daktaro mintyj, kuomet reikia 
vaikus ir kūdikius gydyti nuo dieg
lio, geso, užkietėjimo, viduriavimo. 
Slogų lr tt. Tik žiūrėk, kad gautum 
tikrų Castorią. butelį; su Fletcherlo 
parašu.

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 Avė.

Chicago, IU.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI 15.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa- 
tyrėlj. Tikros specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką lr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, surėdymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Scope — Rąggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 

■jus gydyti, tel jūsų sveikąją 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 užsisenėjusią. {at
kerėjusią, chronišką ligą, kuri ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 
maoe.

DR. J. B. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas. Rūmas 1OI»
20 W. JAOKSON BLVD.

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

Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 
po ptetų

KAS
MADK GOOD wlth

millimts!

Price for Over 
38 Years

MILLIONS OP POUNDS 
USBD BT OUR COVbbnmvist

The Fiddler Mušt Be **ai<L

I LOVE 
MOSte, I 

COOLO MT 
A-r-ruc oi sun

COULO ’TOU • 
SEE, l*LL LF.THbu 
UCE oue^ IF V'oo 

vsiAsrr A

VOU MUŠT ŪKE 
TO BEAR. OTHER 
people. plav

I'LLTELLT'OO
HOW MOfrH I LIKĘ 
T0 -IF VOU 
PLAT ALL £>AY 
PLL <SET ToV A 

. 8OX OF CAMOV

GEfc VJUU.LIKERS’

H TAKES ALL THE MOUBY 
PVB <?OT SAVED BuT »F 

AMtfELtCA STAT-S THS«C 
All oat mom cam't make 
ME PttACTlCfc %O tv$ VOOaTH 

VT-* .

ALL
CK2HT

FROM MOCMIMfe 
. TILL MGHT i

DO Vou KMoŪTŪjMATĄ 
t MATe MOST (M THE 

UJOCLD? - MOSte LUfiOMS! 
MOM MAKES ME 

PRACTICe



"T" '

Pentimi įenis, ttovo 14, i930

M !TSBB

e t t ng * *

IS LETUVOS RESPUBLI
KOS GENERALINIO 

KONSULATO,

1929 m. rugsėjo mėn. 15 d. 

arba spalių 15 d. ir iki 1930 

m. kovo mėn. 15 d.; ir 

3. visi vyrai, gimę pradedant 

1897 m., kurie šaukiant jųjų 

vienmečius, dėl kurių nors

Sulaukęs 83 m., daktaras pama
tė, kad visiem tinka jo receptas

Pamatau ligonis gydyti nesikeitė 
nuo tol laiko, kai Dr. Caldw«11 baigė 

priežasčių savo laiku naujokų Medikuię Kolegiją 1*75, nei-gt nu> 
_ . . ... , . to laiko, kiti Jjs išstatė rinkon liuo-
emnno konusijosna nestojo HUOloj!|, vanota jo praktikoj. Tas

L. Žemės Ūkio Paroda Kaune
Ii' Dainų Šventė. ' .......v, ..viiun.ju...... „uolojų, val iota JO prakUKOj. ras ,

Kiekvienam žinotinu, kad ir ligi Šiol kurinės prievolės ,oX"'Turuo

Siu vasarų Lietuvoje he I). L neatliko i

K. V vtauto 5<M> m. mirties su-; III. Paieškoma: ilgės, gaivos skaudėjimo, tipo nupuo-!
* . . •».... I limo, nevlrškĮnlmo. surūgusių vidu-

kaktuvHj minėjimo iškilmių,. Bindriulaitis Andrius, An- rių ir kitokių begalių, kurios kjla 
įvyksta metinė Žemės Ūkio (|rįaUs sūnus, gimęs Jurbarke meninbtV^iaks^y^us,0 žoiesPVr sak-

Parodu birželio 18-22 dd. Pa-hgGK ... Amerikon atvvkes 'nclf>s- Iš J’i ir yrl **»““»Ur-

. rojo m., zi-uteiikoii atvyivęs Caldvctl’s Syrup Pepsin, i-.t.rs yri
lodai užsidarant, ten pat į- j Įt)|2 m., iki 1916 m. ’-yvenęs lni^*nys senos ir kitų švelniai Uuo-

vyks tieeioji visos metuios , jjoston, Mass. pas dėdę Adomų1 Dr. caidweii neusgiria vartojimų
Dainų Šventė. Tas visa malo- Va-meri 375 Atliens St asmų vaistų, ju netikėjo kad hm.

* ’ aoIlel b 0,0 miH iih oi. I gujį gera jų imti j savo vidurius. Jei
Žiobienė Agnė ir Juozas'BUau’fusiPji j,į norl Vart6tl> tal “ie- 

° ! kas jiems to negali užginti, bet v.-ii-
Žiobys, kilę iŠ Mariampolės ■ karia jų niekad negalinta duoti.

. _ . „ . Juo paprastesnis vaistas nuo su-
apskr., nuo Prienų. Paieško kietejirio, tuo saugesnis vaikui ir
giminaitė Ona Aukštakalhytė. ju"ls ir *e‘K,ral. f‘8ų valkatai jei 
£> J : gali gauti saugiai geras pasekmes

ItiUldanskis Mauša-Motelis, su Dr- Caldwells Syrup Pepsin, tai 
. kodėl rizikuoti su stipriais vaisiais?

Amerikon Į Milwailkee miestą Gaunama’ visos*} aptiekose. 
atvykęs 1911 m. pasivadinęs! Daugelis žeimvn,f žiandle :'au talp

Rm. Tėl. Mldsray ttii

i DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue tr 24-tu Street

Telef. Canal 1711-0341

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllah 
Ir Ketvergais vakare

Telefonas Boulevard 1888

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos; I Iki 18. 1 iki I 

dienų, lr 1:88 Iki 8:88 vakare

Ofiso Tel. Vlctory 8887
Of. lr Res. Tel. Hemlock 2874

DR. J. P. POŠKA

V

•I

niai nustebins Lietuvos sve

čius.

Šalia daugelio naujenybių, 

parodoje žada būti labai įdo

mus ir turtingus liaudies dir

binių skyrius: audiniai, mez

giniai, nėriniai, ir medžio bei 

molio įvairūs dirbiniai. Tie 

dalykai, kai juose įdedama 

gero skonio bei dailumo, — 

tampa aukštos vertės produk

tais, kurių kaina lenktyniauja 

su geriausiais fabrikatais. Na 

o kas nežino, kad lietuvaitės 

yra gabios spalvų derintojos 

ir kantrios prašmatniausių 

“raštų” prasi many tojos. Sve

timtaučiai negali atsigerėti 

mūsų lietuviškos dailės savy

bėmis. Bet mes patys kodėl

tai permažai teįvertiname mū

sų liaudies dirbinių grožį: sa

vo namų kambarius bevelyja- 

me “puošti (?)” neva už pi

gią kainą “bargeno” keliu 

įgytomis reikmenimis, kurių 

betgi vertė kaip medžiagos 

taip ir dailės žvilgsniu tankiai 

yra daugiau negu abejotina. Ir 

» kas to nežino, kad pigus daik

tai galų gale brangiau kaino ja.

Tat kodėl neišdabinus sa

vo kambarius stipriais, artis

tiškais ir nebrangiais liaudies 

išdirbiniais: divonais, kili-

' mals, staltiesėmis, lakeliais, 

drobėmis, juostomis ir tt.? Ko

dėl nepuošiame savo namų lie

tuvių artistų darbo paveiks

lais, o kabiname ant sienų iš

blunkančias fotografijas ir 

nieko nereiškiančius vaizdus?

Šių yasarų vykstantieji Lie

tuvon turės puikios progos 

sau ir savo draugams šios rū

šies dovanų parodoje nusi

pirkti. Tiems, kurie parodon 

pasivėlintų, patartina esant 

Kaune atsiklausti “Dailės 

Draugijoje”, Čiurlionieg* Ga

lerijoje, arba užsisakyti Mo

teli) Globos Komiteto prieglau 

doje ar Vaikelio Jėzaus drau

gijos prieglaudoje. Sandoros 

Knygynas Klaipėdoje ir-gi 

turi gražių vietos darbo dirbi

nių.

Lietuvos lankytojai, grįžda

mi Amerikon, dar turi žinoti, 

kad nž pirkinius svetur įgytus 

iki 1(X) dolerių vertės nerei

kia net muito mokėti. Tat da

rykime savo namus, savo “ko

mes ” lietuviškesniais ir jau

kesniais.

I

II. Naujokų šaukimas Lietu
voje.

.Šį pavasarį Lietuvoje įvai

riose apskrityse laikotarpy 

nuo koVo 14 <1. iki balandžio 

15 d./bus šaukiami naujokui 

kurinės prievolės atlikti:

L vyrai gimę 1908 įdėtais 

liepos-gruodžio mėnesių laiko- 

tkrpib;

at ase bs

Ofiso Tel. VLrgtnia 00S4
Rezidencijos: Ves Buren 684*

DR. T. DUNDULIS

elgias), kad be bJt-Jliy to vaisto sa
vo namuose neapseina. Turėk ir tu 
ir laikykis šių sveikatos taisyklių: 
laikyk kalvų, šaltai, kojas šiltai ir 
vidurius lluosus.

Kodėl neišbandyti Dr. Ca'.dueii's 
Syrup Pepsin šiandie?

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 Iki 4 lr 4 Iki 8 v. v. 

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd. 

Vai.: nuo 8:80 iki 9:80 vak.

3133 S. HALSTED STREET
1608 S. ASHLAND AVE Antras ofisas tr Rezidencija

Netoli 48th BtrM. nnioago iu 6504 g ARTESIAN AVE.
I, ,111.1, ■ ■ , ... Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

vak Antro Of. Vai.: Nuo 8-4 po 
piet. Utarn. lr Subat. Nuo 8-9 vak 
Šventadieniais pagal lutanma.DR. 1 J. KOWARSKI$

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 2463 W. 63 Street

Kertė So. Weatera Avenae 
Tel Prospect 1488 

Reridenclja 1814 So. Leavitt St 
Tel. Canal 2888

Valandoe: 2-4 po pietų lr 7-8 v. v. 
Nedelloj pagal susitarimą

Ofise Tel. Canal 2118
Namų TeL Lafayette 0028

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

Morris Rodin, kilęs iš Veliuo- i
nos, gimęs 1897 m., esą karo Petras ir Irėna Žemaičiai, P. d., 2 vai. įvyks susirinkimas J

metu tarnavęs kariuomenėje

Žilaitis Antanas, kilęs iš dTa™iutė, O. Kiaurakytė, J.

Raseinių apskr., Amerikon at- ^d°mavičiukas ir Aleksas 

vvkęs 25 m. atgal, gyvenęs į Turinas. Jiems taip-gi pa- 

Braddock, Pa. pas Antaniną1 mokos bus kiekvienų šeštadie- 

Ačienę, turįs brolį Kazį Bal

tiinore, Md. mieste.

Žeimys Zigmas, kilęs iš Ty-

tatvėnų miest., Raseinių aps

kr., apie 39 m, amžiaus, Ame

rikon atvykęs 1905 m., gyve

nęs ilgai VVaterburv, Conn., 

gi vėliau Detroit, Mieli. Pa

ieško tėvas Kazys Žeimys.

Sriebalis Stasys, iki 1925 

m. gyvenęs Millinoeket, Mai

ne, Amerikoje apie 17 metų.

Paieško motina Ona.

Pesys Kazys, Amerikon at

vykęs 1915 m. ir iki 1925 m

Tel. Canal 6764 Republic 8444

NAMAI

4193 ARCHER AVE.
1 Valandos: prieš pietus pagal sutarti

Brazauskas, Eleonora Aleksan draugystės Šv. Pranciškos Ry- (Namuose 2-4 po piet. ofise 4-8 v. ▼.

nj.

RADIO ŽŽŽ.

Town of Lake. Kovo 1'6

ADVOKATAI

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
1241 SO. HALSTED STREET

, «, Y'el. Vlctory 0C8> ^
gyvenasTJj

eester, Mass., esą dirbęs “A- 

merikos Lietuvio” administra

cijoje. Paieško brolis Antanas.'

Petnyčioš

J
JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
Šinianiukas Juozas, kilęs iš 

Kiasnienės kaimo, Nauvalskos 

valsčiaus, Gardino guberni-'l®5 W. Adams St. Rm. 2117 
jos, apie 42 m., Amerikon at- Į Telephone Randolph 6727 

vykęs 1910 m. į 2151 W. 22 St, 6 iki 9 vak.
Ieškomieji arba apie juos1 

ką nors žinantieji kviečiami' 

malonėti atsiliepti šiuo adre

su:

Telephone Roosevelt 3090 
Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

Consulate General of
Lithuania

15 Park Row,

New York City.

CHICAGOJE
WEST SIDE ŽINIOS.

X. Petras Mažėnas (‘2110 VV. 

24 St.) visiems westsidiečiams 

anglių išvežiotojas susirgo. 

Lanko jį Petras Pabijonaitis.

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rezldenclos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Vaikų lr visų chroniškų ligų
Ofisas 3600 W. Roosevelt Road 

Kampas Centrai Park Ave. 
VALANDOS: 2-4 po piet. 7-9 vak. 

Nedėliomis lr šventadieniais 10-12

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKA8 
Gydo staigias ir chroniškas Ilgas

vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis ir seredomls tik 

Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija

Ir X-RAY
2130 ĮVEST 22nd STREET

CHICAGO

Tel. Lafayette 5798

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON

įmetės.

X Kovo 16 d., vakare, par. Tel. Wentworth 3000 
salėje draugija Šv. Agotos 

rengia “Bunco” su prideč- 

kaiš. •

X Kovo 16 d. draugystė Šv.' Gydytojas ir Chirurgas 
Agotos minės 20 metų nuo įsi- Sq TT A TUŠTĖTI STREET 
kūrimo sukaktuves. Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

X Kovo 9 d. naktį visiems 1 —-■ ■ ?■ ■ ■ . ■

automobiliams, kurie buvo 

sustatyti apie kampą 46 ir 

Wood St., apie Krenčiaus sa

lę, sugadinti ratai. Negražu, 

kad mūs apielinkėj yra tokių 

blogdarių. Argi tėvai nenuma

no, kad jų vaikai blogai daro ?

X Vaclovas Pieržinskas y- 

ra pastatytas kandidatu į val

stijos,, kongt^Miuš. Lietu

viai, balsavinio dienoje, pri-1 

valo balsuoti ųž lietuvį.

X “ Kalėdojant” daug mer 

[gaičių ir vaikinų buvo pasiža- 

ulėję ateiti i^ .prisirašyti prie 

Šv. Cecilijos Cl»nųk) choro.

Pažadai neištesėti. Gal nesu

pranta, kaip naudinga ir gra

žu yra jaunimui priklausyti 

prie choro. •

OPTEMITBISTAI

Tel. Vlctory 4378

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone Armitage 2823

DR. W. F. KAUSZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 iki 2 Ir 6 Iki 8 P. H. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 4918

DR. A. J. BERTASH
S4b4 80. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki S po
pietų lr 4 iki 8 vąl. vakare 

Res. 8201 8. WALLACE STREET

DR. A. J, JAVOIŠ
Vai: 2 iki 5 po pietų. 7 Iki 8 vak. 
Office: 4459 S. California Ave. 

Nedėlioję pagal sutarty.

Tel. Hemlock 8161

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 4222 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republic 7848
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. V. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Ofisas lr Akintų Dirbtuvė
3265 S. Halsted Sti
Vai.: 10 vai. ryto—8 v. v. 

Nedėlioj 10-12

DR. VAITDSH, 0. P. D.

OR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2434 West 18 Street 
r»L: 8—18 ryte. 1—4 p p. 4—8 

v r Nedėlioj susitarus

DENTIST AI

’fflce Boulevard 7042

DR, G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4445 80 Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptlekos

JOHN BNSKAS
UETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22ttd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefoną® Canal 2552

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

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS
4740 Borchester Avenue

Tel. Drezel 6323 
Vai.: 8 iki 10 ryto

6-8 vai. vakare

X Šiandien vakare 8:30 

vai. Aušros Vartų alumniečių 

choras turi Aušros Vartų mo

kykloje susirinkimą, į kurį 

vargonininkas J. Brazaitis pra 

šo tėvų atleisti visus savo sū

nūs ir dukteris baigusius Auš

ros Vartų mokyklą.

X Ruoštis prie pirmosios 

šv. Komunijos užsirašė sekan

ti pašaliečiai mokiniai: Algir

das Globis, Sirtautai Antanas 

ir Arturas, Mikaliunni Rai

mundas ir Eleonora, llubinai- 

tė Stasė, Nugarai Antanas ir 

Alena, Pauliukoniai Kazys ir 

Emilija ir Ona Bijeikytė. Pa

moka jiems Ims ryt po arttlii- 

jų šv. Mišių vai. 8:30.

2. naujokui, kuriems stoji-j X Šv. Sutvirtinimą (Birma-į 

mas karo tarnybon praėjusiais, Vonę) priimti užsirašė šie pa

šaukimais buvo atidėtas iki j šaliečiai: Leonardas Sinūnas,

JDSEPN J. GRISH ■
(Juozas J. Grisius)

ADVOKATAS

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

Ofisai:
/

1444 S. 49 Ct 2824 VTazhlngton
14-12, 3-4, 7-r 12-8. 4^4. Blvd.
Tel. Cicero 443 Tel. Kedsle 2454-3441

DR. S. A. ŪŪWIAT

LUTUVia AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų Įtempimą karia 
eatl priežastim galvos skaudėjimo 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuota- 
mo, skaudamą akių karšty. Atitai 
sau kreivas akla, nulmu cataractua. 
Atitaisau trumpą regystą lr tolimą 

I regyste.
Prirengiu teisingai akinius visuose 

atsitikimuose, egzaminavimas daro
mai su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandoe nuo 18 ryto iki S va- 
kal-e. Nedėliomis nuo ll> ryto Ud 
IS po pietų.

Tol. Canal 4222

DR. G, k BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavitt St.)

Valandos' Nuo I Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 8 vakal-e

Seredoj pagal sutarti

RESIDENCIJA: 
4515 So. Rockwell Street 

Telef. Republio 9723

J. P. WAITCHDS
ADVOKATAS.

52 Būt 107th Street
Kampaa Michigan Ave. 

Tel. Pullman 6960 lr 4877

Mleato Oflae Pagal Sutarty:
127 N. Dearborn Street

Rooma 188 ir 885
Tel. Franklin 4177

Tefephohe Centrui 4824

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

144 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLTNDI1 

Nuo 8:24 tkl B vat vak. 
zooal Office.- 1904 So. Union Ava. 

TeL Roosevelt 4718 
VaL nuo 4 Iki 8 vaL vak.

Gydytojas lr 
REZIDENCIJA 
4t28 W. 11 PI.
Tel. Cicero 8888

CBlrargaa

NMėltotnii
Bnaltarua

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVE.
Tel. Boulevard 7589

DR. A. J. GDSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Milwaukee Avenue
Utarninke, Ketverge. Subatoj 
Nuo 10 ryto Iki 8:80 vakare

Cicero j 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj, Pėtnyčioj 
Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 4654

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytoja? ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava 
Valandos 11 ryto iki S po pietų 

6 Iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

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

Tel. Boulevard 1441

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

3343 SO. HALSTED ST&EET
Valandos: Nuo 2 — 1 p. 8 

7—8 vakaro

A, L DAVIDONIS, Mt D.
4910 So. Michigan Avenne

Tel. Kenwood 5107

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

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IU CHIRURGAS 

atidarė antt-ą ofleą (su Dr. Laurai* 
čiu — viršuj Belsklo-Rakščlo aptle
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandoe: nuo 2 iki 4' pė piet. Tet. 
Proepcct 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Aahland Ave. Valandos: nuO 
4 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 4441 8. Albany Ave. Tel. Pros
pect 1888. Nedėtomis tik pagal au-

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

DR.HERZVAN
IAB USIIOA

Gerai lietuviams žlnonmš pgf 14 
metus kaipo patyręs gydytoji šfcL 
rurgas lr akušeris.

Gydo stalgias lr chroniška* Q> 
gasvyrų, moterų lr valkų pagal nao- 
jauslus metodus X-Ray lr kitokiai 
elektros prietaisu.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

bou..™, .... i 1025 WEST 18 STUMT
Ren. Hemlock 7481 VALANDOS: Nuo 14 — 11 plotų g 

nuo 4 iki 7:14 vai. vakara 
Tel. ofiso Canal 2114 Rea aa «kets 
3238, arba Randolph 4848.

Ekspertas tyrimo aktų lr pritaikymo 
\ akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg.. kosnp. 18 St. 2 aukštu 

Pastebėklt mano Iškabu
Valandos nuo 8:30 ryto Iki 8:20 va
karo. Seredomls nuo ,9:30 Iki 12 v, 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8 
Phone Canal 4538

ne*. aeuiiuua iovj

DR. A P. KAZLAUSKIS
DBETI8TA8 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo • ryto Iki S vakare

Tel. Armitage 1740

DR. S, T. THOMAS
(TAMOŠAITIS) 

nedtlstas
1608 Mihvaukee Ave.

Kampas North Ave. 
Northivcat Tower Bldg. Room 809 
Vai.: 9—13 ryto; 1—8:20 vai. vak.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE
Tel. Yards 0994

Kesldencljoe Tel. Plaoa 8288
VALANDOS:

Nuo lt Iki 12 dieną.
Nuo l liti i oo Dietų,
Nuo 7 iki 9 vakare. Jį
Nedėl. nuo 14 iki 12 dieną.
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GRABORIAl: CHICAGOJE
kiam. Dalis vakaro 

parapijos naudai.

pelno eis
svaigalų išvežimo draudimui. 

Prieš valdžių keliami protes

tai.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

FARMOS.

S. D. U"
Lietuvis Graborius 

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausia. Rei 
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 
Arba 2518

2314 W. 23rd Place 
Cbicago, III.

NEPAPRASTAS
TAS.

KONCER-

Simpatiškas —
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F, EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

_ Tel. Tards 1741 lt 1742
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero T794 

SKYRIUS
3291 Auburn Avenue 

Tei. Boulevard 3201

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CRIOAOCIE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad prikiau- 
eau prie arabu lš- 
dlrbystės.

OF5SA8
888 West 18 St. 
Tel. Canal 8174 
3ŪCI RIUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel. Victory 4088

Ateinantį sekmadienį, kovo 

(Mareli) 10 d., Chieagoj'Įvyks 

nepaprastas koncertas. Gra

žioj K i įnhal I Hali prie S. AVa- 

basli avė. j r Jaekson Blvd. L. 

V. “Dainos” choras, vedamas 

komp. A. Pociaus išpildys kan 

lutų “Septyni žodžiai Nuo 

Kryžiaus”. Kantatoj atvaiz

duojama Kristaus prikalto ant 

kryžiaus kančia ir Jo pasaky

tieji septyni žodžiai. Kantata 

bus išpildyta su vargonais, 

kuriais chorui akompanuos į- 

žynius muzikas svetimtautis. 

Solo dalis giedos “Dainos” 

choro įžymus solistai: G. Ši- 

diškiutė (soprano), A. Kamin
skas (tenoro) ir A. Čiapas (ha 

ritone)-

Be to komp. A. Pocius gros 

bažnytinį kurinį, solistė S. 

Lauraitienė giedos Gounodo 

veikalų, o geriausias Chieagoj 

j vyrų choras, kuris prieš Kalė- 

| das per radio ir vėliau “Drau-

!~a7pet?us
GRABORIUS

Ofisas
'3238 S. IIALSTED STREET

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

Tel. Virginia 1290

go” koncerte publikų žavėjo 

išpildys nepaprastai gražų Šu

berto veikalų’ “Kur Dievs”.

Visi dainos mylėtojai nuo

širdžiai kviečiami atsilankyti. 

Kas neturi iš anksto įsigijęs 

bilieto, galės gauti koncerto 

vakare. Kasa bus atdara nuo 

7 vai. vakaro.

Rap.

BRIDGEPORTO ŽINUTĖS

Kas pas mus dedasi.
Šv. Kazimiero Akad. Rėmė

jų 2 sk. stropiai rengiasi prie 

vajaus, kurs įvyks kovo 30 d.

Komisija nerimsta iš rū

pesnio, kad tik viskas gerai 

nusisektų ir naudos šv. Kazi

miero Vienuolynui duotų.

P.p. B. Naugžemienė, M. 

Tamanauskienė, M. Bakienė 

ir p. Aug. Vardauskas darbu 

pasidalinę: tai vakaro tikietus 

platina, tai aukas renka tai 

ren įė j us pri raš inė ja.

Valio, musų komisija! Kiti 

skyriai tik* laikykitės. Vajaus 

metu iškirsim jums’ “surpri- 

zų”.

Naujas amžinas narys.
P. .Juozas Vaičekauskas da

vė galutinų žodį p. B. Naug-

Balandžio 2 d. Lietuvių Au- 

ditoriume įvyks dideliai iškil

mingas koncertas, kuriame 

ims dalyvumų įžymieji jauni

mo chorai. “Birutės” ir 

“Vaidylų ir iš “Dainos” cho

ro duetas, kvartetas. Pelnas 

koncerto eis gerb. komp. p. 

Miko Petrausko naudai. Jis 

per keliasdešimt metų dirbda

mas Amerikoje parašė daug 

gražių dainelių ir operečių 

mums, lietuviams.

Visus kviečiame tame kon

certe dalyvauti. Kiekvienas 

lietuvis privalo parodyt pa

lankumų ir pagarbų asmeniui, 

kurs tiek pasidarbavo mūsų 

kultūrai. Mikas Petrauskas 

mirs, kaip ir mes

dainas lietuviai 

dainuos.

PRANEŠIMAI.
570

574

580

Ufartai Mikniui 

Vilimui K.

Žitkui Anastnzi jai

Rinktinėm furnioH, didelė nuolaida 
už caHh, tnužui įmokėti arba mainy- 
ttime į 2 fl. bungalow. Atsakymas 
angliškai, 350 Glenn Ellyn, III.

REAL ESTATE

visi, bet jo 

dainuos ir

X.

MARQUETTE PARK KAL
BĖS KANDIDATAI.

Sekantis susirinkimas Ame

rikos Lietuvių Daktarų drau

gijos bus penktadienį, kovo 

28 d., 8:30 vai. vak., 814 W. 

33rd St., Universal State 

Bank klube.

Dr. A. L. Davidonis skaitys 

referatų “Meehanizm of Pe- 

ristalsis”.

Diskusantais paskiriami:

Dr. M. T. Strikolis

Dr. V. A. Šimkus

D r. A. L. Yuška.

Gerbiamieji Kolegos, M. D. 

ir D. D. S., meldžiu nesivėlįlo
kite ir priduokite sekretoriui 

savo referatų temas, kurias 

manote skaityti draugijos po- 

sėdyj — tikslu, kad galima 

bųtų paskirtį išanksto disku

santai, kurie prideramai prisi

stoti opozicijom

Dr. A. L. Graičiunas, sekr.
rengtų

MILTĄ! ESĄ PIGESNI
MINNEAPOLIS, Minn., 

kovo 14. — Miltai truputį at

pigę, kuomet kviečiams kaina 

nupuolusi. Miltų statinei šia

ndie mokama apie 6 dol. 60c. 

1913 m. kaina buvo 4 dol. 60e. 

Karo jiabaigoje — 18 dolerių.

GAUSITE XE.MAZ.JL 
ATLYGINIMĄ

Kovo 12 d. Iš namų 4417 S. Arte- 
sinn Avė., išbėgo gražus rudas, kud. 
lotas šuniukas. Kas suradęs mums jį 
utvęs. gaus nemažų dovunų.

T» lefonas lafayette <1662

Del geriausiom rųšies 
Ir patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olaella šviežių kiauli
nių. sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina SL
Tel. Boulevard 1819

i 3500 cash pirkai 4 kamb. bun- 
galovv, ąrti garadžiua, Addiaon mo
kykla, krautuvės, šiandie perkant 
kaina $3,500. Savininkas 7178 Ad
diaon St.

Paaukuosim — Tikri namai, gra
žioj apylinkėj, apleidžiam miestą. 
9041 So. Irving.

1546 Graee St. Savininkas paau
kuos gražų 2 apt.. plytų, 6-7 kamb., 
2 karų gar., pigiai. VVell. 2983.

Stucco namas, 5 kamb., geram sto
vy, karštas vanduo, 2 karų garadžiua 
didelis lotos, 37^x175, apart, apy
linkė. Rogers I’ark 1935 Morse Avė. 
Mažus įnešimas, $12,500. liriar 1170.

5 kamb. plytų namas, 2 karų ga- 
radžius, Jėla Ir gatvė išbrukuota Ir 
išmokėta. Kaina $3,800. 4021 W.
North.

ltooming House kamp. namas, mo
derniškas, pigiai, geros ineigos. 1165 
No. Dearborn.

šiušių taisymo šapa, kartu geras 
namas, gera proga norinčiam namus 
turėti. 13ox 100, Kouts, Ind.

2 fl., 6-6, pečium, šildomas, gesas, 
elektra, bo darbo — parduosiu pi
giai. 3338 So. Secley.

Phone Bcvlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Mnsų patarnavimas 
Visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes netart
ais Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue 

Tel. Boulevard 9277

IZIDORIUS SKREBIS

i nariai-rėmėjai Seserų Kazi-

mieriečių vienuolyno.

žemienei, kad įstos į gerada

rių eiles ir pataps amžinu rė

mėju Seserų Šv. Kazimiero. 

Sveikinam ir dėkojam p. Vai

čekausku ir p. Naugžernienei 

už josios darbų.

Poni Naugžemienė jau kiek 

metų atgal pradėjo prikalbi- 

nėt amžinus narius netik kitus 

prie gerų darbų traukia, bet 

ir patys pp. BarĮjorų jr Kazi

mieras Naugžemiai yra amžini

I8to Wardo Regulariškoji 

Republikonų partija rengia 

vakarų su prakalbomis pn.

Povilo Jakšebago name 6559 

So. Maplewood Avenue, šešta

dieni vakare, kovo (March)

15 d., 8:00 vai. kame bus už

kandžių ir kalbė-s Lietuvis

kandidatas Joseph J. Grisk i ai nuo $3.00 savaitėj ir 

(Juozas Grisius), Hon. Cliar- 'aukščiau. Karštu vandeniu šil- 

les A. Williains, kandidatas į'Jomi, maudinės.

SKAITYKITE IR PLATIN- i 
KITĘ “DRAUGĄ”. i

HOTELIS
Dideli, gražūs, švarūs kam-

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

lukslnit} tr sida- 
arinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio, planų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8889

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokioms rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Cbicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

J. LuIeviČius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted 
St. Chicago, III.

Tel. Victory 11 IR

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 11 d., 3:40 vai. po pietų, 
1930 m., sulaukęs senatvės, gi
męs I’anevėžlo apskr., Ramy
galos parap. I’aliko dideliatne 
nuliūdima moterį Mortą, sū
nus — Joną ir Jurgį, dvi mar
čias — Emma. ir Stellą.'du pus 
broliu — Simoną ir Motiejų 
Skrebius, dvi brolienes Ir gi
mines. Draugijose priklausė: 
šv. Kazimiero Tretininkų, Apo- 
stoHce ir labdarių. Kūnas pa
šarvotas .randasi 6827 So. Rock 
well St

Laidotuvės Įvyks kovo 15 d., 
8 vai. ryto iš natn,ų į Gimimo 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas Į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi o. a. Izidoriaus Skrebio 
gimines, draugai ir pažįstami e- 
sat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jani paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Pusbroliai, 

Brolienės ir Giminės. 
Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. 1’. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

senatorius 11 Distrikto, pns. 

D. Pra tapau ir kiti kalbėtojai. 

Kiek galėdami susirinkit kuo- 

daūgiausia išgirsti pn. Gri

sių kaipo kandidatų. Gerai ži

nomas Real Estatininkas ir 

tarnaujųs miesto tarnyboj, 

Charles A. Beaebam (Bičiu-

2047 W. 21 Street
ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

nas) bus vakaro 

žanga veltui.;

Už $2,500 gausi 2 Storu ant truns- 
ferinių punktų, 4 mašinų garadžių ir 
Supą. Rendos $68.40.. Morgičiai $20,- 
000 — 5% — 5 metams. Jokių Įmo- 
kėjmųj. Tms į mainus mažesnę nuo
savybę. W. C. Itegein, 10 ' ISO. I-a 
Šalie.

249 W. 54 St.'6 kamb., naujai iš
taisyta, štymu šildoma, gera vieta, 
.arti Garfield bulv. ir Halsted St. 
Blvd. 5429.

Labai pigiai, greitam pardavimui 
S. W Kamp. Campbell ir Patomac, 
6 Storai ir 4 fialai, viskas išrenduota, 
geros ineigos. Matyk savininką 9 39 
Argyle, 1-mus apt. Rav. 4756.

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VED«JAS

1650 West 46th Street
Kampas 46tn Ir Paulina Sta.

Tel. Blvd. 5.08
I

Nubudimo valandoj* kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.____________________ ___

_ BU T K U S
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc.
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street

Canal 3161

TIKRAS BAR GENAS
6 kamb. plytų, lėtas 33x146, 2 ka

rų garadžius $8,750. Geros išlygos. 
Savininkas 750 VV. 87 St.

BIZNIO PROGOS
Parsiduoda hotells. priežastis liga, 

. jūsų kaina, štymo šilima, proga pi
nigams daryti, Bowling Allys, Pool 

( room Annexe, biznis eina gerai. Gera 
vieta kaip ateiviui taip ir amerikonui.

, G. P. Becker, Thorp, Wis. Rašykit
: tuoj.

Maisto krautuvė, puiki vieta 600 
, kamb. apt. hotelyje, pilnai įrengta, su 
staku, pigi renda, priežastis — liga.
5621 Kenwood Avė.
---- 4 * . ■ ’ '------- - —tL    - .

Hoteėls 53 kamb., vėliausios ma
dos, geriausia vieta, 5 W. Delatvare 
St.

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias teatras Chieagoj 
j. PETNYCIOJ Ir SUBATOJ 

Kovo 14 ir 15
“LITTLE JOHNNY JONĖS ’

Dalyvauja Eddie Buzzell, E- 

dna Murphy ir Aliee Day. .

Vitapbone Vodevilio aktai 

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios 

Pranciškono Dnrys atsidaro 1:30 vai. po p.

vedėjas.

Koresp.

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVO JIMO KONTR A KTORII S

Pope.rioju,, inoliavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbns garantuotas.
5234 S. SE1LEY AVĖ 

Hemlock 0653

Bridgeporto lėmėjos dideliu 

džiaugsmu sutiko žinių, kad 

iškalbingasis Seserų Kazimie 

liečiu prietelis, didžiai gerb. į _ " z
kun. Pranciškus Vaitukaitis >’ X &v‘ Jurgio parapijos 

maloniai sutiko atvykt pakai- bažnyčioj šv. Misijos gerb. 

bėt musų kolonijoje laike va- milijonieriaus

vakaro kovo 30 d. Lau-1 duodamos, gražiai vyksta-

—

. < ZINIĮJ-ŽINELĖS

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinam* 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5528

Roomlng House, 21 Rambi rakan
dai, apšildymas, džanitorlaus patar
navimas, prie Lincoln Parko. Atsi
šauk 11-4, 1505 No. Claa-k St.

Kautų šapo, pigiai, arseimošinos, 
fikščieriai. 320 So. Franklin St.

Proga tinkamom, žmogui, Restau- 
rantas darantis geny biznį. Gera vie
ta. 4638 Cottage Grovo Avė.

jaus

i kiame jo nuoširdžiai nes, be- 

j rods, gerb. kun. Vaitukaitis 

pirmų kartų kalbės musų pa

rap.

Mot. Sų-gos 1 kp. dirba ir 

rengiasi prie Įdomaus vaka

rėlio, bal. 6 d., sekmadienio 

vak., šv. Jurgio parap. svet. 

Svečiai — artistai tų dienų 

sulos pas mus veikalų “Mo

terims neišsimeluosi.” Tas vei 

kalas bus statomas pirmų kar

tų Bridgeporto. Visi jo lau-

Šių savaitę duodama vien mo

terims. Ateinantį sekmadienį 

vakare prasidės misijos vy

rams. Trečiadieny pamaldos 

ir pamokslas buvo vien mer

ginoms. Dr-jos pripildė visų 

bažnyčių. Šiandie bus vien 

moterims. Jos žinoma kupinai 

pripildys bažnyčių.

X Bridgeporte vėl atsinau

jino garadžių plėšimai.

MARTINAS JUKNIS
Mirė kovo 13, 1930 m, 10 vai. ryte 47 metų amžiaus. 

Kilo iš Tauragės1 Apskričio, Pagramančio Par. Sakai

čių Kaimo. Amerikoje išgyveno 30 metus.

Paliko dideliame nubudime moterį Kastancijų, 4 

dukteris Onų, Kastancijų, Stanislavų ir Paulini}, 2 

sunu Jonų ir Antanų, 3 žentus James Gabel, Joe 

Spausta ir John Gregory, brolį Baltrų r gimines, o 

Lietuvoj brolį Antanų, 2 seserį Marcijonų ir Marijo

nų ir gimines. Kūnas posavotas 1313 So. 48 Ct. Cice

ro, III. Laidotuvės įvykis panedėly, kovo 17 d. Iš na

mų 8:30 vai. bus atlydėtas į ftv. Antano bažnyčių, 

kurioj jvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. 

Po pamaldų bus nulydėtas j ftv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 

pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę: Moteris, Dukterys, Sunai, Brolis ir Giminės 
Laidotuvėms patarnauja grab. Rodžius, Canal 6174

Ateinantį sekmadieni iš W 

CFL radio stoties (970 klc.) 

nuo 1 iki 2 vai. po pietų Jos. 

F. Budriko krautuvė, 3417 S. 

Halsted St. duos lietuviškų 

programų, kuriame dalyvaus 

p-lė Jasuliunintė, soprano; J. 

Olišanskas, borionas; Budri

ko radio orkestrą gros lietu

viškas meliodijas.

PRIVERSTI PARDUOTI.
' Už $475 gausi gražaus ra

kandus 4 kamb., tik 60 dienų 

vartotus. 3 šmotų šilko rayon , 

iparloriaus setas, du 9x12 Wil- j 

ton kaurai, 8 šmotų riešuto ( 

medžio valgomosios setas, 4 ( 

šmotų miegamosios setas, lem- 

fpos, veidrodis, 5 šmotų dinette 

setas, Įvairiems reikalams sta

las, peiliai, šakelės, paveiks

lai. Viskas už $475. Pristatysi

me, paduodam ir skyrium. 

■8228 Maryland avė. 1 apt., 1 

blokas į rytus nuo Cottage 

.Grove avė., Cbicago, III., Tel.

i Steivart 1875. j

i

Phone Virginia 2094 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

MŪRTGEČIAI-PASMLOJ į

Saldainiai, fountain. užkandžiai, tin 
komi stalai, pop corn mašina, par
duodam dėl ligos. Kaina $850, 3421 
W. 63 st.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Importuotos koncertinos, armoni

kos parduodama, mainoma, taisoma, 
1738 No. California. Otto E. Goorgi.

Pagerinta biznio propertė, Texas 
mieste. Gabus agentai. M. Starus, 

I Rogers Park 9126, 1818 Lunt Avė.

KANADOJ PROTESTAI 
DEL SVAIGALŲ

MONTREAL, Que., kovo 9. Į 
— Kanados valdžia parlamen 
te darbuojasi įstatymais su- i 
laikyti svaigalų išvežimų į A. ’ 
J. Valstybes. Tuo būdu nori
ma gelbėti tos šalies sausie
siems ten vykinti neįvykdomų 
prohibicijų.

Gyventojai yra priešingi

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną dieną. 
Perkame real estate kontraktaa 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.••
8804 SO. KEDZIE AVENTJ» 

Tel. Lafayette «788-«71«

Išpardavimas šilkų stako ir chlffon 
dresių, saizai 14-46, pigiai 7945 
Rhodes avė.

S tūbų Mohawk console radio, 25,-
00. 1644 No. Western Avė., 2-ras 
Sekmadieniais Ir vakaraia

Gražus 4 kamb. rakandai, geram 
■lovyj, priseina paaukuoti 3853 No. 
Lang Avė. Avenue 8229

Rakandai 2 kamb. apt. Radio, 5137 
W. Z3 PI. Cicero, I1L

National Cash rcglsterls kaip nau 
jas, O. C. Llndh, 2946 Lincoln avė 
Bucklngham 1959.

2 mieg. Ir parlariaus setai, puikioj 
padėty, pigiai. 939 Argyle, Apt. 1 
Kreiptis po 10 vai. ryt.

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 

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

f
iaskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 

iudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 

mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam fla- 

tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 

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

A. ALESAUSKAS

MOTOR EKPRESS
’ Mes permufuojame-perveža- 

me pianus, forničius ir kito

kius dalykus.

( Taipgi parduodamo anglis 

geriausios rųšies už prieina- 

, miausių kainų. Musų patarna- 

ivimas yra greitas, geras ir 

nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republio 5099 

Mes pervedame daiktus ir į
kitus miestus.


