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ĮSPŪDINGA MEKSIKOS 
(VAIKŲ PARAIŠKA

S KANONI 
DNI AME- 
rETOJAI

MIRĖ PROF. COX NEDORAS SUMANYMAS 
PRATURTĖTI

'BILIFJAUS] MEXIC0 . CITY. — Šv. 
Pranciškaus Ksavero šventė- 

1 je Šv. Marijos P. Guadalupe 

bazilikoje, netoli nuo šio mie

sto, suvyko virš 4,900 vaikų 

ir po iškilmingų šv. Mišių vi

si priėmė pirmųjų Šv. Komu

niją.

Buvo bernaičiai ir mer- 

igaitės. Juos i pirmųjų šv. Ko- 

’inunijų paruošė Šv. Pranciš- 

! kaus Ksavero organizacija, 

i kuri. savo skyrius turi visoj 

Į Meksikoj.

; Šv. Komunijų dalinti pa

kviestas Mexico City arkivys

kupas Diaz. Į iškilmes at- 

! vyko keli vyskupai ir daug 

9. — Kad kunigų. Kad vaikų ilgai ne

su atsidė- trukdyti, jie visi buvo pada- 

ir apturė- linti į grupes ir kiekvienai 

javų der-1 grupei kunigai vienu kartu 

išsprendė dalijo šv. Komunijų.

Imlius. Jų rpa Meksikos vaikų tikėji- 

kad vals- .v. ,

. , mo paraiška buvo giliai jspu-
t i r a u * i. w • • w • • «

dingą, ypač siais šioj saly ne-
iovu nuro- >

Įramybes laikais.

MINĖ ŪMASNEW YrQ5RK, saus. 9. — Iš 

Romos apturėta žinių, iš ku
rių patiria^, kad gal šįmet 

bus kanonif&oti (šventaisiais 

pripažinti) ||štuoiii šiaurinės 

Amerikos kųįtėtojai.

Jie yra. kunigai misionie

riai. Visi gįnę Francijoj. A- 

pie 1642 mėtjiifs pirmutiniai at

vykę į šį sąusžemį skelbti E- 

vangelijų irfltonų tarpe. Indi

anai juos nukankino. ,

Chicagoj mirė prof. Henry 

J. Cox, federalio oro biuro di

rektorius. Ilgas laikas sirgu

liavo. Buvo 66 metų amžiaus.

Šiandie Šv. Tomo Apašta

lo liažnyčioje įvyks už jo sie

lų gedulingosios šv. Mišios ir 

po pamaldų laidotuvės.

Žiobiškis. Dekanių kaime 

gruodžio 1 d. buvo vestuvės. 

Apie 12 vai. naktį, kadai ve.s-' 

tuvininkai dar linksminosi, j 
kaimyno Lapelio tvartų įlin

do vagis ir išvedė geriausių' 

karvę. Buvo pakviesta polici

ja, liet vagies nesusekė. Ne

trukus atėjo žinia iš Latvijos, 

kad tenykštė policija karvę 

sulaikė,, o vagį areštavo Ro-, 

kiškio policija. Vagies, pmįb 

rodė, būta Vaidlartų kaimo 18 

ha žemės savininko, kurs bi

jodamas darbo, norėjo pigiai 

praturtėti. “M. L.”

Vilkaviškis. 1929 m. gruo

džio 15 d. Vilkavišky buvo iš

kilmingai minėtas Popiežiaus 

Pijaus XT 50 metų kunigavimo 

jubiliejus. J. E. Vyskupas 

Reinys atlaikė sumų, pasakė 

atatinkamų gražų pamokslų 

ir atgiedojo padėkos himnų 

“Te Deum laudamus.” Drau

gijos dalyvavo iškilmėse su 

savo vėliavomis.

Po pamaldų parapijos salėj 

įvyko katalikų susirinkimas. 

Salė buvo pilnutėlė žmonių. 

Kun. Mockus laikė paskaitų 

apie Jubiliato Pijaus XI nuo

pelnus bendrai ir ypač Lietu

vai. Po šios paskaitos dar ke

li kalbėtojai kėlė didelius 

Popiežiaus darbus.

Išjudintas sveikumo 
departamentas

Trijose Chicagos miesto 

dalyse susekta susirgimai ra u 

plėmis. Miesto sveikumo de

partamentas parėdė šimtus a- 

smenų rauplių čiepais įčiepy- 

ti. Visa eilė gydytojų pakvie

sta kovoti iškįlančių epidemi

jų (limpamųjų pavojingų li

gų).

INIS KON- 
[ARAGUOJNESUTIKIMAI HAGOS 

KONFERENCIJOJ
SUDARO BUDĖTOJŲ 

BŪRIUS MANAGlS, Nikaragua. — 

Gruodžio 31jj© sausio 1 d. Le- 

on mieste netoli nuo čia) į- 

vyko Certfralinės Amerikos 

Eucharistinį!'Kongresas. Abi 

dieni Kongtė^e pamaldose ir 

susirinkimudae dalyvavo ne

mažiau kaip.po 100,000 žmo

nių. Be ki©?; Kongrese daly

vavo 3 • arlatvyskupai ' ir kele

tas vvskupų..

HAGA, Olandija, saus. 9. 

— Karo atpildymo konferen

cijoje kilo rimtų nesutikimų, 

kada Francijos ministeris pi

rmininkas Tardieu prasitarė, 

kad francūzams neverta skai

tytis su vokiečiais svarstant 

atpildymo klausimų. Jis pa

žymėjo, kad vokiečių delega

cija konferencijoj abejoja a- 

pie savo geruosius norus. Bū

tent ji žada abejodama apie 

žadėjimų pildymų.

t
Vokietijos delegacija tuo

jaus pareikalavo tai visa iš

aiškinti ir grųsina apleisti ko

nferencijų. Nežinia, kaip tus

PRAGĖRĖ ARKI.J IR 
VEŽIMĄ

Viešintos, Čiunkių kaimo ū- 

Pagalios susirinkimas Rūta-1 kinink. M., lapkr. 28 d. nuva- 

prašyti J. J. E. E. A ysku- žiavo į Troškūnus turgun. 

j, kad jie reikšdami savo li- i Nusivežė tris pūdus sėmenų 
[ėjimus Šventajam Tėvui, *jr avj. Ligi nakties pragėrė 

•įjungtų karštus susirinki-j Spmenįs jr avį, o naktį ir ar- 

o troškimus. J. E. Arkivysk. klys su vežimu dingo. Ant ry-* 

. Bartoloni, Šventojo Sosto tojaus parėjo vargšas be ke* 
uncijaus Lietuvoje, nutarta purės narno. “M. L.”

MOTERYSTĖS SAKRA
MENTĄ SUTEIKĖ KAR 

DINOLAS MAFFI

SUKELSIĄ
STUSBRITŲ KOLONIJOS TU 

RES NUOSAVUS JSTA- 
TYMUS

įą porą šventasis 
vas palahnlflo

TEISIAMAS BŪVI 
BOLŠEVIKAS

NELAIMĖ SU VAIKAIS 
ĮROPOJĘPaliuosuota 2,153 tar

nautojai
Einant išlaidų mažinimu, iš Burliūnai, Seirijų valsč. Šio 

Chicago miesto tarnybos pa- kaimo naujakurys Novikas su 

liuosuota 2,153 tarnautojai ir žmona išėję prie darbo, tro- 

darbininkai. Tame skaičiuje boję paliko tris vaikus. Likę 

yra paliuosuoti poliemonai ir vieni vaikai, padegė ant kro- 

gaisrininkai. snies esančius linus. Linai su-

----------------------------------------------liepsnojo ir dn vaikai tuoj už-

6 dieną darbas sidegė: vienas jų 6 met., ki-

Kmtomyj,, taizd, tentruo- tas dar tik' 3'4 savoi‘'i,!- Uk’ 

se filmų ' mašinų operatoriai iSsiPtet4 P° na,"‘> 

(vedėjai) darbuojasi įvesti T4vai "u8riž« J”0'4 gelb4t 

sau 6 dienų darbus savaitėje, vaikus. Išgelbėjus vaikus, pa- 

Šiandie jie dirba visas 7 die- sisekė ' ir namas apgesinti, 

nas. '! Vaikai smarkiai apdegė. Šc-

----------------------------------------------štų metų vaikas po 2 dienų

Padidėjo plėšimai mirė; po ilgesnio laiko mirė

Praneša, kad kuomet Chi- ir kitas. Tėvai gesindami pa- 

cagoj sumažintas policijos tys taip pat apdegė rankas, 

skaičius, mieste plėšimai pa- veidų ir plaukus. Novikai y- 

didėję 66 nuošimčiais. ra naujakuriai ir gyvena tik

----------------------------------------------dviese. “M. L.”

Suimti įtariami plėšikai į
Šiaurinėj miesto daly, Chi- i 

cago, policija puolė kelis vie- 

šbūcius sugauti plėšikus. Vie-, 

nam viešbūčių suimta keturi 

įtariami vyrai ir viena mote

riškė. Rasta ginklų.

MASKVA, saus. 9. — Pa

ryžiuje daug sovietams nusi- 

i žengė Maskvos laikinasis ats- 

I lovas Besiadovsky. Jis stai- 

! ga pametė bolševizmų, išsi- 

Į kraustė iš ambasados ir ėmė 
į pulti sovietų valdžių.

I Iš Maskvos i Paryžių pa- 

I siųstas policijos agentas Be- 

! siadovskį parvežti į Maskvų. 

Bet tas ne paikas, jis žinojo, 

kas jį laukia, atsisakė gryžti.

Tad dabar jis teisiamas. 

Sakoma, tokiam “išdavikui” 

mirties bausmė neišvengtina.

KOMUNISTŲ RIAUŠES 
BERLYNE

Apleidus koplyčių jaunoji 

pora tuojaus nuvyko į Vati

kanu ir Šventasis Tėvas pri

ėmė audiencijon ir palaimino 

Į Tos visos iškilmės apvaini

kuotos dideliu pokyliu Kviri 

< HOLY TRTNITY, Ala. — nale.

Čia gaisras sunaikino Šven-' 

čiausios Trejybės Misionierių

Tarnaičių motiniškus namus i 
1 I
lir noviciatų. Nuostoliai siekia?

' apie 150,000 dol. Visi Seserį} j
kongregacijos rekordai žuvo., saus. 9. — Amerikos Darbo

'150 Seserų neteko atatiuka- PVderacijos pildomoji taryba 

mos pastogės. .turi čia posėdį. Be kitko sva-

TOOCHOAV, Kinija, saus.' ---------------------------------------------- Irsto daugelio organizuotų mu

9. — Plėšikų gauja pagrobė pASAUNO VISĄ POLICIJĄ zil.ų likimų.

ir pasiėmė į kalnus Kinijos i ________________ _ j Kaip žinoma, daugely teat-

karo laivyno viršininkų Yang ‘ MUNCIE, Ind., saus. 9. — rų įvairiuose miestuose įtai- 

Shu-cbang ir penkis Fukien'^ miegt<> naujfls majoras sytos mašininės muzikos,t už 

provincijos vyresnybes narius. n i z v • kų teatrų ^savininkams nerri-

SESERYS NETEKO 
PASTOGĖS DELEGACIJA ĮGALIOTA 

MAŽINTI LAIVYNĄ

NEW YORK, saus. 9. — 

Šiandie į Londonu išvyksta 

Amerikos J. Valstybių dele

gacija dalyvauti karo laivy

nų mažinimo konferencijoj. 

Prezidentas Hoover jų įgalio

jo mažinti karo laivynų, jei 

tas būtų reikalinga pasaulio 
taikai.

APTARIAMAS MUZIKŲ 
LIKIMAS

! PENKI ŽUVO SPROGIME

PAGROBTAS KINIJOS 
LAIVYNO VIRŠININKAS

PRIEŠINGAS KONSTITU 
CIJAI ĮSTATYMAS ŠŪVIS PER LANGĄ

MONTPRLIER, Vt., saus. 

9. — Vermont valstybėje iš

leistas įstatymas, kuriuom ei

nant areštuotas girtas žmo

gus turįs pasakyti, kur jis ga

vęs ar pirkęs svaigalų.

Valstybės vyriausias teis

mas šį įstatymų pripažino 

priešingu konstitucijai.

SUIMTA 10,000 SU 
KILĖL1Ų

SHANGHAI, Kinija, saus 

9. — Honan provincijoj vald

žios kariuomenė nelaisvėn pa

ėmusi 10,000 maištininku ka 

reivių.

Nukrito iš 25-ojo atfkšto
Statomo būto Buckingbam 

25-ųjam aukšte ardė pastotus 

darbininkas J. Emnierson. Di

rbdamas paslydo ir žjivo.

PAŠALINTI UŽ VAGILIA 
VIMĄ

URBANA, IU., saus. 9. — 

Trys studentės, dvi jų už va

gystes, pašalintos iš Illinois 

Universiteto.

PINIGŲ KURSAS
PALIUOSAVO 13 GAIŠ 

R1NINKŲ Lietuvos 109 litų .. $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.8, 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 13.98
Italijos 100 lirų 5.23
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.91

LOGANSPORT, Ind., saus. 

9. — Naujas šio miesto ma

joras pašalino 13 gaisrininkų 

ir į anų vietas paskyrė nau

jus.

ŽUVO 4 BRITŲ LAKŪNAI

LONDONAS, saus. 9. -- E- 
gipte susidaužė du orlaiviu 
Žuvo keturi britų lakūnai.
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DIENOS KLAUSIMAI
VYŠKUPAS APIE SPAUDĄ.

frf'"7'

(Įilomios žinios iš Lietuvos 

vidaus politikos gyve

nimo).

Ministeriui 
siunčia I

kurių dieną dėl tecliniškų | 
kliūčių neįdeda, tai skambi- į 
na esą klausdamas, kodėl ne-!

P-
Gavęs,

Pirmininkui. 

“L. A.” Jei

1929. XII 4. šiandien teko
girdėti, kad susprogdintam pi . ... . . „ . .
r, . . . 'atėjo. laip kalba tautininkaiRaupio name prieš put spro- *
girnų turėjo įvykti jaunųjų oficiozo bendradarbiai.

1929. XII 7 d. Tautininkusj 
Neolitanus, kurie buvo suim-! 
ti sųryšyje su sprogimu, pa-1 
galiau “nubaudė”: kalbamai 

1.........—’”•*- ”~1 ’x adau-1

Tuo tarpu Valstybės Tarybos ekzistavi 

mas yra susijęs su išlaidomis, kurios apsunki

na mūsų biudžetų.

Todel labai natūralu, kad kyla'klausimas, 
ar Valstybės Tarybos įkūrimas buvo rimtai 
apgalvotas? Juk aipie tam tikrų valstybės įs
taigų ir jos reikalingumų sprendžiama pagal 
jos kūrybą ir darbus. Tad ir Valstybės Tary
ba dabar aiškiai parodė savo kūrybinę galių 
įstatymų paruošimo srity.

Tur būti dabar ir patys parlamentarizmo vilkų štabo posėdis, kuriamo 
priešininkai ir supras, kad neturėdami par- turėjo dalyvauti pulk. Šteu- 
lamento mes nesulauksime tobulų įstatymų, celis generalinis vid. reikalų 
nors ir susodinsime į Valstybės tarybų visus m-jos sekretorius, metyti, jb-
juristus ir buvusius ministerius.” sai jų šefas. Tačiau sako jo lesų penketų nubaudė

šeima neišleidusi, atkalbinėju- i nistratyviu būdu imi tris me
si ir jisai paskambinęs, kad j nesiūs kalėjimo, o du ištrėmė , • • , ....

----------- ; dėl kokių tai aplinkybių neat-•kuriam laikui iš Kauno. Kau-
Pradėkiine naujuosius metus taip, kaip eisiąs. Gavę tokį per telefonų j niečiai kalba, esą . sprogdinti i 

reik. Padarykime pasiryžimų sudaryti tvirtą pareiškimų, sako, štabas išsi- Įgalima, jei tokios bausmės 
lietuvių katalikų centrų Amerikoje — sutrauk skirstė ir liko tik .sekretorius. ■ skiriamos. Nei cenzūra, nei 

i ti kuodaugiausia draugijų į A. L. lt. K. Fe- Jiems apleidus kambarį už ' komendantūra apie juos jo- 
j iteracijų. Dabar kaip tik yra laikas tuo pasi- keletas minučių spro&ę. Iš to kiu žinių ligi šiol nopralei-1 
1 j ūpinti. kuomet draugijos laiko savo meti-' daroma išvaiki, kad beposė- džia ir neduodu. Tik, matyti, 

nius susirinkimus. Del to čia nebos pro šalį džiaujaučlus norėta išsprog- sųryšyje su sprogimu “Tau-j 
priminti Federacijos 19-tojo kongreso rezo- dinti, tik gal pats Dievas iš- tos Kelių” uždarė. Galimas: 

Į liucijų, kuri taip skamba: gelbėjo keletu žmonių auloj.

ORGANIZUOKIMĖS.

I
Vokietijos katalikai labai iškilmingai 

paminėjo Sv. Tėvo, Pijaus XI jubiliejų. Tose 
i iškilmėse Rottenburgo vyskupas SprolI ragi- i 
no reikti katalikiškųjų spaudų.

“Mes turime būti 'katalikai pilnoje to , 
žodžio prasmėje” — kalbėjo vyskupas. “Ypa- į 
tingai turime remti katalikiškųjų spaudų —

; knygas ir laikraščius. Dažnai yra visiškai ne- 
. galima išlaikyti katalikų tikėjimo‘dvasia ir 
dora, lęai liberalų ir socialistų dienraščiai sten 

ggiasį .tai sugriauti.”
‘Mūsų įstaigos ir kalėjimai vra skaudi i- 

’liustracija blogos spaudos pasėkų”, 
į “Daugelis katalikų namų reikalauja nuo
dugnaus valymo. Ar ilgai dar būsime taip 
nesusipratusiais mokėti savo gerus pinigus 
už tuos laikraščius ir knygas, kuriuose šmei-.

rasi dts* 
Ugų, ■ftllr-

sitarnautume katalikiškai spaudai. Katalikų 
laikraštis turi eiti į kiekvienų katalikų namų, 
bet laikraščiui be tikėjimo ir kuris priešina
si dogmoms ir moralybei, durys privalo būti 
uždą i-y tos”.

Komentarų prie šio teisingo pareiškimo; 
berods, nereikia.

“19 Fed. Kongresas randa reikalingu 
paskatinti visus lietuvius katalikus prie ben 
drojo veikųno, nes katalikų akcija, sulyg Šv. 
Tėvo Pijaus XI daugelio nurodymų, yra pri-
valomas visiems katalikams. Kongresas kons- tos’ 
kituoja, jog Amerikos lietuvių katalikų vei- šė,

ziania w žeminama geriausi ir sve| 
lykai./Jei mes atliktumėm savo jjt

KĄ VEIKIA LIETUVOS TARYBA?

dalykas, kad vilkai jaunieji 
leis vėl kokį laikraštį. Pas 

dabar
kažkoks apatingumas, nesio-
rientavimas, kurių sunku ir 
apibrėžti. Jie vengia kalbų, 
susitikti su kitų pažiūrų stu-

Kiek šie girdai teisingi, kas 
.juos dabar besuvaikys. Pats i tautininkus studentus 
Štencelis pareiškė esu sprogi
mas įvykęs “Jaunosios Kar-

kimo centras-yra L. R. K. Federacija, į kurių štabe 
privalėtų dėtis visos katalikų draugijos, or- ra> 
ganizacijos ir pavieniai žmonės. L. R. K. Fed. 
yni vienintelė organizacija, kuri subendrina 
visą lietuvių katalikų veikimų. j

Todel 19 Fed. Kongresas ragina visų ko
lonijų visas draugijas susiburti į šių A. L. R

’ redakcijoj, o Kita prano
kai! “Geležinio Vilko”

Susitarimo matyti nė- j centais. Jų padėjimas nepavy- 
i dėtinas. .

r •; . • t .< •< j
1929. XII 10 d. “L. Ai

das” vėl be veliamojo. Gali
mas dalykas, kąd jo nei ne-j 
davė. Pastaruoju laiku oficio-Į 
zas labai mažai liečia vidaus 
politiką, o vien vedamuose ra -t 
šė apie užsienio politikų. Ko
dėl jisai taip darė, nežinoma. 
Vidaus gyveninio politikoje 
jaučiama tyla, stagnaeya, jei

1929. XII. 5. Krikščionių 
demokratų partijos tarybos 

i suvažiavimas. Atėjo ir polici
ninkas. Paskambinus vid. rei-

K. tvirtovę, kuriant, kur nėra, Federacijos I 
skyrius, o visur kitur padauginti bendrąjį ka
talikiškųjį veikimų, nes ten yra gyvenimas 
kur yra veikimas, o be bendrojo katalikiškojo

• kalų ministeriui, kad bus svar-
stoma tik partijų liečiu daly

kai, atsakė jisai tuojau atsa- 

; kysiųs. Atsakymas buvo pa- 

i lankus, policininkas išėjo. Iš

J. E. vyskupas J. Pinten, kuriam sėkmingai val
dant Grand Rapids, Mieli., vyskupijų, Šv. Petro ir Po
vilo lietuvių parapija pereitais metais šventė 25>;m. 
sidabrini jubilėjų. • •.' į

■ . ' ■■■■■■■ --------- J- ■ . ..^1=
veikimo lietuvių kolonijos išnyks?’

Prie šios > progos norime prĮnįįit

nuo praeito ‘kongreso -draugus niolJa į 
racijos centrų tik vienų dolerį metinės mokės-, v 
ties, o centralinės organizacijos tik 10 dol. P^jo be vedamojo. Jo vietoje 
Tat, organizacijos ir draugijos be jokių sun- J Kdegramos. Visi teiraujasi ko
klinių gali būti Federacijos narėmis. įiiel? Kaip žinome jisai necen-

Nepamirškinie draugijų susirinkime iškel- izuru°jania.s, tai kas galėjo ve-
ti lietuvių katalikų vienybės reikalų.

i

“f.. Ž.” apie tai rašo:
“Jau daug vandens nubėgo nuo to laiko, 

kai buvo Įkurta Valstybės Taryba, bet kol

provincijos
^edo

buvo atvykę 29

“Lietuvos Aidas” šiandien

jie.liko išstumti. Ateitininkai kai išvesti iš" kantrybės dėl 
neskaitysi tautininkų trėmė- lieka opozicijoj, bet tai būsią! mokyklų ir K. V. C. veikimo 
mų, apie kų neduoda nei ko

KANADOS KATALIKŲ VEIKIMAS.

tormozavirno. Gustainis išdi-?u tokia
mendentūra nei kus kitas ži- j marga vadovybe dirbti. Atsto Ožiai pradėjo drožti pamokslą, 
nių. Įvybės posėdis parodė, kad be esą vyskupai težiūri kunigų,

Studentų atstovybės pošė-! ateitininkų jokia grupė negu-Į kurie politikuoja, esą kunigai 
jais reikia I reikia pagaliau visai atžvil-

dai! g geriau, negu

dis. Tautininkai susitarė su į Ii apsieiti ir sv 
fakultetinėm, žydais ir kai-gimtai skaitytis, 

lys dėl kokių nors sumetimų riaisias, su sąlyga, kad jiems
sulaikė, tik nežinoma kų rašė.'duos vice-pirųiininko vietų.

Deja, ateitininkai sąmoningai!&Us ka'bėjo su p. Gustainiu. u;;lnųojį pozicija nepatinka 
pabalsavo nž žydų ir jų kan-' Kalboje tasai žmogus sako, tautininkams ir jie ieško prie- 
didatas vos 10 balsų gavo ir; kad Episkopatų gali tautiniu-į kabių. Kiek žinoma jau pats 

- - - - _____  Arkivyskupas tarė savo žo-

Į darnųjį išbraukti. Matyti pa-

_______________ Į Kalbama, kad apsk. virši-

Kanados katalikai, vadovaujant dvasiš- -ninkai !sak? Rinktoms savi-
kijai, uoliai rūpinasi darbo žmonių reikalais 
Pastaruoju laiku pradėjo orgftnizuoti darbo

valdybėms siusti telegramas

unijas ii' ūkininkų sąjungas, kad apsaugojus durbininkų reikalais. Del to nenuostabu, kad 

kas mes vis dar nematome josios darbų, j žmones nuo įvairių išnaudojimų, kad užkir- ir Kanados socialistai pakėlė riksmų, esą Ku

tus kelių socialisftams, kurie besidangstydami nados katalikų kunigai skelbia karų socializ-

gražiais obalsiais, prisitaiko prie darbo žmo- mui. 

niu ir juos išnaudoja. ' ;

' Toks katalikų žygis negali patikti sočia-1 Rataliitų Bažnyčiai rūpi visi, luomų žino-

I Nieks Lietuvoje nežino, ar ji posėdžiauja, ar 
neposėdtžiauja ir kokius klausimus ji svars
to, kokius įstatymus rašo. Mes tik žinome, 
kad į Valstybės Tarybų yra paskirti keli žmo-
r,ės, bet kų jie veikia lieka visiems paslap- i lįstų šulams, nes jie visuomet mėgina įtikiu* į nių dvasios reikalai. Tačiau Bažnyčia ypatin- 
timi. i ti minias, kad tik jiems tėra valia rūpintis gai rūpinasi, kad pasauly neliktų nė skriau-

MAMA,

Ant. Stabinsps.

KUR TĖVELIS?
(Pabaiga)

— ♦Stok, kur joji? — pastojęs kelių 
sargybinis klausia. \

— Jūsų viršininkui skubus raštas, 
ramiai atsakė Juozas.

Tuojau sukilėliai apsupo Juozų I’ra- 
Varių ir klausinėjo bene įstosiu“ į jų skai
čių, kiti sakė, gal Ablanmv,- . . us ta imu 
tapęs; Jienis besikalbant grįžo nuo virši
ninko sargybinis ’ ir pareikalavo Juozo 
užeiti štabam Vos Pravarių viršininkas 
pamatė,' tuoj liepė sargybai paimti savo 
“globai” ir laikyti iki paliepimo. Bet 
nepraėjo nė'minutė laiko, kai viršininkas 
Juozui pranešė, kad jis už kalėtos minu
čių būsiąs pakartas — to vyriausybė rei
kalaujanti, — todel, jei norįs, galįs atlik
ti išpažintį.

— Kas?! Mane pakart,! l’ž kų. kų pa
dariau? O Dieve, nejuūgi man ši rudenio

1929. XII. 11. Vienas žmo

giais sutvarkvti, 
moraliniu ir t, t.

— doriniu, 
(taip jisai

pasakė). Matyli Episkopato

džiamųjų, nė skriaudikų. Ypatingai aiškiai, 
tų Bažnyčios susirūpinimų yra išaiškinęs Di
dysis Popiežius Leonas XIII savo encikliko- —

(Bus daugiau)

se.
Taigi, katalikai visur ir visuomet rūpi

nasi darbininkų reikalais. Ir tai-čia nieko nė- 
ja naujo. Jie tuo Bažnyčios uždėtų pareigų 
atlieka.

Amerikoj kasmet padirba 
apie penkis milijonus auto

mobilių.

H ATIMKITE “DRAUGĄ”

mano Agūfeė, mažiukai Poviliukas ir An- 1 rankius, o treti bėgiojo ir teiravosi kas kais savo tėvelio, savo užvadėlio, bet nie- eiti: kada mūsų tėveliai laisvi buvo, tai 
t kas neatsiliepė. Tik staiga be kepurės, j vėl svetimų jungų nešė, dabar mūsų jau-į tani irk as liks be tėvelio. O ne! Tai negali- I ir už kų baudžiamas.

i ma. Ei ponai, kuriai, imkit nuo manęs i Nepraėjo keletas valandų, Juozo Pra- Į apsidrųskęs atbėgo Juozo kaimynas ir
viską, tik mane paleiskit gyvų. Juk esat ! varaus kūnas kabojo po ąžuolo šaka, o ėmė rėkti, šaukti. — Aš kaltas, aš jį pra-

I vaikų tėvai, ai jums nebus gaila žiūrėti I vainos aplink skrajojo ir laukė, kada teks | žudžiau.. Nes aš jį ponui įskundžiau ir
į mano žmonų, kai, plaukus randama, rū
bus draskydama, manęs raudos ir savo 
neįialelę keiks; kai maži vaikučiai šauks: 
“Tėti, tėti!” o manęs gyvo nebus. Ne, 
tai gal tik juok!..

— Sargyba! Pildyk, Jias tau įsakytu! 
— turi ko viršininkas.

Juozas, pamatęs, kad ne juokai ir ne 
gąsdinimai, o tikrybė, puolė ant kelių, vi
sus maldavo, visų užtarymo prašė, ta
čiau pasigailėjimo iš niekur nematė. Mat 
taip vyriuusybės įsakytu; mat šnipu jis 
laikyta, nors neteisingai. Ir Juozas į su
kilėlių bažnytėlę ne pėsčias ėjo, o klups- 
čias. Ir nors trumpas buvo kelias, tačiau 
jam. jau nuspręstam mirti, tas kelias bu
vo ilgas, tai visa gyvenimo kelias, nes 
kol pasiekė bažnyčią, — pražilo, kai pa
vasarį obels žydi.

Dabur stovykloj sujudo, sukruto: vie-
eaulutė šviečia paskutinį kartų, nejaugi ni ieškojo tinkamo medžio, kiti taisė ?-

grobis pradėti...

— Juozien, Juosien, ar girdėjai, kas 
su tavo vyru pas ežerėlį atsitiko? — pa
šiepiamai tarė kuiminku.

— O Jėzau, kas?! — akis pastačius 
užklausė.

— Ir tu niižinui? Ugi kai smarkiai 

jojo, tai plaukai už šakos užsikabino ir 

pasikorė. Laukia, kad nukabintum!

— Kų ji plepa, — atsiliepė kita — 

lenkai pakorė.

— Pakorė?! Kų? Už kų? Mano vyrų? 

O Dieve... ė, žmonės, gelbėkit, vaikučiui 

eikit šian! Einam pas klelamig gal dar 

iš tų nevidonų išgelbės. Gelbėkit, gelbė

kit!...

nekaltai žuvo. Ir kų aš geresnio'padariau! 

Norėjau pabaidyti, o dabar žuvo... O Die

ve, Dieve! — ir puolęs po Juozo kabmi 

eiu lavonu, krimto samanas, nagais dras

kė savo drabužius, kasė žemę, norėdamas 

nusiraminti, Juozui gyvybę grąžinti...

Ne mūšis buvo, ne žvėrys už grobį rie

jos, tai Juosiertė verkė savo vyro, tai kai

mynas keikės blogai padaręs... Tik vaiku

tis, mažasis Antaniukas, ramiai paklau

sė: — Mama, kur tėvelis?

Senai jau buvo tie baisūs laikai, ne- 

bepamena mūsų tėvai, tik seni seneliai 

kalba ir norintiems tų medį rodo, kur 

Juozas buvo pakartas.

Kad senovės padavimai nepranyktų,

nieji to neklausia av gal nenor klausti; 
jie ieško gyvenimo naujų kelių, nors kai 
kurie iš senovės žinyno, iš praeities peno 
sau ieško.

AUKSO MINTYS.

Dabar kilo verksnias, šauksmas, bė- j kai seneliai išmirs, tai aš sumaniau juos 

giojimas ir tolimu kelionė: keliavo ne j rinkti ir visiems rašto kalba apsakyti, 

tik Juozienė, skubėjo ir klebonas, many- j Oi daugel, dar daugel mūsų seneliai 

darnus nekaltų žmogų išgelbėti, Imt nes- žino, ko jauniems nepasakė, tik mūsų jau- 
p€jo. Verkė, drųskėsi motina su savo vai- nieji nesusipranta ir apie garsiųjų pra

keikia, kad kunigus išeitų iš zakristi
jos, reikia, kad jis turėtų su liaudimi arti
mus santykius, reikia eiti į liaudį drąsiai 
ir su atsidavimu.

Popiežius Leonas XIII.

Socializmas supranta, kad tik Bažny
čia gali jam pasipriešinti ir jį nugalėti.

Vyskupas Korum.

(minta neįvedė jokio turtų |>odaliji- 
1110. Dievas niekam nenuskyrė turtų da
lies. Žemė turi būti visų žmonių maitin
toja, turi tarnauti visai žmonių giminei. 
Žemė niekad neturi nustoti buvusi visų 
maitintoja.

Arkivyskupas Jurgis Matulevičius.

i
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f Prašau Į Mano Kampelį LIETUVIŲ PARAPIJOS, GRAND RAPIDS, MICH., ĮKŪRIMO KOMITETAS.

Prof. Kampininkas

Nelaimė! Chicagos sandu r ie
čių principai, .jei kaip pradės 
irti, kai naginių-aptvaros. j

Pastaruoju laiku sandarie- 
čiai susirūpino didele “puz- ( 
le”: ar yra žmoguje siela, ar 
ji amžina ir ar ji gyvena po 
mirties.

Sandariečių “principai”, 

kaip žinote, iki šiol netikėjo, 

kad Dievas yra, kaxl žmogufe 

turi nemirtinų sielų ir kad 

yra užgrabinis gyvenimas. Ale 

dabar pradėjo bijoti, kad kar

tais tie “principai” jų pačių 

neapgautij. Tat ir imasi “mo

kytį” raštininkai “puzlės”— 

sielos ieškoti. Čiupinėja jie 

savo pilvus, žiūrinėja pakau

šius, kulnis, o sielos kaip ne

randa, taip neranda. “Nė

ra sielos”, — sako, jie, bet

dabar, žiūrėk: šliupas bažny
čioj šliubų ėmė. Bostono Mai- 
kio tėvas tapo “neznležinos 
viaros” prokurorum, o Chi
cagos bingoįų fabrikantai ir-gi 
jau atsipalaidoja kristi sta
čiai j “tautiškų bažnyčių”. 
Reiškia, tuo jie prisipažįsta 
turį sielas.

Taigi tas klausimas pas san 
dariečius da tebestovi neišriš
tas, o tuo tarpu Bostono Mai
klo tėvas, savo sielų' radęs, ta
pęs prokurorum visų tų, ku
rie ir-gi atrado savo sielas, jau 
užsakė planus kitam gražes
niam ra udondvariui kokį yra 
pasistatęs seniau skelbdamas 
socializmų, žmonių lygybę.

Kai .kada žmonių tarpe gir

dėti ginčas apie tai; kas pir

miau atsirado: višta ar kiau

šinis!

Panašus ginčas nesenai įvy

ko vienam Francijos miestely. 

Ūkininkė Brinois turguje par

davė vištų, kuri, paėmus pir

kėjai, tuoj padėjo kiaušinį. 

Kįlo ginčas, kam dabar pri

klauso tas kiaušinis: pardavė

jai ar pirkėjai. Susirinkę žmo-

ir vėl abejoja: čiupinėjant, |nės ir-gi pradėjo ginčytis: vie- 

žiurinėjant, pakutenta jų šie- ni laikė vienų pusę, kiti kitų. 

la, gal, kur kitur paspruko. Ginčas perėjo į barnius. Ma- 

Juk ir laisvamanių tėvas Šliuitydama policija, kad iš to ga- 

pas ir visi cicilistų vadai se-'li kilti “revoliucija”, arešta- 

niau sakėsi neturi sielos. O (vo vištų ir kiaušinį.

LABDARYBĖS SKYRIUS

PIRMININKO ŽODIS. . Prašau visų Labdaringosios

Sųjungos kuopų, kad šiuos 

naujuosius metus pradėtume 

su didesniu pasiryžimu dirbti 

labdaringąjį darbų, kad grei

čiau galėtumėm atsiekti savo 

tikslo.

Šiais metais Labdaringoji

Sąjunga turi po savo vėliava

1
Pradedant naujuosius me

tus, turiu garbės pasveikinti 

visus Labdaringosios Sųjun

gos darbuotojus, prietelius ir 

geradarius.

Pirmoje vietoje sveikinu 

1930 m. išrinktųjų valdybų ir 

linkiu jai pasekmingai pasi

darbuoti šios organizacijos 

naudai ir gerovei.

Sveikinu “Lietuvių Šv.

Kryžiaus ligoninės vedėjas —j* 

seseris Kazimierietes ir visų į

į. i
ligoninės štabų, kad Dievas 

padėtų jiems dirbti ir grųžin- 

ti sveikatų, kurie jos neteko.

Turiu už didelę garbę pas

veikinti mūsų geriausių prie- 

telį dienraštį “Draugų” ku

ris plačiai skleidžia mūsų min 

tis ir nuolat ragina remti lab- 

daringųjį darbų. Del to šis 

*' vienatinis lietuvių katalikų 

dienraštis privalėtų lankyti

kiekvienų lietuvių namų.

Taipgi sveikinu kuopas ir 

jų valdybas, linkėdamas ge

riausio pasisekimo.

Šie metai tebūnie Labdarin- 

gųjai Sąjungai vaisingi dar

bais. Mes turime pasirūpinti, 

kad mūsų nuveiktais darbais 

.džiaugtus visa tauta. Daug 

garbės ir mums labdariams ir 

visai mūsų tautai neša 

S ligoninė, o dabar einame 

prie pastatymo reikalingų 

prieglaudų, dėl ko ir ūkį iš 141

akerio nupirkome.

Šiais metais privalome pa

sirūpinti, kad visa skola, 

užtraukta perkant ūkį, būtų 

atmokėta. Kada ūkis bus išmo 

ketas, tuomet reiks rūpintis 
našlaičių ir senelių prieglaudų

’-ltetymu.

sutraukti kuodaūgiausia lietu

vių.

Tat, į darbų!

A. Nausėda, Labd. Sa gos 
pirm.

NORTH SIDE.

6 kuopos vakaras.
Ijabdaringosios Sųjungos 6 

kuopos labai įvairus vakaras 

įvyks* sekmadienyje, sausio 12 

d., Šv. Mykolo parapijos salė

je. Programas bus tikrai įdo

mus. Bus ir šokiai. Prašome 

visų apylinkės lietuvių į šį 

vakarų atsilankyti ir parem

ti labdaringąjį darbų.

Pajūris.

LABDARIŲ PIKNIKO KO
MISIJOS ŽINIAI.

Nuo Kairės dešinėn pusėn sėdi: Simonas Bekoraitis, Martinas Oedraitis, Kazi

mieras Žaleduonis, Jonas Petrulion i s, Juozapas Kurant, Juozapas Matulaitis. Nuo kai

rės dešinėn pusė stovi: Juozapas Sadauskas, Vincas Bagdanavičius, Mykolas Širvins- 

kas, Jonas Barštis, Jurgis Diraitis, Juozapas Burinskas.

gražių darbų, pastatė ligoninę, išgaruoja apie 900 gramų — 

daugybę sušelpė, tai kas būtųjt. y. beveik vienas literis van- 

jei visi lietuviai iš vieno dirb- dens.

tų. Šiandien turėtumėme ke

lias ligonines ir kelias prie

glaudas. Taip sakė kalbėtojai, 

į Ir tais argumentais jie savo 

klausytojus pilniausia į tikri- Į 

no, nes visi į prakalbas atsi

lankiusieji įsirašė į Ijabdarin- 

gosios Sųjungos kuopų ir pa- 

silžudėjo kartu su senais na

riais darbuotis savo artimo 

labui.

Prakalbas rengė labdarių 

kuopa. Daug prie to pasidar

bavo kuopos valdyba, o ypač : 

jos pirmininkas p. Vaiciekaus- 

kas.

Rap.

pietų, Šv. Panelės Nekalto centų į mėnesį. Kalbėtojai la- siems dirbti taip reikalingų

Prasidėjimo par. salėj, įvyko 

vietinės Labdaringosios Są

jungos kuopos prakalbos. Kai 

bėjo gerb. kun. Pranciškus ■ 

Vaitukaitis, p. A. Nausėda ir { 

p. L. Šimutis. Kalbėtojai iš- ¥ 

aiškino labdarių sųjungos nau 

dingumų ir ragino visus būti 

jos nariais, mokant dešimts

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 mėty 

amžiaus

bai aiškiai įrodė reikalų .vi-į labdarybės darbų. Jei nedide- 

siems lietuviams priklausyti lis žmonių — labdarių būrelis 

prie šios organizacijos ir vi- praeityje nudirbo tiek daug

Išrodo ir jaučiasi 20 metų 
jaunesniais įdėję žiedą jau
nystės į sustingusius musku

lus ir sąnarius.
Sustingimas: A, tai pasakyta 

pasaka apsireiškiančio seno am
žiaus. Nė vienas vyras ar moteris 
negali buti vikriais, jaunais ir 
energingais kuomet sąnariai sus
tingę ir muskulus pradeda skau
dėti ir gelti nuo mažiausio jų iš
tempimo.

Bet nenusiminkit — jus turite 
išbandytą ir patikrintą draugą, tai 
patikimąjį Pain-Expellerį su In
karo vaisbaženkliu. Išbandytas 
dėlto, kad šis galingas Linimen- 
tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metų. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesuvylč 
ūmai nepalengvindamas visokių 
skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
Neuraičio, Reumatizmo, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Pain-Expelleris su Inkaro vais
baženkliu tuojaus išima skaudė
jimą ir sustingimą iš girgždančių 
sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarys!

Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo 
panaudokite Pain-Expelleri sulig 
nurodymų. Rytmety atsikelsite 
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus 
Tuoksitės net iš tokios minties, 
kad buk senstate. Apgr.—No. 90A

Antradieny, sausio 14 d., 

7 vai. vak., Aušros Vartų 

par. mokyklos kambary, įvyks 

Labdaringosios Sųjungos cen

tro išrinktosios pikniko komi

sijos susirinkimas. Komisijos 

nariai,^nepamirškite. Ateikite 

visi. Šiame susirinkime reikės 

sudaryti piknikui planų. Pik

nikas, kaip žinote, įvyks lab

darių ūkyje.

PA VYKUSIOS PRAKALBOS

Brighton Park. — Sekma
dienyje, sausio 5 d., 3 vai. po

"SS“

DRAUGO 99

460 m. prieš Kristų graikų 

gydytojas Hippokrates savo 

raštuose persegėdavo žmones 

— šiltose dienose negerti van

dens su ledais.

Iš žmogaus kūną kasdien /

PILNAS EGZAMINAS 
16.00 TIKTAI 16.00
SPECIALISTAS 

1X1(1 nenuaimlakll bet eikit 
M* tlkr» epeclalletg. ne 
■epetyrėlį TlkrM
te profeeoriua.
1um» kenklg. tr 
pmkji pate. po pilno 
nerimo. Jųa autaupyalt laika 
pinigu* Daugaila kitų daktarų 
negaičlo par*)!,M Jum* dėlto, kad 
Ha neturi reikalingo patyrimo, 
radymut imogaua

Mano Kuilio — Bcope —
X-Kay Roeotgeno Aparatas 
tflkus bakteriologllkaa egzamina
vimas kraujo atidengs man tusų 
'Ikras negeroves, tr Jeigu ai pa
imsiu Jus gydyti, tai Jūsų sveikata 
'r gyvumus sugryft Jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu keučtat nuo 
ligų skilvio, larnų. Inkstų, odoa 
kraujo, nervų, ilrdlea. rgninate- 
mo. kirminų, uždegimo larnų, sil
pnų plaučių arte Jeigu turit ko- 
Ug uialaanėjualą. JslkerdJusU. 
chroniškų Ilgų. kurt nepaaldavd 
ast gabiam kslmynos gydytojui 
neatldėlloklt neatėjo paa mana

DR. J. E. ZAREMBA
8PBCIAXJ8TAa 

Inėjlmau Rūmas lild
»• w. JACKSON __ _____

Arti State Gatvė*
Ofiso Valandos: Nuo lt ryto Iki 
' oo pietų. Vakarais nuo i in i 

Nedėliomis nuo IS ryto Iki 1 
po pistų.

METINIS

Sekmadienyje,

Sausio ■ January
10 PIECE COSMETIC 

SĖT $1.97
Thl« Ir a Famotu Vlvanl Sėt and In- 

eludeR faee powd«r. J1.00; Rouge, 75c. 
Tlasue Cream »1.00. Depllatory 
Faclat Antrinami J1.7S, Bath Salt l.aa, 
Tollet Water »1.2S. Perfume IJ.7S, Brll- 
llantlne 71c, Skln Whltener 71c. Totai 
Value Itl.on Apačiai prlce. Jl.»7 for all 
ten plecea to Introduce thla line.

Vardas ............. ..................
Adresas ................... .. ..........
Siunčiame per paltą. COD 

Pinigai grąžinami, Jei 
nepatenkintas.

Bes Van 39O-3tb Avenue, New York
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DRAUGAS Ketvirtadienis, Suusio 9, l93O

netiktai taisyklingai kalbėti ir i lūs, su Dievo ir gerų žmonių 
j rašyti lietuviškai, bet prašinu) pagalba, išmokėsiu. Čia tik 
kimi ir kitų kalbų: lotynų,!turiu priminti, kad vos tiktai 
vokiečių ir prancūzų, o ypa-1 atvykau j J. A. V., jau pra
tintai man, kaipo klebonui, dėjo skolos tirpti, kaip tas 
svarbu, kad jaunimas katali-i sniegus saulėje. Paminėsiu tik 

ūkiškoj dvasioj eina mokslų, tai du stambiausiu aukotoju, 
Todėl, galima turėti vilties, būtent Philudelpliijos. klebo- 
kad, užbaigę mokslų tokioj nas kun. Kaulukis — 500 dol. 
mokykloj, bus netiktai geri ir Marijona Sudoniutė iš Broo- 
tėvynės 'piliečiai, bet ir geri

inas toli nelygus visose vals
tybėse. Kai-kuriose valstybėse 
geležinkelių yru daug, kitose 
— mažai.

J šios šalies geležinkelius

tu metų atlikta milžiniška pa
žanga ir į geležinkelius įdėta 
milžiniški kapitalai. Bet pra
ėjusiais dvidešimts metų ge
ležinkeliai neprailginti. Kaip
1910 metais via buvę 250,000, vj>a jj^ta virš 25 bilionai do- 
mylių, tarp ir šiandie tas *kai-[,eriy' kapitalo. Tad naujnU 
cius nepastumėtas pirmyn. suliejimų planais daug inte- 

Sulieti geležinkelius kru-j resuo;asį didžiosios bankos.

ŠV. PETRO IR POVILO LIETUVIŲ BAŽNYČIA Grand Rapids, Mich.

ŠVĖKŠNOS GIMNAZIJOS REIKALAIS
(Pabaiga)

J. E. prezidentas ir Švieti
mo Ministeris viešai man ir 
visiems, kurie darbavosi prie 
rūmų pastatymo, padėkojo ir, 
savo dėkingumų pareikšda
mas už Lietuvos švietimo dar
bų. Respublikos prezidentas 
apdovanojo mane antro laips
nio Gedimino ordenu.

Po pašventimo iškilmių 
Švietimo Ministerija suteikė 
Švėkšnos “Saulės” gimnazi
jai visas teises valdiškų gim
nazijų ir leido vystytis iki 
astuonių klasių, kad moki
niai, užbaigę jų, galėtų gauti 
diplomus ir stoti Į universite
tų, Lietuvos ar kitur; da Švie
timo Ministerija paskyrė 25,-w
000 litų pašalpos numokėji- 
inui skolų užtrauktų statant 
gimnazijos rūmus, bet anų 
laikų “diktatorius” p. Vol
demaras tos pašalpos nepat
virtino ir pinigų negavome.

Didžiausias vargas buvo su 
gimnazijos išlaikymu, t. y. ap-; 
mokėjimu mokytojams už 
mokslų, aprūpinimu mokyklos^ 
kuru ir apmokėjimu gimnazi-' 
jos sargo. Socialistinė valdžia! 
davė pašelpų tiktai keturioms 
žemesniems klasėms, o ankš-' 
tesnioms klasėms reikėjo pa-' 
sitenkinti tiktai pinigais, ku-1 
riuos sumokėdavo moliniai 
už mokslų, 'bet to užtekdavo 
tiktai keliems mėnesiams ap-1 
mokėti mokytojams algas,! 
paimti gi pinigų nebuvo iš 
kur, nes viskų, kų surinkda-1 
vau, turėjau Įdėti į rūmų sta-j 
tvbų ir mokėti nuošimčius už' 
užtrauktų skolų. Dėka tiktai i 
mokytojų pasiaukojimui gale-' 
jome tęsti mokslų, nes nega- j 
Įėjome mokėti pilno atlygini-1 
mo mokytojams. Kreipėmės į 

mūsų valdžių, kad suteiktų 
pašalpų visoms klasėms. Val
džia, matydama mūsų pastan j 
gas, kad tiek vargo dėjome: 
statant gimnazijos rūmus, J 

pirm Kalėdų (1929 m.) paža-' 
dėjo duoti pašalpa visoms1 
klasėms. Tas yra labai didelė Į 
pašalpa, nes valdžiai priseis j I 
duoti pašalpos visai gimnazi ' 
jai apie 80,000 litų, t. y. 8,- 
(XX) dol. į metus.

Suteikdama tokių pašalpų 
mūsų gimnazijai, valdžia pa- Į 
rodė tikrai prielankumų niū-l 
sų mokyklai, nežiūrint, kad ji 
yra “Saulės” draugijos.

Be to, Lietuvos valdžia, no

rėdamas kari Švėkšnų leng

viau pasekti Klaipėdos krašto

gyventojai, ir Klaipėdos kraš
to .jaunimas eiti mokslų lietu
viškoje gimnazijoje, pradėjo 
dirbti puikų plentų nuo Klai
pėdos krašto sienos iki Švėkš
nos. Jau pusė darbo atlikta. 
Šiais metais plentas bus už
baigtas. Totjel, dėka mūsų 
valdžiai, turėsime geriausi ke
lių iš Švėkšnos iki Klaipėdos, 
taip kad automobiliu važiuo
jant galėsime per vienų valan

čių nuvažiuoti į Klaipėdų. Tas 
; plentas valdžiai kainuos apie 
800,000 litų, bet Švėkšnos valš 

į riaus gyventojui iš savo pu- 
isės nemažai prisidėjo prie to 
plento: dalį akmenų pristatė 
be atlyginimo.

" ■ 

Aš džiaugiuos matydamas, 
kaip Švėkšha po gaisro gra
žiai atsistatė, kaip vietoj ma
žų namų, yra dabar gražūs 
gimnazijos rūmai, kur vaikai 
netiktai turtingų tėvų, bet ir 
biedniausių kumiečių sūnūs ir 
dukterys gali eiti mokslus, nes 
gimnazijoj nedaroma skirtu- 

•mas tarp mokinių. Visi lygūs, 
iPavyzdžiui, mūsų gimnazijoje 
'yra sūnus vietinio grafo Fla
terio, kurs gimnazijai pavedė 
savo gražiausio parko dalį. Jo 
suims eina mokslų kartu su 
dvaro kumiečių vaikais. Čia 
yra gražus- demokratizmas; 
ir da gražu, kad vietiniai dvar 
poniai nesiunčia savo vaiku i 
Varšuvų, bet čia, vietoje, lie- 
Įtuviškoje mokykloje lavinasi,

klyno — 100 dol. Apie kitus 
paminėsiu kitų kurtų. Tuo 
tarpu reiškiu visiems gerada
riams didžiausios paJėkos ir 
negalėdamas kuo kitu utsidė- 

atsilyginti

ivmn — į didesnes sistemas, 
nėra naujas dalykas. Tas su-

Jos nuodugniai patikrina tuos 
•planus, ar kartais tos atmai-

'Bažnyčios vaikai.' *
Jau turime nemažai moki

nių, kurie mokslus ėjo Švėkš
nos gimnazijoje, o šiandie yra 
i darbuotojai tėvynės ir bažny-įkoti; stengsiuos 
čios gerovei; iš tos mokyklos!maldomis.

Imanymas yra pažymėtas Lscli nos negali kenkti kapitalui. 
!— Cummins susisiekimo Įsta
tyme, išleistame 1920 metais.

I'l'uo Įstatymu prekybos komi- 
įsijai duota laiko tų klausimų

Japonijoje suflerius ne 
skambina prieš pakeitimų de
koracijos, tiktai, kaip gaidys

turime, kunigų, vienuolių, i 
mokytojų, medikų, juristų ir j 
t. t. Taigi matome vaisių tos, 
mokyklos.

į Džiugina mane da tas apsi
reiškimas, kad ir amerikiečiai 
lietuviai įvertina ihūsų gimna
zijų, nes kiti parvežė savo vai
kus Į Lietuvų leidžia juos Į 
Švėkšnos gimnazijų; kiti ža
da šj pavasarį savo vaikus
siųsti, o yra ir tokių kurie pežinkelius sulieti į 21 siste 
neturėdami savo vaikų duoda, mų.

Ilėšų neturtingiems mokiniams, 
kad eitų mokslų gimnazijoj, 
o paskui ir aukštesnius moks
lus. (Tokių geradarių yra

Prel. J. Maciejauskas,
6807 Washtenavv Avė., 
Chieago, III.

ŠIMTMETINĖS SUKAKTU
VĖS.

|c-iliau apsvarstyti ir su.iai-y-, ,|žgiwtoj ;ir tuoj kiekvienas 

jli atatinkamus planus. ;ŽSno- kaiį ,)us koki atmailw.

Be to, kai-kuriose šalies da-ines gaidys gieda. 
.... |jlvse jau seniau visa eilė gele---------------

zinkelių sulieta (sukonsoiiduo Vennonto valstybėj vyriau- 
ta). 'siu natūraliu turtu yra grani-

Šiundie geležinkelių ilgu-'tas ir marmuras.

Amerikos Jungtinių Vals
tybių tarpvalstybinė prekybos 
komisija andai iškėlė sumany
mų, kad visus šios šalies ge-

Cliicagoje ir kitur).
Todėl aš džiaugiuosi, kad

! mano vargas niekais nenuėjo 
i ir manau, jog ir Jūsų, brangūs 
[geradariai ir geradarės, kurie 
prie gimnazijos rūmų pastaty

mo prisidėjote, aukos atneš
gražių vaisių. *

Negaliu čia užtylėti skolų,
užtrauktų statant gimnazijų,

'bet turiu vilties, kad tas sko-

ŠV. PETRO IR POVILO BAŽNYČIOS VIDUS.

Jei šis sumanymas susilauk
tų reikalingo palankumo ir šį
met butų tuo klausiniu dirba
ma, tai butų tikrai pažymėti
nas dalykas. Nes šįmet sueina 
šimtas metų, kaip šioj šaly 
pradėta išvesti geležinkeliai.

] 830 metais šioj šaly buvo 
vos 23 mylios (angiškos inai- 
lės) geležinkelių. Tų geležin
kelių bėgiai didžiumoje buvo 
mediniai. Šiandie šaly yra 
250,000 mylių geležinkelių su 
plieno bėgiais — naujoviniais 
bėgiais, kuriais kasdien lekia 
greičiausi traukiniai if 
kasdien vežanios didžiausios 
sunkenybės.

IŠ to aišku, kad vienu Šim-

LIETUVIŲ VALANDA
EDĖLDIENI4

Iš Stoties
WCFL 970 KilocykBes

Nuo 1 iki 2 po pietų

Iš Stoties
WHFC 1420 Kilocykles

Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite 
Šiuos Programus Rengia

JOS. F. BUDRIK, tat.
3417-21 So. Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705

WAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
Parašome namų, rakandų, autų, langų, gyvasties ir sveikatos apdraudų (in- 

suranee) geriausiose kompanijose.
Parengiami, parašomi ir užtvirtinami lietuviški dokumentai ir įgaliojimai dėl 

atsiėmimo, valdymo, rendojimo ir pardavimo žemės Lietuvoje.
Parengiami ir parašomi įvairus angliški dokumentai, t. y. dytai, kontraktai, 

testamentai, įgaliojimai, notos, turto perrašimai, ir visi kiti dokumentai.
Parduodami ‘Money Orders”.
Priimami teksų, gasos, elektros, vandens ir kitų bilų mokesčiai.
Siunčiami pinigai Į Lietuvų ir Lenki.įų per paštų ir per telegramų. 
Skolinami pinigai ant pirmų ir antrų morgečių; parduodami pirmi morgečiai; 

perkami kontraktai ir antri ir pirmi morgečiai.
Parduodami ir išmainomi namai, žemė ir ūkiai.
Musų raštinėje yra atsargiai ir tvarkingai vedapiu lietuvių spulka. Joje su

dėti pinigai atneša gražų pelnų. Visi prašomi prisirašyti.
Patarnavimas visuose reikaluose teisingas ir kuogeriausias.

Waitches Bros. £orp.
52 E. 107th St. Kampas 107 ir Michigan Avė. Tel. Pull. 5950

Raštinės Vai.: Kasdiena nuo 9 ryto iki 9 vakare; ketvergais iki piet. Sekma
dieniais ir Šventadieniais uždaryta.

tubby Wbat s a Few Handred Points to Spider.
TEAH,80T KOVJO'VA VtAJOVO IF HPVCK ' 
HADAjTA STOLE THE 8AI.V. \wC 
VMOGLDAOTA HADE 103 POlfOTS 
A Nė VMOKi THE. ? —
AAiVeODV IF A1O80DV
VJ 1*0*5 IT® A TIE SO AFTER.
TrtlS Tov» eeiTER VoAlT 'TILU
7HEGAME S OVEfZ 6EFO1EE TOU , 

AUOUKt Te. L u IK) PeoPtE T'VOOAPy
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LIETUVIAI AMERIKOJE D A K 1
■ u.-11 - -------

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos: l» Iki 12, 1 iki t 

dieną. tr 6:80 liti 9:80 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ 
Netoli 44th Street Chicago Iii.

pranešimas

DR. M. T. STRIKOL
l Rea Tel. Mldway SI1Ides atvažuos p. J. Brazaitis 

su žymiausiais dainininkais 
ir dainininkėmis. Po progra- 
mo bus lietuviška muzika, ku
ri visus linksmins. Prašome 
nepamiršti.

Kvieslys.

DR. R. G. GUPLER
WEST PULLMAN, ILL

Trumpos Žinelės.
Sekmadieny, sausio 5 d. pas 

mus lankėsi žymus svečias, 
gerb. pralotas J. Maeiejaus- 
kas, ką tik iš Lietuvos atvy
kęs. Per abejas Mišias paša 
kė gražius pamokslus. Be to, 
gerb. svečias pažymėjo, kad
trumpoje ateityje mūsą para- l“p J“1?“*',”’’ F*‘ jkinią McKinley Park svetai

misijas. Labui hirasyti prie . aitė 39 gatvės ir Weštėni
bus sausio 10 d., 6:l<> vai. f . j ’ 1 Avenue.

_____ , vakare. • ,
1 Visi .nariai prašomi kuo 
skaitlingiausia atsilankyti ir

■ Sąjungos Centro raštininkė 
p. M. Vaičiūnienė. Ji Jauname 
tės pamokina, kaip veikti. Nu
sitarėme turėti veikalą, kurio 
pelną skirsime parapijai.

Baigiant susirinkimą, ga
vom kvietimą į “partę” pas 
ponią O. Rašinskiėnę, 1639 S. 
50 Avė. ir kad visos jauna-

SUSIRINKIMAS LIETUVOS 
VYČIŲ 36 KUOPOS.

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
atidarė antrą, ofisą (au Dr. Laurai
čiu — "IrSuj Belsklo-Rakščlo aptie- 
kos) po nr. 2421 West Marųuette Hd. 
Valandos: buo 2 iki 4 po piet. Tol. 
Pręspoct 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj:
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nvn iofiao 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7 820 
Ros. 6641 S. Albany Avė. Tel. Tros- 
pect 1930. Nedėiomls tik pūgai su
tarti.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-taa Street 

Telef. Canal 1713-0241 
Valandos; 2 iki 4 p. p. Panedėllah 

tr Ketvergais vakare

Tel. Virginia 0030 
Rezidencijos: Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS

pi joje duos 
laukiame.

Šiandie, sausio 9 d., 8 vai.
vakare Lietuvos Vveių. 36 kp., metės sąjungietės atsivestų; T> 5 , . d„ , . . . . įBrighton Park. laikys susirin-tas drauges, kurios nori pri-f. .

M ūsų parapijos trustistas, | 
vienas uoliausių darbuotojų' 
ir žymus geriems tikslams au- j 
kotojas, tai p. Antanas Žit-: 
kevičius, pasitikęs manė sa
ko. “Jei gerai nežinai, tai 
nei nerašyk. Westpullnianie- 
čiai Kalėdų dienoje savo baž
nyčios reikalams* sudėjo aukų

Jaunamečru koresp.

Iš LIETUVOS KONSULA
TO CUteAėOJE,

atsivesti naujų lianų.
Korespondentas.

Sie asmenys gyveną 
rikoje yra ieškomi:

Puieikiai Antanas, Ona, A-

Aiiie-

$809.75, ne $621.00, kaip ra- nastazija ir Jurgis. Kilę iš Tei
gėte “Draugo” 307 numery

je, aprašydamas Kalėdų' Įs
pūdžius”. Man, žinoma, pri
siėjo atsiprašyti ir dienrašty
je “Drauge” paskelbti.

Mūsų senas tparapijooas ir 
veikėjas p. Matas Kiupelis 
labai sunkiai serga plaučių 
uždegimu. Ligonį prižiūri dr. 
Krussė. Linkime p. Kiupeliui 
greitai pagyti.

ŠV. Teresės choras, kuriam 
vadovauja p. V. X. Medonis, 
visu smarkumu rengiasi prie 
antro šiame sezone koncerto. 
Koncertas įvyks vasario 2 d., 

f parapijos svetainėje. Šį kartą 
choras išpildys vieno veiksmo 
operete “Kuprotas Oželis” 
su dainomis ir muzika. Be to, 
mūsų p. V. X. Medonis pri
rengs chorą su gražiomis: dai
nelėmis kur ims dalyvumą ir 
skaitlingas choras. Bus dide
lis “surpraizas”.

Kap.

šių. Gyveno Chicagėje.
Rekašius Baltromiejus. Ki

lęs iš Žarėnų vai., Telšių aps. 
Prieš karą gyveno Chicagoje.

Ramanauskai Vadas ir Juo
zas. Kilę iš Vendžiogalos vai., 
Kauno aps. Prieš karą gyve
no Detroite.

Aukščiau išvardyti asme
nys yra prašomi atsiliepti, ir 
kiekvienas kas ką nors apie 
juos žinotų yra prašomi su
teikti žinių. Bet kokia žinia 
bus brangiai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas,
Boom 1032 
608 S. Dearbom St., 
Chicago, BĮ.

Prancūzijoj, Staffelsteine, 
yra seniausia liepa, turinti 
1,000 metų.

Tel. Vlctory 6279

DR.G.SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PECIALISTAS

Ofisas tr Akinių Dirbtuvė 
3265 S. Halsted Street

Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12 
2-ras Ofisas 4191 Archer avė. 

Tel. Lafayette 5820

“SARGYBA”

JUDAMIEJI PAVEIKSLAI.

Tel. Wentwortb 3(KX)
Rez. Tel. Stewart 8191

OR. H. BARTON i
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
2 iki 4 ir 6 iki 8 v. v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisus 3413 Franklin Blvd. 

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

i
OflHO Ir Res. Tol. Boulevard 5913 t

DR. A. J. BERTASH
1,464 SO. HALSTED STREET 

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

Rea 8201 8. WALLACE STREET

Ofise Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

ŪR. A. L.YUŠKA

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė do. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Kezldenclja 2369 So. Leavltt St. 

Tel. Canal 2330
Valandos: 3-4 po pietų Ir 7-9 v. v 

NedelloJ pagal susitarimą

Ofiso Tel. Vlctory 3687
Of. ir Res. Tel. Hemlock 217 4

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED 8TKEET 
Antras ofisas ir Rezidencija

<504 S. AKTESIAN AVI
Ofiso Vai Nno 9-12 rytais- nuo T-t/ 
vak. Antro Of. Vai.; Kuo I-l po 
piet: Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal <764 Republlo 8404

ADVOKATAI

“Sargyba” duoda populia
rių straipsnių iš įvairių mok
slo sričių, supažindina skaity
tojus su naujaisiais mokslo 
laimėjimais ir išradiamis.

North Side. — Lietuva ju-. 
(lamuose paveiksluose bus ro
doma šį vakarą, 9 d. sausio,

CICERO, ILL.
Jaunam^čių Sąjungiečių vei

kimas.
Įvyko susirinkimas sausio 

5 d. Susirinkimą atidarė mal
da pirmininkė. Perskaityta 
nutarimai ir iššaukta valdy
ba. Susirinkimas buvo skait
lingas. Prisirašė šios naujos 
narės: O. Stancikaitė, B. Cer- 
kus, M. Bartasius, O. Lapins
kas, S. Meškauskas, A. Le
vickas, V. Jasevičius, T. Dė- 
dinskartė.

Atsilankęs gerb. dvasios 
vadas kun. H. J. Vaičiūnas 
patiekė mums gražių pamoki
nimų. Užkvietė, kad vasario 
16 išsimokintume mažą veika
lėlį, nes bus apvaikščiojimą 
Lietuvos neiprikl. diena.

Atsilankė ir gerb. Moterų

<<<

T1 ——

■Ag
MAOK OOOD wlth

miniom!

Šame Price for Over 
88Wl

Z$MUMMaortfX
— p-nnmw<iwif 

EMctonf
MILLIONS OF POUNDS 

USKD BY OtIB COVttNMINT

OFISAS

.1900 S. HALSTED STREET
NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.
{Valandos: prieš pietus pagal sutartį 
Namuose 1-4 po piet. ofise 6-8 v. v.

A. A. OUS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolfk 0331-0332 Vai. 9-6 

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

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

Pėtnyčios

JOHN B. BORDBN
. .t-

(John Bagdziimas Bordea) 

ADVOKATAS
106 W. Adams St. ftra. 2117

TelepZmee Randolph 0717

2151 W. 22 St. 6 iki 9 rak.

j Tel. Hemlock 8161

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

3485 VVest <9 Street 
Vai.: 9—13 ryte. 1—4 p. p. 6—9 

v, v. Nedėlioj susitarus.

A. L. DAVIDONIS, M. B.

Teleph. 
le: 4 iki • ryte

Rooeeve
yte<«l.

eit MM 
Repnb. MM

Ofiso Tel. Vlctory <891 
Reaidencljob Tek Diesel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Vaiku ir visu chronišku ligų

ofisas 8103 So. Halstel St. Chicago 
arti Slst Street

e

VALANDOS: 1—3 po piet,
7-8 vak. Nedėliomis ir šventadieniais 
10-13.

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Waehlngton
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-4. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedrle 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas Ir Chirurgas

4910 So. Michigan Avenue 
Tel. Kenwood 5107

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

REZIDENCIJA 
4728 W. 13 PI. 
Tel Cicero 2888

OPTEMITRISTAI

Sargyba” plačiai rašo 
sveikatos klausiniais, pataria, 
kaip apsisaugoti nuo įvairių 
ligų, kaip pačiam susirgus pa- j 
sigydyti pailginti gyvenimų...'

'“Sargyba” kovoja su įvai-!✓
riomis dvasios negaliomis ir1 
gyvenimo nenormalumais, k. 
a. bedievybe, girtavimu, iš
tvirkimu ir t. t.

“Sargyboje” skaitytojas 
randa įvairių žinių ir apžval-

JOHN MINSKAS
lietutis advokatas

2221 Wcst 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va-j 
kare. Seredomis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

TeL Lafayette 3315

DR. K. NURKAITIS
Ezaminuoju akis ir prirenku akinius

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

DR. VAITUSH, 0. D.parapijos svetainėj. Paveiks
lai labai įdomūs. Juos pereitą 
vasarą pagamino p. J. Milius.
Paveikslai apima visas Lietu
vos gyvenimo sritis. Del to
kiekvienas galės pamatyti sa- S4 iš mokslo, meno, politikos 
vo gimtąją šalelę. Patartina ir visuomenės gyvenimo, 
visiems northsidiečiams pasi-i “Sargybos” kaina; metams 
naudoti šid proga. Pradžia 7 G lit.,- pusei metų — 3 lit., 1 
valandą vakare. Prašomi nė-'»«n»ris 15c. Užsienyj dvigu- 
sivėluoti. bai brangiau.

___ :________  i Metiniams skaitytojams duo
Labdarių 6 kuopa rengiu da priedų “Laimės” kalen- 

gražų vakarą, 12 d. sausio, ddrius ir loterijos bilietas. 
Programa bus labai gera. Ją Adresas:
išpildys netik vietiniai daini-
n inkai, taipgi ir iš VVest Sį-

“ Sargybos” Adm. Kaunas, 
Liaudies Namai.

NAUJOS BAlNUS
LIAUDIES DAINOS MIŠKAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS

1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c
2. Kur giria žaliuOja-O kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c
3. Ko liūdi mergužėlė?-Oi eičiau, eičiau (Ąiišram Chorui) 30c
4. Aukštas krčantas (Tenorui soito) Aukštas kalnas duetas 30c
1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorai) . ..................... 30c
2. Atskrido povialė-lr sukliko antelė (Chorui) ............ 30c
3. Oi, žalia, žalia-Augau pas močiutę, (Chorui) ............ 30c
4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c
5. Oi, tu dziemc-dziemedeli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
6. Oi, broliai, brdiai-Morgytė Mano (Chorui) ......... 30c
7. Einu per dvarelį-Zalioj girelėj, (Chorui) ...............  30c
8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ............ 30c
9. Vai augom, augom Jau sauhitė leidos, (Chorui) .... 30c
10. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c

Daugiau perkante duodame nuošimtį. 
Reikalaukite tuojau

“DRAUGAS* CG.
2334 S. Oakley Avenue, Chicago, Illinois

JUSEffl J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS

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

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockwell Street 

Telef. Republie 9723

J. P. WAffGHDS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampui Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto Ofise Pagal Sutartį: 
127 N. Dearbom Street

Rooms 826 lr 636 
Tel. Franklin 4177

Telephone Central 66X6

F. W, CHERNAUCKAS
* ADVOKATAS
184 North LaSalle Street 

CHTCCAGO, ILLfI<OI8
Nuo 6:86 Iki 6 vai. vak. 

acal Offloe; 1600 So. Union Ava
Tel. Roosevelt 6710 

Vai. nuo 0 Iki 0 vai. vak.

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law 

ADVOKATAS 

3112 South Halsted Street 

Tel. Victory 2394 

Chicago, III.

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4648 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

DR. Ai RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR CBSTETItIKAS

Gydo staigias lr chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų ir vaiky

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis tr seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5798

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 tki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

Nedėliomia • 
Susitarus

Phone Armitage 2 822

DR. W. F. KALISZ
1145 MIbWAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 Iki 8 P.
Suredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

DENTISTAJ

DR. A. J. DIKSELIS
DENTIS1AS

Ofisas: 46-03 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Blvd. 9459

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

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

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtemjpmg kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu
mo, ekaudomg aklų karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystą.

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

Speciali atyda atkreipiama moky. 
klos vaikučiams

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 
13 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Office Boulevard 7042

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavitt St.)

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

25 METĮĮ PATYRIMO
9

Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOME TEISTAS

Boulevard 7589 
Re

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 6 ryto Iki 8 vakare

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHI KURO Ak 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 VVest 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 1X23 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republlo 7846 
Valandos 1 — 14 7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 13 ryto

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Milivaukee Avenue
Utarninke, Ketverge, Subatoj 
Nuo 10 ryto Iki 8:30 vakare

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

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 66 59

DR. P. Z. ZALATOIKS ~
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesiąn Avė. 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

OR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S. Asiiland Avė.
SPECUALISTAS

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

platų: 7—8:86 vakare 
Nedėliomis 16 iki 11 

TELEFONAS ULDVVAY 2860

Tel. Boulevard 1401

DR. Y. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas lr Akušerla

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

7—9 vakare

DR. HERZMAN
14 RUSIJOS

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Gerai lietuviams žinomas per 26 
■ketus kaipo patyręs gydytojas, eMŽ- 
rurgas lr akušeris.

Gydo staigias ir chroninis 
■asvyrų, moterų lr vaikų pagal na 
Jauslus metodus X-Ray lr kitokį 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
IJetoll Morgan Btreot

1025 WEST 18 STBEBT

8f
f F

VALANDOS: Nuo 16 — II pietų fs 
nuo 6 iki 7:39 vai. vakare. 

Hemlock 7661 Tel. ofiso Canal 3110 Rea 8o. «hore 
2288, arba Randolph 6806.

Ekspertas tyrimo aklų lr pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Arenos
PMtt Bldg.. kamp. 18 Bt. 1 oukitaa 

Pastebėklt mano Mkabaa
Valandos noo 6:36 ryto Iki 1:36 va
karo. seredomis nno 6:86 Iki IS v. 

ryta. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.

/ rneae Oaaal 6611

Phone Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
HETrVE DENTISTF

X-Ray
2187 8. CICERO. AV. CICERO. ILL. 
Valan.loe: 9 12 A M. 3-6, 7-9 P. M. 

Trečladiena pogBl sularkna

DR. MAURICE KAHH
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVEl

Tel. Yards 0994 ’
Rezidencijos Tel. Plos* I1M

VALANDOS:
Nuo 10 Iki II (Menų,
Nuo I IU I po Pietų,
Nuo 7 IU » vakare. ?
Nedėl. nuo 10 Iki 13 dieną
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GRABORIAI: CHICAGOJE WEST SIDE ŽINIOS.-

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 

Paturnnuja laidotu
vėse kuopigiausla. Itet 
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 
Arba 2516

2314 W. 23rd Plaee 
Chicago, Iii.

FEDERACIJOS VEIKIMAS.

Simpatiškas — 

Mandagus —

Geresnis ir Piges

nis už kitų patar 

tiarimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGKABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Ave.

Tel. Yards 1741 ii 1742 
SKYRIUS

4447 So. Falrfleld Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 40 Ct. Cicero 
Tel. Cicero 7794 

SKYRIUS
2201 Auburn Avenue 

TeL Boulevard S201

J. F. MOŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
tr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų 12- 
dlrbystės.

OF’SAS
(42 West 18 St 
Tel. Canal 2174 
SKYRIUS: 2288
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Kasų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
■•Brangus, nes neturi
me išlaidų užjaflfemul 
•kyrlų.

Nauja, graži k» 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Kės sutei
kiam manda
gų, draugiška 
patarnavimų
Patarnavimai- 

visose Chlca 
gos dalyse 1* 
priemiesčuoee 
Grabai pigia
net už $25 

OFISAS
(338 South

Halsted Si
Vlctory 4088- 

88

<424 So. Rockwell SU 
virginia lite

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS ir

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKUDAS,
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Hoose vei t 7532

Dievo Apveizdos Par. —
Praeito penktadienio vak. įvy

ko Federacijos 15 skyriaus me 

tinis susirinkimas. Dalyvavo 

11 draugijų atstovai, kurie su

mokėjo savo draugijų mokes

čius j Federacijos Centrų. Tai 

gi dar liko tik dvi draugijos, 

kurios ikišiolei nepriklauso 

Federacijai, bet nėra abejo

nės, kad ir jos neatsiliks. Fe

deracijos skyrius pasiryžo šį

met daug pasidarbuoti Bažny

čios ir tautos reikalams.
I

Visų pirma nutarė iškilmin

gai paminėti vasario. 16 d., 

surengiant patrijotinį vakarų 

su gražia programa. Šito va

karo pelnų nutarė paskirti1

labdarių kuopos naudai. į
i

Toliau nutarė pasidarbuoti 

del rengiamos Vak. Valstijų 

Liet:-Kat. Konferencijos, kuri 

įvyks mūsų svetainėje vasario 

23 d.

Pagalios nutarė remti savo 

kolonijos tų draugijų įvairius 

darbus, kurios priklauso prie 

Federacijos.

Mėnesiniai susirinkimai bus 

laikomi pirmų penktadienį va 

karais, parapijos knygyno 

kambaryje.

Skyriaus pirmininku išrink

tas Antanas Grišius, raštinin

ku — Ona Zdanevičiutė.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS

1650 West 46th Street

Kampaa 46tn Ir Paulina Sta 
Tel. Blvd. 5i 03

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausią slmpatlB- 
kal, mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplril* del Šermenų 
4ykal.

! -

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley IJc.

Koplyčia Dykai
M0 West 18th Street

Canal 3181

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue

. Tel. Boulevard 9277

Šv. Onos draugijos dar
buotė.

Tai jauna draugija, bet vie

na iš veikliausių šioje koloni

joje, Mat, joje susispietė di

delis būrys veiklių moterų ir 

mergaičių. Naujiems Metams 

sutikti draugija buvo suren

gus gražų vakarų, į kurį su

kvietė apie tris šimtus žmo

nių, Svečiai buvo gardžiai pa

vaišinti ir turėjo daug ska

naus juoko, nes gabios drau

gijos artistės suvaidino net 

tris juokingas komedijas. Sa

vo roles puikiai atliko. Gerb. 

klebonas, kuris vedė vakaro 

programų, pagyrė draugijos 

veiklumų ir statė kitoms drau 

gijoms kaipo sektinų pavyzdį. 

Trumpu laiku sulauksime kito 

šitos draugijos vakaro, kuris 

įvyks vasario 2 d,, mokyklos 

svetainėje. Tai bus pasilinks

minimo vakaras su programa, 

šokiai ir t. t., skiriamas pa

rapijos naudai. Jau galima 

iš kalno tikėtis geriausio pa

sisekimo.

Naujas choras.
Be suaugusių parapijos cho 

i-o ir mokyklos vaikelių, da 

suorganizuotas trečias viduri

nis choras, kuris giedos baž

nyčioje sekmadieniais per šv. 

Mišias 7:30 vai. ryto. Prie ši

to choro priklauso Komerci

jos Mokyklos ir kitos alum- 

nietės mergaitės. Gerb. varg. 

K. Sabonis su gerb. seserų 

pagelba deda pastangas išau

ginti galingų chorų, nes kas

met mokyklų baigia daug ta

lentuotų mergaičių. Del šitv 

gražių pasthngų

ma pasidžiaugti. Mūsų tėvai 

turėtų lemti šitų darbų, kad 

apsaugojus mūsų priaugantį 

jaunimų nuo visokios blogos 

įtakos.

Iškilmingos laidotuvės.
Praeitų trečiadeinį įvyko iš

kilmingos laidotuvės a. a. 

Marcelės Baškienės, kuri ne

tikėtai ir nelaimingai užbai

gė savo gyvenimų, palikdama, 

vyrų ir tris našlaičius vaike

lius. Laidotuvėse be gerb. kle

bono dar dalyvavo svečias 

gerb. knn. P. Vaitukaitis, ku

ris pasakė gražų pamokslų. 

Nubudusiai šeimynai užuojau

tos reiškė didelis žmonių bū

rys. Aštuoniolikietis.

X Šiandienų, 9 d. sausio 

nuliudimo slegiami Naumavi- 

čiai laidoja savo mažutę pus

antrų metų amžiaus dukrelę 

Dolorosų.

PRANEŠIMAI.
Vyskupo Valančnusko pa

šelpos draugijos susirinkimas 

įvyks 9 d. sausio, 7:30 vakare. 

į Nariai turi būtinai atsilanky-

tinį susirinkimų sausio 12 d., 

2 vai. po pietų, parapijos sve

tainėje.

Visos narės prašomos atsi

lankyti, nes yra svarbiu rei

kalų svarstymui.

Valdyba.

A. | A 
JUOZAPAS ŠNAUKŠTA

X Ryt vakare, 10 d. sausio, ^ln svarbių reikalų.

Altorių Puošimo valdybos ir ^^rosas: So- Halsted St.,

komisijos susirinkimas. / ** *eaAC°» Tll.

X Juozapus Rokas, gyvenus * Ramoška,

pas Šarkauskus, vėl gavo šir-

Town of Lake. — šv. Ceei-

ATSIIMKITE LAIŠKUS

Šie laiškai yra atėję iš En 

ropos. Kam jie priklauso, te 

gul nueina į vyriausįjį paštų 

(Clark ir Adams gatvių) at

siimti. Reikia klausti prie lan-

dies atakų. Ąntradienyje jį ap

lanku su St. * Sakramentais Hj°s Cledoriy draugija laikys 

Aušros Vartų klebonas. metin* ^sirinkimų sausio 10

į X West Sidės jaunimo — &v- Kryžiaus parap. salėje, gelį0) kur padėta iškaba “Act
Vyčių vakaras bus sausio 19 8 vuL vak* vertised Window” lokėj nuo

•d., parapijos’ salėj. Visi pa- Visi kviečiami dalyvauti su- Adams gatvės, pflSakant lai*,

matys juokingų komedijų - brinkime, nes yra daug svar- ko NUMERĮ, kaip kad šiam.

milijonų sumai, importas vi

ršija 30 milijonų litų. Taigi, 

išvežimas viršija įvežimų pu- 

snštunto su viršum milijono 

litų. Palyginus su praėjusių 

metų lapkričio mėli., ekspor

tas padidėjo 13 milijonų litų. 

Padidėjo galvijų ir pieno pro

duktų išvežimas.

Per 11 šių metų mėnesių iš

vežta prekių už 303 milijonus, 

įvežta už 283 milijonus, taigi 

prekylms balansas šiemet yra 

aktyvus 20 milijonų litų.

“M. R.“

“Netikėtai“.

KVIETIMAS Į 
TIME“

GOOD

Karts nuo karto girdėt apie, 

Šv. Kazimiero Akademijos A- 

lumniėtės ir jų pramogėles.

Šįmet jos, pradėdamos nau

jus metus nauja darbuotė, ren

gia šokius —f pirmų kartų sa

vo dešimties metų gyvavime.

Tat kviečia visus į “good 

tinie” — į Panelės Švenčiau

sios Gimimo parapijos svetai

nę, Marąuette Park šį vakarų 

sausio 9 d., 8 valandų, kur 

prie “Midniglit Dounders“ 

orkestros galėsite smagiai šok 

ti iki vėlumos. Pelnas nuo šo

kių eis Šv. Kazimiero vienuo

lynui. Taigi a telankydami pa 

remsite gerų, darbų.
!

Da kartų visi kviečiami į I 

“good tinie ”šį vakarų, į šv. į

bių reikalų svarstymui. 1

K. Bartkaitė, prot. rašt.

Marąuette Park. — Drau
gija Šv. Barboros laikys me-

MILDA
TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

UT., SER. IR KETVERGE 
Sausio 7-8-9

“BR0ADWAY”
Paveikslas iš triukšmingo 

New Yorko gyvenimo. Daly

vauja G lenu Tryon, Tvelyn

Brent ir kiti garsus artistai.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 

Graži Muzika

surašė pažymėta. Laiškus paš

tas laike tam tikrų laikų, o 

paskui sunaikina.

501 Armalis Anton 

507 Bergis Kazimera

516 Cepieni Paulina

517 Cepauskienei Magd.

518 Sepelei Dominikas

529 Jokubauskas Mrs. M.

530 Juodris Tedei

531 Jurui Pranui 

542 Naliwaika St.

550 Stamulin J.

55į Zubas Katrine ,

LIET. UŽSIENIO PRE
KYBA

Lapkričio mėn. iš Lietuvos 

eksportuota prekių bemaž 38

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

UT., SER. IR KETVERGE 
Sausio 7-8-9 

“THE MIGHTY”
Paveikslas apie tai, kaip blo

gas žmogus buvo priverstas 

gerai gyventi. Dalyvauja Geo-

k^TSgdZtarTrTdarbĮ! Sv- Juozapo par. Mahanoy!1^ Bancroft. 

išsijudina. Prisirašo naujų .City, P®- reikalingas vargoni-, vitapbone Vodevilio aktai 

narių, atsiranda naujų veikė- ninl<as> norintieji užimti vie-. Kalbantieji paveikslai, dai- 

tų, kreipkitės sekančiai. Inos, muzika, pasaulio žinios.

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

REIKALINGAS vargoni

ninkas. Tinkamiausia, kad at-

„ ., , .. v. sirastų žmogus, kurs dirbtų ir
Kaz. Akademijos Alummecių ...

. T . galėtų vargonininko pareigas

1US ’ eiti, nes didėlės algos negali

me mokėti.
KUN. GELUMBIS 

1910 E. Falls Street 
Niagara Falls, N. Y.

ĮSIJUDINA.

Dievo Apveizdos Parap. —
Labdaringosios Sųjungos 4;

.61

Sekmadienyje, vasario 16 

d. 4-toji kuopa ruošia arba

tėlę su labai įvairiu progra

mų: dainomis, muzika, prakal 

bomis ir t. t. Arbatėlė — va

karienė įvyks 7 vai., Dievo

REV. P. ČESNA 

614 W. Mahanoy Ave.

Mahanoy City, Pa.

Verti $2,500, viskų parduo

sime už $475. Puikiai išrodan-
Apveizdos par. gražiojoj Sa-j rakandai 4 kamb 2 mė-

lėj.' Tikietai jau yra atspaus-1 . o »
. . . . f . , . i nešiu senumo. 3 šmotų senovis

d uiti ir smarkiai platina-1. . , o .
. . \ kas rayon parlor setas, 8 tu-

mi geradarių terpe Labda- „lektrinis radio> du

nų kuopa, name darbe 1 9xl2 wilton kaurai, g 5motai 

pagelbų .r kitos drauguos. Pa- med.io vaj jo

sisekimas, dėlto, užtikrintas.
kambario setas, 4 šmotų rie

šuto medžio miegamojo kam

bario setas, 5 šmotų pusryčių 

REIKALINGA moteris prie setas. Tas viskas už $475. Pa-

Rap.

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šaukit

GREEN VAI,LEY 
PRonuars 

Olsells šviežių klautl-
•lij, sviesto Ir sūrių

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1888

T A X O S.

J. Luleviftius
GRABORIUS IR 
BALSAM tOTOJ AS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Modernil- 
ka kcp'yčla veltui.
3103 S. Halsted
St. Chicago, 111.

Trl. Vlctory 1118

mirė sausio 8, 1930 m. 9:35 vai. ryt. 44 metų amžiaus. 

Kilo iš Tauragės Apskričio, Šilalės Parap. Gūbrių 

Kaimo. Amerikoje išgyveno 40 metus.

Paliko dideliame nubudime moterį EJenų po tėvais 

Uselaitė, 6 dukteris: Onų, Pilėnų, Barborų, Anelę, Ma

rijoną ir Genovaitę, sūnų Juozapų, 2 žentu Stanislovų 

Šlajų ir F. Sclnvartz, 3 brolius Pranciškų, Julijonų ir 

Kazimierų ir gimines, o Lietuvoj brolį Motiejų.

Kūnas pašarvotas 532 W. 41 st. Laidotuvės įvyks 

Subatoj, sausio 11 d. Iš namų 8 vai. bus atlydėtas į 

Šv. Kryžiaus par. bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos 

pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydė

tas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 

pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, žentai, Broliai ir Giminės
Laidotuvėms patarnauja grab. Eudėikis, Yards 1741

namų darbo. Valgis ir guolis, 

o užmokesais, kaip susirokuo- 

sime. Atsišaukti

A. VALANČIUS 
1226 So. 50 Ave. Cicero, Hl.

sirupinsim pristatymu. Par

duosim ir skyrium. 8228 Ma

ryland ave., 1-mas apt. arti 

Cottage Grove ave. Tek Ste- 

wart 1875.

Balius
Rengia Dr-stė 8v. Pan. Mar. Rožančavos Panų ir Moterų

NED., SAUSIO 12 D., 1930 M.
Dievo Apveizdos Parap. Salėj, Prie Union Ave. ir 18 St.
Pradžia 6 vai. vakare Įžanga 35c.

Visus maloniai prašome atsilankyti, išgirsti puikiau

sia muzika kokios dar nesat girdėję, nes muzikantai 

bus iš Paryžiaus atvažiavę, grajis puikius grajus (šo

kius). Visus širdingai kviečiame atsilankyti.

Komitetas.

Porce’.inis laikrodis kuris užtrauk
tas eina 8 dienas. Guarantuotas. La
bai puikus del papuošimo. Tik $2.98

Taipgi užlaikcgie naujausios ma
dos elektrikinius laikrodžius. $12.00 
verčios tik ........................................ $8.98

Nestor Johnson’s visiems gerai ži
nomi ice skaitai visokių sizų tik
tai ....................................................... $5.98

Ateikite arba Telefonuokite Lafa
yette 4689. Pristatom visur.

J. DERINGIS
4414 So. Rockwell St.

{VAIRŪS KONTRAKTORIA1

J. S, RAMANGIONIS
Bures vedėjas Bridgeport Painting 

ft Hardvvare Co.. dabar perėmė visą 
blsnj } savo rankas tr duos visose Ho 
Manio lakose pirmas kleeoa patar- 
navlnift. "*

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Palntero A Decoratoro 
J. S. Ramanclonia, savininkai
3147 So. Halsted Street

TeL Vlctory 7841

M.ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVE.

Telefonas Hemlock 5528

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins

4556 So. Rockvrell Street

r

Norintieji žinoti, kiek kai- Te, 

nuos jūsų namo ar loto Tnxos 

nž 1928 metų kreipkitės pas

A. OLSZEWSKĮ 
3241 S. Halsted St. 2nd Floor
Čia gausite pilnų informacijų

Boulevard 0214

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING & HEATING 

Kaipo lietuvis, lietuviam* patarnau
ju kuogeriausia

4604 SO PAULINA STREET

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

. . lukslntų ir sida-
□rlnių daiktų, vė
liausios mados ra- 
4io, pianų rolių, 
rekordų ir t. t. 
raisau laikrodžius 
Ir muzikos instru-

, mentus.
2650 West 63rd St. Ohieago.

- Tolefona* HEMLOCK 8884

MORTGEČIAI-PASKŪLOS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vien# dien* 
Perkama real eatate kontraktus 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000 99 
8804 SO. VEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette (788-6718

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS


