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PILSUDSKIO BROLIS ORGANIZUOJA 
LENKUAIKABINEU

Gen. Kutiepov Iš Maskvos 
Išsiųstas Į Suzdal

NEŽINOMAS 16 MISIO
NIERIŲ LIKIMAS KINIJOJ CHICAGOJE PASKUTINIS “MUS- 

KETERIS”

PRADĖJO TIRPI ! GA
LYBĖS SNIEGO

<i SHANGHAI, kovo 28. — 

^Einant apturimomis žiniomis, 

sukornunistinta kiniečių ka

riuomenė Kiangsi provincijoj 

^atnaujina savo veikimų ir lai

psniškai užima vis didesnius 

'plotus.

Komunistai yra įsibriovę

Maskva Neleidžia leškoti Austrų Karo Nelais->u K^ntungo lr Fljki™ 

vių; Slavai Bijo Hapsburgų Dinastijos; Eina, Kanchėv miestas apsuptas.

Apeliacine Byla Slovakų Vadui; Nėra žinomas ten katalikų mi-
_’ .sionierių — 1 vyskupo, 9 ku

nigų ir 6 seserų vienuolių — 

plikimas. Valdžia žadėjo misio- 

1 nieriams pagelbų.

PILSUDSKIO BROLIS 
VALDŽIOS PRIEŠAKY

VARŠAVA, kovo 28. — Se

nato prezidentui nepavyko su

daryti naujo lenkų kabineto. 

Tad pakviestas maršalo Pil

sudskio brolis Jan Pilsudskį. 

Šis sutiko.

GENEROLO PAGROBI
MAS VIS DAUGIAU 

(NUŠVIEČIAMAS

IŠPARYŽIUS, kovo 28. 

Berlyno praneša, kad čia Se

kos agentų pagrobtas rusų 

gen. A. Kutiepov sovietų lai

vu “Spartak” paimtas į Ru

siją. Pirmiausia jis uždarytas

SLOVAKŲ VADUI APE
LIACINĖ BYLA

BRATISLAVA, Čekoslova

kija, kovo 28. — Prasidėjo a- 

peliacinė byla slovakų vadui

Užvakar vakare Chicagoj 

if apylinkėse sustojo snigti. 

Pati pūga buvo nutrūkusi j

kiek anksčiau. Vakar diena; 

buvo saulėta. Sniegas tirpsta1 

galvatrūkčiais. Visos gatvės; 

snbliurusios. Skerskatviais y-! 

ra vargo pfaeifi.

Nežiūrint to, žmonės pra.l-Į 

žlugę. Dvi dieni visi pr.’sikan-; 

kino braidžiodami pusnynais.! 

Gatvekariams bėgiai visur 

baigiami valyti. Jau atidary

tos visos svarbesniosios lini

jos.

Taipat atnaujinti susisieki 

mai su atokiais priemiesčiais.

Šiandie gž svarbiausias mie

ste užsiėmimas, tai duoti pro

gos vandeniui nubėgti i nuo-

BOLŠEVIKAI NEIŠLEIDŽIA I Jubiankos kalėjiman, paskiau 

IŠ RUSIJOS AUSTRU perkeltas į Suzdal vienuolynų,J_____________ '-už 130 myliu į rytus nuo,met’* k“"*""1 “ž

profesoriui Adalbertui Tuką. va(las visose skersgatvių ke- 
rtėse nubėgimai nuvalomi. 

Kuone parų šniokštė• pūga,

kurs teismo nubaustas 15-a.i

Didėja Atstovų Skaičius 
Apaštalų Sostui

VATIKANO MIESTAS, ko 

28. — Praeitais metais 

Apaštalų Sostas susilaukė 

daugiau vienų ambasadorių ir 

3 pasiuntinius — ambasado

rius yra Italijos, gi pasiunti

niai; Airijos, Panamos ir Ho

ndūras.

Šiandie Apaštalų Sostui į-

/•VO

Čili, Kolombija, Franeija, Vo

kietija, Italija, Peru, Lenkija 

ir Ispanija.

Atstovai: Austrija, Bavari

ja, Kosta Rika (Costa Itica)y 

Čekoslovakija, Britanija, Ra

iti, Hondūras, Ungarija, Lat-; 

vija, Liberija, Lietuva, Monas;

galiotų yra 12 ambasadorių ir į ko, Nikaragua, Panama, PorĮ-i 

21 atstovas. Ambasadoriai y-} tugali ja, Prūsija, Rumuniją, 

ra šių valstybių; Argentina, j Salvador, San Marino, Vene- 

Belgija, Bolivija, Brazilija,' zuela ir Jugoslavija. U

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
VESTUVĖSE PEŠTYNĖS. 

VIENAS ! KAPUS
LAIŽUVOJ GIRTUOKLYS

TES KERŠTAS

VIENNA, kovo 28. — Karo ’ Maskvos.

laiku dešimtys tūkstančių au- i jg Antverpeno praneša, kad 

strų kareivių pateko rusų ne-! sovietlJ laivas “Spartak” ig 

laisvėn. Iš ten jų tūkstančiai, Havre, Francijos, čia atplau-į 

namo negryžo. ,kė sausįo 28 dienų. Iš Havre į

Austrija darbuojasi tuos ne- išplaukė sausio 25 dienų, tų

k . pačių dienų, kada generolas

žinti. •fu laukia tėvai, daugelio '.pagrobtas.

jų paliktos žmonos. j m ,, R', . ” \ « ~~ i ” {
' Tautiškoji francūzų spauda tikjs jis suradęs daugiau ke-’

Mažeikių apskr. Laižuvoje 

kovo 4 d. Įvyko “Blaivybės” 

skyriaus narių visuotinis susi

rinkimas. Buvo paskaita “A- 

pie alkoholio kenksmingumų 

/sūnus, žentas ir trys dukterys žmogaus kūnui ir dvasiai.” 

susipešė su vestuvininkais, j Paskaitos metu rodyti pavei- 

! Mat, Kazys Jakubauskas pir-Įkslai, kurie padėjo pačių pa

iniau buvo žadėjęs Griciaus įskaitų geriau suprasti. Gaila, 

.'dukterį vesti, o dabar kitų ve-1 kad maža žmonių prisirinko, 

ijė, tai Griciai iš keršto pra- Mat, čia nei inteligentams nei 

dėjo viskų daužyti, versti sta-

• Šiaulių apskr. Papilės valse. 

'/Jonaičių kaime iš vasario 25 

į 26 d. Jakubausko Kazio ves-

Iš trijų šios šalies annMos'tnvi,l n,<i,u to l«"ies kaimo 

Domininko žmona.Slovakiją atskirti nuo Čekijos.! ar(. ..,muskett,rių„ _ ,lr?sių ]a. sGrieiaua

Visa Slovakija Kovoja už sa

vo vado paliuosaviinų.

SURADĘS DAUGIAU 
4 PLANETAS

i ....
gistruota 19 colių sniego. kūnų vairininkų, yra gyvt 

—.i---------------------- .tik šis — Įeit. I. AVoodring.

Kurtiems i$6ra pagelbos
[ Chicagos Medical draugija' KANADOŠ ĮSTATYMAS

r '/ir Laryngolegicak — Otologi-

j ROMA, kovo 27. — ' Italės J <*«1 »turėjo bemfrų

'astronomas Rafael Bendandi 'Busirinkimą.

Pranešta, kad Chicagoj yra

NETINKAMAS ŠIAI
... „šauai

AYASHINGTON, Hovo 27

/neinteligentams blaivybė ne

rūpi. Yra daug girtuoklystės 

.pavyko išmesti lauk ir už-į mėgėjų. Šiemet šioj a py linki'.j 

net keturi girtuokliavimo pra

skolinti ūkiai buvo iš varžyti

nių parduoti. Yra ir daugiau,

lūs. Pagaliau Griciaus šeimų

Rusijos bolševikai priešinas kasdien kelia protestus prieš durias planetas, prigulinčias aP*e 300,000 žmonių, apkurti- . Kongreso žepiesnįųjų rūmų skjeistį durįs. Qre būdama Gri-

i A H L i • i -w-• . • i"i in/l, , n ny l.rnvi, Iziri,, ,,. .1 z. « »'
tų nelaisvi!) suradimui ir grų- '/Maskvą. Valdžia tyli, nesida- 

•žinimui. Sako, jiems geriau '/rbuoja sulaikyti tų protestų, 

gyvenasi bolševistiniam “ro-',Be kitko ruošiami masiniai

juj. M

SLAVAI BIJO GALIMOS 
ATGIMTI IMPERIJOS

įsusirinkimai. Reikalaujama nu 

traukti santikiūs su Maskva.

VIENNA, Austrija, kovo 

28. — Slavų valstybės begalo 

susirūpinusios. Joms tekę pa

tirti, kad Italijos ministeris

ŽUVO DU ČEKŲ 
LAKŪNAI

mūsjų saldės sistemai. Tos plar J mo paliestų. Jiems nėra pa-• juridiniam komitetui sausieji ,ęienė -i§daužė langus. Jauna 

netoš esą dar besitveriančioj' gelbos. Medicinos mokslas dar 'vakar liudijo, kad Kanados gįg gu kitaig va?iavo į 1X)lici

padėty. Anot astronomo, ato-! neišrado priemonės apkurtlmų istatyrnas» kuriuomi einant tos o (jrjcjaį pastojo kelią, iš- (kuriems varžytinės gręsia. 
ikiausioji tų keturių planeta 'sumažinti. (šalies valdžia tvarko svaigių-ir suSuko; “Rankas auk- Negerkite, nes geriantiems

esanti septynis kartus toliau} --------------------------------------------- ; JU gėrymų pardavimų, šiai sfl- ^vn,,, Važiavusių tarpe bu

liai netinkamas. Pareikšta, dėl Saulvg> kurg “ž. p

do valdžios tvarkymo toj Saly’atgal ir pataik(A gfl.

inūo šaulės, negu Neptūnas. Mirė policmonas
( Tai planetai vienų kartą ap- Brighton Park ^icijos gto /vo.

.skristi aplink saulę ima ap«Vties j, Shiel> 35 ,pą ęs mir

3,000 mūsų metų. i
nt.,,
L,

PRAHA, Čekoslovakija, ko- 

ivo 28. — Arti Prossnitz iš

pirmininkas’Mussolinida’rbuo- '1>000 Pėd« »<*«»«« ““krito 

jasi atgaivinti Hapsburgų dv /’ek,» "“htarinis °rlai™- ž“‘ 

nastijų ir naujų imperijų, ku- !

rion įeitų Austrija, Ungarija,

NAUJA NEPAPRASTA 
PAŽANGA

eidamas namo 35-oj gat

vėj, ties Archer avė., sukniu- 

tbo ir mirė. Matyt, jį parbloš

kė širdies liga.

f__________________________

RIAUŠĖS SOCIALISTŲ 
SUSIRINKIME

ivo du lakūnai.

Kroatija ir Slovakija. Ši im

perija/ būtų katalikiška.

DIDINAMAS PREKYBOS 
LAIVYNAS

ROMA, kovo 28. — Italijos 

prekybos laivynui sąmata di

dinama 3fX),000 dolerių dau

giau. Šįmet bus išleista 16 mi

lionų 1(X) tūkstančių dolerių.

10 ŽUVO VĖTROJE

SAO PAULO, Brazilija, ko-

GENOA, Italija, kovo 27. —j

Radio naudojime atliekama; ‘ Atidedamas paštos būto

LIPARI SALOJE DREBĖ
JIMAS

MESSINA, Italija, kovo 28. 

— Lipari salą, šalę Sicilijos 

palietė smarkus žemės drebė

simas. Daug namų sugriauta. 

.Tūkstančiai žmonių neteko 

pastogės.

BUS LEISTA GRYŽTI 
MEKSIKOS ARKIVYS

KUPUI

EL PASO, Tex., kovo 28.

vo 28. Prakiuręs debesys už- ,— Iš/Meksikos gauta neofici- 

liejo ir kuone visai nuplovė alė žinia, kad nauja Meksikos 

miestelį Bom Jardin Atlanti- valdžių išsprendusi duoti lei- 

ko pakrašty. 10 žmonių žuvęJimo j Meksiku gryžti Gita- 

dalajara arkivyskupui Orozco 

Jiminez. Sakoma, prezidentas 

Rubio patvirtinęs leidimų.

Be kitko darbuojamasi dar 

gauti leidimus gryžti į Męk-

PARYŽIUS, kovo 28. — sikų Durango arkivyskupui 

i'rancijos parlamentas pradė-, Valencia ir Huejutla vysku- 

jo svarstyti Youngo (karo at- pui Zarate. j,

pildymo) planų. 1929 metais rugpiūty Msk-

ir virš 100 sužeista.

SVARSTO YOUNGO 
PLANA

mų Antaną. Sužeistasis ligoni- 

» • 
mėj mirė.

Štai koks liūdnas vaizdas iš PHILADELPHIA, Pa., ko- 

kaimo gyvenimo. “Ž. Pr.”,Vo 27. — Misericordia ligoni

nėj mirė Jo Eminencijos kar

dinolo Dougherty sesuo, Mrs. 

iCatberine McCormick. Liko 

/vyras, sūnus, kurs mokinasi i 

kunigus Romoj, ir 5 dukterys.

MIRĖ KARDINOLO SESUO

SAN FRANCISCO, Cal., 27. 

— Socialistų susirinkime kal

bėjo Mihvaukee, AVis., majo

ras socialistas. Kilo riaušės,statymas
Sydhey’ Mashingtono pram sa, ikafĮa vjenas. klausytojų paki-j

yra paroda. Radio tobulinto- J “ CldcaK°j “a"i° ,lę» majoro paklausė, ką jis

jas G. Marcohi čia iš savo lai-1^0 statymas atidedamas Plikęs darbininkams.

vo opeoiaiin instrumentą pa-flmniam Chica«08
. -'mieji vadai reikalavo arti-p

nepaprastų pažanga. 

Australijos mieste
f

leido oran elektros vilnis 

jomis atidarė elektros šviesas , 

elektros bute mieste Sydnev. nS‘ 

Tas atlikta per 10,000 mylių 

tolumą.

,g=..'=-...'.■i. --------------- .saa»

ūmiausiuoju laiku pradėti dar-

sikos valdžia “patarė” Gua- 

dalajara arkivyskupui Jiminez 

įtuojaus apleisti Meksiką. ,Tai 

įvyko padarius valdžios su 

- - pa-

Didinamos aigos
Northwestern Universiteto 

profesoriams, jų padėjėjams 

ir instruktoriams didinamos 

algos 33-is nuošimčiais.

TVARKOS TRŪKSTA

Dusetos (Ežerėnų apskr.) 

,Š. m. vasario mėn. 5 d. tur

gaus dienoje dviese viename 

vežime įsigėrę! asmenys sma

rkiai važiuodami per miestą 

Įsimaišė policija. 2 a»me-J užvažiavo ant ėjusio p. Rad- 

niu sužeista, 10 areštuota ir <zėvičiaus invalido, kurį par-

MOTERYS NEGALI VY
RIŠKAI RĖDYTIS

susirinkimas nutrauktas.

ŽUVO NE 8, BET 12 
ANGLEKASIŲ

PARYŽIUS, kovo 28. —• 

Francūzių Moterų Sporto Fe

deracija iš savo organizacijos 

pašalino Violettę Morris už 

tai, kad jinai pradėjo vyriškai 

rėdytis.

'/mušo su ienomis ir išbarstė 

J nešamus riestainius. Invalidas 

•.nukentėjęs kreipėsi į ten pat 

'stovėjusios du tvarkos dabo

tojus, prašydamas sulaikyti 

W. kaltininką, bet policija ne tik,ARENETTSVILLE,

Va., kovo

pranešimais 1 u koji Kasyaioje nusišypsojo

įvykusiam sprogime žuvo ne, ------------

8 anglekasiai, bet 12..

Pašalintoji kreipės teisman, 

ie

tos teismas jos skundą atme

tė.

00 xt • • • , , , . . 1 ' 1 asaiintoji Kreipės Teisman
28. — Naujausiais kad nekreipi; domesio, bet dari

,, Ireikalaudama atlyginimo, vi
is Yukąn kasykloje nusišypsojo. “U. L . . . . ,

Mirė Dr. Griffilh
vyskupais sutartį. Tsr 
tarimas” buvo lygus ištremt-’, Šiaurinėje Chicago daly rai-į Kasykloj buvę 19 darbinin- 

/mui ir arkivyskupas tuojaus i rė įžymus gydytojas Dr. Grif- kų. Septyniems pavykę pabė- 

istvyko į šių šalį. |-fith, 50 metų. gti.

1 Arkivyskupas Jiminez vai-1 -- -------------------------------—

įdžiai tik tuom “nusižengė,’H SERGA MONSIGNORAS 
kad katalikų persekiojimų lai- - MESTRES
įku jis tarp tikinčiųjų slapa- ----------------------—

įtėsi ir valdžios agentai nega-)> MONTBRBY, Cal., kovo

KORTOS IŠVEDĖ IŠ 
KELIO

(Įėjo jo niekur surasti. Pada- ‘ 28. 
gius sutartį, arkivyskupas tuo- /liaus (Carmel) misijos klebo-
jaua iškilo viešumon.

Serga istorinės Karme- 

Carmel) misijos klebo

nas, monsign. R. Meistres, kuirs

Kiti vyskupai anksčiau bi>J/1899 metais čia sutuokė pre- 
vo ištremti. . • zidentų Hnoverį.

PALAIDOTI ŽUVĘ SIBE- 
RIJOJ LAKŪNAI

Zatasai. Prieš kurį laikų to 

(miesto draugai, jų tarpe po

nas K., buv. komerc. mokyk

los rašt., belošdamas kortomis 

pralošė valdžios pinigų apie

♦SEATTLE,'Wesh., kovo 27. i300 litų. Pralošęs norėjo nu- 

— Tomis dienomis čia kapi- ^siskandinti, bet parėjęs namo 

nėse palaidotas lakūnas-Bor-j skustuvu persipiovė pakaklę, 

land. Kitas lakūno — Eielson, '^Ligoninėj pagulėjęs pasveiko, 

lavonas paimtas į No. Dakota. j Mat, tos kortos žmogų ifi ke-j 

Jiedu žuvo Sihen-joj. lio išvedė. “TTt- ” •‘Vk.

CHICAGO IR APYLIN- 

— Išdalies apsiniaukę;

šalta.

PINIGŲ KURSAS
Lietuvos 100 litų $IO.OQ 
Britanijos 1 sv. sterL 4.8*1 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 13.98 
Italijos 100 lirų 5.23
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23JU
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KURIUO KELIU.

Pastaruoju laiku daug ginčijamųsi dėl 

Pasaulinio Teismo (AVorld’s Court), kuriame 

Jungtines Valstybes atstovauja p. Charles 

Hughes, dabartinis Aukščiausiojo Jungtinių 

Valstybių Teisino pirmininkas.

Tuos ginčus padidino busimieji rinkimai.

Mes savo laiku jau esame rašę, kad nėra 

jokios prasmės taip griežtai kritikuoti šių 

vyriausybę, kuri įtraukė Jungtines Valstybes 

į Pasaulinį Teismų.

Kiekvienam sveikai galuojančiam žmo

gui turi būti aišku, kad jokiai valstybei nėra

lios. Bet vargu jiems puvyks įtikinti žmones, 
kad jie už juos turi balsuoti dėl to, kad jie 
eina prieš pasaulio taikų.

Mums rodos, kad tie kandidatai pasirin

ko blogų kelių savo laimėjimui. Galų gale, jei 

juos ir išrinktų, tai pasirodytų, jog piliečių 

dauguma pasiduoda demagogijai, jog jie ne

supranta, kas yra gero ir kas blogo.

Illinois valstybėje ir-gi pastatyta klausi

mas, kuriuo keliu turi eiti jos išrinktieji se

natoriai. Tų klausinių išris busimieji sena

torių rinkiniai.

NE VIETOJ JUOKAI.

Prieš porų dienų angliškuose dienraščiuo

se skaitėme žinutę iš Kauno pašiepiant Lie

tuvų, kad ji nesirūpina sušaukti Seimo, ku

rį p. Voldemaras savo laiku išvaikė. Esu p. 

Tubeliui, dabartiniam diktatoriui, neapsimo-

JI PASĖKOS BAISIOS — IEŠKOKIM 
PRIEŽASTIES

(Pabaiga) ; Tikroji dora tegali būti vie-

Sugėdinu tiltas tuoj taiso-,"“ - krikščioniškoji, Kris- 
mas, privisę plėšikai tuoj gru-l1“"" n‘oksl° paskelbta. Štai 
domi ir aštriausiomis bausmė- 'ienintėlė priemonė, kuri gali
mis tuoj išnaikinami. Pasiro

džius kokiai piktai epidemijai 

tuoj sujudinamas medicinos 

pasaulis ir įspėjama įvairiais 

nurodymais visuomenė ir už-

gesinti nedorovės gaisrų, už

kirst kelių tai gangrenai, jei 

ju bus remiamas auklėjimas 

mokyklose, jei ji gerbiama bus 

viešajame gyvenime ir jei su

lig ja bus tvarkomasi šeimos
kertama kelias jai plėstis. Da- 

romi likerių, saldainių, įvairių ■>»« » ekonominis

maisto produktų, pieno annli- kyreninms ii biudžeto apsun- 

zai, kad nebūtų kenksminga ki,limas k‘lll,a už religines 

sveikatai. Jei kas randama ._iP'«mones tautos sveikatai 

stiprinti.

Vienkart

baudžiama.

Kas daroma kovoj su ne-

Penktadienis, Kovo 2Š, 1636

tautos. Bet kadangi tatai pa 

siekti tegalima tik per katali

kų Bažnyčios dorinančia įta

kų, per religijų, religinį auk- Į 

Įėjimų, katalikiškųjį veikimų, 

o tas daugeliui nepakeliui ir 

ne prie širdies, tai ir konfe

rencija ir ponai gydytojai a- 

pie visuomenės dorovės kėli

mų tyli. Kai kas gal pacijas- 

tiškais sumetimais tai daro. 

Statistika rodo kad, nors gy

dytojų dabar kelis kart dau

giau, negu prieš karų, bet

I
mirtingumas nėra sumažėjęs, 

net padidėjęs. Tas parodo, 

kad vien tik medicinos pogal- 

įbos teikimo plėtimą nieko ne-

KANDIDUOJA Į SENA
TORIUS

į padarysim.
reikia įstatymų j giam reika,ui vienintcli

keliu baust prasižengėlius už

singų receptą paduoda į rot.kų šaukti Seimų, kad ir be jo “valstybei ge- moralybSB epidemija? Ar daug Iak.)stuvavi,lų ir abortus. Ko.

iai klojasi . ........................ padedama katalikams kovoje lerio randflm paragvtu:
Tai yra pasijuokimas is esančios Lietuvo- gu nedorove - tautos nesvei-Don Rosco vienminti- -ako- -

je netvarkos, kuri jau kelinti metai kai tęsia-įunta? Socialistai dar piltu a 't i ų.- i i i i»- \ ’ [rinkime. Jis savo
. - , , j x i-v- kata‘ socialistai aai piltų a- ^lketl kaj ^baudžiant gali-' •• „

si ir dar nežinia kada tai netvarkai bus ga-h„vne ; zUo-nnti innS-i i , . , laIJK i."gijos ir n

las.

Sakyti, kad prie ištižusios tautininkų 

.diktatūros valstybei gerai sekasi, yra tikra ne 

sąmonė, nes gyvenimas visai kų kitų sako.

Tiesa yra viena žmonių grupė Lietuvo

je, kuriai neblogai sekasi gyventi, nes nėra 

kam jų darbų kontroliuoti, nėra kam prižiū

rėti, kad iždas nebūtų eikvojamas. Tos gru

pės žmonėms sekasi, nes jie patys sau gali pa

sikelti algas, savo krutinės apsikabinėti me

daliais. Bet tautai ir valstybei iš to nėra Reikia

Sa_ ilyvos į degantį laužų.

Nes jiems religijos noreik,'žinoti sielos dinamikos”. Ko- tojo pašaukimas daugely at 

,in iv Rn«iin. UmniMiisbuns.! bei Suomijoj nėra -visai vag:V? Vejų sutampa su kunigo pašau 
kimu. Gydytojo įsakymų neuž

jokios naudos.

Vidaus politika yra taip vedama, kad Lie

tuvoje geriausiems tautos vaikams nebejau-

galima apsieiti vienai, ty. neturėti santykiu I ku d“roai šventi. Jiems atimta brangiausias 

su pasauliu. Ypač būtų sunku be tokių sau- I turt»8 ~ laisv4- Santykiai su užsieniu yra 

tykių gyventi Jungtinėms Valstybėms, ku

rios šiandien netik ekonominiu, bet ir kitais 
žvilgsniais pasauliui vadovauja.

Būdama Pasaulinio Teismo aktyve nare, 

šios šaliės vyriaasj

blogi. Sutartys su kaimyninėms valstybėms 

sudaromos nevykusios, žalingos. Ekonominiu 

žvilgsniu jokios pažangos prie tautininkų vy-

W. V. Hedges, iš Denverio, 

buvęs Republikonų partijos 

nacionalio komiteto iždinin-
dr. Ludvrig /lajos viename 
veųgrų sveikatos dr-jos susi- kas Paskelb6 savo kand.datn- 

paskaitoi !r« i J- A- v- » c°-

nervti gyve lorad'” ™lst-

ma ko nors pasiekti, yra no-lnil o s,Jiy5į rei4U6. ,.gydy.

RICHMAN BROS. CHIOA- 
OOJ ATIDARĖ DU 

NAUJU STORU.

kaip ir Rusijos komunistams, Suomijoj nėra -visai vag 

kurie (konisomol — komunis- [ ^°i 10 kad ten griežčiausios 
tų jaunimo sųjunga) sako: bausmės vagims. Senovėj lie-

“komunistų judėjimas vaikų tuviai nusidėjusį vaikinų nSggi Be jorovįngo gyvenimo 

tarpe yra vienas iš didžiattsių ’ kartu surišdavo ir gwnku jsįvaizduoti sveikas nėr

mūsų reikalų!” Komsomolai p mesdavo i vandenį, abu pn-'vų gyvenimas. Religinis jau-ĮCo. atidarė Cli 

eina išvien su komunistų mo-1girdydavo. Prieš 700 ',nas įr jgitįkįnimas ne tik mai 'savo Storų didži

terų sųjunga ir bendrai sako: j kaiP patirta šumerų tautos'(k)g Jnet ir tini'

• V J • J • •

tenka, įeigų. neparems kuni

naikinti šeimynas, [moteris už svetimoteriavimą 

Todel — šalin tėviškė! Šalin!mirtimi bausdavo. Ar šiandie!

visos vestuvės ir bendras vy

ro — žmonos gyvenimas. Rei

kia užmušti motinos meilė. Jei

mums po 700 metų dora at

pigo, nebrangi, kad leistume 

tautai nykti ir ištirpti dores-

motina myli vaikų, tai ji lyg fliųjų galingesniųjų vergijoj?

. .. . gaJi^Rtog flūsiįielnyti

pasaulio nuoifttihiai taikai įvykinti.

Kas varosi prieš Jungtinių Valstybių įs

tojimų į Pasaulini Teismų, tas nenori matyti, 

kad šios šalies vyriausybė naudotų savo ne

abejotinų įtakų į tų gražų dalykų — vykdy

mų pasaulyje visų laukiamos nuolatinės tai

kos.

Paaaulinis-gi Teismas tam tikslui ir yra 

sukurtas, kad rišus iškilusius tarptautinius 

klausinius, konfliktus.

Jei ši įstaiga to tikslo ne. di atsiekti, tai 

gal dėl to, kad jos pajėgos yra per mažos, gal 

jos vadhms trūksta geros valios. Jungtinių 

Valstybių įstojimas gal kaip tik tuos visus 

trukumus pašalintų.

Mums yra gana keista, kad kai kurie kan

didatai į' senatorius užėmė tokių pozicijų ir 

purvais drabsto tuos žmones, kurie stovi už 

Pasaulinį Teismų. Jie pasirodo esų‘ daugiau

riausybes nepadaryta. Visam krašte siaučia ,
, • . . Todėl poi

netikrumas, nepasitikėjimas viens»įfcpttų pe«i- 
miznaasf kinis pakerta kelių į pažangų, į kū

rybinį darbų.
Be abėjo tautininkai ir tos valstybės, ku

rioms jie nevykusiomis sutartimis parsidavė, 

labai norėtų, kad- mes girtume nevykusių jų 

tvarkų, kad' paremtume jų nusistatymų, kad 

Lietuvai nereikalingas Seimas, nereikalinga 

jokia kontrolė, kad ir be to yra galima ap

sieiti. Tačiau nei vienas tikrai Lietuvų mylin

tis žmogus to daryti negali, nes tai būtų aks-

katė su šunyčiais”.

Kitiems gi religija nei šilta,

nei šalta, šiek tiek viešo kar

tais formalumo pri šilai koma.

Į Užsie

nio lai

Nesiūlom tų priemonių, ku

rios buvo senovėje praktikuo

jamos, bet reikia išeitį rasti.

Prancūzijoj sifilis suėda 

(miršta) . 100,009- žmohių? Del

tįųis-'ūžkanf-Ho ten* vėl pradedh’atidaviflėt

▼ r •< -J a
ir atviručių .vienuoliams vaikų auklėjimų,piuos netrūksta 

ir knygų. O kas rodoma kai-' kati nors per ateities kartas 

muose, kas girdėt kaimų vaka-! tautos nykimui ir mažėjimui 

ruškose, koki žygiai ir šnekos'kelių užkirsti. O pas mus 

apie “paneles”. Reglamentą- katalikiškame auklėjime įžiū 

cijos sistema nepanaikinama, i į ima kaž koks partingumas 

Pienburniai vaikbgaliai drįs- ir neinama jam pagalbon.

Užuot kalbėjus apie netekė
jusių vaikų bei pamestinukų

T;-:a; . ...I r.tgal ko-

o 31, 1929, Richman, Brothers 

Chicagoj pirmą 

didžiame puikiame 

locname šešių augščių name 

po num. 114-118 So. State 

St. Ši kompanija dabar skel

bia, kad' atidaro du nauju Sto

ru dėl patogumo tūkstančiui 

; avo kostomerių Soutlisidėj i.r 

estsidėj. Vienas Storas ran 

dasi po num. 6400 So. Halsted 

t., o kitas po num. 4011 W.

Madison st. arti Grawford. A- 

bu Storu bus atdaru visuome

nei KdVo 29 d.

Kompanija nesigailėjo lėšų 

tiems štorarns puikiai ištaisyti 

ir teikti kostomeriams geriau

sia patarnavimų. Abejuose 

naujuose Storuose bus daug ir 

įvairių siutų ir overkočių. Ži-

„. . . noma visi $22.50.
vių, uzdenge juos aklius dang- |

čiais ir dejuoja, rankas lauži j Richman Bros. Co. yra di- 

kad išdygo tik balti diegai ii j džiausi gamintojai vyriškų

būti žmogaus gyvenime. To

kios religinio gyvenimo fer

mos lengviausiai galima įskie

pyti vaikui šeimoje. Te. el 

svarbu atnaujinti šeimas do

rovingoje dvasioje. “Aš”, sa

kė prof. Ilajos. “laikyčiau baž 

nyčias ir naktį atidarytai, 

kad tie, kuriuos persekioja 

nuodėmė ir pagunda rastų ir 

nakties tamsumoje suramini* 

m jį ir pagalba”.

Štai kame priemonės prieš 

pikta. Norintieji religija nau

dotis yra panašūs daržininkui, 

kurs padarė inspekttts, ap-, 

saugojo juos nuo šalčių, įtre- 

šė žetnę, prisė jo gėiių, daržo-

tų šokių salėj protestuoti, jei 

kur moderninių šokių negroja,

b antros, trečios klasės gimna- į lopšelių, prieglaudų steigimų 1 pūsta, ir nėr nei gėlių lapų j drabužių pasaulyje. Dabar ši 

kompanija turi 57 storus 52 

miestuose.

Kompanijos viršininkai da

lyvaus atidaryme šių naujų 

storu.

tinas tautininkams ir toliau naudoti visokias zįstės protesto ženklan neina [ir abortų statistikų ir nesvei- nei daržovių. Nagi numesk

negu-demagogai — jiems trūksta geros va- ) je ir jis yra skaudus.

neleistinas priemones, kad išsilaikyti valdžio

je ir vesti valstybę pražūtingais keliais.

Ant kiek mums yra žinoma, tautininkai 

tam tikslui ir leidžia į užsienį tokias žinias, 

kurios galėtų bent dalinai pateisinti jų netei

sėtų vyriausybę ir visus jos neteisėtus darbus.

Užsienis, žinoma, iš tų žinių juokiasi, 

bet lietuviams tas juokas yra tikrai ne vieto-

į savo gimnazijas eglutę, jei į katas nuo to, privalėtų tokia 
direktorius neleidžia savų ka/konferenei ja savo rezoliucijo- 

valierių atsivestu [sc fiksuot nutarimus apie to

Bedieviai norėtų išsigalvoti kių reiškinių priežastis ir su

sna kokių kitokią dorovę, be rast priemones, kad nereiktų 

religijos. Suka galvas vargs- tiek daug nei tų lopšelių, nei 

ai. Kam čia sukti. Ji jau įgy-jtų prieglaudų, nei kalėjimų, 

vendintn Rusijoje. Žiūrėkite nei milžiniškų jiems išlaidų, 

ir džiaukitės. i kurios sunkia našta gula ant

medinius aklus dangčius, pri- 

deng stikliniais dangčiais į- 

leisk tik saulės — ir viską? 

augs, žaliuos, žydės, duos vai 

siu. Įleisk į visuomenę tų sau

lę — religijų, duok jai laisvai [“DRAUGO” BMEJŲ SKAI 
veikti gerai paruoštoj dirvoj Į CIUS NUOLAT AUGA. 
o stiprės ir taps galinga lL į APSIMOKA 3KBLB* 
tuvių tauta. Dr. A. P. | TIB “DRAUGB”

VITERBO, ITALIJOJ.

(Pabaiga)

Toliau paprašė pasakyti manęs kaip 

Lietuvų yra buvusi per daugelį metų po 

rusų valdžia ir gal daugiau aš žinąs apie 

dabartinį Rusijos padėjimų. Atsiprašęs a.i 

pasakiau, kad senai bebuvau Lietuvoje, 

nes ilgus metus gyvenu Amerikoje, taigi 

apie Rusijų ir aš tiek težinau, kaip ir visi 

tik iš laikraščių. Jis tada labai apgailes

tavo apie dabartini tikinčiųjų padėjimų 

Rusi joji Jis pasakė, kati senovėje pago

ny# ir barbarai, kada persekiojo krikš

čionis .nevartojo tokių žiaurių priemonių 

ir nežudė taip nekaltų žmonių, kaip dabar 

daro ir žudo' nekaltus žmones dvidešimto 

nmžiuus sužvėrėję Rusijos bolševikai. Bet, 

sako, turėkime vilties, kad po šių žiaunų 

persekiojimų ir nekaltų žmonių žadinio, 

užtekės laisvės saulė rusų tautui, nes ne

kaltai pralietas žmonių kraujas nenueis 

veltui, tik, sako, m«s kasdien turime 

Dievo melsti, knib Dievas pasigailėtų ir 

susimiltų ant rusų tautos. Vyskupas vi

sus prašė kasdien melstis už rusų tautų 

ir jos nelaimingus žmones, patekusius 

po bolševikų vergija, sako, geriausia bus 

pagelba Rusijos žmonėms, tai malda. 

Taip pat ir jauno kunigo prašė pirmose 

savo mišiose prisiminti Rusijos persekio

jančius žmones.

Alums Audiencija užsitraukė net pus

antros valandos, nes vyskupas yra labai 

malonus ir šnekus žmogus iy apie viskų 

labai įdomaująs, kaip apie Rusijų, taip 

ir apie Amerikų. Jis labai džiaugėsi'dide

liu bažnyčios augimu ir kutalikų pažan

ga Amerikoje; jis sakė, kad lai vienintėlė 

pasauly šalis, kurioje visi laisvai be jo

kių varžymų ir persekiojimų ga’li gyven

ti ir kaip tikėjimų, taip’ir bažnyčias dau

ginti ir platinti.

Vyskupas Trento pasisakė, jog jau vys

kupu esųs 20 metų, o kaip kunigu jau 

'47 metai ir dabar turįs 71 metus am
žiaus, Pagal savo amžių atrodo dar gan 

diktlis, nes didelis, šešių pėdų ir nepil

kas, tik jau žilas, bet gan vikrus, gyvas 

stiprus, Baigus kalbėti atsistojo, vi

siems suteikė palaiminimų ir atsisveikin

damas visus užprašė už trijų metų, kada 

jis švęs savo kunigystės 50 metų auksi

nį jubiliejų, atvažiuoti pas jį, o jei ne

galėtų atvažiuoti, tai nors maldose prisi

minti.

Atsisveikinę ir padėkoje jam už šir

dingų priėmimų, jo palaiminimą, grįžome 

atgal pas generalį vikarų kun. Dr. Giu 

dineli vakarienės. Po vakarienės, kiek pa

sišnekučiavę ir pasidžiaugę tos dienos įs

pūdžiais nuėjome gulti.

Kovo 3 d. 8 v. visi ėjome į Šv. Ro

žės Viterbietės vienuolynų, kur jaunas 

kunigas laikė pirmas šv. Mišias vienoje, 

to vienuolyno, koplyčioje. Šiame vienuoly

ne yra bent kelios koplyčios ir didelė baž

nyčia. Toje sesutės naktimis meldžiasi, ia 

koplyčiai giliai žemėse, tamsi, kaip ur

vas. Man ta koplyčia darė didelio ęspudžio 

ji man priminė, kada Kristus atėjęs į šį 

pasaulį, gimė tokiame pat menkame tvar

tely kaip, kad. šis jaunas kunigas pirmas 

savo mišias laikė tokioje menkoje koply

tėlėje. y - (
Po pusryčių sesutės nuvedė nius vi

sus į koplyčių, kurioje guli brangiame

karste šv. Rožės relikvijos. Nors Šven

toji palaidota 1252 metais, bet jos kūnas 

tebėra pilnoje čielybėje. Relikvijos guli 

brangiame stiklo, aukso ir sidabro grabe 

ir žvakės prie jos karsto dega nuolatos, 

dienų ir naktį, ir tos koplyčios visos sie

nos, kur Šventoji guli nukabintos viso

kiomis brangiomis dovanomis iš įvairių 

pasaulio kraštų ir nuo įvairių žmonių, 

kaipo atsidėkojimas už kokias nors ma

lones, įgytas per Šv. Rožę Viterbietę.

Kiek pasimeldę prie Šventosios gralio, 

padėkoję sesutėms už viskų ir atsisvei

kinę, apleidome šį brangų vienuolynų.

Į šį vienuolynų niekam negalima j* 

žengti be specialio Vatikano ir vietinio 

vyskupo leidimo, nes jis yra uždarytas. 

Tik dėl pirmų to kunigo mišių, dėl visų iš 

anksto, generalio vikaro buvo parūpintas 

speeialis leidimas.

Apleidę vienuolynų, dar aplunkėine 

keletu senų bažnyčių, statytų 6, 7, 8 šimt

mečiais ir kitas įdomesnes vietas; kai ku

rie nutraukė keletu paveikslėlių su ran

kine “kodax” — mašinėle, dėl atminties. 

Taip pat buvome užėję į popežių teismo

rūmus, kurie dabar paversti į miesto sa-

I 1?* - « •
Iš miesto salės grįžome pietauti. Į 

pietus ir mūsų išleistuvės atvyko ir vys

kupas Trento. Per pietus J. Malonybė 

daug ko pasakė. Kaipo jau nebejaunas 

žmogus, tai sąvo gyvenime daug yra vi# 

ko matęs ir pergyvenęs. Taip pat vysku- 

' pas neužmiršo ir Lietuvos Šventojo Kazi- 

t miero. Pasakė, kad rytoj yra Šv. Kaži-

- mero, Lietuvos Šventojo diena.

Po piet dar kiek pašnekučiavus vvs- 

; kūpąs suteikė palaiminimų ir palinkėjęs 

i laimingos kelionės, prašė neužmiršti Vi- 

. terbos. Atsisveikinęs su mumis automobi- 

I liu išvažiavo namo. Mes taip pat jau pra- 

' dėjome rengtis apleisti Viterbo ir padė

koje generaliam vikarui gerb. kun. Dr. 

Giudineli, ėjome . stotį, į kurių palydėjo 

• ir gerb. kliu. Dr. (įiudineli. Stoty su juo 

atsisveikinome ir širdingai jam dar karts 

, padėkojome už priėmimų ir viešės, ir 

, taip apleidome istoriškų ir įdomų miestų.

Ex-Amerikietis.
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[ Prašau Į Mano Kampelį D
Prof. Kampininkas

H

knis tai mes šuneliai laisvę 
turėjom, nereikėjo mums mo
kėt. Dabar daug imis broliu 
šunelių žūva nekaltai, o iš to 
agim džiaugsmas”.

Chieago. — Atvykęs čia 
Brooklyno tavoršeių tavorš- 
čius Pruseika pirmiausia įli-

ARBA
! DARBININKŲ SKYRIUS

I

TARP ANGLEKASIŲ NĖRA i metais yra susirūpinę jų pa-
PASITIKĖJIMO.

Šios šalies organizuotiems 
anglekasiams trūksta pasiti
kėjimo, rašo laikraštis “St. 
Louis Globė”.

(derybas pardavimui -Buitie
'Amerika Linijos, šios Linijos
viršininkai New Vorke išleido
sekama nareiškimn:*. * *

Įtaiku sekamų kelių mėnesių 
Buitie Amerika Linija bus per

dėtimi.
viršininkai su atriekusiais i vadinasi Polish Transatlantic

Antai organizuoti angleka- j butų jėgos, nei šviesos.

Visi aukštieji šulies 
su

skaitosi. .Jų gaminamas ku- isllipping. Company, dalyvau- 
ras yra gyvas reikalas šalies junt j()je h. dabartinianis Bai- 
pramonei ir visai tvarkai. Be fi(. Auieriku Ljnijos savinin- 

' anglių sustotų pramonė, ne- kains

,H*S įvesta naujai kompanijai, kuri1L11 . . . •

|po i Valonio “Kasdienos” so- t„rfjo atakMu kas gal, 
'st, ir elucagiškimns tavorš- guvažiavimu: viena Spril),. 
«*“» proklamavo tok, ma.,.. ,u_ k. In(lianap0,is
festų: “Draugai, kurie esate jn(,
prie pinigo, dabar turite biiti SpringiWde suvaHavin.ui 

vadovavo Alexander Howat iš
’ i' Kansas. Šis žmogus jau ilgi 

Maskva. Komunistai iš ,uetaį darbuojas anglekasių or 
i analizavo, kiui Rusijoj žino- ganizacijų “reorganizuoti”.

. , .. . . V.H .v, . Į&us kainuoja tik 5 kapeikas. jįs kovoja vadinamų tarptau-
protestus reikšti. \ dkaviskio[n. 1T> - iDcl tokio pigumo, e. ų, neapsi- tinj anglekasiu prezidentų J.

moka nu muks ai tymui Lewis, kurs pradėjus 1919 nie- 
tureti. 1 at ir šaudoma pulkais. jajs prezidentauja.

!, Tai abu skaitosi vadu

Prof. Kampininko Radio
-_____

Lietuva. — Laikraščiai pa 
rase, kad kaikurių valsčių ta- \]aag- puošnesni”, 
rybos nukaldino pasus šunims
ir mano juos mokesčiais ap
dėti savivaldybių naudai.

Pajutę tai šunės pradėjo

Pastarasis anglekasių strei
kas prasidėjo rudeni. 1925 m. 
Kietųjų anglių kasyklų dis- 
trikte veikiai susitaikinta, nes 
ten gyvuoja kitokios darbo 
sųlygos. Kitaip butą minkštų-

Valdvmas ir štabas įvairiuo
se ofisuose, taip pat laivų vii j 
šininkai ir patarnautojai į- 
vairiuose departamentuose pa
laikys ir ateity iki šiol buvu-, 
sj mandagų ir visais žvilgs-, 
niais patenkinantį patarnavi-,

balsas jau tilpo vienam ūki
ninkų laikrašty. Štai kaip šu
neliai skundžiasi:

“Alums šuneliams atėjo sun 
kūs laikai. Turim mokėti mo
kestj, o pinigų neturim. Juk 
mes esam beturčiai ir nė ant 
vekselio negaunam pasiskoly- 
tį, nes už mus beturčius niekas 
nežvruoja. Kai nesumokam, 
tai mus karia. Vokiečių oku
pacijos laikais taip pat reikė 
jo mums šuneliams gyvastį 
nusipirkti, bet tada buvo bai- 
ka, nes pas kiekvienų pinigų 
buvo užtektinai. Pas piemenu
kų pasiskolinau 5 markes už
simokėjau ir Vilgelino meda
liu kiek laiko nešiojau, o lie
tuviškų medalių negausiu ne
šiot, ba dabar ir ūkininkai pi
nigų neturi, o kur dabar pats 
gausi tam nepaprastam (mo
kesčiui. Jei mes laisvi būtume 
mažu kur ir gautume pasisko- 
lyt, ale mus nepaleidžia nuo 
lenciūgo. Gal mus ir pakars 
su tuo lenciūgu, kaip pinigų

įr

jų anglių kasyklų distriktuo- . , .
rr . .. ., . . mų ir tuo budu tas viskas ga-se. lenai streikas pasibaigė

nepalankiai anglekasiams. Vie 
nur šiaip-taip laikinai susitai
kinta. Kitur atsakytas unijai 
pripažinimas. Tose vietose 
lokalės unijos suiro.

Tarp vadų tad dar didesni
Maskva. — Komunistų ea-'tarpusaviu priešu. Įvykusiuo- nesutikimai kilo. To sekinėje 

ras Stalinas “tavorsc.iams se suvažiavimuose vieno ir ki- ines jr turime susiskaldymų, 
išleido naujų manifestų vardu to šalininkai atkakliai kovo-
“komunistine gavėnia”. įsa-,davo už pirmenybę. Buvo pri-

Ko-gi daugiausia trūksta 
anglekasių organizacijai? Vie

rantuojama pasažieriams. Pla
nuojamoms ekskursijoms į ir 
iš Lietuvos, kurios bus palai 
komos, speeialis lietuviškas 
personalas (erew) bus pa 
samdytas Steward Departa 
mente ir sustojimai bus daro
mi Klaipėdos uoste palaiky-' 
niui tiesioginio susisiekimo į 
abi pusi.

kyta visuose restuoranuose.kaišiojami visoki asmeniniai nas atsakymas: Tarpusavio jų Linija gerai žino ir nuošir- 
' Įvadams pasitikėjimo. Be to džiai įvertina iki šiol suteiktųkostiumeriams neduoti mėsos 

per visų mėnesį. Amerikoj 
“tavorščiai” tų Stalino mani
festų “serap of paper” laiko: 
jie ir pėtnyčiomis mėsų mau- 
rnoja.

nusižengimai.
Suvažiavimai atliekami or- nėra vienybės. Susiskaldymais nuoširdžių ir didelę lietuvių vi 

ganizacijos gerovei. Bet iš- priešai naudojasi. Ne vieni suomenės paramų ir yra pa- 
tikrųjų ilgus metus nesirupin- organizuoti anglekasiai nuo drengus palaikyti patarnavi- 
ta tuomi. Užsiimta vien asine- to kenčia. Dar daugiau turi Inil ir ateity susisiekimui tar-
niniais užsipuolimais. Kur toki nukentėti visuomenė, 
dalykai veikias, ten negali į D. C.
but kalbos apie vienybę, gi
kur nėra vienybės, ten kasgi

pe senosios Tėvynės ir Jung- 
- tinių Amerikos Valstijų.

Vilkaviškis. — č'ia įsteigta 
garinė pieninė. Pieninė veikia 
gerai, tik vargus, sako, su van gali but? 
deniu, nes jo pieninei neužten ■ Springfieldo suvažiavime bu' Sųryšy su pasirodžiusiais

' 4 i i _ i _ • ,--- • a x _ «ka.

SVARBUS PRANEŠIMAS. PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS

vo 455 delegatai, kurie atsto-' .pandoje pranešimais, kuriuo-1
vavo vienuolika distriktų. Su- se raportuojama apie einančias tyrėU- Tikras specialistas, arba pro- r - t fesorius, neklaus jūsų kas Jums ken

kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavimo. Jus šutau-

Uciecha. _ šis Lietuvoj važiavime iSspręsta paimti sa-1 
(Merkinės vai.) kampelis ne-:™ k,jnlrob'» anglekaeiij už-į 
užilgo bus žinomas, kaipo nl. (mokesnių nustatymų ir airei-'
aiškaa Itolyaood. Nesenai vo-'klausimus- Tas reiSkia’ 
kiečių artistai pro Kaunu kaa jojančių vyriausių an- 
huvo atvažiavę padaryti nuo- *leka!ii'* valdyb» ik"«'-uoti,! 
trankų kalbamai filmai iš ru-'** ,,au«Jau "'-'Pn paimt, jokiu

užsimokėt neturėsim. Rusų lai-,sų gyveninio vardu “Trojka”. autoritetu ir tai visa perduo-

Galvę Skauda?
Peri-odiniai, Nerviniai ar nuo vidurių 
pareinantys Galvos Skaudėjimai grei

tai palengvinami su ORANGEINE 
NETURI NARKOTIKŲ 

JŪSŲ APTIEKININKAS PARDA
VINĖJA IR REKOMENDUOJA 

ORANGEINE
MILTELIUS

-.ti naujai išrinktai valdybai.1
GAL AŠ KLYSTU? L. Toliaus.,s.P™t;fi<'l,'° ,suS

ziavime išaiškinta, kad Ilii-Į 
noiso anglekasių dvyliktasis 
(iistriktas kituomet buvo ga į 

nariais skaitlingas.1

Rašo John A. Skelly.

10c 25c

IPOVJULHt

REIKALINGAS DIDŽIAU
SIAS ATSARGUMAS

pyslt laiką tr> pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyrl- 

, mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Seope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologiškas egzamlnavi- ! 

| mas kraujo atidengs man jūsų tik- ' 
ras negeroves, tr jeigu aš paimsiu ) 

I Jus gydyti, tai Jūsų sveikata lr gy- j 
vumas sugryš jums taip kaip buvo ' 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil-

Išvengiamas
Skausmas!

Žmonės dažnai yra perkantrųs su 
skausmu.

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

Įr Bayer Aspirin suteiktų greitų 
palengvinimų!

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

Skaityk patikrintas direkcijas su
stabdymui šalčio, palengvinimui 

skaudamų gerklę; palengvinimui 
galvos skausmo ir neuralgijos, ne- 
uritis, reumatizmo ir tt.

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

BAYER ASPiniV
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticacidester Salicylicacid

KUR TIK 
JUS EISIT 
JUS RASIT 
BLUE 
RIBBON 
MALT/

vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, nėr- į 
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba į 
jeigu turit kokių užsisenėjusių, Jsl- 
kerėjusių, chroniškų ligų, kuiį ne- ' 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui. neatidėliokit neatėję pasASTREAK aeross the 

road! A black cat! 
“Bad luck”, scream some! 

“Good luck”, shout others 
—for with our Auto Com- 
bination Policy they know 
they simplycan’t beoutof 
luck, black cat or whatl

Pays to
yETN A-IZE 

V. RUKŠTALIS 

Insurance

lingas,
Šiandie iš to visa belikę tik 

Girtas priėjęs prie besima- grobai ,6000 b(.
Kiančio poliemo.,o klausia: li|(ę .j ,

— Atsiprašau. Kų jūs čia Panaši padėti., yra ir kituo-
jneškeriojate ? se distriktuose.

— AŠ nemeškerioju, tik ieš-į Laikraščio “Illinois Miner”. 
kau paskendusio žmogaus? .redaktorius Amerlinger Sprin-

— Kam jums reikia pasken- K^rido suvažiavime pareiškė, ’ 
i kad jam nėra svarbu Lewis’o j 
į likimas. Bet jis bijo 975,000 ; 
|dolerių likimo. Šie pinigai y-,
ra organizacijos pinigai ir ran ; 
tiasi Lewis’o kontroliuojam 
ižde.

Anglekasių organizacija šioj 
šaly yra didžiai svarbus kū
nas. Milionai žmonių ilgais

Kas klausia — neklysta.

dusio žmogaus ieškoti ?
Vlenas garsus daktaras rašo: "Virš-' 
kinimo organus reikia saugoti taip,! 
kaip motina savo kūdikį kad saugo-1 
ja. Reikalingas didžiausias atsargu-

paurimų?1 Tad '’nedyvai. Pkad dek ra nemandagu, bet vedęs vy-
daug girdisi apie vidurių suirimus. ras Įurį kaip nors išmankštyti

TRINERIO KARTUS VYNAS žandus, nes moteris vis kalba 
ir kalba, o jam nėra tos pro

Atsiprašau.
Kramtyti “chew” gumų y-

2423 W. Manj'iette Rd.
Telephone Hetnlock 6219 

Loop Office 
230 8. Clark St.

Telephone State 3S80 
Chieago, IU.

mane.
DR. J. E. ZAREMBA

SPECIALISTAS 
Tnėjlmos Rūmas 1016

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Oatvės

(Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto lkl 
1 po ptetų. Vakarais nuo 5 lkl 7 

Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 
po pietų

I Milijonuose namu Blue Ribbon 
Malt yra mėgiamas. Toks įsigalėji
mas yra įrodymas, kad jis yra ge
riausios rūšies Amerikoj. Supokuo- 
tas sveria lygiai 3 svarus.
Dykai gauk Lenos maisto ir ken- 
džių knygų. Premier Malt Sales 
Co. 720 No. Michigan, Cbicago.

Žiūrėk, kad 
gautum tikrų 

EAU DE OŲININE

PinaudPadary
tas

atitaiso valgymo klaidas. Jis išvalo 
Vidurius, užlaiko Juos švarius, pa
taiso apetitų, pašalina užkietėjimų, 
galvos skaudėjimų, pakelia gajumų ir 
pagelbsti galutinam pašalinimui Jū
sų trobelių. Imk jo regulerial po 
mažų dožų, kaip pataria! daktarai. 
Visosy aptiekose. Pradek šiandie! 
Rempeliai Iš Jos. Triner Co., 1383 
Ho. Ashland Ave., Chlcago, III. I
NEMOKAMO SEMI’ELIO KUPONAS, 

Dept. !3

gos.

TUBBY
-

Vardas

Adresas

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls ls n Fanioim Vlvsnl Sėt nnd ln. 
Glūdės faee powd«r, *1.00; Konge. 75c, 
Timu* Cream ll.de, Depilatory |l.0d, 
Faolei Aatrlngent |1.75. Bath Salt 1.00, 
Tollet tVater 11.IŠ. Perfume »2.76. Brll- 
Ifantlne 7Be, Skln Whltener 75c. Totai 
Valun 512.00. Special prlce, 21 97 for all 
ten plecea to Introduce tirta line.

Vardas ................................ ..  •
Adresas .....................................
Siunčiame per paštų COD 

Pinigai grųžlnaml, jei 
nepatenkintas.

Bea Van 580-5th Avenue, New York

MICHI Ai VMCtL BEIMalAUA 
, HioiN- ihis ott Room *

ABOVtoutt FORNACB - t CAtfT UO\ 
AlHIHMU' tUT SlT HtRt Alt ©AV 
IF IMAKB AHV AIO1SC MOMtl 

MC AMT Mt FOR STAVVU’ A*»AV
*»C AM" IF 1 GO OUT VHt COR 
AftOtST ME FOB 8REAK1N'

"THAV OLE UliAIOChM DCU1M AT^ 
i LEES\ l AUAlOftV

— Visam pasaulyj garsus 
plaukų tonikas, naikina 

pleiskanas, stiprina plaukus. 
Juaų aptlekoj arba rašyk: Pi
naud, Dept. M, 220 E. 21 St., 
New York, N. Y. Sempelis dy
kai.

f/UNE^

OUlTEYES
Mwta.Co„ Dpt. H. S., 9B. OfeloSt., Chie^o

Tyros, Aiškios, Sveikos

GRAŽIOS AKYS

Yra didelis turtas

Murinę valo, švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus jų pamėgsit* 
Knyga “Eye Care” arba “Eye 
Beauty” ant pareikalavimo.

True Friendohip.
OH, 80^! LTOK VdKAV » 

FOOMD IM IMtt OLE 6OX -
All tme tTOPF SPiOtc 

AKJ l MAOOA) OOQ CAMPIN' 
-TUlP LAVSOIAHErt - G05U’. 
HtRES 1AYOLE SUM6 S«OT«

^GEE. »VJOMOER \MHAV SPlDEft 
IS ©Ol*3* - 600© OLE iPi©ER’.

<3EE-MINWlfc'. VJOULOMVI 
To &EE HIM AN KAME HiM WTH 
HE OH. BeV VJHAT fum \*>E © , 
HAMt Gum l llONva 0l)T IHPOOCH
|-\Y TOMHEL AH SEE WHAT \ CAM 

V-SHOOI WIH AV SUMC &HOT

1^’L •

Hll

'GW.LV THCe.ES 
SP1OER STAUDlM lT 

lOMTHE coirnea- ’ 
;<50OD OLE SPiBEd'. 

A FEtlER COULONT 
VJANT A teYCER

FR1EM THAM

CMIRAMCt To 1MC>^To 1HC 
*\T(

ll.de
THCe.ES


T“T

t

DRauaas Penktadieni*, Kovo 2^, 1930

RUTH HANNA 
NkCORMCK

REPUBUKONŲ KANDIDA 
TAŠANT

SUV. VALSTIJŲ 
SENATORIAUS

Niekuomet ikšiol senatorinėj 

kampanijoj Illinois valstijoj 

neėmė Amerikos lietuviai tiek 

dalyvumo, kiek dabar, kada 

eina rungtynės ant nominaci

jos Mis. Ruth liauna McCor- 

miek ir p. Chas. S. Deneen. Y- 

ra keletas tam svarbių prie

žasčių.

P-nas Deneen balsavo už 

Jonės Įstatymų, kuriuo biedna 

darbininkė įkalinama 5 me

tams ir baudžiama $10,000, jei 

randama pas jų'svaigalų, kuo

met tuo pačiu laiku butlegeriai 

ir bonibininkai varo savo biz

nį. Jo nepaisymas dabartinio 

ateivybės varžymo įstatymo, 

kuriuo sumažinama lietuviu 

kvota. Musų tautiečiai turėtų 

nemažiau naudotis teisė čion 

atvykti, kaip kitos tautos.

LIETUVIAI AMERIKOJE

Ruth Hanna McCormick
Pasaulinis Tribunolas, yra 

taipgi pirmaeilės svarbos klau' 

simas. O lietuviai nekuomet '
t

nenorėjo, kad Amerika painiu- į 
tus į Europos reikalus ir reiš- i 
kė nepasitikėjimo Tautų Ly- j 
ga, kurios dalimi yra Pasau

linis Tribunolas.

Senatorius Deneen tvirtina, 

kad Pasaulinis Tribunolas yra 

neprigulmingas mto Tautų Ly

gos. liet nėra taip. Pasauli

nis Tribunolas yra vien užpali- 

nės durys į Tautų Lygų. Tau

tų Lyga ne vien įkūrė Tribu- 

jiolųį bet ji gali jį taip-gi pa

naikinti. Tribunolo įstatai ne

gali būt keičiami be Tautų i 

Lygos pritarimo.

Lyga nustato ir išmoka ai- i 

gas Tribunolą teisėjams. Lyga 1 

nustato Tribunolo teisėjų skai

čių, nustato jiems algas, be 

Lygos teisėjai negali rezigno- 

ti. O senatorius Deneen tvirti

na, kad Lyga negali turėti įta- 

kos į Tribunolų.

Mrs. McCormick patinka 

žmonėms dėlto, kad ji nepri- 

gulminga nuo partijų, rūpin

sis, kad valdžia butų teisinga, 

veikli, o tuo tarpu senatorius 

Deneen vartoja savo intaką 

politiškai mašinai stiprinti, 

kuomet plečiasi graftas ir plė

šimai, globojomi gangsteriai 

ir Chieagos vardas yra smukr 

domas viso pasaulio akyse.

Mes tikime, kad vietinė val

džia privalo būt palikta sau ir 

kad niekas iš pašaliečių nepri

valo jos kontroliuoti. Mrs. Mc- 

Cormick priešinga kišimuisi į 

vietinį politikų ir ji visų laikų 

vartos darbui AYashingtone. •

ROCKFORD, UL
“Tėvo Diena”.

Šv. Petro ir Povilo parapi

jos lietuviai katalikai apvaik

ščiojo “Tėvo Dienų” sekma 

dienyje, kovo 23 d.

Ryte 8 vai. buvo Mišios. Nu

švito altoriai gausia šviesa. 

Per bažnyčių nuaidėjo moky

klos choro skambūs balsai. 

Visi gėrėjosi, girdėdami lietu

viškas giesmes ir aiškiai, gra

žiai, girdimai ištariamus žo 

džius. Žmonių bažnyčioje 

daug, nors oras lauke negra

žus.

Šv. Vardo draugijos beveik 

visi nariai su savo ženklais 

klupo drauge vyrų pusėje, mo

terų pusėje Moterų Sų-gos na

rės, taip pat su ženklais. Jie 

pasirengė eiti “in corpore” 

prie šv. Komunijos.

Prie Komunijos ėjo ne tik 

minėtųjų draugijų nariai, bet 

daug “sodaliečių”, mokyklos 

auklėtiniai ir šiai]) daug žmo

nių. Visi jie aukojo savo ko

munijų tėvo intencija, ar jis 

gyvas ar miręs. Labai įspū

dinga ir gražiai visa tai at

rodė.

Klebonas pasakė iškilmei 
pritaikintų pamokslų.

To negana. Po pietų 4 vai. 

įvyko iškilmės svetainėje. Čia 

mokyklos auklėtiniai, berniu

kai ir mergaitės, atliko gra

žių programėlę, kuria suren

gė darbščios ir sumanios se

serys mokytojos.

Gražiai sveikino tėvelius ir 

vėliau pasakė eiles “Mano ia- 

žančėlis” Justina Urnežiukė.

Eiles. “Skubėk prie kryžiaus” 

sėkmingai pasakė Agota Janu- 

levičiukė. Gi mokyklos choras 

pagiedojo giesmelių ir padai

navo pasveikinimų savo tėve

liams. Galutinai, užmezgė pro- 

gramėlio mazgų Broniukė Rim 

kūtė, įteikdama mokyklos 

vardu klebonui gražių dovanė

lę.

Programeliui pasibaigus, 

įkalbėjo vietinis klebonas. Jis 

išaiškino tėvo, šeimynos gal

vos, garbingų vietų, jam.Die

vo skirtų. Jis nurodė tėvo di

džias, aukštas ir kilnias parei

gas, kurias tinkamai eidamas, 

i pelno didžios pagarbos. Jis 

j paaiškino, kaip visi šeimynos 

i nariai privalo tėvų ir gerbti! 

i ir jam padėti.

I Pirmosios ‘ ‘ Tėvo Dienos ’ ’ Į 

atminimui atidarytas fondas, 

iš kurio turės būti parūpintas 

jaunuomenei susiėjimo cen

tras su įvairiais žaisti prietai

sais.

Vėliau sekė žaislai ir vai- 

ĮŠės. Čia gerai pasisekė “Mo

kyklos Rėmėjų draugijai”. Jos 

narės Adelė ir Anielė Misevi

čienės, M. Gienienė, Br. Politi- 

kienė parengė gardžių užkan

džių ir vikriai darbavosi tarp 

svečių. Jos padarė gražaus 

i pelno.

Žaislus vedė M. Sautilas. 

Jam padėjo A. Misiūnaitė ir 

EI. Butkiutė. Čia ėjo viskas 

linksmai ir sėkmingai. Lošė

jai, kurie turėjo laimvkį, pel- 

i nė gražiu dovanėli 11.

A. Rupšis vedė “Rūtų Dar- 

,islų. J. Sliauteraitė

mandagiai visus vaišino ska

niais gėrimais ir saldainiais.

Visų tvarkų vedė St. Valiu
lis.

Draugijos.
Kovo 23 d. tuojaus po su

mos turėjo susirinkimų šv. 

Petro ir Povilo draugija. Ji 

smarkiai išaugo. Jai net kon

stitucijų pritruko. Ji nusitarė 

atsispausdinti jų daugiau.

Sodalietės turėjo savo nepa

prastų susirinkimų kovo 24 d. 

Susirinko daug narių, bet gai

la, ne visos. Daug atsiranda 

narių, kurios beveik niekuo

met neatsilanko į susirinki

mus. Negerai.

Nežiūrint to, ta draugija 
žengia pirmyn. Ji greitai pra
dės dirbti tikrai rimtus dar
bus. Planai yra.

Paskutinis susirinkimas pa

skyrė iš savo iždo $10.00 Ve
lykų grabui puošti. Jis nusita

rė bal. 6 d. turėti Mišias savo 

visų narių intencija ir tų pačią

(Tųsa 5 pusi.)

RICHMAN
BROTHERS
II4-II8 S. State St. 6400 S. Halsted St. 

4011 W. Madison Street

i želio”

PERVIRŠIS RŪGŠTIES 
SARGINA - PAŠA

LINK J<I
Surugę viduriai, . nevirškinimas, 

gestai. Tai ženklai, rodantys tik vie
ną. — rūgšties perviršį. Pilvo vidu
riai suerzinti. Perviršis rūgšties 
raugina valgį pilve ir viduriuose.

Tą atitaisysi su alkalais. Geriausi 
tam alkalai yra Phillips Milk of 
Magnesia. Tik paimk šaukštą to ne
kenksmingo, veik be skonio vaisto 1 
vandens stikle. Veikia tuoj'. Viduriai ! 
atsitaiso. J penkias minutas pralink
smės!! Rėmuo, gesai. galvos skau
dėjimai, susierzinimai arba nevirš
kinimas pranyks!

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

Phillips Milk of Magnesia per B0 
metų buvo standartas pas daktarus. 
25c. ir 50c. buteliai visose aptieko
se. Žiūrėk, kad. tikrą gautum.

“Milk of Magnesia** buvo Chas. 
H. Phillips Chemical kompanijos 
Suv. Valstijų registruotas vaizbos 
ženklas ir jo pirmtakuno. Chas. H. 
Phillips nuo 1875.
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TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

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

žemiausios Kainos Tiesiai 1 Klaipėdą
Trecia klesa J vieną pusę ..................... $107.00
Trečia klesa J abi pusi ..................... $181.00
Turistinė trečia klesa J vieną pusę $123.50 
Turistnė trečia klesa J abi pusi (min.) $204.00 
Cabin klesa ................................................. $142.50

Promenados Dėsnis: UŽ vietas turistinė
klesa ant Proinenade Dėnlo nuo Gegužės 
1-mos iki Liepos 15 J Lietuvą, o į Ameriką 
nuo Hugpiučio 1-mos iki Rugsėjo 30 kainos 
pa«iidin:4mos sekamai: $7.50 į vieną pusę, o 
$12.50 į abi pusi.

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

KmlikJams; Iki 1-nų metų amžiaus $5.50 
J vieną pusę. J abi pusi $11.00.

U. S. Itevenue Tax ir Hcad Tax atskyrium.

IŠPLAUKIMAS LAIV1

U
IaIvo vardas Ncw Yorko

U 1680 M.
Tiesiai Iš 

Laivo vardas Klaipėdos

ESTONIA .. Balandžio 3
LITUANIA .. Balandžio 17
ESTONIA .. Balandžio 24
POLONIA___ Gegužės 1
ESTONIA_____Gegužės 17
LITUANIA .. Gegulės 2.

POLONIA . . . Gegužės 27
lATUANIA .. Birželio 16
LITUANIA ___  Liepos 22
ESTONIA .. Kugpločio 16
LITUANIA Hugpiučio 26 
POLONIA___ Hugaėjo 16

SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIONĖ
Del Informacijų Ir laivakorčių kreipkitės tuojaus pas savo vietos agentą. 

NELAUK PASKUTINIŲ DIENŲ

BALTIC AMERICA LINE
SIS SO. Bf.AUBOKN ST . CHICAGO, ILL. 
UNION TRI'ST IlLDG., ITFTSBUROH, PA.

S— K) HKIDGF, ST., NEW VOlUfc, M. V. 
filfl ST. JAVfEft ST., MONTREAU, CANADA

Drabužių Investmentas, Kurs 
Niekuomet Nesimažina 

Vertybėj
Kuomet jus mokate $22.50 už Richmano siutą arba 
overkotį, tai jus esate tikri, kad jus to negalite niekur 
gauti pigiau už pigesnę kainą, nei sezono pabaigoj..* 
nes mes neturime “special seily”.

Riclmian Brothers I>rabužiai turį apribotų vertybės standartų... 

vertybė pagaminta didžiausia pasaulyje dauguma, milžiniškais cash 

vilnų užpirkimais ir tiesiog iš dirbtuvės jums pardavimas, kas sutau

po jums perkupčio pelnų, vertybę, kuriai nei viena organizacija ne

gali prilygti nei jokiame sezone nei jokiomis aplinkybėmis.

Šiuose naujuose pavasariniuosy siutuose ir overkočiuose, jus pas

tebėsite stailių gražumų, materijos gerumų ir pasiuvimo tobulumų, 

kas dar labiau pakelia ji# vertę... .jus rasite stebėtinų įvairumų nau
jausių stailių, materijų ir spalvų, saižuose, kurie jums tiks pilnai ir 

todėl pasirinkimas bus lengvas.

Bile siutas, overkotis arba iš

eiginis siutas bile kuriam iš 

Ricbman Brothers store Suv.

Valstijose visada už vienų ir tų 
pat kainų.

THE RICHMAN BROTHERS CO.

TRYS CHICAGOS STORAI:

II4-II8 South State Street 6400 So. Halsted St. 

4011 W. Madison Street

A _
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CHICAGOJE
DELEI BAŽNYTINIO KON-’ neįstengia 

CERTO SEKMADIENY. atsilankęs

padaryti ir kurio 

ilgai neužmirš. 

Prie durų nebus jokios įžan

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KBPENŲ.PUSLĖS

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
Rea Tel. Hldwsy Hll

DR. R. G. CUPLER Telefon Boulevard 1414

“Septyni Paskutiniai Kris

taus Žodžiai’’ kuriuos išpildys 

Lietuvos Vyčių Apskričio 

“Dainos’’ choras, sekmadie

ny, kovo 30 d., 3:30 vai. po 

piet, Dievo Apveizdos bažny

čioj yra tai nepaprasta proga 

visiems tikintiems.&is veikalas

gos.

Vienas.

METINĖ IŠKILMĖ.

West Side. — Visi juda 

bruzda, ruošiasi prie savo 

metinės iškilmės. Mat, šį sek- 

vra neapsakomo grožio, suju- i madienį, kovo 30 d. įvyksta

dinantis giliausias širdies gel

mes. Tai yra grandiozinė mal-

parapijos metinė vakarienė 

Nors West Sidėj niekad pra

da, sukelianti aiškų vaizdą niogij nestinga ir i jas znio- 

visos Kristaus kančios. neliai lankosi, bet šį metinė

Kada šis choras giedojo šią parapijos šventė turėtą ypa- 

kantatą savo koncerte, Kini- tingai visus suįdominti ir nei 

bąli liall, porą savaičių atgal, vienas parapijomis neturėtų 

klausytojai buvo lyg užhypno- palikti namie. Visi turėtų su- 

tizuoti ir salėje kopilniausia’ eiti į rengiamą vakarienę, 

tyla viešpatavo. Nuo pat Pir-! Prie vakarienės, kaip gerb. 

mojo Žodžio sugiedojimo, tas ' klebonas, komitetas, taip są- 

griausmingas šauksmas “Pri- jungietės stropiai rengiasi ir 

kryžiuoti Jį” klausytojus, ro- žada visus patenkinti. Bet, be 

dos, šiurpuliais pakratė ir paramos, be atsilankymo visų

niekas po to ne šiukštelėjo, 

nieks net pauzose neprakalbė-

parapijonų ir geriausias pri

siruošimas nueis veltui. Taigi,

jo. Ne vieno akys buvo ašaro-į visų priedermė dalyvauti šioje 

i parapijos metinėje vakarienė-tos.

Kiekviena “Žodžio” melo-(le

dija skirtingai parašyta. Bet 

nuo pačios pradžios, kada žy

dai šūkauja, karščiuojasi, iki 

paskutinio atsidūsėjimo, kada 

Išganytojas taria “Išsipildė,! 

klausytojų dėmesį ši muzika 

išlaiko ištisai. Kurie girdėjo 

buvusį koncertą, nesigaili, 

dauguma-gi Jaukia progos vėl 

išgirsti.

Tieji “Septyni Žodžiai” y- 

ra sekantieji

Pirmas — “Tėve, atlesik 

jiems, nes nežino ką daro”.

Antras — “Šiandie būsi su 

manimi Rojuje”.

Trečias — “Žmona, štai ta

vo Sūnus”.

Ketvirtas — “Mano Dieve, 

Mano Dieve, kodėl mane ap

leidai ? ’ ’

Penktas -— “Trokštu”.

Šeštas — *‘Tėve, į Tavo ran

kas atiduodu savo sielą”.

Septintas — “Išsipildė.”

Dievo Apveizdos bažnyčios 

geri vargonai ir akustika daug 

pagelbės šiam veikalui pndary 

ti į klausytojus taip gilų įs- į 

pudį, kokio nieks kitas gaJ

LIETUVIAI AMERIKOJE
ROCKFORD, ILL.

| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS • 
atidarė antrą ofisą (au Dr. Laurai

čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie->
'kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. i

Per virš 200 metų tikrasis Gold * Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tei. ■
■ ■ . « t t , v Prospect 1930. 1 Valandos; 2 Iki 4 p. p. Ranedėllalt
Medai Haarlem Oil buvo pripa- 8enaa ofisas toj pačioj vietoj: 1 lr Ketvergais vakare
žintas gyduole dėl šių organų 4S01 So. Ashland Ave. Valandos: nuo i

4 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7 820

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue tr 24-taa Street 

Telef. Caual 1713-4341
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos; • iki 18, 1 Iki > 
dieną. Ir 4:84 IU 9:34 vakaro

4608 S. ASHLAND AVE.

Ofiso Tel. Victory 1487

Of. lr Rea ToL Hemlock 3874

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

Antras ofisas lr Resldencljs
Lengvas ir malonusnetvarkos 

imti.

dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 

“Gold Medai“ vardo kiekvieno

je dėžutėje.

n J , -• J- T- •• Rez- ®#4i S- Albany Ave. Tel. Pros-I ofiso Tel.
Bandyk, šiandie. 1 rijų pect įsso. Nedėtomis tik pagal su-

*0fANOIMP«o»,fo

HAARLEM OIL

tartj.

OFISAI:
i 1444 S. 49 Ct. 2924 Wa«hlngton
14-18, 2-4, 7-9 12-2, 4-4. Blvd.

i Tel Cicero 448 Tel. Kedzle 2460-2461

DR. S. A. DOWIAT

Virginia 0084 
Rezidencijos; Van Buren 6IM

DR. T. DUNDULIS

Neto U 44U> Street Clhlcago. IIL 5594 S. ARTESIAN AVE.

Gydytojas lr Chirurgai
REZIDENCIJA
4729 W. 18 PI. Nedėliomis

šį kartą mes turėsime progos Tei. cicero 8888 susitarus
gėrėtis visokiomis

tuomet būna gražios. Todėl ii

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4148 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietį)
2 Iki 4 lr 6 iki 8 v. y. 

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

Vai.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.

DR. J. J. KŪWARSKIS
JYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OfiBas 2403 W. 63 Street
Kertė 80. VVestern Avenue 

ToL Prospect 1488 
Resldenclja 8884 So. Leavitt 8L 

Tol. Canal 1884
Valandos; 8-4 po plotų lr 7-4 v. v. 

NedelloJ pagal susitarimą

=r Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-4 po 
plet. Utarn. lr Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 4744 Republlo 8444

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

• IR OBSTETRIKAS
Gydo staigias lr chroniškas ligas

vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomla tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 

Ir X-RAY
2130 ĮVEST 22nd STREET

CHICAGO

Ofise Tel. Canal 8114
Namų TeL Lafayette 9498

DR. A. L YUŠKA
OFI8A3

1900 S. HALSTED STREET

Ofiso Tel. Kedzle 0482 

Rezidencios Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
jvaireny- 

Ypatingai mūsų cho

rai: Didysis parapijos, Mote 

ni Sų-gos ir'.vyrų “'Grožybės”; 

rengiasi pasirodyti su naujo-| 

mis dainomis. Svarbu bus vi- j 
siems paklausyti gražaus dai- j 
navimo ir spręsti, kuris šau

niau pasirodys. Aš tai stoviu 

už moteris, ir iš anksto sakau, 

kad jos vyrus “bitiną”. Na, 

kaip ten nebus, pažiūrėsime.

Taigi dienelės greitai slen

ka ir iš anksto jau nutarkime 

dalyvauti šioje šaunioje puo 

toje.

Ta pati.

o
bėmis

NAMAI

4193 ARCHER AVE.

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

Tel. Kenwood 5107 

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;

nuo 6 iki 8 vai. vak. apart Valandos: prieš pietus pagal sutartj 

šventadienio ir ketvirtadienio Namuose 2-* p° p*et- °flse 9-8 v- v-

Rusas Gydytojas lr Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų lr visų chroniškų ligų

Ofisas 3600 W. Roosevelt Road 
Kampas Central Park Ave.

VALANDOS: 2-4 po plet, 7-9 vak. 
Nedėliomis lr šventadieniais 10-12.

ADVOKATAI
l Tet. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

PAUL. M. ADOMAITIS i BR. H. BARTON
IVestsidiečių rengiamosios 

programos, kaip žinome, vi--

ADVOKATAS
Suite 721 First National Bank Bld

38 S. DEARBORN ST.

Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5 f

Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

PhoDe Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 iki 2 ir 4 iki 8 P.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėiioj pagal sutartj

Tel. Lafayette 5798

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

Office: 4459 S. California Ave. 

Nedėlioję pagal sutartj.

VISI BALSUOKIT UŽ

S JOSEPH J. GRISH
*

REPUBLIKONAS KANDIDATAS
ANT STATE REPRESENTATIVE 

U-to Senatoriai Distrikto.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

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

Pėtny Cios
■ Įguaiiig ■. ‘' -Ei".. ———

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Iiandolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 3090 

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

t £

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va

kare. Sered<Hcis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki C.

OPTE MITRINTAI

Victory 4279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTA8

Tel.

,, a.<

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

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

Nedėiioj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Ofiso Ir Rea. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
84s4 SO. HALSTED STREET 

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

Res 8241 8. VVALLACE STREET

Tel. Hemlock 8141

OR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJ A8 Ir CHIRURGAS 

8488 West 49 Btreet 
Val.: 4—18 ryte, 1—4 p. p. 8—9 

v, v. Nedėiioj susitarus.

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS
4740 Dorchester Avenue

Tel. Drezel 6323 
Vai.: 8 iki 10 ryto 

6-8 vai. vakare

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 4228 
Rezidencija: 6640 So. Maplevrood 

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

I Nedėiioj: 10 — 12 ryto
•

----------- -------- - ---------------- ---- -g-'-AJ-

Tel. Canal 0257 Res. Prospect <469

DRTP. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED 8T.

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

6 Iki 8:30 vakare

(Tąsa nuo 4 pusi.) 

dieną po pietų 2:30 turės drau 

gišką susiėjimą ir “bunco par 

ty”.
Visiems reikalingiems paren 

gimanis atlikti išrinkta komi

sija, įeina P, ir A. Dauk

šaitės, .J. ir A. Eitalis, E. ir 

M. Gaubaitės. .Jai ir daugiau 

kas išrinkta, bet man neteko 

sužinoti.

Raporteris.

KĄ DARYTI VAIKUI 
SU SLOGOMIS.

Kuomet jūsų kūdikis turi slogas 
galvutėj, tai jam palengvinti {dedant 
koletą lašelių alboleno J šnervytes 
keletą sykių dienoj. Kad pašalinti į 

slogas, tai laikyk JJ šiltai Ir teeatie i 
Jo vldurėllal liuosl. Tam tikslui dak
tarai pataria Fletcherlo Castorla, 
dėlto kad JI yra grynai augmeninė į 
lr nekenksminga. Ji veikla kai pi r ! 
ricina, bet netąso ir nesargina. Mi
lijonai tnotinų žino, kaip greit Cas- Į 
tortą nutildo verklantj valką lr kaip 
greit užmigdo nerimastingą kūdiki 
J kaip greit pašalina diegi), geeus, 
vidurių suirimą lr tt. Kad apsaugoti 
nuo imitacijų, tai Fletcherlo para
šą rasi ant kiekvieno tikros Casto- 
rljos butelio.

SAUGUMO SKRYNUTĖ DEPOZITAMS
Teikia jums pilniausią apsaugą jūsų —

Mortgičiams ir bonanis

Šėrų certifikatams

Apdraudos popieroms

Dytams

Kontraktams 

Pasižadėjimo notoms 

Brangmenoing
Ir visoms kitoms vertybėms 

Skrynutės rendavimo neatideliok,

. .Rytoj gal būt per vėlu.
Jų kaina pigi — tik po $3.00 metams.

CENTRAL^fi^BANK
A TRUST COMPANY 

U10WBSt35th Street 
ASUteBank •••• AClMriggHouMBiak

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS

4631 S. Ashland Ave. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2300

RESIDENCIJA: 
4515 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9723

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų Įtempimą kuria 
•atl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti. Atital 
sau kreivas akis, nulmu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystą Ir tolimą 
regyntą.

Prirengiu teisingai akinius vlsuost 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau 
etas klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 19 ryto iki 
18 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVE. 

Tel. Boulevard 7589

DENTISTAI

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 poVai

Office Boulevard 7948

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4445 So. Ashland Avenoe 
Ant Zaleskio Aptlekos

Tel. Canal 1888

DR. 6.1. BLOŽIS
DBNTI8TA8

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

Valandos* Nuo 9 Iki 13 ryto 
nuo 1 IU I vakare

Seredoj pagal sutartj

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

Telef. Midway 2880

Tai. Boulevard 1441

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 3 — 4 p. p.

7—9 vakare

J. P. VVAITGHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampu Michigan Ave. 

Tel. Pullman 6950 lr <877

Miesto Ofise Pagal Sutartj:
127 N. Dearborn Street

Rooms 988 Ir 93S 
Tel. Franklin 4177

Telephone Central 8984

F. W, CUERNAUCKAS
advokatas

184 North LaSalle Btreet 
CHICAGO. ILLINOIS

Nuo 9:81 iki 4 vai. vak. 
ooal Office; 1904 So. Union Ava

Tel. Roosevelt 4719 
Vai nuo l Iki I vai. vak.

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

I DR, HERZMAN
IA RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas P4V Sš 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.

Gydo stalgias lr chroniškas 11- 
gasvyrų. moterų ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Btreet

1025 WEST 18 STREET

Ekspertas tyrimo aklų lr pritaikymo 
akinių

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

Paatcbėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto Iki 8:80 va
karo. Seredomla nuo 9:80 Iki 12 v. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų, Room S 
rhono Canal 4628

Boulevard 7689
Rea Hemlock 7441 VXLANDOa. Nuo ie _ jj p|eu, u

DRa Ai Pi KAZLAUSKIS t.i° ofiso* -korė
2288, arba Randolph 4894.

DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare DR. MAURICE KAHN

Gydytojas ir Chirurgas
Tel. Armitage 1744 4631 SQ> ASHLAND AVE.

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITI8)

Den tįstas
1608 MHvvaukee Ave.

Kampas North Ave. 
Northvrest Tower Bldg. Room 804 
Vai.: 9—18 ryto; 1—8:80 vai. vak.

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 3 po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedfll. nuo 10 iki 12 dieną
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GRABORIAI: MIKAS PETRAUSKAS, Iš Politikos Lauko.
S. D. LACHAWICZ

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau

sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel, Roosevelt 2515 Arbą 2516

2314 W. 23rd Place

Chicago, III.
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court Cicero, III. 

Tel. Cicero 5927

Simpatiškas — 
Mandagus — 

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

j. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDfiJAJ 

Didysis OUe.s:
1605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 li 1743 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

SKY niuo
1410 So. 4# Ct. Cicero 

Tel. Cicaro 7794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avenue 
Tei. Boulevard 3201

vienas iš žymiausių ir seniausių lietuvių kompozitorių ir dai

nininkų sujungtomis jėgomis chicagiečiai rengia koncertų bai. 

2! d. Lietuvių Auditorijoj.

KUOMET VISI LIETUVIAI 
TURI EIT IŠVIEN.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIKIT. GRABORIU8. 

CIUCAOGdR
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todal, kad priklau
sau prie arabu iš- 
dlrbystės.

OFJSAfl
008 West 18 St. 
Tel. Canal 8174 
SKYRIUS: 8238
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4888

CHICAGOJE

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
»met sąžiningas ir 

nebrangus, nes netart
ais Išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

RADIO ŽŽŽ.

Town of Lake. — Kovo 25 

d. mirė jaunas vaikinas, a. 

a. S. Kuinius. Laidotuvių pa

maldos įvyks kovo 28 d., Sv. 

Kryžiaus bažn.

X Kokios moterys, tokios 

motinos; kokios motinos, to

kie ir vaikai. Svarbu, kad mo

terys būtų apsišvietūsios, su

sipratusios. Tinkamos organi

zacijos nemažai duoda priei

namo susipratimo ir apšvietos.

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7 532

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTO JAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto lr miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltui.
2103 S. Halsted 
SL Chicago. III.

Ti'l Vlctory 11 IK

A, PETKUS
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

Tek Vlctory 4988-89
Res. 4424 S. ROCKWELL ST.

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A. + A,
ANTANAS

WOOLBEKAS

Dabar yra Moterų Sąjungos 

vajus, kviečia ir prirašinėja 

prie savo organizacijos mote

ris ir mergaites. Kurios da ne

priklauso prie Moterų Sa gos, 

privalo neatidėliojant prisira

šyti, nes tai vienintelė Liet. 

Kat, moterų organizacija Ame 

rikoj.

X Kovo 30 d., šiame sek- 

mad., Šv. Kryžiaus par. salė

je Moterų Sų-gos 21 kuopa 

i engia narių prirašynėjimo 

vajaus programų. Bus vaidini

mų, muzikos ir kalbų.

X Susiginčijome.; Vienas dar 

b.iotojas iš kitos parapijos 

man sako, kad Town of Lake 

nėra nė vienos vyrų draugijos. 

Sakau, kaip tai nėra? Čia yra 

ne viena, bet daug vyrų drau

gijų. O jis man atšovė: “Tai 

kur jos yra, aš niekuomet ne

mačiau ir negirdėjau iš Town 

of Lake nė vienos vyru drau

gijos, kuri būtų prisidėjus ar

ba darbavūsis katalikų veiki

me. Kad nutraukti ginčus, aš 

jam atsakiau: Kai bus rei

kalas, pamatysi, Tovzn of l^n- 

ke vyrų draugijos prisidės ir 

veiks, dar daugiau kaip ki

tur, nes ėia yra gerų darbuo

tojų.

Bridgeport. — Turime šįmet 

keletu lietuvių, kurie stato 

savo kandidatūrų į valdiškas 

vietas. Tarpe kitų, yra mums 

visiems gerai žinomas biznie

rius ir visuomeninkas, p. V. 

Stulpinas.

“Savas už savųji” — t. y. 

lietuvis už lietuvį privalo būti 

obalsiu visų lietuvių Amerikos 

piliečių, kuomet eina balsavi

mai. Balsuodami už savuosius, 

mes parodysim save esančiais, 

t. y. kad tikrenybėje tiek ir 

liek yra lietuvių “voters”.

X.
Padidint savo tautos balsuo

tojų skaičių, reiškia pakelti 

lietuvių vardą. Su gale, su 

diduma juk daugiau skaitosi 

visi.

Nepamirškim remti savuo

sius. Turėdami lietuvį atsako- 

moj vietoj, bus ir mums leng

viau prieiti ir didesnės įtakos 

gaut visiems, ir darbininkui, 

namui savininkui ir vertelgai.

Tad visokie asmeniškumai, 

visokios partijėlės turi eit ša

lin. Atsiminkihi, kad jei kan

didatas lietuvis — to jau lie

tuviui turėtų užtekti. Be to, 

menamas kandidatas, p. V. 

Stulpinas yra teisingas, gabus 

ir darbštus žmogus. “He wont 

fall asleep on the job”.

Plačiau apie busimus rinki

mus, kandidatus ir darbus iš

girsit svarbiame susirinkime, 

kurs jvyks kovo 30 d., 2 vai. 

po pietų, šv. Jurgio par. svet.

Ten reik yisįgmg susirinkti 

ir pasiklausyt įdomių dalykų.

A. N.

Pereitas šio klubo parengi

mas buvo labai gražus. Dabar 

klubas jau didesnis. Galima 

tad tikėtis, kad šis parengi

mas bus da skaitlingesnis, 

gražesnis ir įdomesnis.

Vietinis.

North Side. — Rengiama 

mitingas lietuvių, Deneeno gru 

pės, 30 d. kbvo, parapijos 

svetainėj. Bus parodavimas su 

automobiliais gatvėmis. Kas 

tik turit automobilių, prašo

mas atvykti prie šv. Mykolo 

parapijos salės, 2:30 vai. po 

pietų. Visi lietuviai kviečiami 

į darbų. Vienas už visus, visi 

už vienų.

Po pftrodavimo susirinkit į 

svetainę. Bus prakalbos, bus 

žymūs kalbėtojai. Kalbės B. 

Mastauskas ir kiti lietuviai. 

Bus ir kitataučių kalbėtojų.

HARDWARE & PAINTS

vės rengiasi į masinį susirin- 

nanie nei vienas. Padarysit 

ditielį nusikaltimų jei neatsi- 

lankysit į prakalbas.

P. K. P.

Roseland. — Roselando ir 

apieliukės lietuviai ir lietu

vės rengiais į masinį susirin

kimų, kuris įvyks Strumilos 

svetainėje, kovo 30 d., ateinan

tį sekmadienį, 2:30 vai. po pie 

tų.

Šį susirinkimų, su muzika, 

programų ir prakalbomis ren

gia Greater Pullmano Lietuvių 

Geresnės Valdžios Klubas.

Parengimui vadovaus klubo 

egzekutyvis komitetas ir pir

mininkas p. I. Ivanas., .

Kalbės žymūs Cbicagos poli

tikieriai: Anton J. Cermak, 

Robert E. Svveitzer, John E. 

Traeger ir Aid. Slieldon W. 

Govier, kurie bus minėto klu

bo svečiais šiame parengime.

Vietinis adv. J. P. AVaitcliis 

kalbėsiąs šiame parengime ir 

panašiame parengime Bridge

porte.

Restaurantas Pardavimui
Parsiduoda restaurantas pra- 

[ naminiame distrikte. Pigi kai

na. Parduodam dėl ligos.

944 West 35 Street

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Pėtn. ir Sub. Kovo 28, 29 
“LOVE CdMfcŠ ALONG”

Dalyvauja Behe Daniels. Įdo

mi meiliška drama.

Vitapbone Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

Wm. J. Kareiva
Savininkas 

Del geriausios rųšlet 
Ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLET 
PRODUCTS 

Olaella šviežių kiauši 
■m. sviesto ir sūrių

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 138*

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

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

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8889

Ms

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

bariai nuo $3.00 savaitėj ir 

aukščiau. Karštu vandeniu šil-

AMERIKOS ATSTOVAS 
PORTUGALIJAI

LISBONA, kovo 28. — Čia 

pareigas pradėjo eiti naujas

Am. J. Valstybių pasiuntinys idoini> ,nnutiinės 

John Glover South. 2047 W. 21 Street

Office of County CIerk 
of Cook County, Illinois.

State of Illinois)

) SS
CuKiuty of Cook )

Laikantis p revizijos Sekcijos 34 
Praimerių rinkimų Illinois valstijos 
įstatymo, aš šiuomi tikrinu, kad po- 
pioros f.pa'va praimerių balsavime 
atsakančių partijų Praimerių Rinki
muose, kurie bus laikomu Cook Kau- 
ntėj išskiriant miestus »erwyn, Chi
cago ir Chicago Heights, miestelį Ci
cero. miestukus Evergreen Park ir 
Summit, utarninke Balandžio 8, 1930, 
bus šitokia:

Demokratų Partijos — Rausva 
Republikonų Partijos — Baitu
TĄ VISKĄ liudydamas, aš pa

sirašau ir primušiu pečėtį Cook Kau- 
ntės, šioje kovo 2,4-jel dienoje, 1930.

ROBERT M. SWE1TZER 
County CIerk of

Cook County, Illinois.

PRANEŠIMAS.

Automobilių pirkėjams ir 

savininkams pirm pirkimo 

naujo karo širdingai prašom 

atsilankyti ir pamatyti naujus 

1930 Nash automobilius su vė

liausios mados automatiškais 

įtaisymais.' Sport Royal teki

niais ir kitais ištobulinimais, 

kokiais tiktai Nash gali pa

puošti! Už tokias prieinamas 

kainas pas

BALZEKAS MOTOR SALEIJ
4030 Archer Avenue

. Tel. Lafayette 2082

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS

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

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

8tatau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5526

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EXPRESS .

Mes permufuojame-perveža- 

me pianus, forničius ir kito

kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 

geriausios rųšies už prieina

miausių kainų. Musų patarna

vimas yra greitas, geras ir 

nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir Į 

kitus miestus.

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

JULIUS ŠLICKIS
Namų taisymo ir statymo 

KONTRAKTORIUS. 
Turiu namus, kuriuos mainy

siu ant ūkio Lietuvoj. 

2150 So. Hoyne Avė.
Tel . Canal 5529

MŪRTGEČIAI-PASIŪLM

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną dienų. 
Perkame real eatate kontraktus

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas *500.008.99 
8804 SO. KEDZIE A VENŲ® 

Tel. Lafayette 8788-8718

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinam pinigus ant medi

niu ir mūriniu namu. Komisas 

tik 2%. Kreipkitės i

Public Mortgage Exchange

S. L. FABIAN, Mgr.
809 West 35th St.

REAL ESTATE

13 Apt. namas, veik naujas, po 
2-3-4 kamb. Viskas išrenduota, ge
ra vieta, pigiai *58,000. *3,000 cash. 
1-mas morg. *43,000. Savininkas 
2009 No. Leavitt, Palisade 0321.

Tikras Investnientas, 10 vieškelio 
bus, lotai po *325, gerosi išlygos. Sa
vininkas, kamb. 1257, 111 W. Wash- 
tngton, St. _
r „■■feT 2. --------1BJ! '..JL.' ..."

FARMOS.

20 akej-ių prie vieškelio, 3-4 m. 
nuo miestelio, 16 m. i So. Haven, 
namas ir kiti budinkai, puiki vieta 
vištoms, *2,500. Karma iš 40 ak. su 
namiuku. *1,500. Savininkas. John 
Erikson, 2177 No. Mobile Avė.

Reikalauk surašo, 30 namų, 4750 
iki *250,000. Savininkas Roland O. 
Watson, 7178 Addison.

PIRKIT FARMAS
Turiu visokių farmų ant 

pardevimo ir mainymo kainuo 

ja nuo $2,000.00. Lig $25,000.- 

00. Norėdami farmos meldžiu 

parašyti kokių farmų norite, 

kiek norite mokėti už farmų 

ir taip-gi parašykite kiek no

rite už savo propertę.

John J. Yowaish 
1134 Quarry Avė. N. W. 
Grand Rapids, Michigan

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

National Cash registeris kaip nau
jas, O. C. Llndh, 2946 Lincoln avė. 
Buckingham 1959.

I. J. 2 O L P
ORABORIUM IR LAIDOTUVIŲ 

YEDfiJAS

1650 West 46th Street
Kampas 46tn ir Paulina sta 

TU. Blvd. 6! 03

Nultudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs. patarnausiu slrnpatlB- 
kal, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų 
tykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley LIc. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal 1181

mirė kovo 25, 1930 m. 1 vai. 
ryt, 58 motų amžiaus. Kilo Iš 
Raseinių Apskričio, Tytavenų 
Parap. Amerikoje išgyveno 32 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterj Bronlslavą po tėvais 
Kiselaltė, augintinę Barborą Jo- 
kubauskienę ir augintinę Rl- 
chard, brolį Vaclovų, seserį Zo
fiją. Pocienę, švogerį Albertą 
Kisielių ir giminės.

Kūnas pašarvotas 368 E. 
Kenslngton Avė.. laidotuvės J- 
vyks subatoj kovo 29. Iš namų 
8 vai. bus atlydėtas į Visų 
šventų par. bažnyčią, kurioj į- 
vyks gedulingos paenaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę:
Moteris, Augintines, Rmlls, 

SeflUO, švngeris ir Giminės.
laidotuvėms pntarnnuja grab. 
Eurelkis, Yards 1741.

Tvirto Išdlrblmo Wheel Baris storo plieno 
vldiirls Lr geležinės kojos pats geriausias dr-1 
namų vartojimo. Tik ................................... $3.98

Fllsen flat sienos maliava galima ma.lta.Vo- 
tl sienas, medžius, radiatorius, lr ant wall 
popleros visokių spalvų. Sykį mėginsi visa
dos vartosi. Tik ............................ $2.80 Gal.

Loomis maliava bal
ta Jr visokių spalvų. 
Galima vartoti iš lau
ko arba viduje.
Tik .......... $1.48 Gal.

Champion yarnish: 
▼amishis dėl visokių 
vartojimų tik

$1.39 Gal.

Step—Ladders 6 pė
dų, gerai padarytas 
bArgena ........... $1.29

— ------ 8t. Ix>uls "Dutch
Ateikite Arba Telefonuokite Lafayette 4889 Boy” Whlte Lead. 100 

Pristatom Visur Svarų ................ $11.98

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street Tel. Lafayette 4689

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS
v_____________________________________________________

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 

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

paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 

liudija musų teisngumą. Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 

mainam, namus, lotus, farmaa ir biznius. Rcnduojam Ra

tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą: 

2621 W. 71st St., Hemlock 0367 Res. Grovehill 1680 =========================±=

UŽ $475 GAUSI RAKANDŲ 
VERTES UŽ $3,000.

4 kamb. rakandai vartoti 60 

dienų. 3 šmotai tikro rožme- 

džio Mohair parloriaus setas, 

vėliausios mados. 8 šmotų rie

šuto medžio valgomosios setas. 

4 šmotų riešuto medžio miega

mosios setas su springsais ir 

madraeais, 5 šmotų dinette se

tas, du 9x12 Wilton kaurai, 

lempos, veidrodis, indai, maži 

1 kaurai, stalas. Viskas už $475. 

i Parduodam ir skyrium. Pris

tatysim. Privatinė rezidencija. 

8228 Maryland Avė. 1 blokas į 

rytus nuo Cottage Grove Avė., 

Tel. Stewart 1875.

Remklte tuos Profesionalus 
ir Biznierius, kurie garsinasi 
dienraštyj “Drauge”.


