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VAKAR KALBĖJO KARALIUS IR KITI 
VYRIAUSIEJI DELEGATAI

Paleistas Japonijos Parlamentas
Pasirašytos Karo Atpildymo ‘Sutartys

KARO LAIVYNŲ KON
FERENCIJA

LONDONAS, saus. 22, 

Vakar pirm pietų atidaryta

3c A C 0 P v
Telefonas: Roosevelt 7791

PALEISTAS JAPONŲ 
PARLAMENTAS

TOKYO, saus. 22. — Ei

nant imperatoriaus parėdy

mą penkių valstybių karo lai-' niu, vakar ministeris pirmi- 

vynns mažinti konferencija, j ninkas Hamaguehi paleido pa

rlamentą ir naujus rinkimus 

nuskyrė vasario 20 dieną.
Konferenciją atidarė An

glijos karalius. Jis linkėjo ko

nferencijos dalyviams pavyti

mo sumažinti karo laivynus 

ir padaryti atatinkamą sutar

tį-

Po to kalbėjo kiti visų pen

kių valstybių vyriausieji dele

gatai. Kiekvienas jų reiškė 

palinkimo mažinti laivynus, 

kad tuo būdu išvengti prama-

tomo lenktyniavimo ginkluo- 

..... *

juroje. MASKVA, saus. 22. — So-
Kai-kurie jų dar reiske, i . i 

. , . ..v , ,. vietų valdžia padaliau suseko,
kad jų valdžios yra palankios .... ,

L . ... .. . kad ii be kitko įau kelinti me-

Parlamentas paleistas, ka

da opozicija valdžiai pasiro

dė pavojinga.

Kad neįvyktų negeistinų 

priešvaldiškų demonstracijų, 

parlamento rūmai buvo aps

tatyti policininkais.

PENSIJAS MOKĖJO 
PRIEŠAMS

kad ji be kitko jau kelinti me 

tai moka valdiškas pensijas
laivynus mažinti, bet podraug
nori išlaikyti atatinkamus lai- , . . „ , .

.... , daugeliui savo priešų, kurievynus savo valstybių apsau- .. , . , ,
revoliucijos laiku kovojo bol- 

, v., šėrikus. Sako, sunku buvo iš- 
tirti daugelio pensionierių 
praeiti.

gai.

nutrauktas ligi ketvirtadienio 

(rytdienos), kada įvyks pir

masis delegatų posėdis.

Konferencija atidaryta Jo

kūbo rūmuose.

VOKIETIJA NETURI NIE
KO BENDRA SU KON

FERENCIJA

BERLYNAS, saus. 22. — 

Vokietija stovi nuošaliai nuo 

karo laivyųų konferencijos, 

nors Britanija darbavosi ją 

patraukti bendran veikiman 

nusiginkluoti. Vokietija ne-

SKERSAI GATVĖS NEW YORKO MIESTO

Viena N

, T’’ >*‘4

•r AV Y onko mokyklų mo 

kytoja sugalvojo mažus vai

kus skersai gatvės pravesti 

juos apjuosus virve. Tas jai

s< kasi.

X»0BBf59l

19 VALSTYBIŲ PASIRAŠĖ 
KARO ATPILDYTO

SUTARTIS

HAGA, Olandija, saus. 21

1
I— Karo atpildymo reikale a 

litro ji Europos valstybių ko- 

; nt’ereneija pasibaigė visos ei

lės sutarčių ir visokių priedų 

1 pasirašymu.

į Tai visa; pasirašė 19-os val

stybių atstovai.

Einant viena sutartimi, Vo

kietija mokės santarvės val

stybėms karo atpildvmus. Į- 

knrta tarptautinė banka tva

rkyti daugelio Europos val

stybių karo skolų išmokėji

mą. ‘ .

POKYLIS AMERIKOS 
AMBASADORIUI

CHICAGOJE PRANEŠIMAS

BUVUSIS PROTESTANTŲ 
MALDNAM1S — BAŽ

NYČIA

PARYŽIUS, saus. 21. — 

Buvusį švedą protestantų raa- 

ldnamį arti Panteono nupir

ko vietos armėnai katalikai 

ir pakeitė bažnyčia. Armėnų 

katalikų vyskupas Bahaban iš 

Angora bažnyčią pašventė.

BERtYNAS, saus. 22, — 

Vokietijos užsienių reikalų o- 

fisas suruošė pokylį atsisvei

kinti su Am. J. Valstybių am

basadoriumi Sehurman, kurs

“ D R A U O A S ” a

The most inflnentialj 
Lithuanian Daily in,
America.

METAI-VOL. XV

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
VYTAUTO JUBILIEJUI 
MINĖTI ĮSTATYMAS

ninkas.

9. Komiteto Taryba klar

_____ , j^omįįeįo pranešinių apie d?

i Sųrvsv su 1939 m. praside- . • , ,• m*. ' • . . . rbo eigą,* kelia sumanymų,
dančiu Vytauto Didžiojo 500 . • . , . v. •

... ‘derina dalyvaujančiųjų j<
metu nuo jo mirties jubilie-i • . • • .....

į jum, Ministerių Kabinetas1 

šiomis dienomis priėmė Vy

tautui Didžiajam minėti Įsta

tymų, kuris jau pateiktas p.

Respublikos Prezidentui pasi
rašyti. Jo tekstas toks:
Vytautui Didžiajam minėti L U' '>' taut0 D.dz.ojo 

įstatymas
J Teisinga ir būtina yra, kad 

1 Didįjį Lietuvos Kunigaikštį 

] Vytautą, nuo amžių vadina

mą Didžiuoju, mūsų Karžygį 

; Valdovų, bendrai saugojusi 

Lietuvos valstybės nepriklau

10. Komiteto Kontrolės Kt 

misijos pirmininką skiria. Mi-] 

nuderiu Kabinetas, o du jt 

nariu renka Komiteto Tai 

ba. *’«

Foh-|

yra teisinis asmuo.

Komitetas turi teisę Fonde 

vardu įgyti kilnojamąjį ir i 

kilnojamąjį turtą ir valdyt 

ieškoti ir atsakyti teisme.

12. Komiteto ir jo si 

korespondencija ir siuntini?

MELROSE PARKE 
PASIAUBA

somybę ir Tautos laisvę, iš-j atleidžiami nuo pašto rinklia-

Šiandie, Sausio 22 d. įvy- mintingai kūrusį šalies gero- vos, o Vytauto Didžiojo Fon- 
ksta Marijonų Kolegijos Chi vę ir aukščiausiai iškėlusį Lie- ‘lo vardu daromi aktai ir val- 

•cagos Apskričio susirinki- tuvos garbę ir galybę vyrą, domas turtas — nuo vaistu 

]mas Aušros Vartų parap. ly- kurio genijų |>a gerbė Europa, bildu ir savivaldvbinių mota

giai 8 vai. galingos jo dvasios gaivina- čių.

Alkoholio gamintojų ir pir- į Kviečiame visų skyrių at- ma Lietuvių Tauta, atstačiu-! 13. Fondo ir Komiteto sti

kliautojų organizacija Melrose stovus j §į svarbų pasitari- si nūnai nepriklausoma savo tūtą tvirtina Ministerių

Parke sayo grąsinimais šukė- ‘ Valdyba. valstybę ir vėl pradėjusi bu- bilietas.

lė pasiaubą valdininkų tarpe., sr-r ... —. .. -----------------sel,gsjas Tėvynės žemes, I 14. Fondas likviduojamas

Trys žmones kelinta diena , 2 Žuvę, 1 atgaivinta pagerbtų ir jo atminimą įatn- Komitetas paleidžiamas įst

nesurandami. Gal juos pikta , ^tręjam nanill aufcšte, 3426 žintų taip,, kad ir musu pra- tymu.

danai bus nužudę. Nesnran-• ^at rasta 1 vvras ir eitis būtų iškelta ir dabarties; Nors šio įstatymo 2 paras

neno žmona.. L razuvusių su at„ajvįntas. vei būtų sustipnnti ir būsi- T»bu<Izio kaip mat

-3«-»-t m 1 »• 4*zvzlI * - • ’ 1 V •
Visi trys aklai uždarytoj mosioms kartoms būtų nnšvie- ties teksto, tam n u mums 

virtuvėj gazui degant sėdė.jlo sti keliai į 'Tautos ateitį. patirti, kad kai kurie minisi 

ir užtroško, kada kartu su ga- Del to, sueinant penkiems . teriai jau yra padarę žygiųj 

zu sudegė visas reikalingas šimtmečiams nuo 1430 metų, aplinkraščių keliu, kad šis

ieškojime darbuojasi ir fede- 

raliai agentai.

Negali gauti paskolų
Chieago miestas, Cook ap- alsavimui oras — oxygenas. kuriais Vytautas Didysis mi- nuostatas, kiek realios aplin- 

Maschorvski rė Trakuose ir pašarvotas kybės leis, butų kuo plačiau-lskrities ir mokyklų komisija Užtroškę Mrs.

nėturi reikalingoms išlaidoms jr yj Laeshas, 45 m. Atgai- Lietuvos sostinėje, mūsų Tau-

pinigų ir kelinta diena negali 

gauti paskolų.

Blogiausioj padėty yra ap

skritis. Du kartu pasiųlyta ka

rinta J. Sandstrolg, 34 m. i tos šventų šventovėje, Vilniu

je,

nustatoma:

siaf taikomos. Tokiu būdu vi-| 

(lauš reikalų ministerio parė

dymu 1930 metai bus žymimi 

kaip Vytauto Didžiojo metai!
Plėšikė apiplėšė praeivį , .
Apie 26 metų amžiaus juod- 1- Tūkstantis devyni šimtai gimimo ir jungtuvių metriV 

nkoms 7 milionai dolerių bū- bruv- moterigkg ties Canal ir trisdešimtieji metai skiriami kuose. Be to, šių metrikų nuo- 

ZnaUiš"dinlZatinZ’ taZ (mokesphJ) Prisi’ Maxwell gat. išlipo iš susto- Vytautui Didžiajam pagerbti. raS«b išduodami suinten su

> bos Vokiečiai Sehurmana ri imtL Nei ™na banka kd'kaS >io automobiliaus ir nuo 2. 1930 m. gali būti aktuose tiems ir po 1930 metų,

,_____________ v, ą nepalinko tų taksų “rvarantų” praeinangio Frank Milkr atė. rašomi: “1930 — Vytauto Di- I>at hus žymimi. Teisingumo
Pirkti- mė 4 dol. 86e. Automobilių va- džiojo - metai.” ministerio parėdymu pažymė

,ldė kažkoks vjras.

sas laikas daug gerbė.

NUŽUDYTA DEŠIMTYS 
ŽMONIŲ

MADRIDAS, saus. 22. —

reikalinga nusiginkluoti, nes IS diktatoriaus ka-

ji nuginkluota.

RUBIO MEKSIKOS 
SOSTINĖJE

MEXIC0 CITY, saus. 22 

— Būsimas Meksikos prezide

ntas Rubio čia gryžo. Jj iškil

mingai pasitiko visi aukštieji 

valdžios valdininkai ir kariuo

menės vadai.

Už AGITACIJAS PRIEŠ 
VALDŽIĄ

60 dienų kalėjimo
60 dienų kalėjimu nuhaus- 

MEXIC0 CITY, saus. 22. Floyd Owen, 4d m., kon- į 

— Kelios dešimtys žmonių traktorius. Praeitais metais j 

žuvo ūkininkų su audiminių jig automobiliu važiuodamas]bilieto išėjo finansų ministe

ris Calvo Sotelo. Jo vieton

paskirtas grafas Andes. bla valstijoj.

ŠVENTĄJAM TĖVUI ĮTEI
KTOS INDĖNŲ AUTO

RIŲ KNYGOS

palankiai atsiliepia. “Sue-Ye

su Kavyam” poema viena pa- 

rinktiniausių. Mappilla prigu

li senovės katalikų Bažnyčios 

šeimynai.

Edamaratu j>aeina iš poeti

nės šeimynos. Jo tėvas buvo 

indėnų dvasiškiu ir atverstas

ROMA (F. T.). — Trichur, 

Indijoj, vyskupas nesenai

Šventų jam Tėvui Pijui XI į- 

1 teikė dviejjų indėnų autorių

dvi knygas. Tais autoriais yra 

Cheryan Mapplla. ir Kebas-

------------------------------ tian Edamaratu. Pirmojo kny

MADRIDAS, saus. 22. — ga yra vardu “Sue-Yesu Ka- 

Už agitacijas prieš Ispanijos vyam” — graži poema apie 

diktatoriaus valdžią areštuo- Kristaus gyvenimą ir stebuk- 

ta šeši asmenys, kurių tarpe lūs, antroji gi — filosofinis 

yra du buvusiu artilerijos lei- veikalas.

- *
tenantu pulkininku. Mappilla yra plačiai žino-

--------------------------------------------- ^mas katalikas poetas iš Ma-

Plėšikai jiašovė W. Stntlet, labar. Jis yra keletos poemų 

Rex garadžaaus, 419 No. Cla- autorium. Indėnai kritikai a-

rk gat., darbininką. pie jo poezijų gražumą labai

bilių ir pasprūdo. Sužeista 

te. Bet

jam mažą 

tik dėl to,

Nepataikė plėšikai
Du plėšiku užpuolė krautu-

3. Steigiamas Vytauto Did. .Pmas’ “Yytauto Didžiojo me- 

Forvlas, kurio tikslas yra Į- j įrašomas visuose tei- j

amžinti J Vytauto Did. asmens sprendimuose ir notai 

ir žygių atminimas Tautos kū- (aktuose. Visos ministerijos va- 

rybos darbais ir apibūdinti jo rt°8 si pažymėjimų diplomuos 

POTTSVILLE, Pau, saus. epoka mokslo ir meno veika- sp’ liudymuose ir bendrai vi- 

22. - Primrose, netoli nuo luis. !suose daromuose iškilmių,

šio miesto, Yureekų šeimyna! 4. Fondo tikslui vykdyti ir guose aktuose. Užsienių reika^ 
turėjo svečių. Buvo 10.-30 va-Į turtui valdyti sudaromas Vy-Jv ministeris pagal reika) 

kare, kada kitam namų gale tauto Didžiojo Komitetas. į taikys šį nuostatą savo valdy- 

gyvenąs M. Sliss pabeldė, j' 5. Komitetas turi Tarybą, ^°s aktams.

NUŽUDĖ DEL RADIO 
GROJIMO

sieną, kad per rndio grojimas ir Kontrolės Komisiją.
Taip pat “Vyriausybės Ži-

Komitetas 

rius vietose.

Iari savo skv- uiose salia- 193(1 metų datos 

bus dedama “Vytauto Didžio-,

pas Yurčekus būtų sustabdy

tas.

Kada YurČekai nepaklausė, Į 6. Komiteto pirmininkas y-ji0 metai.” Kadangi kiekvieno i

“Vyr. Žinių” numerio data1Sliss nuėjo į ano pirmojo na- ra Švietimo Ministeris.

1

1nušovė. 1 Penkis Komiteto narius ski- sudaro ir .jame telpančių įsta-1mus ir šeimininką 

Žmogžudis suimtas. ria Ministerių Kabinetas ir tymų datas, tokiu' budu ri? 

penkis narius renka Komib'to Per 1930 metus išėjusieji įstas» ' 

tai branginami. Be savo po- varį ir abudu pašovė. V ienas j KARIUOMENĖ TURI BŪT Taryba. ! tymai turės aukščiau minėtų

etinio genialumo Edamaratu pabėgo, kitas suimtas. , SAUSA
yra dar plačiai1 žinomas pro-

katalikybėn. Jo parašytos gie- Į vininkas pakėlė kovą, Nuo

smės ir poetiški veikalai a.ukš- vieno piktadarių atėmė revol-

za rašytojas ir kalbėtojas. Jis, Sale Mundelein, UL, sudegė 

yra lektorium Šv. Tomo ko- namelis, L. Benson, 19 m., iš 

legijojįe, Trichur’e. Chicagos, žuvo, kitas vaikinas

Malabar’o katalikai aukštai sužeistas. Jiedu zuikinvo ir 

gerbia ir brangina savo kata- ten apsinakvojo susikūrę ug- 

likus autorius, ypač pastarai- nį.

siais laikais, kada spaudos I-----------------
dalis pakilo pulti katalikybę. PLATINKITE "DRAUGĄ’*

VVASHINGTON, saus. 21. 

- Iš Karo departamento jm- 

skelbta jmrėdynias kariuoine-

7. Komiteto Tarylių sudaro pažymėjimų.

Komiteto kviečiami įstaigų ir, Rekomenduotina, 

visuomenės organizacijų at-,mus'll spaudos organai taip 

stovai ir atskiri asmens. !pa^ pažymėtų visus savo lefcj

kad kiti

Ligi Komitetas bus suda-'dinhis “Vytauto Didžiojo me

nei, kad karininkai ir karei-j rytas, į Komitetų Tarybų at- tai9-” ‘‘R.

viai griežtai prisitaikintų pro stovus - ir atskirus asmenis

hibicijos įstatymui. Nusižen-' kviečia Šv. Ministeris. 

gę prohibicijai turės būt tram 8. Komiteto Tarybai pinui- KĖS. — Saulėta, bet daug 

kiami karo teisman. ninkauja jos renkamas pirmi- šalčiau.

CHICAGO IR APYLINl
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1929 METĮĮ APŽVALGA,
Praėjo ir 1929 metai. Kaip kiekvieni, 

taip ir šitie metai, savo metraščiuose užrekor- 
davo įvairiausių nuotikių. Vieni tuos metus 
skaito sau lamingais, kiti nelaimingais, ata
tinkamai tai laimei, kuri yra gana klastinga 
ir lemia žmogaus likimų, jo paties visiškai ne- 
atsiklausdama.

Tautos gyvenimas yra panašus as
mens gyvenimui, nes ne visos tautos lygiai 
laimingos ir ne kiekvieni metai tai pačiai tau
tai neša tolygios laimės. Taip ir su mūsų lie
tuvių tauta čia Amerikoje. Praėjusiu 1929 me-r z
tų užrašuose arba metraščiuose mes randame 
irgi įvairių nuotikių, linksmų ir liūdnų, gar
bingų ir negarbingų, kilnių ir žemų, kurie nu
lėmė musų visuomeninio gyvenimo pažangų.I

Kaip žmogus, taip ir tauta gyvena dvasi
niu ir materialiniu gyvenimu. Dvasinėje sri- 

fje nėra mušto, nė saiko, kuriuo būtų galima 
Įvertinti dvasinio gyvenimo turinys; jisai te- 
sprenilžiamas matomais viršutiniais reiški
niais. Ir reikia pasakyti, kad tie musų.dvasi
nioio gyvenimo reiškiniai yra gana gražūs ir

Sinurrnnn+i •?-' -
I-adžiuginanti.

«•
JAUNIMO GYVENIMAS

DK mas Trečiadienis, Sausio 22, 1Q3O

jaunimų — draugijas, sodalieijas, vyčių kuo
pas — tūkstančiai giliai tikybiniai ir dori
niai nusiteikusio jaunimo, siekiančio aukfttes- 
nių tikslų — Idealo. Tasai visas mūsų lietu
viškas jaunimas ant tiek būs doriniai sveikas, 
ant kiek jisai stovės arti savo Gyvybės Šalti
nio — mėnesinės Komunijos.

ŠEIMYNŲ GYVENIMAS.

Minėtosios gyvenimo apystoyos nėra taip 
pavojingos senesnei kartai, kaip mūsų jauni
mui. Bet ir subrendusioji senesnėji kartu — 
mūsų šeimynos — nelaisva nuo savos dva
sios priešų, kurie neša dvasiai tramdančios 
žalos arba net iv mirtinai pragaištingos. To
ji tramdančioji žala ypatingai reiškiasi ma
terialiniame gyvenime ir tiktai netiesoginini 
liečia dvasių.

Kiekvienas nori mažiau dirbti, bet dau
giau turto turėti, ypatingai tų įvairių patogu
mų — komfortų,, be kurių retas kuris norėtų 
apsieiti. Šiandie dažnai namuose rasi įvai
rius virimui, skalbimui, šildymui patogumus: 
reta šeimų neturi spindžio (nulio), automo
biliams ir kitokių prašmatnumų. Visa tai 
pinigo verta. Kuomet užtektinai visa kam lė- 

| šų nėra, jų ieškoma dvasinių reikalų srityje ir 
! taip nukenčia bažnyčia, mokykla, labdarybė.

Daug žalingesnis yra mūsiškių dvasinis 
skurdas, kuris tiesioginiai paliečiu sielų. Pro
hibicija užnuodijo visas Amerikos tautas; 
jinai neišskyrė nė musų. Girtuoklybės slibinas 
vargina mus, neaplenkdamas nė skaistaus 
jaunimo. Plinta girtuoklvbė, mažėja tikėjimas 
žmonių širdyse ir plinta nedorybė — neteisė, 
skriauda, ‘pasileidimas. Šalia girtojo slibino 
mūsų lietuviškose šeimose pasireiškė baisus 
siaubimas, kuriam dar lietuvių kalboje netu
rime vardo, bet visi žinome ir jaučiame, kad 
jisai jau yra ir, nelaimei, mums gerai žino
mas. Tai mūsų šeimynų sumažėjimas. Ko
kios gi ateities gali laukti tautos, kurių šei
mynose tesiranda po vienų, po du vaiku. To
kiai tautai gresia mirtis.

Visa tai sumetus į bendrų vaizdų, gausi
me dvasių slegiančio įspūdžio. Kaip, pavyz- «
ūži ui, skaudus turi būti reiškinys, kuomet tė-

ĮVAtRyS STRAIPSNIAI

NEDARBAS — STATYBA.

| prezidento Hooverio atsi
liepimų gelbėti šaly nykstantį 
gerbūvį, įlaug didžiųjų pra
moninkų atsiliepė ir pasižadė
jo imtis visų galhuų priemo
nių prieš nedarbu. Tos prie
monės, tai ne darbų atnaujini
mus arba padauginimas dirb
tuvėse, l>et visokia statyba 
(konstrukcija). Tu# liečia pa
čių dirbtuvių didinimų ir 
naujų dirbtuvių statymų.

Atsiliepė taip pat daug 
atskiriu valstybių ir miestų, 
pasižadančių pradėti įvai
riausius statybos darbus, kad- 
ir naujų vieškelių išvedimų.

Prezidentas Hoover visus 
užtikrino, kad ir 1‘ėderalė 
valdžia prisidėsianti gelbėti 
puolanti gerbūvį. Valdžiai 
yra reikalinga visur statyti 
daug naujų butų. Jį gali pri
sidėti prie naujų vieškelių iš
vedimo.

Dabar daugiur apsižiūrėta, 
kad tų visų žadėjimų negali
ma kūnyti. Didžiosios pramo
nės pastaraisiais metais yra 
atlikusios daug statybos dar
bų. Kai-kurioms valstybėms 
ir miestams trūksta reikalin
gų fondų. Galėtų pasiskolinti. 
Deja, jau ir šiandieninės sko
los neatkeliamos. Tad gerbū
vio palaikymui didžiausia 
našta turi tekti federaįei val
džiai. Bet ir ši pastaroji netu
ri pakaktinai jėgų, kad butų 
galima drųsiai atsispiiti prieš 
nedarbu.

Anot patarlės, iš didelio de- 
liešio mažai lieh&jįĮ, tv. iš tų 
didelių pasižadėjau — ma-

nedarbo. Viskas eitų normalia • 
vaga. Nebūtų reikalingi atsi-j 
liepiniai gelbėti gerbūvį.

Bet kaip ir kas guli taip pa
tvarkyti, tai klausimas.

D. C.

FILIPINIEČIAI REIKA
LAUJA LAISVĖS.

VVasbingtone vieši Filipinų! 
salų gyventojų delegacija. .1 i1 
atvyko šios šalies Kongreso 
reikalauti, kad jis toms sa
loms pripažintų nepriklauso
mybę. Delegacijos priešaky y- 
ra Manuel Koxas, Filipinų sa
lų legislaturos rūmų pirmi
ninkas. Kongreso komitetui 
delegacija; patiekė it'ikalingus 
dokūmehtus. J

Bosus tvirtina, kad salų gy
ventojui jau pilnai pribrendę 
patys vieni demokratiškai 
valdytis. ,./f

Jis nurodė, kad salų civili
nės valdžios tarnyboje yra 
29,100 tarnautojų, kurių tai-j 
pe tik 404 amerikonai, dau
giausia publiškų mokyklų
mokytojai. į __ _j-  . J

Tolinus jis pažymėjo, jog nijoj. Keturis kartus jį ten i Monsign. Ford vienuolika me- 
didžiojo karo laiku Amerikos plėšikai buvo pagrobę, ketu-! tų Kinijoj misionieriau ja 
J. Valstybės kuone visų savo ris kartus jis iš savo misijos
kariuomenę atšaukė is salų, j buvo išvytas, jo misija buvo 
ir filipiniečiai patys vieni iš- ‘ apiplėšta. Nežiūrint to ir

NAUJA PAJĖGA.

V

Muzikas — dainininkas V. X. Me
donis, Šv. Petro ir Povilo par. var
gonininkas, debiutuos “Draugo” 
įiietiniame koncerte, sausio 2b d., 
Lietuvių Auditorijoj. Tai yra nauja 
pajėga, apie kurių Chicagos lietuvių 
visuomenė nedaug težino, nes jisai 
mūsų tarpe dar nesenai yra apsigy
venęs. Tiesa, p. Medonis dainavo iš 
KYW radio stoties ir visiems klau
sytojams labai patiko, tačiau jo 
tuomet ir norėdami negalėjome pa
matyti. “Draugo*” koncerte su juo 
susipažinsime.-

laike kuogražiausių tvarkų, ‘šiandieninės toj šaly betvar-

“Aš kiniečių nemėginu eu- 
ropinti arba revoliueioninti”, 
sakė monsign. Ford. “Aš dar-

., , ... . buojuos juos atversti tik k riksmonsign. rord pareiškia, .. , . * ... ,
prohibicija, bet tenai niekur, kad Kinija turi labai gražių Jį ?.J scJJ)n^ * a

nušigėrųttio- žino-‘ateitį. katallk'1 dau

Salose negyvuoja svaigalų į pė

Tiesa, mes gvvcnaįite ypatingose apysto- 
vose, kurios nekelia toš' sielos aukštyn, prie 
savo Kūrėjo, bet stumia jų- prie visa, kas že
ma, purvina. Paimkime musų dienų muzikų, 
šokius, įvairius teatniose vaidinimus, juros 
pakraščių nuogojo grožio kontestus, naktimis 
automobiliais pasivažinėjimus, rūbų madas, 
laikraščių populeriausius straipsnius, žurnalų 
piešinius ir paveikslus — kuris šių reiškinių 
kelia žmogaus sielų prie idealo, kuris jų tų 
sielų tobulina, dievina? Deja, sunku tai sielai 
dvasios sparnais pakalti prie savo Kūrėjo!

Ir visgi reikia pripažinti, kad šių nelem
tų g yvenimo apystovų akyvaizdoje, '•mums 
tenka pastebėti gražių reiškinių. Atkreipkime 
savo dėmesį į musų parapijų organizuotųjį

tgrjgijįąt-1 s .-uju '.j.j

vai, norėdami sutaupinti keletu dolerių auto
mobiliui arba degtinei, vieton leisti savo vai
kus į katalikiškų mokyklų, juos leidžia į pi
gesnę .viešų mokyklų. Dažnai atsitinka, kad nau^os- MilroagR darbinin- 
tėvai turi gana daug turto, bet per savo kU, turi. pergyveo^g nedailių 
išmanymų vaikų netenka. Vaikai, netinkamai 
išauklėti, dažnai pabėga nuo tėvų, liet kartais

nesutiksi
gaus‘ ! Monsign. Ford Kinijų vadi-

Koxas pareiškia, kad jei'na “pįt>vo šalimi”, gi kinie-
Kongresas kartais susidurtų !(-.įus 
su bent kokiomis klintimis ir'
negalėtų salėms pripažinti* vi- gerųjų yra nemažai ir Tfiogųjų.

- geriausias žmonėmis 
ant žemės. Sųpr/intamar,tayp

siškos nepriklausomybės, jis 
meldžiamas paskirti komisijų 
ir jai paverti patikrinti saiųį>jpaį 

laikinį ir jiems gyventojų padėtį,-jų tinkamu- 
niekfls negali gelbsti. Praino-juių patiems valdytis, jų troš-

atsitinka, kad ir į pataisos namus ar net ir‘nininkai nepaprastu skubumu kimus ir nusistatymų 
į kalėjimų papuola. Jeigu būtų'padaryta jau- įjr mašinomis pagamino didelį 
nų lietuvių prasikaltėlių statistika, skaitmens ;i'a''iU' daiktų peiviišį ir dar- 
pasirodytu gana dideli. P>a* turėjo sustoti. Kada tas

(Bus daugiau) .perviršis bus išparduotas, la
bus atnaujinti.!

KINIJOS ATEITIS 
BAI GRAŽI.

LA-

*da ir darbai Amerikoj nesenai viešėjo

Bet šių pastarųjų yra \ isur. 
Kada pastaruoju kartu pic
ai ' jį pagrobė, pasakojo

monsign. Ford, jis reikalavo

giuu atsižiūri į šeimynas, ne 
gu į pavienius. Priėmę krikš
čionybę kiniečiai daug kų pel
nija. Kadnųgi pagonybė yra 
neigiaitioji gyveiiimo pusė, gi 
katalikybė — teigiamoji.

“Kinija 1 urėtų būt palikta 
viena sau rūpintis savo poli- 
t:ne ir csociale ateitimi. Net-

grųžinti jam, .jo pypkę ir ta-Aukų Kinijoj palaiko .svetimų 
fokų. Plėšikai jam gruzino.1 šalių maišymųsis į jos reika- 
Anot jo. Amerikoj plėšikai pa-Įlu.~. Ir Amerikos J. Valstybės 
našiai nesielgtų su savo pa-į revoliucijos nebūtų galėjusios 
grobtomis aukomis. Į sustiprėti, jei nebūtų paliktos

valdomos prefektūros sau vienos savo likimu rupin

J. E. vyritupu Paltarokas apie spaudu i fervir5' (P*- , monsign. F. X. Ford, vienos

taip rašo: < (žaus laiko. Žmębių minios ne- {Kinijoj profekturos apaštalinis
“Katalikui privalu rūpintis geros spau-‘^’r^a’ nctur^ mažai prefektas. Per San Francisco limoj ateity katalikų skaičių

dos ugdymu ir platinimu pavydale knygų,ik,} gali pirkti* išvyko atgal darbuotis ten |ke!eriopai padauginti. Prefek-
žurnalų, laikraščių, kurie skelbia ir gina i Jei pramoninkai darbo lai- misijų dirvoje. ‘toroj yra mažesnioji semina-
t'kėjiino tiesas, kurie stengiasi pastoti ke- ku galvatrūkčiais visko per- Monsign. Ford, kaip pats'ij.ja, trys aukštesniosios ir 
lių plintančiai demoralizacijai. daug negamintų, tada nebūtų sakėsi, daug jau kentėjęs K i-keturiolika pradinių mokyklų.

*^^>1 III M ■■■—M iU I >■« I i !■■■ L.■na;

Michajil’as Jurjevič’as Lermontovai. kis varstus leduotomįs uolomis ir klampiu pasukt kairėn? fttai ten kaž kas sker-

MUSy LAIKO KARŽYGIS.
(Tasa)

galėjome apsukto kryžiaus kalnų, — du 
varstu į dvi valundi! Tuo tarpu debesys

: nusileido, pabiro kruša, sniegas; vėjas, į- 
siverždamas į tarpukalnius, staugė, švil
pė, kaip Solovejus Kabzoinikas (Lakštin- 
gala-Plėšikas — rusų legendarinis mu- 
ė<dka) ir greitai akmens kryžius prany-

; ko migloje, kurios bangos, viena už kitų 
tankesnė ir tirštesnė, plūdo iš rytų... Be- 

v je, apie šį kryžių yra keistas, liet bendras 
ir vienokis padavimas, kad jį pastatė 
Inųm ratinius Petras I, važiuodamas per 
Kaukazu; bet, pirmiausia Petrus buvo 
tiktai Degestane, antra, ant kryžiaus bu
vo užrašyta stambiom reidėm, kad jis 
pastatytas įsakymu gen. Err dvo, ir dar 

įl824 metais. Bet padavimu', nežiūrint į 
‘parašų, taip įsišaknėjo, kad, tikrai, neži-
biai kuo tikėt, .juo labiau, kad mes ne

sniegu, kad pasiekus stotį Kobi. Arkliai 
pavargo, mes peršalom; pūga tvirčiau 
staugė, tartum mūsų gimtoji, šiaurės; tik
tai. josios laukinės gaidos (priedainės) 
buvo liūdnesnės, skurdesnės.” Ir tu iš
tremtoji, — galvojau aš, — verki savo 
plučių, erčinjų stepių! Ten yra kur iš
tiesti šaltus sparnus, o čia tvanku ir ank
šta, kaip arui, kuris su šauksmu daužo 
į tinklų savo geležinio narvo”.

— Blogų^-a- kalbėjo štabs-kapitonas. 
— Pažiūrėkit.' apfinkui nieko nematyt, tik 
tai miglos ir sniegas, tai ir žiūrėk, kai 
niisiversim į bedugnę arba apkliinsini 
pusnyse; o ten žemiau, aure. Baidam ten 
įsismagino, kad ir nepervažiuosi. Jau 
man toji Azija! kas žmonės, kas upės — 
niekaip negali pasitikėt.

Vežėjai šaukdami ir bardamiesi pla
kė arklius, kurie prunkštė, spyrėsi ir 
nenorėjo nė už kų pasaulyje judėti iš 
vietos, nežiūrint puikaus botagų čežėjimo.

• — Jūsų malonybė, — tarė galop vie
nas: — juk mes šiandien iki Kobi ne- 

kol galima.
įpratome tikėt parašams.

Mums reikėjo dar nusileisti upie pen- ' davažiiiosim; ar neliepkit.

sakalnėj juoduoja. — tur būt saklės: ten 
visuomet pakeleiviai apsistoja negiedro- 
ję; jis sako, kud išves, jeigu duosit deg
tinei, — pridūrė jis rodydamas į osetinų.

— Žinau, brolyt, žinau be tavęs! — 
tarė štabs-kapitonas. — Jau šitie besti- 
jos! mėgsta prisiplakt, kad nulupt deg
tinei.

— Prisipažinkit, vienok, — tariau 
aš, — kud be jų mums būtų buvę blo
giau, i

— Vis taip, vis taip, — suniurnėjo 
jis: — jau man šie pravadvriai! uosle gir
di, kur galima naudotis, lyg be jų ir ne
begalima rasti kelio.

Štai mes pasukome kairėn, ir šiaip 
taip, po ilgų rūpesčių, ;prisiyrėinė var
gingos prieglaudos, susidedančios iš dvie
jų saklių, sulipdytų iš plytų ir bulyžni- 
ko ir apsuptų tokia pat siena. Nudriskę 
šeimininkai džiaugsmingai mus sutiko. Aš 
paskui sužinojau, kad vyriausybė jiems 
užmoku ir maitina juos su sąlyga/ kad 
jie priimtų keleivius audros ištiktus.

— Užvis geriausia! — tariau aš,
H - i ’ Ą

Jo
plote gyvena virš keturi mi-itis. Tas reikalinga ir Kinijai”, 
liūnai žmonių. Katalikų skai-
čius nežymus. Bet tiki*»i neto-

“DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI

ČIUS NUOLAT AUGA. 

APSIMOKA SKELB

TIS “DRAUGE”
■ -į-jfegjg"1 r-.

atsisėdęs prie ugnies. — Dabar jūs man 
baigsit pasakot jūsų istorijų-apje Belų; 
aš įsitikinęs, kad tuo nepasibaigė.

— O kodėl jūs taip įsitikinę? — at
sakė man štabs — kapitonas,,-prisimerk
damas gudria šypsena.

— Todėl, jog tokia yi a-dalykų t\ar- 
ka: kas prasidėjo nepaprastu bildu, tai 
turi taip ir pasibaigti.

— Juk jūs įspėjot... ,

— Labai džiaugiuos.
— Gera jums džiaugtis; o, iiu»įH |tai, 

tikrai, nesmagu kaip prisimenu. Puiki bu
vo mergaitė, ta Bėla. Ąš prie jos, galop, 
taip pripratau, kaip'prie dukters ir ji ma
ne mylėjo. Keikia jums pasakyti, kad aš 
netitriii šeimynos; apie tėvų ir motinų jku

glostydavo, ir ji 
kad dyvai; nuo 

veido ir nuo rankų nuėjo įdegimas raus- 
meniu, pražydo veidai... Jau kokia, būda
vo. linksma, ir vis manimi; išdykėlė, pa
juokaudavo... Dieve jai atleisk...

—- D kų,- kuoniH jūs paskelbėte jai 
apie tėvo mirtį?

. Mes ilgui nuy jos tai slėp uiė, pa
kol ji neapsiprato savo naujoje lėtoje; 
o kuomet pasakėm, tai ji dvi dieni pa
verkė, o paskui užmiršo.

“Keturis mėnesius viskas ėjo kaip 
negalima geriau. Grigorijus Aleksandro
vičas, aš jau, rodosi, sakiau, baisiai mė
go medžioklę: būdavo, taip jį ir masi
na' girion ant šernų ar ožkų, o čia, kad

kaip lėliukę, lepino ir ii 
pūs mus - taip, pagražė jo,

dvylika metų kaili neturiu žibios, o įsi- ' nors išeity už tvirtovės aptvarų. Štai, vie- 
taisvti žmonų nesusipratau anksčiau, — i nok, žifirau, jis vėl pradėjo svajoti, vaik- 
tai dabar jau, žinot, ir ne prie veido. Aš štinėt po kambarį, užsukęs užpakalin ran- 
ir džiaugiaus, kud rudau kų bovyt. Jinai, I kas; paskum kartų niekam nieko nesa- 
būdavo, dainuoja mums dainas arba šo- kęs, išvyko šaudyt, — visų rytų buvo 
ka lx‘Zginkų... O jau kaip šoko (Blogoro-
dnoje Sobranije), metų dvidešimt atgal, •

tiktai kur joms! visai ne tas! Gri- 1 
gorijus Aleksandrovičas įrengdavo jų

pražuvęs; kurtų ir antrų, vis tankiau ir 
tankiau...

(Bus daugiau)
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fefe DRAUGO KONCERTAS

GARSUSIS VARGON1NKŲ - VYRŲ CHORAS, Kuris Per “Draugo” Radio Koncertus 
Žavėjo Visus, 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 Jausmus. Visos Chicagos 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 Begarsinant Lietuvių Tautos Vardą Pasaulio 
Akyse.
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Prof. Kampininkas sidaryti tam tikrų išsiuvimą 

ant drabužio kairėj pusėj. Ir 

viskas.

Mūsų “ tavorščiai ” labai pa

sidžiaugs tokia savo tėvynės 
tvarka, nes, žinoma, kam-gi 
reikalingas darbininkams auk 

sus.

maitik, f. Ltokeftfttttaš, f. Ak*-
įlaitis, A. Biskys, J. Daukšys, 
O. Grimaliauskienė, O. Sto

nienė.

XV V. J. L. A. N. dr-jos .1 

skyr., Brooklyn, N. Y.: A. 

Andrušiunienė, M. Dragunni- 

tienė.
XVI Šv. Rožančiaus M. mokyklas.

fiAHtaf tarnuose. r© į
referato 'priimta rezoliucija 
sekančio turinio:

Seimelio atstovai ragina 

tėvus leisti vaikus j lietuviš

kas parapijų mokyklas. Kur 

nėra tokių mokyklų, stengtis 

•įkurtu taip pat ir aatatesnes

LIETUVIAI AMERIKOJE

tMSlEMUM, N. V.

Trečiadienis, ftausm 5?, 10^5

■im ii «■ - r*r.i > e^ągggggM^ga

•Mir linksmai leisti visus 

metus.

Kewanee Senelis.

‘ ‘ Darbininkų tėvynėj ’ —

sovietuos, dabar eina naujas 

vajus — aukso, sidabro rin

kimo vajus. Darbininkų glo

bėjai — komisarai, suėmę vi

sų valstybės auksų ir jį pa

sidėję pas užsienio kapitalis

tus juodai dienai, išleido “ob- 

javlienijų”, kad visi darbi-! 

ninkai ir valstiečiai turi atsi

sakyti nuo aukso, to kaptalis- 

tinio daikto. Kad vajus pa

vyktų, iškelta projektas — 

panaikinti auksinius šliubinius 

žiedus, o dirbti juos iš kitokio 

metalo. Paskui apsižiūrėta, 

kad komunistams trūksta ir 

kitokio metalo — mat tingi 

jo pasigaminti, lr vėl komi

sarams galvosūkis, daliaus 

rasta tokia išeitis: vedantie-

Vienam Chieagos sandarie- 

eių susirinkime įvyko toks 

atsitikimas: svarstant savo 

principus, nejučiomis prie 

prezidiumo stalo atsirito, kaž 

kieno mesta, nemaža kopūsto 

galva. Pamatęs tai vienas de

legatas garsiai sušuko:

— Gerbiamoji valdyba, 

kuris jūsų pametėt savo gal

vų, galit jų dabar pasiimti.

1 Štili, ji atritėjo.

dr-jos, Brooklyn, N. Y.: P. U 
Mikalauskienė, p. O. Kuzmįe- 

nė.
t

XVI Šv. Trejybės parap., 

Nctvark, X. J.: A. Kazlus, 
P. Žilinskas, J. ArmunaviČbis. 
A. Jankauskas.

XV II f Šv. Cecilijos choro, 
Nevrark, N. J.: P. Kilda, K. 
Tamošauskas, F. Geeis, A. 
Stanišauskas.

— Alano brangusis, — ta

rė moteris vyrui, — turiu nu

sipirkti naujų suknelę. 

-Dzivys, Marytė, ir vėl nauja 

suknelė. Ar jau tu nei many

te nepamanai apie kų nors 

aukštesnio.’ — subarė jų vy

ras.

— Taip. brangusis, man rei

ji rusai turi, užuot žiedo, pa-.kia ir naujos skrybėlaitės.

LIET. R. KATALIKU RYTINIU VALSTYBIŲ SEIMELIS.
1929 metais, gruodžio 29 

d., 2 vai. po pietų, Šv. Trejy

bės parapijos salėje, Newark, 

N. J., įvyko Rytinių Amerikos 

Valstybių Lietuvių R. Kata

likų Seimelis.

Seimelį atidarė K. J. ;K«ru- 

šinskas, pakviesdamas gerb. 

kun. J. Kelmelį sukalbėti mal

dų, po kurios išrinkta valdy

ba: J. J. Lindvinaitis — pir

mininkas, J. Žemaitis — vice- 

pirm., P. Alseika ir Janavičiū

tė — raštininkai.

Užėmus valdybai vietas, Sei 

mėlį sveikina kun. I. Kelmelis, 

Šv. Trejybės parapijos vardu; 

kun. P. A. Lekešis -- Šv. Ro

žančiaus Moterų draugijos 

vardu; S. Stervidienė — Mot. 

Sųjungos vardu.

Skaitoma dienotvarkė:

T Katalikiškos spaudos rei-

kalingumas.

T T Jaunimo 

reikalas.

ITT Lietuvos padėtis.

TILT D. L. 1\. Vytauto 500 

metų mirties

jus.

organizavimo

III Vaikelio Jėzaus Draugi

jos, Brooklyn, N. Y.: Akusevi- 

čienė. \

III! Šv. Rožančiaus Drau

gijos, Brooklyn, N. Y.: Kama

rauskienė.

V Apaštalystės Maldos Dr- 

ja, Brooklyn, N. Y.: Brus|<ie-

■ pagerino; priimant j darbų 

|darbininkams dabar nereika

linga sveikatos egziuninaeija.

Federacijos klubas.
j Lietuvių Federacijos klubas 

po savo metinio susirinkimo 

pradėjo bazarų — fėrus savo

Visi prapuolė.
Pas mus pirmiau buvo vi

štikių korespondentų: tai Ber

želis, tai Amsterdamietis, tai 

jKu-ku, tai Mergelė, tai Bė-

lietuvitj _kolonijas prie rūpės-,gejas 0 dabar visi prapuo]ė naino veįkalams, savoj svetai- 

tmgo, KMlp dvasinio, taip ir ir “Drauge” žinutės nebema-'nėj Bazaras tęsis iki 26 d. sau

Be to Šeimas tegina visas

tautinio jaunimo auklėjimo.

1*. MUČiulis kalba apie Lie-

tutna ptaHinę padėtį. Išklau
stos jo te&rato, išneštos se
kančios rezofiucijos.

tai. O žinučių yra daug.

Viena paskiausių, tai ves

tuvės p. Mačiulio, iš Brookly

no, kuris ėmė sau moterį iš 

Amsterdamo — i>lę Matulai

tę, per Naujus Metus, šv.

si o.

Veselninkas.

1) Seimas, apsvarstęs da

bartinę Lietuvos politinę pa-i Kazimiero bažnyčioj. Šliubas 

dėtį, prašo Lietuvos Ilerar-'buvo labai gražus. Mišias lai- 

XJX į- Y' 29 btoti sargybon pasira-Įkė gerb. klebonas kun. J. Ži-

šyto Konkordato; mokyklų, 'danavičius asistoje kun. Orvi-,1.’.vark, N. J.: A. Vaškas, 

Cvazdaitis, P. Elseika. 

Svečiai iš Brooklyn, N. Y.:

katalikiškų draugijų susirin

kimų ir spaudos laisvę gara-

J. Kazlauskas, K. fCrušinakas, lituoti. Mes prižadame savo 

J. Tamošauskas, W. Matuše- moralę pagalbą Lietuvos ka

vinius, P. Mačiulis. j tulikų visuomenei.

Iš Nutlev, N. J.: J. Mala- 2) Mes protestuojame prieš 

kauskas, P. Daužvardis, O. Lietuvos konstitucijos laužy? 

Daužvardienė, K. Vaškevičius, nių. Reikalaujame, kad būtų’

Iš Greenwicli 

Y., iš Elizabeth,

Baltrumaitis.

Iš Newark, N. J.: P. Pečiu- 

ra, O. Valukoniutė, P. Luko- 

ševičitis, . P. Vileikis, J. Se

reika. Viso dalyvauja 63 da

lyviai 49 atstovai ir 14 sve-

v •
tių.

Einama prie dienotvarkės. 

Gerb. kun. J. Baikunas skaitė 

referatą spaudfes kTatosimto. 

Referentas nupiešė, kaip yra 

galinga spauda ir reikalų rem

ti tik dorą katalikišką spau

dų, o saugotis bedieviškos. 

Vienbalsiai priimama sekanti 

rezoliucija:
Katalikiškas laikraštis Ryti

Village, N. 

N. J.: K.

, ... . -t-l . .

V I Sodai iečių Dr-jos, Broo- „jų Valstybių lietuviams yra 

būtinai reikalingas ir jio į km
Klyn, N. Y.: Janavičiūtė.

VII Karalienės Angelų pa

rapijos, Brooklyn, N. Y.: Kun. 

J. Balkumis, Klimięnė(f).

VIII L. R, K. S. A. 200 kuo

pos. Linden, N. J.: D. BaguzaJ

IV A. L. R. K. M. S. 53 

kuopos, Linden, N. J.: B. Aš- 

niuntienė.

X L. D. S. 73 kuopos, Lin

den, N. J.: J. J. Lindvinaitis.

XI Feder. 33 skvr., Linden, 

N. J., F. Gutauskas.

XII L. R. K. M. Šv. Rožan

čiaus Dr-jos, Newark, N. J.: 

P. Atkočiunienė, P. Genna-

sušauktas jSeinias ir atstatyta 

teisėta šalies valdžia.

K, J.'./ątrušinskas kalba ap- 

vaikačiojiiųp Didžiojo Lietu

vos Kunigaikščio Vytauto 500 

metų mirties stlkaktuvių rei

kalu. Išklausius jo praneši

mo, vienbalsiai nutarta tų rei

kalą reiųii kaip moraliai, taip 

ir rtiatei'taiifti.

K. Ja Krušinskas kalba o r 

gOnizavimOsi reikalu. Išklau

sytos jo pranešimo ir fturody- 

mųy kaip svarbu yra būti or

ganizuotiems, priimama se

kanti rezoįipciją:

Pageidautina, kad kiekvie

na lietuvių r kolonija Ameriko

je rengtu katalikų akcijos 

savaites su prakalbomis, aiš

kinant organizavimos reikalą.

do ir airių kun. M. Bažny

čioj visos Šviesos buvo uždeg

tos, Visi svobininkai priėmė 

šv. Komunijų. Varg. p. Velič

ka gražiai vargonais grojo, o 

Choras gražiai giedojo.

Mes, amsterdamiečiai, linki

me jaunavedžiams

metu ir gražaus gyvenimo

ilgiausių

Darbai.
Pas mus darbai biskį suma

žėjo. Bet tikimės, kad page 

rėš. Mat, didžiausia kaurų 

(dirbtuve tapo parduota. Hart-

KEWANEE, ILL
Pramogėlė.

Šv. Antano parapijos para- 

pijonys surengė pramogėlę, 

palydint senus metus. Pramo

gėlė buvo parapijos svetai

nėj. Susirinko nemažas būre

lis parapi jonų ir keletas sve

timtaučių. Atvyko ir mūsų 

dvasios vadas kun. V. Azu

kas. palinkėti savo parapijo- 

nanis Laimingų Naujų Metų. 

Pasakė prakalbėlę.

Baigiant kalbėti jauna mer

gaitė įteikė kleb. žydinčių ro 

žiu ir lelijų bukietų ir pasvei

kino mūs dvasios vadų su 

Naujais metais. Priėmęs rožes 

klebonas dėkoja parapijonams.

Kodėl Jus Privalęt Imt
Father John’s Vaistą

Dėlto, kad jis yra didis kūno 
budavotojas, raumenų dir
bėjas, taip-gi spėkos ir j& 
gos. Turtingas vitaminuos^

Neturi nerv- 
vus migdančių 
nuodų, nei al
koholio. švel
nina ir gydo.
Įrodymas jo
vertybės yra 75 metų past* 
sekimo.

Tie, kurie greit pagauna 
slogas, randa, kad Fathet 
John’s Vaistas suteikia at« 
sparumo jėgą.

! ' - ■ --------------

forto pramonininkai jų biskį ]<ad Dievas padėtų laimingai

MOTINOS dabar 
sužino vertę 

MAGNEZIJOS 'įoitilc
Apsisaugokite užsikrė

timo! Gydykite kiek

vieną žaizdą arba įsi- 

brėžimą su šiuo uenuo- 

dijančiu antiseptiku. 

Zūnite užmuša bakte

rijas ir gydo.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavimo. Jlls sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitu 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dęl- 
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, s-jradyniui žmogaus kenksmin
gumų. /

Mano Itadio — Seope — Itaffgi. 
X-Eay Roentgeno Aparatas ir vi- 
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu ’aį’ paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, lęirrrilttų, 
uždegimo žarnų, silpnų plauėįų arba 
jeigu turit kokią užsiscnėjnsįą, įsi
kerojusią, chronišką ligą, kur} 
pasidavė net gabiam, šeimynos 
dy tojui, neatidėliokif neatėję 
mane. Z į i'--

DR. J. E. ZAREMBA
specialistas

Inėjimas jRųmas 1)116
20 W. JAOKSON BLVD.

Arti Štate Gatvės
Ofiso Valandos: Kuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 5’, .'Iki 7.

Nedėliomis nuo..'10 ryto iki 1 > 
PO pįfetų

nk-
«y-
pas

.t

U

gienė, O. Venckienėj Z. Bi- 

knienė, M. Arbušauskienė, O. 

sukaktuvių ju-1 Yonikaitienė.

1 XIII A. L. R. K. M. S. 29

V Organizavimosi reikalas. J kuopos, Brooklyn, N. Y.: S.

VI Katalikiškoji akcija. įSubatienė, M. Sertvytienč, R.

Vii Nauji sumanymai. [Bakšienė.

išrinkta komisijos; Manda-j XIII! A. L. R. K. S. 36 kilo

tų patikrinimo adv. A. VaS-jpuK, Newark. N. J.: J. E. Že- 

kas ir F. Geeis.

riitoo darbi) noriai parems jure. 

Be to, vienbalsjai pasmerkia 

me bedieviškų ir ‘’nėtotralę” 

spaudą. Išleidimui katalikiško 

laikrąščio Rytinėse Valstybėse 

da rinkti sekanti nariai į ko

misijų*' kun. J. Baikunas, J. 
J, Lhtdvinaitis', P. MamuRk.

Studentas K. Vaškevičius 

skaito referatą jaunimo klaa 

stonu. Refetetotas nupiešė, kaip 

greitai lietuvių jaunimas tirp

sta ir koks ištautėjimo pavo

jus lietuviams gręsia. Pasiūlo: 

tėvams auklėti savo vaikus 

namuose, lietuviškoje dvasio

je, steigti lietuviškas moky

klas, kuriose būtų mokama 

jaunimas lietuvių kalbos, pra

tinti skaityti lietuviškus laik

raščius ir lietuvių literatūrą, 

prirašyti vaikūs prie lietuviš

kų organizacijų ir, guiop, 
stengtis vaikams įkvėptilietu- 

—. .g ...fejuLj.-":—

Kadangi Phillips 
Milk of Magnesia 
gelbsti užlaikyti val
ktis sveikatoj ir ge- 
re.tr.ė’ «pfc, tai1 kiek
viena motina privalo 
apie jj žinoti.

šis nekenksmingi 
veik be skonio vais
tas geriausia pašalina

vaikuose tuos sftnptomus, kurie pa
prastai kįla dėl surūgusių vidurių-, 
vėmimo, karSčiavimo i.r dieglid.

Nutarta surengti “Lietuviu Ka,P° ’engrval liuosnojantls, jis 
. , ,, ko . r . k Švelniai veikia, bet tikrai, paSaltn-
Uietia Rvtynėse Valstybėse, damas sukietėjimą, slogas, vaikų 

ligas.
šaukštukas rhillips Milk of Ma

gnesia atjieka darbą pusės paintės 
kalkinio vandens prirengiant karvės 
pieną kūdikiui. Daugelis vartojimo 
būdų yra išai&kinti knygoj "Useful 

JI jums DYKAI bus

Tam rėikalui išrinkta komiai-

ii. - ' "' ■ ’
ja 15 5 narių, būtent: J. J. 

l.iudvtoiaitis, iš Linden N. J.;

JT m i*-. . a i I Dučių yra 1
• J ♦ ZCMttitlSj A, Kuzius, Information’

O. .Grimalanskipnė iš Newark PasDsta. Kreipkis J The Phillips Co., u. j.ujHiiaiagkKienf. is» jMcuarK 117 Hwlson st New York N T 

N. J.; r. Stervydiertė iš Broo-

Mtyto, R. Y.
Pelnas minėtos dienos nu

tartu skirti pusiau: pusę Ber-

Pirkdamas žiūrėk, kad gauti tikrą i 
Phillips Milk of Magnesia. Dakta
rai jį ligoniams skirdavo per 60 
metų.

"Milk of Magnesia” buvo Chas. 
H. Phillips Chemical Co. S. V. re- 

, ■ t gistruotas vaizbos ženklas ir jos
naičių Kolegijai, O pusę Jė- plrratakuno, Chas. H. Phillips nuo 

žalis Nukryžuoto seserims.
Nutarta šiais metais lai

kyti Rytynto) Valstybių L. R. 
K. 2 seimeliu.

Sekantį seimelį nutarta šau

kti Brooklyn, N. Y.
Seimelis uždaromas malda. 

Pirito, dėkoja visiems už at

si lankymą h* gražią tvarką.
J. i. Liudvinaitia, pifta., j 
F. Ehtfka, rašt.
. • l •

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

*Fhi» !« a Famous Vivanl Rct and in- 
cludes fare powder, >1.00; Kourp. 75c, 
TTssue Crcam Depilntory $1.00,
radai Astrlngcnt $1.75. Siath Salt 1.00, 
Tallet IVuter $,.2«. Pi rrmilV $3.75. Brll- 
Ilantinc 71c, Skin AVhitcncr 75c. Totai 
Value $12.00. Spccial prlce, $1.97 for all 
ten pieces to Introduco this line.

Vardas ....................................................

Adresas ......................................
Siunčiame per paStą COD

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

Bea Van 58O-5th Avenue, New York

=55.

LIETUVIŲ VALANDA
KAS NEDELDIENĮ

C
Iš Stoties

WCFL 970 Kilocykles
Nuo 1 iki 2 po pietų

Iš Stoties
WHFC 1420 Kilocykles

Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite 

. Šiuos Programus Rengia

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

Telefonas Boulevard 4705

Rezoliucijų ir įnešimų.— 

A. Stanišanskas, kun. Pet. f.e- 

kečis, S. Subatienė.

•Sekretorė perskaito pereito 

Seimelio nuturimus, kurie lie

ka priimti, kaip užrašyta.

Atsilanko Lietuvos vice

konsulas I’. Ihiužvai'dis, svei

kinu Seimelį ir linki gerų sėk

mių.

Iššauktu dalyvaujanti at

stovai ir svečiai:

f Feder. S skyr., Newark, 

N. J., A. Stanišuuskas, P. J. 

Kilda, A. Barkauskienė.

TI Šv. Pranciškaus Trečio 

Grdeno, Brooklyn. N. Y.: M. 

Jnnkntvkienė.

TUBBY
T

Spring;:Fever Cure.
------ -- -------.------- • .. v ----------- -- --------- ------ ----------- .



Trečiadienis, Sausio 52, 1930 0 ■ * 0 o ft

CHICAGOJE
. ______

ŠALTA. 20 ŽEMIAU ZERD,)"0 h pati*kė plan* 500 m v’
0 DAINUOJA.

Nueinu praeit.^, penktadienį 

Į Mark Wbite Sąuare salę, ma

nydamas L. Vyčiu choro tik 

vedėjų ir salės sargę rasti.

tauto mirimo jubiliejui minė- 

tį. Jubiliejaus vykdymui ko

misija bus sudaryta L. H. K. 

Vakarinių Valstybių Konfe

rencijoje, kuri įvyks vasario 

23 d., Dievo Apveizdos para

pijoje.

Projektų komisija pasiūlė

Noftti Sidej — pas Seipetj, i Chicagos, bet ir toliau. Taigi ■ ==»=■==»= 
1710 No. Girard st, ir A. Ba-Į paskutinė proga, nelaukit ii- Rea Tel Mldway B61’ 
ceviėię 1850 Wabansia. ‘giau, gal pritruks. Da per ši-

Ciceroj — pas J. Mockų, tus du mėnesiu yra užtikrinta, 

ir pus lietuviškųMatekaitį 

vengrę.

Brighton Parke — pas F. 
Uubistę, Višniauskę, Dargužį, 

Uniežiu, Onę Kazlauskienę.

Town of Loke — pas S. 
Paukštį, J. Mutenvaitį, ir Bel- 
skio krautuvėj, 4544 So.Mat, begalinis buvo sultis —, . . . . ■ « «

. ..... ..... 'sekanti planų, kuris gavo vi- Wood st. ir Rumsienę 5702 S.
20 žemiau zero. Reikia didžiau i ... , . ,

'sų veikėjų pritarimų; tai y- Justin st.
siu pasisventeiių, manau sau, .. vy. ..
kad tokiam ore eiti ar važiuo- m.! rengt. apv«ki«,oj.™, ru.-, Mttrquetle Parke

nungoj salėj ir Dainų gven- įjtočkų, Baranauskienės krau
ti į choro praktikų, kuomet: 

prie pečiaus sėdint rankas 

reikia trinti. Bet nustebau, 

kai salėn įėjęs radau 60 ar 

daugiau dainininkų, beprakti

kuojančių ir besiruošiančių į 

“Draugo” koncertų. Dar la

biau nustebau sužinojęs, kad 

tą vakarų prie elmro prisirašė 

šeši nauji dainininkai, jų tar

pe tenoras Sarasevičius. Reiš

kia, ir nauji nariai šalčių ne

pabūgo. Iš to visko padariau 

■Atokių išvadą: L. Vyčių — Dai

nos choras tikrai rimtai prie 

“Draugo” koncerto ruošiasi 

ii kad šis choras turi gražių 

ateiti, jei jo nariai taip yra 

atsidavę dainai. Tokį daini

ninkų pasišventimų tikrai rei

kia įvertinti.

Rap.

GRAŽIAI DAINUOJA.

tę; sudaryti chorų iš 700 hal-|tuvėj 6955 So. Talman ave.,

su; pakviesti aukštus svečius, y. Petkaus krautuvėj, 2500

kaip svetimtaučius, tarp žy-|W. 69 St., Grebliunų krautu-

niius lietuvius. Spalio mėnesy- vgj, 2519 W. 71 st.

je surengti vaikams paskai-į prosevR.ių krautuvėj, 2659

tas mokyklose keliant tauty-1 w 71 gt ir pas “Draugo”

bės dvasių. Taipgi dieną arba , išneSiotojus.

dvi prieš apvaikščiojima duo-1 r. , . ., ... .
. . r Roselande — pas Al. Misiu-

ti vienų ar du programų lie-. • ... 8 p.

... ,, p <■* nų, ~~’V. iUo ii.
tuvių kalboje per radio. Aiš

ku, geram pasisekimui reikės 

daug jėgos įdėti. Tad, pers

kaitę pagalvokite rimtai:

Konferencija artinasi prisi- 

ruoškime, apsvarstykime pla

nus.

Buvo kilęs klausimas, kas 

reik daryti su neveikliomis 
kuopomis. Po apkalbėjimo pa

likta vietinių kolonijų atsto

vams stengtis atgaivinti Vei

kimą.

Į šį susirinkimų atsiiank
svečias
Sheboygan, Wis. Ne vien nuo

širdų sveikinimų sudėjo, bet 

ir gerų patarimų suteikė.

Kvietimai: Dienraščio “Dr

augo” atstovas kvietė daly

vius atsilankyti į rengiamų 

“Draugo” koncertų, sausio 26,

Lietuvių Auditoriume, Bridge- 

porte.

Lietuvos Vyčių atstovas 

kvietė paremti Vyčių narių į- 

lašymo vajų. Susirinkę daly-

.o toliau nežinia. Knygos kai

na $1.50. Knygų randasi 

‘ ‘ Draugo ’ ’ knygyne:

134 So. Oakley Ave. Chieago

Gudų Knygyne,
901 West 33 St.

Albu pas pati autorių.

Rev. P. Vaitukaitis,

2745 W. 44 St. Chieago, IU. į
Pinigus siųskite čekiais ar ‘ 

money orderiais.

PRANEŠIMAS

OR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antra ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščlo aptle-

A

•DR. R. C. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue tr 2 4-tas Street 

Telef. Canal 1711-0241 
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedillals 

Ir Ketvergais vakare

Ofiso Tel. Virginia 0036
Rezidencijos: Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
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. 
VaJ.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.

Telefonas Boulevard 1819

DR. S. A. RRENZA
Ofiso Valandos; • Iki 11, 1 Iki 9 

dieną lr C:80 Iki f:88 vakare

4608 S. ASHLAND AVE. 
Netoli 44th Street Chlcago. IU.

DR, J. J. KOWAR$KIS __
GYDYTOJAS ir CBIBUBOAS „„

Ofisas 2403 W. 63 Street

Ofiso Tel. Vlctory 8187
Ot lr Rea Tel. Hemlock 2874

DR. J. P. POŠKA
Siti S. HALSTED BTREET 
Antros ofisas Ir Residenclja 

4884 8. ARTESIAN AVE.
Oflao Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-8 
vak. Antro Of Vai.: Nuo 8-8 po 
piet: Utorn. Ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimo.

Republlc 8488

į Ofiso Tel. Cąnal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

S. IIALSTED STREET

419’
NAMAI

o ARCHER AVE.

Kertė So. Western Avenue 
Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2859 8o. Leavltt Bt. 
Tel. Canal 2280

Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. V. 
NedelioJ pagal susitarimą

Ofiso Tel. Vlctory (893 
Rezidencijos Tel. Dreiel 9X91

DR. A. A. ROTH

AVest Pullmane pas Z. Ged

vilų.

Melrose Parke — pas J. 

Žvirblį.

AVest Sidėj — “Draugo” 

ofise.

Tarp kolonijų ir platintojų 

eina lenktynės.

Prospect 1930.
Senas ofisas toj pačioj vietoj:

4601 So. Ashland Ave. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
Rez. 6641 S. Albany Ave. Tel. Pros- Valandos: prieš pietus pagal sutartį 
pect 1930. Nedėiomis tik pagal su- Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v. 
tartį.

X Šv. Panelės Nekalto Pra

sidėjimo par. choras, kuriam 

vadovauja art. J. Kudirka,

, i> z, -v rengia šokius ateinančiame
kun. P. Garmus iš; ° ...

sekmadieny, parapijos salėj.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Kenwood 5107

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 

nno 6 iki 8 vai. vak. apart 

šventadienio ir ketvirtadienio

Rusas Gydytojus lr Chirurgu* 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chronišku ligų

Oflaaa 1102 So. H&lstel St Chlcago 
arti Sist Street

VALANDOS: 1—3 po piet,
7-8 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
10-11.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAO

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų lr vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nno 
pietų Iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis >ir seredomls tik 
Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEiST 22nd STREET

CHICAGO

Tel. Lafayette 6792

ADVOKATAI OPiTEMITRISTAI

OFISAI:
144f S. 49 Ct. 2924 VVashlnffton
10-12, 2-4, 7-9 12-8, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 862 Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas ir Chirurgas

DR. A. J. JAVOIš
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak
Office: 4459 S. California Ave.

Nedėliojo pagal sutarti

REZIDENCIJA 
4721 W. 12 PI. 
Tel. Cicero >888

Nedėliomis
Susitarus DR. S. BIEZIS

Praeitų sekmadienį, Beetlio 

veno Konservatorijoj, įvyko 

Vargonininkų choro prakti

ka. Patekau ir aš ten. Ir ži

note, kų aš tamstoms pasaky

siu? Buvau sužavėtas be galo 

gražiu Vargonininkų vyrų 

choro dainavimų. Tai, ištik

ro, yra geriausias lietuvių 

vyrų choras Amerikoje! Da

bar choras yra daug skaitlin- 

gesnis, negu pirmiau. Jis ir 

dainuoja geriau.

Šiuo tarpu tiek tik pasa

kysiu, kad Vargonininkų cho

ras bus tikru “Draugo” kon

certo papuošalu. Kas šiame 

koncerte- bus — pats įsitikins, 

kad teisybę sakau.

Rap.

1930 METAIS
JAUNIMAS STATO GYVĄ

PAMINKLĄ VYTAUTUI Į 
DIDŽIAJAM UŽSIPRE- į 

NUMERUODAMA# **'

“PAVASARĮ”

.f4

A. A. OLIS
A D V O KA TAS

,St„ Room 1701 
181-0332

11 So. La Šalie 
Tai. Randolph 0381-0332 Vai. 9-8 

Vakaris
>241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victor1# 0582 
7-9 vai. vak. apart Panedėlio lr 

Pėtnyčios

Tel. Vlctory 6279 ,

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAUSZ
1145 MILWAUXEE AVENUE 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P.
Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X — Spinduliai 

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

Rezidencija: 6640 So. Maplewood 
Avenue Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 3 Ai 7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

U

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
' ’ 3265 Š. ITalsted Street

IŠ FEDERACIJOS DAR
BUOTĖS,

“Pavasaris” jaunuolį — 

viai, kaip pirmų, taip ir ant-'lietuvį išauklėti.doru, kilniu, 

rų kvietimų entuzijastingai su-! energingu, sąžiningu, narsiu, 

tiko ir žadėjo remti.

Šiame susirinkime

Ą. L. R. K. Federacijos Chi

cagos Apskričio mėnesinis su

sirinkimas įvyko sausio 8, 

1930 m., Aušros Vartų para

pijoje.

Susirinkime dalyvavo žy

mus skaičius atstovų iš se

kančių kolonijų: Bridgeport, 

Dievo Apveizdos par., AVest 

Side, North Side, Manąuette 

Park, Brighton Park, Cicero. 

Akademijos Rėmėjų, Moterų 

Sąjungos, Imbd. Sąjungos, 

Lietuvos Vyčių, Mar. Kolegi

jos Rėmėjų ir Susivienijimo 

A. L. R. K. Chicagos Apskri

ties atstovai taipgi skaitlingai 

susi r i n k i me dalyvavo.

Iš svarbesnių nutarimų šia

me susi ii tikime minėtini šie: 

.Minėti Lietuvos Nepriklauso

mybės dieną, vasario 16, viso

se kolonijose, kur tik galima. 

Aukos tos dienos skil imuos 

Lietuvių kolegijai.

Lietuvių Kat. Vakarinių 

Valstybių konferencijos ren-

išrink-

ta 1930 m. A. L.R. K. Fe

deracijos Chicagos apskričio 

valdyba; pirm. — A. Bacevi

čius, viee-pirm. (1) stud. Vin 

cas Petrauskas, (2) ip-ni Ona 

Aleliunienė ir J. Motekaitis; 

rašt. stud. Petras Atkočiūnas; 

ižd. B. Nenartonis; iždo globė

jais: Pr. Zdankus ir Pr. Vai- 

cikauskas.

Atstovai, užbaigę svarbius 

reikalus, jausdamies atlikę 

savo pereigas, linksmai skirs

tėsi į namus.

P. Atkočiūnas, stud.,
Fed. Cbic. Apsk. rašt.

ištvermingu.

Vytautas Didysai pats to-i 

kiu buvo ir tokiais nori ma

tyti visus ateities lietuvius.

“Pavasaris” tekainuoja 5 

lit. Kaunas, p. d. 88.

PRANEŠIMAS VISIEMS

PIRKITĖS “DRAUGO” 
KONCERTO TIKIETŲ 

IŠANKSTO.

Kelionė po Europą ir Įspū
džiai.

Knyga išleista gerb. kun. 

Pr. Vaitukaičio. Tų knygų 

daugelis įsigijo ir labai paten

kinti šia knyga. Tų knygų puo

šia apie šimtą (100 paveikslų 

gražiausių bažnyčių, stebu

klingų vietų, pirmų amžiaus 

, krikščionių kankinių, antka- 

Į pių ir katakumbų. Taigi ta 

knyga turėtų rastis kiekvie

noj lietuvių šeimynoje. Ne tik

JOHN B. BORDEN
,į. ! i' .

(John Dąjdzitmas Bordcn)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

TelephoM Randolph >797

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

! Telephone Roosevelt BOM 
■anale: 8 iki • ryte Tek Repui). BAtM>

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 We»t 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredemis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

JOSEPH J. 6RISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS
4631 S. Ashland Ave. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9723
■ '■ .......... ■'_»■ — ■ —

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

TeL Lafayette 6820

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Oflao ir Res. Tel. Boulevard 5918 Tek Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. f. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED ST.

BR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREET 

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

Res 8201 S. WALLACE STREET

Tel. Hemlock 8161

I

DR. V. S, NARYAUGKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1486 West 69 8treet
Vai.: t—19 ryte. 1—4 p p. a—9 

v. v. Nedėlioj susitarus.

-1 Rezidencija 6600 So. Artesian Ave. 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų

6 iki 8:30 vakare

DENTISTAILIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų įtempimą kuria 
aatl priežastim galvoB skaudėjimo 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį. Atitai 
sau kreivas akis, nuimu cataractua 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystų.

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

Speclalė atyda atkreipiama moky
tuos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki £201 WEST 22nd STREET 
13 po pietų.

Office Boulevard 7043

DR. G. Z. VEZEUS
LIETUVIS DENTISTAS

4(46 So. Ashland Avenaa 
Ant Zaleskio Aptiekos

DR. CHARLES SE6AL
1’crk.ėlė savo ofisų, po nipneriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTA8

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

pie^ų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12 

Telef. Midway 2880

Tel. Canal <229 »

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

Tel. Boulevard 1491

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

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

7—9 vakare

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVE.

Tel. Boulevard 7589

(Kampas Leavltt 8t)
Valandos* Nuo 9 iki 12 ryto 

nuo 1 iki 9 vakare
Seredoj pagal sutartį

IMK T. A, D.
Nuo reumatizmo ir šalčio 
Kas yra tas T. A. D. T
T. A. D. yra liuosuojantis, 

valuntis ir taisantis vidurius

“Draugo” metinis koncer

tas jau čia pat. — Įvyks at

einantį sekmadienį, sausio 2b 

d.. Lietuvių Auditorijoj, 3133 

So. Halsted Street.

Del savo jHitogumo pirkitės 

■to koncerto tikietus iš anksto.

gulimu guuti kiekvienoj.™“1®"' T' A' D' tūkstančiai 
kolonijoj. j žinomų vartoju, o milionai

Brįdgeporte — (Judų krau

tuvėj, 901 W. 33 st., pas p-lę

J. P. WA1TCHOS
ADVOKATAS.

52 East HJVth Street
Kampaš Michigan Ave. 

Tel. Pullman 6950 tr 6377

25 METįl PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN ŠMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Galnaitę ir pus p-lę Stnražins- 

kaitę.

Dievo Apveizdos i«ir. — pas 

gim© komisija dorė platų pra- Juozų Puplesį, 1817 Ho. Union

mušimų iš konferencijos rengi- ave.

Miesto Ofise Pagal Sutartį:
- 127 N. Dearborn Street

Rooms 928 ir 998 
Tel. Franklin 4177

dur nežino.

Jeigu uiti nėra gulima gau
ti, tai kreipkitės po nuin. <

5221 So. Halsted Street

Chieago, III.

Tel. Boulevard 6631

Telephone Central 6999

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

184 North LaSallo Street ,
CHICAGO. ILLINOIS

Nuo 9:99 iki 6 vai. vok. 
rfioal Office; 1900 So. Union Ava 

Tel. Roosgvtlt >719 
▼ai. nno 6 iki 9 vai. rak.

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE

l’latt Itldg..' kutiip. 18 St. 2 aukštas 
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto Iki 8:30 va 
kuro. Sercdoiuis nuo 9:30 iki 12 v, 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 3 
Phone Canal 0523

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

DR. HERZMAN
It DUSUOS

Gerai lietuviams žinomos per 91 
metus kaipo potyres gydytojas, ehl- 
turgus Ir akužsris.

Gydo staigias ir chronlžkos U- 
gasvyrų. moterų lr valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prietaisus.

• Ofisu ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 11 pietų ll 
nuo 6 Iki 7:29 vai. vakaro 
Tel. ofiso Caaal 8119 Rea So. Shen 
2288, arba Randolph <899.

Boulevard 7689
Rea Hemlock 7991

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vol.: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. Yards 0994

RosldencIJoe Tel. Pluša >899

VALANDOS:
Nuo 19 IU 18 dienų.
Nuo 1 IU 8 po plotų.
Nuo 7 IU 9 vakaro. Į
Nedėl. nuo 10 IU 18 dienų.
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Trečiadienis, Sausio 22. 1930

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausia. Rei 
kale meldžiu atsiSauk- 
ti. o mano darbu busi
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 
Arba 2 51G

2314 W. 23rd Tlace 
Chicago, III.

Simpatiškas — 

Mandagus —

Geresnis ir Piges

nis už kitų patar

navimas.

“DRAUGO” B-VĖS ŠĖ- 
RININKŲSUS-MAS.

Nuoširdžiai kviečiame ‘ Dr

augo” Bendrovės visus šėri- 

ninkus atvykti į metinį susi

rinkimą, kuris įvyks šiame 

mėnesyje, t. y. sausio (Jan.) 

23 d., 1930 m. 7:30 vakare, 

Aušros Vartų parap. mokyk

loje, 2323 W. 23rd PI., Chica

go, IU.

‘ Draugo ” Administracija.

vo atsilankęs mūsų gerb. kleb. 

kun. J. Svirskas, ragino cho

ristus daugiau kreipti domės 

į parapijos parengimus ir cho

ro praktikas, nes, pasirodė 

kad kai kurie choro nariai, 

per pereitus metus buvo prak

tikose viso 7 kartus. Žinoma, 

ne visi pav., L. Urbonas ap

leido tik vienų praktiką, A. 

Bugienis ir-gi vieną, J. Lebe- 

žinskas dvi, iš mergaičių dau

giausia lankėsi E. Vilkelienė. 

C

Šį mėhesį renkasi 28 <L, 

1930 m., Aušros Vartų para

pijos mokyklos kambarin, ly

giai 8 vai. vakare. Įsirašu- 

siems nariams atskiri kvieti

mai nebus siunčiami. Šiame 

susirinkime bus įdomi paskai

ta ir svarbus aiškinimai. Bu

kite visi.

Sekretorius.
n'Oiąji,,' - , ......—

Miekeliunas. Pp, Pumpučiam^ 

dovanų įteikta puikus radio 

setas, pirktas pas Peoples Kur 

n i ture Co.

Svečias ten buvęs.

,IH*

Kriminaliniam teisme pra

sidėjo byla Mrs. G. O’Brien, 

kurios vyrą Dori- nušovė, šis 

pastarasis nubaustas kalėji

mu. . .

EXT R A

PRANEŠIMAI.
L. V. Chic. Apskričio susi

rinkimas. Šį vakarą, Šv. Kry

žiaus parap. mokyklos kamba

ry įvyksta metinis Lietuvos 

Vyčių Chicagos Apskričio su

sirinkimas, kuriame nauja 

savo vietas.

ia hidrose Parke savo moki

nių koncertą,, kvietė chorą valdyba užims 

tai choro vedėjas N. Ku- pasirodyti su savo dainomis. Bus svarstoma daug svarbių 

lys tiems keturiems nuo savęs Kvietimas priimtas dideliu reikalų. Visos kuopos atsius- j^i

MILDA
TEATRAS 

3140 So. Halsted Si

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

‘‘SO THIS IS COLLEGE”
Iš gyveninio Amerikos stu

dentų. Dalyvauja Elliott Nn- 

gent, Robert Montgomery ir

Cicero, III, — Cicero Lietuvių 

Pagerinimo klubas šaukia ex- 

!tra susirinkimą šiandie, sau

sio 22. 7:30 vai. vak. Lukštie- 

nės salėj, 1500 So. 49 avė. 

Cicero, 111. Bns svarstoma tak

sų reikalai.

Valdyba.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDRJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Varda 1741 h 1743 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct. Cicero 

Tel. Cicero f 7 94 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

IŠVYKO Į NEW YORKĄ.

J. F. BADŽIUS

L. Šimutis, “Draugo” re

daktorius, Jonas Brenza, Met

ropolitan State banko pirmi

ninkas ir Paulius Baltutis, ži

nomas biznierius su Prancū

zą laivų kompanijos ekskursi

ja išvyko i New Yorką pavie

šėti gražiame “Paris” laive 

ir jj apžiūrėti. Sugrįš penkta

dienyje.

susirinkimo linksniai

'Korespondentas.

PAGERBIMO PU OTELĖ.

kito savo atstovus.

Valdyba.

. PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 
CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lfl- 
dlrbystės. , 

OFJSAS
488 West 18 Bt. 
Tel. Canal #174 
SKYRIUS: 3288
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

CHORO METINIS SUSIRIN
KIMAS.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Kasų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes Datavi
me ldlaidų užlaikymai 
įkyrių.

Nauja, graži ko 

plyčia dykai

3307 Auburn Avenue

North Side. — Metinis su

sirinkimas įvyko 16 d. sau

sio, parapijos svetainėj.
Po įvairių raportų, sekė 

naujų narių priėmimas. Tau.e 
susirinkime buvo priimta a- 
pie 7 naujos narės. Ačiū Die
vui, mūsų choras vis-gi dau
ginasi. Tame susirinkime bu-

Marąufette Park. — Perei

tų savaitę įvyko pagerbimo 

choro nariu ir už- j vakaris p. Pumpučiams, ku- 

chorų į jų ren- rie yra gerai žihomi veikėjai.

Ponas Pumputis yra taip-gi 

sėkmingas darbuotojas Met- 

ropalitbrt Life Insurence Co.

Pagerbimų surengė pp. Mic 

keliuhai ir p. Rūbas. Dalyva

vo ir Žymūs biznieriai ir ar

timi Pumpučių kaimynai: Ku-

suteikė po gražią dovanėlę, i rankų plojhmi,. Taipgi nutarta

To to buvo renkama 1930 dengti šokius, ir tam išrinko 

metams valdyba: pirm. ir komisiją, 

choro vedėjas N. >Kulys, vice- Po

pirm. — A. Pauža, rašt. E. pašokta.
Vilkelienė, kuri jau nuo senai 

užima raštininkės vietų. Tvark

darys A. Bacevičius, korespon 

dentas V. Rėkus.

Taip pat tame susirinkime 

buvo atsilankę iš Brighton’ 

park du

kvietė mūsų

giarnų vakarų. Kvietimas ma

loniai priimtas. Kai kurie na

riai jau nusipirko tikietus, o 

kitus tikietus paliko pas cho

ro vedėją.

Buvo skaitytas laiškas, kvie 

čiamas mūsų chorų dalyvauti 

Federacijos Vakarinių Valsti

jų Konferencijoj. Laiškas pri

imtas ir išrinkta 5 atstovai. ’

N. Kulys, mūsų varg., ruo-

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDfiJAS

1650 West 46th Street

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Kampas 48tn Ir Paulina Sta 
Tel. Blvd. 5503

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpatiB- 
kai, mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų 
dykai.

ČUŽAUSKIENĖ

BUTKUS
Mes sutei

kiam manda
gų, draugišką 
patarnavimą
Patarnavime 

visose dan
gos dalyse i ■ 
priemiesčuose 
Grabai pigiai 
net už 125.

OFISAS 
3238 South

Halsted St 
▼ietory 4088- 

89

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley IJc.

Koplyčia Dykai
TIO West 18th Street

Canal 316]
.1

4434 So. Rockwel! St. 
virginia 119š

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue 

Tel. BouleVard 9277

Mieliausia musų ir brangiau
sia motinėlė- persiskyrė su 
siuom pasauliu gruodžio 22, 
192 9, Lietuvoj, Raseinių Apskr., 
Naumiesčio par., Martininkų k. 
Paliko dideliame nuliūdime 
viehą s.unų, 3 dukteris, 2 žęn- 
tug ir kitas gimines Lietuvoj.. • . )• - ir - • a • . . jįs «, • .>»
Sūnūs Jonas Cuž&uskao, žentas

. ‘V* ' •».
Aleksandras Tribicus ir duktė 
Kostancija Trlbicienė gyvena 
Amerikoj, žentas Juozapas 
Razma, duktė Izabelė Razmie- 
nė ir Zofija sudeikienė gyvena 
Lietuvoj,

Pasiliekame nuliūdę:
. Visa Trlhiėlų šeimyna.

Telefonas Yards 1138 .

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

METINfcS SUKAKTUVĖS

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roorevelt 7532

J. Lulevičius

GRARORIUS IR 
BALSAM VOTOJ AS
Patarnauju laido* 
tuvėae visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Modemiš
ka kopyčia veltui.
3103 S. Halsted 
St. Chicago, Iii,

Tel. Vlctory 1118

A. A.

JUOZAPAS
RAKOUSKI

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 20 d., 1:00 vai, po piet, 
1930 m., sulaukęs 21 m. am
žiaus, gimęs Chicagoje, Paliko 

dideliame nuliūdime motiną 
Marijoną, du brolius — Pet
rą ir Joną ir seser} Phliiss ir 
gimines. Kūnas pašarvotas,
randasi 2001 8. Halsted St. 

lAidotuvės Įvyks pėtnyčioj;
sausio 24 d., 8:30 vai. ryto iŠ 
namų i Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

VImI a. a. Juozapo Rakaus.kt 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti Jam paskutln} patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuludę liekame:
Motina, Broliai, Komio

Ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab. 

Skudas, Tel. Roosevelt 7582

KAZIMIERAS
SMAGURIS

Mirė sausio 26, 1929, sulau
kęs 49 metų amžiaus.

Be laiko ir netikėtai persis
kyrė su šiuo pasauliu, palikda
mas mane nuliudusią su sunais 

1 ir dukterim. Tokia mirtis pa
linkti neiždildama vaizdą minty 
se ir gaJleiatį širdyje. Jo už
miršti negalėsiu kol gyva bu
siu. Dabar rengdama metinės 
sukaktuvės užprašiau trejas 
šv. Mišias, kurios atsibus sau
sio 23 d., šv. Jurgio bažnyčio
je. Prasidės Mišios 7:36 vai. 
rytmety. Visus gimines ir pa- 
žjstamus nuoširdžiai prašau at
silankyti } tas pamaldas ir pa
simelsti už a. a. Kazimiero sie
la, kad mielaširdlngas Dievas 
jam suteiktų amžiną atila}.

Nuliūdusį:
Moteris, Simai lr Duktė.

Lietuviška Teatrališka Dr- 

stė Rūtos No. 1 laiko savo su

sirinkimus kas antrų sere'dą 

kiekvieno mėnesio, Lietuvių 

Auditorijoj, 7:30 vai. vakare.

Charles Stencel, rašt.

PAIEŠKAU prie namų dar

bo, galiu gaminti valgyti, iš

plauti drabužius ir kitus na

mų darbus atlikti. Atsišaukite 

i
“DRAUGĄ”

$2,500 VERTE UŽ $475.
3 šmotų vėliausio styliaus sek-

plauškai, Atkočiūnai, Vaite- j

Fikunas, Manelis, Čičinskai, Ke-.1^ setas, turtingai išrodan- 

M Stulpinas, Kazakauskhi,’tis’ apsiūti guzikai, pleituoti 

Rimkai, Afalinskas, Marku- frontai, tikras antiųue rayon, 

nai, Buikai, 'Ėageniaų. ->lėJurtas $350, parduosiu 

Pegeft, SktiobTas, Grieiai,

Paukščiai, Mickus, Markūnai,

Gailiai, KunČiai, Čižauskai,

Rimkai, Markūnas, Kalvai

čiai, Yančiau V si tai padarė 

didelio įspūdžio, ' “šurprise” 

p. Puiriįmčiamš. kada jie bu

vo pakviesti t vakariene pas 

)?p. Rimkus, pas juos tuo tari. 

pu ėjo primosimo “suptise” 

darbas. Na ir nustebo pp.

Pumpučiai sugrįžę namo de

šimtų valandų ir radę didelį 

buri svečiu. '

1 Per* puotų svečiai reiškė.

uz

1930 modelio naujas 

screen grid elektrikinis radio, 

vertas $250, parduosiu už $75; 

9x12 AVilton kauras, vertas 

$65, parduosiu už $2C; riešu

to medžio valgomojo ir mie

gamojo kambario setai, lem

pos, coxweįl kėdė, indai, už

laidos, ir t. t, viskų kartu, ar 

dalimis. Privatinė rezidencija, 

8228 Maryland Avenue, Istj 

apt., 1 blokas į rytus nuo 

Cottage Grove Ąvę., tel. Ste-j 

waiU 1875. 5 <

širdingus linkėjimus pg. Pum- 
pučiaihs. • \

' Ant gnto IbilupUčiai'{šiejiil
ga i dėftoja visiems sVečiums 
ir i engėjoms už lokį ‘‘fcūįĮrtd- mas

10, prt^jv«įlmų>'m1 

fd namas Tui varti/jcniu šildo- 

arba iššimai-

mu-

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 

Graži Muzika

■ ■, ■ ■‘-■'.■6

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

zų”. Pd vakarienės liekas 

gtųži’Ai praleistas vaišibanties 

dtt skŽtfiltiis “Birutės” 'saldai
niais.

VnknfUi vadovavo uolus

Marnuette Bairko teikėjas p.Marąuette ra

M
METtWts PAMINC-IIMAK

A. “f* A.
MAttCIJONA
MtftONIENE

Persiskyrė Su mumis sausio 
28, 1921, sulaukusi 44 irt. am
žiaus. ballkd dideliame nuliū
dime vyrą, 2 sūnų , augintinę 
dukterį. 1 brol} lt 3 seseris.

Jau praėjo ilgi metai nuo 
mirties musų įmylimos moteries 
lr moinėlės, bet musų atmin
tyje Jinai gyvens amžinai. Ta
vo kunaš linini šv. Kazimiero 
kapinėse, o mes likusieji liūdi
mo Ir tavo kapą nuolat aplan
kome. TlSėkls brangi ir mylima 
mu*ų motinėlė šaltoj žarnelei, 
kur ataros lr skausmai pasibai
gė, o mttsų širdyse pasilieka 
Iludėsls lr skausmas.

Minėdami metinės sukaktu
vės, gedulingos pamaldos už a. 
a. Maretjbtios sielą bus laiko
mo* sausio 24 d„ 7 vai. ryte, 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
švenčiausios Bažnyčioj (Brigh
ton Parke J. Viši gimines, pažįs
tami phiAome atsilankyti ant 
šv. Ml^lų mlnėtoj valandoj.

tieksime nuliūdę:
įų šeimyna.

nežiūrintno ant 

ftpliiikybiijį’u

Naujas biznio namas šiltu 

vandeniu šildomas parsiduoda 

arba išsimaino ant magesnio 

najno. '

2 pagyvenimų muro namas 

po 5 kambarius šiltu vandeniu 

šildomas, 2 karų garadžius 

parsiduoda už $12,000.00.

4 pagyvenimų po 4 kamba

rius pečiais šildomas namas, 

parsiduoda dideliu bargenn 

tik už $5,000.00.

Šie visi namai randasi Mar- 

ąnette Park apielinkyje. No

rintieji pirkti ar mainyti, at

sišaukite pas mus.

Taipgi statome namus pi

giausiomis kainomis ir pri

imame senus namus į mainus.

JOHN MEZLAIŠKIS
2453 WI8T 71 ST.

Telef. Republic 4537

Vitaplione Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nės, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

Porce’.lnls laikrodis kuris užtrauk* 
tas eina 8 dienas. Guarantuotas. La
bai puikus dėl papuošimo. Tik $2.98

Taipgi užlaikome naujausios ma' 
dos elektriklnius laikrodžius. $12.00 j 
verčios tik ............. ......................... i $8.98 i

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

Ateikite arba .Telefonuokite Lafa
yette 4689. Pristatom visur.

J. DERINGIS
4414 So. Rockwell St.

■M

Del geriausios rųšies 
ir patarnavime. Šaukit 

GREEN VALI4JEY 
PRODUerS 

Olaells šviežių kiauši
alų. sviesto Ir sūrių

Wm. J. Kareiva
Savininką*

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

T A X O S.
Norintieji žinoti, kiek kai

nuos jusų namo ar loto Taxos 

jąž. J928 metų kreipkitės pas

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

MAROUETTE JEWELRT 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

Auksinių ir sid&* 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, pianų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos lnstru-

. mentus.
2650 West 63rd St. Chicago.

TsUfonaa HEMLOCK S >89

4 pagyvenimų naujas muro 
namas parsiduoda arba išsi

maino ant mažesnio namo 

nežiūrint aplinkybių.

(VAIRŪS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng A Hardware Co.. dabar perėmė visų 

bianj | savo rankas lr duos visose šio 
biznio šakose pirmo* klesos patar
navimą.

HARDWAAE PAINTS 
& WALL PAPER

Palnters & Decorators 
J. S. Ramanclonls, savininkas
Š147 So. Halsted Street ?

TeL Vlctory 7341

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktoriua 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 652#

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontralrtorins 

4656 So. Rockwell Street

MORTGEČIAI-PASKOLOS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama i Vtėuą ne
perkame real estate kontraktu*

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $$00,0410.99 
$$04 so. Kedzie avenue 

Tel. Lafayette 8788-#7l«

SKOLINAM
PINIGUS

$200 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių 6%

J. NAMON 8C CO.
2418 W. Marąuette Road

Arti Western Avė. 

Telefonas Grovehill 1038

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAICCL & CO.
(PAKALNIS)

General iši kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 

namus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per 

paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 

liudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 

mainam, namus, lotus, farmfce ir biznius. Renduojam fla- 

tus. Insulinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 

2621 W. 71st St., Hemlori^ 0367 Res. Grovehill 1680


