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Katalikai paaaullon^a tart kilau nl- 
davln}, — Jneltl | kelmynas lr J Tl-
■uomeny Krlataua mokai*, atnaujinti
įmonių dvasia* Jksaua Širdies viekpa- 
tavlmaa milijonų klrdyaa — tai muaų 
ulduotla “Draugas” padla jums tų 
apaktaiavlmo darbų atlikti. Ultat, 
akaltyklte Ir platinkite "Draug*.”

No. 308 36 A COPY CHICAGi
“Drangas,” 2334 So. Oakfey Aveniu entered as J

INDUOS TAUTININKU KONGRESAS 
SAUKIĄS NEPRIKLAUSOMYBĖS

KINIJA BIJO VIEŠAI SKELBTI TAIKOS 
SUTARIMĄ SU MASKVA

Bartel Jau Sudarė Naują Lenką Ministerią Ka
binetą; Kinija Griežtai Stovi Už Savo Teises; 
Calles Meksikoj Elgetoms Profesoriausiąs; 
Šen. Borah Pagaliau Pripažįsta, Kad Su 
Prohibicija Yra Bloga

y

INDĖNAI REIKALAUJA 
INDIJAI NEPRIKLAU

SOMYBES

KINIJA SLEPIA PASIRA
ŠYTĄ PROTOKOLĄ

SHANGHAI, gr. 31. — Pa į 
aiški, kad Kinijos valdžia sle-LAHORE, Indija, gr. 30.

Visos Indijos Tautinio Kon- Pasir^šyto su Maskva pro 
greso partijos pildomasis ko- turinį, kuriuomi einant
mitetas eia posėdy pirm ati- ^us Pra<Iėtos taikos derybos, 
darysiant 44-ąjį kongresu iš- dėlto, kad turinys Kiniją, EgiFe
sprendė reikalauti Indijai vi- žeminantis ir gyventojai ne-i kultūra.
siškos politinės ir ekonominės Tręštų tokios taikos, 
nepriklausomybės.

Šiandieninė Britanijos vai-’ 
džia Indijai žada tik autono
miją. Indėnai tautininkai tuo
nepasitenkina. ? fja Kinija paskelbė, kad ji pa

Tautininką kongresas šian- naikins savo šaly visokias 
die atidaromas. t svetimą valstybių ekstraterito- soj Britan»»si

riales teises, valstybės tuo- pasiteriluni fe 
.jaus sukėlė protestus. ! atnaujino etini'

KINIJA NEATSIŽVELGIA 
Į PROTESTUS

SHANGHAI, gr. 31. - Ka-

atvaizdui

BRITAIl 
PRIEŠU 
BOLŠl

)A]

1 .0X DO/ri

PAKEISIĄS VALDŽIOS 
FORMĄ Nežiūrint tu protestų, Ki-'kius su Ri-oviifti|. 

i nija visoms valstvbėms jau žia, kuri žikovojI * *' I
MADRIDAS, gr. 31. — Vie- Pranešė aPie savo žygi. įščįonybę, pjl

i nis ir mėgo 9Įtos laikraščiuose pasirodė Is
panijos diktatoriaus Primo de 
Rivera pareiškimas, kad atei
nančiais metais jo diktatūra 
būsianti pakeista kitokia vai- į 
džia.

NĖRA LAIKO MINĖTI 
SUKAKTUVES

BARTEL SUDARĘS 
NAUJĄ KABINETĄ

MUMIAS, Kenya Kolonija, 
,Rvtą Afrika. — Kavirondo 
apaštaliniam prefektui, nion- 
signorui Gorgonio Brandsma.

1 andai suėjo 30 kunigystės me- i 
tą.

Kolonijos gubernatorius bu į

ščionišką pu< 

sti visam ].

Visi Bri kl 
jungiasi kolei 

j valdžios ve»ri< 
nišką propa

TURKŲ 01 
PAKEISTAI-1
RHODES?’!

VARŠAVA, gr. 30. — Prof.»
Bartel, kaip pranešta, sudaręs vo nuomonės, kad' apaštalinis 
naują Lenkijai ministerią ka- Paktas iškilmingai lftiih s |įllvnsjalll , 
binctiį. Kabinetan įeina tik tas ^ktaves. Monsignon, y 
trys nansji ministeriai. Marša- sveikinti gubernatorius paskr.

rė savo speciali atstov,. Į^.

Bet greitai patirta, kad a- keistas laikkat^_
iestfflt

las Pilsudskį ir toliaus pasi 
lieka karo ministerių.

CALLES’UI NAUJA 
VIETA

MEXICO CITY, gr. 30. — 
Tikslu panaikinti šiame mies
te galybes elgetą iškeltas su
manymas įkurti elgetoms ama
tą mokyklą.

Vienas laikraščią praneša^, 
kad mokyklos prezidento vie
ta būsianti pasiūlyta buvusiam 
prezidentui Calles ’ui.

PREZIDENTAS PRIIMS 
DIPLOMATUS

NVASHINGTON, gr. 31. — 
Naują Metą dieną Baltuose 
Rūmuose Įvyks iškilmingi ka

bineto narią, teisėją, diplo
matą ir kitą įžymiąją as- 

memj priėmimai. Apie tai pra
nešė prezidento sekretorius
Akerson.

paštalinis prefektas neturi žnyčia. Šian1 
laiko minėti sukaktuves. Jis S0 italų, 
lanko tolimas misijas. Gal iš-į Aegean saa 
kilmės įvyks jam gryžus. ,pakraščiuos J

------------------------- J prigulėjo Tu

PROHIBICIJA NEPAVY- tais salas u? 
KUSI no

AVASHINGTON, gr. 30. -Į TURĖS SP
Sausasis senatorius Borah išl —

• 'lIdaho republikonas paskelbė j ROMA. — 
pareiškimą, kad prohibicija žio Draugija 
nepavykusi, kad visoj šaly gy- nekilnojamą s '
vuoja saliunai ir kad, padėtis |mingliam ir t
nepakenčiama.

Šis senatoriaus Borah’o pa
reiškimas sausuosiuose sukėlė 
nepaprasto įspūdžio.

VERNON, |Tex., gr. 31. - 
Arti čia ūkininkas J. II. Hag- 
gard, 56 m. našlys, nušovė pe
nkis savo vaikus ir pats nusi
šovė. Susekta, ta baisenybė 
atlikta dėl skurdo.

savus namus.
gulėjo Galton
gija. tai gavo

uj

šios Draug 1 
namai vra Ro

LONDONAN
,t.'|

tanijos salas 
nauja didelė ' 
vadinama. Žm 
niu.
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"Di*u*m" atMovan)* orgajil«uotTj 
katalikų mint}, remia onoBlrdllal ka- 
tallkMkaa čraurljaa, «ųjun«aa para 
pijaa lr lietuvių kolonijas. MDrau<aa*' 
dtlauslaal didele katalikų parama b 
■ori, kad toliau pasilaikytų tie prie 
tellAkl lėtumai

3č A COPY
Telefonas: Roosevelt 7791

METAI-VOL. XIV

STI SENOVĖS ANTKAPIAI IR MALDNAMIAI
Laimingų Naujų Metų visiems Skaitytojams, 

Bendradarbiams, Rėmėjams ir Prieteliams nu< 
sirdziausia Imki

“Draugo” Redakcija ir Administracija. 
tssss8&assBBs&e.&ssa»a£38saj

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
MONS. AL. FAIDUTTI 
GARBES DAKTARAS

Šių metų lapkričio 26 d. Te
ologijos Filosofijos Fakulteto

sinėjimai tikslu susipažinti su senovės Egipto gyvenimu ir košto su Lietuva konkordatų 
darni senovės egiptiečių antkapiai ir maldnamiai, kaip čia ir išgaunant Teologijos Filo

sofijos Fakultetui kanoniškų
------ — —'■---- -—.......... pripažinimų: “R.”
Nauji Metai būsią sausi Į --------------------
Chicagos prohibicijos virsi-, ATSTOVŲ PAKEITIMAS 

' ninkas slgelbia, kad mūsų mie-1 ------------

ŠIAULIŲ KOMUNISTŲ 
BYLA

Šiaulių komunistų raikomo 
byloj kariuomenės teismas žy-

taryba suteikė Monsignorui mesnius to raikomo vadus — 
Al Faidutti Teologijos gar- Kaganų Simanų ir Jankūnų 
bės daktaro laipsnį. Mons. Al Stasį nuteisė mirti. Kiti gavo 
Faidutti turi didelių nuopelnų nuo 15 ligi 1 ir pusės metų ; 
katalikų Bažnyčiai Lietuvoje, sunk. darbų kalėjimo. Iš vi,m 
kaip daug padėjęs rūpesčių buvo teisiami devyni raikoma,, 
kuriant Lietuvos bažnytinę nariai. “R.’
provincijų, sudarant Šventojo

CHICAGOJE

UŽDARYTAS “TAUT< 
KELIAS”

Kauno karo komendanto pu' 
tarimu visam karo .stoviui* 
stabdytas “Tautos Kelias.

“R.”
Policija puolė Morano urvą ste Nauji Metai būsiu “sau-j Lietuvos atstovas Estijai p.

Moran vra vienos piktada si” kadtan^ svaigalų nesu ar- Aukštuolis atšaukiamas ir ski-į IŠLAIDOS SVAIG.
Įrtįffitujffl vadas. Šios gaujos >» lab#i maža' ' ’ ..................................."
v^innsTOjb'lf&vcinė-’yTR bū 

No. 127, Dearborn gat. Praei

i riamas užsienio reikalų mini 
sterijos direktoriumi. Kas bus 
į jo vietų paskirtas Lietuvon

MILŽINIŠKOS

Pamesti kūdikiai
tų šeštadieni policija netikė-! Sekmadienio vakare Cliica- atstovu estams ir suomiams, ^‘Association AgeinSt the Pi’ 
tai puolė tų vieta ir. suėmė £°J ras^a pamestu du kūdikiu. ko’ kas (’ar nežinia. Atstovas hibition Amendment” tyrin 
vienuolikų Įtariamų vyrų. Policija atidavė Šv. Vincento bus paskirtas greičiausiai po jimų direktorius J. C. Ge

______ i prieglaudai.

VVASHINGTON, gr. 30.

Pašautas policijos virši
ninkas

Automobiliu pravažiuoju ne 
žinomi piktadariai pašovė tai- 
pat automobiliu važiuojantį 
Fvergreen Parko policijos vi-! 
ršininkų AV. Koehn.

Naujų Metų. hart skelbia, kad prohibicijos
Į Skandinavijų atstovu ski- Inkais visoj šaly svaigalams 

riamas p. Jurgis Savickis, da- išleidžiama kas metai milži- 
bartinis valst. teatro direkto- niekos sumos arti tiek, kiek

Vienas pašautas, kitas 
sugautas

Ties Harrison ir AVabash r ius. Po jo bus paskirtas Lie-,ku'° išleidžiama pirm prohi 
; gat. policija vienų plėšikų pa-1 tuvos atstovas ir Čekoslova-; bici<i°s-

sove, gi kitų sugavo. kams. “Pu” Be to, prohibicijos laikaisi 
areštuojamų girtų skaičiusi

Policija gavo pagyrimo

Koronerio teismas paskelbė

NUŠAUTI TRYS ŠMU- 
GELNINKAI

PER KAUNĄ PRAVAŽIAVO jkas metai didėja 

VOKIEČIAI PABĖGĖLIAI

NEAVPORT, L. I., gr. 31. •. . v , Per Kaunu pravažiavo di-
pagjrimo poliemonams, kurie — Pakraščių sargyba nušovė dži.aJQgig ir paskūtinis vokie. 
nužudė tris “rakieterius” tris svaigalų šmugelmnkus ka-

{“Tire and Rubber VVorkers” nadiečius ir užgrobė tris mo
čių pabėgėlių iš SSSR ešalo-

ZITA APLANKYSIANTI < 
BUDAPEŠTĄ '

VIENNA, Austrija, gr. 30. 
?Tai kolo-i“ Yra žinhj’ kad Un£arij°s. . . , . , nas iš 700 žmonių.---------- . A . . TT

Įunijos ofise, 14 No. Saerame-1 tormius laivus su daugybe nisfai Huteriai iž ivairi„ Ru.|reSentas adlnir- Hortby snti-»
svaigalų. I .. ,v. T. kęs b. imperatorienei Zitai,

I sijos sričių., Ligšiol per Kau-' . _ . , , .V.
---------------------- I * v. • kuri gyvena Briusely, leistinų pravažiavo u,000 pabege-i , , x. _ .I aplankvti sostine Budapeštu,

Brito boulv.

Padidina valstybei mo
kesčius

H Už 1929 metus Illinois val
stybiniai mokesčiai 9 centais 
padidinti. Kiekvienam 100 dol. 
Vertės už savastis ligšiol val
stybei buvo mokama 30c. A- 
jteity gi bus jau 39c.

Be to, mokyklų išlaikymui 
rokesčiai nuo 96 centų pa
didinti ligi 1 dol. 47c.

AM. J. VALSTYBIŲ GY
VENTOJŲ SKAIČIUS

NEW YORK, gr. 31. — 
“National Bureau of Econo- 
mic Research” skelbia, kad 
praeitu dešimtmečiu šioj ša
ly gyventojų skaičius padidė
jo 14 milionų. Šiandie gyven
toją yra 119,306,000.

lių. Daugiau esalonais vaziuo-1, ,L. ... x., x ,. . kur ji nebuvus per 10 metų.1
1 ti neleisiu, galės tik atskiri
asmenys bėgti iš sugriautų ri
kių. ‘R.’

TARYBOS POSĖDIS

Pagelbėjo Ir apiplėšė
Anglių pirklys J. P. McMil- 

lan, Evanstone, negalėjo j ga- 
Į radžiu įtraukti automoHlių.

’ravažiuojų keli vyrai jam 
| pagelbėjo ir nuoi jo atėmė 18 
dolerių. Buvo atėmę ir laik-

hpdėlį, bet gruzino.

VOKIEČIŲ JŪRININKŲ 
MAIŠTAI

Įvyko L. Krik. Demokratų 
Partijos Tarybos posėdis. 
Svarstyta partijos vidujiniai 
reikalai ir gyvenamojo mome
nto klausimai. Nepaisant su
nkumų, Tarybos nariai skait-

AVILIIELMSHAFEN, Vo- lingai atvyko Kaunan ir gy- 
kietija, gr. 30. — Netikėtai vai interesavosi politikos kinu 
greitai iš kelionės aplink pa- simais. “R.”
šaulį gryžo vokiečių karo lai- -------------------

Nekilnojamų savasčių vertę 
Jjhicagoj už 1928 metus ase- 
iriai apkainavo 2,684,421,379 
oi. i

vas Emden. Kalbama, kad jū
rininkai sukėlę maištus.

Oficialiai tas užginta. Tik 
pripažinta, kad trys 'girti jū
rininkai ėmę dainuoti “inter
nacionalų.” Jie nubausti ka
lėjimu už drausmės peržengi
mų. į

KO LENKAI ŠAUDOSI?

Ukmergės apskrities III ra
jono būdamas sargyboj poli
cininkas Ip. Ramoška lenkų 
pusėje girdėjo 69 šūvių iš šau
tuvų ir revolverių. Šaudėt da
žnai ir kiek rečiau. “R.”

NAUJAS AMBASADORIUS 
VOKIETIJAI

AVASHINGTON, gr. 30. — 
Nauju ambasadorium Vokie
tijai prezidentas Hoover pa
skyrė senatorių F. M. Sackett. 
iš Kentucky, republikonu.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Dailus oras, vidutinė 
temperatūra.
« — — , i . jj.. i ii i

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 109 litų .. $10.00'
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87
Francijos 100 frankų 3.93
Belgijos 100 belgų 13.98
Italijos 100 lirų 5.23
Šveicarijos 100 frankų 19.38
Vokietijos 100 markių 23.21

/
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“DRAUGAS”
MUBTUMBIU.TOS KAUTA: Matams —

—- Tlo. Kuropoja — Matams Puaa* Ma-
b- tAM. Kopija Ala

Bandradarblama lr korespondentams raitų nesrų-

tul palto lankių.
Batektortns priima — nno 11:11 IU 1>:M vaL

■fealblmų kalnoa prisiunčiamos narathalama

sekančiai dienai priimami iki I
vaL po piet.

pastangų, pagyvensime — pamatysime. Tuo 
tarpu galime pasidžiaugti tilo tuo, kad 
daug apie taikų kalbamu, daug planuoja
ma.

AR ‘ŽIBURYS’ IR 'SAULĖ' NUSIKALI

Mes, kaipo katalikai, tikrai galime tpa- .. , . .1 ’ v. . . siek tiek laisves ir įsteigem minais ir net Kai
sidžiaugti Katalikų Bažnyčios laimėjimais. 
Šventojo Tėvo ir Italijos valdžios pasirašy
ta Laterano sutartis, kuria atstatyta Bažny-’

švietimo diaugijus; “Žiburį”, 
Saulę”, “Kytų”. Šių orga-

“DRAUGAS"
UTHUAMIAN UAILT FRIEND

Published Dallr, Bzcapt Banda?. 
■DB8CRIPTIONB: Ona Tear — f 1.11. Btz Months H-H, Tbree Months — lt.ll. Ons Month — Tie.

— Ona Tanr — »T.ll, Slz Months — 14.11, 
J*. .Ils.

Adrartislng ln “DRA.UOAJT’ brlnaa best 
Ad-rartlslng rates on applloatlon.

‘DRAUGAS” 2334 So. Oakley Ave., Chieago.

tinė Valstybė. Šis įvykis — tai Katalikų 
Bažnyčios triumfas. Nors Italijos valdžia ne 
visas Bažnyčiai padarytas skriaudas atitai
so, vienok Bažnyčios Galva — Pijus XI 
yra patenkintas, kad įvyko taika, kuri bu
vo senai laukiama, kuri duoda laisvesnes 
rankas katalikų akcijai ir kuri turi be ga
lo didelės reikšmės pasaulio taikai, nes Ka
talikų Bažnyčia visais amžiais buvo svar
biausia taikos palaikytoja ir ji visuomet 
tokia pasiliks.

Gan didelio laimėjimo ir Meksikos taip į

nizacijų veikimas kad ir la
ibai buvo rusų suvaržytas, ta
čiau neišsemiamas tų draugi- 

1 jų- vadų (kun. M. Gustaičio ir 
kt.) energija padarė tai, kad 

įjos sugebėjo įsteigti ir laiky
ti kelias lietuviškas mokyk
las: mergaičių progimnazijų 

j Marijampolėj, mokytojų ir 
buliajterijos kursus Kaune, o 
taip pat kelias pradžios mo
kyklas.

valstybinti pav., 
teuos gimnazijas, 
kurios didžiausio-' 
priespaudos metu 
tuviškų mokyklų i 
ninių visiškai ne; 
bei atgauti, šiam 
dėl savo mokyklų 
mos, ir tos mokyl 
tiniamos.

Kodėl? .Juk nu —raus
mės ir mokomoji 
atžvilgiu pati 6v.et- 
nieko toms mokvTB 
kiša. Jų vadovyl

1 .. Bpo priekaišto giirž
Bpa>flk\t. kad nei

1 k]3 -^fcgi.ių įstatuose, net

AP- jy-fl ||Hke nėra jokios politi

za-
1^.' i" p;d>

-- ftfcitą i'i'u kar ta. .bunu
jos, į. H 1 b' domoki a
nės ■bai':.-. tai jų dangti

lie- ■B> ne iš “Žiburio” ar

iau- gimnazijų, l’rie to

REIJURO WAKATSUKI

DIENOS KLAUSIMAI
SEN UOSIUS METUS PALYDINT.

my- 
Žko- 
ma- 
ų a-

Didžiojo Karo metu, kada ____
ilgai ir taip skaudžiai persekiojami katali-į Lietuvę, laikė sugniaužius ge- stovi šviesūs ir "u3| 
ka susilaukė. Mat, ir čia įvyko taika taip' lažine vokiečių ranka kad ir'vyrai (pavyzdžiu Ju£. 
Bažnyčios ir Meksikos valdžios. Tas laimė-Įnežnionįškai buvo varžoma ka), kurie veda 
jimas mūsų akimis žiūrint, rodos, nebūtų
didelis, tačiau Meksikos katalikai juo džiau-

i

Šiandien baigiame 1929 metus. Del to 
[gal Bebus pro šalį bent keliais žodžiais pa
žvelgti, kų gero šie pasibaigusieji metai davė 
pasauliui ir mūsų tautai.

Pasibaigus pasauliniam karui, kuris mi
lijonus žmonių išžudė, begalo daug turto 

kino, daugelį valstybių ilgiems me- 
į didelį skurdų įstūmė, prasidėjo nuo- 

tinės kalbos apie nuolatinės taikos įvyk
inu, daromi įvairūs planai. Tomis kalbo-

Jr naujų planų darymu pasižymėjo ir 
m. Ar tuo atžvilgiu, t. y. taikos vyk- 
pasivaryta bent kiek pirmyn, ar ne į 

gana
netrūko.

Anglijos premieras MacDonaldas ir Jung 
ių Valstybių prezidentas susitarė sušauk- 
Ikaro laivų mažinimo konferencijų, kuri 

d a jau 1930 m. pradžioje Londone. To- 
ferencijoje dalyvaus pačios didžiosios 

ilio valstybės. Ar toji konferencija 
kų' gero pasaulio taikai, dabar dar sun-

bfltų pasakyti.
Gana daug turi svarbos Jungtinių Vals

tybių įstojimas į Pasaulinį Te» mų (World’s 
[Court) Haagoje. Nors šis žygis sukėlė didelę 
sensacijų Amerikos spaudoje ir politinėse 
sferbse, tačiau jis reikia skaityti vykusiu ir

įtinančiu pasaulį prie taikos.
Besibaigiantieji metai gerokai užvylė 

tos apaštalus. Nežiūrint garsiojo Kelloggo 
tto, kįlo konfliktas tarp Rusijos ir Kini-

>s, kuris iššaukė karų. Užsivylimu skaito- 
tas, kad ir Rusija ir Kinija buvo pa

sirašiusios Kelloggo taikos sutartį, o vie
nok jos išėjo į karų.

Kiek teigiamo padaryta 'pasaulio tai-

. . 4 Bmūsų laisve, vis dėl to šitos ' Intymų ii' Mini ^lky. 
draugijos sugebėjo ir iš vo- mų keliu. Tai k'irvį” 

giasi, nes jie Dievo garbinimui galėjo išeiti kiečių išgauti teisės šiek tiek ir “Saulė” nusi a(į įg 
viešumon, susilaukė išsklaidytos savo dva- i-ypįntįg mūsų jaunimo švieti-Į jų mokyklos ati 
siškijos. Su laiku, be abejo, katalikai iško-' mu. Tada jos įkūrė gimnazi-
vos sau pilietines teises lygias su kitais pi-j jas Marijampolėj, Kaune ir 
liečiais, iškovos teisę steigti ir užlaikyti ne j Vilniuj, o taip pat daug pra
tik bažnyčias, bet katalikiškas mokyklas, or- j Jžįos mokyklų.
ganizacijas ir, bendrai, laisvę ugdyti kata-į Tokiu būdu akytos drau- 
likiškųjų akeijų. !gįjos, kolei atgavoni nepriklau

Iš Bažnyčios laimėjimų praėjusiais me- somybę, per du labai sunkius 
tais čia tepastebėjome tik keletu. Jų yra savo gyvenimo laikotarpius 
daug ir įvairių. '(rusų ir vokiečių jungus) at-

Lietuvos praėjusiųjų metų politinio į kakliai kovojo už mūsų įeli- 
gyveninio eigų istorikai ir vėl turės rašyti g*n*ai-tautinius idealus su sa- 
ant juodojo lapo. Nė vidaus, nė užsienių po-';vo Priešais, ir nepaliovė rūpi- tylūnėse mokyki
litikoje jokios pažangos nepadaryta. Tebesi-.nus*s lietuvių švietimu.

Praėjo audra. Pasibaigė ka-sunku būtu omsakvti Paštam™ be- .murdoma to3e pačioje politinėje baloje ir | r
’ neieškoma kelių iš jos išbristi. Tiesa, paša- ilas- Sulaukėm to, ko senai tros 

linta nuo vyriausybės Vairo Yaldomeras, ku- ^oni nepriklausomybės. Sa-

“ Lietuvos Ai 
kad streikuojantį 
ir jų tėvai norikui 
mokyklų ir saki aoi 
viena, kad priv;nlol 
klose mokesnis okjyl 
brangesnis, ani inii 
jose sunkiau mulėj! 
kės daugiau egz aiky 
trečia, Šv. Mini not 
kad jaunimas į v£

būrio” ir “Šautalį
ruošiančios Imsis krr 
čioniu demokr; i jos; 
rius.

Kai dėl pini ėjų 
žasčiii. tai reiaJ 

dėl sa.Mtl

ris daug netaktų ir žalos valstybei padarė, Lytos draugijos laistai ėmę 
bet nei ant jotos nepakeista politika, neita J'ur^ aukštesniąsias,, vidtiri-
prie Seimo rinkimų, prie atstatymo., teisėtos įnes P1711^08 inokyklas. Su- 

-isitvarkins su jau mūsų- Šviė-

itinio Ministerija rado jau į brangesnis ir i« » 
masonenja pajėgė tautininkus ’

vyriausybės. 
1929 m. j daug įsikūrusių mokyklų. Pra 

tižioj visas Ministerijos dar-visiškai pasikinkyti savo darbui dirbti.
Nei vienais metais, tur būt, nebuvo tiek 
daug skaudaus ir sistematingo katalikų per
sekiojimo Lietuvoje, kiek praeitaisiais. Iš-įkia mokvklos 

Pot to Šviet
rdyta katalikų ekonominės organizacijos
uždaryta visa eilė 'privatinių katalikiškų

kad nė 
kaltės jų mok.

UIS.

JOS negauna
bas buvo sužinoti, kokio tipo mokyklų ūkio 
ir kokiose Lietuve? vietose vei Į tas lėšas turi 11 

į t "vai, taip į 
Ministerija,įkaitė, .jei jų į

kad ir 'pristeigė savo mokyk- vo įsakyta gi"mokyklų, persekiota organizacijos, daryta pa v. . . v . .
i x vi -v. - i • lig tačiau dirbo švietimo dav-stangos pasmaugti katalikiškoji spauda ir . .

t t į bų sutartinai su sakytomis
draugijomis, nedarydama žy-'kiau tas įšalę’™ 

Reikia tik nuošiidžiai palinkėti, kad megnįo skirtumo tarp savųjų taisytas ta pi 
naujieji 1930 metai Lietuvai būtų visais ir privatinių mokvklu. ‘ i neliečia privii-11 
žvilgsniais šviesesni, kad tautoje butų at- Bet virto kįta gadyn6t Vy-į turinčių vaisi 
•"teigta taip reikalinga vienybė, o valstybėje riausyliė kažin kodėl pradėjo -teises. Bet vi 
tvarka ir teisėtumas. nepasitikėti “Žiburio” ir jneišaiškinimo

Reiktų šis-tas parašyti iš Amerikos pra- “Saulės” mokyklomis ir vai buvo ne, !
eitų metų gyveninio ir iš Am. lietuvių vei- ėmė jas spausti: duoda ma

eius mokiniu.' 
visų 8-riu nu.

kai 1929 metais, kokios pasėkos bus darytų kimo, tačiau tai paliekame kitam kartui, žiau joms lėšų, ar net visai
zinti ir tose 
turi teises.

VAIKŠTYNĖS ALPĖMIS.
(Tųsa).

f
Ta virvė suriša visų likimų į vienų 

neatskiriamų vienetų... Lėtai ėjome mes 
pirmyn, atsargiai či lipinėdami aštriu kir-

Istuvo galu apgaulingų (paviršių, jeigu 
sutinkamas siauras plyšys, už kurio yra 
kieta žemė, jis tiesiai peržengiamas; bet 
kartais pasitaiko stambūs plyšiai, per
plaunantieji ledinį laukų visu platumu; 
įuos reikia apeiti, arba pereiti jau žino- 

1 Inais nepavojingais punktais. Bet, štai. 
'patekėjo saulė; reikia paieškoti patogia 
vietelę pusryčiams ir papildymui savo 
kelionės rūbų. Išpurvintas sniegas pri
verčia griebtis kamašų, ryškus saulės 
pindulių refleksas verčia užsidėti akinius 

galvos užilangų, kad negrįžtum iš ke
is su ligotomis akimis ir vėjo nupūstu 

ir kuklu. Bet koks gyvenimas čia
apmiršta. Nei vienus upeliukas nepra

uda pro ledų — kaip ledyno apačio- 
— nei viena laukinė ožkutė nepasirodo 

vse ankštumose, jau neliepcrpiantose ža-

idu

liais lankų kaspinais. Tiktai ištirpęs nuo 
saulės vanduo nubėga be garso nuo ap
ledėjusių per naktį uolų, ir atkritęs ak
muo su aiškiu, trumpu garsu krinta į 
įpildytų sniegu gilų plyšį, primindamas 
mums, kad mes skubėtume praeiti grei
čiau tų pavojingų vietų. Mes kopiame 
vis aukštyn ir aukštyn; staigiu sunkiu 
kraštu. Pagaliau, viršuje, ant kalno brian 
nos, pasirodo žymus įdubimas; tai turi 
būti balnas! Dar dvejetas šimtų žingsnių, 
ir mes iš tikrųjų pasiekiame taip vadi
namų kalno balnų.

Su paskutiniais žingsniais atsiveria 
kitoje pusėje naujas pasaulis. Buvusios 
matomos iš tolo garbingos viršūnės, at
rodo dabar visai artimos. įvedinės kete
ros, sidabruoti ledynai ir spindintieji e- 
želni ryškiai matyti rytinės saulės tvis
kėjime. Po trumpo sustojimo ir reika
lingo jėgų pastiprinimo, kroviniai palie
kami nepavojingoje vieloje ir atsargiai 
virve pradedame kopti į pačių viršūnę, 
apledėjusių ir padengtą sniegu. Kopimas 
iš pradžios lengvus, bet netrukus pasidn-

ro staigesnis; tenka čiupinėti lazda kie- j nai t" 
tų sniegų ar ledų, padengtų mažu snie- i nėse k 
go sluoksniu, ir tenka kirsti kirstuvu 
laiptus, kad atsistoti ant kietos žemės.
Mes lėtai ir atsargiai einame vienas 
paskui kilų kabinėdamiesi rankomis ir 
kojomis iškirstais laiptais. Pagaliau mes 
viršuje!.. Tas, kuris bent mintimis pergy
veno drauge su mumis visus kelionės ma
lonumus ir sunkumus, supras geriau, ne
gu gali padaryti bet kokie aprašymai, di
džių to momento reikšmę. Toje iškilmin
goje tyloje, kurioje girdimas tiktai laik
rodžio takšėjimas ir savo širdies plakimas, 
visos didžiosios Visatos idėjos, laisvės, ne 
mirtingumo, pasidaro lyg kad matomos ir rydiu 
paliečiamos, pavidale galingos ir amži
nai jaunos gamtos.

Bet vėjas ir šaltis nevisuomet leidžia 
ilgai gėrėtis didingu reginiu. O viršūnės 
plotas kartais taip apribotas, kad tenka 
tikra žodžio prasme sėdėti, kaip ant ar
klio. Kitų viršūnių plokštuma kiek dides
nė, liet dažnai ji tik atrodo tokia, dėl 
prišalusio ant jos sniego; tokiais atve
jais reikia būti labai atsargiam ir būti-

l

“I

didės" 
nors i 
tai a’ 1 li

ir pridėti, kad kur 
fcingesni valstybei bei 

ne partijos ar gru- 
tvarkosi. Dievo ii 

.meilės aiškiais pa 
negu žmonės, netn- j 

Kokių aiškių gyvenimo 
BLyien valstybingumu 

Skun.u šukavimais ne- 
Tėvynei. Juk 

K bolševikai
toja apie savo meilę 
sų tautos ir jų “socia- 
lo.je otečestvo”. 
to tai tikslas — kata- 

jaunimo auklėjimas 
girnas, ne tik nepavo- 
nei valstybei, nei vy

lei, priešingai, šviesa ir 
Boniška dorovė stipriau- 

■valstybės pagrindai.
;i, “Žiburio” ir “Sau 

; mokyklų valstybinimas. 
kun. F. Kemėšio, yra ar- 
įlaida ar nesusipratimas 

sakytų draugijų, kaltė.

Japonijos priemeras ir gal- 
nuo- Į va japonų delegacijos Londo

nan į laivyno konferencijų.

mokiniai nori suvalstybini' 
gimnazijas, jei pav. neprave 
dus Vilkaviškio gimnazijos su 
valstybinimo, jau Švietimo M i 
nisterijos sąmatoj 1930 me
tams numatyta šiai gimnazijai 
pašalpa kaipo valstybinei...

M. E.

Diogenes.

Sykį Aleksandras Makedo-
bendrai vra klaida prn- Įnietis už;'’° keisto3 
ti valstybines mokvkia.- žmoKUUS ln'"“i,lę' T“i bu™

kliauda privatinių. Vai- 
kaip tik reikėtų pa- 

vinti privatinių mokyklų
|e ir jų gyvavimo sųiy- 

Reikia skirti privatinėms 
tykioms nemažiau lėšų

žmogaus buveinę, 
paprastų talpi statinė. Joje

gyveno žmogus tiek pasaulio 
turtus paniekinęs, kiek Alek
sandras tų turtų troško. Tai 
buvo garsus filosofas Dioge
nes. ,

ir valstybinėms. Juh | — Prašyk ko tik tu nori,
yra sutvarkyti švietinu j ir tavo noras bus patenkin- 

calai išnašiose i Lietuva itas, — tarė Aleksandras, ku
ltūringose valstybėse, pav. iriam Aristotelis buvo įskiepi- 
uidijoj, Belgijoj, Kanadoje, jęs jausmų gerbti mokslinin- 

tokia lygybe švietimas ir kus.
Ls mus sparčiau žengtų į
pekį, ir būtų įgyvendinta? 
Idesnis pasitikėjimas vai 
Liai, sugyvenimas tarp pa 
Ių ir, žinoma, išvengti įvai 
ps “straikai” mokyklose.

O ar tai žalingas nesusipra- Į 
Imas, kai prasidėjus Plungės

— Na, tai neužstok man' 
saulės! Tai vienintelis mano 
troškimas! — ramiai atsakė
Diogenas.

Kiekvienas žmogus turi im
ti balso visuomenės dalykus 
tvarkant. Plutarchas.Utenoj streikams “Liet. 

lidas” palankiai sutiko to
lius negirdėtus pedagogijoj Tas tiktai gali liepti, kas 
ipsireiškimus, ir tik pareiškė ,no^a klausyti, 
įorų užkirsti jiems kelių, ka Tomas Kempietis,
jie paliete ir valstybines gini ------------- - \
inazijas (pav. Telšiuose). Bei Tiktai tauta gali reikšti vi

lai- reikia sakyti esu tėvai ir suotinų valių. J. J. Ruso.

9iuo senose kelio- Besitraukiančios ištisas dienas kelio- 
jimo dėl praretin- , nės po kalnus toli gražu ne taip monoto- 
le; priešingai, ga- j'niškos, kaip gali atrodyti iš šalies. Jau 
metrų aukštumoje ' vieni, greitai besikoičių, atmosferos reiš- 
rg'ijos pakilimų, , kiniai telkia labai įvairių įspūdžių. x\tro- 

dančios pirmu pažvelgimu negyvos uolos 
su savo nykia žaluma pasidaro gyvesnės, 
priėjus arčiau. Baltos ir pilkos lauko viš
telės garsiai rėkdamos lekia, iš į>o jų; ki
ti gyvulėliai pripildo orų aštriu švilpi
mu, primenančiu garvežio švilpimų; lau
kinės ožkos ramiai ganosi žaliuojančiuose 
protarpiuose. Po keliautojo kojomis, pra
dedant nuo amžinų sniegų ribos sutinka
mos eikliausios ir ryškiausių spalvij gėlės, 
sutinkamos mūsų juostoje. O paskui, su
grįžus į žalumos juostų, kaip mus džiu
gina pirmas medis, kurio paunksnėje me> 
ilsimės, apaugęs krūmokšniais n|x‘liukas! 
Kaip brangūs mums ramiai dirbantieji 
dauboje gyventojai; kaip paprastai, tie
siai su kokiu nepaprastu, aiškiu jausmu 
mes žiūrime į Visatos pasaulį!..

sniegų sritį nere
to kalnų ligos žen- 
viršūnės,- bent iki 
iR> kas kita, kaip 
aukštyn iškastais 

husileidimas atrodo 
pasikeičia ėjimo 

os, jis persikelia Į 
ūna viduryje, o pl i
uškiausiai, lyg snda-
ū.

sudaro kartais ž\- 
Isutrumpinima kelio. 

Nelabai staigiose 
ti žemyn vėjo grei- 
fejų kojų ir atsirėmus 
tstuva. O jeigu nesi- 
išmirkusių ir suiplė- 

briedėti dar 'patogiau
(Bus daugiau)



v

Gruod, 31, 1929Antradienis,

— Atsitiko visai teisingai. 
Kūnų ir sielų, aš dažnai pa- 
vmlavau gerajam Dievui, o 
prakeiktas kojas buvau visai 
užmiršęs.

Prašau Į Mano Kampelį
Sus-1110 vadovybė gali palėkti 
j jų rankas.

Lietuviškiems Amerikos 
“tavoršėiams” — spiauti ant 

•'Susi vieny mo, fašistą, Anieri- 
Įkos, buržujų, kapitalistą, žo
džiu, ant visos čia esamos 
“peklos” ir visiems siiemi- 
gruoti j savo “rojų” — Bo
siji}. Vietos ten dabar pasi
dalė, nes nesenai dideli eše
lonai (partijos) vokiečių ko
lonistų išbėgo iš to “rojaus" 
viskų palkdami, nes jau nega
lėjo pakelti vargo, priespau
dos, žiaurumų, baudžiamą 
“reidų”, ir t. t. Komisarai 
atviromis rankomis, bizūnus 
paslėpę, visus priims.

Pagalios mūsą senajai tėvv-. ls seP*\ 
jnei — dktatūrų į sunkiu dar- :g{,Bota pe 
1 bų kalėjimų visam amžiui PnUe,"n Vl' 

j pasodinti, nes didesnio pikta- 
[įlario, kriminalisto Lietuvoje 
nėra ir paliuosuoti iš Varnių 
prismaugtų' demokratiją su 
vyriausiu jos sūnum — Sei
mu ir kitais vaikeliais, kuriu vandenyno 
visi lietuviai taip pasiilgę. nuolatos t< 

Taigi, visi, kam čia pasiu- patikrinami 
Bau, tokias “prisegąs” pada-jsiima 8 spe 

Vykit, o 1930 m. visiems bus -symai greiti 
malonūs, o laimės pilnos kiše- ’liai iškėliau

Prof. Kampininkas

PILNAS EGZAMINAS b- 

>5.00 TIKTAI >5.00 1
SPECIALISTAI

TMsi nenusiminkit bet eikit 
pu tikrą specialistą. ne pas kok] J 
uepatyrėll Tikras specialistas, ar- N

ba profesorius, neklaus Jūsų kas fl
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno tiesiami- 
narinio. Jus sutaupysit laiką ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt Jums dėlto. kad. * 
tie neturi reikalingo patyrimo, sn- * J 
rady m ui žmogaus kenksmingumų.

Mano Katilo — Scope — Ragg*- 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškai bakterioioglškas egsam 1 na
rį mas kraujo atidengs man jūsų “ 1
tikras negeroves, lr jeigu ai pa- rr* », 
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata “
Ir gyvumas sugryi Jums taip kaip  _į
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nno 
ligų skilvio, žarnų. Inkstų, odos, ■* 
kraujo, nervų, žlrdlea renmatls- 
me. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių arba jeigu turit ko
kią užsisenėjuslą. lalkerėjuslą, * 
chronišką ligą. kuri nepasidavė , 
net gabiam šeimynos gydytojai, 
neatldėlloklt neatėle peš mana •

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

inėjlmas Rūmas lėlė 
■ė W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės 
Oflso Valandos: Nno lt ryto iki 
i po pietų. Vakarais nno B iki T 

Nedėliomis nuo lė ryto iki X 
po pietų.

gana
.Šiandie Ameriką su Euro- sugadina retkarčiais nežinomi 

pa jungia 21. kabelis. Jų pra- juros gyvūnai arba juros dug- 
,tiesimas ėmė daug laiko, daug ne įvykstų žemės drebėjimai, 
nepaprasto pasišventimo ir (Kabelio insuliavimas dažnai 
dideles pinigų sumas. Įkai-kur nuo uolų nudila. Tada

Kada 1857 metais imtasi Į vielas paliečia sūrūs vanduo 
darbo kabeliu sujungti abudu ir trumpoj ateity kabelis ne- 
sausžemiu, tam tikslui parink-!tenka “gyvybės”, 
įta šiauriausioji Šiauriniam At-
■lantike vieta. Tai tarpe New- 
įfoundlando ir Airijos. Kabelis 
fiestas neatsižvelgiant j van
denyno dugno padėtį. Tik 
(paskiau patirta, kad pataiky
ta atatinkami plotai, nes dau
giausia aukštos lygumos. Tuo- 
fee plotuose vandens giluma 
atrasta nuo pusės mailės ligi 
pustrečios malies. Toliaus i

“Happy New Year!” 
Senas diedas (1929 m.), su

sitraukęs, susikūprinęs, su 
barzda ligi kelių pamaži žen
gia nuo mūsų Žemės. Žengia 
amžinastin. Užpakaly jo, ri
kliose, pasirodo jaunutis, dai
lutis vaikelis. Tai Nauji .1930 
Alėtai.

Peru konsulas pasiūlo lietu
viams Palais — Alondi’al mu
ziejuje vietų savo ekspona
tams, ragina plačiau informuo 
ti belgų visuomenę apie Lietu
vų. Susirinkimas Įgalioja val
dybų, susitarus su Lietuvos 
konsulu, pasirūpinti ekspona
tais bei paskaitomis. Nutar
ta: rūpintis lietuviška propa
ganda užsienyje, suruošti iš
kilmingų Tautos šventės pa
minėjimą vasario 16 ir tt.

LIETUVIAI STUDENTAI 
BELGIJOJE.ivo miru

Naujų Alėtų aušroje, visi 
žmonės vieni kitiems linki vi
sokių laimių. Tat duokit bal
sų ir jūsų “maeniam” prof. 
Kampininkui linkėjimus pa
reikšti. Alano linkėjimai yra 
trumpi:

1. Visiems lietuviams su
laukti kitų metų. Geresnių 
linkėjimų nežinau.

2. Dirbti ir gyventi sulig 
Katalikų Bažnyčios mokslo. 
Laimė žmogui plaukia iš tikė-i 
jimo, vilties, maldos ir dar-! 
bo. “Laimingas kas tiki, dir-! 
ba ir meldžiasi, nes tokioj 
žmogaus net kančios ir nelai
mės negali įveikti. Tikėjimas, 
darbas ir malda labai paleng
vina gyvenimų, paguodžia 
mus, suteikia sąžinės ramu
mų ir viltį šviesesnio, geres
nio, amžinojo gyvenimo,” --l! 
sako Dr. Harvey. (Žiur. “Pa-{J
slaptys pasisekimo gyveni-J 

me”). Geresnės laimės jums! 
ir gi nežinau. Į

SKERSA

Vienas saksų kareivis nete 
kęs mūšyje abiejų kojų, šal 
tai pasakė:

VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

1 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue
Telefonas Pullman 5950

Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairus 
patarimai ir visi rašto darbai.

Su Naujų Alėtų pradžia 
daugelis daro visokias rezo
liucijas ir “prisiegas”. Prof. 
Kampininkas siūlo padalyti 
šitokias “prisiegas” 1930 m.:

I

Alano Kampelio lankytojams 
— už jokius pinigus iš kam
pelio nepasitraukti, o nepa
žįstančius da šios tribūnos 
1930 m. atvesti ir supažindin
ti. Visi dėkos.

I
Amerikos lietuviams kata-l 

likams — taip kietai susior
ganizuoti, kad ne tik svetimi 
vėjai, ne tik mūsų bedievių 
liežuviai, bet ir paties praga
ro šeimininkų kanopos nega
lėtų tam kietume jokios žy-i 
mės padaryti.

Mūsų organizacijoms —I 
išvyti, kur pipirai auga, senų- i 
jį kipšų’, kuris nuolat sušilęs 1 
dirba ir gazolino pristato į 
šiems motorams: pavydo, ne
apykantos, peštynių. saumyly- 
bės, noro kad visas pasaulis 
mane “šenavotų”, “neužpro- Į 
cevotos” garbės ir t. t.

Socialistams — su visomis 
tulšėmis: nezaležninkais, moc- 
kininkajs visai susikraustyti | 
ant Marso, nes tikslas Žemėj 
jau atsiektas. Sykiu pasiimti 
ir savo kolegas iš Lietuvos— Į 
visus Plečkaitininkus.

Amerikos laisvamaniams — , 
susirasti da kitų Žukų ir tam 
taip pat’ iš Susivienyino iždo 
po 3 ar 4 šimtus dolierių į 
mėnesį už važinėjimųsi mokė
ti. Tada iš komunistų pusės! 
nebus jokio pavojaus, kad (Į

JAUNIMAS SO 
PAMINKLU 
DIDŽIAJAJSII 

NUMERI^

Vytautas Di' P1 
kiu buvo :r to'nC 
tyti visus ateiti-111

“Pavasaris” 'n 
lit. Kaunas, p.*•

Sekmadienyje

Iš Stoties
W. C. F. L. 1230 Kilocj*

Nuo 1 iki 2 po pietų

Kas Ketver?
Iš Stoties

W. H.F. C. 142OKilocjZ
Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausyk 

Šiuos Programus Rengia

3417-21 So. Halsted S*
Telefonas Boulevard 4705 z
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LIETUVIAI AMERIKOJE

BflCKFORIl, AL
Kalėdos.

Kalėdų diena buvo maloni 
ir linksma. Viskas tų ūpų kė
lė ir palaikė. Oras buvo švel
nus ir gražus: nei šalčio, nei 
vėjo, nei didžių sniegų.

Katalikai sujudo anksti, 
tenktoje valandoje jau jų 
laug buvo bažnyčioje. Vė

liaus susirinko daug, bet ne
pajėgė dar pripildyti erdvių, 
įaujųjų bažnyčių.

Susirinkusieji pamatė Šv. 
Kazimierio Seserų gražiai iš
puoštus altorius, artistiškai 
išmargintus gėlėmis ir švieso
mis.

Ties didžiuoju altorium tri- 
sko blizgėjimu, puikiai auk
suota, amžinoji lampa.

Kertėje, vyrų pusėje, atsi
rado graži “Betliejus Kūte
lė”. Jų sutaisė A. Rupšis, 
J. ir S. Noreikai. Gražiai pa
puošė Julija Eytalis, pade
dant kaikurioms merginoms, 
elektros šviesomis aprūpino 
S. Valiulis ir Karvelis.

Mišios.
Penktų v. ir 30 m, pasigirdo 

Jmuikos balsas ir nuaidėjo 
n bažnyčių “Tyliosios Nak- 

tięs” saldi meliodija. Tai dar- 
' p-lės Alf. Čepulytės.

Smuikos pirmiems garsams 
įaidėjus, prie jos prisidėjo 
uotas balsų. Julija Eytalis ir 
"atarina Noreikaitė, smuikai 
įtariant gražiai giedojo 
byliųjų Naktį.”
'Merginų choras Kalėdoms 
įdarė “siurpraizų”. Jis su

giedojo naujas gražias “Mi
las”. Nekurtos jų dalys vi
siškai gražios ir chorisčių ge
rai atgiedotos.

Iškilmių vainikas — šv. Ko
munija. Žiūrint į tai, rodos, 
matei pirmuosius krikščionis. 
Iš susirinkusiųjų tik nežimi 
dalia nėjo prie šv. Komunijos.

Taip gražiai katalikai pa
gerbė Jėzaus Gimimo Dienų.

Antrosios Mišios.
Bažnyčia ne pilna žmonių, 

bet jų daug. Prasideda Mišios. 
Čia vėl girdėtis tos pačios 
smuikininkės Alf. Čepulytės 
smuikos garsai; ir naujos 
“siurpraizas” — ima giedoti 
mūsų naujos mokyklos mažų
jų choras. Jis gražiai, iš kar
to ne drųsiai, toliau drųsiau, 
giedojo Kalėdų giesmes.

Tai įvykdė darbštumas Se
serų mokytojų.

Per šias Mišias ir labai 
daug itin jaunuomenės ėjo 
prie šv. Komunijos.

Visi žmonės atrodė linksmi 
ir patenkinti. Rodos gulėjai 
skaityti iš jų veidų: “nesigai
lėjome aukų Dievo garbei ir 
savo širdžių džiaugsmui, tai 
dabar jau renkame iš to gra
žių vaisių”.

Trečiosios Mišios.
Šių Mišių išklausyti susi

rinko netikėtai daug žmonių. 
Klebonas manė, kad gal bus 
tuščia bažnyčia, o pasirodė 
priešingai. Visus džiugino gra
ži Kalėdų dvasia žmonėse.

Dovanos.
Rockfordo dirbtuvėse dar

bai ėjo ir eina silpnai. Kai
kuriose dirbtuvėse beveik sus-

tojo. Darbininkai žmonės nu
siskundžia.

Buvo dėl to manoma, kad 
Kalėdų dovanų bažnyčiai į- 
plauks menkai. Be to ir gerb. 
klebonas pasirodė labai 
“skupus” paraginti žmones 
aukoti.

Apsirikta. Aukų smulkme- 
niųjų sudėta daug daugiau 
negu kitais metais. Gi vienas 
Pi-. Krikščiūnas ir paklojo net 
visų šimtinę Kalėdų dovanų.

Rock f ordieč i a i katalikai
myli savo bažnyčių, žino jo-

DRAUGAS

sios reikalus ir juos tinkamai inų”, seserų mokytojų padary- 
aprupina. ltų; scenų, puikiai padirbtų,

Teatras. o ypatingai gražiai papuoštų.
“Kad ipaulevoe, tai paule- 

voc”, kaip dzūkas sako, tai 
ir pas mus taip įvyko.

Po pietų trečių valandų mo
kyklos vaikučiai suteikė daug 
džiaugsmo ir linksmumo.

Visa tai įvyko naujoje Šv. 
Petro ir Povylo parapijos sve
tainėje, perdirbtoje iš seno
sios bažnytėlės.

Daug ko svetainei dar trūk
sta, bet vienok ji jau yra. 
Kaip kas nustebo jos vidų 
pamatęs, itin Kalėdų Dienoje. 
Mat, pamatė gražių “kurti-

rai, natūraliai ii 
Kitų, kaip teisėj® 
zeros, tarnaitės 
čiukės, Joškio
čiuko, })olieininlv<^H 
menciaus ir seki M 
Astikutės rok's aaes-

daly-j

ĮAugustina gerai juos 
bemokindama. Bet jos 
tenuėjo niekais.

Raporteris.

iCINE, W1S.

Svečių prisirinko kone pil
na svetainė. Na ir turėjo sve
teliai malonaus džiaugsmo ir 
linksmų juokų iki sočiai.

Ko ten jie nematė ir negir- nės, bet ir jie g< 
dėjo — čia dainos, čia giesmės, kus atliko, 
choras ir solo; čia dribai, šo
kiai ir maršavimai. Na o jau 
“Nepaprasto Siuvėjo” lošikai 
tai nekuriuos tiek įjuokino, 
kad net iki ašarų.

Žydelis — siuvėjas A. Pu- 
Įžera, ponia Zopelienė Adelė 
Misiuniutė ir p. Zopelis —
Agota Janulevičiukė labai ge-

Kalėdos.
per Kalėdas Bernelių

Aufradiems, OruoH. 31, 1929

Mišios mūs Imžnyčioj buvo 12 
vai. naktį. Žmonių priėjo pil
na bažnyčia. Visi gražiai mel
dės. Visų veiduose matėsi ma
lonus pasitenkinimas kaip ir 
dera geriems katalikams.

Ištikrųjų kas gali būti brau 
gesnis, kaip Kalėdų šventė. 

(Tąsa 6 pusi).

Senus Metus Baigiant
Direktoriai, Šerininkai ir Vedėjai Sėkmingiausios lietuviškos įs

taigos METROPOLITAN STATE BANKO velija visiems lietuviams 
SĖKMINGŲ IR LAIMINGŲ NAUJ7 METŲ, daug sveikatos ir pa
sisekimo visuose mūsų tautos darbuose.

Dėkojame tiems, kurie yra mūsų kostumeriais ir rėmėjais ir kvie
čiame kitus atsilankyti po Naujų Metų ir tapti mūsų įstaigos nariais.

Metropolitan 
State Bank

2201 WEST 22nd STR., CHICAGO, ILL.
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SVEIKINU VISUS SAVO KOSTUMERIUS, DRAU
GUS IR PRIETELIUS

Su Naujais 1930 melais linkiu jums sveikatos ir visokios lalfcnės netik Siais 1930 metais, bet ir 
per visus ilgiausius jusų amžiaus metus, kad jus Dicvfcs aprūpintų. Kas netikite j Dievą, tai 
atsinmieruokite sau, amžiaus ir sveikatos bei laimės kiek jusj; širdis trokšta.

Atsiprašau visų savo klientų ir prospektų, kurie šaukėte aprokuoti jusų darbus, o aš nesuspė
jau prieš Naujus Metus to padaryti, nors ir prižadėjau, tai dėlto, kad turėjau daug neužbaigtų dar
bų, kuriuos turėjau baigti su Naujais Metais, o dabar po Naujų Metų, tai stengsiuosi visus ap
lankyti ir duoti aprokavimus.

JUOZAS K. ENCHERIS,
Lietuvis Namų Statytojas

(Joseph C. Bncher) 4401 S. Mozart St.
Pitone Laf. 8682

NAMŲ SAVININKAMS IR BUSIATIEMS SAVININKAMS
Kas tik rišusi su jusų namu, tai yra musų darbas.
Namus suplenuoti, pabudavoti, pataisyti, pakelti, perkelti j kitą vietą, remontuoti, atnaujinti, pir

kti, parduoti, etc. be skirtumo Kokis didelis ar mažas ir kokios .rūšies namas butų, tai yra musų 
darbas. Mes esame namų žinovai iždavę tam tikrus egzaminus vienoje iš didžiausių konstrukcijos 
— Kolegijų Chicagoje. Be to mes turime daug metų patyrimo toje biznio šakoje. Musų referen
tais yra šios ištaigos, kas link mokslo:

FERRIS INSTITUTE '
BIG RAPIDS, MICHIGAN

CHICAGO TECHNICAL COLLEGE 
CHICAGO, ILL.

KAS LINK PATYRIMO IR ATSAKO.MINGV.MO
THE PEOPLES NATIONAL BANK .

CHICAGO. ILL.
THE MIDLAND NATIONAL BANK 

CHICAGO, ILL.
ILLINOIS INTERIOR FINISH & LUjMBER CO.

CHICAGO, ILL.
LAKE BUILDING M ATE RI AL CO.

CHICAGO, ILL.
Ir keliasdešimts musų užganėdintų kostujne.rių.

.1, C. ENCHKRIS.
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LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

linkime visiems savo kostumeriams,rėmėjams ir drau 
gams Ciceroj, Detroite ir kitur esantiems.

CICERO PHOTO STUDIO
1435 So. 49th Ct., Cicero, III.

IR

WESTMINSTER PHOTO STUDIO
1237 WESTMINSTER AVĖ., DETROIT, MICH.

Abiejų Studijų savininkas A. J. KRUŠINIS
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Is Senus Metus 
’radedant Naujus

kompanija užbaigus senus metus gėrėjosi, kad 
ngus pirklyboj ir gausus įgijimu visuomenės 

litydama šiuos J929 metus prie pirmesnių 13
Įpanija dar padidėjo su daug tūkstančių rėiuė- 
įp pirmesniais metais, didesniu patyrimu vesti 

dnę jėgų, vartodama visus parankiausius bū-
iios įstaigos rėmėjų.
129 metais pergabenome ir atidarėme antrų di- 
■ krautuvę nuosavame name. Kas daleido parū- 
Fesni prekių rinkinį didesniame skaitliuje, negu 
Įekių linkinis ir jų padabinmas pasiekė lygybės 
liausiomis miesto krautuvėmis.

U pastoviai tarnaudami šiai įstaigai per daug 
pirklybos reikalus visuomet yra pasirengę už- 

dsuomenės reikalavimus.
(Buyers), darbuojantis per daug metų įstaigoje, 
?kių pirkime, nes už daug milijonų dolerių yra 
įldvmo šių krautuvių. Jie žino geriausius marke- 
kur galima surinkti tinkamiausias prekės pagei-

lei.
ii, radio ir pijanų mekanikai taip-gi pardavėjai 

Į iš veži uoto jai darbuojasi daug metų šioje įstaigo- 
tys už savo veikimus ir kurių veikimu visuomenė 
L
irę Kompanija turi ir o»jieruoja nuosavų seklyčiom 
į>je lankanti publika gali naudotis išdirbystės kai
tusius seklyčiom setus.
tūkstančių naujų rėmėjų (kostomeriu), kuriuos
;r 1929 metus prie pirmesnių rėmėjų skaičiaus, pa- 
ličių, kas sudaro milžiniškų metinę biznio apyvar- 

ti prekes dideliais skaičiais. Kompanija turėdama 
jiegų (virš % milijono dolerių) visuomet gali

įas prekes su didžiausia nuolaida (diskountu). 
įno savo tautai, Peoples Furniture Kompanija vei- 
darystės ir kitokiuose Lietuvių užmanymuose. Di- 
a duodama skelbimus Lietuvių laikraščiams, remia 
s, parapijas, darbininkų organizacijas įvairias drau- 
)avienes ypatas, remia visus, kurie tik kreipiasi prie 
liau pabaigoje metų Peoples Įstaiga finansavo eilę 

įnų per orą (raibo) kas labai reklemavo ir išaukšti-
tarpe Amerikonų.

tujus metus, turėdami savo rankose tas dvi didžiau- 
fetik Chicagoje, bet ir Didžiausias tarpe visų Ameri- 
kiaini tvirtų ir išlavintų darbininkų organizacija, tu- 

Įirimų vesti šių pirklvbų, turėdami patektinų kapita- 
įkstančius ir tūkstančius pastovių ir užsitikinčių re- 
ų) turime viltį ir pilnai tikim, kad ateinančiais 1930 
uningiau ir naudingiau galėsime tarnauti savo re- 

Įužtikrindami, kad jokia kita krautuvė negalės ge- 
niusų tautiečių kai kad galėjo ir galės Peoples Fur-
įtuvės.
Irogos sveikinam visus musų draugus, prietelius, re- 
Į Amerikos Lietuvius su Naujais Metais velydami ge-

didžio pasisekimo visuose jusų veikimuose.
Direktoriai:

LS,
[RŪKAS,
A. KRUKAS.

A. LAPENAS,
J. NAKROSIS,

V. MAKAVETZKAS,
D. ŽEMAITIS.
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ŠVENTO KRYZi;
NUO GRUC

Gerbiamieji Amerikos Lietuvių R, K. Labdarių 
Sąjungos Nariai ir Amerikos lietuviai, kurie taip uo
liai stengėsi šią įstaigą įkurti, ir ją vis teberemia, daž
nai įdomauja, kas toje1 įstaigoje dedasi? Kaip einama 
prie jai skirto tikslo? Šiuomi norime patiekti visiems 
nors trumpą per metus nuveiktąją ligoninėje darbą 
apyskaitą, kad matydami ligoninės darbuotę ir pada
rytą pažangą, visi galėtą pasidžiaugti.

Pranešdamos atsiektus su Dievo palaiminimu mū
są darbuotės vaisius,* reiškiame viešai'didžiausio dė
kingumo V. Dievui už Jojo ypatingą pagalbą. Dėkin
gos esame Ligoninės Štabo Gydytojams. Be jąją nuo
širdaus prisidėjimo mokslu ir pastangomis ligoninės 
labui, mūsą veikimo dirva būtą buvusi labai siaura.

Ligoninės Exekutyvi.am Štabui reiškiame giliau
sios padėkos už jo aktivą, neįkainuojamą, visuose 
šios įstaigos reikaluose suteiktą pagalbą ir paramą.

Ligoninės Moterims Rėmėjoms nuoširdžiai dėko
jame už nuoširdą pasidarbavimą Ligoninės labui ir 
suteiktą gražią medžiaginę paramą.

Visiems, kurie įrengė Š^» Kryžiaus Ligoninėje 
kambarius, arba kokius daiktus įtaisė ir, žodžiu, vi
siems, kurie parode mums gerą valią ir širdį, pasiti
kėjimą ir buvo mums ištikimi, visiems reiškiame gilaus 
dėkingumo ir maldaujame Aukščiausiojo gausaus jums 
atlyginimo.

Baigiant šiuos metus, reiškiame visiems mūsą 
Prieteliams nuoširdžiausią linkėjimą, laimingiausią 
NAUJŲ'METŲ. Trokštame, kad ateinantieji metai vi
siems ir kiekvienam būtą pilni ypatingą Dievo palai
minimą ir iš Ligoninės darbuotės kad kitais metais 
tektą visiems pasidžiaugti da didesniais ir platesniais 
kenčiančiai žmonijai patarnavimais.

Šv. Kazimiero Seserys, Ligoninės Vedėjos.

ATTENDING PHYSICIANS AND 
ŠURGEONS STAFF

DR. S. BIEŽIS 
DR. H. BARTON 
DR. J. FOLEY 
DR. L. GOODHUE 
DR. A. JOVAIŠAS 
DR. P. LUSK 
DR. D. MONOCO 
DR. A. McCRADIE 
DR. C. McKENNA 
DR. J. F. RUZ1C 
DR. G. RUKSTINAT

• DR. M. STRIKOL1S 
DR. V. ŠIMKUS 
DR. V. TORCZYNSKI 
DR. A. YUŠKA 
DR. P. ZALATORIS 
DR. C. SEGAL 
DR. A. SHANE 
DR. E. GRABOWSKI 
DR. R. DRAGO f 
DR. B. ARON 
DR. J. ADLER 
DR. R. BAMBERGER 
DR. J. BRESSLER 
DR. R. FREEARK 
DR. E. HEALY 
DR. A. JOHNSON 
DR. S. KEHL 
DR. J. KARR 
DR. P. LAWLER 
DR. E. LaMOTHE 
DR. M. O’HERN 
DR. C. SALMON 
DR. E. GREGORY 
DR. YUTAKA 'OYAMA 
DR. C. BENNER

h

Vaetl
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Šv. 
Mata^3, 
Jona^l 

Mrs. 
Victc“dJ 
Dr. C11' 
Balys13! 
Rėkąvn’ 
V. irjlir 
Daine1’11 
A. ir

Gydyt:
įlinkės’
darbin
Skalby

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. LABDARINGOSE5

SV. KRYŽIAUS LIGONINI
2700 West 69th Street

Telefonas — HEMLOCK 6700 
Ambulanso Telefonas — PROSPECT l(X)0 —. One

ONINES VIENŲ METŲ DARBUOTE
1928 IKI GRUODŽIO 19 D, 1929 M-

ML.
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LEKUTYVIS ŠTABAS
REV. P. J. MAHAN, S. J.
DR. L. D. MOOREHEAD 
DR. 1. VOLINI 
DR. H. SCHMITZ 
DR. B. MIX
REV. L ALBAVIČIUS 
REV. H. VAIČIŪNAS 
DR. A. JOVAIŠAS 
DR. S. BIEŽIS

ii yra Profesoriai Loyolo University School

jtuvių Ligoninėje Įrenge Kambarius:
'omp.any ...................................... Vieškambarį
’ederacija ............................................... Solariją
............................................... Slaugią Valgomąjį
ik /........................................'Svečią Valgomąjį
|ią Valdyba................................ Koplyčią

Operacijos Kambarį
įerikoje ............................. Kūdikėlių Darželį

Solariją ir ligoniui kambarį
fs....................................\...................................Vaikučių Kambarį

Ligonių Kambarį 
Ligonių Kambarį 
Ligonių Kambarį 

Įtv. Draugystė Bridgeport. . Ligonių Kambarį
Detroit ..... ........................ Ligonių Kambarį

įoterą Klubas. .......... Ligonių Kambarį
llovai .........................................Ligonių Kambarį
>pa 3-čia ..................... 2 Ligonių Kambarius
>pa 6-ta .............................. Ligonių Kambarį

pa 7-ta.................................... Ligonių Kambarį
>pa 8-ta ............................. Ligonių Kambarį

>pa 10-ta............................. Ligonių Kambarį
>pa 22-tra ......................... Ligonių Kambarį

Ligonių Kambarį 
Ligonių Kambarį 
Ligonių Kambarį 
Ligonių' Kambarį

►ris ...................................... Ligonių Kambarį
Ligonių Kambarį

ūkės .................................. Ligonių Kambarį
........................j.............. Ligonių Kambarį
............................................ Ligonių Kambarį
...............................................Ligonių Kambarį

lijos Rėmėjos ................ Ligonių Kambarį
............................................ Ligonių Kambarį
.......................................... Ligonių Kambarį

............... ................................................  Altorių
raukeg,an . . Šv. Vincento De Paul Stovylą

......... Šv. Juozapo Stovylą

......... Šv. Antano Stovylą
......... Panelės Šv. Stovylą
... šv. Kazimiero Stovylą 
Šv. Jėzaus Širdies Stovylą
......... Šv. Teresės Stovylą

. . Dievo Motinos Stovylą
įėjos ............................................... Ledaunes
;...................... Elektrinį Gydytojų Registerį

[LIGONINĖJE DARBAVOSI:
73 Atsilankantieji 'Gydytojai; 2 Internai 

£3 Slaugės; 2 Telefono ir Raštinės darbi- 
jistas; 1 Pathologistas; 1 Labaratorijos 

1 Janitoris; 4 Virtuvėje darbininkės; 5
5 Švaros prižiūrėtojos.

SVARBESNIEJI ĮVYKIAI
Jo Eminencija Jurgis Kardinolas Mundelein pa

šventino ligoninę 4-tą lapkričio d. 1928 metais.
Pirmieji ligoniai tapo priimti gruodžio 19-tą die

ną, 1928 metais. '
Valstybės Čarterį apturėjo 10-tą dieną Spalio, 

1929 metais.
American College of Surgeons pilnai užgirta Spa

lio 24-tą dieną, 1929 metais.
Dvylikos mėnesių metu Šv. Kryžiaus Ligoninė 

aptarnavo 2,084 ligonius. Ją tarpe buvo daug lietuvių. 
Visi buvo patenkinti teiktu patarnavimu.

Šv. Kryžiaus Ligoninė turi stiprų štabą iš 73 gy
dytojų. Specialistai yra įvairiausioms ligoms.

Šv. Kryžiaus Ligoninėje lietuviai ligoniai jaučiasi 
savųjų tarpe; aprūpinti ir pigiau aptarnauti negu kitur. 
Kainos labai prieinamos.

‘Privatūs kambariai ir bendras slaugymas \į 
$7, $8, ir $10 į dieną.

Dviejų lovų kambariai ir bendras slaugymas 
$4, $5, ir $6 į dieną.

Trijų lovą kambariai ir bendras slaugymas 
$3, ir $4 į dieną.

Gimdymo kambarys, kūdikėlio ir motinos prie
žiūra per dešimtį dienų, dviejų lovų kambaryje, $50.00.

Tonsilų operacijos kambarys, anastetikas ir vie
na diena, dviejų lovų kambaryje — $15.00. Be anas- 
tetiko — $10.00.

Operacijos! kambarys ir anastetikas didelėms o- 
peracijoms — $15.00. t I \

Operacijos kambarys ir anastetikas mažoms a- 
peracijoms — $10.00.

VISITING PHYSICIANS STAFF
DR. A. L. DAVIDONIS 
DR. S. A. BRENZA 
DR, NARYAUCKAS 
DR. L. BELL 
DR. T. BRADEL 
DR. J. BONDZINSKI

. DR. A. BRACKEN 
DR. \V. BORRELLI >
DR. I. BOND v
DR. C. BENNER \
DR. H. CHRISTIANSEN
DR. J. CAIN
DR. D. DiCIRO 
DR. L. FRIDUSS
DR. A. FRISBIE / \
DR. F. FRAIDER
DR. S. GOVERNALE
DR. F. GUTMANN , } V
DR. A. JANDA
DR. M. KAHNSON
DR. W. KENNER
DR. F. KADLECK
DR. E. LUNN
DR. H. MACKOFF
DR. M. O’CONNELL
DR. C. POULSON
DR. J. POŠKA | k *
DR. R. POBARSKY
DR. J. PARKER t
DR. W. REILLY
DR. E. ROCHE
DR. F. SCHICK
DR. R. THOMA
DR. F. TROMBLY
DR. B. TUBERGEN
DR. S. WEBER ’ ;
DR. S. WIETRZYNSKI

Laike pirmų metų priimta ligonių ................... 2,084
Ligoninėje atėjo pasaulin naujų piliečių........... 299

Berniuką...................162
Mergaičių........... 137

Palydėta į amžinybę ............................................ 55
Operaciją padaryta........ .......................................  1,255
Nelaimės nuotikių atvežta.................................... 182
X-ray paveikslų nuimta ........................................ 793
Labaratorijos bandymą padaryta..........................3,057
Violet Ray, X-ray, ir Diathermy treatmentą duota 234

KAIP PRIVAŽIUOTI LIGONINE
Su automobiliu — važiuokite iki S. California Ave. ir 69th Street 
Su Bus — Marąuette Park (No. 11) iki California Ave., eikite du bloku į pietus.' 
Su Western Ave. Street Car — iki 69th St. eikite šešis blokus į vakarus. V
Su 71 st St. Street Car — iki California Ave., eikite du bloku į šiaurę.
Su 63rd Street Car — iki California Ave., eikite šešis blokus į pietus.
Su Kedzie Street Car — iki Marąuette Roa d, eikite 4 blokus į rytus, du bloku į pietus.



DRAUGAS Antradienis, Grnod. 31, 1929

LIETUVIAI AMERIKOJE
RACINE, WIS.

\
(Tąsa nuo 4 pusi)

Tą naktį išpildė pranašystė, 
gimė žadėtas Atpirkėjas, ku
rio žmonija ilgai laukė. Malo
nu yra dalyvauti vidunakty

b minkai, daug neuždirbam. 
Taupymu tik pagerinsim savo 
būvį.

Lietuviai, pirkit Cicero na
mus. Čionai kaina nenupuls. 
Chicagos vidumiestį lengva 
pasiekti. Darbą daugiau, kaip 
kitur, oras tyras, parapija 
puikiai gyvuoja. Žmonės rnan-

Mišiose, vienok da maloniau 
Įiems, kurie ėjo prie Šv. Ko-
Htanijos per Bernelių Mišias, dagūs ir susipratę. Jei trūks-

tokių skaičius buvo nema ta pinigų, Šv. Antano “spul-
žas: vyrų, moterų ir jauni
mo.

■ Altoriai buvo
■ puošti eglaitėm

ko” paskolins.
31 serija šv. Antano para-

j pi jos budavojimo paskolos bendailiai pa-
ir gyvomis drov5s atsidarys 6 d. sausio,

Ulėmis. Taip pat ir BetlSjaus!1930 >»- 7:30 vaL vakare> »“■ 
rupijos mokyklos kambary,staklelė buvo nušviesta elek- 

tros šviesomis ir (žvakėmis.
Malonu pažymėti, kad alto

rių papuošimui gėles auko
jo jaunimo kliubas, prie ku
rio priklauso jaunimo abiejų 
lyčių.

Garbė jam už tai!
Pagražinimui eglaičių elek

tros šviesas suvedė A. Simi- 
navičia.

Paprastai visų laiku baž
nyčios švarumą ir altorių puo- 
imą, bažnytinių drabužių plo- 

ų atlieka Altoriaus drau- 
kuriai tas viskas nema- 
ainuoja. Už tai parapijo- 

ir garbė klebonas kun. A.
alinskas draugijai dėkoja.
Altoriaus Puošimo draugija
.vo narių tarpe nenuilstan- 

iai besidarbuojančių bažny- 
ios naudai, kurios nesigaili 
įei pinigų, nei darbo, nei lai- 
o. Jos rengia pramogas. Štai 
d ir grnod. 15 d. A. P. dr- 
turėjo “bunco parę”, ku- 
pasisekė, nes išlaidos buvo

mažas, užkandis suaukotas, 
už svetainę nereikėjo mokėti, 
o žmonių buvo pusėtinai.

Šeimininkės buvo rengėjos 
pp. K. Narkienė, O. Doksienė, 
p-lės E. Kumpytė, B. Mac- 
kaitė.

Valgius aukojo sekančios: 
P. Ragauskiūtė, O. Vasiliaus
kienė, M. Barkauskienė, P. 
Jačmont-ienė, O. Judeckienė, 
O. Sokelienė, E. Jurgaitienė, 
O. Dokšienė, M. Ragauskienė 
ir A. Zizminskaitė.

Pirmą dovaną gavo A. Jur- 
kevičia ir E. Kručaitė.

Kalėdų naktį ir dieną oras 
buvo gražus ir nešaltas.

Lietuviai čia Kalėdas gra
žiai praleido, nebuvo jokiu 
trukšmų, nelaimių.

B. V.

Iri

nuo gatvnitės.
Laukiame visus atsilankant.

F. Strelčiunas, rašt.

AJJ sveikina 
štabą, taipgi 

visus šios stoties skaitytojus 
linkėdamas laimingi; Naujų 
Metų.

Feiza ......... .............. 10.00] Radio stotis
Matulių šeimyna___ 10.00 visą “Draugo”
P. Bašinskas, par. kom.

............................... 10.00
R. Kričauskas ......... 10.00
Rozalia Stulgis .... 10.00
J. Jaškunas ............. 10.00
Godinint šeimyna .. 10.00 
Paul Masiokas .... 10.00
S. Šimkus ................. 10.00

PHILADELPHIA, PA,

Iš LIETUVOS IjL 
TO CHIC/

kas ką nors apie 
»tų yra prašomi su

teikti žiu ių. Bet kokia žinia
bus brabgiai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas,
Room 1032
608 S. Dearborn St.,
Cbilago, T11.

0.0d i šv,
Misijos.

KazimieroPp. Andrijauskai ..
J. Arlauskas .........
Šepučių šeimyna ..

Kiti aukojo po mažiau. Vi
so sudėta $1,582.00. Gerb. 
klebonas kun. II. Vaičiūnas 
visiems aukotojams dėkingas.

Radio Stotis AJJ.
Kalėdų šventes Ciceros ka

talikai labai gražiai minėjo.
Bernelių Mišios buvo 5 va!, 

ryto. Žmonių priėjo kupina 
bažnyčia.
i Altoriai buvo labai gražiai 
gėlėmis papuošti.

Šv. Grigaliaus choras, po 
vadovyste varg. p. Mondeikos, 
labai gražiai giedojo prita
riant p. J. Mockui smuiką.

Šįmet aukų Kalėdoms dau
giau sumesta negu praeitais 
metais.

Gerb. klebonas kun. JI. Vai 
činnas aukojo .........  $100.00.

J. Karpus ................. 25.00
Ciceros State Bank .. 25.00
Dr. g. AsJier 20.00
J. M. Kanealy ......... 15.00
Kun. M. Švarlis ___ 10.00

X Per Kalėdas tuojau po 
sumos parapijos komitetas 
susirinko Į kleboniją, kur 
gerb. klebonas visus širdin
gai pasveikino ir pavaišino. 
Komitetai gerb. klebonui dė
kingi.

X Visi ciceriečiai ir aplin 
kių lietuviai valio į Naują 
Metų sulauktuvių vakarą, ku
ri rengia parapijos komitetas, 
gruodžio 31 d., parapijos sa
lėj, 8 Vai. vakare. Bus labai 
puikus pasilinksminimas prie 
gražios muzikos. Jauni ir se
ni galės iki soties pasišokti 
ir sulaukti Naujų Metų. Tai
gi nepamirškite visi ateiti į 
svetainę. Bus da ir kitokių 
margumynų.

X “Draugo” agentas p. J. 
Mockus da turi “Draugo”. 
sieninių kalendorių. Kurie da 
neatsilygino už “Draugą” 
1929 m., lai pasiskubina, jei 
nori gražų sielinį kalendorių 
gauti.

parapijos 
6.00' bažnyčioj Misijas laikė kun. 
6.00! pralotas Macejauskas iš Lie

tuvos. Misijos prasidėjo 15 d. 
gruodžio ir baigės 23 tl. gruo
džio 40 valandų atlaidais. 
Žmonių buvo pilna bažnyčia. 
Prie šv. Komunijos priėjo su
virš tris tūkstančiai žmonių.! 
Pamokslus sakė gražius. Per 
Misijas daug apsileidusių su
grįžo prie savo tikėjimo.
Tegul V. Dievas suteikia sve 

čiui sveikatos pasidarbuoti 
čia žmonių labui ir vesti juos 
išganymo keliu.

Tegul nuo šitų Kalėdų už
gimsta tarp mūsų tikra Dievo 
ir aidimo meilė.

Parapijonas F. Kondrat.

šie asmenys 
r i koje yra ieškot

Jasntis Kazys. *4

Karės miesto
\\ aterburv, Com• ’ ersi-
kėles į Rockiord. , ar
ba Wisconsin vt .

Jociai Juozas
le iš Kaltinėnų - *• mra-
ges aps. Gyven •

Kaušvs I)omii.„ •*Pb IS
Skuodo parapiją gy_ 
veno adresu: >. 
Place, Chicagoj 

Malaškevičiai r jo_ 
kubas. Kadais ',,įen_ 
gojė.

Paukšta Antuį ]<a. 
rą gyveno adn- Wood’ 
būry Avenue, fjj |

Petrošiai Jn,rincas* 
Kilę iš Kvėdit Tau
ragės aps. Gy.agJ

Aukščiau i asme
nys yra prašapti,

me-

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
VISI E M S

FRANK MICKAS
LIETUVIS SIUVĖJAS

Siutus darome aut užsakymo pagal kostuuvrtų reikalavimo. Užlai
kome didelį pasirinkimų materi jų. Kainos prieinamos. Iš senų dra
panų padarome kaip naujas. Taipgi valbme moteriškus skūrinius 
kautus. Sudedame naujus pamušalus ir sutaisome kns tik yra rei
kalinga. KAINOS PRIEINAMOS.

4146 Archer Avenue
Telephone Lafayette 0057

Geriausi Pasauly Fonu
Per 30 metų

Dabar Victor Turi Geriaus

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
linkime visiems mūsų draugams, pažystamiems 

ir kostumeriams

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS
AKUŠĘRKA

6109 South Albany Avenue
Tel. Hemlock 9252

x

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

linkime visiems mūsų draugams, pažystamiems 
ir kostumeriams

A. BELSKIS
APTIEKORIUS

1900 S. Halsted St. Canal 0114

4

to
toto*

CICERO, ILL.

Victor dezaino, Victor darbo 
— Nauji kiekvienu žvilgsniu. 
Modernizuotas Circuit, pritai
kintas prie šių dienų broad- 
castinimo ir radio reguliacijų. 
Naujas Victor electro-dyna- 
mic kalbėtuvas. Naujas pilnai 
matomas, superautomatinis tu
rtinimas, išimtinai Victor. 
Dešimt radio tronų. Nesuskai
toma daugybe naujų pageri
nimų. Trys units, visos užda
rytos, išimamos, perkeliamos 
ir greitai sudedamos. Nau

jas gražus ir parankus kabine
tas. Veikimas kokio dar negir-

IH IT"

’!dėjote. PASIKLAUSKIT JO — IR PAL; 
šučiu baigtas kabinetas, su gražiomis kl, 
gražiai pritaikinti venirai, 38'Ų colių a 
platumo ir 161/* colio storumo. 
VICTOR RADIO R-32, kaina $155 I 
Speeialė demonstracija namuose, jei

VITAK - ELSNIC
4639 S. Ashland Av. Tel. Yaiį

Atdara Utarninko, Ketvergo ir Sai

PADĖKAVONĖ IR PASVEIKINIMAS g
2$

šiuomi skaitau sau už garbę ištarti širdingiausį ačių visiems že- 
f miau paminėtiems narnų savininkams, kurie davė darbų, budavoti 
ar perbudavoti jų namus 1929 metais. Ž?

STANLEY LUKOŠIUS, 4519 S. Hermitage Avė. M
JOSEPH JANKOWSKIS, 4 527 S. Paulina St. įĮA
JOE. MATIKAS, 4033 S. Talman Avė.
LUDWIG MIROGA, 5118 S. Paulina St.
JOHN JAGMINAS. 2514 W. 46th PI. 3q
MIKE MARIAN, 4516 W. 46th PI.
V1NCENT MIKALAUSKI, 4447 S. Honore St.
TUIOTHY DUYER, 4133 S. Ashland Avė.
JOHN AUKSKALNIS, 2433 W. 46th PI.
JOHN ROMANSK1, 1417 W. 47th St.
JOE SHIMKUS, 4529 S. Honore St.
MIKE GRACE, 4111 S. Ashland Avė.
TOM. KRA8OWSKI, 4409 S. Lincoln St.
JOHN COFFEE, 4119 S. Ash’.and Avė.
ONA KLIMIENE, 4438 S. Hermitage Avė.
V1NCENT VVELICZKA, 1419 W. 47th St 
MIKE GARLO, 4425 S. Lincoln St.
ALEX TOMKUNAS, 2438 W. 45th PI.

LINKIU JUMS VISIEMS LAIMINGU, PILNŲ GAUSOS IŠTEK
LIAUS, DŽIAUGSMO IR LAIMĖS, NAUJŲ METŲ

DIDŽIAI JUS GERBIĄS

, KONTRAKTORIUS

STEPONAS MARKŪNAS 
2438 West 47th Street
Telephone Lafayette 2519

Iš ''spulkos” gyvenimo.
Šv. Antano “spulka” auga 

kaip ant mielių. 30 serijoj, 
naujų narių prisirašę 23, iš
pirko 286 akcijas. Čia dide
lį susipratimą tarpe cicerie- 
čių kelia mūsų gerb. klebo
nas kun. Vaičiūnas, kuris ne 
tik aprūpina parapijos reika
lus, bet uoliai darbuojasi vi
sur, ragindamas savo parapijo 
nūs taupyti ir užtikrinti savo 

, ateitį. Jo žodžiai nepasilieka 
veltui.

Nuostabus merginų susipra
timas: 17 m. merginos taupo 
$10.00 į savaitę. O daug tu
rim kurio® moka po mažiau.

Taigi, kaip jaunas, taip se
nas — visi taupykim. Mes 
lietuviui, «■ .1111 pnpr:is(i «l:ir

1430 -1930
SVEIKINIMAS SU NAUJAIS MET

D. L. K. VYTAUTO Komitetas sveikinamo jumis su šiais Naujais Metais visus 
tumo Amerikos Lietuvius,, lai šie Nauji 1930 metai bus VYTAUTO metai.

Visa lietuvių tauta šiais metais privalo susidomėti vykinamąja 500 metų D. L 1 
TAUTO jubiliejaus švente Lietuvoje.

Darydami pažadus šiems metams tarp kitų gerųjų pažadų pirmoje vietoje tm 
pažadas aplankyti Lietuvoje savo gimines ir imti dalyvumo rengiamoje šventėje, 
laikinoje sostinėje KAUNE birželio mėnesyje

Nemanome, kad bent vienas lietuvis kurs rengiasi aplankyti Lietuvą, kad at l 
kitiems metams, dabar jau laikas pasirūpinti vietą. Dėlto prie pirmos progos užsii-'J 
vietas per savo lietuvį agentą ant rengiamos

AMERIKOS LIETUVIŲ VYTAUTO JUBILIEJAUS EKSKURSIJOS, ' 
kuri išplauks Gegužės 26 d., 1930 m., Laivu LITUANIA, per Baltic America Line 
j Klaipėdą.

AMERIKOS LIETUVIŲ VYTAUTO JUBILIEJAUS EKSKURSIJOS SEKCIJĄ

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
linkiu visiems savo draugams, pažystamiems ir 

kostumeriams

VITAK-ELSNIC COMPANY
MUZIKALIŲ INSTRUMENTS KRAUTUVE

4639 South Ashland Avenue

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ linkime visiems mūsų 
draugams, pažystamiems ir kostumeriams

A. F. CZESNA

'1657 West 45th Street

Tel. Boulevard 4552 Cbicago, III.

■



CHtCAGO'JE
PAGERBĖ GERB KUN 

A SKRIPKŲ.

tx‘t tikriau?
priešmetiniame susirinkime fei ponas J 
rinko j L. K. Vakarinių Vai-: j)UVeįj<sjUs i 
stijų 7 konferencijų busian-Į ..
čių vasario 23 tl., 1930 m., Die-I <’1 
vo Apveizdos parapijos sve-P ‘ • 1
tainėje delegatėmis: M. Ja-Gimimo pa: 
konienę, M. Mikšienę, P. Do-I^ui^‘ 1 alk 

Sausio 3

Town of Lake lietuviai ka
talikai turėjo daug iškilmių.
Prieš porų mėnesių jie minėjo 
parapijos sidabrinį jubiliejų, 
o praeitų sekmadenj suruošė Į brovolskienę, O. Ūsienę, A
puotų Congress viešbuty pa- Kairaitę ir Danikauskienę. 
gerbimui savo gerbiamo klebo Seserims Pranciškietėms Jo
no kun. Aleksandro Skrip- 
kaus, kuris įkūrė Šv. Kry-

va Šiaulienė sukolektavo viso 
$24.05. Naujų Metų sutiktu-

žiaus parapijų, pastatė moky- vių vakarui rengti po $1.00 
kių, klebonijų, gražių bažny
čių ir per 25 metus joje kle
bonauja.

Congress viešbučio “Gold 
Room” prisirinko pilnas kun.
A. Skripkaus draugų ir pa
rapijiečių. Programų, kuriai 
vadovavo p. Jonas Zolpas, 
prasidėjo 7 vai. Pirmuoju 
kalbėti pakviestas gerb. pral.
M. Krušas. Šv. Cecilijos cho
ras, p. V. Paukštai vadovau
jant, padainavo porų dainų.
Kalba Lietuvos konsulas Chi
cagoje p. A. Kalvaitis, kuris 
teisingai pabriežė, kad: “Die
vas mums davė Bažnyčių ir 
davė kunigus. Iš žmogaus pa
sidarytų gyvulys, jei nebūtų 
Bažnyčios ir jos atstovų kuni
gų”. Gerb. konsulas aukštino 
Bažnyčių, aukštino kunigų 
darbo svarbų žmonėms.

Toliau kalbėjo: kun. A.
Petraitis, p. J. Elias, senas 
jubiliejanto draugas, kun. H.
Vaičiūnas, kun. Tg. Albavi
čius, adv. F. Mast, p-ni A.
Nausėdienė, kun. K. Bičkaus
kas, kun. A. Deksnis priminė 
apie įteikiamas jubiliejantui 

' gausias dovanas, p. Varkb- 
la, L. Šimutis, kun. J. Skrip 
kus, kun. A. Linkus, kun. A.
Briška. Visi kalbėtojai linkė
jo gerb. kun. A. Skripkai ilgo 
amžiaus, sveikatos, aukštino 
jo nuopelnus, džiaugėsi jo nuo
širdumu ir draugiškumu.

Petrošius pagrojo smuiku,
Juozavitas pianu, o p-ni Per- 
žinskienė gražiai padainavo 
keletu dainelių. Dar kartų dai
navo ir Šv. Cecilijos choras.
Gale kalbėjo pats gerb. kun.
A. Skripka. Jisai trumpai pa
žymėjo kokia pažanga per 25 
m. padaryta ne vien lietuvių, 
bet bendrai viso Chicagos mie
sto gyvėnime. Dėkojo šaunios 
puotos rengėjams, atsilankiu
siems. Jo kalba buvo pilna 
gilaus nuoširdumo ir dėkingu
mo.

Ši jauki puota užbaigta šo
kiais. Nuotaika visų laika bu
vo labai jauki. Visi išsiskirs
tė kupini gražių įspūdžių.

Rap.

aukojo Dorinkienė, Pocienė.; 
Jankonienė, Petraitienė ir, 
Dobrovclskienė.

X Aušros Vartų moterų ir 
merginų draugija 29 gruodžio

vak., Šv. 
salėj, Cicero1

Sausio 7 i.
Liet. Audito .

dl

AUGŠTJT
CH?

į Jo Malony.
“isavo priešmetiniame susirin-

kime vieton atsisakiusios pir- •• ,v eijauskas, Šv
mininkės E. Kiškunienės iš- , •ir klebonas, 3
rinko D. Gasparkienę. , »•v v v ko sį rytų

X Aušros Vartų mokykloje york 3
pamokos prasidės po Nauju , v- 1 1 r- j . gerpt svečių
Metų, sausio 6 dienų. h. kc

X Vyčių 24 kp. visuotinas giečių. Gerb, 
narių susirinkimas bus 2 sau- pas gerb. k 
šio, Aušros Vartų parapijos
svetainėje vakare 8:30 vai.

X Kun. M. Urbanavičius iš 
venos bos, Wis., grižo prie 
Tėvų Marijonų AVest Side 28 
gruodžio.

k«
Baltutį, MarqJ™ 
tuvių klebonų 

Gerb. sveči

REIKALE MIRUSIŲ DR-JŲ.

.................... h:
dienoje Ginu® 
bažnyčioj šaky 
mokslų. Visiet, 
parkiečiams lm

Bridgeport. — Bevartant 
praeities iš visuomeninio vei
kimo užrašus, atradau kata
likų spaudos dr-jos 4 sk. sei
mui raportų, kuriame pažy
mėta, kad ižde turi $22.05. 
Kiek man prisimena, minėtas 
skyrius po paskutinio seimo 
(Rugsėjo 22, 1922) nustojo į 
veikęs, o pinigai pasiliko iž-} 
-de. Dabar klausimas, kur 
juos dėti be sk. nutarimo. Ma
no manymu, būtų geriausia, 
kad Bridgeporto nors pora 
senesnių veikėjų pasitarę su
šauktų buvusių ir esamų Bri
dgeporto visuomenės veikėju 
susirinkimų minėtais reika
lais pasitarti.

Taipgi, kiek man žinoma,
L. D. Sų-gos 29 kp. ižde liko 
apie $13.00 ir Pilnųjų Blaivi-

gerb. svečias ys 
miausių lietuvų 
k u.

SKAITYKITE 
KITĘ MĖNESi 
BLAIVYBĖS 

TOS LAi

I 'SARG'
“Sargyba” d»- 

rių straipsnių i; q 
slo sričių, sūpauki 
tojus su naujaoi 
laimėjimais ir i

“Sargyba” 
sveikatos klausi 
kaip apsisaugota 
ligų, kaip pačiansi 
sigydyti pailgimi

“Sargyba” ko į'
riomis dvasios it 

ninku 27 kp. ižde liko apie gyvenimo nenorį 
$29.00. Reiktų pasitarti ir
Fed. 2G sk. likimu.

V. Petrauskas.

VVEST SIDE NAUJIENOS.

X Šiandien, 31 gruodžio se
nų metų užbaigimo ir padė
kos už Dievo geradarybės pa
maldos ir pamokslas Aušros 
Vartų bažnyčioje vakare 7:30 
vai.

X Šiandien, 31 gruodžio 
gAušros Vartų parapijos sve
tainėn Maldos Apaštalystės ir 
įGyvojo Bažančiaus brolijos, 
[Tretininkai, Altorių Puošimo 
(Draugija ir parapijos komite- 
Itas visus užprašo į Naujų 1930 
(Metų sutiktuves 10 valandų 
[Vakare.

X Aušros Vartų parapijos 
fcretininkai 29 gruodžio savo

P. MILIAUS JUDAMIEJI
LIETUVOS PAVEIK

SLAI.

Nors jau daug kartų buvo 
rašyta apie p. J. K. Miliaus 
rodomus paveikslus iš Lietu
vos, bet kadangi vaizdai yra 
gražūs, įdomus, negaliu nu
tylėti ir toliau netarus žode
lio.

P. J. K. Milius šiomis die
nomis lanko lietuvių kolonijas 
po Chicagų. Visur publika pil 
nai patenkinta. Kurie matę 
kaitų, ateina ir antrų karta 
pamatyti. Girdėtis pareiški
mų, kad pirmų kartų da A- 
merikoj tokius įdomius vaiz
dus matome.

Viena įdomiausių vietų, tai 
netoli Šiaulių miesto “Stebu- 
klingųsis Kryžių kalnas”.

Toliau Klaipėdos krašte gar 
siosios Nidos įdomūs smėlio 
kai nas.

Žodžiu, daug kų būtų galima

a. bedievybe, į<> 
t vir kimu ir t. t.

“Sargyboje” 
ramia įvairių žin^^l 
gų iš mokslo, mėiF 

ir visuomenės gy 
“Sargybos” ku-J 

6 lit., pusei metip-’j 
numeris 13c. Už*'" 
bai brangiau. 

Metiniams skait'* 
da priedų “LaiP 

dorins ir loterijos 
Adresas:
“Sargybos” Ad’ 

Liaudie1,

— Ko verki Jon
—O-gi mudu so 

mušėm langą; mam. 
dešimtį rykščių, o 
penk i jo

Tel. Victory f

DR. G. SER
Ji

LIETUVIS AKIŲ SPI

Ofisus ir Akiniu I 

3263 S. llalstet
« .. .« x. i Valandos lfl-S. NedėlparaSyli, bet užimtų daųe vie-1 0(isag 4191 A 

:vs ttos. Sakau, atsilankę patv: Tel. Lufuyette



Rm Tel. Mldway 6111

DR. R. C. GUPLER
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
NDYTOJAs IR CHIRURGAS 
8rė antrą ofisą (au Dr. Laurai- 

viršuj Belskio-Rakščio uptle- 
po nr. 2423 Wcst Murąuctte Rd. 

ndos: nuo 2 iki 4 po piet. Tol. 
poct 1930.
nas ofisas toj pačioj vietoj:
So. Ashland Avė. Valandos: nuo

1 8 vakare. Tel. Boulovard 7820
6641 S. Albany Avė. Tel. Pros- 
1990. Nedėlomls tik pagal su- J

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241 
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllals 

Ir Ketvergais vakare

Rea tol. Van Buren 88(8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Saite 808 1576 Mllvraukce Ava
Tel. Brunsvrlck 8124

Valandos; nuo 1 Iki 7:86 vai. vak 
i aasdien. Nedėliotais nuo 1 Iki 8 vai 
1 po pietų.
I

Ofise Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA

Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
lydytojas ir Chirurgas

SO. HALSTED STREET
2-4 ir 7-9 vai. vakare )

Ir Rea Tel. Boulevard 6918

IR. A. J. BERTASH
14 SO. HALSTED STREET 

valandos nuo 1 iki 3 po 
etų Ir 6 Iki 8 vai. vakare 

'8201 S. WALLACE STREET

OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

ADVOKATAI

A. A. OLIS
D VOKATA S

La Šalie St., Room 1701 
andolp* 0331-CPŠS2 Vai. 9-6 

Vakarais
SO. HALSTED STREET
Tel. Victory 0662 

• vai. vak. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčlos

\ NAMAI

4193 ARCHER AVE.
. Valandos: prieš pietus pagal sutartį 
'Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

Tel. Hemlock 8161

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

2486 VVest <9 Street 
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—8 

v. v. Nedėlioj susitarus.

B. BORDEN
Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS 
Adams St. Rm. 2117
ihoae Randolph 6737

W. 22 St. 6 iki 9 vak.

lieptame Roosevelt 9O3O 
8 iki • ryte Tel. Repub. P600

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

Tel. Kenwood 5107

Vąl.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nūo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šveptadienio ir ketvirtadienio

i,i ..........

OPTEMITRISTAI

IN KUGHINSKAS
’UVIS ADVOKATAS

West 22nd Street
rti Leavitt Street 

įlefonas Canal 2552

los 9 ryto, iki 8:00 va- j * * 
Seredomis ir Pėtnyčio- 
lo 9 iki 6.

■PU J. GRISH
MJuozas J. Grišins)

ĮD V O K A T A S

jAsliland Avė. (2 lubos)
felef. Boulevard 2800

■ • 
lS I D E, N. C I J A:.

So. Koclfcvett ' Street
[Telef. Republic 9723

P. WAITCHUS
IVOKATAS. 

lašt 107th StreetA*. *
ipas Michigan Avė. 

pullman 5950 Ir 6377

Ofise Pagal Sutartį:
. Dearborn Street

tooms 928 ir 035 
Bl. FrankUn 4177

Central (92«

CUERNAUCKAS
JVOKATAS

lorth LaSalle Street 
ICAOO, ILLINOIS 
į P: 30 Iki 6 vai. vak.

s 1900 So. Union Ava 
Roosevelt 8719

mo « iki S va,, vak.

BRADCHULIS
Counselor at Law 

>VOKATAS 

tb Halsted Street 

į Victory 2394

b- ugo, III.

Telefonas Boulevard 1*29

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 iki 12. 1 Iki I 

dieną, ir 9:80 Iki 9:89 vakare

4608 S. ASHLAND AVE. 
Netoli 44th Street Chicago. III.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Realdencija 2369 So. Leavitt St 

Tel. Canal 2889
Valandos: 2-4 po pietų Ir T-9 r. ▼. 

Nedelioj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Victory <898 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Valkų tr visų chroniškų ligų

Ofisas 8101 So. Halstel St. Chicago 
arti Sist Street

VALANDOS: 1—3 po piet,
7-8 vak. Nedėliomis ir šventadieniais 
10-19. I

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washlngton
16-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-4. Blvd.
rei. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas Ir Chirurgas

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI.
Tel. Cicero 2888

Phone Armitage 2822

Nedėliomis 
Busi tanu

DR. W. F. KAUSZ
1145 MILVVAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartį

DENTISTAI
Tel. Lafayette 3315

Examinuoju akis ir prirenku akinius

2045 VVEST 35th ST.
Nuo 9 iš ryto iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. D.

•DR. K. NURKAITIS DR. A. J. DIKSELIS
DENTISTAS

Ofisas: 4603 S. ASHLAND AVE.
' Tel. Blvd. 9459

Vai.; 9-12 prieš piet: 3-8:30 v. v. 
Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA AVE. 

Tol. Lafalette 4484 
Vai.: 12-3 vai, kasdien

Office Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEUS
LIETUVIS DENTISTAS

4646 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

TeL Canal 1222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare

. LIETUVIS AKIŲ, 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų įtempimą kuri* 

esti priežastim galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Atital 
sau kreivas akis, nuimu cataractus 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nekėliomis nuo 10 ryto iki 
12 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVE.

Tel. Boulevard 7589

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

V-

Boulevard 7699
Rea. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
▼ai.: Nuo 9 ryto IU I vakarą

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
akinių Phona Cicero 721

1801 South Ashland Avenue nn yri ry || U/IOMAU/
Platt Bldg.. kamp. 19 8t. I aukštas ||lll IILLlII IvIb flIOllUn

Pastebėklt mano ’»**>>“ LIETUVE DENTISTg
Valandos nuo 9:1# ryto iki 8:99 va- „
karo. Šaradomis nuo 9:19 Iki 19 v. X-Ray

ryto. Nedėliomis nėra skirtų >117 S. CICERO. AV. CICERO. ILL 
valandų. Room B. Valandos: 9-19 A, M. 8-8, 7-9 P. M.
Phona danai 9698 Trečladiena pagal sutartam

Ofiso Tel. Vlctory 2887

Of. tr Rea Tel. Hemlock 1874

DR. J. P. POŠKA
SUS B. HALSTED STREET 
Antras ofisas Ir Rezidencija 

8604 8. ARTESIAN AVE.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Kno 9-8 pe 
piet: Utarn. Ir Subat. Nuo 8-9 vAk. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 8784 Republic 8466

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo stalgias Ir chroniškas Ilgas 
vyrų, motorų ir vaikų 

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vaL vakaro.
Nedėliomis Ir seredomis tik 

Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

Tel. Lafayette 6791

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 6 vak

Office; 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 

X — Spinduliai
Ofisas 2261 VVest 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6I2»
Rezidencija: 6646 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republio 7868 
Valandos 1 — 1 & 7 — 8 Vv v.

Nedėlloj: 11 — 18 ryto

Tai. Canal 6267 Rea Prospect 6668

OR. P. Z. ZALATORIS
I -l/ji f'-' .«• “ -f

Gydytojas ir Chirurgas
1881 SOUTH HALSTED 8T.

Realdencija <868 8. Artesian Ava. 
Valandos. 11 ryto Iki 8 po platų

6 iki 8:86 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numerio

4729 S. Ashland Avė.
SPECLJ AUSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 16—18 auo 8—4 pa

platų: 7—1:84 vakara 
Nedėliomis lt IU 18 

TELEFONAS M1DWAY >886

Tel. Boulevard 1401

OR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

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

7—9 vakare

DR. HERZMAN
It RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per >9 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias Ir chroniškas 11- 
gaevyrų, moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.

/ Ofisas ir I«aboratorija
Netoli Morgan Streat

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 19 platų U 
nuo 4 iki 7:86 vai. vakaro.
Tel ofiso Canal 8116 Rea. Ho. PhOM 
2288, arba Randolph 6886.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 

Tel. Yarda 0994

RMldencljos Tel. Plaaa 8866

VALANDOS: 4
Nuo 16 Iki 18 dienų 
Nuo 8 IU S pe pietų.
Nuo 7 IU 8 vakaro.
Nedėl. nuo 16 iki 12 dienų.
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DRAUOAS

GRABORIAI:

S. D. LACHAWICZ
CHICAGOJE

žINiy-žMELĖS

PRANEŠIMAS

Tel. Roosevelt 
Arba 251G

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laidotu

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

2515

2314 W. 23rd Tlnce 
Chicago, III.

Iraojama Lietuva judamuose 
paveiksluose tokia kokios da 
niekas nesat matę. Neapsigau- 

X Pp. Gudų krautuvėj Bri- kį^ Nematę gailėsitės. Pa- 
dgeporte, 901 \\. 33 St., be veįksjus demonstruos J. K. 
kitų įvairių dalykų, galima dilius.

vių Auditorija 
paveikslų p, | 
pusėtinai dm? 
abu vakaru i 
900 žmonių. J

A. L. R. K. Fed. Chicagos
Apskričio mėnesinis susirin
kimus įvyks sausio (Jan.) 8 ____
d., 8 vai. vak. Aušros Vartų APDAUDĖ
par. mokykloje.

Winston

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

gauti sieninį kalendorių su 
J). L. K. Vytauto paveikslu. 
Paveikslas gražus. Kadangi 
1930 metais lietuvių tauta 
minės Vytauto 500 metų mir
ties sukaktuves, tai dabar 
Vytauto paveikslų visiems 
svarbu įsigyti.

Rap.

ATSIŠAUKIMAS.
Katalikų Vakarinių. Valstybių 
Konferencijos Rengimo Rei

kale.

Katalikų Vakarinių Valsty- jj j Rpyn,,
bių Konferencijos rengimo ko kurį įSdirbir/L 
misijos susirinkimas įvyks 'tus ir Princo 
sausio (Jan.) 8, 1930, 7:30 tabok^ sutei,]
vai. vak., Aušros Vartų par. 'kains saV0 ,
mokykloje. Toji

J. F. EUDEIKIS KOMP.
VISKAS KLOJASI NEBLO

GAI.

PAGRABŲ VED R J AI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Varde 1741 lt 1742

4447
SKYRIUS 

So. Fairfield Avenue
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero f794 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS I/IET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti

Bridgeport. — Seniausioji 
Chicagos lietuvių kolonija nau 
jus metus pradeda pusėtinai. 
Teisybė yra darbininkų ir 
biznierių, nusiskundžiančių 
blogais laikais. Bet didžiumo
je pripažįsta, kad dejuoti ne- 
priseina. Žytniausysis lietuvių 
veikėjas, bankininkas p. J. J. 
Elias, Universal State Banko 
prezidentas pareiškė, kad jo 
vedamasis bankas gerai stovi 
ir banko padėtis visais žvilgs
niais gerėja. P-nas Baltutis, 
plačiai žinomas laivakorčių 

siuntėjas ir
■real estatininkas. sako, kad

Gruodžio 14 d. išsiuntinėta 
laiškai gg. klebonams, kuni
gams ir veikėjams, prašant 
sutikimo būti Kat. Vak, Val
stybių Konf. Rengimo Komi
sijos Tarybos nariais. Bange
lis sutiko, bet dalis da nepra
nešė — nei apie sutikimų, nei 
atsisakymų būti komisijos na
riais.

Sėkmingos Konferencijos

PRANEŠIMAI.
Šiom i pranešu A. L. R. K. 

Moterų Sųjungos antros kuo
pos narėms, kad vakarinių

surengimui yra daug darbo.

ii74 žmonės pinigų į Lietuvų siun-

todėl, kad priklau
sau prie arabų u- agentas, pinigų 
dirbystės.

OF.’SAS 
les West 18 
Tel. Canal
hctrius: 3238 Į(-, gausiai ir kad gaunas daug
So. Halsted Btreet > ” -r o

4088 : paklausimų apie ateinančioTel. Victory

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
nsuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nea netari
ate Išlaidų užlaikymui 
•kyrlų.

Nauja, graži k» 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenne

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugiška 
patarnavimą.
Patarnavimai, 

visose Chlca 
gos dalyse lr 
priemiesčuase 
Grabai pigiai
net už $25 

OFISAS
8188 South 

Halsted St
Victory 4088- 

89

HV

apie
sezono ekskursijas į Lietuvų. 
P-nas J. Petrauskas, drabužių 
krautuvės savininkas, sako, 
kad jo šakoj biznis eina ge

liai. Tų pat pripažįsta ir p-nas 
Stankūnas, žinomas Chicagos 
lietuvių fotografas.

Bet Bridgeporte turime dar 
vienų liudytojų apie bridge- 
portiečių gerų stovį. Yra tai 
Mildos Teatras. To teatro sa
vininkas p. Šatkauskas pri- 
pažvsta, kad Bridgeporte blo- 
gmečio nėra — mat žmonės 
teatrų gausiai anko ir visų ū- 
pas geras. Tų patvirtins visi, 
kurie Mildos teatrų lanko.

Taigi tai Bridgeporto lietu
vių kolonija Naujus Mętus 
pradeda neblogai, o bėgyje 
1930 metų be abejonės visi 
pasistengs, kad viskas dar 
geriau butų.

Bridgeportietis.

Vienas asmuo jo nepajėgs nu
dirbti. Tad susidomėkime vi-I
si, prisidėkiine prie sėkmingo 
Konferencijos surengimo.

Konferencija šaukiama ne
itam kitam, kaip tik kėlimui 
katalikiškos idėjos ir bendro 
veikimo mūsų tarpe. Gal kam 
atrodo, jog tai yra menkas 
daiktas. Visai ne, nes juk rei
kia kiekvienoje liet. parapijo
je išjudinti draugijas, organi
zacijų kuopas, kad prisiųstų 
atstovus, reikia įnešti josna 
veiklumo ir t. t.

Be to, reikia rengtis prie 500 
m. Vytauto mirimo jubilėjaus 
paminėjimo.

Todėl, susidomėję svarbiais 
visuomenės reikalais, imkime 
nors mažų dalį darbo, sutin
kant būti komisijos nariais. 
Apie tai prašome pranešti ko
misijos raštininkui.

Turėkime noro dirbti, o dar
bo niekuomet netruks.

P. Atkočiūnas,
Kom. Rašt.

2334 So. Oakley Avenue.

4414 Bo. RockweI1 

Virginia 1284

NORTHSIDIEČIAI, NEPA
MIRŠKIT.

Telefonu Yarda 1188

Sausio 9 dienų, 7:30, liet. 
parapijos salėje bus demons-

STANLEY P. MAŽEIKA I. J. ZOLP
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

Turtu automobilius visokiems 
reikalams Kaina prieinama.

1650 We$t 46th Street

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS

Ktmpaa 44tn Ir Pa'ullna Sta 
Tel. Blvd. 55 02

Nubudimo valandoj* kreipkitės 
man va patarnausi a si m p* tįs

tai. mandagiai, gerai lr pigiau 
tegu kitur. Koplyčia dėl Šermenų
dykai.

kursų nebus sausio 2 d. iki 
sausio 12 d. Priežastis, kad 
mokytojos toipis dienomis ne
galės dalyvauti. Susirinkime, 
sausio 12 d., bus vėl praneš
ta, kada įvyks.

Viena iš jų. 
-"►'f ** ■■■

Susivienijimas Lietuviškų 
draugijų ir kliubų Bridgepor
te turės savo mėnesinį susi
rinkimų 31 d. gruodžio, 1929 
m., 8 vai; vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijos salėje, 
3133 So. Halsted St.

vanę. įjMfl
darbi ninkai n. 
pie 10,000 ai' 
$10,000,000. J| 
vien savo di' 
kus, bet ir g. 
sose valstija 
ųuitable Liff 
panijoj.

Apie ap<!r: 
ja darbinin^ 
dienų išanl . 
ninkams lai«J 

priimti plen,!
*čių dienų 90

Atstovai ir viršininkai ma
lonėkite pribūti, nes daug da 
lykų turime apsvarstyti.

M. Kadziauskas,
Sekr.

2338 So. St. Louis Avė.

PASIRODĖ SU PAVEI
KSLAIS

P-nas Lukšfs, lietuviškųjų 
filmų gamintojas ir’ jų juda
muose paveiksluose rodytojas 
jau pasirodė prieš Chicagos 
lietuvių visuofnenę.

Jau kelintas iš eilės metas, 
kai jisai rudeniais sugrįžta 
su naujais paveikslais iš Lie
tuvos. Todėl jisai visuomenei 
pusėtinai pažįstamas.

Šiemet Bridgeporte Lietu-

g ŠAUNI VAKARIENE&
&

&
&

&
&
&

M

Rengia

ŠVENTOS ONOS DRAUGIJA

GRUODŽIO (DEC.) 31 D,
DIEVO APVEIZDOS PAR. SVET.,

prie 18tos ir Union Avė.

Pradžia 8:30 v. v. Įžanga $1.00, vaikams 50c

Tai bus Naujų Metų Lauktuvės. Bus puiki programa, Zį• • y • i i' i • —~

1929

ti

ly) « <*1 DUn AlttUjų JU
kurių išpildys dr-jos narės. Taipgi tų vakarų naujos na- įįj 
rėš bus priimamos be įstojimo mokesties

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
LIETUVIS ORABORIIS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

BUTKUS linkiu visiems savo pacientams, draugams ir pažįs
tamiems.UNDERTAKING CO.

Koplyčia Dykai
no West 18th Street

Canal IRI

DR. A. L. YUSKA
1900 So. Halsted Street

Tel. Canal 2118

Rez. 4193 Archer Avenue
Tel. Lafayette 0098

pareiškė 
drausti paa 
nų.

Prie apdni 
darbininkai 
giau nietibu 
dos ivairuol 
kščiausia į-S* 

000, o auk- 
goję $40

“Retirem 
pgi įtrauk: 
tinti ” sr./ij 
žiaus o n>

MODERN
3140

G:

T
UTAEH 

“W0Mll 
Sere:1

■‘COURT!!1
Dalyvaii?®
NAUJA*

Kalbai

LIETUVI'

C. G3’

Kų’ tik

nauji f 

bus ro<k 
minėtina 
lieto kaf 
to kainą., 
3 d., litfj 
Town of 

Sausio 
svet.

Sausid 
KenosliJ J

ji

Sausi' i
svet.

8
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TIKRI BARGENAI VISIEMS
NESTOR JOHNSONS

Geriausi it visų "lce gkoital" visokių 
salių dėl vyrų, merginų lr valkų $5.98 
17.60 varčios ui ........................

DIDELIS BARGENAS ANT STALA VINIŲ PEILIŲ

Setas šešių peilių ir 
šveisti.
Juodom Kriaunom setas 

Baltom Kriaunom setas

videlčių *‘8tainless Steel", kurių nereikia

$2.98 
$3.48

JOHN DERING

4414 So. Rockwell Street Tel. Lafayette 4689

Del geriausios rųftlea 
patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
BBflHHI PRODUCTS

Olsells šviežių kiauši
alų. sviesto ir sūrių

ĮTjįft Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard liti

temkite tuos Profesionalus 
■ Biznierius, kurie garsinasi 
ienraštyj “Drauge”.

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

TREČIAD. IR KETVIRTAD. 
Sausio 1, 2

“THE BATTLE of PARIS”
Iš Francijos sostinės 

gyvenimo

Vitaphone Vodevilio aktai 
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

JVAIROS KONTRAKTORIAI

Buvęs vedėjo Bridgeport PUntlng 
* Hardware Co., dabar perėmė visų 
blsnl | savo ranku Ir duos visose Me 
bisnio šakose pirmos klesos patar 
navbaų.

HARDWARE PAINTS 

& WALL PAPER

Palnters M Decoratora 
•I,_S Ramancionls, savininkas 
$147 So. Halsted Street

TeL Vlctory 7281

T A X 0 S.
Norintieji žinoti, kiek kai

nuos jusi}, namo ar loto Taxos 
už 1928 meti} kreipkitės pas

A. OLSZEWSKĮ 
3241 S. Halsted St. 2nd Floor
C'ia gausite pilną, informaciją

Namų Statymo Kontraktorius 
Statau Įvairiausius namus prieinama 

kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemlock 5528

Phone Virginia 2054 
JOSEPĘ VILIMAS 

Namą Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell StreetSavininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

auksinių tr sida- 
orinių daiktų, vė- 
tinusios mados ra- 

lt 41 °> P*anU rolių,
k“AS5SyjjSiJ rekordų lr t. t.

raisau laikrodžius 
ir muiikos instru
mentus.

!650 West 63rd St. Chicago.
Telefonu HEMLOCK «»»•

Tel. Boulevard 0218

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING & HEATINO 

Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau 
Ju kuogeriausia 

4804 SO PAULINA STREET

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus Ir plonus, taipgi ir vilnones paa- 
čiakaa. Parduodam pigiai. Nertam ' 
sulig užsakymų naujus sveterius ir 
taisome senus. Vilnonios gijos dsl 
nėrinių lr vilnonės materijos dsl 
kelnių vyrams lr valkams. Atsilan- 
kyklt ir Jsltikriiiklt musų prekių ge
rumo. Atdara kasdien Ir vakarais. 
8ckmadienlals nuo 8 iki 4 po pie-

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vienų dienų 
Perkame real estate kontraktua 

Intemationl Investment 
Corporation

Kapitalu 8808,>88.88 
1884 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 87M-8718

Siunčiam užsakymus J kitus mt

F. SELEMONA  VIČIUS
804 W. SSrd St. Prie Normai Avė. 

Tel. Victory 3488

Gyve-
Pats NESPEKULIUOK!

Pirk pirmus mortgyčius ir 6% mortgyčių bonus 
ant Chicagos real estate.

JOHN OUSKA & CO.
3601 West 26th Street


