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H PRASIDĖJO KARO LAIVYNŲ 
KONFERENCIJA LONDONE

DALYV AUJA PENKIOS VALSTYBES; JŲ 
NUSISTATYMAI SKIRTINGI

DIDELĖ JĖGŲ GAMYBOS JSTAIGA VOKIETIJOJ

Kinija Nenofi Taikos Derybų 
Su Maskva

w.

16 Žmonių Žuvo Su Orlaiviu Kalifornijoj

KARO LAIVYNŲ KONFE
RENCIJA LONDONE

LONDONAS, saus. 21. — 

Šiandie čia prasideda karo 

laivynams mažinti konferenci

ja.

K on f e re n ei j o, j e d ai y vau j a 

šios penkios valstybės; J. Val

stybės, Britanija, Japonija, 

Franci ja ir Italija.

Šių visų valstybių nusista

tymas toksai;

J. Valstybiės: Tuojaus su

mažinti didžiųjų ir mažesnių

jų karo laivų statymų; panai

kinti narūnus (submarinas); 

jūroje jėgos turi būti lygios 
Britanijos jėgoms. -

Britanija. Panaikinti visus 

didžiuosius karo laivus ir na

rūnus; mažesniųjų laivų turė

ti lygų skaičių su J. | Valsty

bėmis.

Japonija; Nori, kad jos lai
vų proporcija būtų padidinta 
nuo 5—5—3 ligi 10—19—7. 
Tokiu būdu Japonija galėtų 

įsigyti daugiau mažesniųjų 
laivų.

Franci ja: Priešinas narūnų 

panaikinimui. Stovi vi dides

nį sau karo laivynų ir nenori 

lygybės su Italija.

Italija: Už narūnų panaiki

nimų. Nori lygaus laivyno su Į 

F^ancija.

NORI IŠSIŽADĖTI DALIES 
PASIRAŠYTO PRO

TOKOLO

TOKYO, saus. 21. — Kini

jos tautininkų valdžia, anot 

žinių, nori išsižadėti dalies su 

bolševikais pasirašyto proto

kolo reikale Mandžiūrįjos Ry

tinio geležinkelio. Tuo proto

kolu einant turi būt vedamos 

taikos derybos.

Čia1 spėjama, kad tas Kini

jos valdžios žygis gali sutru

kdyti taikų Mandžiūrijoj.

ŽUVĘ 50 ARABŲ

TRIPOLI, Libija, saus. 21. 

— Italų kariuomenė paėmė 

Murznk miestelį. Mūšyje žu
vo 50 arabų ir 18 italų karei

viai. Nemažai ir sužeistų.

NAUJI BOLIVIJOS SU PA
RAGVAJUM NESU

TIKIMAI

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
VIRBALIO (VILKAVIŠKIO 
APSKR.) GYVENIMAS

NELAIME

H ■ r ‘‘M hMtanttuul
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JAPONIJA UŽ TAIKĄ, BET 
IR UŽ APSAUGĄ

TOKYO, saus. 19. — Vakar 

čia įvyko skaitlingas susirin

kimas, kuriam dalyvavo daug 

valdininkų, karo laivyno ka

rininkų ir kitnj. Padaryta re

zoliucija, kad Japonijos de

legacija karo laivynų konfe

rencijoje Londone stovėtų nž 

pasaulio taikų, bet podraug ir 

už atatinkamų Japonijos ka

ro laivynų, koks reikalingas 

šalies apsaugai.

KONFERENCIJA BAI
GIAMA

HAGA, saus. 20. — Karo 

atpildymo konferencija bai

giama. Paruošta 26 atskirios 

sutartys. Gal šiandie bus pa

sirašytos.

ATLANTA, Ga., saus. 21. 

— Smarkus šaltis palietė She- 

nandoah klonį, Virginijoj. Žu

vo 8 žmonės.

Liepalotai (Šakių apskr.) 

Lapkr. paskutinėmis dienomis 

pil. Užupis, versdamas kluo

ne nuo šalinės šiaudus, staiga 

ir pats su šiaudais nukrito 

žemėn. Po kiek laiko rado jį 

ten begulintį be žado. Pasir

gęs tris dienas apleido šį pa-
» .. •• * ~ - re .JT
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Virbalio parapijiečiai, įsi

bauginę pereitos žiemos šal
čiais, šį rudeni taisosi bažny

čioje šiltų koplytėlę, kur bus 

ir krosnys kūrenamos.
( — Šiltam orui'esant, didė-

; lis darbymetis einat po iššalu

sius 3odus. Visur traška poška f šaulį. Palaidotas gruodžio mė 

sodų medeliai. Iškirsti eina! nėšio 2 d. Lukšių kapuose, 

darbas labai sparčiai, liet už-į “Š.”

Ši tos rūšies įstaiga yra didžiausia pasauly. Yra Bitterfielde. Jėga gaminama1 auginti ne/taip greit seksis, i -------------- ------------- ,
kūrenant lignitu ir pristatoma rytinei ir centralinei Vokietijai.. Vartojama du dideliu tu „ L,*,™,,
rbo-generatoriu. ! -Hiemet, ilgam rudeniui e-1 SVAIGALŲ TURĖTI NĖRA

.. - - -------------------------- ........ ... . . - ■■ ■ šaut, dar ir gruodžio mėnesi į NUSIŽENGIMAS
DEL ESTIJOS PREZIDEN

TO DAUG TRIUKŠMO j

RYGA, saus. 20. — Estijos į 

prezidentas Strandmann vasa 

ry vyksta į Lenkijų, kam Ma

skva griežtai priešinasi. Lat 

vijoj kilę triukšmo, kaip Stra-

I Nušautas kontraktorius galima prisirinkti sode avie- --------------
Trvs automobiliu važiuoju "ors lalMi n«t«yi'jo, hrt RPBINOFIEU), III., saus. 

piktadariai vakar rvte (lak '■••*>» ™ delta auga ir gra- ». - Fedrraha teisėjas Fitjį
' Parke nujovė praeinantį šąli- žiai Firmomis grmal- įhenry išsprendė, kad žmogaus

Suimtas kažkoks Marka, sa-Satvin dažymo (paintavhno) *» dienomis karo matyti žai- begalima kaltinti prohibieiM 

• kosi iš Philadelphia, kars tur- kontrakto™, J. P. De Seager. Taktu šdtu rudeniu peržengime vien tuo pagru^

tuolio Rosenvaldo namuose,

Sugautas juodrankis

žmonės patenkinti, tik, deja, du, kad jis pas save turi svai

galų. Turėti svaigalų nėra nu

sižengimas. Reikia įrodyti, 

kaip „jis tuos svaigalus panau- 

'doja.

kam reikia atlikti kokių kelio

nę, tai mūsų vieškeliais visai 

negalima išvažiuoti. Pasitai-

Penki asmenys sužeista
Latviją turi keliauti. Dešinio- . mėgino gauti j Statę gatvėje gatvekaris su ................ x

sios latvių partijos nori jį iš- J'700 dolerių uk kokį tai “pa., gManže su busu. Sužeista pe- koJ kad palicka mt keHo 

kilmingai per šalį praleisti, , guoliui. nki asmenys.. :mpnsį vežinų ir ]aukia

ndmannų pasitikti, nes jis per
4901 Ellis avė., nuo turtuolio

sekretoriaus

gi kairiosios partijos tam' PaaWrtu 1«ik" "am'"’8e P»-
priešinasi. . " leislėpe PMĮ«»U«- Sakomas Ma- Net penkj kandidatai

t rks tuojiųS suimtas. Kitu du , „ , . _.

Kadangi Estijos preziden- įtariam^ kariedu buvo likę Lake apskrity pradėta poli- gruod. 7 d. uz rugius mokėjo 

[tas nemano pasietiTMftsk- gStt^ejo’aatėmobffiiri, pabėgo* tinė ^inpani^ laimėti šerifo 14-15 Ii L, miežius — 12-13 lt., 

Į vos norams, Maskva pataria p*jutę kas darosi su jų sėbru’ j ofi8«* Yra Penki kan'liftetai. avižas lt.f kiečius

’ Latvijos prezidentui aplankv-_______________________ »_ j —:--------------------------------------  į19 “

Plėšikai apiplėšė radio krau ' — Vietos dekanas kun. Nau

čių, kol bus galima išimti. Ja- 

J ,
vųi kainos nė kiek nepakilo:

NUŠAUTA DU SAUSUOJU 
AGENTU

ti Lietuvų, kad tuo būdu su-. yį nelegalę operaciją
painioti Lenkijai žygius mai-

švtis į Pabaltės reikalus. • t ... . r . ■
j įžymi moteriške gydytoja. Ka-

! Kadangi Latvija su Estija Įtinama už atliktų nelegalę o- 

susirišusi apsaugos sutartimi, peracijų. Areštuota sakosi, ji, 

' galimas daiktas ir Latvijos neatlikus! jokios tos rūšies o-

Rnimta ®r. E. L. EoMelI, grobg 250 doieriq.
tuvę, 347 So. Clark gat. Pa- jokas gruod. 3 d., savo vardo

16 ŽMONIŲ ŽUVO NU
KRITUS ORLAIVIUI

ASUNCION, Paragvajus, 

saus. 20. — Oficialiai paduo

ta, kad praeitų ketvirtadienį 

Bolivijos kariuomenė visai 

netikėtai puolusi Paragvajaus 

tvirtumų Isla Pol. Žuvęs vie

nas Paragvajaus kareivis.

AMBASADORIUS CASTLE 
JAPONIJOJ

'prezidentas aplankys Lenkijų, 

gi paskiau Lenkijos preziden- 

*tas aplankys Latviją ir Esti

ją.

TOKYO, saus. 21; — Atvy

ko čia specialis Amerikos J. 

Valstybių atstovas Japonijai 

Castle. Jis paskirtas tik lai

kinuoju ambasadoriumi.

MIRĘS STAČIATIKIŲ 
ARKIVYSKUPAS

MASKVA, saus. 20. — Lai- 

kraščiai tik dabar paskelbi'1, 

kad Soloveckio saloj ištrėmi

me praeitų gruodį miręs rusų 

stačiatikių arkivyskupas Uia- 

ron. 1

BOLŠEVIKAI TEISIA CARO 
LAIKŲ GENEROLĄ

MASKVA, saus. 20. — Bo

lševikai kažkur susekė senų 

generolų Davidov. Jis patrau

ktas bolševikų teisman už tai, 

(kad senovėje — caro laikais, 

kovojęs revoliucionierius, va

dovavęs juodašimčiams. Kal

tintojas reikalauja jam mir

ties bausmės.

peracijos. Nuo tos operacijos 

mirusi Mrs. Signia Sobbry. : LOS ANGELES, Cal., saus. į 
21). — Iš Agua Calientes, Me-I 

Dorr nubaustas kalėjimu ksikoj, į čia skrindųs su 14

dienoje šventė tai p pat ir 60 

in. savo amžiaus sukaktuves. 

Sveikinti jubiliatų suvažiavo 

visi apylinkės kunigai bei mo

kslo draugai ir vietos inteli

gentai. “Š.”

PAVASARININKŲ ŠVENTĖ

ĮVESIU

šieji agentai su “wa rantu” 

norėjo ineiti į G. W. Mooro 

namus. Moore įtariamas svai

galų šmugelninku.

Du agentu jis nušovė, gi ki

tu du pabėgo pasikviesti po

licijų. žmogžudis suimtas. j

7 BILIONAI BŪSIĄ IŠ
LEISTA DARBAMS

___________________________ . ......................................................................................................... ................................. IVASHINGTON, saus. 21.

Praeitų šeštadienį vakare keliauninkai.ir dviem vairini- • glavantai (Seinų apskr.) — Prekybos sekretorius La- 

SUŽEISTA 40 JŪREIVIŲ kriminaliniam teisme baigėsi nkais didelis .trijų motorų or- pavasariškai gruod- mont gavęs užtikrinimų, kad

bylaS. II. Dorr, 7328 So. Ma- lnivis ties San elemente pa- ^34 šventė 5-rių metų kuo- įvairiose šalies dalyse šįmet
| PARYŽIUS, saus. 20. plewood avė. Dorr pripažin- jūry užsiliepsnojęs nukilto ir sukaktuvės. Bažnyčioje įvairiems darbams būsiu pa-

‘Cherbourgo pakraščiuose Fra tas kaltu O’Brien nužudyme visi žmonės sudegė. Neišaiš- • narių iSpažintig, bendra naudota (išleista) apie sep-

ncijt cijos karo laivyno maneb- jr nubaustas visam gyvenimui kinta, kas galėjo su orlaiviu! Komunija, pamaldos, klebono tyni bilionai dolerių. Tad ge

lio se įvyko nelaimė. Torpe- (kalėjimu. Bus darbuojamasi įvykti. Tarp žuvusių yra aš- kun. j juodviršio gražus pa-' rbuvis būsiąs užtikrintas, 

inį laivų Arab kitas laivas 1ą1ų atnaujinti. tuonios moterys. mokslas. Iš bažnyčios kuopos! ----------------------------------------------

ruošė 

dinį

suskylėjo — kuone pusiau pe

rlaužtas. 40 jūreivių sužeista.

PABRANGĘS MAISTAS

AYASHINGTON, saus. 21. 

— Paskelbta, kad nuo lapkri

čio 15 ligi gruodžio 15 d., 1929 

m., šaly pabrangęs maistas

Padidėjo paštos siuntimas '
Paštos oru siuntimas į vi- j 

sas šalies dalis 1929 metais 

kuone dvigubai jiadidėjio pa

lyginus tai su 1928 metais.

DIKTATŪRAI PALAIKYTI 
PARTIJA

20. — 

Prinio

kuopos,

procesija į kapus mirusių 11a- PAŠALINS SVETIMŠALIUS

Išsiųsti svetimšaliai
Tomis dienomis iš Chicago 

1 ir vienu trečdaliu nuošim-.'j jęew Yorkų išvežta 57 sve

timšaliai, kurie, kaipo negeis

tini, deportuoti į savo šalis.

cių.

8 ŽUVO KASYKLOJE

BECKLEY, W. Va., saus. 

21. — Lillybrook Coal Co. ka

sykloje No. 1 įvyko sprogimas. 

8 dariu įlinkai žuvo ir 4 pavo

jingai sužeista.

SKRIS Į PIETŲ AMĘRIKĄ

FRIEDRICHSHAFTN, Vo 

kietija, saus. 20. — Dr. H. 

Eckener pranešė, kad gegu

žės mėnesiu orlaivis “Graf 

Zeppelin” skrisiųs į Pietų A- 
merikų.

BridgejMirte policija suėmė 

tris jaunus plėšikus, kurie no

rėjo apiplėšti vaistinę, 32 ir 

Wallace gat.

Melrose Parko policijos du 

nariu kažkur prapuolė. Spė

jama, ar tik “bootlegeriai” 

nebus jųdviejų nužudę.

CHICAiGO IR APYLIN

KĖS. — Nepastovus oras; 

piramatomas sniegas; šalta. 
Vakar ryte žemiausia tėmpe- 
ratūra buvo 15 1.

MADRIDAS, saus 

Isjianijos diktatorius 

de Rivera atgaivina Patriotų 

Unijų. Sakoma, ši organizaci- i 
ja bus pakeista politine par

tija palaikyti šaly diktatūrų.

Į rių pagerbti. Ant parapijos i- 
kūrėjo a. a. kun. J. Galecko 

kapo uždėta rūtų vainikas.

MISIONIERIUS

RYGA, saus. 21. — Sovie-

Visuotiname susirinkime pa tų valdžia išsprendė iš Rusi-

1 .
aiškėjo, kad kuopa iš 74 narių jos pašalinti visus svetimša- 

per 5-rius metus, vra nemažai liūs misionierius, 

nuveikusi; turi knygynų, iš sa- ----------------------------------------------

500 ŠEIMYNŲ APLEIDO 
NAMUS

vo iždo daug pinigų paauka

vo Vilniui Vad. Sąjungai, mi-! 

sijų reikalams, pastatė ųžnoli- { 

nį Nepriklausomybės kryžių, i 
uoliai platina katalikiškų spau '

PASKYRĖ 15 MILIONŲ 
DOLERIŲ

MEMFHTS, Tenn., saus.'savo narius. 

20.’ — 500 šeimynų apleido 

namus, kada St. Francis upės 

vanduo penkiose vietose iš- •' 

laužė pylymns ir ūžtelėjo į 

plačiąsias žemumas.

AYASHINGTON, saus. 20. 

Nors Kongrese vedama 

dų ir šelpia nelaimės 'ištiktus smarki kova prieš prohibicijų, 

“Š.” [bet žemesnįųjų rūmų atstovų 

didžiuma nubalsavo skirti 18 
milionų dolerių prohibicijoa 

vykinimui.

REIKŠMINGOS PA
MALDOS

r

j Šakiai. Gruodžio 1 dienų 

I Šakiuose, dalyvaujant daugy

bei žmonių, buvo atlaikytos

....... ......... pamaldos su pritaikintu pa-
PALM BEACH, Fla.t saus. mokslu už katalikiškų draugi- 

20. — AVortli ežeran įkrito ‘jų ir jų veikimo persekioto- 
skrindųs su penkiais žmonė- 1 jus. Pamaldas laikė pavasa- 
mis orlaivis. 3 žuvo, gi 2 iš- [ rininkų dvasios vadas kun. 
gelbėta. Abu sužeistu. į Šalčius. “S.”

TRYS ŽUVO EŽERE

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų .. $10.00 
Britanijos 1 sv. stert 4.87 
Franci jos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų 
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.91
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DIENOS KLAUSIMAI

visus nepasisekimus ir tapus laimėtojoms.
Nepamirškime ir plėsti Sąjungos ribas. 

Organizuokime naujas kuopas, Šiuo darbu 

turėtų. Apskričiai su savo valstijų Centro 

Direktorių pagelba susirūpinti. Kad kiekvie

nas Apskritys savo ribose da turi kolonijų, 

kur nėra Moterų Sąjungos kuopų ir gali jas 

sutverti, tai labai aišku. Tik reikia darbo.

Mes džiaugiamės ir didžiuojamės vienin

tele Amerikoje katalikių moterų organizacija 

Moterų Sųjunga, bet neužtenka didžiavimosi. 

Organizacija reikalauja ir darbo. Todėl įžen

gusios į Naujus Metus, su nauja energija, nau 

ju pasiryžimu visos stokime dirbti Vajaus 

darbų.
Tebūna šįmet ūiflsų obalsis: dirbti ir lai

mėti.”

Moterų Sųjunga yra viena svarbiausių 

mūsų organizacijų. Ji užsipelno pilniausios 

mūsų visuomenės paramos. Mes norėtumėme, 

kad ši narių prirašinėjimo talka mūsų mote

rims pilniausia pavyktų. O pavyks tuomet, 

jei visi joms ateisime į talkų.

A. L. R. K. MOTERŲ SĄJUNGA.

Šiuo tarpu eina prirašinėjimas naujų na

rių prie Moterų Sų jungos, kurios centro val

dyba kviečia visuomenę į talkų šiame svar

biame darbe.

“Moterų Dirva”, tos organizacijos orga

nas, talkos reikalu taip rašo:

“Prisidėjus mūsų organizacijos naujų na

rių vajui tų laikų turime pavadinti savo dar- 

bymiečiu. Kaipo kiekvienas šeimininkas-šei- 

mininkė per savo darbymetį triūsia, stengia

si Iruodaugiaušia darbų nuveikti, daugiausia 

naudos turėti, taip ir mūsų organizacijos na- 

rėsjturi subrusti ir per šį vajų Ruodaugiau- 

sia sau naudos surasti.

Einant vajui neužtenka apie jj tik rašyti 

ti ir.mųstyti; reikia dirbti, jį vykintu

Patyrimas rodo, kad iki šiol mes da niekad 

nesugebėjom sukoncentruoti visas savo jėgas 

į vfbhų dideli darbų, kad ir per vajų dažniaū- 

šia^tik vienur, kitur stengiamasi gauti naujų 

nariu, f) juk vajus skelbiamas visoms kum

poms lygiai, visos tat ir tūrėtų lygiai į datbd 

stoti ir pasirinkus s'au gėriausį būdų, kokis

tik pramatomas siekti1 sačo tikslo.

/ '• - * .i-■.
Norint vajų padaryti sėkmingu reiiqa 

visoms juo interesuotis. Narės nelankydamas 

kuopų susirinkimų, vajų trukdo. Juk kuopų 

susirinkimuose būna aptariama visas kuopų 

Veikimas ir vajaus planai... Dvi trys narės 

tokių dalykų niekad negali tinkamai aptar

ti ir tada tokiose kuopose dažniausia darbai

būda apleisti, neįvykinami.
ė

Jei norime sekinių,, visos turime dirbti. 

Dirbant kartais pasitaiko ir nepasisekimų, 

bet kur jų nėra? Mūsų gyvenimas yra ne 

kas kitas kaip kova su nepasisekimais, todėl 

nenusiminkime, nekreipkime į tai domės. Jei 

kartų ir nepavyko nuveikti kas buvo užma

nyta, nenuleiskime rankų. Tokiuose atsitiki- 

muost*. reikia dar labinu sukrusti, didesniu 

pasišventimu imtis darbo, kad nugalėjus

D K A B G A S
hm*——

SUTARČIŲ f APRAŠY
MAS TARP LIETU VOS 

IX J. A. VALSTYBIŲ
Washingtoa, D. C. — Sau

sio 21 tl. Vakar State Depar

tamente pasikeista ratifikaci

jomis Arbitražo ir Konsiliaci- 

jos sutarčių, pasirašytų tarp 

Lietuvos ir Jungtinių Ameri

kos Valstijų 1928 in. Pasikei

timo ratifikacijomis protokoJų 

i» Amerikos pnisės pasirašė 

veikiantysis Valstijos Sėkre 

torius J. Cotton', d iš Lietuvos 

pusės — jos ministeris Wash- 

ingtoh’e, B. K. Balutis.

Pasikeitus ratifikacijomis, 

abi — arbitražo ir konsiliaci- 

jos — sutartys įeina galion ir 

yra abiem šalim privalomos.

į mis dienos ir veiks neapribuo- 
tų laikų, kol viena puatrašiu- 

jšiųjų šalių padarys iškalno 

vienų metų įspėjimų apie šios 

sutarties nutraukimų.

Konsiliacijos Sutartis, tapo 

pasirašyta drauge su viršmi

nėta Arbitražo sutartim. Ši 

sutartis susideda iš įžangų# 

ir keturių straipsnių.

Pirmasai straipsnis numato, 

kad “bet kurie ginčai kilusie-‘ 

ji tarp Jungtinių Valstijų! 

Vyriausybės ir Lietuvos Vy- '

i iunsybės, kokios 

ginčai nebeitų” 

pasiseks išrišti

ms m
ANGLIJA IR INDIJA.

rūšies tie

Antradienis, gausio 21, 1930

Šiandie politinis pasaulis' 

nemažai užimtas pramutomais 

nepaprastais įvykiais Indi- ■ 

joj.

B

DAINUOS "DRAUGO” 
KONCERTE

Indijos miesto l.ahore 

pareina žinių, kad tenai indė

nai tautininkai jau pagaminę 

programų kovai su Anglija 

už Indijos 'politinę nepriklau-1 

somvbę.

Tenai jvyjųi tautinis .indė- j 

nų kongresas. Paaiškėjo; kad 

Anglijai jhu- senai Indijai iža-i

’ il':da autonomijų, bet visas lai-'re-;

diplomatiniu
Dainininkas Antanas Cia

nas su tais savo žadėjimais1 pas, baritonas, dideliu pasise
keliu, bus patiekti nuolatinės; m , ». . ____ . .x

’ 1 neistesa. Tad suvažiavę tau-' kimu dainavęs iš galingosios
tininkai išsprendė išsižadėti KYW radio stoties, dainuos

Tarptautinės Komisijos išty-

rimui. Abi susitariančios šalys

“sutinka neskelbti karo ar

pradėti karo veiksmus laike

tokio ištyrilno 'Fr kol komis!

, ‘ . įskeltas sio sausio 26 d. Kada porte. A. Cianasja patieks raportų V tf.. -.ri- »»

žadamos autonomijos ir pa- dienraščio “Draugo” koncer- 

‘ reikalauti visiškos nepriklau- te, kuris įvyksta sausio 26 d., 

;Įsoniybės. Šife reikalavimas bus Lietuvių Auditorijoj, Bridge- 

turi labai

Vnglija į tai atsakys neigia- gražų baritoną. Kaipo daini

umi, tada tautininkai imsis ninkas jis yra labai popuiia- 

priemonių. rus ir visų mylimas.

Indėnų kongrese buvo tarta- •

Arbitražo Sutartis, pasira^ antrasai nustato

syta Washington e 1928 ln- vįrįmįnėtos Tarptautinės Ko-1 

lapkričio mėn. 14 d., susideda1 migi> sudarymą. 

iŠ įžangos ir trįjų straipsnių. , jįį. susidės iš penkių narių, 

wį Piimasis straipsnis numato, tiriamų sekančiu būdu: Po

Yorko apylinkių lietuvių katalikų metinėj v. * i- ± # .. ar^>, vienų narį Lietuvos ir Anie*
.... ; . . • . .»ių salių tarptautinio

konferencijoj daug kalbėtųsi jaunimo reika- skirtuniai? kurkj tepasi-'iš savo valstybės žmo-lnutarta Angli'’ą kovoti kad netolimoj ateity

JAUNIMO KLAUSIMU.

Mūsų jaunimo klausimas yra pats svar

biausias. Nepraeina nei Vienas seimas, ar kon 

ferencija, kur jis nebūtų pajudintas. Ir New

lais. Jaunimo Veikėjas studentas K. Vaške

vičius toj konferencijoj skaitė referatų ir 

dadarė šiuos pasiidyittus:

1) Steigti daugiau lietuviškų mokyklų ir 

jas, kiek galint remti;

2) Remti visais būdais lietuviškos kolegi

jos įsteigimo sumanymų;

3) Skleisti tinkančių lietuviškųjų spaudų 

ir literatūrų, ypač tarp jaunesniųjų;

4) Viešai raginti tėvus, kad mokintų sa

vo vaikelius, kol maži, lietuviškai, ir aiškintų 

jiems lietuvių tautos meilės reikšmę;

5) Reihti ir plėsti katalikiškas lietuvių 

jaunimo organizacijas, ypač Vyčių organiza

cijų, kurioje nuolat aiškinti lietuvių tautos 

dvasios ir meilės sų vokų ir reikšmę.

Dabar eina Lietuvos Vyčių jaunimo or

ganizacijos naujų narių prirašinėjimo talka, i 
kurioj reiktų padirbėti visiems, kam tik rūpi 

lietuvių tautybės išlaikymas Amerikoje.

1939 metai vra vadiriami Vvtauto metais

si'pikkifti-tiesiog kovon su šiandieninė Anglijus valdžia 

Anglija. Bet kaikurie vadai nujnlltė tas Indijoj neramybes 

paskelbė, 

Indijai

kotu ir pasiviais į visus vai- busiąs suteiktas dominijos ti- 

stybės reikalus atsinesimais. tūlas, kurs yra surištas su

P°b»-'likos' Vyriausybes. Skirs kiek i*"“ P»siPrie6tao-Tad ir senuoju jproėiu

seks išrišti diplomatiniu keliu

arba atatinkamoj konsiliaci-•
(mų; po vienų narį — iš cu-

rics nors tręčiosios Valstybės.
jos komisijoj ir kurie yra to- ’ Penktasai komisijos narvs i K°Va UŽ 1&isVę Indij°j yrH autonomija, 

kio pobūdžio, kad jų išrišimui ,)US igrinktas abiejų gyriau-L 1DO. x. , , 

galima pritaikinti teisės prin-'f vkk. bendru susitarimu, bet J° metais, kada suorgani- naį ignoruoja ir pukįla dirb- 

cipus, — bus patiekti išspren-jk 11pl?an būti nei vienos neiiZuota lJolltine indellll argam- ti už nepriklausomybę. 

Haagos Nuolatiniam

abiejų. Vyriau- 

usitariniu, bet

. jis negali būti nei vienos nei 

dimui Haagos Nuolatiniam į.itos Salics pilfe6ių. 
Arbitražo Teismui, arba ku-l k„nįifijos. įšiail,ynu.s - a-

sena. Bet aktiviau ji prasidė-, gį Anglijos žadėjimų radė

riam nors kitam kpmpetentin-J bi( jft lv - dalimis, i*™ buvę Bntamjos minis-
.gan, tribunolui sulyg. to, k.ip'fi lliol(li9ija tu?i būti peskirta' ern), k;0'’,ne,“‘ lr f*

V... __ __ .i__________ ________ j ' ' • - Imi /kr/ n m i /Iuikv un kmliįvn

jzacija vardu Tautinis Indėnų pQsattns įdomauja, kaip i 

Kongresas. Nuo to laiko ligi taį atsineš Anglija. Kiek

-iandie buvę Britanijos minis- žinoma, ji kovos tuos'indėnų 

troškimus. Ar jai kova seksis,

bus susitaita. kiekvienam ats- bėgvje šešid mėnesių nuo pa 

.kiram ntsitikuuo. į sikbitilno ratifikarijomls. ,

Antrasis straipsnis nurautoj Trečiasai straipsnis nuina- 

klausimus, kurių ši sutartis.to: kuriuo būdu viršminėta 

neapima, būtent: ši sutartis’komisij

neliečia tų klauj|mų, kurie y-^piė abiejų Vyriausybių pa.eii 

ra skaitomi vidujiniais bet gų suteikti jai visų medziUgų 

kurios susitarufiif'ių šalių rei-'ir į-eikditAgų pagelbų; ’kad

tai dažnai daug kalbėdavo, 

;a>pie suteikimų Indijai savy- 

; valdos, autonomijos formoje, 

arba kitokios kokios nors pa-

.. . i viršutinės laisvės. Bet tos kal
ia gali pradėti darbų; , .... x ... .

. .. ;. bos, pasiliko vien tuščiomis

kalbomis.

Po didžiojo karo Indijos gy 

venįtojai tikrai jau laukė įvyk

tai kitas dalykas. Anglijai 

butų labai bloga, jei be Indi

jos prieš jų sukiltų kitos jos 

dominijos ir posesijos, kur jos 

didžiojo imperiąlizmo tinklai 

nusklėistr.

Anot žinių iš Londono, An

glijos valdžia į Tndijų siunčia 

daugiau kariuomenės, daugiaukalais, ir tol^|A kurie palie- komisija turi baigti Savo ly-jv 

čia bet kurios-'Wiosios šalies‘nuėjimų vienų metųbeilt kokia irtnrain9- ■kiivo'policinių agentų.

inhp»:w. i . ;„obėnt vyriMKykėHIritHir. šu-;'r^;:'l"kCTiavin,“i Pasirodi' - -------------------------------------*-

Be to šioje arbitražo s.ltur- 'ritartu; kad Koltdaijoš ra,Kir. B»’t po šio k;uo ir pa-

tyje Jungtinės Valstijos re-'tas įtiekiamas kiekvienai ša.'"1' ind8n'-' i A"’

servooja klausimus apimt,.s'.ini ir pagalins, kad kiekvie.Į*li» ž>'"liai

taip vndinaiuuju Monroe i)ok- na šalis pasilieka laisvo elgi- PRa'r,a^ daugiau drąsesni, 

trinu, o Lietuva - klausimus'mosi teise po to, kaip ji gauna Jk' dal'"iau suPrad'"®

:. surištus

Lietuvių Vakarinių Valstybių Kortferen- 

ci.ju įvyksta vasario 23 d., Dievo’ Apveizdos

parap. salėj. , . y .
su jos priklausymu Komisijos raportų. . įapie savo tautos ir salies

Komuųistai liberalų 8us-mo politikoje |Sųjungon. Šie klausi-1, Kėtvirtasai straipsnis nu. Serbimų. Juose atsirado duu-

prakišo vigu frontu - n,a* begali būti arbitražo ©b-į mato sutarties - r^til'ikavima, ^<ul *<arsto putriotizmo. Su-
1 L___________  i jeirtu. ' įsi grdiojirno Idiką >r sutarto P™40'1'“’ '»kiai

Pranašaujama, kad šie metai bus geri Trečiasai straipsnis numato veikimo ilgumų panašiai kaip V1 1 ,Ae ,ni? sun ų

metai. Žinoma, jų “geruinrls” dbug pridėrėP ke.ip sutartis privalo būti rati- j1* Arbitražo sutartis. (
nuo mūsų pačių aktyvumo. Ūkuota; taipgi kad ratifikaci-į rl aigi šios abidvi Arbitražo

Neužmir: 

vta lietuviu

jungų.

jomis bus pasikeista Wasbing- ir Konsiliacijos sutartys įsi kol viena pasirašiisiųjų salių 

rakime, kad šis ir vasario mėnuo'ton’e! kad ji pradės veikti galiojo nūo šių metų sausio nepateiks kitai, kad po vie- 

i katalikų akcijos mėnuo. tino pasikeitimo ratifikncijo- mėn. 20 d. ir veiks ligi tol, nų metų .ji nori jas nutraukti.

...iMt.ni .a o nmm — >Ui aĮmjhJfc. lf " ' hMMM --Bi.fr t ..iri. —

Michajil’as Jurjerič’fts Lermontovas, j si, trankėsi, apdengtos sniegais, krfunokš- metus pravažiuoja, neišlipdamas iš sa-

> Ai 1^1

MUSO LAKU KARŽY6IS.
(Tąsa)

—Jūs, aš manau, pripratote prie šių 

kilniųjų reginių? — tariau aš jam.
— Taip, ir prie kulkos švilpimo ga

lima priprasti, t. y. priprasti paslėpti ky- 

lunti širdies plakimų.

—- Priešingai, aš girdėjau, kad kai 

kuriems seniems kariams, ši muzika net 

maloni. * -

— Suprantama, jeigu norite, ji į r 

maloni; ir tiktai todėl, kad širdis plaka 

tvirčiau. Pažiūrėkite, pridūrė jis,- rody- 

damae į rytus: — kokis Ui-aštas!

Ir tikrai, tokių panoramų vargu kur 

dar. teks man matyti; po mumis gulėjo 

Kojšaūro lyguma, perkirsta Aragva ir 

kita upyte, kaip dviem sidabriniais siū

lais; melsvas ūkas slidinėjo ja rinkdama

sis aplinkinėsnu daubosna nuo karštų ry

to spindulių; kairėje ir dešinėje kulnų 

šukos, vienos aukštesnės už kitas, kirto-

I Uiais; tolumoje tie patys kalnai, bet kad 

• rastum, žmogus, nors dvi uoli, panaši vie- 

’ nų j kitų, ir visi šie sniegai degė rausvu 

žibėsiu, taip linksmai, taip skaisčiai, kad 

rodosi Čia i? imsiliktiiiii gyvent per am

žius; iš už taiiisiai mėlyno kalno vos pa

sirodė, saulė, kurių' tiktai pripratusi akis 

galėtų atskirti nuo audros debesio; bet ant 

saulės buvo kruvina juosta, Į kurių mano 

draUgUs’ atkreipė ypatingo dėmesio.

— Aš sakiau jums, — sušuko jis,— 

-kad šiandienų bus audra; reikia skubėti, 

o tai, meldžiu, ji užliks mus ant Kry- 

žiiH'4j. Judinkitės!— sušuko jis vežėjams.

Padėjo retežius po ratais, vietoj stnb- 

dvtuvų (presų)į kad jie neįsjbėgėtų, paė

mė arklius už pavadžių ir pradėjo leistis; 

dešinėje buvo skardis, kairėje — tokia 

kiaurynė, kad visos kaimelis osetinų, gv- 

venunčių josios dugne, atrodė lyg kreg- 

iždės lizdas; aš sudrebėjau^ pamaniau, 

kad dažnai čionais kurčiųjų naktį, šiuo 

keliu, kur dveji ratai negali prusivažiuo- 

ti, koks noi-S',. kurjferis kartų, dešimts į

vo krataus vežimo. Vienas iš mūsų vežėjų

JAUNIMAS STATO GYVĄ 
PAMINKLĄ VYTAUTUI 
DIDŽIAJAM UŽSIPRE 

NUMERUODAMAS.

"PAVASARĮ'’
“Pavasaris” jaunuolį — 

lietuvi išauklės doru, kilniu, 

energingu, sąžiningu, narsiu, 

ištvermingu.

Vytautas Didysai pats to

kiu buvo ir tokiais nori ma

tyti visus ateities lietuvius.

“Pavasaris” tekainuoja 5
lit. Kaunas, p. d. 88.

J t ■ ! ! - ti.—. «Jt- -r
pirmiūu, negu kaip jis pradėjo pasakoti ‘ sniego eile), jos viYšūnėje juodavo akme- 

iš tikrųjų. Ir taip, palaukit, arba jeigu j ninis kryžius, ir sale jo, ėjo vos, vos pas- 

ibuvo rusas Jeroslavo mužikas, kitas — į norit, pervetskit keletu puslapių: tiktu i ! Jebirnas kelias, kuriuo važiuoja tiktai tuo-

... .• . •« ___ i?___  i.:_,__ . ..y. '4.....,, v.,.,... t.. ..i.. nArir.ittiu-MiiiAu b-iininot' unn'i'niu Imti U 1l(v<ki'utnu Ktlip.: osetinas vedė dyseliuos kinky- j aš jums tai nepatariu, nes pervažiarimas 

pavadžių su ivisais galimais at- j per Kryžiaus kalnų (arba kaip jį va$lj- 
Mont SV

osetinas

tųjį ūki pavadžių 

sargilmais, iš anksto iškinkęs pagelbinins, 

— o mūsų nerūpestingas rusiokas, net 

nenulipo nuo ožio. Kuomet aš jum paste

bėjau, kati jis galėtų pasikrutinti nors ma 

no valizos naudai, dėl kurios aš vis tiktai 

nenorėčiau laipioti ton kiaurymėn, jis at

sakė man:

— Ei, ponuli, Dievus duos ne blo

giau jų nuvažiuosim: juk mums ne .pir

mų kartų.

Ir jis buvo teisus: mes tikrai galė

jome nenuvažiuoti, viimok vis tiktai nu

važiavome; ir jeigu visi žmonės daugiau 

pagalvotų, tai įsitikrintų, kad gyvenimas 

nevertus to, kad apie jį tiek daug rūpin

tis.

Na, gal būt, jūs norite žinoti Belos 

istorijos pa baigų t — Pirmiausia, aš ra- 

, sau ne apysakų, o kelionės užrašus: tad 

negaliu priversti štajįaį-kapitonų pasakoti

na mokovas Mamba, Ie Mont S*t. — Ch- 

ristoplie) vertas jūsiį žingeidumo. Ir taip 

mes leidomės nuo Hud-kalnc į Čettrtvų 

lygumų (slėnį). Štai. romantiškūs pavadi

nimas. Jūs jau matote piktos dvasios liz

dų', tarp neprieinamų uolokšnių, bet ne 

tame tiesa; vardas Čertovoe lygumos pa

eina nuo žodžio “brūkŠnis*” o ne “vel

nias” (čia keblumas sveikųi išversti: ru- 

sų kalboje velnias — čiort, brūkšnys ~J- 

čerta.- ir tariant rusų dvasioj Brūkšninė 

ar Velninė slėnis, vis tas pats — Gerto-1 

va slėnis. Vert.), nes čia kadaise buvo į
Gruzijos rubežius. Šis slėnis buvo užvers- 

. . i
tas sniego pusnynais, gana gyviu prime

nančiais Saratovu, Tambovų ir kitas mie

las mūsų tėviškės vietas.

— Štai ir Kryžinė! — tart man štabs 

-kapitonas, kada mes nuvažiavome j Čer- 

tovo slėnį, rodydanuis j kalvų apdengtų

met, kuomet šoninis būna užverstas snie

gu; mūsų vežėjai paskelbė, kad nuogriu- 

v'ų dar nebuvo ir gailėdamicsi arklių, ve

žė mus aplinkui. Ties . pasukimu susiti- 

kopie įlies penketų" žmonių osetinų; jie 

pasiūlė mums savo patarnavimus, ir įsi

kibę j ratus, šaukdami ėmėsi tempt ir 

prilaikyt mūsų vežimėlį. Ir tikrai kelias 

pavojingas: dešinėje kylmjo virš mūsų 

galvų sniego kūpėtas, pasiruošęs, rodosi, 

pirmuoju vėjo antplūdžiu nugriūti taipe- 

Min^ kiauras kelias vietomis buvo ap

dengtas sniegu, kuris „kai kuriose 

vietose nusmukdavo po kojų, kitose nuo 

saulės spindulių veikimo ir nakties šal

čių, virsdavo ledu. taip,'kad vargais mes 

patys pereidavome; arkliai puldinėjo; 

kairėje dunksojo gili jiergraiižių kur sru

veno' veršinė, tai pranvkdama po Imto 

•pluta, tai su putomis šokinėdama jk) juo

dais akmenimis. į dvi valandas mes vos 

, (Bus daugiau) a -

Bi.fr
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DRAUGO99 KONCERTAS
' ' r

i. -.ni.iift . ..f. y

GARSUSIS VARGON1NKŲ - VYRŲ CHORAS, Kuris Per “Draugo” Radio Koncertus 
Žavėjo Vigns, Pasirodys Visoje Galybėje.

GALINGASIS LIETUVOS VYČIŲ “DAINOS” CHORAS, Sužavėjęs Jaunimą Ir Suaugu
sius Savo Dailiomis Dainomis “Draugo” Radio Koncertų Metu, Išmoko Naujų, Nepaprastai 
Gražių Dainų Metiniam “Draugo” Koncertui.

Mūsų Gabūs Solistai Ruošiasi Padaryti Tą Vakarą Tikra Meno Švente, Patenkinti Kiekvieno 
Grožės Jąųsmus. Visos Chieagos Kolonijos Dalyvaus “Draugo” Koncerte, Savo Gausiu Atsi
lankymu Parodys, Jog “Draugo” Radio Koncertai Visiems Patiko, O Ir Pats Turės Galimybės 
Padėkoti Mūsų Dainininkams Už Jųjų Vargą Begąrsinant Lietuvių Tautos Vardų Pasaulio 
Akyse, ■, ’

■*

_____
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Antradienis, Sausio -t,

Prašau Į Mano Kampelį j
\ Viršuj gipso rritofas (paveiks ifcėi W ūtūsų pamintos

Prof. Kampininkas

Rašoma, kad Nev Yorke,

■gni &ptP 3,000 gyventojų. Ke.

turėta ten nei uosto, nei ke

liu- Šiandie gi miestas jau tu

ri virš 26,000 gyventojų. Yra 

no Krikštytojo, Jono Apaš- universitete mokslui prasidc- keli šimtai automobilių. Iš

slas) Šv. Jonas krikštija Iš
ganytoja, įvairūs šventie-

x- , , , ii. Čia yra net 13 altorių: Jo-
Ne veltui yra sakoma, kad J , / v . »

kalbos teisės, mūsų. nuskriaus
tųjų. skundai pasiekė net Po
piežiaus sostų. Dabar kasmet

žmogui razuiuo reikėjo tik
Amerikon atvažiuoti, o čia jau ,al“’ Jono Nepaumkiečio. Syė.

galima ir bo raaumo gyventi. P""1*-

_________ jJuOzūpo — ŠVČ. Panelės Su-
Kauno “Spaktvvn” rašo: jžiėdnotiiuo, Dievo Mcfchtos,

Čekistai (sovietų agentai *• » h*Hi>’

- prof. K.) ruošiasi sašaudy- Onos’ Kotrynos ir Barboros, 
ti rusų, žydų ir armėnų, o

dant susirenka čia ir lietuvių i miesto į salos tolumas išvesti

prieš sušaudymų kiekvienam 
žadėjo išpildyti jo paskutinį 
norų.

<pagal gyventojų skaičių, dau-j Rusas panorėjo pasikalbėti 

giau vartojama “kerečių”i,su dvasiškiu. Jo noras bitvo 

(vežimėliai mažiems vaikams

Durų kairėje pusėje 1828 m. 

pastatytas Vilniaus universi
teto lektoriaus vysk. Stroi- 
iiauskio paminklas, kurio len
toje iškalti hūkso raidėmis jo 
nuveikti dėttbal. Toliau, kiek 
sienoje, 1899 m. pastatytas

studentai padėkot Aukščiau
siam nŽ tisas Jo rtttd&tes tr 
paprašyti sveikutės it parište- 
kirno tiems, kurie rife vieną 
jų ištraukė iš kaimo vargin
gos pastogės ir pristatė į mok 
slo žmonių eiles.

“V. R.”

DIDŽIAUSIA PASAULY 
PtttKtJA.

vežioti), negu kuriam kitam 

Amerikos mieste.

“No vonder”, Nev Yorkas 
taip auga. t

Visiems žinoma, kad šiais 

“probišino” laikais, tik but- 

legeriai geriausį biznį varo.

Buvęs dženitorius, rašo vie 

nas štukorius, pasidarė sau 

laimę pirkdamas ištuštintas 

degtinės bonkas iš aparta- 

mentinių namų ir jas vėl but- 

‘ lfegerianis parduodamas.

patenkintas.
Žydas užsinorėjo pavalgyli paminklas »W po#*»i A8b 

;mui Mickevičiui. Jis, mat, ru

sų ištremtas iš savo tėvynės 

Lietuvos visų amžių jos ilgė

josi. Tėvyftė, kaip jis sakė, 
tai sveikata; praradai jų — 

neturi gyvenimo, praradai tė-

aviečių.
— Bet kurgi dabar gausi 

aviečių? Juk dabar gruodžio 
mėnuo. i

— Tai nieko, draugas, aš 

nesiskubinu. Galiu palaukti.

Armėnas paprašė, kad jj

nėn sakydami, kad jų tikybi

niai įsitikinimai neleidžia jie 

nis naudoti ginklų arba da

lyvauti kruvinuose mūšiuose. 

Dėlto, “kvakeriai” kaip Ame

rikoj, tnip kitur pelnė didelę 

nepagarbųkeliai. Pagaliau turi gražų 

uostų, kufs visai dar ueišbaig- kad prįsijėti prie kokio
Į— nors veikimo, jie iškėlė or

ini 54 dietų Islandijoj,1 ganįzacjj^ šelpti nukentėju- 
kaip sakyto, nebuvo nieko. sius Europoje gyventojus.

Tam tikslui aukas dėjo visi
Šiandie įvykusios žymios at

mainos.

fcAS ALfeSTAJtčIUS MAI 
TlitO.

didžiojo karo laiku Ameri

kos gyventojų lėšomis maitin

ta milionai Europos moterų, 

vaikų ir senelių. To maitinimo 

organizacijos priešaky buvo 

prezidentas Hoover, kurs pri

guli taip» vadinamai “Kvake

rių” sektai. Ir kada preziden

tas Hoover praeitais metais 

išrinktas prezidentu, Europo- 

klas ir prie vargonų ŠtaJiis- Savo didumu yra kuone lygi .je imta šaukti, kad į preziden-

Ta didžiausia pasauly pirkę 

ja yra sala Islandija (Ice- 

land). Ši sala neturi nuosa

vos geležies, sienojų, statybai 

akmens, cemento, anglies, nei 

drtiskos. l'ai visa turi įsigyti 

svetimose šalyse.

Islandija yra tolokai į šiau-vvnę — nustojai laimės. To- 

piiinibj į koniunistų’ partįj." iian Ed'’ardo <Wl™» P“““''rius “J® Skotij°s lPakra5žili
‘ _ Irina ir rvrirv vorr,ntlu Albine J SllVft dbLinUl Wfl kllrtTlP lvfT

Bet juk tai negelbes
jums — visvien sušaudys.

— Žinau,; bet geriau te su

šaudo niekšų, negu padorų 

žmogų, — atsakė armėnas.

ŠV. JONO BAŽNYČIA VILNIUJE.

lavo Motiniškos. Šis kompo

zitorius, pats sužavėtas lietu

vių liaudies dainų, jų melo

dijas (balsūs) įpynė į savo. 

kūrinius. Čia pat jis, kaipo 

vargoninkas, subūrė visus Vil

niaus vargoninkus vienon dr- 

jon ir ir ilgų laikų jiems va

dovavo.

Bažnyčios šonuose yra 7 at-

Bulgarijai, bet gyventoją vkr-ituš pateko “kvakeris”, kad

Prie seniausiųjų Vilniaus si apgint nuo pražūties savo 

bažnyčių priskaitoma ir šv. ■ kalbų, rašė lietuviškai kny-

Jono bažnyčia. Savo majesto-' gas, tyrė mūsų praeitį. Pir-'sbbus koplyčios: Kristaus Kū- 

tiškumu, ypačiai šv. Jono die-'mieji du, save užmiršę, dar- no koplyčioj brangūs Trakų 

noje, ji sužavi .žmogų: tada ji bavosi tautai; vysk. Valančius

gėlėmis išpuošta, vainikais gi, sekdamas vyskupų Arnu- 

apkabinėta, šimtai spalvotų plų Giedraitį, didelį savo tau-

vėliavų plevėsuoja, tūkstanti

nė minia traukia šventus liim-

tiečių mylėtojų, steigė parapi

jose liaudies mokyklas, plati

nus, kvepiąs smilkylas rūk- no per kunigus šviesų, o spau

sta, vaikučiai gėlėmis takus 

barsto. Tą bažnyčią gotų sti

liuje pradėjo statyti Jogaila, 

ir darbas tęsėsi 40 metų; 1571 

in. vėl ji atnaujinta ir padi

dinta. Bet per remontą nu

trinta. nuo sienų patys gražiau 

šieji paveikslai, kuriais išda

bintas buvo bažnyčios vidus, 

nudraskyti papuošalai, gotų 

(smailiomis viršūnėmis) lan

gai ir tie nudaužyti. Taip ir 

žuvo visa senoji dailė. Vargo

nai, didžiausi visoje Lietuvoj, 

atvežti iš Polocko.

Bažnyčios frontinė siena at

rodo nuo Gedimino kalno: iš 

siaurų, suktų Vilniaus gatve

lių auga aukšti namai su sto

gais, vienas už kitą smailes

niais. Tarp tų rūmų, smailių 

stogų, lyg paminklas milžinas, 

ŠV. Jono bažnyčia su gotiš

kais langais. Sienoje stogeliu 

huo lietaus pridengtas Nu

kryžiuotasis, geležinių gėlių 

tvorelės apsuptas. Apačioj Pi

lies gątvėje žmonių minios 

plaukia, tik plaukia. Jauni 

studentai, profesoriai, sene

liai lenkia Jani galvas, blizgą 

karininkai ir šiaip didikai nu

alma Jam kepures.

Kitoje jos pusėje didelis 

kiemas su šimtamečiais me

džiais. Aplink jį Universite

to, aukštosios mokyklos, rū

mai su parašu duryse: “Mok 

slas, Tėvynė ir Dora”. Jis 

primena jaunuoliams jų tik

slų, ypačiai tiems, kurie gyve

nime besidaužydami užmiršo, 

kam gyvena. Čia kadaise mo

kėsi gausingas Žemaičių jau

nimas, jų tarpe garsiausi: Si

manas Daukantas, Sim. Sta

nevičia ir Vyskupas Motiejus 

Valančius, kurie, rūpindamie-

dą uždraudus buvo knygų iš 

Prūsų gabentojų-knygnešių 

vadas. Visų jų lankytasi ši

toje bažnyčioje ir skaityta vir

šuj durų parašas: “Eundavit 

Ladislaus Jagiello”. Aukštai, 

viršuj to parašo, du klūpį an

gelai ir šone 80 metrų aukš- 

tunio, 5 aukštų, bažnyčios 

bokštas. Jis, stovėdamas vir

šuj miesto, sostinei primena, 

kad Vilniaus ateitis tik tada 

bus laiminga, kai atsiras dau-( 

giau darbštaus jauninto, kurs 

mokės pakilti aukščiau žemės 

ir pradėti darbą su Tuo, be 

kurio leidinio ne viena iš mi

lijonų žvaigždutė neužges ir soj apylinkėj to globėjo glo-

vaivados Tado Ogbiškio pa

veikslas. Ta s vaivada bažtiy- 

čiai paitofeūvo l2;b(X) tfūkš. 

Nekalto Pfadėjinto kėplyčibjė 

būna Viešpaties grabas. To

liau koplyčios: šv. Onos ir 

Cecilijos, gįesm įninką ir mu

zikų globėjų, Stanislavo, Koz

mo ir Damijono, Barboros ir 

Studentų koplytėlė, kur rink

davos aukštųjų mokslų, jau

nuomenė klausyti Dievo žo

džio garsaus pamokslininko 

Petro Skargos, sugriaudinusio 

ir akmens širdies žmones.

Vilniuje seniau veikė kele

tas brolijų, kurioms vadova

vo didelio mokslo dvasininkai. 

Vidūranižiuose įvairūs artiat- 

rtiflkai — kąlVifai, batsiuviai, 

kirpėjai, afikso daiktų lieji

kai — tūrėjo čia savo globė

jus, kurių dieną švęsdavo vi-

giai bus 100,000.

Islandija priguli Danijai. 

Bet ji tari; nuosavą parla

mentą, kurs yra seniausias 

už visus kitus pasaulio vals

tybių pariantentus. Salos gy

ventojai tuomi daug didžiuo 

jusi. Ateinantį birželio mė 

nosį jie ruošias minėti savo 

parlamento tūkstančio melų 

stok aktu Ves.

Nors sala tūri ttitesav^, pdr- 
liiiūentų, at skirią 4itob Danijos 
'valdžią, bet pripdŽįria Dani
jos kjrirfiiūtts vifšDhypę.

Kada Rusiją užliejo raudo 
nonoji sorialiemo banga ii 
raudonieji gaivalai visose ša
lyse JJHidėjo perimti, a t rifu -

Amerikos “kvakeriai” Euro

pos nukentėjusius maitino.

Toki šauksmai ir ‘kvakerių’ 

aukštinimas yra perdėm klai

dingi. Kadangi Vokietijoj dau

giausia ‘ ‘ kvakeriai ’ ’ buvo 

aukštinami, tad vienas vokie

čių kunigas iš Cievelando ne

senai pasiuntė vienam Koelne 

katalikiškam laikraščiui paaiš 

kitrimų, kas karo laiku ir po 
kafb Eūtdpą malinto.

tf štai kas tairte paaiškini- 

ihe pasakyta: Afnėiikos “kva

keriai” stodaro vos vieną visų 

gyventojų nuošimtį. Ši sekta 

yra priešinga kareiviauti. Ka

ro laiku Amerikos valdžia su 

“kvakėriais” turėjo didėliu

do jų ir Islandijoj. Jie iškėlė , nesmagumų, kada jų jauni 

pfbpagandą už visišką atsis- atsisakė įstoti kariudftlė- 

kyrimą irtto Danijos. Bet di-j-- liafe

džimrta gyventojų jų norams1 

bepritaria ir jų propaganda į 

sužlugusi.

Salos gyventojai užsiima 

daugiausia žuklavimais. Pa
daro gražaus pinigo. Bet jie

ms pinigai ir reikalingi. Kiek 

ik Visko, kas gyvenimui rėi- 

kaiHigi turi kitur pirkti. It 
jų kreditas svetur ankštai 

ŠtoVi.

1889 metais saloje svarbiau

siai miestas Reykiavik turėję

rus;

plaukas nenukris.

Viduje pro spalvotus lan

gus veržiasi spalvota šviesa 

ant mar muro altorių. Gražiau

sias jų didysis altorius, kuris 

ligi pačių lubų išlipdytas gip-

bojainieji. Kuriems jų geriau 

gyventi sekėsi, tas amatninkų 

cechas (draugija) brangiomis 

dovandūiis — aukšti ir sidab

ru — puošdavo savo globėjų 

altorius.

ILOA8 MIEGAS
Stiprina kutoiRĮ.

"Musų kūdikis nubudlndavo muk 
naktimis po keletą kartų iki pra
dėjome duoti Jam po truputi Caš- 
torijos”, pasakė viena motina IS To-’ 
wa. "F6 to gerai (miegojo lr visiškai 

.... , , -i i 1 atsinaujino". Vaikų specialistai reko-so gėlėmis, angelų statulėlė- .Neseniai dar skambėjo sio)menduoja Fietcherio castoria; ir 
jė bažnyčioje Hetuviį kalba, »nll,J.bn‘u motlnų ?,no’ kaamis. Sidabro eirnborijbj at

vaizduota paskutinioji vaka

rienė, šonuose — 12 sidabfi-

kuri dabar palaidota, nors, 
mūsų tautos tėftii D-rūi Jb-

nių stulpų apaštalų atminčiai, nui Basanavičiui vadovaujant,

S' -. ..-Ui.. -d btuftnkninls, nekenksmingas vais
tas gelbsti vaikams ir kūdikiams 
nuo dieglio, sibgų/ 'sukletėjirito, vl- 
durlavlibo tr (t. Flctcberio parašas 
aht kiekvieno pakieto. Saugokis Imi
tacijų.

PILKAS EGZAMINAS 
$6.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pus 

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

Mano Kadio — Seope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bukteriol-ogiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų slcil- ' 
vlo, žarnų, inkstų, odos, kraujo, nėr- I 
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, ! 
uždfeglmo žarnų, silpnų plaučių arba ' 
jeigu turit kokią užsisertejhsią, įsi-1 
kerėjusią, chronišką ligą, kUiį he- | 
pasidavė net gabiam šeimynos gy- Į 
dytojui, neatldėiiokit neatėję pas 
nikne. I

ifcR. J. E. ZAREMBA 
SPECIALISTAS 

Inėjltnąs Kurna# 1016
20 W. JACKSON feLVD

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

Nedčliomts nuo 10 ryto iki i 
po pietų

.i (■>aė. >■ -'.už j . .n

Amerikos gyventojai, 
aukojo naudingam darbui, vi 
sų Amerikos gyventojų lėšo

mis nukentėję buvo šelpiaūlii. 

Tad sakyti, kad Europos nu
kentėjusius maitino “kvakė- 

riai” yra taip klaidingu, kai 

kad tvirtinti, kad karą laimė

jo ne Amerikos J. Valstybės, 

ty. gyventojai, bet viena libs 
respublikos valdžia.

--

Bereikalingas
Skausmas!

Nebūk kankiniu bereikalingo skausmo.
Daug kentėjimų tikrenybėj nereikalingi.
Pavyzdin galvos skausmai. Jie ateina be 

pasargos, bet nuo Jų visuomet galima būti 
prisirengus. Bayer Aspirin tabletai suteikia 
greitą palengvinimą. Laikyk bonkutę namie. 
Nešiok ploną Arynutę kišenėje. Tuomet jums 
nereikės ieškoti aptiekos, ar laukti iki namo 
pareisi.

Ir nemanyk kad Bayer Aspirin geras tik 
nuo galvos skausmo, gerklės skausmo, ir šal
čio! Skaityk patikrintas direkcijas paleng
vinimui neuralgijos, neuritis, reumatizmo ir 
kitų skausmų. Atmindamas vienok kad grei
tas smagumas nuo šių tabletų nėra išgydy
mas; jei skausmai tęsiasi, matyk daktarą.

Bayer Aspirin yra tikri. Apsaugok sava 
žiurėdaųias to vardo. Visados to paties. Vi- . 

‘ suomėt saugaus. Niekad nekenksmihStr Sli
džiai.

.-*ė

B ll I K A H 1*1 III X
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticacidester Salicylicacid

LIETUVIO VALANDA
KAS NEDĖLDIENĮ

Iš Stoties
WCFL 070 Kllocykles

Nuo 1 iki 2 po pietų

Iš Stoties
WHFC 1420 Kilocykles

Nuo 7 iki 8 vakate. Pasiklausykite 

Šiuos Programus Rengia

JOS. F. SUDRIK, Ine.
3417*21 So. Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705
= ■• '■■m ■
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Antradienis, Sausio 21, 1030 o r x e a » a
LIETUVIAI AMERIKOJE 

CICERO, ILL.
Radio Stotis ASA.

X Almnniečiai išsirinko 

šiems metams šią valdybę: 

pirm. — ,J. Mikolainis; vice- 

pirm. — O. Skiriutė, rašt. — 

Z. Dovidauskaitė, fin. rašt. — 

B. Mockaitė, ižd. ir dvasios 

vadas — kun. Ai. Švarlis, mar

šalka — K. Bružas.

X Almnniečiai turi nusis

tatę surengti sekančius vaka-l 

rus:.

1) pasilinksminimo vakarą 

vadinamą ‘Variety Party’, kul 

lis bus paskutinį trečiadie

nio vakarą šio mėnesio ir

2) šokią vakarą kitą mė

nesį.

X Alumniečiu choras teb- 

gyvuoja. Šiame chore yra a- 

pie trysdešimts narių; jei yi- 

si nariai atsilankytų į prak

tikas, kurios būna kiekvieną 

ketvirtadienio vakarą, aštun

tą valandą, diedojimas būtų 

stipresnis.

X Šį vakarą bus alumnie- 

čių susirinkimas. Nariai pra 

šoitii atsilankyti nes bus svar

stoma svarbūs reikalai.

bet gandrai sparnų nenušąla.

Štai, 12 d. sausio ponams 

Mikėnams garnys atnešė gra

žią dukterį, kuriui duota var

das Zosė ir Vincutė, šv'. Kazi

miero bažnyčioj.

P-nas Mikėnas, pasiturentis 

žmogus, metai atgal buvo par

važiavęs į Lietuvą aplankyti 

tėvų ir parsivežė gražią mo

terį.

Kūmo bernas.

MELROSE PARK, KL

Koncertas pirmu sykiu.

PRANEŠIMAS VISIEMS j Chicagos, bet ir toliau. Taigi “

! paskutinė proga, nelaukit ii- TeL M,dwny 6611

DRi R. Gi GUPLER'giau, gal pritruks. Da per Si- 

Kelionė po Europą ir Įspu- (us ju mėnesiu yra užtikrinta, 

o toliau nežinia. Knygos kai- 

kun. na $1-60. Knygų randasi 

“Draugo” knygyne:

2334 So. Oakley Avė. Chicago

džiai.
Knyga išleista gerb 

Pr. Vaitukaičio. Tą knygą 

daugelis įsigijo ir labai paten

kinti šia knyga. Tą knygą puo

šia apie šimtą (100 paveikslų 

gražiausių bažnyčhj, stebu

klingų vietų, pirmų amžiaus 

krikščionių kankinių, antka

pių ir katakumbų. Taigi ta 

knyga turėtų rastis kiekvie

noj lietuvių šeimynoje. Ne tik

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

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

Ir Ketvertais vakare

D K A

Garsus Europiškas

PAIN-EXPELLERIS
Jau Jung. Valstijose

Šioje kolonijoje visuomeniš

kas veikimas nesmarkus. To

dėl lietuvių koncertas bus čio- 'r

nai tikra naujonybė. O tas Naminis linimentas naudojamas

koncertas ivvks vasario 23 Per suvirš 50 metų &reitam ®us_
' • ' ° tabdymui skausmų nuo Neuričio,

d. Vaičiūno salėj. Koncertą Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo, 
rengia muzikos mokytojas N. Mėšlungio, Dantų ~ Skaudėjimo
Kulys su savo mokiniais.

Gudų. Knygyne,
901 West 33 St.

Arba pas pati autorių.

Rev. P. Vaitukaitis,

2745 W. 44 St. Ohicago, III.
Pinigus siųskite čekiais ar 

monev orderiais.

'Ofiso Tel. Vlrgtnia 0036
Rezidencijos: Van Buren 5868

DR. I. DUNDULIS !

Telefonas Boulevard IKI

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 Iki lt, 1 Iki I 

dieną. Ir 4:80 Iki 9:19 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 46th Street Chicago. III.

PRANEŠIMAS

UR. M. Į. STRIKOL

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 Ofisas 3413 Franklin Blvd. 

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

Ofiso Tel. Canarl 2118
Njimų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA

į DR. J. J. KONARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Realdenclja 2359 So. Leavitt St 

Tel. Canal 2331
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. ▼. 

NedelloJ pagal susitarimą 
11 , ' ........... —

Ofiso Tel. Vlctory 8687
Of. Ir Re*. Tel. Hemlock 2974

DR. J. P. POŠKA
1183 S. HALSTED STREET 
Antra* ofisas ir Rezidencija 

<504 8. ARTESIAN AVĖ.
Oflao Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-1 
vak. Astro Of Vai.; Nuo 8-4 pe 
piet: Utam. Ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarime

TeL Canal 4744 Republic 4441

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigia* Ir chroniška* Ilga* 
vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredoml* tik 
Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 

Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Ofiso Tel. Vlctory 4898 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTHGYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai- , 
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- l

™Ldo.’Vu*.! ,1900 S. halsted steeet
Prospect 1930. |

Senas ofisas toj pačioj vietoj: , mamai

4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 1 aioo Airv
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 41 Jo ArvClTltiib AV-Ej.

Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros-i Valandos: prieš pietus pagal sutarti 
pect, 1930. Nedėtomis tik pūgai su- Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v. 
tarti.

OFISAS

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valku Ir visų chronišku ligų

Ofisus 8102 So. Haistel St. Chicago 
arti Slst Street

VALANDOS: 1—3 po piet,
7-8 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
10-12.

Neuralgijos, Skaudamų ir Susti- 
, ------------ rusių Muskulų ir Sąnarių.

,, „ w i Amerikos vyrai ir moterys gali
P-nas Kulys yra Šv. Myko-^^j pasį(jžiaugti, nesą bonką 

lo lietuviu par. vargonininkas Pain-Expellerio su Inkaro vaizba-
ir jis musų kolonijoj turi IUU. ženkliu, kuris tarptautiniai naudo- 

. ' • . * * , . j amas ir giriamas kaipo skausmų
zikos studiją, kuri randasi ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek-
Vaiciuno name. Į tą studija gali lengvai nusipirkti bile
. . " vaistinėje visoje Amerikoje tik uz
leidžia savo vaikus muzikos 35c ar ?qc

mokytis pp. Vaičiūnai, Jon- Paimkite blogiausj iš visų seną

čai, Kisieliai. Slaviai, Mikne- skausmą — Reumatizmą, arba 
Neuraitį, Neuralgiją, Mėšlungi, 

vičiai, Starai ir kiti. Galvos Skaudėjimą, Dantų Gčli-
_ mą, Įsisėdantį į kūną Peršalimą—

Minėtame koncerte daly- tik pavaktuokite kaip kelių miriu-
vaus šv. Mvkolo par. choras, tų patrynimas su Pain-Expelleriu 

. su Inkaro vaisbeženkliu urnai at-
VietiniS. ne£ palengvinimą. Sunku tikėti

tam, kuris turėjo kankinančius 
skausmus.

O prašalinimui apšlubimo ir 
skaudėjimo iš pailsintų ir ištam
pytų muskulų ir sustirusių sąna
rių nėgaHtė'gbdtFfygauš’lfnlmen- 
to. Jokis dafbas nebus jums per
sunkus, jokis šokis nebus jums 
perilgas. Jus jausitės begaliniai 
sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu
rėdami laisvą nuo skausmų kūną 
ir lanksčius, liaunus muskulus ir 
sąnarius.

Kartą patyrę kaip ūmai ir efek- į

AMSTERDAM, N. Y.
žiemą gandrai.

Mus kolonijoj žiema šalta,

WITH THE MAPLE 

MAULERS.

By Al. Manstavich.

K. of L. Bowling League 
Standing.

West Side No. 1 

Providence No. 1 35

Bridgeport 

West Side No. 2 

So. Chicago 

North Side 

Brighton Park 

Marąuette

Providehče No. 2 16 

Roseland 14

W. L Pct. 

38 10 792 

13

15

16 

28 

30

33

32

20

18

17

17

729

688

667

417

375

31 354 

31 354

32

34

333

292

INDIVIDUAL AVERAGBS

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. ik BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 

Vai

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

Tel. Kenwood 5107
Vai.; nuo 9 iki 11 vai. ryte; 

nuo 6 iki 8 vai. vak. apart

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washington
18-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-4. Blvd.
Tel. Cicero 442 Tel. Kedzle 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas ir Chirurgas

Tel. Lafayette 5791

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėliojo pagal sutarti

2-4 ir 7-9 vai. vakare į šventadienio ir ketvirtadienio

ADVOKATAI

A. A. 0L1S■ii;J

ADVOKATAS
11 SO. La Šalie St.. Room 1701 

Tel. Randolph- '0331-0332 Vai. 9-4 
Vakarais

<241 SO. HALSTED STREET 
Telv'Vtfethry-0562 ’ • “

7-9 vai, vak. .apart Panedėlio Ir 
PėithyČlos

JOHN B. BORDEN
(John Ikftgdziunas Bordcu)

ADVOKATAS
not show tliat our teams did tingai Pain-Expelleris su Inkaro Adams St Rm 2117

... , j. ,, i- vaisbažėnkliu veikia — daugiauany tliing out of the ordinary niekuomet nebandysite save svai-

outside of West Si.de No. 1 ffinti su kenksmingais ir vidurius 
. ... . .. apsarginancias vaistais, kad tuo

vinning the lirst senes of budu sumažinti skausmą.

tlie veav from our lašt sea- 1.- , i,. ....................— •

son’s cliaps Bridgeport and 

thus putting tliem in to the 

third plaee of the standing. 

Until the past tuo ueeks the 

standing of the first thrce 

teams was Very elose, būt 

now West Side No. 1 seems 

gradually slipping into a 

comfortable lead over the ot- 

hers. Providence No. 1 is try- 

ing very liard to catcli up with 

llieir competitors for the cliarn 

pionsbip who are setting a 

fast pace for the entire lea- 

’gUF. West Side No. 2 is cree-

189.14j ping up slowly būt sūrely, 

With the idea of getting into

IMK T. A. D.

REZIDENCIJA 
4729 W. 18 PI. 
Tel, Cicero >888

Nedėllomls 
Sn ei tarus DR. S. BIEZIS

OPTEMITBISTAI

Tel. Victory 6279

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

• ■ / >

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3265 S. Halsted Street

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

TeL Lafayette 6820

Phone Armitago 2822

DR. W. F. KALISZ
1445 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutart)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222

i
i Rezidencija: 6640 So. Maplevvood 

Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. V.

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Ofiso Ir Ros. Te). Boulevard 5919 TcI« Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. A. J. BERTASH
9464 SO. HALSTED STRE®1 

Ofiso valandos nuo 1 Iki t po 
pietų Ir 8 iki 8 vai. vakare 

Ree 8201 S. WALLACE STREET

n i

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED ST.

Tel. Hemlock 8161

Lukas \V. S. No. 1 

S. Zauras W. S. No. 1 185.41 

W. Laurinaitis Marų. 184.10 the merry scraniHe for First 

Vaičiūnas W. S. No. 1 184. 1 plaee. The reinainder of the 

Gedrainis W. S. No. 1 182.37 teams are having a elose fight 

182.20 for the fifth place u’hicli seems

I
182717 [ to be tbe only goal tliey cMn 

2 181.18 dėsi re or reacli. Lukas rollėd

179.18 a 256 game for seeond bigh.

P. Zauras \\. S. No. 2 176.24 Roseland suddenly awokv 

Zemekis Prov. No. 1 175.42 from its long slumluu’ to beat

175.111 Brighton Park out of two

Nuo reumatizmo ir šalčio
Kas yra tas T. A. D.?

T. A. D. yra liuosuojantis, 

valantis ir taisantis vidurius 

vaistas, T. A. D. tūkstančiai 

žmonių vartoja, o milionai 

dar nežino.
Jeigu arti nėra galima gau

ti, tai kreipkitės po nuin.

5221 So. Halsted Street

' Ohicago, III.

Tel, Boulevard 6631
■rr —■ ■ -------

TelephftM Rtndftlph 4717

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

TėlėplMhe Hoosevelt 9090 
••Met 8 iki 9 ryte Tel. Repbb. 9800

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefdhaa Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va

kare. SeredMois ir Pėtnyčio- 

mis nuo 9 iki 6.

DR. VAITUSH, 0. P. 0. DRi Vi Si NARYAUCKAS
ii Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 

Valandos H ryto iki 3 po pietų 
6 iki 8:30 vakare

GYDYTOJAS ir CHIRURGA8 
>485 West <8 Street 

Vai.: 9—13 ryte, 1—4 p. p. I—9 
v, v. Nedėlioj susitarus.

Mažeika Bridg. 

č’ernauskas Prov. 1 

Kalasinskas W. S. 

Wabol W. S. No. 2

Gramontas Bridg.

Rubys Prov. No. 1 175. 6

Žemaitis W. S. No. 1 175. 3 

Redwick S. Chi. 171.29

Urba Bridg. 171.19
Kisi.Jtis N. S. 171. 2 --------------------------------------------

Kaminskas W. Š. No. 2 171. lį BRIGHTON PARk

gamos, and with only tbree 

irten. Brighton Park won the 

second struggle by only 17 nhi 

plės.

Žiūrėk, kad 
gautum tikrą

EAU Dfi OUININE
Padary- — , *

ta8 Pinaud
— Visam pasaulyj garsus 
plaukų tonikas, naikina
pleiHkanas, stiprina plauku*. 
Jūsų aptiekoj arba rašyk: Pi
naud, Ocpt. M, 220 E. 21 St., 
Ncw York, N. Y. Svmpells dy
kai.

Pavilonis Itose. 

Kibelkis S. (Iii.

RBSULTS.

170.10

169.20 M itchell 

M i kuls 

Mas! linas 

Dausinas

1,81
127

157

163

162

139

154

136

162

l97

147
147

Lašt Tuesday’s results do

•■J.

Pradžia ant 6-to pusL

Feen^mint
The Laxative

Mčgsta jį viri 

Skanus krimtimui 

mint, taip kaip gvmt-

JOSEPH J. GRISK
(Juozas J. Grisius) 

ADVOKATAS 
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockwell Street 

Telef. Kepublic 9728

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuria 
eatl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu 
mo, ek&udainą akių karšti. Atital 
sau kreivas akis, nuimu cataractua 
Atitaisau trumpą regysts ir tolimą 
regystų.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

Kainos pigesnis, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

DENTIST AI
Office Boulevard 7041

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4445 80. Ashland Avėtaue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 4228

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTI8TAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

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

Sercdoj pagal sutnxU

J. P, WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampa* Michigan Avė. 

Tel. Pullmah 6950 Ir 6377

Miesto Ofise Pagal Sutarti:
127 N. Dearborn Street

ftooms 928 ir 984 
Tel- Pranklin 4177

TelSfihone Central 1928

F. W, GUERNAUCKAS
ADtOKATAS 4

• :
114 Nprth I^aSalle Street 

ČHlCAGO, ILLINOI8
Nuo 9:80 Iki 6 vai. vak.

4>cal Office; 1900 So. Union Ava
Tel. Rooeevelt 8719 

VaL nuo 9 iki 9 vai. vak.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
0PT0METRISTA3

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASUH\ND AVENUE

Plati Bldg.. kiątnp. 18 St. 2 aukštas 
Pastebėki!* mano Iškabas 

I Valandos nuo 0:30 ryto Iki 8:30 va- 
,knro. Seredomis nuo 9:30 iki 12 v.
1' ryto. Nedėllomls nėra skirtų 

vuJundų. Room S 
Pitonu Canal 0523

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
▼91.: ryto nuo 19-J-ll nuo 2—4 p« 

pietų; 7—8:89 vakare 
Nedėllomls 19 1U 1> 

TELEFONAS H1DWAI 8884

Tel. Boulevard 1491

: DR. Y. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir. Akušeri*

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

7—< vakare

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Boulevard 7681
Ree. Hemlock 7991

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 9 ryto iki 9 vakare

DR. HERZMAN
II RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 99 
metus kaipo patyręs gydytoja*, chi
rurgą* ir ekušerla ,

| Gydo steigia* ir chroniška* 11- 
gaavyrų, moterų Ir vaikų pagal nau
jausiu* metodu* X-Ray Ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — lt plėtų lt 
nuo t iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8110 Ree. So. 9horo 
2238, arba Randolph <809.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994 

Reeldencljoe Tel. Plaaa 899* 

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 19 dieną* '
Nue I IU l po Dietų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 iki 19 Alsu*.

Si.de
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; i ‘ ’ • Antradienis, Sausio 21, 1930

GRABORIAI: C H ] C A G O J 6 ihetgaitės gerai mokifiaši gro-’, 
ii.

Pavilionis 1*2 147 172- GAMĖS TO-DAt Bridgeport vs So. Chicago 
on 11-12

795 742 830
S. D, LACHAWICZ

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laidotu

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

Tel. Roosevelt 2515 
Arba 2516

2314 W. 23r<l Place 
Cbieago, Iii.

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAG R ABU VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So, Hermitage Avė.

Tel. Tartis 1741 ii 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero T794 

SKTRIUS
S201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

ŽINIŲ-ŽINELĖS
X Vienas iš veikliausiųjų 

L. Vyčių 16 kuopos narių, 
Jonas G ai liūnas, sutiko nelai
mę, Prie 30 g. ir Union avė. 
jį užgavo mašina ir skaudžiai 
sužeidė. Dabar randasi namuo
se 4501 So. Troy St. antras 
augštis. Draugai ir draugės 
prašomi aplankyti.

X Kaz. Jonaitis, turįs ap 
tiekų Brighton Parke 4459 S. 
Washtenaw avė., betaisyda
mas vaistus kitiems, pats su- 
negalėjo. Bet Dr. Dovidonio 
prižiūrimas ir savo aptiekos 
vaistų vartodamas jau pil
nai pasveiko.

X Sausio 22 d. ponai Ka
ziui. ir Barbora Bartkai mini
25 m. sukaktuves moterystės
luome. 'U

X Žinoma, Townoflaikiečiij 
daug važiuos sekmad., sausio
26 d. į “Draugo” koncertą, 
Lietuvių Auditorijoj. į

X Sausio 18 d. Šv. Kryžiaus 
baž. 5 vai. vak. Stanislovas

X Sausio 19 d. buvo rinki
mas Sv. Kryžiaus parapijos 
komitetų. Daugumoje pasiliko 
tie patyri. Naujų įėję trys, bu- 
terit Jonas Čepulis, Jonas Kiū
tinus ir p. Strikas.

W1&T ŽINIOS.

X Viktorija Kazlauskienė 
žmona visuomet silpnos svei- 

Petrošius ir Ona Marozaite katos’ «»•** susirgo, net
iškilmingai priėmė Motėm- "«k‘y> » s“ *»•
tės SnkrnmratiĮ. ’ Sakramentais AuSros Varto

X Jau prad.kin rimtai kai- 1'",b<ma" atIaDki- 
bėti apie atgaivinimu Kat. nials nmai susirgus sunku su' 
Federacijos skyrio. Juk Tdrni,'8’“ ^dytojąsi net įvairiais 
oi Lake žmonės negali atsiii- i«»kant gydytojų

RADIO ŽŽŽ.

J. F. RAUZIUS
.PIGIALSIAS I.IET. GRABORIUS. 

(HK.ASOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabu 16- 
dlrbystės.

OFJSA8
«8 West 18 Bt. 
Tel. Canal «174 
ĮKYRIUS: 8228
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4688

Town of Lake — Sausio 21 
d. L. Vyčių 13 kp. susirinki
mas, Davis Sq. parko salėje.

X Šįmet To veri of Lake L. 
Vyčių 13 kp. basket bąli ty
mas yra stiprus ir miklus. Iki 
šiol stovi pirmoje vietoje Bes- 
ketball lygoje. Bravo, town- 
oflaikiečiai!

X Sausio 22 d., Šv. Kryžiaus 
parap. mokykloje bus L. Vy
čių Cbieagos Apskr. susirin
kimas. ,

Irusiais būti. ■
X Sausio 22 d. a. a. Stanis

lovas. Vaičiulis bus laidojaiūas 
kaipo karininkas. Pamaldos 
būs Šv. Kryžiaus baž. 8;30 
ryto.

X Sausio 19 d. J. ir V. Bu
omai pakrikštijo ’ dukrelę' vai
du Eleonora — Josephine. 
Krikšto tėvais būVo Ai Šfu- 
gis ir J. Stugis. A-

X Liurdo Šv. Kryžiaus baž
nyčioj įtaisymui žmonės auko
ja po $5 ir $10, kiti po ma
žiau. Kun. A. Linkus jau tu
ri didelį aukotojų sąrašą.

X Mokyklos vaikų orkestrą 
progresuoja. Maži vaikai ir

I

BRTDGEPOitt 
Kabelis

Micevieh 
Urba , 
Gramontas

220 165 156 
135 135 135 
145 167 198 
154 193 164 
156 187 1651

810 847 818 
WEST SIDE No. 1

Vaičiūnas

Žemaitis 
Ged rainis 
Lukas f

nebeslrado ką prie ligonės ū- 
mai pakviesti.

X Pereitame šeštadienyje 
Petro Jtttikččio su Bronislavfc 
GasJjatkaitė vestuvių, iškil
mės gražiai pavyko. Bažny
čioje pet iškilmingas šv. Mi
šias, paties klebeno laikomas, 
diakonavo kun. Petrauskas, 
subdiakonhvb kun. Vitkus, ce
remonijų Vedėju buvo brolis 
Vladas. Ir netiktai jaunave
džiai, bet ir jų palydovai ėjo
prie Šv. Komunijos. Daug baidys 
vėstsidieČhj feuvo bažnyčioje.
Visiems gražų pamokslą pa
sakė kleboną,®. Bažnyčioje pa
sirodė Visiems maloni ir jau
ki tikybinė dvasia, per tai Į
iv neįvyko neprotingo bažriy-; Rubys 
čio jo grudų barstymo ir įnū- Černauskas 
sa paprastąją fr popietinių ’Pačiblis 
šKubų laukini J 'H rukšmavimo. *
Telaimink Viešpats jaunųjų 
gyvenimą, kad patarimais die
vobaimingos niKtiftos Domicė
lės Gttsparkiėn?s:'sugebėjo pa- Pauža 
sinaūdoti ii* "visiČins gražią Malnstavich 
savo iškilmių atmintį palikti. jDrazdauskns 

X Gasparktj, nuotakos tė- Kisielus 
vų/ namtttJse tuo jaits po Šliu
po iškilmių (Vyko ' priėmimas 
svečių, kurių tkrpė radosi ne-

West Side No. 1 'vs Provi- 
denep No. I on 9-10

MILDA

Brighton Purk vs We»t Si
de No. 2 on 13-14

Mnrąuetto vs North Side 
on .15-16

Providence No. 1 vs Rose- 
land on 17-18

TEATRAS 
3140 So. Halsted St.

UT. SER. IR KETVERGE 
Sausio 21, 22, 23

‘SO THIS IS COLLEGE”
Iš gyvenimo Amerikos stu- 

211 191 165 dentų. Dalyvauja Elliott Nu- 
181 256 189 Pabert Montgoinerv ir

kiti.
NAUJAUSIO IŠRADIMO 

VITAPHONE
Kalbantieji Paveikslai 

' Graži Muzika

169
135
182

170 157 
135 135 
189 189

878
WEST.SIDE No 

Jakobą iti s i • 125 144 
Kaminskas
Dobrovalskiš 
Wabol 
P. Zauras.

941 825 
2

186
208191 188 

136 129 130 
196 203 167 
191 166 176

839 830 861 
PROVIDENCE No. 2

Savickas
Bakutis
Daukša
Wilbertas

862
PROVIDENCE

816 775

Zemekis 171 157 176

189 199 127 
124 168 161 
185 153 166 
1T>7 146 166 
197 150 155

Porcellnls laikrodis kuris užtrauk
tas eina 8 dienas. Guarantuotas. La
bai pulkus dėl papuošimo. Tik #2.88

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

Ut. SER. IR KETVERGE 
Sausio 21, 22, 23

“GOLD DIGGERS
OF BR0ADWAY”

Ir komedija “Dont Get Ner- 
vous ’ ’.

Vitaplione Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

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

Taipgi užlaikome naujausios nta- 
- dos etektrtkinius laikrodžius. (12.00....  ............  98.65

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Husų patoraavlmM
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes netart

ais Išlaidu užlaikymai 
skyrių-

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenne

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 Weat 46th Street t
Kanapas 4<tn Ir Paulina Sta 

TU. Blvd. 6503

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiB- 
kal, mandagiai, gerai Ir pigiau 
aegfl kitur. ' Koplržta dėl Šermenų 
dykai.

A. I A.
JOHANNA

801 804 885 
NORTH SIDE

Urbonas 159 135 159

135 135 1351 verCiog tlk 
155 193 209t ' —“T,Nestor, Johnson s visiems gerai SU182 169 202* Domi Ice skaitai visokių sizų tik-

158 150 163....... ............... *5,M
_  Į AtęjJįite arba Telefonuoklte Lafa-

jrette 4689. Prlątatom visur.

ĮVAlfcūS KONTRAKTORIAI

J, S. RAMANCIONIS
9trrpi vedėjos Brldcoport Palntlng 

(h Hardurare Oo., dabar perėmė vis* 
btknj | savo rankas Ir duos visose Mo 
blsnlo šakose pirmos klesos patar- 
natlm*.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Palnters ft Docoratoru 
J. 8. Ramanclonla, savininkas
3147 So. Halsted Street 

Tat Vlctory 7I«1

M. ZIZAS

BUTKUS
A. PETKUS

Graborius ir Balzamuotojas

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley IJc. 

Koplyčia Dykai
F10 West 18th Street

Canal 31(1
Mes sutei

kiam manda
gų, draugišką 
patarr.avi mg

Patarnavime 
dsose Chicn 
gos dalyse l» 
prlemlesčtiose 
Grabai pigiai 

net už $25. 
OFISAS 

1388 South 
Halsted St. 

Vlctory 4*088- 
81

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 S. Marsli field Avenue 
Tel. Boulevard 9277

Mieliausia musų ir brangiau
sia motinėlė persiskyrė su 
šiuom pasauliu gruodžio 22, 
1929, IJetuvoj, Raseinių Apskr., 
Naumiesčio par.^ Bartintekų ky 
Paliko dideliame nuliūdime 
vieną sūnų, 3 dukteris, 2 žen
tus Ir kitas gimines Lietuvoj. 
Sūnūs Jonns Čužauskas, žentas 
Aleksandras Trlbicus ir duktė 
Kostanclja Triblclenė gyvena 
Amerikoj, žentas Juozapas 
Razma, duktė Izabelė Ruzmie- 
nė Ir Zofija Sudelkienė gyvena 
Lietuvoj.

Pasiliekame nubudę:
Visa Triblčių šeimyna.

159 180 
159 177

192 
i$2
171 118 149 
148 176 149

832 747 814 
SO. CHICAGO ,

J. DERINGIS
4414 So. Roctovell St.

Namų Statymo Kontraktorius 
Statau {vairiausius naibus prieinama

! kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6528

———MmMatok 
Del geriausio* rųUea

Ir patarnavimo, laukit 
GREEN yALUEY 

PRODUCTS
Olsells Šviežių klauE 
alų, sviesto Ir Burtų

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St
Tel. Boulevard ISO

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4506 So. Rockvrell Street

4494 So. Rockvrell St. 
Vlrglnla 1966

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Cbieago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. noosevelt 7 532

J. Lulevičiua
GRABORIUS IR 
BAIjSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui. 
3103 8. Halsted
St. Chicago, III. 

Tel. Vlctory 1115

A+A

STANISLOVAS VAIČIULIS
Bus militariškni laidojamas, dalyvaujant 

Fort Sheridan Pulkui.
Mirė Sausio 18 d., 1930 m. 4:30 vai. 37 m. amžiaus. Ki
lo iš Tauragės apskr., Pajurės parap., Pakalniškio kai
mo. Amerikoje išgyveno 17 metų.

Paliko dideliame nulindime brolį Antaną, 2 pusbro
liu Stanislovą Vaičiulį ir Kazimierą Šimelį. O Lietu
voje pusbrolį Juozapą Mickų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 5362 So. Mapleivood Avė. laido
tuvės įvyks Seredoj Sausio 22 d-., 1930 m., iš namų 
8 vai. bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Brolis, Pusbroliai ir Giminės.

l>aidotuvėms patarnauja grab. Zolp, Tel. Boul. 5203

tiktai parapijos kunigai, bet jKibelkis 
ir iš Lietuvos Ateitininkų fti-Regasius 
stovas kun. Karalius ir spau
dos atstovus kun. Matulaitis: 

iįdėdės, tėtes, puseserys it daug 
giminių ir artimesnių  jų kai
mynų ir Visi f>er puotą gra
žiose prakalbose reiškė linkę-1 MARQUETTE 

jimus stt maloniais pasveikini-1' jįapitas 
mais jaunavedžiams ir jų t<i šnekutis 
vams. Visas kalbas užviršijbH • 
jaunavedžio krikštų tėvas, Jo ’Shimkus 
nas Jaukštis, senoviška lietu- Ipuniklcik 
viška pasaka.

X Mitingas parapijos 19

Zevatkauskas 
D. Pęeįulis 
RediVick '

sausio ir vakare minėjimas *'

153 148 
142 141;

149 
146
123 149 170 
154 138 1591 
193 170 182

M0RT6EČIAI-PASK0L0S
t; T A X O S.

- Norintieji žinoti, kiek kai
nuok; jūsų namo ar loto TnYos 
už 1938 metą. kreipkitės pas

|43 138 189 ' A- O LSZEWSKĮ
134 142 121 3241 8- Halsted St. 2nd Floor
J35 135 135 
166 214 193 
116 142 150

765 .752 8001

Čia ginsite pilną informaciją

694 771 788

JHVELRY 
&RADIO

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
makota suteikiama i vieni, lle... 
Perkamo roal estate kontraktus 

Internationl Investment 
Corporation 

Kapitalas fSOO.OOO.M 
1884 SO. KEDZIE AVENUE 

TeL Lafayette 8788-1718

-I
užstojusiųjų 25 metų parapi- j • REIKAlilNGAg bookeeper, Savininkas R. Andrellunas 
jos gyvavimo puikiai pavyko, patyrimas; gera alga. Kreip- užlaikau visokh

tis po 6 vai. vak. ■-
Bridgeport Furniture Oo.

3224 So. Halsted St.
===========Ste==============

Rap.

PAVEIKSLAI 13 LIETUVOS

So. Chicago, UI. — šv. Juo- vERTE UŽ 1475.
zapo parap. svet., 7.30 \ak., 3 gmotų vėliausio styliaus sek- 
pirmą kartą šioje apielinkėje ly-ios turtingai išrodan-
bus rodomi iš T.ietuvos juda- ti{3> apsiuti guzikai> pleituoti 
mieji paveikslai. Labai įvni- fį-ont^ tikras antiųue rayon, 
rus. Rodys ir aiškins J. K. ver|as $350, parduosiu už 
Milius. $115; 1930 modelio naujas

screen grid elektrikinis radio, 
vertas $250, parduosiu už $75; 
9x12 IVilton kauras, vertas 
$65, parduosiu už $25; riešu-

Užlaikau visokių 
luksinlų Ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ro
di o, planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
ralsau laikrodžius 
ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 1118

SKOLINAM
PINIGUS

$200 iki $30,000 
ant 1, 2 ir 3 morgičių 6%
J. NAMON QC CO. 

2418 W. Marąuette Road
Arti Westem Avė. 

Telefonas Groveliill 1038

SPORTAS
(Tąsa nuo 5 pusi.) , įto medžio valgomojo ir mie- 

Kupris 146 3 66 130 ganiojo kambario setai, lem-
—--------- pos, coxwell kėdė, indai, už-

ROSELAND 
Vaitkus ' 
Valevičius ■

774 759

161 165
189 160
135 135
135 135

dalimis. Privatinė rezidencija, 
169 8228 Muryland Avenue, lst

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 
r , konkryto darbas ir senų nanių taisytojas
2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
.i? (PAKAIMS)

General iai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 
namus, parūpinant planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per 
paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 
liudija musų teisngumą. Senus namus taisome ant leng
vą mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam fla- 
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą: 
2621 W. 71st Bt., Hemlock 0367 Res. GrovehiU 1680

. ........... .. ■ 1 .U" ........ .. . II. «


