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VALSTIEČIŲ ŽNYPLES

Mr

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
MEDŽIAGA APIE
VYTAUTĄ

KELIAUNINKAI MOTO
CIKLU IŠ KAUNO I
INDIJĄ

Iš Karaliaučiaus sugrįžo
prof. E. Volteris, atlikęs Vy Lietuvių esperantistas Paš
tauto Didžiojo laikų kultūros kevičius keliaująs iš Kauno į
parodai atvaizduoti medžia Indiją kartu su žurnalistu Ma
gos rinkimo uždavinius. Pa tu Šalčium motociklu-, Buda
sisekė išrinkti svarbiausius pešte vengrų katalikų esperaKOELNE, VOKIETIJOJ, AREŠTUOTA 50
dokumentus ir antspaudus fo ntistų sąjungoj skaitė prane
KOMUNISTŲ RIAUŠININKŲ
1
tografuoti. Miesto archyve šimą apie lietuvių vengrų sa
rasta Prūsijos su Lietuva pre ntykius. Paskaita buvo priim
BOLŠEVIKAI NEBEŽINO
KINIEČIAI KOVOJA
j kybos sutarties originalas. ta su dideliu entuziazmu. Is
KUR LINK TOLIAU
KRIKŠČIONYBĘ
Rinkta medžiaga charakteri Budapešto abu lietuviai ke
ŽENGTI
zuoti tų laikų pinigams, ku liauninkai išvyko toliau per
------------- I SHANGHAI, gr. 31. — Nariais Vytautas -'Didysis mokė- Belgradą, Stambulą, Bagdadu
LONDONAS, gr. 31. — Bo- nkingo valdžia į Shantungo
’ davo ordinui už jam ir jo ir Karačj.
“R.’j
lševistinėj Rusijoj įvairiau- pusiausalį švietimo komisiožmonai atsiųstas prekes. Jų
sios reformos paskui re for-į nierium paskyrė Ilu Tsui' charakteringiausieji nupirkti. DAR VIENAS NUTEISTAS!
mas įvedamos, taip kad. šia- yuan, kurs kituomet lankė Chi
įVvtauto Didžiojo portreto
ndie visoj valstybėj, gyvuoja eagos Universitetą,
i Karaliaučiuj nėra, yra tik jo į Drauge su Bieliausku ir Viabelna betvarkė.
Jis iškėlė krikščionybei ir
herbai.
ršnicku karo lauko teismas
Paskiausias sovietų valdžios krikščioniu
veikimui kovą.
! Prof. Volteris
apžiūrėjo nagrinėjo pil. Stašaičio bylą
žygis, tai dešimtis milionų vai- Gaujos kiniečių visam pusiautaip pat iškastus šią vasarą del padėjimo gabenti į fJei.ilstiečių susoeialistinti taip var saly griauja ir degina knkšLinkūnnoae (netoli .Tilžės) vą plečkaitininkų literatūrą.
dinaman kolektivizman. Nori- čionių misijas ir sodybas,
Sausio 1 d., 1930 m., suėjo 195 metai, kaip gimęs šios šalies revoliucijos laikų daiktus iš 104 kapų. Taip pat Jis nubaustas 4 metams kaapžiūrėjo galindų — sūduvių Įėjimo
R. f f
ma nuo valstiečių žemes at- [ švietimo komisionieriaus nu karžygis Paul Revere. Čia keli atvaizdai iš jo gyvenimo.
kunigaikštienės
sidabrinius i
imti, suvalstybinti ir tuos plo- ^įstatymas griežtai kovoti Vi
VAŽIAVO
POLICMONO
tus jiems pavesti kolektiviai sus svetimšalius.
s
papuošalus iš XI-XIII šimt., i UŽDARĖ PEREINAMĄJĮ
NURODYMAIS
’
(bendrai) apdirbti — javus
iš tų vietų, kur savo laiku gy
PUNKTĄ
auginti.
veno garsus juotvingų vadas į
SUIMTA 50 RAUDONŲJŲ
Buvusia So. Dakotos ūkini Skumantas. Priešistorininkai į Gruodžio 3 d. lenkai ųzdaSUDEGfi GRŪDŲ SAN
Sovietų valdžiai pavyko jau
nkas AV. Holm automobiliu va- pazyuu
DELIS
keliasętcšimts tūkstančiu kole- • KOELN
Rytprūsiųpama- rė Perlojos pereinamąjį punietija, gr. 31.!
žinodamas vakare paklydo t.p7
ktivių ūkių įkurti.
**“
.» - KonrunftTn Ifmkurstyti be- į
ųitojų sluoksnis bu- ktą per Merkio upę.
“R.”
Gaisras sunaikino didelį se Chicagos gatvėse. Ties MadiPAISLEY,
Škotija,
gr.
31.
vo
aisčiai
senprūsiai,
o
ne
į-:
Bet tnč-tuojaus susiduria su darbiai šiandie pirm pietų su=.............. ..i-..!.ggggaMHrr
ptynių aukštų grūdų sandelį,
— Gaisras palietė čia krato
son
gatve
jis
paklausė
policva
į
rag
vokiečių
tautos
pader-'
milionų valstiečių pasipriėsi-' kėlė čia baisias riaušes,
104 gat. ir Avenue C. Sunaikinta
600,000 bušelių javų p™°.’ kfUp R#1’8 paRiektl So' mės, kad senovės prūsai iš- ARKIVYSKUPAS DOWmųjų
vaizdų
teatrą,
kuriam
nimu. \ alstiečiai nemano pa-j ilgiau keturių valandų poNEY KATALIKŲ MO
DT aVe‘ .
. tvenningai gynė savo kraštą
buvo susirinkę daugiausia grūdij. Nuostoliai — vienas
duoti savo savasčių.
(licija kovojo riaušininkus.
KYKLŲ KLAUSIMU
milionas dolerių. Keletas as-L_
LT .nuo ivairil* ^puolikų'iš kai
Tokiu būdu valdžia pasie- j 50 komunistų suimta ir už- vaikų.
ną važiuojantį įgatvekarį. Sa- mvnių tautų. Kraštas, kaip
kė kryžkelį, pakliuvo į vals-'daryta kalėjiman.
melių
sužeista.
. ............ . ..... .
. k„...
LONDONAS. — “Daug e-'
Kilus gaisrui, kilo baisi pako, važiuok paskui t, gaire- matv'ti a iaaRhj <udktl, in¥e.
z
tiečių žnyples ir nežinia kaip
j kari, tad rasi Kedzie avė.
'ntoriaug> bnv(, |abai turtin. aam girdėję apie šią demokra
išsisuks. Gryžti atgal negali- INDIJOS LIBERALAI UŽ siauba. Virš 60 asmenų, dau
Greitas susisiekimas
‘ gas.
(rQC
p" tiją; tegul dabar darbo pargiausia vaikų žuvo. Jų didžiu
i1 Buvusis artojas paklausė.
t
ma. Žengti pirmyn — galima
AUTONOMIJĄ
, tijos valdžia savo demokrama sutrypta veržiantis laukan ^Praeitą antradienį du laku- Po kiek laiko tas gatvekaris
sulaukti sau mirtino smūgio.
nai vairininkai Universal Air įvažiavo į pašiūrę. Holm pas-MINISTERIU KABINETAS
^esn*us
per duris.
1930 metai Rusijai prajna- Į MADRAS, gr. 31. — Lalikų
mokyklų
reikale,’’ pareij
orlaiviu su 12 keliauninkų iš kui įvažiavo ir ten jo autoPRIEME
ĮSTATYMO
Ar bore mieste turi kongresą In-[ Be to, apie 150 asmenų sntomi kruviniausi metai
škė Liverpoolio aririvyskuĮ
Chicago į Clevelandą nuskri- mobilius sulužo, nes pašiūrė-;
PAKEITIMĄ
dėnų
Tautininkų
partija.
Ji
žeista
ir
paimta
j
ligoninę,
žus milionai valstiečių ar rau
:Downey kreipdamasis į vai
do į pusantros valandos. Rei- je bėgių apačioje yra gilios *
donoji valdžia.
reikalauja Indijai visiškos ne
katalikų'
škia i pnmntroa valandos pra- duobės.
; Jlini8terių kabinPtas Siomis žią,
’■ kad
„ jib, išspręstų
< "
priklausomybės.
1 PAGERBTA DU AFRIKOS
skrido 326 marles.
| Holm sako, jis manos, kad di(inolnis
.
pa-l
priėmė įstatymo pa-, Anglijos švietimo vyresnyMISIONIERIŲ
BOLŠEVIKAI PANAIKIN j Čia gi konferenciją turi In
Tai pirmas Amerikoj tos gatvekaris važiuojąs į tunelį.
paragraf> 13 apie spi.[K.
dėnų Liberalų parti ja. Ši pa
SIĄ KALĖJIMUS
nesenai paskelbė aplinkracino
nvn
fyroftoo
cmcicnbi
1
1
1
—
—
—
—
rūšies oru greitas susisieki
ritinių gėralų Išdavinėjimą. [, j-aj,,)aina apje kokjas ten
BRIUSELIS, Belgija.
staroji pasitenkina Indijai
mas su keliauninkais.
KATALIKŲ LITERATŪ į Sulig juo draudžiama bus aMASKVA, gr. 31. — Mas- gauti autonomiją.
Belgijos valdžia pagerbė da
valdžios malones valstybinėms
ROS PARODA
jtidaryti spiritinių gėralų pa mokykloms. Bet apie katalikų
kvos sovietų valdžioje iškel-į Toks indėnų susiskaldymas kataliku misionierių Kongoj
Nužudytas poliemonas
j— Katangą apaštalinį prefe
rdavinėjimas: 1) apskričių mokyklas nei žodžio.
tas sumanymas išnaikinti vi- džiugina Britaniją
Keturi
plėšikai
užpuolė
sa1
NA
PI
ORO,
Japonija.
,
miestuose
arčiau 60 metrų, o
ąus - šiandieninius kalėjimus.
ktą mons. de Hemptinne ir
Arkivyskupas sako: “Mes
Į Aukštesniosios Luapnla apaš- liūną, 2745 No. Ashland avė. KatalikiSco savaitraščio Ky jęjtur arčiau 80 metrų nuo
Nubaustiems kaliniams būsią
ITALIJA MAIŠOS {
įkurtos didelės bausminės ko RUMUNIJOS REIKALUS balinį prefektą monsign. Saak.1 Viduj buvo poliemonas M. La-,omov> (japonų ’a a) ls elsta* mai,jos namų, vienuolynų ir esame lyginai I.ozo r ius, lau
'Abu atžymėtu Leopoldo orde- ngan. Kilo kova. Poliemonas
<ia bl'0 _suron^s katali- ]jgoninjų> 2) apskričių mies- kiame trupinių^ nuo turtuolių
lonijos, kur kaliniai dirbsią ir
nušautas. Piktadariai pabėgo, kiškos literaiūros ir dailės P*-:tuog<} arčiau kaip 40 metrų, o stalų. Jei įkas taip mano, la
patys pasigaminsią išlaiky LONDONAS, gr. 31. — nu
-----------------.rodą. Be kitko buvo i^staty-(kįtur ar-iau kaip 6Q metrp bai apsirinka. Katalikai arti
mus.
Praneša, būk Italijos atsto
Nušovė vyrą
ta dau* katalikiškų knygų, lo- np0 valstybipių ir miesto sa. moj ateity už savo teises pa
vas Rumunijai rumunų vald TIKĖJIMO MOKYTOJŲ
žiai pranešęs, kad Italija paMrs. E. Coniglio, 30 mo tinų, anglų, vokiečių ir frau- ivaldybės naipŲj mokyklų> kils kovon. Ir kovos, kol bus
2,000,000 BEDARBIŲ
MOKYKLA
tų, 446 No. Western avė., nn-i^UZl*
sPauz lntų.
kareivinių, kalėjimų, ligoni- laimėta.”
geidaujahti, idant princas KaVOKIETIJOJ
...... 1 rolis Rumunijon gryžtų ir bū- PAPAR,
Britų Šiaurinė šovė savo vyrą. Suimta sako-j Daug įžymiųjų japonų lan- nių, prieglaudų, teismų ir vai
VOKIETIJOJ ŠILTA
BERLYNAS, gr. 31. — Me-itų apkarūnuotas karalium.
[Borneo. — Šiaurinės Borneo si, kad jos vyras girtavęs ii kė parodą. Visi įdomavo ne sčių valdybų.
“R.”
tų pabaigoje apie 2 milionai
Sakoma Rumuni joj kilęs ne-Į prefektūra artimoj ateity tu- jai grąsinę?.
vien katalikų menu, bet ir ka- į
. ■ ■-—»BERLYNAS, gr. 31. —'X
V/i
darbininkų Vokietijoj neturi paprastas prieš Italiją atkrei- • rėš mokyklą, kurioje bus latalikų tikėjimu.
SPROGĘS KAPSULIS
kietiją palietė šilto oro
darbo. Apie pusantro milio- ptas triukšmas
vinami tikėjimo mokytojai
SUŽEIDĖ DU ŽMONES
Mirė apskrities komi
ga, ko nebūta per 150 metų.
no darbininkų apturi nedar... .... ■.
(katekistai). Tuo svarbiu rei
sionierius
KUNIGAS IŠGELBĖJO
kalu darbuojasi a;paštalinis
Gruodžio G d. bežiūrinėjant Sniegas visur baigia tirpti.
bo šelpimą. Kiti bedarbiai neMIRĖ PIETŲ JŪROS
PROTESTANTĄ DVA
Mirė J. W. Oibson, Cook
vokiškos granatos kapsulį, jam
priguli organizacijoms ir ne-.
SALOSE
prefektas monsign. AVachter. apskrities komisionierius.
SIŠKI
gauna pašelpos.
J NOMULI, Gilbert Salos, C
sprogus, buvo sužeisti SeiriPINIGŲ KURSAS
Vienam Berlyne yra apie keania. — Spalių 27 d., 1929
Kiveiehoiv, jų valsČ. ūkininkas Saveikis
PENKI ŽUVO SU OR
KURIAMA SEMINARIJA
KWEIYANG,
271,000 bedarbių.
į m., čia mirė vyskupas J. LeLAIVIU
Kinija. — Kiniečiai komunis Ant. ir jo piemenukas. Pir Lietuvos 109 litų >. $10.00
Britanijos 1 sv. sterl. 4.871
[ray, kurs visais gyvenimas
NDONA-ENDE, Mažoji Ho tai pagrobi* protestantų misio majam nutraukti 2 dešiniosios
Francijos 100 frankų
3.93
AMARILLO, Tex., gr. 31. nda, Olandų Bytų Indijos. — nierių Rev. Smith ir pareika ir 3 kairiosios rankos pirštai,
MEXICO CITY, gy. SI. — šiose salose
misionieriavo.
Belgijos 100 belgų
Šį miestą ir kai-kurias kitas 1926 l m., būdamas 72 m. am- - Hillcrest Country golfo Mažosios Sonda apaštaliniam lavo išpirkimo. Katalikų mi antrajam sužalotas veidas.
13.98
Italijos 100 lirų
Meksikos dalis palietė šaltis, žiaus, jis atsisakė nuo vysku- kliubo lauke nukrito ir susi vikariate kuriama seminarija, sionierius kun. Baumeister
“R.”
5.231
Šveicarijos 100 franką 19.33
Nuo persišąidymo čia mirė 3 po pareigų ir misionieriavo daužė didelis orlaivis. Penki kur vietos jaunuoliai bus mo Rev. Smith’ą išpirko, išmokė
Į

Šantunge, Kinijoj, Vedama
Prieškrikščioniška Kova

68 Žmonių Žiro 1 chicagoje
4‘Jeatir

[,

r

žmonės.

kaipo paprastas kunigas.

kinami į kunigus.

asmenys žuvo.

4

jęs 100 dolerių.

i

PLATINKITE ‘ DRAUGĄ’

Vokietijos 100 markių 23.91

■ 1,1 !

Į
Ketvirtadienis, Sausis 2. l930

DKAOGAS

W

giems moksleiviams, kuriuo pasižymėjo gerb.
lito. J. Jakaitis per dvidešimtį savo kuniga
vimo metų Naujosios Anglijos širdyje —
“Lietuvos Darbininke” ne vien kova su žmogžudystes
Worcester, Mass. Kun. J. Jakaičio duosnumų
seniai (2b n-ry) įdėtam jdo- pasėkomis. Is to, kad valsty
moksleiviams su didžiausiu dėkingumu šian.

ŽMOGŽUDYSTĖ IR KOVA SU JA LIETUVOJE.

“DRAUGAS’
PRKNUMBRATOfl KAINA: Matau* -*
■I Matu — fS.M, Trm» Mėnesiam* — M.M,
■ABMtal — TBa Europoj* — Matam* |T.M.
ft _ H.M, Kopija .BBo.

Bendradarbiam* lr koreapondantam* raitų
■m. J*l Mpraloma tai padaryti lr MprUuadlama
*alat palto lankių.
Baflaktaatoa patina

noo ll:N iki 1I:M

Mm* katnoa prlotuneiamo*

•eksudiu 4^*"^ priinuuni iki
vak po piet.

B

“DRAUGAS”
UFHVAMIAN KAILY PBIEND
Pkbtlafcae Daily. Bzoapt Bunda/.
nTBBCRIPTIONB: On* Taar — >«-••. Blx
_ |«.«», Tfcraa Month* — 11.11. Ona Mont* — TB*.
— Ona Taar — *».#•, Bl» Montka —

SAU.

u straipsny buvo nurody
die mini daugelis musų garbingos dvasiskijos,
, ,
Į.
Ix. .
, ./_•
ta, kad mūsų sodžiuje labai
daugelis mūsų. sėkmingų profesijenalų. Jisai
.
j
*y
i
•
i
*
a
X
•
UU/JIUI
atsitinku žmogžudys
to duosnumo išmokė ir kitus, uz save jaunes- i
čių, kurios savo žiaurumu pra
nius, kurie sekė jojo gražių pavyzdį, ir taip
lenkia net pasitaikančia? Eu
susikūrė visa eilė duosnių moksleiviams ge-1
ropos didmiesčiuose. Kurtais
rad&rių, kurių šelpimu ne vienas moksleivis
išžudomos net ištisos šeimos.
lengviau ir sėkmingiau atsiekė savo idealo.
t . »• c, • 'Tėvai žudo vaikus, vaikui tė“Kunigo Jono Jeronimo Jakaičio Sti-'
. .
v , .
.
,
.... . ...
, • ,vus; žudo suaugę, žudo jaumpendijų sudaro geležinis kapitalas, kurio'
. ,
,
,v.
„
1
®
.
inas, žudo net mažu vaikiuksnuošimčiai apmokės vienam neturtingam v. . ...
_
1
ciai. Viename musų dienraščių
moksleiviui per keturis kolegijos metus mok- . .
. .
, .; .. , ,
1

d, ir užlaikynų. Stipendijos
pažyuiėtos sekančios sglygos.

.

.

gavimu,

i teko neseniai

skaityti,

kad

bė žmogžudį sugauna ir nu
baudžia, užmuštajam ir jo
šeimynai juk nėra jokios nau
dos. Taigi valstybei reikėtų
ne vien žmogžudžius gaudyti
ir bausti, bet ir rūpintis vi
suomenėje sudaryti tokių gy
veninio sųlvgų, kad žmogžu
dystės Lietuvoje visai negalė
tų įvykti, ar bent kad jų
skaičius sumažėtų iki minimu
mo. Kitaip sakant reikėtų

BU

• ■
S®

: ri/'

yra Marve|ėi ))rie
Kauno ^(organizuoti kov, su žmogauberniukai, sugavę maž, mer- dysčių priežastimis.

J. A. Valstybių Sekretorius Stimsom ir imponuojąs jo
Bet kad kova su žmogžu
ofiso durų sargas negras E. Savoj.
dysčių priežastimis galėtų bū
geriausia išlaikęs stojimo kvotinius iš lietu- metų pįenburniuo8e yra jau
ti sėkminga pirmiausia reik
““DRAUGAS" 2334 So. Oakley Avė., Chicago. vių kalbos.
buvo pradėjęs reikštis žmogžu tų jos pačios pažinti t. y», iš doron nukreipti, juos atitin-> nyčia. Bent vienų kartų me“Jeigu mokslo eigoje stipendijantas ne diskas palinkimas, ir kažin,
kamai lavinant.
I tuose klebonas turėtų pasakypasektų patenkinančiai mokslo iš lient kurio ar jie suaugę, nevirs tikrais kvosti iš pačių žmogžudžių, Amerikoj šitoks
darbas,
ti gerai prirengtų pamokslų
kas juos yra pastūmėjęs prie
dalyko, tuomet stipendija perduodama kitam ''žmogžudžiais. Taigi mūsų vižmogžudystės, kaip jie yr re- kaip girdėt, jau pradėtas, apie 5-jį Dievo prisakymų
kolegijos mokiniui.
Įsuomenėje gyvuoja ir veikia agavę i pagundų užmušti žmo|JeI1’ I)ttVo ištirta, kad žmog “Neužmušk”. Šiandienų prie
“Stipendijos steigėjo yra noras, kad sti- ne vienas< ne du> bet Simtai
NAUJAS ŠVIETIMO ŠALTINIS.
ių, kaip juose reiškės palin- žudžiai daugiausiai esti buka tiekos žmogžudysčių Lietuvo
pendijantas lavintųsi ypatingame pamaldume žmonių> kurie ar jau nešioja,
kiniai žmogžudystėn jų jau pročiai, neišlavinti storžieviai, je, beveik kiekvienoje para
ar netrukus nešios savo sųžiDidingos ir gražios yra Amerikos moks-’ į Švenčiausiųjį Sakiamentų.
nystėje ir t. t. Pačiai proku atrofijuotais kai kuriais jaus pijoje rasi po vienų kitų žmog
lo įstaigos. Bet reikia pastebėti, kad pačios
Giažus visuomenės Dvasios Vado naujas
įspaustų negarbingų Kairatūrai visa tai sužinoti gal mais. Jei ir mūsiškiai žmog žudį bei kandidatų j žmogžu
gražiausios ir turtingiausios yra ne valstybi- švietiino šaltinis! Kaip pritinka dvasios ya-Įnų jg1Uę
pastariesiems
ir būtų sunku. Bet kalėjimo žudžiai pasirodytų esu tos pat džius. Šiems
aės, bet privatinės mokyklos, duosnių jų ge dui, tasai naujas kūrinys yra‘pažymėtas tik-'; Tiesa, mūsų policijai išsilakapelionai kunigai, man ma- kategorijos žmonės, tai iš čia tokie pamokslai atneštų daug
radarių sukultos ir palaikotnos. Panašiu bu rą dvasine aukso gija — kėlimu žmogaus ' vilius kaltininkus begaudant, tos, “alėtų bo varyo iš kalina- j savaime plauktų išvada, kad I dvasiškos naudos, nes duotų
du privatinės mokyklos yra palaikomos vi- širdies į visų kurinių Kūrėjų — Viešpatį Die daugelis žmogžudžių sugauna mųjų žmogžudžių visa tai iš-'! tokius bukapročius reiktų geriau i>alžinti juose beglūdinvų Jojo Meilės Sakramente — pamaldumu
kui tūrinėse tautose.
ma. Tuomet jie teisiami ir ki klausinėti ir surašyti. Žmog-L)au mokykloje atkreipti ypa-įtį tų nedorų palinkimų ir pa
į
Švenčiausiųjį
Sakramentų. Viešpats Dievas,
Neužtenka vien mokyklai namai pasta
sami j kalėjimus. Bet atsėdė- žudžio »siela turi savo įdomių tingai dėmesio ir juos atatin-į žadintų energingiau su juo
Kurio
garbei
toji
auka
yra
teikiama,
laimins
.
.
.
. , •
ovoti. Tam tikslui turėtų
tyti ir tinkamai juos įruošti. Reikia rasti
ir reiktu su kainui iš anksto lavinti.
, .
. „
v. , „ • , . x
ję ten teismo nustatytų lui- ’elmiu. Todėl
save
malonių
gausybe
nuoširdų
Geradari;
tų
;
,
......................
.
lėšos mokytojų apmokėjimui,
neturtingųjų .......
.
. v.
, kų, jie grįžta i visuomenę dar žmogžudžiu elgtis ne mecha-į Deja, pas mus tuo beveik | *)l,ti sunaudota kiek\ iena nauvisu pirma, vra ieškoma Jo-', , .
‘
,
, ,
gabių moksleivių užlaikvinui ir nuolatiniam įstaigų,, ,kurioje
ž.mogžudystė, įvykusi vie. ,
...
", .
.
.
labiau sugedę, negu kad buvo niškai, kaip su kokiu negyvu į visai nesirūpinama. Pradžios
jo garbė; ir tų mokini naudodamasis jam
. . , . ’
, ,
toj
ar aplinkinėse parapijose.
visos mokslo įstaigos taisymui ir gerinimui. ,
.
......
.ten įeidami. Tuo budu musų daiktu, bet
krikščioniškai J mokyklai skirtose pasiskaitytelkiama paisai pa, sieks didesnio savo lsga-'' .
.
v ,.
Šiems reikalams duosnieji geradariai sudeda
. .
.................. . . .
...
i visuomenėje iš vienos salies parodyti jam pasigailėjimo, į mo knygose dcl smerkimo kar Dievo žodis sumaniai iš sanytojo
pažinimo
ir
gilesnes
jo
meiles.
v.
. ,
, v
dideles pinigų sumas, iš kurių sudaromos
esama žinomų ir baustų zmog- tuomet iš jo bus galima išgau-įtais smerkiama gyvulių kan-1^^08 paskelbtas nenustoja
Tepasilieka šitas gražus gerb. kun. J.
jar nežinomų Įti daug svarbių ir brangių' kini mas, o apie žmogaus už- !ba> 1UUS turėjęs dar savo reiktaip vadinamos bursos, stipendijos; angliškai
Jakaičio duosnumas paskatinimo pavyzdžiu
z,n
’
jos vadinamos “endowments” ir “scholarpareiškimų, kurie padės mu-',mušimų
nė neužsimenama. O šinės ir veikęs žmonių širdis.
kitiems
sbips”. Duosnusis visuomenės geradaris šiuo
ms geriau ir ttįĮsingiaų žniog-^tuo tarpu vaikai apie baisias Jis gali paveikti ir būsimus
kui'ie,
nurodydamas
mi kelia tautos švietimų, palikimas^'seivo
žndžio psichologijų apskritai, vietos žmogžudystes nesyk žmogžudžius,
nystę
garbingų vardų amžinam ainių minėjimui. "
>ir visuomenė
turėtu rimtai suprasti. Ikšiol pas mus žmo gauna išgirsti iš šalies. Mūsų jiems žmogžudystės baisumų
nyčias, mokyklas sukūrę — dabar suras ga
ir žmogžudžio niekšumų.
Reikia pasidžiaugti, kad ir mūsų Ameri limybės sukuopti lėšų, kuriomis jaunikaičiai i susirūpinti, kaip nuo jų iš gžudžiai buvo arba greit su išmanymu, tai negera. Moky
Be Bažnyčios ir mokyklos,
kos lietuvių tarpe pradeda atsirasti panašių būtų ruošiami į tinkamas savo garbingų i anksto apsigynus. Bet ar kas šaudomi, arba ilgai kalinami kla turėtų energingiau reaguo
galėtų čia patarnauti ir dai
aukotojų, kurie yra lietuvių tautos tikrieji ge pirmtakūnų geradarių įpėdinius, kad tų Vieš- s daroma tam apsigynimui 1 Be ir daugiau nieko. Tuo tarpu ti, labiau smerkti žmogžudys
jie turėtų būti padaromi rim tės darbų, rūpestingiau įro lioji literatūra. Tam tikslui
radariai, nes aukodami dideles pinigų sumas paties Dievo garbei pradėtų lietuvių išeivijo-' veik nieko!..
knygų leidinio firmos turėtų
švietimo darbui, jie apdraudžia tautos liki je Amerikoje darbų tęstų toliau per kartų ' Pirmoji vieta toje kovoje to moksliško tyrimo ir studi dinėti vaikams visų neapsako
paskelbti konkursus dailioms
mų. Štai, vienas garbinbiausių mūsų Ameri kartas, laimingame ir garbingame tos išeivi-/11 žI,10MŽu ^>ais priklauso be jų objektu. Turint didesnį pa mų žmogžudžio niekšumų ir
apysakoms parašyti, kur vaiz
į abejo valstybei.
Valstybės našių tyrimų skaičių, ilgainiui biaurumų'. Mokytojas nelabai
kos lietuvių visuomenės vadų, gerb. kun. J. jos Dvasios Vadų — pionierių minėjime.
pareiga apginti piliečių gy- būtų gulima padaryti svarbių tesuklvs įsivaizduodamas, .jog džiai ir Įtikinamai būtų paroJakaitis, kuris daug metų stovėjo mūsų vi
J. N.
;vybė. Kų gi tuo reikalu daro apibendrinimų, prieiti platės-j t»rp jo mokinių sėdi bent vie-,<’o,na>i ^lllo«žudžių darbo biau
suomeninio gyvenimo viršūnėje, duodamas
ruinas. Mat graži apysaka ne
i mūsų valstybė? Ji mano čia nė žmogžudystės priežasčių nas busimasis žmogžudys, reipradžių ir paramų ne vienam išganingam iš
PROTESTAS.
retai daug stipriau paveikia
į visų savo pareigų atlikus, kai sintezė, kuria remiantis, būtų kalingas tėviško pamokymo,
eivijos sumanymui, padarė pradžių ir mūsų
skaitytojus, negu gražiausias
1 švietimo dirvoje. Gerb. kun. J. Jakaitis įs
Lietuvių Kunigu Vienybė susirinkime.
ž"K>gžudį sugauna, nuteisia galima sugalvoti 'ištisa eile kaip netapti žmogžudžiu.
A,r , , , . .
,.
-kunigo pamokslas.
Mokyklai tame svarbiam?:
c
teigė mokslo stipendijų Amerikos Lietuvių laikytame IVorcester, Mass., Gruodžio 10, ir nu>>»u<Bio. Bet po teisybei profilaktiškų priemonių žmo7 v
tėra inėms žmogžudystėn linkusiems Į darbe turėtų padėti ir Baž-į Taigi visi į kovų sužemiBernaičių Kolegijoje.
1929 m. pareiškė griežto protesto prieš Lietu- ^niot$U(lžio baudimas
r---------' -n
■
— —- m
—
-...
■
na nė i a lietuvių vardų žmog------------ '■■■■ 1 ''
—
Kolegijos vadovybė gerb. Aukotojo pa vos valdžios nusistatymų, naikinti Katalikų
gerbimui užvardino tų stipendijų jojo paties mokyklas, persekioti jų organizacijas ir ben-'
Kun. K. Urbonavičius, Kun. J. J. Jakai- l)r. J. Navickas, Kun. J. Švagždys, Kun. K. '/-U(brtte. Juk kiekviena žmogžudystė yra didžiausia trageyandu — “Kunigo Jono Jeronimo Jakaičio drai slopinti ir trukdyti jų veikimų, ir rei- tis, Kun. A. Petraitis, Kun. f. Virmauskas, Vasys, Kun. P. M. Juras. Kun. A. Daugis,
Kun. Karkauskas, Kun. S. Vembrė, Kun. F.
0
«ra8°
Nuo
Stipendija”. Šitoji stipendija yra tartum ap kalauja, kad toksai katalikų teisių paneigi- Kun. J. Valantiejus, Kun. F. Juškaitis, Kun.
#
- — —- - - - - ——
F. V. Strakauslias, Kun. S. P. Knetžis, Kun. J Norbutas.
vainikavimas tojo didelio duosnumo neturtin- mas būtų visiškai ir galutinai nutrauktas.
(Tųsa ant 1 pusi.)
-sassse
irr~T 111—ur '.‘m; f~
: - r.
Aš, kaip šešėlis, vaikščiojau paskui
jamai vertesnis, kad turi labiau vispusiš- į puodus gėlėms, maiše rankomis akva- jis nešioja savyje puikiausias temus įsa
riume,
viena
senutė
žiovavo
ir
po
kiek'
ledų
savaitės
pasakojimams
ir
gali
būti
!
savo
aukų ir stengiausi padaryti, kaip gakus ir, galima j>asakyti, aukštesnius, jdovieno sužiovavimo žegnojo burnų; ilga, . man naudingas, jeigu ne šiais metais, tai I ima, geresnį įspūdį, kalbėdamas apie tai,
niesnius uždavinius.
(Pabaiga)
panaši į žirafų, gimnazistė ir diakonas kitais...”
kas, manaip, galėjo jį labiausiai Įdomau
Pagal Fetterį parašė
Ar nuostabu, kad žmogų, kuris kar
L, Vitkauskas.
skambino rojali keturiais pirštais “šunų
Aš nutariau neiti šalin nuo to svečio ti: ar brangiui Rainojo vietos kapams
tų paragavo kalnų vaikštynės puikumo,
valsų”.
.r ligi vakaro pabaigos, liet, kad nesutruk- jo laikais, palyginti su dabartinėmis kai
yėl traukia j tų didį, nežinomų pasaulį?
Pirmose minutėse aš tiesiai nežino dyčiau jo iš karto, pradėjau pisi kalbėji nomis, klausinėjau, ar tiesa, kad labai
Ar galima pavadinti lengvabūdiškumu ir
jau, kų man daryti, kad išgelbėčiau bi mų iš tolo, — o savo literatūriškų užsi neturtingus žmones kartais laidoja drau
beprotiška drųsa iš jo pusės, jeigu žinios
čiulį, paskui mano dėmesį patraukė “pa mojimų įgyvendinimų nutariau atidėti li ge po du ir po tris, ir kiek kainoja žmo
apie naujus nelaimingus atsitikimus ne
giškos sielos amžinas paminėjimas, ir
Nebuvo galima nenueiti į tuos mi vojingiausias” iš svečių, besiveržiųs j gi vakarienės, ligi to momento, kai ma
sustabdo jo ir veikia tiktai tiek, kad jis
mus sutikti Naujuosius Metus, nebuvo kabinetų. Tai buvo žemutis, apskritas žmo no pažįstamas išmauks penkius, šešius kiek jos paminėjimas vienų metų bėgyje.
atsargiau ir labiau pasirengęs darys savo
J visus tuos klausimus sargas atsaki
gus, juo du švarku apsivilkęs; jo kakla stikliukus degtinės (tuo laiku jos čia bu
galima neišgelbėti bičiulio.
|titas keliones f
nėjo man visai patenkinamai, liet jo bal
Susirinko jo žmonos giminaičiai; pu ryšis atrodė tokios pačios spalvos, kaip vo nemažai), o kad jis tų jiadarys, aš tuO argi nevertas kai kurio pavojingu
ir panaši pavidalo atžvilgiu į agurkų no rėjau teisę spręsti iš jo kaklaryšio spal sas vis tiktai skambėjo liūdnai.
mo ir abejojimo tas jausmas ]
igos, tas blika kuo įvairiausia, buvo čia pirmų kar sis. Jis tai stovėjo prie lango, tai atsisu- vos, kuri, kaip aš jau pasakiau, priminė
Pagaliau, visi mes išgirdome seniui
solidarumo supratimas, kuris u/.\aldo žino tų ir vienas profesorius, kurio vardų iš kinėjo ir su ilgesiu žiūrėjo į jau apdengti) ir jo nosies spalvų.
norėti) išgirsti šeimininkės sakinį:
Įgų dėl jo bičiulių, ir kuris turi veikti aukš girdęs mano bičiulis nepaprastai nudžiug kitame kambaryje ir nustatytų buteliais
— Ponai, prašau į vnlgomųjį Užkasti,
Ponios susibūrė šalia šeimininkės,
čiausiame laipsnyje gerai augančiai jau davo ir kiekviena minutė, praleista jo skobnį, tai eidavo prie kabineto durių.
jaunimas — šalia jianušios j žirafų gim kų Dievas davė, jau pusė dvyliktos, ir
draugystėj, kuinojo labai brangiai. Mano
nuomenei /
Pastebėjęs jo norų paimti kabineto nazistės. Ir'mano brangiam bičiuliui sei-! Naujuosius Metus reikia sutikti visiems
Mes anaiptol nelaikom ekopimo į kal pareiga buvo pagal galimumų užimti vi darių rankenėlę, aš pradėjau “veikti”:
alininkui ir sėdėjusiam jo kabinete pro drauge sočiais ir girtais, o mokslininkai
nus tuščia ma<lu ir tuščios gurlM's kupi sus kitus svečius ir tuo pučiu duoti gali priėjau ir jiersistačiau. Iš trumpo pasi
fesoriui niekas negrėsė sugadinti tete-a- ! tegul sau sėdi, lyg druskos pavalgę,
nu sportu, kuris dėl esančių ten pavojų mumų šeimininkui pabūti vienam ir pa kalbėjimo uš sužinojau, kad mano naujas
tete (vienų dviejų pasimatymų). Dar iš jietns ir ta diena nieko nereiškiu...
turi būti apribojamas. Kalnų vaikštynės kalbėti šit tuo, ko jis taki, seniai laukė.
pažįstamas pirma buvo kapinių sargu.
anksto profesorius įspėjo šeimininkų ir
Iki vakarienės visi “jamai“ ir “po
yra pareiškimas sveikos fiziško* jėgos
“O. tas žmogus, {(Šri būti, daug ma- šeimininkę, kad jis, kaip senas žmogus,
kaip irklavimas ir važinėjhnas dvira nios”, matomai, labai nuobodžiavo; žiūri(Bus duugiuu)
jokiu atveju nevakarieniaus.
čiais, bet yra prieš kitus sportus neginči- nėjo albonuis, rūkė ir kaišiojo nuorūkas tė, laimi daug! — jiamaniau: >—Turi būti,
4
Advartkdnp In “DRAtTOAB” brias* baat
AAvųfllalae ratai on appilaatton.

Jų gali gauti Amreikos levų Marijonų .gytę, vra bandę jų pakarti.
Kolegijos mokinys, baigęs ‘liigli school’ ir,Vadinas tuose 12.0s, 13.OH
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PASLAPTINGA ISTORIJA.

(Ar si

Ketvirtadienis, Sausis 2, 1930
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ralius, kuris yra trumpam lai
kui atvykęs iš Lietuvos rinkti
aukų
lnlnlarybės tikslams. ALabdarių vakaras.
CENTRO SUSIRINKIMAS. Nausėda,
šeštadienio ‘ ‘Draugo ’ ’ laik- bu gerbiami kunigai ir kuopirmininkas; V.
t..
Prof. Kampininkas
■g> Katalikai, .pavyzdžiui, jo
Duoba ir M. Šlikas vice-pir- raštyje randu įdėtų apgarsi pos pirmininkė pertrauku me
kios laisvės dabar neturi. Gy
Lietuvių Labdaringosios Sų mininkais; P. Fabijonaitis, nimų, jog gruodžio 22 d. bus tu turėjo trumpų paskaitų, ir
vena akurat kaip carų laikais.
jungos priešmetinis susirinki raštininkas; dvasios vadas ir šaunus vakaras šv. Antane nors muzikos nebuvo, Y>et žiop
Norint naudotis pilna mas įvyko gruodžio 27 d., iždininkas gerb. kun. F. Ku parapijos svetainėje, kuri ren soti neteko. Vaidinimas prasi
laisve, būtinai turi būti lais Aušros Vartų par. mokyklos dirka, jo pagelbininkas kum gia 3 labdarių sųjungos kuo dėjo truputi pavėluotai. Čia
vamanis, masonas, “vilkas”, kambary. Susirinkimas buvo dr.. K. Matulaitis; B. Nenar- lui — našlaičių naudai. Ar kalta publika, kad nesilaiko
ar koks kitoks sutvėrimas. skaitlingas ir gausingas nu- tonis, finansų raštininkas. A- tistai iš North Sides 5 L. Vy
įpunktalumo. Veikalas buvo
Laisvamaniai gali ne tik lais tarimais, Jį atidarė centro gitaeijos komisijon išrinkti: čių kuopos. Manau, labdarybę
statomas gan gražus ir juo
vai kalbėti, rašyti, mitinguo pirmininkas A. Nausėda. Raš kun. dr. K. Matulaitis, M. reikia remti, taip suradęs ke
kingas. Juo buvo “Moterims
ti, bet net ir per valdiškus tininkavo P. Fabijonaitis, ku Šlikas, V. Duoba, J. Dimša letu draugų-draugių, nuėjome
Neišsimeluosi”. Komedija bu
sodus eiti, joti arba Važiuoti. ris perskaitė praeito susirin Knygų patikrintojais — M jį svetainę; tiesa, truputi pavo suvaidinta pusėtinai.
Sakoma, kad Amerika yra Pav., Lietuvos universitetas i kimo užrašus. Užrašai vien
Šlikas ir P. Fabijonaitis. At .vėlavome, nes buvo jau prasiL. K. P. S.
laisviausia pasauly šalis. Ar šalę Kauno turi botanikos balsiai priimti.
stovais į Cbicagos Federaci dėjęs pirmas veiksmas. Įėjus į
tai tiesa, jus patys spręskite. (visokių augalų) sodų. Sodas
jos apskritį — B. Nenartonis. vidų tuojaus krito į akį stoka
Kontestininkų dovanos.
Pav., imkime labai paprasti) aptvertas. Naktį būna užra
jaunimo. Del šio tai yra daug
Nutarta, kad valdyba išmo V. Strioga ir A. Vaičiulis.
dulvkų — gėrimų. Visame kintas, o dienų, lankymo va
priežasčių apie kų neverta nei Į
kėtų dovanas ligoninės vajaus
Pastaba.
pasauly yra laisvė žmogui [landomis, prie vartų stovi sar
kontestininkams, kurie savo Per neapsižiūrėjimą sava kalbėti. Apie tai turėtų rim- j
ginti kų tik jis nori. Ameri gas.
pasidarbavimu padarė vajų laiku nepaskelbta 2 kp. (Ro tai susirūpinti mūsų jaunimo 1
koj ne. Čia be baimės gali
Vienoj sodo pusėj ėmė pasisekusį. Dovanas išdalins
Pirm. A. Nausėda
seland, 111.) surinktos aukos vadai.
gerti tik vandeni iš leikos. komp. Šimkus ir nusipirko vi
1024 Center St.
sųjungos iždininkas.
kapinyne vainikų dienoje. To Publikos buvo ne per dau
Kitokis “vanduo” — spaus jų. Lapkr. 17 d. vidurnaktį
Tel. Lincoln 3044
Ligonė.
sios kuopos pasidarbavimu giausia. Susirinkusiųjų tarpe
tuvais išspaustas arba per sodo vedėjas pro-f. Regelis
Rašt. P. Fabijonaitis
paipyke išvarytas — įstaty gauna telefonu Įsakymų ati Valdyba praneša, jog lab Oak Forest prieglaudoj esan buvo ir keletą aukštesniųjų
2350 So. Oakley Ave.
mu uždraustas. Tokį “vande daryti sodo vartus, nes auto darių 10 kuopa (West Pull tiems lietuviams išdalinta do svečių, pažymėtina Šv. Anta
Ižd. Kun. F. Kudirka
nį” gali gerti tik langus mobiliui reikia pasiekti vila, man. 111.) prašė centro pagal vanų $260. Kapinyne surinko no parapijos klebonas gerb.
2334 So. Oakley Ave.
kunigas Vaičiūnas ir kun. Ka
“šeidėmis” užsitraukęs
ir o kelias blogas. Prof. turėjo bos dėl narės Stanevičienės, ir pridavė 108 dol.
duris užsirakinęs, kad nepa iš lovos keltis ir ieškoti sar kuri turėjo pasiduoti sunkiai
matytų įstatymo saugotojai. go. Ant nelaimės, tų naktį, operacijai, o yra labai netur
Kitaip eisi j kalėjimų, o Mi- sargui užmigus, žiurkės nu- tinga. Nutarta, ant kiek bus
chigano valstybėj da baisiau: kramtė šikšnelę ant kurios ra galima, pagalbų suteikti.
Tik savon ligoninėn.
tris sykius sugautas žmogus ktai karojo prie juostos, ir
su “burnikėmis” būna pas raktai pataikė nukristi grin Labdaringoji Sųjunga turi
kaitytas
lygu žmogžudžiui dų plyšin. Kadangi išsigandęs pastačiusi nuosavų ligoninę,
kurių visi lietuviai privalo i
ir- eina j kalėjimų visam gy- |sarg-as greitai negalėjo raktų
venimui
akmenų skaldyti.!y-asti, tat sodo vartų “zam- remti. Tuo labiau ligoninė tos !
paramos privalo susilaukti iš !
Kur eia laisvė?
įkas” prisėjo kirviu “atrakinToliau. Ant tuščio loto pas-^į”. jr automobilius per so- labdarių. Del to ta prasme
centras šiame susirinkime pa
tatyta saina :
No Dumį vilų nuvažiavo,
ping”. Ir žiūrėkite, ant loto Dalykas atsidūrė universi darė tokį nutarimų: labdary
nėra nei tuščių blekinių, nei teto senate, kuris, sakoma, bės centro, ar kuopų šelpiami
ligoniai privalo gydytis šv.
lovų matrasų ir t. t. Nepaklau “visų reikalų išaiškins”.
Kiyžiaus ligoninėje, kitaip tos
sysi, užsimokėsi bausmę. Kur
Raskit dabar kur pasauly paramos ųegaus.
čia laisvė?
Priemiesčiuose, kur šaly-, didesnę laisvę, negu Lietuvos Išvažiavimas savan ūkin.
—i_';- da
,i.. “demokratijoj”
Nutarta labdarių išvažiavi ■■
gatviai išvesti, o_ gatvės
mų suruošti savam ūky, kaip
kaip “kontrese”, važiuodamas
paskęsi purve ar sniege ligi Vos žydelis kareivis ateina ir metinis Labdaringosios Są
kaklo, bet iš gatvės nevalia į apkasus, netolese srogsta jungos seimas yra nutaręs. Iš
važiavimas nutarta ruošti bir
niekur sukti, nevalia šalygat priešo granata.
želio mėnesio pradžioje. Bet
viu, per svetimų jardų, kito
I — Ui vei!... — rėkia žyde galutinai dienų išrinkti palik
daržų, miesto parkų ir t. p.
li is. Jie ne nemato, kad čia ta specialiai išrinktai komisi
ĮVYKSvažiuoti. Kur čia laisvė?
žmogus stovi.
jai, nes nenorima, kad tų pa
Gatvekaruose, traukiniuose,
čių dienų pasitaikytų kokios
viešose įstaigose ir daugely
Nepažįstamas vyras, įėjęs nors parapijos piknikas, f iš
kitų vietų vis matome “saii Baltruvienės butų. Štai tam važiavimo komisijų išrinkta:
nas” — tai rūkyti, tai spjau
stos vyrui sąskaita...
L. Šimutis, V. Duoba, A. Nau
dyti, tai mindžioti draudžiama
ir t. t. Bendrai, kur tik nepa Baltruvienė, pertraukdama sėda, B. Sekleckis, M. Šilkas,
kalbų. V. Strioga, B. Nenartonis ii
sisuksi, visur pamatysi nelais- nepažįstamo svečio
t
P. Fabijonaitis. Daug kalbėta
Vės “zuokus”, kuriuos visi Mano vyras išvažiavo.
ir svarstyta, kaip išvažiavimų
lygiai privalo 'pagerbti.
Nepažįstamas.
Sąskaita...
padarius įvairių, skaitlingu
sulig kuria aš turiu jam su
ir labdarybei vaisingu. Kuo
Bet kas kita yra musų se mokėti 2,000 litų.
poms ir draugijoms patarti
name “krajuj”. Ten laisvė
Baltruvienė.
A
—
a!
Tai
jis
na jau dabar išvažiavimo rei
“bitiną” ir Amerikos laisvę.
jau
sugrįžo?
kalais pradėti rūpintis, nes šis
Tik ta laisvė ne visiems lyišvažiavimas bus svarbus vi
sais atžvilgiais — juo bus
atidaryta Labdaringosios Sų
jungos ūkis, ant kurio savo
laiku bus pastatytos našlait
ir senelių prieglaudos.
■V

Prašau Į Mano Kampelį

LABDARYBĖS SKYRIUS

AOITATORIAI;

CICERO, ILL

LABDARIU CENTRO
VALDYBA

DRAUGO

Kun. K. Matulaitis

2334 S. Oakley Ave.
V. Duoba
2328 W. 23rd St.
•J. Dimša

3230 So. Emerald Avc.,
M. Šlikas

10555 So. State St.
Visokiais

Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdyba arba
agitatorius.

DIDINA
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KOVOTI

LIG AS

SAUGUS
VISAI
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Sekmadienyje,

Sausio-January

LIETIJVILĮ

VALIANDA

KASi NEDĖLIDENI
—-—

l

Iš Stoties

I

1930 metų vaidyba.

Išrinkta nauja 1930 metams
Labdaringosios Sąjungos cen
tro valdyba, į kurių pateko šie

w. C. F. L. 1230 Kilocycles
Nuo 1 iki 2 po pietų

Kas Ketvertą
Iš Stoties

W. H.l F. C. 1420 Kilocycles
Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite
Šiuos Programus Rengia

10!i. F. BUDRIK. Ine.
3417-121 So. Halsted Street
Telefonas Boulevard 4705 . .
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Ketvirtadienis, Sausis 2, 1930
asases!

(Amerikos J. Valsty Dar kiti laikraščiai pareiš
ba. Aukščiau minėtam “Lie
FILIPINŲ NEPRI šalies
bių) gyventojams. 80 nuošim kia, kad Filipinai Šiandie jau
tuvos Darbininko” straipsny
KLAUSOMYBES
čių Filipinų salų plotas prigu kaipir nepriklausomi. Jie ne JAUNIMAS STATO GYVĄ
yra graudojimų, kad.* niusų
li šios šalies publikui. Tai y- turi tik politnės nepriklauso PAMINKLĄ VYTAUTUI
KLAUSIMAS
kaimiečiui, o kaliais net ir
Rašo Juozas J. Grišius
ra kiekvienos šios šalies val mybės. Kad šių pastarųjų lai
save pažangiais besivadinu
DIDŽIAJAM UŽSIPRE
mėtų,
filipiniečiai
pirmiau
tustybės
ir
kiekvieno
piliečio
sn
Praeitą i
jog jie matė testamentdarį- inteligentai turi palinkimo
Kada Amerikos J. Valsty
NUMERUODAMAS.
durtų rašiau
(rę) pasirašant ant testamen sau nusikaltusius (žmones be bės nuo Ispanijos atėmė ir ap vastis. Tad Kongresas neturi Iri pagalvoti, ar jie galės ekoapie testato ir taip j>at jog testamentas teismo žudyti. Tai, žinoma, valdė Filipinų salas, tada šios teisės jų pavesti kadir Japo- maniškai būti nepriklausoniais. Šiandie Filipinų salų
nėra pakeistas, suklastuotas, yra visais atžvilgiais smerk šalies Kongrese buvo pareikš nijai”.
nlentų dary
mų.
Dabar
kad testamentdarys-(ė) buvo tinas dalykas. Bet iš kitos ta, kad už 25 metų toms sa Toliaus laikraštis 'pareiškia, prekės į Am. J. Valstybes į“Pavasaris” jaunuolį —
maž kiek no
'sveiko proto ir tt.
šalies, iš stovinčių arti teismo loms busianti suteikta visiška kud Filipinų salų ši šalis gali vežamos be mažiausių muitų, lietuvį išauklės doru, kilniu,
atsikratyti tik einant konsti-1 Budami nepriklausomi filipiriu paaiškin
Po pripažinimo, jog testa- rūmų vyrų teko nugirsti, kad nepriklausomybė.
energingu, sąžiningu, narsiu,
metas
tikras ir teisingas, ir patys teismo atstovai ne
ti apie patį
Kelinti metai tas laikas pra tuciniu priedu arba mandatu,; niečiai tos privilegijos netu- ištvermingu.
‘'Probate Court” išduoda tam visada laikos įstatymų ir tei ėjo, bet salų gyventojai nesu kokį kongresui gali pripažin- • retų. Kas tada salose įvyktų?
testamentų
kad filipiniečiai Vytautas Didysai pats to
tikrus dokumentus, jgaliojant sybės, ir, lengvai pasidavę laukta žadėtos nepriklauso, ti tik konstitucinė šalies kon Atrodo,
jr jo įvykdi-|
dar ilgai turės kovoti už tuos kiu buvo ir tokiais nori ma
ninių dėl per Adv. J. J. Grišius globėjus, arba, taip vadina pašalinių jėgų spaudimui, kai mybės, nors tuo klausimu vencija.
Kiti laikraščiai yra nuomo savo troškimus, kadangi šios tyti visus ateities lietuvius.
leidimo tur 4631 S. Ashland Av. mus, “esecutor” surinkti ve- kada civiliai nužudo visai ne daug darbuojamasi.
“Pavasaris” tekainuoja 5
to, kam jis Tei. Boulevard 2800 lionio visų turtų, padaryt at kaltus žmones. Jei tai tiesa
Kelinti metai iš salų vyks nės, kad Amerikos J. Valsty šalies kapitalas yra įrioglinęt
lit. Kaunas, p. d. 88.
skaitą, išmokėt skolas ir po (o tuo abejoti netenka, nes ta į Wasbingtonų‘ delegacijos bės žadėjo suteikti Filipinams ten savo letenų’,
^ra užrašytas.
^Testamentdarys (ė) turi bū- to atiduoti likusį turtų kam yra nurodomos žinomos by su prašymais gauti nepriklau- nePriklausoinybę, bet tik ta* pilnamečiai: moterys ir yra užrašyta. Kadangi globė los), tai tokie artimo garbės somybę. Bet Kongresas atsi da, kada salų gyventojai bu
NAUJOS DAINOS
perginus 18 metų, o vyrai 21 jas nežino, ar skolos yra tei ir laisvės civiliai žudytojai y- sako pripažinti, gi preziden siu pribrendę patys vieni val
lietų Illinois valstijoj. Tūri singos, tai skolininkai paduo ra dar labiau smerktini, negu tai į tų klausimų atsineša ne dytis.
LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO
K'.t sveiko proto, maž kiek ži da savo prašymų į “Probate j pa prast i galvažudžiai. Jie tai utraliai.
STASYS NAVICKAS
not savo artimiausias gimi Court” ir kada teismas už- Įdaugiausia ir žadina žmonėse
Praeitais prezidento rinki
PILNAS EGZAMINAS
1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c
nes, turtų ir kam užrašyti. tvirtina ir yra užtektinai tur- nepjasitikėjimų teismu; dėliai mais demokratų partija savo
15.00 TIKTAI $5.00
2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c
Pastaba: Jeigu testamentas to, tada gobėjai gali mokėti. įjų blogos valios bei partįngu- programoje turėjo Filipinų
HPECIALI8TA.S
3. Ko liūdi mergužėlė?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c
Tolei nenusiminkit, bet eikit
yra padarytas pirm apsivedi Labai dažnai girdisi, kad Inu) ir negalima pas mus pa alų nepriklausomybę. Rinkipee tikra apeclallsta. ne pm koki
nio be paminėjimo būsimo vy veikaus buvcĮ^unį skolingas, sakyti: Vox judicum — vox .mus laimėjo republikonai, gi nepatyrėlį. Tikras speclallstM, ar 4. Aukštas krčantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c
1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ....................... 30c
profesorius, neklaus Jūsų kM
ro ar moters, tas testamentas bet kada reikia įparodyti sko Dei, kaip kad yra sakoma ši partija salų nepriklauso ba
Jums kenkia, ar kur skauda, bet
2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) .. .......... 30c
pasakys pats. po pilno lAegsamlpo apsivedinio yra be jokios la, tai skolininkas neturi Vox populį — vox Dei. Kų mybei priešinga.
navlmo. Jus sutaupysit laika lr
pamato ant ko pasiremti.
rertės.
tokie teismo atstovai nuspren Nežiūrint to, ir šįmet, 1930 pinigus. Daugelis kitų daktarų 3. Oi, žalia, žalia-Augau pas močiutę, (Chorui) ............. 30c
4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c
negalėjo pagelbėt Jums delto, kad
Prie testamento turi būt Jeigu velionis palieka že džia, doras tautos balsas kai m., į AYashingtoną atvyksta jie
neturi reikalingo patyrimo, su5.
Oi, tu dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
^mažiau du (2) liudininku, mės arba nejudinamo turto, kada ne tik to nepatvirtina, filipiniečių delegacija. Kon radymul žmogaus kenksmingumų.
Mano Kadlo — Scope — Ragg'c u rie pasirašo
akyvaizdoj o jeigu pinigų, arba judina bet priešingai vadina tai tie grese tuo klausimu įvyks kar X-Kay Roentgeno Aparatas lr Tl- 6. Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui) .......... 30c
7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ................. 30c
bakterlologlfikM egzamlnamo turto, neištenka skoloms siog žmogžudystė, tik įvykin- stos diskusijos. Kongreso na si&kas
įestamentdario-(.ės).
▼lmas kraujo atidengs man jūsų
8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ............. 30c
negeroves, lr Jeigu až pa
Testamentas pasilieka tes- apmokėti, tada žemė 'parduo ta ne kuolu ar brauningu, riai yra pasiskirstę, bet di Ukraa
imsiu Jus gydyti, tai Jūsų sveikata
9. Vai augom, augorn-Jau saulutė leidos, (Chorui) ___ 30c
[tamentdario-(ės) rankose. Ji dama ir skolos išmokamos.
bet neteisėtu baudžiamojo ko- džiuma priešinas tai nepriklau lr gyvumas sugryš jums taip kaip
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
10. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į 'Tėvynę (Ch.) 30c
rba jis gaii testamentų su Kada nėra testamento, tada įdekso pritaikymu. Kad ir ne soųiybei. Lygiai ir šalies spau Ilgų skilvio, žarnų, Inkstų, odos,
nervų. Širdies, rBū matla
Daugiau perkante duodame nuošimtį.
draskyt arba sudeginti, taip našlys arba našlė, arba kiti kruvina, vis delto tai yra žiuo- da yra visokeriopos nuomonės. kraujo,
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
Reikalaukite tuojau
kad nebūt buvę darę testamen- artimi giminės, gali būt pas gžudystė ir tokie teismo at Antai New Yorko laikraštis pnų plaučių. arba jeigu turit ko
kių
užslsenėjuslą.
įsikerėjusią,
’to. Bet po mirties testamentas iirti taip vadinamais “Ad- stovai negalėtų ramia sąžine llerald Tribūne
pareiškia, ohronlžką Ilgą, kuri nepasidavė
net gabiam Šeimynos gydytojui,
DRAUGAS’ PUB. CO.
Vandasi velionio palikime, daž ministrator ” sutvarkyt velio atsiliepti apie save VI, Solov kati Kongresas neturi teisės neatldėllokit
neatėle pas mana
DR. J. E. ZAREMBA
niausią bankų dėžutėse, ir nio turtui su tokiais pat pana jovo žodžiais: Terandu savy Filipinų saloms pripažinti ne
2334 S. Oakley Avenue,
Chicago, Illinois
SPECIALISTAS
testamentas yra pilnoj vertėj. šumais per “Probate Court”.
priklausomybės.
Taip
kitko
ra
Inėjimas Rūmas 1#U
tik tiek gera, kad aš nieko
Dauguma mano, kad pada Yra ir daugiau formalumų,
»• W. JACKSON BOULEVARD
šo:
Arti State Gatvės
rę testamentų jau nieko ųę- bet čia norėjau tik parodyti, nepagimdžiau ir nenužudžiau
“Filipinai nėpriguli filipi- Ofiso Valandom Nuo 1« ryto Iki
po pietų. Vakarais nuo S Iki 7
gali daryti su savo turtu. Kol kodėl yra reikalas sutvarkyti (ne rodil i ne ubil)...
niečiams. Nepriguli nei kon 1 Nedėliomis
nuo lt ryto Iki 1
Išėjo Iš Spaudos Nauja
po
pietų.
gyvas
testamentdarvs-(ė), turtas per “Probate Court”.
A. Jakštas.
gresui. Filpinai priguli šios
Bis gali sunaudoti savo turtų, nes be to tesmo negalima ap
įgali testamentų plėšyt, dras seki.
kyt ir sudeginti ir vėl dirbt
naujų' bet po mirties randasi ŽMOGŽUDYSTE IR KOVA
SU JA LIETUVOJE
testamentas. Kų reik su juo
----------I
■ryt?
— Parašė —
(Tąsa nuo 2 pusi.)
■Pirmiausia kreipiamos prie
Parašome namų, rakandų, autų, langų, gyvasties ir sveikatos apdraudų (In
KUN. DR. K. MATULAITIS, M. I. C
■ivokato, idant jis prirengtu žmogžudžio smūgio nieks pas
surance)
geriausiose kompanijose.
mus nėra apsaugotas. Žūna
■sus formalumus ir įteiktų
Parengiami, parašomi ir užtvirtinami lietuviški dokumentai ir įgaliojimai dėl
Knyga yra naudinga visiems, kurie siekia dva
kaimiečiai,
žūna
neretai
ir
atsiėmimo,
valdymo, rendojimo ir pardavimo žemės Lietuvoje.
■estamentų ‘Probate Court’ui’
sinės tobulybės. Knyga paskirstyta į tris dalis. 1.
miestiečiai. Vadinas, žmogžu
Parengiami ir parašomi įvairus angliški dokumentai, t. y. dytai, kontraktai,
■kitose valstybėse vadinama
Apie Tobulybę, 2. Apie dvasios vadovybę, 3. Apie
testamentai, įgaliojimai, notos, turto perrašimai, ir visi kiti dokumentai.
dystė yra bendras mūsų pa
»3tirrogate Court”
arba
bendrąsias
priemones tobulėti.
Parduodami ‘Money Orders”.
vojus, nuo kurio ir turime
Priimami teksų, gasos, elektros, vandens ir kitų bilų mokesčiai.
'“Orphans Court” ir tam pa
Pirmoje knygos dalyje sužinosite daug naujų
visi gintis. Viena valstybė su
Siunčiami
pinigai
į
Lietuvų
ir
Len
kijų
per
paštų
ir
per
telegramų.
dais vardais).
dalykų apie dvasinį gyvenimą, dorovinę dvasią,
savo policija tos kovos nelai
Skolinami pinigai ant pirmų ir antrų morgečių; parduodami pirmi niorgečiai;
sielos takus etc. Antroje dalyje rasite apie žmo
laugumas klausia, kodėl
perkami kontraktai ir antri ir pirmi morgečiai.
mės, nes visų žmogžudžių ne
gaus būdą, temperamentus, pašaukimus etc. Tre
būt testamentas įteiktas
Parduodami ir išmainomi namai, žemė ir ūkiai.
sugaudys
ir žmogžudystės
čioje dalyje yra nurodyta dvylika tobulinimosi
Musų raštinėje yra atsargiai ir tvarkingai vedama lietuvių .spulka. Joje su
’Probate Court’ui”? Todėl,
nepanaikins. Valstybė tai tu
priemonių.
dėti
pinigai
atneša
gražų
pelnų.
Visi
prašomi
prisirašyti.
std testamentas butų tikras,
lėtų galop suprasti ir kovai
Patarnavimas visuose reikaluose teisingas ir kuogeriausias.
Knyga turi 215 p. teksto, gražiais “fabrikoid”
įid liudytojai prie testamensu žmogžudyste kviesti talkon
aptaisais.
KAINA VIENAS DOLERIS.
teitų į teismų ir liudytų,
mokyklų, Bažnyčių, beletristi
Rašykite:
kų į r visų visuomenę, nes juk
“DRAUGO” KNYGYNAS
bus negražu, jei Lietuva, bu
vus didvyrių žemė, pagarsės
52 E. 107th St. Kampas 107 ir Michigan Avė. Tel. Pulk 5950
2334 So. Oakley Avė.
Europoj
kaip žmogžiAlžių
Raštinės Vai.: Kasdiena nuo 9 ryto iki 9 vakare; ketvergais iki piet. Sekma
Chicago, IU.
kraštas.
dieniais ir Šventadieniais uždaryta.
Pabaigai dar viena pastaI
"
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PRANEŠIMAS

T A

Rea Tel. Mldway 5519

DR. M. T. STRIKOL ! DR. R. C. CUPLER

Telefonas Boulevard 1139
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue lr 24-taa Street
Telef. Canal 1713-0241
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėlials
Ofiso Valandos; 9 iki 12. 1 iki I
lr Ketvergei* vakare
)
dienų, ir 6:30 iki 9:ll vakare

Ofiso Tel. Vlctory 3687

DR. S. A. DRENZA

Of. lr Res. Tel. Hemlock 2874
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Jinai visuomet yra pirmuti JAUNAS PROFESIONALAS Atidarė
antrų ofisų (su Dr. Laurai
GRAB. A. PETKUS.
čiu — viršuj Belakto-RakSčio apticnė prie visų darbų. O ypatin
koa) po nr. 2423 West Marąuf-tte Rd.
gai Moterų Sąjungoj.
Valandai.: nuo 2 iki 4 po plet. Tel.
Misijos Sv. Jurgio para
1930.
S1SS S. HALSTED STREET
Ponia Gerdžiunienė yra da Jauniausias lietuvis grabo- Prospect
Senus ofisas toj
pačioj
vietoj: |
Antras ofisas ir Rezidencija
4608
S.
ASHLAND
AVE.
pijoj.
jaunutė Sųjungietė, bet jinai rin yra A. Petkus, gyvenus 4601 So. Ashland Ave. Valandos: nuo .Ofiso Tel. Virginia 0036
<664 8. ARTESIAN AVE.
Netoli
4«th
Street
Chlcaco.
III.
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7 820 i
Rezidencijos: Van Buren 58581
Šv. Misijas čia laikė gerb. ir-gi stoja į eiles pirmųjų vei 4424 So. Rockwell St. (Phone 6Rez.
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
6641 S. Albany Ave. Tel. Pros
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-4 po
kun. J. Vaitkevičius, M. I. C., kėjų ir daug kų žada nuveik Virginia 1290). Ofisas 3238 S.
18S0, Nedėioml8 t,k
suplet: Utarn. lr Subat. Nuo 8-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.
nuo gruodžio 16 iki 22 d.
llalsted
St.
(Phone
Vietory
i
ti sųjungiečių gerovei.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Žmonių rytais ir vakarais Bravo, sųjungietės! Jau po 4088 arba 4089).
4142 Archer Avenue
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS Tel. Canal C764
TaL Wentworth 3000
Republic 8449
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų.
lankesi skaitlingai. Misijonie dviejų metelių pailsio vėl pra- A. Petkus gimęs Chieagoje
I
Ofisas 2403 W. 63 Street
2
Iki
4
ir.
6
iki
8
v.
v.
Rez. Tel. Stewart 8191
rius kas dienų sakė po tris dėjote darbuotis, nes jau bu Pradinį mokslų ėjo Bridge
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Kertė So. Western Avenue
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Tel. Prospect 1028
pamokslus, kuriais ne vieno vom jūsų pasiilgę, nes apie porte MeClellan mokykloj. Jų
VaJ.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.
Rezidencija 2359 So. Leavitt SL
GYDYTOJAS,
sugraudino širdį ir patraukė jumis buvo mažai girdėti ir baigęs įstojo į Lindbloom
Tel. Canal 2389
Gydytojas
ir
Chirurgas
CHIRURGAS
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. v.
(Ofiso Tel. Canal 2118
High School, kurių baigė ke
prie Dievo atsitolinusius.
mažai matyt.
IR OBSTETRIKAS
Nedelioj
pagal
susitarimų
0098
Užbaigoje žmonių buvo la Valio! Valio! Ciceros ar- tūrių metų kursu su aukštais 6558 SO. HALSTED STREET
Gydo staigias lr chroniškas ligas
bai daug. Visi atnaujino Šv. tistai-(ės), nenuleiskite rankų, laipsniais. Po to lankė Grane Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
vyrų, moterų lr valkų
Ofiso Tel. Victory 4898
Krikšto įžadus ir gavo po la Lauksime daugiau tokių va- kolegijų ir vėliau TVorhsain
Rezidencijos Tel. Drezel 9191
DARO OPERACIJAS
OFISAS
'College of Embalming, kurių Ofiso Lr Res. Tol. Boulevard 6918
bai gražų Šv. Misijoms atmin karų.
Ligonius priima kasdieną nuo
Lai gyvuoja, auga ir pleto- • baigė aukščiausias laipsniais,
1900 S. HALSTED STREET
ti paveikslėlį.
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomis tik
l
Menka Dulkelė.
jas A. L. R. K. Moterų Sųjun- Egzaminuos į graborius savo
NAMAI
iškalno susitarus
Rusas Gydytojas lr Chirurgas
8494 SO. HALSTED STREET
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
gos antra kuoipa. Cicero, 111. aukščiausį laipsnį, tokį retas Ofiso
valandos nuo 1 iki 3 po
4193 ARCHER AVE.
Ofisas ir Laboratorija
Vaikų Ir visų chroniškų ligų
pietų ir 4 iki 8 vai. vakare
Jūsų Rėmėjas.
kas gauna.
Ir X-RAY
. Valandos: prieš pietus pagal sutartį
Rea. 8201 S. VVALLACE 8TREET (Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v. Ofisas 8102 So. Halstel St. Chicago
arti lįst Street
A. Petkus mandagiai, gra
2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO
PADĖKA.
VALANDOS:
1—3
po
piet,
žiai ir pigiai patarnauja. Jis
Suvėlinta korespondencija.
7-8 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
Tel. Hemlock 8161
ADVOKATAI
yra lietuvis patriotas, gražiai
10-12.
Gruod. 15 d. Šv. Antano pa Sugrįžęs iš Mercy ligoninės,
Tel. Lafayette 6792
vartoja lietuvių kalbų. Be to
rapijos svetainėje įvyko A. L. MaAįstee, Mich., kur paleng
nemaino pravardės, kaip kiti.
OFISAI:
R. K. Moterų Sųjungos va- vino A man skausmų, bet da Yra narys Vyčių 36 kp.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
1444 S. 49 Ct.
2924 Waahington
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
karas.
2435
West
69
Street
vaikščioti mažai tegaliu, liu- t
ADVOKATAS
Red CTherris.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461 Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 4—9
Žmonių buvo neperdaugiau- dnai laukiau šventų Kalėdų.
11 So. La Šalie St., Rooan 1701
v, v. Nedėlioj susitarus.
Office: 4459 S. California Ave.
Tel. Randolfk 0331-0332 Vai. 9-9
sia. Sulošta labai graži ir juo Ačiū
liet.
laikraščiams Kas valdo žmones, tas ne
Vakarais
Nedėlioję pagal sutartj
kinga komedija “Bajoras Gai “Draugui” ir “Naujienoms” gali valdyti įstatymų, o kas 1241 SO. HALSTED STREET
Gydytojas lr Chirurgas
Tel. Vietory 0562
dys”.
7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir
REZIDENCIJA
už pranešimų* mano, vargdie Valdo įstatymus, tus negali vai
Pėtnyčlos
4729 W. 12 PI.
Nedėliomis
Šios ypatos lošė. Būtent: nio, padėjimo ir adreso skai dyti žmonių.
J. J. Ruso.
Susitarus '
Tel. Cicero 2888
4910 So/ Michigan Avenue
Bajoras Gaidys — Pranas tytojai iš mielaširdystės per
! GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
Phone Armitage 2822
Tel. Kenwood 5107
Zakarauskas.
Šv. Kalėdas aplankė ir sušel Remkite tuos Profesionalus JOHN B. BORDEN
■
X — Spinduliai
,
Domicėlė, (jo žmona) — pė aukomis. Sekantieji auko ir Biznierius, kurie garsinasi
Ofisas 2201 West 22nd Street
(John Bagdzlunas Borden)
Vai: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
'Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6233
Marijona Gerdžiunienė.
i
i nuo 6 iki 8 vai vak. apart
jo:
dienraštyj “Drauge”.
ADVOKATAS
■ Rezidencija: 6640 So. Maplevvood
1145 MILWAUKEE AVENUE
Gražiniutė, (jų duktė) — J. V. Paukštis ............. $5.00
Avenue
Tel'. Republio 7849
105 W. Adams St. Rm. 2117 šventadienio ir ketvirtadienio Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Valandos 1 — 8 & 1 — 8 v. ».
Agutė Danieliūtė.
Seredos vakare uždaryta
J. Sabas ........................ 4.50 SKAITYKITE IR PLATIN
Nedėlioj: 14 — 11 ryto
Telephone Randolph 4727
Nedėlioj pagal sutartį
Reinis, (jų tarnas) — Kos- M. Meškauskienė ......... 2.00 KITE MĖNESINĮ MOKSLO, 2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
OPTEMITRISTAI
tantas Matulaitis.
Tai. Canal 9267 Ras. Prospect 4419
A. Brūzga .................... 1.00 BLAIVYBĖS IR SVEIKA
Telepbsne Roosevelt 9090
DENTIST
AI
Stasiukas, (Gražiniutės My- J. Adomaitis ..................... 50
■antie: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9400
TOS LAIKRAŠTĮ
Tel. Lafayette 3315
bniasis)
Alfonsas Litinis.
Bajoras Lapė (Lapinskas)
Sykiu ................ $13.00
Gydytojas ir Chirurgas
— Alfinas Janušauskas.
lš Melrose Park, III., ačiū į
Examinuoju akis ir prirenku aklūius
Į
1421 SOUTH HALSTED ST.
Ofisas: 4603 S. ASHLAND AVE.
Bajoras Meskutis
(Mes- pirm. p. V. Kuduliui, Šv.
2045 WEST 35th ST.
LIETUVIS ADVOKATAS
Tel. Blvd. 9459 *
Rezidencija 4600 S. Arteslan Ava.
kauskas) — Juozapas Moc Jono K. draugijos susidinkime < < <Sargyba” duoda populia-i
Nuo 9 iš ryto iki 6 vai. vakare
Vai.; 9-12 prieš piet: 3-8:30 v. v. Valandos. 11 ryto iki 1 po pistų
2221 West 22nd Street
4 iki 8:34 vakare
Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA AVE.
kus, Jr.
sekantieji nariai nuklojo po rių. straipsnių iš įvairių mok-!
Tel. Lafalette 4484
Arti
Leavitt
Street
Šniuila (žydelis) — Petras $2.00; P. Gūdžius ir J. Gar- slo sričių, supažindina skaity-'
Vai.: 12-3 vai. kasdien
Telefonas
įjCnnal
2552
tojus su naujaisiais mokslo
Bernotas.
bašauskas.
Office Boulevard 7042
Kleckys Motiejus (Bajoras) Po $1.00: p. V. Balanda, V. laimėjimais ir išradiainis.
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
!i Perkėlė savo ofisų po numeriu *
— Jonas Brazauskas.
Kudulis, P. Valuckas, A. Jon-į “Sargyba” plačiai
rašo kare. Seredomis ir Pėtnyčio
Kleckys Arnoldas (Motie ča. Kiti davė po 50c. Viso sveikatos klausimais, pataria, mis nuo 9 iki 6.
4729 S. Ashland Ave.
LIETUVIS DENTISTAS
kaip
apsisaugoti
nuo
įvairių
jaus sūnūs) — Juozas Vaičiū $10.50.
SPECU ALR3TAS
4646 So. Ashland Avenue
ligų,
kaip
pačiam
susirgus
pa

nas, Jr.
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Šioje ligos suspaudimo bė
Ant Zaleskio Aptiekos
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 pa
Visi lošėjai ir lošėjos savo doje, taupau ,del maisto ir sigydyti pailginti gyvenimų...
pietų: 7—8:44 vakare
LIETUVIS AKIŲ
“Sargyba” kovoja su įvai
Tel. Canal 6222
roles atliko kuogeriausia. Vi pasigydimo.
Nedėliomis 14 iki 14
(Juozas J. Grišius)
SPECIALISTAS
TELEFONAS MIDWAY 1886
riomis dvasios negaliomis ir
si savo roles gerai mokėjo.
ADVOKATAS
Prašydamas jus, brangus
Palengvins akių {tempimų
kuria
gyvenimo nenormalumais, k.
Reikia stebėtis, kad iš dar
prieteliai, broliai ir sesutės,
4631 S. Asliland Ave. (2 lubos) esti priežastim galvos skaudėjimo
DENTI8TAS
Tel. Boulevard 1401
a. bedievybe, girtavimu, iš
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
bininkų žmonių yra tokių ga
Telef. Boulevard 2800
lietuviai, kiek daugiau pagel
mo, skaudamų aklų karštj. Atital 2201 WEST 22nd STREET
tvirkimu ir t. t.
bių lošėjų.
sau kreivas akis, nuirriu cataractua
(Kampas Leavitt St.)
RESIDENCIJA:
bos. Mažu jus sunkiai už
Atitaisau trumpų regystę -Tr tolimų
6515 So. Rockwell Street
“Sargyboje” skaitytojas
Cicero yra geros ir gražios dirbtas centas man suteiks
Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto
regystę.
Telef. Republic 9723
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris
. nuo 1 iki 9 vakare
Prirengiu teisingai akinius visuose
randa įvairių žinių ir apžval
medžiagos, tiktai reikia noro
laimės visiškai pasveikti.
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
3343 SO. HALSTED STREET
gų iš mokslo, meno, politikos
dirbti.
•
mas su elektra, parodančia mažiau
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
sias klaidas.
Ciceriečiai galėtų dažnai Mineralinės suraus vandens ir visuomenės gyvenimo.
7—9 vakare
Specialė
atyda
atkreipiama
moky

vanos
man
geriausia
gelbsti,
“Sargybos” kaina; metams
f palinksminti savo kolonijos
LIETUVIS DENTISTAS
klos vaikučlama
ADVOKATAS.
North Side
žmones, sulošdami gražių vei "Visiems prieteliams, lanky 6 lit., pusei metų — 3 lit., 1
52 East 107th Street
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
1579 Mihvaukee Avenue
kalų.
Kampas Michigan Ave.
tojams ir aukotojams, negalė numeris 15c. Užsienyj dvigu
12 po pietų.
Tel. Pullman 5950 ir 6377
Utarninko, Ketverge, Subatoj
bai
brangiau.
Garbe priklauso A. L. R. damas kitaip atidėkoti, tariu
Ifi RUSIJOS
Nuo 10 ryto iki 8:30 vakare
4712 S. ASHLAND AVE.
Miesto Ofise Pagal Sutartj:
K. Moterų Sųjungos antros širdingiausi ačiū, ačiū, mels Metiniams skaitytojams duo
Ciceroj 4847 W. 14th Street Gerai lietuviams žinomas per 24
127 N. Dearborn Street
Tel. Boulevard 7589
Kuopos narėms, kad jos galė damas V. Dievo didžiausių da priedų “Laimės” kalen
Panedėly, Seredoj, Pėtnyčioj
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
Rcome 928 Ir 935
Nu-o 10 ryto iki 8 vakare
rurgas Ir akušeris.
dorius
ir
loterijos
bilietas.
jo pastatyti toki gražų veika turtų, sveikatos ir laimės.
Tel. Franklin 4177
Gydo staigias
lr chroniškas 11Tel. Lafayette 5820*
lų. Tie, kurie buvo matę tų Laukiu nuo jūsų pagelbos se Adresas:
casvyrų, moterų lr valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokios
veikalų, visi da ir šiandiena kančiu adresu: Joseph Lapins “Sargybos” Adm. Kaunas, Telephone Central 6926
elektros prietaisus.
Liaudies Namai.
tebekalba, klek gardaus juo kas, 1411 So. 49 Ave., Cicero,
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų
DENTISTAS X-RAY
Ofisas ir Laboratorija
ko turėjo. Ir, štai, kų sako: 111.
I
Netoli Morgan Street
4193 Archer Avenue
— Ko verki Jonai?
jau kada sųjungietės turės
ADVOKATAS
Rcz. Tel. Lafayette 4365
1025 WE3T 18 STREET
OPTOMETRISTAS
—O-gi mudu su broliu išbent kokį vakarų, tai visuo- SUGRĮŽO Ifi LIETUVOS.
114 North LaSalle Street
VALANDOS: Nuo 19 — II pietų Ir
mušėm langų; mama davė man
* met užsimoka dalyvauti. Kri
CHICAGO, ILLTNOI8
Boulevard 7589
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
9:90 iki 6 vai. vak.
Ree. Hemlock 7691 Tel. ofiso Canal 8110 Res. Ho. Bhor«
tikos apie veikalų nesigirdi, Baltic America Linijos lai dešimtį rykščių, o broliui tik ocal Nuo
Office: 1900 So. Union Ave.
2238, arba Randolph 6801.
Tel. Roosevelt 8719
tas tikrai liudija, kad viskas vu Lituania gruodžio 19 d. penkias.
▼si. nuo 4 iki 9 vai. vak.
buvo gerai.
New Yorkan atplaukė šie lie
Tek Vlctory 6279
DENTISTAS
Garbė ir padėka už suren tuviai: Z. Pužauskienė, Ame
4712 So. Ashland Avenue
gimų tokio vakaro priklauso lija Jondžienė, Onu Johnson,
Gydytojas ir Chirurgas
Vai.: Nuo 9 ryto iki 8 vakar*
renginio komisijai, būtent po E. P. Johnson, Adolfas Jut- LIETUVIS AJllŲ SPECIALISTAS
Attorncy & Counselor at Law
4631 SO. ASHLAND AVE.
Ekspertas .tyrimo aklų Ir pritaikymo
nioms Onai Rašinskienei, kuo kauskas, Ant. Lapšys, Zofija
Phone Cicero 711
akinių
Tel. Yards 0994
pos pirmininkei, ir Marijonai Dypcio, Vytautas Dypcio, Re
; ADV* KATAS
1801 South Ashland Avenne
Gerdžiunienei.
Rezidencijos Tel. Plasa 4169
kamp. 18 SL 2 aukštas
gina Dypcio, Liudvika June
3112 South Hnlsted Street Platt Bldg..
Pastebėklt mano iškabas
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
LIETUVE DENTIHTt
l
Apie ponių Rašinskienę tai vičienė, Pranė Šymanskienė.
VALANDOS:
Valandos nuo 9:44 ryto iki 8:89 va
3265 S. Halsted Street
X-Ray
Nuo 10 iki II dienų,
karo. Seredomis nuo 9:19 Iki 19 v.
jau nereikia nei kalbėti, nes
Tel. Victory 2394
Nuo 9 IU S po pietų.
2187 8. CICERO. AV. CICERO, ILL
ryto. Nedėliomis nėra skirtų
,
Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12
Nuo 7 iki 9 vakare.
jinai yra viena iš veikliausių
Valandos:
9-12
A.
M.
9-4.
7-9
P.
M.,
valandų.
Room
t.
• 2-ras Ofisas 4191 Archer ave.
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dienų.
C
licugo,
Hl.
Trečladlena pagal sutarta*
Caaal
4618
t
Tel. Lafayette 5820
moterų visoj mūsų parapijoj.

DR. T. DUNDULIS

DR. J. P. POŠKA

Į DR. J. J. KOWARSK1S

DR. A. RAČKUS

DR. H. BARTON

DR. A. L. YUŠKA

DR. A. A. ROTH

DR. A. J. BERTASH

CICERO, ILL.

A. A. OLIS

DR. V. S. NARYAUCKAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. S. A. DŪWIAT

A. L. DAVIDONIS, M. D.

OR. S. BIEZIS .

DR. W. F. KALISZ

“SARGYBA”

JOHN KUCHINSKAS . DR‘^NURI™..

DR,AiKSELIS

DR, VAITUSH, 0. D.

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. CHARLES SEGAL

DR. C. Z. VEZELIS

JOSEPH J. GRISH

DR. G. I. BLOŽIS

DR. V. A. ŠIMKUS

J. P. WAITCHUS

DR. A, J. GUSSEN

DR. HERZMAN

25 METįl PATYRIMO

F. W, CHERNAUGKAS

DR. J. A. PAUKŠTYS

JOHN SMETANA, 0. D.

DR. A. P. KAZLAUSKIS

DR. G. SERNER

DR. MAURIGE KAHN

F. P. BRADCHULIS

DR. HELEN M. WISNOW

GARSINKITĖS “DRAUGE”

1

Ketvirtadienis, Sausis 2

GRAKORIAI

Lietuvis Graborius
Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausia. Kel
kale meldžiu atsifiaukti, o mano darbu busi
te užganėdinti.

Tel.

Roosevelt
Arba 2516

X Dr. T. Dundulis iš North
Šitie perkėlė savo ofisų j
Brighton Park 4142 Archer
Avė.
(telefonas
Virginia
0036). .lis turės ofisų ir savo
namuose North Side, 3413
Franklin Blvd. (telef. Van
Buren 5858).

2515

2314 W. 23rd Tlace
Chicago. III.

Simpatiškas —
Mandagus —
Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

WEST SIDE NAUJIENOS

X Šįmet Aušros Vartų baž
nyčioje Betliejaus kūtelė sa
vo parengimu kreipia visų
domę. Kaip tik įeini bažny
PAGRABŲ VEDI5JAI
čion tuojau prieš didįjį alto
Didysis Ofisas:
»-07 So. Hermitage Avė. rių palubėje pamatai šviesų
Tel. Tards 1741 H 1742
kryžių ir po dešinei spindin
SKYRIUS
čių žvaigždę, kurios šviesoje
147 So. Fairfield Avenue
apsnigtame eglyne randasi kū
SKYRIUS
1410 So. 49 Ct. Cicero
telė ir joj matosi Kūdikėlis
Tel. Cicero f794
Jėzus su visomis vidujinėmis
SKYRIUS
>201 Auburn Avenue
kūtelės apystovomis. Vaizdas
Tel. Boulevard 3201
labai malonus, akį veriantis
ir prie gilesnio užsimųstymo
kiekvienų 'žadinantis. Per tai
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. kūtelės
lankytojų
nuolatos
CHICAGOJE
bažnyčioje
matosi.
Trijų
Ka
laidotuvėse
paz
' tarnauju
geriausia ralių šventei prisiartinus dar
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau- bendrasis vaizdas bus praplės
Br jąąfc gęĮ|
sau prie krabų 16tas įdomia atvykusiųjų ant
'
dlrbystės.
OF.’SAS
kupranugarių išminčių grupe.
<08 West 18 St.
Tel.
Canal
0174
X Šiandien 2 sausio vakare
SKI RIUS:
5238
So. Halsted Street Aušros Vartų svetainėje Vy-

čiami
tint ai* kas pri
klaus© prier kfiubo, ar ne, už
siregistruoti iki 15 sausio mė
čių 24 kp. susirinkimas, ku nesio pas O. A. Bičiūnų, 2437
riame kuopos pirmininkas už- >W. 69 St. Mokins adv. .J. Gri
sikvietė dalyvauti Alumniečių sius ir nei vienam nei centas
draugijų tikslu praplėsti ben nekainuos tapti piliečiu per
drų visų veikimų.
8-9 vakarus. O po to kliubas
piliety..-r
X Ryt 3 sausio Aušros Var pasirūpins £ išgavimu
tų bažnyčioje, kaipo pirmame bės popierų.
Kliubo susirinkimai nutar
šio mėnesio penktadienyje šv.
Jėzaus Širdies pamaldos va ta laikyti kas paskutini sek
kare 7:30 vai. ir tuojau po madienį, parapijos svetainėj,
pamaldų Maldos Apaštalystės 2 valanda po pietų. T. F. Bičiusas.
brolijos konferencija ir na
riams įteikimas mėnesinės in
tencijos lapelių mokykloje.
MARIJONŲ KOLEGIJOS
RĖMĖJAI.

Dievo Apveizdos Parap.—
M. K. R. 26 skyrius turėjo
metinį susirinkimų, 29 d. gruo
ožio. Susirinkimas buvo svar
bus, nes valdyba buvo renka
ma 1930 m. Valdyba išrinkta
sekanti: pirm. — K. Matijošaitis, vice-pirm. — M. Matijošaitienė, rašt. — A. Vy
niotas.
Rap.
KONCERTAS, ŠOKIAI

/O apTy

Tel

victory

4088

Phone Boulevard 4139
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

GRABORIUS
Mnsų patarnavimas
rlsuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes netarime lSlaldų užlaikymui
•kylių.

U

Nauja, graži k»
plyčia dykai*

1650 West 46th Street

PONO MJUAUS

‘LIETU

VA PAVEIKSLUOSE”.

8 sk. turės
extra susirinkimų;I NUŠOVĖ PER LANGĄ
••
ketvirtadieny, sausio 2 d.,
Gruodžio 1 dienų apie 19
7:30 vnl. vak. par. salėj. Visi
nariai prašomi būtinai atsi vai. Užusalių km., Turžėnų
lankyti, nes randasi daug rei valse., nežinomi piktadariai
per langų nušovė gyventojų
kalų apsvarstyti.
Smoriginų Vosylių. Tų pačių
Valdyba.
dienų nuvežus jį į Kauno li
goninę apie 9 vai. mirė. Kri
CICERO, ILL,
minalinė policija kelis įtaria
“R.”
Lietuvių pagerinimo politi mus asmenis sulaikė.
kos kliubo metinis susirinki
mas ketverge, sausio 2 d.,
paprastoj svetainėj ir papras
tu laiku. Visi vietos gyvento
jai malonėkite atsilankyti į šį
susirinkimų ir su Naujas Me
tus pradėti išvien veikti, nesi
duoti niekam mus išnaudoti,
kaip porų metų atgal, kad
mus koks ten parėjimas su
skaldė ir nuskriaudė. Dirb
kim visi išvien, tai ir darbas
GARVEŽYS SUVAŽINĖJO
bus naudingas.
GELEŽINKELIETI
Kliubo susirinkimai bus po
senovei — kas mėnesį antrų
seredų. Sis susirinkimas yra
iškeltas iš priežasties Naujų 1
Metų šventės.
<
Raštininkas.
v

Graborius ir Balzamuotojas

MO West 18th Street
Canal

Mes sutei
kiam manda
gų, draugiškų
patari *vi mų.

Patarnavimas
Visose Chica
gos dalyse lr
prlemlesčuose.
Grabai
pigiai
net už >26.
OFISAS

8161

LIETUVIS GRABORIUS
Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

3338 South
Halsted St.
Vlctory 4088St
METINIS PAMINSIMAS

virginla 12te

Telefonas Yards 1138

GRABORIUS TR
BAUSAMUOTOJAS
Turiu automobilius vimklems rei
kalams.

Kaina prieinama.

AUBURN AVENUF
Chicago, III.

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7532

J. Lulevičlus i
GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto
Ir
miestelių
dalyse.
Moderniš
ka kopjyčia veltui.
3103 S. Halrfed
Bt. Chicago, 111.
Tel. Vlctory UIS t

I

Persiskyrė su mumis gruo
džio 28, 1928, paliko dideliame
nulludime mote.rj
Kostancijų,
sūnų Antanų, dukterį
Silvijų,
gimines ir draugus.
Jau metai
praslinko
nuo
mirties musų mylimo vyro Ir
tėvelio, bet musų atmintyje Ji
sai gyvena amžinai. Tavo kū
nas ilsisi fiv. Kazimiero kapi
nėse, o mes likusieji
liūdime
ir tavo kapų nuolat aplanko
me Mielasai tu pas mus ne
begrįžt, o mes pas tave ankfičlau a,r vėliau nuvyksime. Ta
ve visuomet prtsimenn»ne lr
graudžiom atarom atmlntyj aplalstom.

Pamaldos už a. a. Antano
sielų )vyk» fiv. Jurgio par. baž
nyčioj sausio 3. 1930, 8 vai,
ryte.
.Visi giminės, drangai lr pa
žįstami nuofiirdžiai kviečiami
atsilankyti J tas pamaldas.
Nubudusį
JANULIŲ ŠEIMYNA.
3437 So. Union Avė,

TEATRAS
3140 So. Halsted St.

Ketv., Pėtnyčioj Ir Subatc
Sausio 2, 3, 4
“BULLDOG DRUMMOND

Ir komedija “GOLFERS”
NAUJAUSIO IŠRADIMO

VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai
Graži Muzika
Del geriausios rųfiloa
^^Plr patarnavimo, gaukit
GREEN VALLEY
■
PRODUCTS
OT Olsells Šviežių klaullalų, sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva

IŠĖJO Iš SPAUDOS {DOMI
DOC. K. PAKŠTO KNYGA

Savininkas

4644 So. Paulina SL
Tei. Boulevard 1889

“Baltijos respublikų politi
nė geografija.” Turinys: Lie
tuvos ir kitų Baltijos respub
likų talpumas, Moderniškosios
emigracijos problema, Tautų;
santykiavimai Baltijos respu- j
blikose, Geografinė aplinkuma
ir civilizacija, Civilizacijos zo-,
nos ir laipsniai, Valstybė ir
teritorija, Baltijos santykiai
su pasauliu ir jos vietą žmo
nijoj.
“R.”

JVAIROS KONTRAKTORIAI

Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng

A H»rdware Co.. dabar perėmė visų
ManJ | savo rankas Ir duos visose Ma
Manio lakose plrmea klesos patarnavtan*.

HARDWARE PAINTS

A WALL PAPER

3147 So. Halsted Street
TsL

i.yvePats

Gražiausias Teatras Chicagoj

5

TREČIAD. IR KETVIRTAD.

Sausio 1, 2

i “THE BATTLE of PARIS”

IŠ PILIEČIŲ KLIUBO

■ -i

REIKALINGAS ■ vargoni*
ninkas. Tinkamiausia, kad at
Marąuette Park. — Lietu-’ .
v ,i
, . itai nepavydėdami, dalin&mies
vių Am. Piliečių kliubas lai-j.
Jv. .
.
,in.
,, sirastų žmogus, kurs dirbtų ir
1 .
......
.'įspūdžiais ir su
Draugo
galėtų vargonininko pareigas
kė priešmetinį
.
t* x
1
.
* susirinkimų,
.
.i
‘ skaitvtojais.
Patartina
vieiti, nes didelės algos negali
kuri atsilankė visas narių .
.
, , .
. ,
,
„7 siems juos pamatyt, kur p.
skaičius
ir atsivedi*
būreli
. ,
. . ,
..
me mokėti.
’ Milius lankysis ir tuos paveikKUN. GELUMB1S
naujų narių.
.
,
_
...
/
J ,,
sius rodys. Jų gausybe ir jie
1910 E. Falls Street
Apsvarsčius kliubo reikalus, i ....
v
..
r
’ i visi įdomus, gražus ir naudinNiagara Falls, N. Y.
buvo renkama valdyba sekan- .
..
,
.
. !gi pamatyti.
tiems metams: pirm. — C. A. T.
. T
. .
„.v.
»
. T Ponui J. Miliui uz jo gražų
Bičiūnas, nut. rast. — A. J.
,
.
.
ISS1RENDUOJA ant antro
’
mandagumų ir parodymų tų
Malinskas, fin. rast, — A. Os.. ,
•
-«T t».
». paveikslų musu namuose, ta- augščio 5 kambarių flatas
keliunas, ižd. — W. Birgelis. .
.. ,.
v.
,,
,
.
, , name širdingų acių. 1929 Me- kampiniame name. Tinka akuEkzekutyvin komitetan dėl .
A
,,
...
tų Kalėdų Šventes ilgai ne- šerkai, daktarui, advokatui,
platesnio
kliubo
v . -• mes, nei musų sve- beauty parlorhu arba šiaip
1
. .. veikimo is- užmiršim
rinkta sekantieji: adv. J. Gri- ...
.....
,
..
„ . n...
-r, z,v
<•«!, mačiusieji savo brangių šeimynai.
sius, C. A. Bičiūnas, P. CiZau- m.
. .
....
JULIUS ŠLICKIS
i
ir
r
i
•
\
tv
•
T,
‘
v
y^
‘
aiškiai
— pa
nkas, K. Behucki, A. Dargis,
.
2150 So. Hoyne Avė.
7
7
° 7 VClKSillOSf?
C. Kel, I). Gricine, A Osk.s
Naa>ėdai.
Tel. Canal 5529
liūnas, V. Bergelis, A. Ma_____________
linskas, Petronėlė Jaksaboga,
aBiriTIIH P
PARSIDUODA geros rūšies
T. F. Bičiusas, V. KavalansiRaIIlSIMAu
grojiklis pianas, elektros švie
kas.
Šis komitetas išsirinko sau A. L. R. K. Fed. Chicagos sos, benčius ir rolės. Pigiai.
6331 So. Albany
valdybų pirmininku — adv. Apskričio mėnesinis susirinTel. Republic 10142
J. Grišių, rašt. — C. A. Bi- kimas įvyks sausio (Jan.) 8
čiunas.
d., 8 vai. vok. Aušros Vartų
Žiūrint į minėto kliubo nu- par. mokykloje,
sistatymų' ir tvarkų, pasirodo,
•
kad šiais metais Piliečių kliu- Katalikų Vakarinių Valsty
bes kils į aukščiausį laipsnį—bių Konferencijos rengimo ko
ir tuomet turės atvirų takų misijos susirinkimas įvyks
prasimušti arčiau prie politi- sausio (Jan.) 8, 1930, 7:30
kos ir Marąuette Parko pilie- 'vai. vak., Aušros Vartų par.
čių gerovės.
'mokykloje.
Taip-gi šis kliubas jau atij
~
■
darė klesę mokinimosi tapti Marąuttte Tark. — Šv. Na
šios šalies piliečiais. Visi kvie zimiero Akademijos Rėmėjų

Vlctory 7341

3518 So. Halsted Str.

it ' į
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc.
Koplyčia Dykai

SIWANTZE, Chihli, Kinija.
— Belgi) misionierius kun. P.
De Beck, 77 metų, ^atžymėtas
Leopoldo ordenu už jo kultū
rinį darbavimųsi misijose per
50 metų.

, Palntėata A Decorators
J. S. Ramancloftta, savininkas

Kampas 4<tn Ir Paulina Sts.
Tel. Blvd. 8108
Nuliudlmo valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausi i slmpatlflkai, mandagiai.
gera*.
ir pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų
dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS

MISIONIERIUS ATŽY
METAS
i

Iš Francijos sostinės
gyvenimo
Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai
nos, muzika, pasaulio žinios.
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

Namų Statymo Kontraktorius
Statau {vairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS

Namų; Statymo

Kontraktorius
4554 So. Rockwell Street

T A X O S.

Norintieji žinoti, kiek kai
nuos jūsų namo ar loto Taxos
už 1928 metų kreipkitės pas

Tel. Boulevard 0214

M. YUSZKA & OO.

PLUMBING & HEATING
Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
A. 0LSZEWSKĮ
Ju kuogeriausia
4444
SO
PAULINA STREET
3241 S. Halsted St. 2nd Floor

čia gausite pilnų informacijų

Savininkas R. Andreliunas
(

Užlaikau visokių
tukalnlų lr sldaorinių daiktų, rėItauatos madoo red>0* P*an1 rolių,
rekordų
Ir t. L
Taisau laikrodžius
ir mutlkos instru
mentus.

«60 West 83rd St.
Telefonas HEMLOCK

Chioago.

tygg

2-RI MORGIČIAI.
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Pggkola euteiklama 1 vleng dleng.
Perkame real eetete kontraktu*.

Intemationl Investment

Corporation
Kapitalas 1500,000.44
3444 RO. KEDZIE AVENUE
TeL Lafayatta 4784-4714

NESPEKULIUOK!
Pirk pirmus mortgyčins ir 6% mortgyčių bonus
ant Chicagos real eatate.

JOHN OUSKA 8C CO.
3S01

W«t Mth Street

