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KARO LAIVYNŲ KONFERENCIJOJ 
POSĖDŽIAIJHJSIA SLAPTI

Madride Didelės Studentų

IŠ VATIKANO MIESTO NETURTĖLIŲ ŠELPĖJAS/

R 'i a u š ė s

Į ROMA. — Laikraštis “Os- 

įservatore Romano” tomis die 

momis paskelbė du j straipsniu 

sąryšy su Šventojo Tėvo en

ciklika apie krikščioniškų jau

nimo švietimų. Pirmuoju strai 

psniu apgailestaujama, kad i- 

talų laikraščiai mažai minė

jo apie sakomų enciklikų. An-

12 VAIKU ŽUVO ANT GELEŽINKELIO truojn gi, kad užsienių laik- 

ARTI CLEVELANDO /sJ'iai ...k!aidi"Ra‘ pra"eS"’

lik Italijai, kad tuo tarpu ji 

liečia visų krikščioniškų pa* 

į šaulį. Visose šalyse jaunimui 

krikščioniškas švietimas yra 

reikalingas ir būtinas. Šį švie

timų tvarko išimtinai Katali-

LONDONO KONFERENCI
JOJE POSĖDŽIAI BUS 

SLAPTI

ANT GELEŽINKELIO 
ŽUVO 12 VAIKŲ

CLEVELAND, Of, saus. 22.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KAM REIKALINGAS LAIS

VAS LIEPOJOS UOSTAS
ŠELPIAMI EMIGRANTAI

“Žycie Ludu” rašo, kad Vi

lniuj šiuo metu esu 'apie 

lietuvių emigrantjų. Būtų, švie

sų ir išlaikomų emigrante 

gaunu nemokamai, o smulkio

ms išlaidoms gaunu po 2 zl?

Ryga, XI1-28 (Elta). Vie

nam iš paskutinių “Izviesti- 

jų” numerių buvo įdėtas strai 

psnis, kuriam jos komentuoja 

lenkų spaudos pranešimus a-

pie latvių nusistatymų įstrigti kasdien. Tie “zlotiniai” pa- 

Liepojoj laisvų uostų, kuris • trintai, kaip juos vadina laik- 

būtų privatinėse rankose ir, rastis, “Pirmyn” skiltyse dė- 

Vilninj turėtų savo agentūrų' rgia už tai lietuvių veikė jusi 

arba nuo ryto iki vakaro vu-|

LONDONAS, saus. 23. —• — Šiandie ryte netoli šio mie- 

Praneša, kad karo laivynų, ko- sto Nevv York Central gele- 

nferencijoje posėdžiai bus lai- žinkelio greitasis traukinis su- 

komi uždarytomis durimis, ty. daužė busų, kuriuomi apie 20 

nebus įleidžiami nei laikrašti- vaikų buvo vežami j mokyk- 

ninkai, nei kiti pašaliniai žmo- lų.

nes. Kilo didelis nepasitenki-j Vietoje žuvo 12 vaikų ir įr paja į mįn taisiais prįpažįnį. 28 metų visus savo turtus vertės vieną milioną dolerių
• i • i i • iJScnrpnHp jrkanandnf i navarrrSlin Jolnimni

kių Bažnyčia,

!
' 1 •

Šventoji Apeigų Kongrega

cija šių savaitę pradėjo ruo-

mmas.

Šiandie įvyksta pirmasis a- 

belnas visų penkių valstybių 

delegatų posėdis.

RUBIO PALANKUS AM. 
J. VALSTYBĖMS

MEXIC0 CITY, saus. 23.

štiš prie didelių šventaisiais' Tom Liddecoat su dukterimi Mary. Šis žmogus pirm 

patsai vežėjas. Keletas vaikų mo apeiglJ> kas įvyks at*einan- išsprendė panaudoti pavargėlių šelpimui.
sužeista.

MADRIDE STUDENTŲ 
RIAUŠĖS

CHICAGOJ gali kilti 
BETVARKE

Praneša, kad dėl reikalingų

tį birželį, kada baigsis prail

gintas Šventojo Tėvo kunigy

stės aukso, jubilįejus.

Šių palaimintųjų šventai-

MADRTDAS, saus. 23. — siais pripažinimas pramato- 

Nacionalio Ispanijos Univer- mas; pal. kardinolas Rober- 

‘ .ritėto 4,000 studentų sukėlė jas Bellarmine; pal. Jean de 

Grvžes iš AiuerikoT7 Vai streik<>- Pirm to> 3ie iš P8™' Brebeuf’ Jėzuitas, su savo!fond trukumo Chicagoj gali

Plėšikų auka
1 Kad apsaugoti savo gyvy

bę, niekad nereikia priešintis 

j plėšikams, 'jei tie turi ranko- 

' se ginklus.

1 N. Koutuzas, graikas, vai

sių krautuvės savininkas, 1951 

Larrabee gat., buvo kitokios

, t* v i i i - • ūsorių, išlauže daug dumi ir trina Thomas. ispaniete, ir anskričiai Tr riokvkloms ban-1 V j '**1 , ,
zidentas Rnbio daug palankiai v;’ , ” * ' , T . p:KrvT,:n: apsunciai ir moKymoms nan , ]<(.vjn vakare Jo krautnve

. ... • • 4 » r i •, išdaužė daug langų stiklų. Stu- pal. Lucia Filippini. ij- liec.a}į skolinti dailinau1 * j •• ,• • ‘
atsiliepia apie tų salp Be kit- . A 2„ ,; . , . . . . v. . ■ negau -simmiiiu uaugiau je du pje>slku ,1S ]iepia.

ko pareiškia, kad tenai su dentUS lrialMlfttl Plukta pi- > Palaimintaisiais pnpazmi- pinigų. Gali tai atlikti tik pa_'
meksikonais išeiviais pasiel-

liečių sargyba. mas pramatomas; garb. Kon-piliečiai.

giama žmoniškai. Tie visi me- 

ksikonai, kurie yra legaliai į- kad valdžia rengias sugriauti 

ėję į Am. J. Valstybes, ne-j jų organizacijų.

privalo reikšti jokios baimės. I -------------------------

lenkų prekėmis siųsti, kas pa 

lengvintų tranzitų jut Lietu- 

vų. “Izvestijos” pabrėžia, kad 

lenkų spauda tyli, kaip dabar 

yra su Liepojos Romnų gele

žinkelio klausimu. Be to, “Iz- 

vestijos” savo straipsny nu- Jonavos g. 03 nr. savo bute 

rodo, kad Išakija, šiuo metu ant durų su šaliku pasikorė, 

įgijusi Latvijoj didelę įtakų Jonas Petrauskas 57 m. ain- 

ir aiškiai naudojasi savo Lat- žiaus. Korimosi priežastis — 

vijos draugų patarnavimais, nesantaika šeimoj. “K.”. 

Su laisvo Liepojos uosto pa- i

ro “stukulka.” JS-

PASIKORĖ ANT DURŲ 
SU ŠALIKU'

mas atsisakė pakelti rankas 

ir mėgino piktadariu kovoti..... I J •v T) K V i Hivgniv utAvicii a ii niivuu.

Studentai sukilo nugirdę, ™ ° \ arz a™’ P88®0 p™ I Reikalinga viena iš dviejų; i Tris kartus peršautas greitai 
d valdžia renkas suarianti Kapuemo, ir garb. Panda Fra- £ -ri ! • k„

ssinetti.
' arba piliečiai turi skolinti pi- ( mirė. Plėšikai išsinešdino- be 

nigų arba tuojaus pradėti rin- jokio grobio.

galba lenkų valdžia rengia' 

naujų akcijų, kurios rezultate 

ji norinti priversti Lietuvų; 

priimti lenkų reikalavimus.

DIDELIAM ŠALTY 
GAISRAS

Vakar anksti ryte gaisras

Sąryšy su šiais “Izvestijų” palietė pagyvenimų būtų, 3943 

komentarais, latvių laikraščiai Clarendon avė. Žmonės buvo 

deda, matyti, užsienių reika-: priversti išsinešdinti gatvėn, 

lų ministerijos inspiruotų pra į 150 vynų, moterų ir vaikų ga- 

nešimų, kuriam pareiškiama, į vo laikinos prieglaudos pas 

kad latvių vymusyhės sferos kaimynus.

laisvos zonos įsteigimų Lie

pojoj niekuomet nerišo su Lie 

pojos Romnų geležinkeli i.

Taip pat nebuvo keltas klau

simas apie laisvo uosto per

vedimų į privačias rankas ir 

niekam nežinomas ' klausimas 

apie nusistatymų steigti Vil

niuj Liepojos uosto agentūrų.

Latvijos ■ vyriausybės sferos 

laiko, kad vargu ar Liepoja 

šiuo metu sudaro Lenkijai '

kokį nors interesų, net prekių! CANEA, Kritos sala/ saus* 

pasikeitimo su Lietuva pras- 23. — Šį svarbiausių salos 

me, kuris (pasikeitimas) šiuo 

metu eina svarbiausia per 

Prūsiją ir tik maža dalim per 

Daugavpilį. “Izviestijų” ko

mentarai aiškinami Sovietų 

Rusijos noru sugadinti san

tykius tarp Pabaltijo valsty

bių. Juose įžiūrima siekimas

MIRĖ MRS. BRYAN

1.OK ANGELES, Cal., sau-, 

šio 23. — Mirė Mrs. Bryan, 

žinomo plačiai anais metais 

mirusio demokratų vado WiL 

liam Jenning Bryan žmona.Ėjosi už 30 dolerių apsau

gų ir už tai paguldyta galva.

SCHURMAN APLEIDO 
VOKIETIJĄ

PIETŲ AFRIKOJ SU
KILIMAI

Apiplėšta krautuvė
Plėšikai So. Chicagoj api-

IŠDEGĖ KRITOS 
MIESTAS

Sausio 14 d. .Šventasis Tė- kti mokesčius (taksas už 1928

vas audieneijon priėmė Hon-!'n<,tua 1927 met,> l»K™<ta)- 

duras respublikos atstovę Va- fti Panaroj! priemonė pngu-:

'tikanui, baronę de Groote. ».’™° vyriausiojo valstybės

BERLYNAS, saus. 23. - Ii Sibesa, Siaurinio Transva- «• atstovas >,eik4 iga-,‘clsnl<> leldlm0- .

Vokietiją apleido J. G. Scliur- Bliaus, praneša, kad "tenai ta- r““tu8' . ’ J Praėjus sausio 1 d. įuoky- plose krautuvę, 9206 tommer-

inan, atsistatydinęs Amerikos rpe dviejų žmonių padermių Po I»?ik«timo diplomatl- kių tarnautojai neapmokėti, eial avė. I agrolie ft) dol. pi-

ambasadoms. Iškilmingai iŠ- (genčių) kilusi kova nž vir- ™mis kalbomis, šventasis Tė- Apskrities tarnautojai neap- mga.s .r atėmė 300 dolerių

lydėtas. Ragintas nemiršti šenybę nepaliauja. Viena ir vas n!u,» ats‘0T» Pakvietė mokėti nuo praeito gruodžio vertės žted, nno krautuvės

Vokietijos, pasitaikius progai kita padermė nori ten savo ' savo privatiškų knygynų, pirnųjjų dienų. Miesto tar-,savininko.

viršininku turėti nuosavus va-.kur kokį [laikų praleido pasi- naulojai taipat laukia algų. jBerlynu aplankyti. . .

___________________________ dus. kalbėjime. į Tam tikslui nėra fondų.

FRANCIJOJ KOVOJAMI I Britų valdžia siunčia botu- ®a7>nas de l’roote, 76-šių Piliečdų Komiteto pi- 192f. ,d<Tort“ota 450

SVAIGALAI binius orlaivius gyventojus aplanke kardmolų sekretorių » pirmininką. 8Vet,m"all,'i-
_______________________ S. H. Strtrtvn pagelbos Is nie

kur nepramato. Jis. pažymi,

Iš Chicagos ir apylinkių

malšinti.

♦ «
miestų smarkiai jialietė gais

ras. Atlikti dideli nuostoliai.

PARYŽIUS, saus. 23. —į 

Francijos valdžia paskelbė už

draudimų visų valstybės gele-, 

žinkelių tarnautojams vartoti 

svaigiuosius gerymus. Nepa
klusnieji, sakoma, būsiu paša
linami.

KAIRIEJI NETURI PA- 
VYKIMO

MJSIONIERIAUJA 54 
METUS

miestų gali išgelbėti tik patys 

piliečiai savo paskolomis.

BOLIVIJOS SU PARAGVA
JUM NESUTIKIMAI

BUENOS ATRĖŠ, Argenti 

na, saus. 23. — Tarpe Bolivi 

jos ir Paragvajaus respubli-

AREŠTUOTA 1,200 
ŽMONIŲ

BERLYNAS, saus. 23. <
Areštuota 1,200 komunistų ir balsuoti. 312 balsais prieš 213 
fašistų, kurie vienam susirin- paskyrimas patvirtintas 
kime sukėlė tarpusavę kovų.

PARYŽIUS, saus. 23. — PEIPING, Kinija, saus. 22. įju įuvus|u atsirado 
Gen. M. Weygand paskirtas — Monsign. Uberto Otto, 80 _ .
Francijos kariuomenės gene- metų amžiaus, jau 54 metai lenas Afe,rose Parko j>o- kyo naujį nesUtikimai an- 

ralio štabo viršininku. Kada Shensi provincijoj misionie- 8U ^mona atsirado, ahiejų šalių kariuomenėms

paskyrimas įduotas parlame- riauja. Nepaisant senatvės, surastu Auroroj. Kaip SUf!įrėmviS dėl ginčijamos sie-
ntui patvirtinti, visi kairieji nuo ryto ligi vakaro kasdien Pa^’uvo» kol-kas ne- nos Ąp^ prane^a gą.

atstovai pasipriešino. Karo užimtas Dievo žodžio skelbi- Tik gryžęs j Mel- jungos tarybai,

ministeris tada pareikalavo nrn. ' rose Park* 3is sakosi -----------------
Makosiąs visų įvyki.

5 ŽUVO SU ORLAIVIU

ŽEMĖS SAVININKAI REI
KALAUJA ATPILDYMO

IMA RASTI DAUGIAU 
DARBO

AMERIKONIŠKI KLOS
TUOTI PINIGAI DIEPPE, Francija, saus. 

23. — Praeitų pirmadienį skri 
ndųs su penkiais žmonėmis 
didelis orlaivis prapuolė. Ne
toli čia dabar surastas šudau-

BERLYNAS, saus. 23. —
Suimtas Franz Fisher, kurs 

skleidė amerikoniškas klastuo- 

tas banknotes 100, 50, 20 irt žytas. Pakliudęs kalno viršu-

10 dolerių. nę. Visi skridę žmonės žuvę.

MEXIC0 CITY, saus. 23. 

— Meksikos žemės savininkai, 

nuo kurių atimami plotai ei

nant Agrariniais įstatymais, 

turi suvažiavimus ir iškelia 

reikalavimus, kad valdžia už 

užgrobtas žemes jiems atpil

dytų. -

3 ŽUVO, LIGI 40 SU
ŽEISTA

BIRMINGHAM, Ala., sau

sio 21. — Į Cbieagų važiuo

jąs keleivinis Louisville and
sugadinti santykius tarp Li<>-1 Na?hvine trauUini, ties Traf- 

tuvos ir Latvijos, kori neva

pradėjo statjti Lrepbjoj lais- jr smnp, į su8,atvtM

Vų uostų Lenkijai pagelbėti 

Liepojos Romnų geležinkelio 

klausime. Latvių vyriausybės 

sluoksniuos griažčiausiu būdu 

neigiamas tokio nusistatymo 

buvimas ir manoma, kad vie

nintelis tikslas, kurį turėju

sios “Izvestijos,” esųs noras 

pakenkti sausio mėn. praside

dančioms latvių lietuvių pre- 

i kybos deryboms.

vagonus.*

Pranešta, kari 3 asmenys 

žuvę ir ligi 40 sužeista.

Paskui važiavusį tais pačiais 

bėgiais prekybinį traukinį vos 

suspėta sustabdyti.

Du plėšiku kalėjime
Policija suėmė Ph. Sarvey, j \VASIIINGTON, saus. 22. 

18 m., ir J. Swain, 22 m. Pra- — Darbo departamento sek- 

eitų gruodį jiedu apiplėšė gy- rotorius Davis prezidentui 

dytojo Dr. E. F. Elmer ofi- llooveriui pranešė, kad visoj 

sų, 3435 Sheffield avė. šaly atsiranda daugiau darbo

------------------------- :------------------  ,ir kad šįmet pramatomas di-

Plėšikai apkraustė Hub Me- delis gerbūvis. Esu daugiau 
tai Bed Company ofisų, 4343 darbų ėmė rastis pradėjus 
Bo. Ashland avė. ' sausio 6 diena.

BUVĘS KONSULAS SK’- 
RIAMAS DIREKTORIUM

Į Kaunu iš Londono atvy

ko Lietuvos generalinis kon- 

sulas Londone p. Gineitis. P. 

Gineitis skiriamas užsienių 

reikalų ministerijos ekonomi

nio departamento direktorium.

“R.”

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Saulėta diena, bet 

šalta. Vakar ryte žemiausia 

temperatūra buvo 8 1. žemiau 

O.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 109 litų .. $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl 4.87 
Francijos 100 frankų 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.9)

3.93

13.98

5.23

l
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neina, nežiūrint kas ir kų kertėtų. Bet misi
jų meta ir šiandie bažnyčios pilnutėlės, nes 
‘‘Tiesa yra Amžina”.
• Žmonių sielos dvasinis atgimimas yra 

tautos atgimimu. Kuomet tauta yra dora ir 

sveika, josios ateitis yra aiški. Praėjusieji 

1929 metai tikybiniu ir doroviniu žvilgsniu 

teikia gero įspūdžio, nės tos priemonės, ku

rios yra vartojamos tam dvasiniam stoviui 

pakelti, atnešė geriausių, vaisių. Šiandie šioje 

srityje kelias jau pilnai nustatytas ir jojo pa

sėkos aiškios. Telieka mums* šiuo. keliu eiti, 

kad savo dvasioje kiltume aukštyn prie sa

vo Kūrėjo.

MATERIALINĖ BŪKLĖ

x.
I VAIRįJS STRAIPSNI Al
J » ~ ■.». ---------- ____________________

BUV LIETUVOS OPEROS ARTISTAS 
KONCERTE

REAKCIJA PRIEŠ MOKĖS 
eitis (TAKSAS).

(Tųsa}

DVASINIS ATGIMIMAS.

Atatinkamai įvertinę savo dvasinį gyve 

nimą, pažvelkime ir į savo materialinę būklę 

Ant tiek žmogui yra lengva gyventi, ant 

kiek jisai yra turtingas, taupus ir išmintin

gas. Tasai gi turtas pilnai priklauso nuo dar

bo. Jeigu šalyje dirbtuvės dirba, darbo ne

trūksta — tai ir pinigo yra. Kadangi lietu

viai vrtt>išsimėtę po visas plačiųjų Jungtiniu 

Amerikos Valstybių vietas, tai ne vienoda ir į 
materialinė jų būklė.

Kaikuriose valstybėse gy

ventojų tarpe ima kilti reak

cija prieš mokesčius. Po pas

tarojo karo mokesčiai visur 

taip padidėjo, kad daugeliui 

negulima jau ir išsimokėti.

Nekalbama apie mokesčius 

už nekilnojamas savastis, kad 

ir kitus specialius ar papras

tus. Bet yru mokesčių, kurie 

darosi tikrai nepakenčiami. 

Už kiekvienų daiktų ir daly

kų mokėk ir mokėk ir tam 

nėra galo. Galybės , 'žmonių 

valstybėse ir miestuose nieko 

nedirba ir puikiau -algas ima. 

Tas daug 'pinigų' suėda. Vi

suomenė turi išlaikyti daug tų, 

' privilegiruotų politikierių.

seniems vieškeliams išlaikyti. 

Išpradžių žmonės nei nela

bai atjautė, kad jie mokesčiais 

už gazolinų valstybėms sumo

ka milionus dolerių. Nes už 

tuos milionus kai-kur susi

laukta puikių vieškelių, kas 

automobiliams yra reikalinga 

Paskiau gi kai-kurįos valst) 

bės už gazolinų surenkamus

mokesčius prgdėjo vartoti į- 

vairiems dalvHius. Išvedus

Šiuos negeistinus reiškinius tegali paša

linti gilus tikėjimas ir aukšta dorovė. Bet tų 

tikėjimų ir dorovę tegalima rasti Bažnyčioje: 

Josios Sakramentuose, Josios sukurtose ir pa 

laikomose mokyklose, draugijose ir spaudoje. 

Šiame gyvenime kaip tik mums ir tenka ste

bėti gražių reiškinių. Pas mus pradeda įsi- 

gyįvuoti paprotys — dažnas ėjimas įvairių 

draugijų in eorpore prie šv'. Komunijos. Tik

tai vienybė su Dievu gali išlaikyti žmogaus 

sičių josios aukštumoje ir visų tautų josios

laimėje, 

f . .
Didžiausios naudos šioje srityje gali teik

ti tikybinės, arba kartais vadinamos baž

nytinės, ir idealinės draugijos. Šiandie dva

sia vadai daug dėmesio kreipia į sedalicijas, 

Švenč. Vardo draugijų ir Blaivininkus. Jos 

ir yra daugiausia žadančiomis draugijomis. 

Nito seno pas mus gerai gyvuoja Tretininkų

Anglių kasyklų apylinkėse jau nuo kele

to^ įųetų darbai žymiai sustojo ir vargu kuo- 

jnet juĄ's pagerės, nes pradedama daugiau 

vartoti elektros jėgos ir aliejaus ir tokiu bu

du anglių vartojimas sumažėjo. Todėl ang

lių kasyklų lietuviai darbininkai arba ieško

Pavyzdžiui galima paduoti 

kadir imamus mokesčius už 

automobilius ir .gazolinų. Au

tomobiliams įsigijimas yra ne

brangus, bet automobi liaus 

naudojimas — tai verčiau

darbo dirbtuvėse arba tiesiog keliasi Į ki- ^uti j°- Valstybei ir mies

tas apylinkes. Naujoje Anglijoje darbai ir-gi 

sumažėjo, ypatingai užsidarius audinyčionis.

Aplamai visur pabaigoje 1929 metų dirbtu- mokesčiai.

vės smarkiai apstojo, teduodamos darbo savo

tui mokėk tokius ir kitokius 

mokesčius. Pirk gazolinų ir

Už gazolinų renkami nic-

darbininkarns tiktai po keletu dienų savaitė- kesčiai sugalvota pirm dešim

_____ ms.

reikalingu;; vieškelius, tie 

mokesčiai nepanaikinti. Ir ne

galimu panaikinti. Tai tokia 

puiki versmė, iš kurios Ik* jo

kių rūpesčių plaukia milionai. 

Stovintiems prie valstybių 

vairo tię milionai labai rei

kalingi. • « • ?* : -

Nuo Šių mokesčių daugiau-' 

šia neteisybės nukenčia di 

džiųjų miestų gyventojai. Jų 

didžiuma valstybiniais ke

liais visai nevažinėja, bet .jie 

daugiausia prisideda prie tų 

kelių išvedimo ir išlaikyme.

Praeitais metais visoj šaly 

už gazolinų surinkta nema

žiau 450 milionų dolerių mo

kesčiais. Tai sumokėjo auto

mobilių savininkai.

Yra dar ir kitų labai abe 

jotino teisingumo mokesčių.

Buvęs Lietuvos valstybinės operos artistas Justas Kudirka 
ir-gi dainuos “Draugo” metiniame koncerte, sausio 2S d. Lie-

ties metų. Kai-kurios valstyje. Peikia tikėtis, kad valdžia šia padėtimi 

susirūpins, nes kitaip galima laukti didelės 

l.'edarbės.

Taupus žmogus ir nedarbo metu neturi 

vargo, gerai atmindamas, kad Ae visuomet

darbai eina visu smarkumu. Kuomet žmogus Į‘^as ^UOs Panau^oti nau 

daugiau turi, daugiau išleidžia; mažiau turi,į^ems 'Meškeliams išvesti ir 

tai mažiau ir išleidžia.

(Bus daugiau)

tuvių Auditorijoj. Art. Kudirka mūsų visuomenei jau gerai 
žinomas, kaipo vienas geriausių lyrinių tenorų, kuris savo

ima kilti reakcija. Gal ir ateis I “»» Iaiin0 ir Amerikoje ir pas garsius dainavimo mo. 
tie laikai,-kada bus padury. Italijoje. Ilgą laiką .dainavo Lietuvos operoje ir ten,
tas galas visokiam gaudoji-| “P® drintoinkas gerą vardą išsidirbo. Dabar darbuojasi mū- 
rnui ir neteisybei. Taip ilgai sf tarpe ir kiekvienas jo pasirodymas mūsų. koncertuose, tei- 

kia klausytojams daug malonumo.
#■

Kaip prieš tuos, taip prieš 

ivbės tų mokesčių, pęįvedusios.,Jdjps, anot apturimų žinių, ja 

Kitos galionui gųzolinos ima ’ ’ ’ —Ll—r’-1 --

nuo 2 ligi 6 cenfff mokesčių. 

Svarbiausias jų rinkimo tik-

Santvarka, Maldos Apaštalystė, kurios turi ____________ _

diidvs r,.iki,„fe t GRĄŽINA kuRA^OVO LAIKUS.
Paskutiniais keliais metais daug dvasinio 1

atgimimo atnešė pasiaukojimas Švenč. Jėzaūs 

Širlfziai arba intronizaėija. Šiuo budu ištisos 

valstybės ir tautos yra paaukojamos Die

vo garbei, kad besitaikydamos arčiau savo 

Kūrėjo, kiltų aukščiau dvasioje. Reikia tikė

tis, kad pamaldumas į Švenč. Jėzaus Širdį ras 

pas mus platesnio susidomėjimo.

Patsai gi gražiausis mūsų dvasinio gy

venimo reiškinys — tai misijos. Seniau mes 

turėjome mažiau mrsijonierių, todėl ir mažai 

buvo laikomų misijų. Šiandie jau turime daug 

ihisijonierių, kurie neša mūsų parapijoms di

delės paramos pastoracijos darbuotėje. Misi

jos tai ypatingas Dievo malonių laikas. Jo

sios sntvarkė tūkstančius mūsų šeimynų ir 

daugelį atvedė į tiesos kelių. Seniau, ruošiant

Spaudos pranešimu, lenkų vyskupas Vil

niuj uždraudė vartoti katalikams lietuviška# 

maldaknyges. Lietuviai varu varomi melsti.'

-negalės būti.

LABDARYBĖS, SKYRIUS
<4

LABD. SĄJUNGOS 5 KUO- , (miręs) ....................

1 Ivruitf iltim Q

Ig. Radavičius ......

A. Steponavičius .... 200.00

’])r. M. Stūpnickas. ;1TX).O(I^ 

Sš / \ .. 11111 L -A 1IWI l'.lliP'
100.00

500.00 0. Karpiertė f. .. 30.00

k. Kumpį^aitiL (mirus) 50 00

POS, BRIDGEPORT, 
AMŽINIEJI NARIAI.

P. Antanavičius’
iš lenkiškų maldaknygių. Be to, lenkai už į*’ •

■ „ i. v , ... , ..! Apaštalystes Mald
oraude lietuvių organizacijoms, įstaigoms ir _

įmonėms vartoti lietuvių kalbą, vedant kny

gas. Valdžios organai tokių knygų nepripa- 

žinsių.

O.

Baltutis 

BaVaAauskienė

.. $200.00 

dr. 100.00 

... 100.00

M. KraMunas 

j M. Krinickienė 

Kun. M. Krušas 

B. Kučinckaitė 

Ona Kvederienė 

Z. Masilnnienė

300.00'R. Matijošaitienė

160.00

tob.oo
100.00

Ona Szvelnukė . . % .. . 100.00 JP: Mažeika (miręs) 

J. ir Roz. Tamošaičiai 100.(4) f S. Mažeika .......

P. Urbienė

Knn. d. Vaičiūnas

100.00,

100.00

100.00,
100.00

V. Vaišvilienė
Valiūnas

V. Zaulevičius

J. ir M. Šalčiai

T. ir Kazimieras

100.(Xl

100.00

100.00

100.0(1

100.0(1

100.00

J. ............
B. N&ugžemięnė . 

Gt Paul i k ii'iife .

P. Prėitikaitė ...

B. ir O. tSėkleekai 

S. Šimkus .....................

100.00 Sirtautienė

70.00

45.00

45.00

25.00

50.00

50.00

50.00

50.00

25.00

50.00

' A. Beinoraitė ............................. 100.00 S. Mielinis .................................... 100.00 Amžinieji nariai. įmokėję dalį P. Vaitkaitį....... i.. 40.00

’ J. Budi •ec kis 100.00

Iš to aišku, kad lenkai visokias prieino- j Cernauskas (miręs) 100.00 

nes panaudoja, kad tik greičiau sulenkinus A.. Draugelis . 100.00

Vilniaus krašto lietuvius. Tokiais pat prie- Dveibuitė .100.00 

mones vūrtojo ir Muravjovas, rusų guberna j. įr o. Gnrin'skai .... 100.00 
torius, rusinimo tikslais. IĄ iždonaitė ................................ 100.00

P. Jančauskaitė 100.00

S. Mišeika .................................... 100.00!

P. Murauskaitė ’.................... 100.00

į R. Vanagaitė ....................................50.00

sumos. * . • v '. c
! S. Daitgelavicz ...

Ona Nausėdaitė-. 100.00 M. Adęinavičaitė.......................................... 30.(JČ ,Kolektuojant

Taujoniėnė ........... 100.00 Ona Balsaitė ....................................  60.00 j yaį§no^as ‘

Dr. N. Pr. Š. M. P. dr. 14)0.00! A. Bersenaitė .......................... 30.00 ‘

100.00; A. Beržinskaitė..................................20.00Dr. Šv. Onos dr-ja .

J. ir T. Petkai .................... 100.00: P- Bruchas 50.00

.. 70.00 

.. 50.00 

y. 10.00

labdarių Sų-gos.ėj kuopos

susirinkimas buvo 12 d. sausio 

* '!z’
Šv. Jurgio parap. 'svetainėj. 

Sus-ipų atidarė pirm. K. Naug

^'(Tųsa ant 4 pusi.)
— .r Į ■ mV—--h

100.00 J- Dimša ............................................. 10.GO

.............. 10100

Šv. Petronėlės dr-jaNeužmirškime — spauda yra didžiausia Kaz. Juškevičia ..................... 100.00

prakalbas, minios susirinkdavo. Praėjo tie ! galybė. Remkime ir platinkime katalikų spau- Kun. F. Kemėšis .... 100.00 į Pušinskienė ............................ 100.00^’. Preitikaitė ..

laikai. Šiandie ant prakalbų beveik niekos j diy ,■ Kun. M. Kraučiunas . PuŽinSkiš .z......................../. z 100.00 į J- GariickAsj. .

I

10.00

T*“Tv.rr

Michajil’as Jurjevič’as Lermontovas.

Į MUSy LAIKU KARžYGIS.
(Tųsa) "■

j/*”... Negera, -r~ puoiamau: -*—• 

per jų tarpų juoda katė peršoko! 

Vienų rytų užeinu pas juos, — 

kaip dabar priefc akis: Bėla sėdėjo ant lo

vos juodam šilko bešmete, baltutė tokia, 

nusiminus, kad aš išsjgaBdaOz. •'

— O kur Pečoririas? — paklau— 

Bhm' ,«S. » ’ ♦ J - j n. v, • * •
. “ — Medžioklėje.

”— Šiandien išėjo/ , ,

Jinai tylėjo, lyg jai sunku būtų bu

vę prabilti. . . ■ ' . . ‘
”— Ne, dar vakar, — galop prabilo 

ji, 'sunkiai atsidususi.

•”— Ar tik neatsitiko jan kas sti juo? 

‘‘— Aš Vakar visų dienų galvojau, 

galvojau, — atsakė ji' pro ašaras, — iš- 

siiuaniau visokių nelaimių: tai rodėsi 

man?, kad jį sužeidė laukinio šėmas, tai 

Čečėnas rtUsrfelnpė j kalnus... O1 šiandien

I niun jau rodosi, kad jis mane nemyli. 

į ”— Tiesa, mieloji, tu nieko blogiau

! negalėjai išgalvoti...

I , i> Ji pravirko, paskui išdidžiai pakėlė 

Į galVą, nusišluostė ašaras ir tęsė:

y— -Jeigu jis mane nemyli, tai kas 

jalu trukdo pasiųsti mane namo? Aš jį 

neverčiu. D jeigu šitai taip tęsis-, hii Aš 

pati išeisiu: aš ne jb vergė — aš kuni

gaikščio duktė!..

jų įkalbinėti. Paklny^yk, 

Belą, .pik ngalimu čia jam visų amžių se- 

dqt, lyg prisiūtam prie tavo sijono; jis — 

žmogus jaunus, mėgsta vaikytis grobį, — 

pavaikščios tai ir sugrįš, jeigu tiT liūdė

si, tai greičiau jam nusibosi.

. . ‘ H1 i esą,. liesa! 4- atsakė ji. — Aš

"būsiu linksma. Tr kvrttodnniosi pastvėrė 

savo būgnų, pradėjo dainuot, Šokinėt Ap

link mane; bgt it tas neilgai tęsėsi; ji v$l

parpuolė lovon it uždengė Veidų ranko
mis.

“Kasgi milu btiVo su jtt datčti? Aš, 

žinot, niekuomet šit mot'ėriinis neturėjau 

nieko užmezgęs; galvojau, galVojAu, kuo

jų paguosti, ir nieko neišgalvojau; kiek. Velt.) kAmpo, taip, kad į abi ■,pusi jvJsJoJ ■. -- sušuko budėtojtts, mb^tiodanius jam

laiko' mudu abudu tylėjova... Tai nema

loni padėtis!

galėjome matyti, štai, žiūrim: iš miško ranka. — Palauk trupučiuką,- ke tū su-

išjoja kažkas širmu arklių, vis arčiau, jr, kiesi, kaip vilkutis?’’ Razbičas iš tikrųjų 

“Galop aš jai tai)au: “Nori, einam ! galop, sustojo anapus upelio apič siuitų • sustojo ir ėTnė ldaiisytis: tur būt lininė,

pasivaikščioti ant apkasiino, oras pu- ' sieksnių nuo mūs ir pradėjo sukt savo kad su juo pradeda derybas, — kurgi

kus?” Tai buvo rugsėjis. Iv tikrai, diena 1 ai’klį, kaip pasiutęs. Kits p*U‘ bardykkr!*: Murm grėnaritie-riis užtiesė... bac!...

buvo stebėtina, šviesi ir nekaršta; visi 

kalnai buvo matyti, kaip ant dulmnėlio. 

Mes ėjome, pavaikščiojome tvirtovės ap

kalimu į ten ir atgal tylėdami; galop 

ji atsisėdo ant vejos, ų- aš atsisėdau šab» 

jos. Na, tiesa, prisiminti juokinga: aš 

laksčiau paskui jų, lyg kokia auklė.

Mūsų tvirtovė stovėjo aukštoj vietoj, 

ir nuo apkusiino buvo matyti puikus Re

ginys, iš vienos pusės plati jialnukė, iš

vagota keleto balkų (Gįrioviai—Lermonto- 

ov fmstaba), baigėsi giria, 1'ūi‘i tęsėsi iki 

pat kalnų guburio; kai kur joje rflkeno 

Aūlai, gogliriėjo bando# (tabūnai); iš ki

tos — l>ėgo mažas upelis, ir prie jo šlie

josi tankus krūmokšnis, dengiąs titnago 

ankštumas, kurios jungėsi su vyriausia 

Kauknžo grandimi. Mes sėdėjome ant 

bestiono (Bastionas — (virfovės pylimas.

“Pažiūrėki, Bėla, — tariau aš, — tavo jau 

nos akyą, koks 4eft džigitai* i ką >.$* čior 

atjojo guosti?...”

“Ji pažiūrėjo ir sušuko: “Tai — Kaz- 

bičasHp'. f i[r

‘L\k jis peštukas!. Pasijuokt iš mūs 

atjojo, ar kų? Tėmiju, tikrai Ksiiibįčas:. 

jo pailgas veidas; nuplyšęs*, purvinas,

kaip visuomet. “Tai mano tėvo arklys.

pro šalį; vos lik parakas įžebtuye žvb- 

todė.įoj Kazbifas < stųkteh’jo arklį,- ir tas 

pašoko į šonų. Jis' pakilo kiJpsaičiilose, 

kaž ką saviškai šuktelėjo, jmgujsiiio bo

tagu, toksai ir buvo.

• ,.0 ' ■ • • ■
“Kaip tau negėda!” — tariau aš

sargybiniui. ;

Jūsų didenybė! numirt jis Sau

nuvyko, -r- atsakė jis: — tokie prakeik-

tarė Bėla, paKtvėrusi mane UŽ rankos; ji Į ti žmonės, iškart neiTžinuši.

drebėjo, kaip lajias ir josios akys žibėjo. - ,‘»‘Po ketvirtoj valandas, Pečorinas su

iu aš. — Ir favyje, du'- ' grįžo iš meitžioklės; Bėla metėsi janl unt“AHA! — 'partianiau

šelė, netyli plėšiko kraujas!” į kaklo iv nei vieno skundo/nei vieno prie-

“FikS čionais. — tariau aš saVgybi- j kaisto už ilgų nebuvimų... Net aš jau ant 

niui, — apsižiūrėki šautuvų ir nuskink jo perpvkau. “Pasigailėkit, — kalbėjau 

man šitų ilrųsūolj, — gausi rublį sidab- J aš; — juk liesenAi čia buvo už upelio Kaz-

rn.’ Klausau, jūsų didenybė; tik- bičas, ir mes į jį šovėine; na, ir daug

tai jis nestovi vietoje”..: 

— tariau aš, 'juokdamasis.

(i Paliepk!” reikė, kad jūs į jį atsimušti galėjot?

'Ei mielasai! (Bug daugiau)

*•**?*•-/Z’
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Sekmadienyje
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Sausio-January 1930
Lietuvių Auditorijoje

Halsted, Chicago

BUS

METINIS
*# ' tkyi fr * _ ij'iV UI, . , f

GARSUSIS VARGONINKŲ - 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.

(X —
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[ Prašali Į Mano Kampelį J

Prof. Kampininkas i Žinoma, nuo tos bausmės ne- 
j išsisuktų nei pats mūsų “Bi
lius”, nes pilietis sako, kad 
ir ties jo rezidencija šalvgat- 
viai tebėra nenuvalyti.

Ar miesto valdyba tą pilie
čio pasiūlymų priims, <la ne- 

Į žinia, bet, atsargumo delei,' 
i prof. Kampininkas pataria 1 
! visiems namus salininkams ir 1 
reudauninkams nuvalyti snie-Į 
gą nuo savo šalygatvių. Ir pa į 
tiems bus gražiau pažiūrėti, i

Kaip jau jums žinoma, mū
sų “slaunaus” (žinote kuo) 
miesto viršus iki apačiai pas-j ir ‘‘laino” nesitikėsit. 
kendęs deficite. i dali ateiti “eėsas”, kadį

Kada administracija krapš-Įmusų miesto piliečiai ir snie-j 
to pakaušius ir niekaip negali go pradės bijoti.
išgalvoti būdų, kaip išėjus iš' -------------
to deficito, piliečiai berte be-. O kitas pilietis siūlo dai 
ria konkretus (matomus) bū-1 “mandresnį” būdą. Esą, te- 
dus tam deficitui “leikoj” gul miestas keliems metas už- 
paskandinti. $aro visas vasarines niaudy-

Kadangi šią žiemą Dievulis jnes, vaikų pasilinksminimo vie 
Cliicagai nepagailėjo balto Itas ir turės užtektinai pinigų j 
sniego, tat tūlas pilietis per Į policijos, gaisrininkų ir svei- 
vieną anglų laikraštį siūlo mū-'kates brigados algoms niokė-

PAWV DRAUGIJOS VALOTM, GRAND
RAPIDS MICH.

Nuo kairės dešinėn pusėn, sėdi: p-lė M. 
Rutkauskaitė, V. plnn.; A. Krividaitė, pinn. 
Nuo kairės dešinėn pusėn stovi: p-lė T. Že- 
loniutė, rašt.; p-lė Adomaitė, ižd. (Žiur. ko
resp.).

"■ 1  ...1 —.'-J'—...........'±'

sekunngni eina finansų rašti
ninkės pareigas. Nors čia gi 

linus ir augus bet yra patrio-

darbavosi rengdama vakarė
lius, vakarienes, prisidėjo 
prie bazar ų. ir taip toliau.

tė ir daug darbo aukoja drau-; Bažnyčioje po kairės stovi 
gijai. Įjos altorius ir Šv. Panelės sto-

V. Kamsiskienę, protokolo 
raštininkė, dar tik pirmas me 
tas kaip tuja) išrinkta valdy
bas narė, bet gražiai atsižymi 
šio darbo pildymu.

A. Bensevičienė ir P. Vaiš-

\ylu. Tai buvo įsteigta 1917 
metuose draugijos ir jos bu
vusios pirmininkės Al. Aloc- 
kidiunaitės, dabar Al. Paurie- 
nės. Altorius ir angelų stovy- 
los buvo įtaisyti 1925 metuo

noraitienė, iždo globėjos, kuo-Įse draugijos ir jos buv. A.i 
puikiausiai atlieka savo už-;Jovaišiutės, dabar Air.-. J. Ste-

DETROIT, MICH.
Graži dovana.

Garnys, garnys!
Pavasary atskris! 
lr mažučių vaikučių atarti.. 
Taigi, ir pp. Šimoniai, Vy

čių 102 kuopos nariai, sausio 
14 d., susilaukė gražios duk- 

j relės. Tėvams džiaugsmo.
Vytis.

j duotis ir dirba draugijos ge
rovei.

Al. Blažienė,draugijos tvark 
įdarė (maršalka) nenuilstan
čiai dirba draugijos ir bažny
čios gerovei.

Julius Koncevičius, parapi
jos prižiūrėtojas, visa širdimi 
darbuojasi ne vien parapijai 
liet ir Moterų Rožančiaus dr 
jai paruošime teatrų ir kon
certų. Jis gabiai veda Mote
rų Rožančiaus chorų.

M. Paura.

LABDARYBĖS SKYRIUS,
ponauskienes.

Susirinkimai laikomi' (T4sanuo2pusl.)
(žemis malda, o nut. rašt. J. 

lannakių inokalaiuėje. Nariu !V- WuAl perskaitė
mokestis yra deSimt centu į I kurie iiko Priimti “ H- 

taisymu.

vra
kas antras sekmadienis po

mėnesį. Pusryčiai 
keturis sykis per metus. Da
bartinė valdyba yra: Elsie 
Kiibbet, pirmininkė; Alar\ 
Rutkausky, vice-pirmininkė; 
Matilda Žilonis, protokolo 
raštininkė; Josepliine Adomai 
tis, iždininkė; Draugija augo 
drauge su parapija. Prasidėjo 
su devyniomis narėmis, da
bar turi suvirš šimtų narių.

Raportas iš knygų peržiū
rėjimo liko priimtas.

Raportų iš Centro išdavė 
B. Sekleckis. Priimtas.

Raportų iš direktorių ne
buvo.

Nutarta patalpinti dieni', 
visus Garbės na

rius.
Nutarta išrinkti komisiją 

i surengimui vakaro, kuris j- 
vyks po Užgavėnių, kovos 
mėn. Į komisijų įėjo šie as-

“Drauge”

Panų draugija.

Viena rimčiausių yra šv. 
Petro ir Povilo Panų draugi-

Yra priedermė kožnos panosvertės 
atsi

klaupt vertės $60.00, klausyk
lų vertės $150.00, stovylą Pa
nelės Šv. vertės $75.00, baltų 
karūnų vertės $75.00, juodų 
karūnų vertės $85.00, užtiesa
lų ant grabo vertės $90.00.

I klebonijų rakandų nupir- 
ko prie kun. Alatulaičio už 
$200.00, prie kun. liejinio už 
$200.00, prie kun. Lapkaus už

«i “big Biliui”: pasiusti ra-iti. Rau. tegul Chieaga pabu-1 va,'»«inink* protestui, kurj vertės *800.00, karpei v 
vo “foree” gatvėmis, kad su-Ina be -‘pležiuro” (.pasiUnks. prof- Kau,pininkas “I)rauge'-1$700.00, du suolu kumgm 
žymėtų, kurie namų savinin-Įminimo). Žmones tesimaudo PJ.ae*tį savaitę įdėjo.
kai nėra nuvalę sniego nuo (savo namų maudynėse, rai
šavo šalygatvių, ir juos “nu-j kai težaidžia savo namų jar- 
fainuoti” po 5 dol. už kiek- d uose
vieną 25 pėdu nevalytą skly
pų, taip pat ir rendauninkus.

ižde nę ir užpakaly namų “vardą” 
dol. vaikams žaisti

Ir’ tuojau, esą, miesto 
atsiras vienas milionas

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL. _
Radio Stotis Cž.

8

X Sausio 19 d. po pietų į- 
vyko metinis šv. Antano para
pijos susirinkimas. Klebonas 
išdavė ir paaiškino parapijos 
1929 m. atskaitą. Parapijonai 
džiaugėsi gera parapijos tvar
ka ir finansiniu stoviu.

Pajamų Šv. Antano parapi
ja 1929 m. turėjo: $40,572.88. 
Išlaidų $38.984.77. Balansas 
parapijos .ižde gale 1929 m. 
$1,588.11. Skolos klebonas 
1929 atmokėjo $10,050.00.

X Šv. Antano parap. 1930 
m. trustisai užtvirtinti: Pra
nas Jankaitis ir Juozapas Gry 
bauskas. Pagelbininku — ko
lektorių mūsų parapija liet 
keliolika turi. Šįmet į komi

Musų
radio stotis visiems klebonams 
pataria į Chicagos Vargoni
ninkų Sųjungos kuopos pro-

Supraskit, tas pilietis tik-|lest» rimtoi žiur5ti ir kreiPH 
rai turi savo namuose maudy- ( eiue!'1°- ,

X Jeigu vargonininkas iš 
katalikų parapijos daro pra
gyvenimą, algų ima, tai jis 
turi tai katalikų parapijai ir 
bendrai katalikų visuomenei $100.00. 
darbuotis, o ne katalikų prie
šams.

X Mūsų radio stotis prof. 
i Kampininkų gyrja už kelinių

rapijos svetainėje lietuviai na aikžtėn daly^’ kurie kata' 
mų savininkai turėjo susirin- ^*GUUs 8^4 daro. 
kimų pasitarimui link taksų. X lnds> katalikus, vis 

da yra tokių, kurie į savo

kui: pp. S. Baltaduonis ir P 
Petronis.

X Sausio 17 d. vakare pa-

.. . , , į buvo Antanina Bojarinas, ua-Draugija nupirko du aruo- , T ,.v.... ..u«- Mrs. J. Martišius; Onatu i Seserų namų vertes $35-L, . ... , , ,, 'jGngaitė, dabar Alrs. Thornuy-
’ . , ke, Detroit; Marijona Berno
Nares nuo savęs aukų uaro

, . .prigulėti i Panų draugijų
ja. Ji gali drauge su pavapi- j 
ja minėti savo 25 metų sukak-! Kaip ir pirmiau, taip ir da Įnienys: K. Naugžemis, K. da
tavęs, nes jos pradžia yra taip Kir ir ateityje šita draugija ! ruckaitė, J. Bubnis, /J: Sut 
sena, kaip kad parapijos. (stengsis, kiek galės, pasidar-j kus? g. Trumpulis, B. Seklec 

Kunigas V. Matulaitis yra hnoti Bažnyčios 
organizatorius tos draugijos raudai.
— dvidešimt penki metai at
gal. Draugija susidėjo iš de
vynių narių. Alena Grigaitė, 
dabar Mrs. S. Barto, buvo pir
moji pirmininkė. Kitos narės

ir Tautos

Anns Adomaitis.

kis ir J. V. Dimša.
Įplaukų tų dienų buvo $9.0®. 

J. V. Dimša, rašt.

Susirinkimas buvo skaitlin
gas. Atsilankė ir p. T. J. Buck dzdų nuodijantį kiaušinį —- 
ley, miesto valdininkas, kolek
torius, kuris labai gražiai pa

padelį deda.
X Kur tik Ciceroje neisi,

aiškino apie visų taksų kiaus i- dabar visur tik kalba ir ruo
nių, kad Ciceros miesto valdžia šiasi į dienraščio “Draugo” 
daro visų kas yra galima, kad į koncertą, kuris įvyksta sekma 
taksai nebūtų pakelti, bet Clii- dienio vakare, sausio 2G u., 
eagos miesto bei Cook County Lietuvių Auditorijoj, Bridge- 
Tax eommissioners, ypuč Mr. porte.
Cutniore, nenorįs ciceriečiams 
duoti progos patiems savo 
miesto nuosavybę apkainuoti.
Air. Bucbley piliečiams patarė 
reikšti protestus prieš taksų 
kėlimų

X Ciceros visos radio sto-

GRAND RAPIDS, MICH.

tetų tarpą įeina du bulvariš- tys labai pritarė Chicagos

MOTERŲ RAŽANCAVOS DR-JOS VALDYBA, 
GRAND RAPIDS, MICH.

Nuo kairės, dešinėn pusėn sėdi: O. Grinienė, ižd.; M. 
Alksinienė, V. pirm.; Kun. J. Lipkus,; Tėvas Alfonsas, O. 
E. M. Alisijonierius K. Alisiuvienė, pirm.; A. Adomaitienė, 
kasos globėja: nuo kairės, dešinėn stovi: Marcele Buožie- 
nė, kasos globėju: A. Kamsickienė, protokolo rast.; A. 
Steponauskienė, maršalka; Alarijona Budžienė, veikimo 
patarėja; J. Vasiliauskienė, ligonių globėja. P. Jančarienė 
rašt. (Žiur. koresp.).

skalbdamos bažnyčios daly- 
icus. Dabar Ponia Agota Mar- 
gelienė padalė aukų ir skal
bia bažnytinius dalykus.

liraugija Jubilejaus bėgyje 
aukavo $400.00 ir tokiu būdu 
tapo garbės narių draugija. 

?l
vakarienių, koncertų, labai 
daug parapijos labui. Kiek
vienų metų prisideda auka ir 
.darbu prie parapijos rengia -

Moterų Rožančiaus ''draugija.

Aloteru Rožančiaus Švento 
draugija tapo sutverta 1901 
gerb. praloto 8. Pangonio. 
Rožančiaus Švento draugija 
yra maldos draugija. Mokes
tis tik 10 centų į mėnesį. Jei-

tas, dabar Alrs. Smilgius; Pet
ronėle Gustainis, dabar Alrs. 

į Barštis; Mrs. J. Margelis, jau
mirus; Anelė Grublauskas iv
Viktorija Diraitis, dabar Mrs. 
A. Martinaitis.

Draugijos veikimas yra
_ , dvasinės ir socialės srities.
Laike metų surengi? vakaru, „ ,.. . , . , , . j Tikslas — prirašyti Visas

merginas, kurios yra baigu
sios 8-tų skyrių, idant drau-
giškai suėjusios, vienų sykį

. T_. , . i mėnesį atliktu išpažintį ir
mų bazarų. Kiekvieną metų ’ ,, .priimtų sv. Komuniją. Antras 
prisideda prie kunigo vardu- . ,. ... , . , sekmadienis menesio vra pas-
vių pagerbimo auka ir darbu.
Pinigais via aukota virs $12,-
000.00 Švento Petro ir Povy-

kirtas dvasiškam suėjimui 
Taip pat toks suėjimas sten-

, .. , v . gias‘i geriau jaunesnes supa-
lo parapijos bažnyčiai. Taip v.v . zindinti su kitomis ir ugdyti
pat nemažai aukota našlai
čiams.
Kas met draugija užprašo šv.

Mišias per Grabnyčias, per 
Žolinę, spalio mėnesio pirmą 
nedėlių ir gruodžio 8 d., Ne
kalto Prasidėjimo Panelės

vienybę.
Per 25 metus gyvavimo la

bai daug pasidarbavo ir au
kojo Panų draugija. Nes ji 
■nėra pašalpinė draugija. Ji

gu narė miršta, is to užpiaso- jgv. jįeUq Taip pat per Vely- 
ma betvertos šv. Mišios ir yra .kftR atlaidus iv ml_ 
draugijos narių aprūpinta pa
laidojimu. Pomirtinė $10.00, 
bet jeign nenori, tai už tuos 
pinigus užprašoma šv. Mišios.

Aloterų Rožančiaus Švento 
draugija aprūpina altorius,
nupirkdama aptiesalus;' per ulwtai> kaip eina &ios draugį.į"*”i
Velykas ir Kalėdas iš kasos•
aukoja $10,00 ir daugiau dėl 
gėlių, ir taip prie visokių ap
vedimų prisideda ir prie žva
kių nupirkimo.

sijas draugija užprašo šv. Mi
šias ir ‘‘in corpore” eina 
pria Šv. Komunijos. Be to 
daug užprašo šv. Mišių 
mirtisias narės.

Aloterų Rožančiaus draugija 
via nupirkus šoninius alto
rius į senų'bažnyčią už $300.00 
ir karpetų prie altoriaus.

Draugija yra nupirkus į 
bažnyčią penkias kapas ver

tės $700.(X>, du abrūseliu, pen
kis arnotus vertės $700.00, šo
ninį altorių už $450.00 grote
les už $660)00, įnonatrancijų

PILNAS EGZAMINAS’ 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS , 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

(ikrų specialistu, ne pas koki nepa- I 
tyreli. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums k<-n- !■ 
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, Į

„jj Po pilno iSegzaminavimo. Jus šutau- i 
',pysit laikų lr pinigus. Daugelis kitų i 

į daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl-[ 
„ ... ». _ . v v . j to,' kad Jie neturi reikalingo patyri-Į
Rozalija Ciuplienė jau šešti mo, suradymul žmogaus kenksmin- Į

T
JOS

Mano Raiko — Seope — ltaggi. 
y |X-Ray Roenl|cno Aparatas ir vi-pimiininkės pareigas

Darbšti ir pilna energijos mo
teris, nenuilstančiai dirba 
bažnyčios ir draugijos labui.

Agota Martinkevičienė, vi- 
cn-pirmininkė. Pirmas metas
eina ta« nareiuas bet viską jolgu turlt kokl* «žf‘,sent‘J"8,n• i"1-uis pareiga., imi vuaą kovAjuslq ChroniAk.-i. ligų, kurj ne

pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas
mane.

DR. J. E. ZAREMBA

siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jolgu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, šamų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo šalnų, silpnų plaučių arba

sėkmingai veda.
M. fialatkienė antri metai

iždįninkauja ir savo užduotį 
labai puikiai atlieka bet la
biausiai atsižymi parduoda
ma draugijos ir parapijos la
bui tikietų.

Marijona Paura antri motai

SPECIALISTAS 
Inėjimas Rūmas 1016

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo S iki 7 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1
po pietų

Jusy Žvaigždės

Ir yra puikiausiu vaistu nuo Išsinarinimų, Nusimuiimų ir 
Geliamų Muskulų.

Dvejopo populiarių kainų didumo bonkutėse:
35 ir 70 centų. ,t r

Galima gauti visose Vaistinėse arba stačiai ii

77?» Labor»/of/«a af
F.Ad. RICHTER CO.

BERRY ANO SOUTH FIFTH STS. 
BROOKLVN, N.X

Sporto Pasauly
—ar tai jie šutų kumštininkais, rijitkais, 
bėgikais ir šiaip atletai — ncapseiiia be 
PAIN-EXPELLERIO. Jie žino vertę 
šito visam pasauly garsaus linimęnto.
iie reikaulauja išsitrynimo su PAIN- 
iXPELLERIU po, kiekvienam dides

niam treniravimosi gimnastikos kamba
riuose ir taipgi po kiekvienų įtemptų 
imtynių arenoje. Niekas kitas taip neap
saugoja jų nuo visokių Muskulų Gėli
mų ir Skaudėjimų, kaip tatai padaro ■ 
PAIN-EXPELLERIS.

Išvengkite Kusulių, Peršalimų,

turėdami tokį patį pasitikėjimą PAIN-EXPELLERIU. kokj 
turi jūsų pačiu tV-Cos žymieji atletai. Išbandykite išsitrinti 
su PAIN-EXPELLEKlV šiandien. Jus busite stačiai nuste
binti jo pasekmėmis. Jus tapsite atnaujintu ir sutvirtinlu. 
Nesą just; kraujas pradės cirkuliuoti taip, kaip niekuomet 
pirmiau necirkuliavo.

r R Y A PAIN-EXPeU.tR RUB TOD^

LIETUVIII VALANDA
NAS NEDĖLDIENĮi

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. BUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705 ............. . -

EXPeU.tR


CHICAGOJE
RADIO ŽŽŽ

Town of Lake. — Sausio 

19 d. L. Vyčių 13 kp. Basket

ball tymas iš eilės laimėjo aš

tuntų žaidimų. Šj kurtų suplie

kė kaimynus, brightonparkie- 

ėius.

X Ateinančio penktadienio 

(24 sarusio) vakare 7 valan

dų, Aušros Vartų parapijos 

mokykloje visus suinteresuo

tus mūsų bažnyčioje taisomais 

elektros vainikais apie Jėzaus 

Širdies ir Aušros Vartų alto

rius prašome susirinkti, kad 

galėtume susitarti šeimyniško

mis da lanko dv. Mykolo pa
rapijinę mokyklų.

Visi myli savo kalbų ir 
savo tautų. .

Linkini ponams Nausėdams 

laimės ir pasisekimo visuose 
grąžuose jų darbuose.

Svečias.

DIDELt PROGA.

Brighton Park. — Nurijai 

susitvėrusis Vytautos Teat. 

klubas po Vaičkaus artisto 

Juozo Kdreiiate vadovystė,

X Sausio 26 d. Town of La

ke L. Vyčiai žais basketball” je vakaro surengimu, 

su Cicero L. Vyčiais. Bus smar i Rengėjos.

kios imtynės. Tr kun. A. Lin-1 ---------------------------------—-—

kus bus su Town of Lak - poNO LUKŠIO JUĖAMlEJI daro pinnyneigos. Narių turi 

“rateliais”. PAVEIKSLAI. 25 ir nuinonia’ katl iki
X Sausio 19 d. parap. salė

je Šv. Kaz. Ak. Rem. įrengė 

i‘bunco party”. Reikia skai-i

Sausio 16 ir 17 dd. Meldą

'vAsariO 8 d. 

itirŠ 50.

susirinkimo būs

kdvlčiiis. ofisas randa-'Tel- MldMy 1,11
si "2342 Šo. Leavitt St.

1 . RaP DR, R. G. CUPLER
MIRA JAUKAS LIETUVIS.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 24-taa Street 

Telef. Canal 1713-0241

Valandos: 2 lkl 4 p. p. Panedėilah 
lr Ketvorgala vakare

DAKTARAI

žio salėje
tyti, kad pasisekė. Ši kartų . ,

• ’ 5 / .Lukšio
daug biznierių atėjo ir daly

vavo žaidime. Visi pasitenki

nę žaidimu, kava, pyragai

čiais, svetingumu, o rėmėjos 

pelnu.

X Visi šneka, visi tariasi 

sausio 26 d. važiuoti į “Drau

go” koncertų, kuris bus Liet.

t
teko matyti pono Į 

ieji paveikslai 

gyvenimo,

Auditorijoj. Tovnoflaikiečiai 

važiuos su visu ŽŽŽ radio 

Šdabu.

X Labdaringosios Są-gos 

1-inos kp. susirinkimas įvyks 

sausio 26 <k, 1-mų vai. Na

riai susirinkite ir kitus pa

prašykite ateiti.

X Sausio 25 d. Stella Pi- 

varonaitė išvažiuoja iš namų 

j -pasaulinę kelionę. Sausio 29 

d. sės į laivų. Keliaus dau

giau kaip pusę metų.

X Subatoj, 5 vai. vak., Šv. 

Kryžiaus baž. bus didelis ir 

iškilmingas. A. Stabulionio ir 

V. Paukštytės ėmimas Mote

rystės Sakramento. Iškilmės 

pasididins dėlto, kad P. pri

klauso prie Šv. Cecilijos cho

ro ir prie N\ P. P. Š. mergai

čių sodalicijos.

X P. Š. Liurdo Groto fon

das vis auga. Dr-ja Šv. Elz

bietos aukojo $10.00. Daug 

pavienių aukojo po $5.00.

iš Lietuvos Vidam 

ir Įvairių vietų.

Nežinia ar iš pavydo, ar k i- į 

tokiais tikslais kai-kurie žmo

nės net per spaudų p. Luk

šio paveikslus niekino,' žino

ma neįvardinant. Esu, p. Luk

šio paveikslai niekam tikę:

Itamsūs;, neįžiūrimi if t. t. f 

: Reikia pažymėti, kad tai gry

niausia iretiesa. Kas rūatė p.

Dabar eitra vajus ir nariai, 

norintieji išmokti stėnos me

no, prisitašo veltui Ir nereikės 

Mokėti ūži tris mėnesius duo

klių.

Vytauto Teat. klubas bau

dom dUoda: pirmiausia, visiems 

nariams, kurie gauna roles bus 

duodama šioks-toks atlygini

mas. Paskui, kaip šėtonas pa

sibaigs, bus šioks-toks vakarė

lis artistams ir nariams. To-

Lukšio paveikslus, pasakys tų 

patį. Tų gali paliudyti ir tas 

faktas, kad daug p. Lukšio pa 

veikslų, pav. iš kariuomenės 

šventės ir k., nupirko visiems 

žinoma Fox įvykių paveiks

lais rodymo kompanija. Blogų 

paveikslų tokios kompanija* 

neperka.

Dabar p. Lukšis trumpam 

laikui yra ištažiavęs į De

troitu, tenykščiams lietu

viams parodyti Lietuvų, o no 

to vėl grįš Cbieagon.

Visiems vej-ta .pamatyti p.» 

Lukšio paveikslus.

I,aliai bloga, kai kas bema

tęs, o iš žmonių kalbų susida-

WE9T SIDE ŽINIOS.

Sausio 20 d. mirė Juozapus 
1-iakanskis, sulaukęs 21 metų' — ■■■■ -

amžiaus. Pašarvotas po num. ofiso Tei. vtrginia 00 36 

2001 So. Halsted St. A. a. Juo ,

zapas buvo geras vaikinas ir į 
jau gavęs pastovų didelėj kom : 

panijoj darbų. Bet buvo silp-' 

nos sveikatos ir mirtis be lai-; 

ko pabaigė jo gyveninių. Penk ; 

tadįeny bus iškilmingos jo 

laid otuvės. Pan mklos įvyks

, ~-L • I
Dievo Apveizdos bažnyčioj.

Laidotuvėse patam uju pla

čiai žinomas gvaborius Sku- j

das.

Rap. |

Rezidencijos: Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 

2 iki 4 Jr « iki S v. v.
Nedėliomis nuo 10 lkl 12 ryto 

Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd. 
Vai.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

Telefonas Boulevard 1*11

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 lkl II, J lkl 6 

dieną, ir 4:80 lkl «:S* vakare

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

DR. J. J, KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street

Kertė So. Woetern Avenue 
Tol. Prospect 1028 

Rezidencija 8359 So Leavitt St. 
Tel. Canal 1330

Valandos: 1-4 po pietų lr 7-0 ▼. v.
Nedelioj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Victory 3687

Of. ir Rez. Tel. Ile-nUock 2371

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

.Viltras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-8 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

Tek Canal 0764 Republlo 8400

Ofise Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.

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

Ofiso Tel Victory <89® 
Rezidencijos Tel. Drezel >191

DR. A.’A. ROTU

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
knrie netari* apio Gydytojas ir Chirurgas

lošimų, bus mokinami. O di- Re,!; SMJV"any- Av,T Te,‘ Fros' 6558 SO. HALSTED STREET 

17 pect 1930. Nedėtomis tik pagal su
džiausią nauda, tai balso Tavi- tartį, 
nimas (Voice training).

J Tai-gi visi artistai-(ės) ir 

inorintieji išmokti ne vien lo-

PRA NEŠIMAS

OR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (sn Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd.

Irau, jeigu narys susirgs, tai Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
' # e Prospect 1930, i * •
visi nariai neužmirš jį. Jeigu Senas ofisas toj pačioj vietoj:

4801 So. Ashland Avė. Valandos: nuo

Šimo, bet da ir direkturos 

kreipkitės į Vytauto Teat. 

klubų, Zig. Vyšniauskas, 2517 

W. 43 St., Chicago, laišku ar

ba atsilankykit į susirinki- j Tai 

mų vasario 8 d., Nekalt. Pras. 

Panelės parap. mokyklos kam

baryje, 44 ir So. Fairfield avė., 

7:30 vai. vakare.

Dideli šokiai.
Nekalto Pras. Panelės Šven. į 

parap. Choras (Briglifton Pk.) I

f
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

ADVOKATAI

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
2241 SO. ĮJALSTED STREET 

Tel. Vlctpry 0562 
7-9 vai. vak. apart Ranedėlio lr 

Fėtteyčtoa
Ljy . r dją.? u ■gaašrs^L.

JOHN B. BORDEN

ro sau nuomonę. Reikia ne- r()ngitt 5(jklus 

klausyt., bet pirmu pamatyti 7S() vakare>

.r tada kalbėti, rašyti. Ne ir i ’

kaiuom.s, bet kokybė tik te-1 į,o prog,.amos bus šo'

galima konkurencija išlaiky- kioi Mu^ pį^ilo Simučio.!

Red Cherris,

sausio 26 d.,. 

parapijos svet.!

(John Bagdžiunas Bordea)

ADVOKATAS 
W. Adims St. Rm. 2117
Telephoae Randolph <717

W. 22 St. 6 iki 9 vak

ti.

Matęs.

TelepbeUe ltooseveK MM 
i Namie: 8 lkl • ryte Tel. Repub. 9000

Rusas Gydytojas lr Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 8101 So. Halstel St. Chicago 
art) Slst Street

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

OR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS '
IR OBSTETRIKAP

Gydo stalgias lr chroniškas Ilgas 
vyrų. moterų Ir valkų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius prllpia kasdieną nuo 
pietų lkl 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomls tik 
lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija

Ir X-RAY
2130 ĮVEST 22nd STREET

CHICAGO

Tel. Lafayette 6798

OPTEMIT RISTAI

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

X Aušros Vartų parapijos’ 

lankymas tebetęsiamas to

liau. Pirmadienyje buvo ap

lankyti gyvenantieji 22 Place. 

Vakarienę paruošė Jonas Krot 

kus, Metropolitan banko vice

prezidentas, gražiame susirin

GIMTADIENIO PAMINĖJI

MAS.

DAUGIAU KAIP PUŠį 
MILIJONO.

JOHN KUGHINSKAS

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

Tel. Kenwood 5107

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 

nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 

šventadienio ir ketvirtadienio

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

Nedėlioję pagal sutartį

DR. S. BIEZIS
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILIVAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartį

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 S. Halsted Street

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

Tel. Lafayette 5820

DR. VAITDSH, 0. P. D.

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 & 7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6918 Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6059

DR. A. J. BERTASH
9464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po 
pietų ir 0 iki 8 vai. vakare 

Res 3201 S. WALLACE STREET

Tel. Hemlock 8181

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2486 West 09 Street
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 0—0 

v, v. Nedėlioj susitarus.

DR. P. Z. ZALATORIS .
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.

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

6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po mųneriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

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

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12 

Telef. Midivay 2880

DENTISTAILIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuria 
eatl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, r.ervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį. Atitai 
sau kreivas akis, nuimu cataractua 
Atitaisau trumpą regystę lr tolimą 
regystą.

Prirengiu teisingai akinius visuose

LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefoną® Canal 2552
ūžiame auririn susirinkęsgražus būrelis ave- l^ sa„sio 1(j d 8^^ j yalaidos 9 * g.oo w(

būrelyje, .kūne en, ir artimų gm.imų, be. jSlfirdo
smagių naujienų. Iš , tore.' Seredands ir Pėi 

mis nuo 9 iii 6.

North Side. — Sausio 19 

d. pas ponus Nausėdus buvo

D. L. K. Gedimino Skolini

mo ir Būdavo jimo b-vė savo 

šėrininkų metinį susirinkimą

Office Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

kimiųjų svečių

dalyvavo Jasnauskai, Saka-'draugų. Mat, p. R. Nausėdie
šgirdo smagių naujienų 

valdybos raporto paaiškėjo, 

kad B-vės turtas padictėjo per

pereitus metus $35,000'. Per 

X Antradienyje buvo lan- “Purė” suruošta pastangų- metu3 tWėjo

imi 23. gatvės gyventojai mis jos vyro, vaikų ir bro- i

lai, Brazaičiai, Zalatoriai, Va

lonis ir k.

nės buvo gimtadienio paminė

jimas “Birtli day supraizas?”.

komi

pfiė Westėrn. Vakarienė buvo 

Kazimiero Labanausko šeimy

noje, dalyvaujant La'banaiis- 

kams nuo Coulter, Paluėiams,

JasnauskaniH, Brazaičiams ir 

kt.

X Antradieny,įe iš Roek- bėjus, kad pp, Nausėdų šeimy- 

fordo atvyko Westsidėn pas! na yra itin pavyzdinga. Ne- 

Tėvus Marijonus paviėšėti žiūrint, kad laiko valgomųjų 

kuu. V. Kulikauskas, šv. Pet- j daiktų krautuvę, liet suranda 

ro lietuvių parapijos ldebo-jlaiko dalyvauti visame mūsų 

nas. Įveikime. Visose North Side

X Vakar šaunių kalėdriin-1 draugi jose, pašelpinč«se ir ide- 

knms palotų įskėlė S. D. La- j j i nės c, jie dalyvauja, taipgi 

cbavičius, o ryt j?p. Dobravrtls-j.ir visur vakaruose. Savo pa- 

kiiii užkvietė ka kulniukus d iė-Į rupijų stipriai remia visė- 

nos lankymų baigti' pas juos.

X West Sidėj vagių baidy

ta išdaužti j siuvėjo S. Babe

lio šapų, 2305 So. Leavitt St.

Bet buvo pastebėti ir pribė

go. Tačiau j Koniinsko btičer- 

no,- 2300 W. 23 si., įsilaužė ir

lienė* E, Nausėdienės.

Per vakarienę p. /Nausėdie

nei sudėta gražių linkėjimų, 

už kų vakaro kaltininkė vi

siems širdingai dėkojo.

$609,OOO.
Valdyba liko ta pati. Tik

vienas naujas direktorius iš

rinktas būtent Adomas Bart

kute. v

Tai B-Vei sekretoriuū.ja pla-

Negalima praleisti ne pašte- L.. , .i i
_ r _ . Įčiat žinomas biznierius reales-

tatininkas p-ėas Justinas Mac'

u- ' a • • v j Ataitikimuone, egzaminavimas daro-
I Kfirc. bereuSZUS ir Jretnycio-1 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 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589
V J-J■

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius)

ADVOKATAS
4631 S. Ashland Avė. (2 lubori)

Telef. Boulevard 2800

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockvvell Street 

Telef. RepubUc 9728

4648 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal <222

DR. G. I. BLOžIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos* Nuo 6 iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare

fjeredoj pagal sutartį..

kiuose dalykuose. Žodžiu, niė- 

kuoūiet neatsisako nuo gražių 

katalikiškų darbų.

Jų vaikai auklėjami gražiui, 

katalikiškai. Vyresnioji mer

gaitė Felicija lanko Šv. Kazi

miera Akademijų, o vyrdsny-

paėūię pinigus iš registerto ir sis snnns lanko aukštėsnų kn-

įaktus, išdūmė. talikiškų mokyklų; jaunesny-

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

Valantis ir taisantis vidurius 

vaistas, T. A. D. tukstaričiai 

žmonii) vartoja, o milionai 

dar nežino.

Jeigu arti nėra galima gau

ti, tai kreipkitės po num.

5221 So. Nalsted Street

Chicago, Hl.

Tel. Boulevard 6631

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 Esat 107th Street
Kampas Michigan Avė. . 

Tel. Pullman 6950 lr 6877

Miesto Ofise Pagal Sutartį:
127 N. Dearborn Street

Rohms 928 Ir *38 
Tel. kranklio 4177

4elė|ihoce Central 4 924

L W> GHERNAUGKAS
ADVOKATAS

184 North LaSaJIe Street 
CflfCAGO. ILLINOIS 

Nuo 9:16 Iki I vaT. vak.
<oo*l Office: 1600 So. Union Ava 

Tel. Rooaevelt 8716 
▼ai. nuo 9 iki 6 vai. vak.

25 METįį PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių al-.ių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 iMfhvaukee Avenue
Utaminke, Ketverge, Subatoj 
Nuo 10 ryto iki 8:80 vakare

Ciceroj 4847 W. 14th Street
Panedėly, SeredoJ, Pėtnyčioj 
Nuo 40 ryto iki 8 „vakare

Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY

4193 Archer Avenue
Rez. Tel. Lafayette 4365

Ekspertus tyrimo akių lr pritaikymo 
ūkinių

1801 S. ASHLAND AVENUE

I’latt Bldg.. kiAnP- 18 St. 2 aukštas 
Pastebėki* mano Iškabas

Vuiundos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Seredomls nuo 9:30 Iki 12 v. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Itoorn 3 
l'hone Canal 0523

Boulevard 7689
Rok

Tel. Boulevard 1461

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

3343 SO. HALSTED STREET

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

į DD. NERZMAIV
! It RUSIJOS

1 Gerai lietuviams žinomas par >6 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušerla

Gydo staigias lr chronMkaa II- 
gaavyrų, moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 

•elektros prietatsua

Ofiaa® ir Laboratorija 
Netoli Morgan Krest 

į 1025 WESt 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 11 platų iv 

į nuo 6 iki 7:86 vai. vakara 
.Tel. ofiso Canal 8110 Ras. So. Chore 
2238, arba Randolph 6866.
I__________  __________ _

Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avena®
▼*!.: Nuo 9 ryto Iki I vakare

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ, 

Tel. Yards 0994

Retldencljoa Tel. Piaza 8266
VALANDOS:

Nuo 16 iki 12 dieną,
Muo t Iki 8 po pietų.
Nuo T lkl # vakara.
Nadėl. nuo 16 Iki 18 dienų.



8 DRAUGAS Ketvirtadienis, Saus. 23, 1930

GRABORIAI: CHICAGOJE e.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 

Patarnauja laidotu- i? 
▼ėse kuopigiausia. Itei O. į? 
kalo meldžiu atsišauk- |įrr 
ti, o mano darbu busi- * 
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Į'. 
Arba 2516

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Pigęs- 
pis už kitų patar
navimas.

“DRAUGO" B-VĖS ŠĖ- 
RININKŲ SUS-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, III.

‘ • Draugo'' Administracija.

cevičių 1850 Wabansia.
Ciceroj — pas J. Mockų, 

Matekaitį ir pas lietuviškų 
vengrų.

Brighton Parke — pas F. 
Guhistų, Višniauskų, Dargužį, 
Umežių, Onų Kazlauskienę.

Town of Lake — pas S. 
Paukštį, J. Materųaitį, ir Bel- 
skio krautuvėj, 4544 So. 
Wood st. ir Rumšienę 5702 S. 
Justi n st.

DUETy. •i

Teko nugirsti, kad p-ni M. 
Janušauskienė, soprano, ir p. 
Antanas Kaminskas, tenoras 
‘ Draugo” koncerte padainuos 
keletą labai gražių duetų.

North Saidiečiai ir Marųuet- 
parkiečiai dain. Ant. Kamins
ką jau gerai pažįsta, kaipo 
simpatingą vyrą ir gerą dai
nininką. Sausio 26 d., Lietu- 

pas J. Auditorijoj ir mes visi su

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDftJAl 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ii 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenae 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct.. Cicero 
Tel. Cicero T794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

PIRKITĖS “DRAUGO" 
KONCERTO TIKIETU 

IŠ ANKSTO.

J. F. RADZIUS
.FIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.cmcAeojE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų Ot- : 
dirbystės.OFISAS
448 West lt St. į 
Tel. Canal <174 Į 
SKYRIUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Kasų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes netari
ate išlaidu užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži k 

plyčia dykai
3307 Auhnrn Avenne

"Draugo” metinis koncer
tas jau čia pat. — Įvyks at
einantį sekmadienį, sausio 26 
<1., Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted Street.

Del savo patogumo pirkitės 
to koncerto tikietus iš anksto. 
Jų galima gauti kiekvienoje 
kolonijoj.

Bridgeporte — Gudų krau
tuvėj, 901 W. 33 st., pas p-lę 
Galnaitę ir pas p-lę Staražins- 
kaitę.

Dievo Apveizdos par. — pas 
Juozų Puplesį, 1817 So. Union 
avė.

North Sidej — pas Šerpetį, 
1710 No. Girard st. ir A. Ba

Marąuette Parke
Stočkų, Baranauskienės krau- susipažinsime. Rap. 
tuvėj 6955 So. Talman avė., i imĮitt-ufta,ii.v.1i,i

V. Petkaus krautuvėj, 2500 vadinamą "Ęeniėjų Pamylėji-
W. 69 St., Grebliunų krautu- " - —
vėj, 2519 W. 71 st.

Prosevičių krautuvėj, 2659 
W. 71 st. ir pas "Draugo” 
išnešiotojus.

i •’ * . t 'Roselande ■—ųias M. Misiū
ną, 254 W. 108 PI.

West Pulįmane pas Z. Ged
vilų,

Melrose Parke — pas J.
Žvirblį.

West Sidėj — "Draugo” 
ofise.

Tarp kolonijų ir platintojų 
eina lenktynės.

mą”, ponios*'Lindžienės na
muose, 2511 45th Place.

Įėjimas veltui, bet tikimės, 
kad kiekvienai narys-(ė) atsi
ves naują nąrf-.ę). Brighton 
Paiko gard«|is kugelio, bei 
kitų gardžių užkandžių bus 
užtektinai visiems.

• "Jaunutė.”

EL K 0 S
šį mėnesį renkasi 28 d., 

1930 m., Aušros Vartų para
pijos mokyklos kambarin, ly
giai 8 vai. vakare. Įsirašti- 
siems nariams atskiri kvieti
mai nebus siunčiami. Šiamo 
susirinkime bus įdomi paskai
ta ir svarbus aiškinimai. Bu
kite visi.

Sekretorius.

RYTOJ.
Į Mark White parko salę, 

lygiai 8 vai. vak., L. V. "Dai
nos” choras renkasi paskuti-- 
nei praktikai "Draugo” kon
certui, kuris įvyks sausio 26 
d., Lietuviui Auditorijoj. Vi
si nariai kviečiami susirinkti. 
Nauji nariai ir-gi prašomi at
silankyti.

Valdyba.
=

VAROSI Į SENATORIUS. PRANEŠIM AL

RĖMĖJŲ PAMYLĖJI
MAS. ”

Sausio 26 d. visi rėmėjai ir 
rėmėjos 6 skyriaus kviečiami 
susirinkti 3 valandų į taip

Mfs. MeCormick, kuri dabar 
yra Suv. Valstijų Kongreso 
narė, varosi, kad patekti i S. 
Valstijų senatų. Pirma ji turi 
gauti nominaciją, o paskui ru
denį galės būt išrinkta. Kad 
laimėti nominacijų, tai ji nuo 
sausio 15 dienos pradėjo lan
kytis po Illinois valstijos di-

31 ari jonų Kolegijos Rėmėjų 
26 sk. susirinkimas įvyks sau
sio 26 d. 1 vai. po pietų, Die
vo Apveizdos parapijos mo
kykloje.

Visus kviečia atvykti.
Skyriaus Valdyba.

Brighton Park. Federa-

*

89 Šerpetis St.
90 Siemikas Petras 
94 Sokolauska Helena 
100 Urba Knziiner 
106 Zieduonienė Alek.

MILDA
TEATRAS 

3140 So. Halsted Bt.

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

"SO THIS IS COLLEGE”
Iš gyvenimo Amerikos stu

dentų. Dalyvauja Elliott Nu- 
gent, Robert Montgomery 
kiti.

ir

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

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

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDftJAB

1660 West 46th Street

A, PETKOS
Graborius ir Balzamuotojas

Kampas 44tn Ir Paulina Sta 
Tel. Blvd. 57 03

Nubudimo valandoje krelpkltėa 
prie manos, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai. gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
tykai.

JOHANNA
ČUŽAUSKIENĖ

BUTKUS

deiniumios centams ir aiSkin- cijos i9 įvyks OTar.
ti apie t(ū, kokių dalykų lai- bus ^^„,„5. seklnadienyj,, 
kytus patekus . senatam

Šioj© kampanijoje ji tiki 
sį padaryti 25,000 mailių.

lies sutei
kiam manda
gų, draugiška 
patan.aylma : ‘
Patamavim • 
įsose Chl<

Kos tfayst 
prlemiesčuosi 
Grabai pigiai 
net už $25. 

OFISAS 
1288 South 

Halsted St. 
Vlctory 4088- 

89

DNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Liė. 

Koplyčia Dykai
F10 West 18th Street

Canal 8181

Chicago miesto fondas 
111 milionų dol.

Miesto kontrolierius Sohmi- 
Įtlt paskelbė, kad Chicago mie- 
Į stas turi 111,315,810 dolerių 
fondų. Iš to 40,949,190 dol. y- 
ra grynais pinigais. Šie pasta
rieji milionai priguli įvairie
ms departamentams.

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

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

"GOLD DIGGERS
OF BROADWAY”

Ir komedija "Dont Get Ner- 
voųs”.

Vitapbone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

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

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

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

. ru? j i j Ateikite arba Telefonuokite Lafa-sausio 26 d., po pamaldų, nio- yette 4689. Pristatom visur, 

kyklos kambaryj. Daug yra
svarbių dalykų svarstymui,

X Pereitą Advefetų pas ge 
rai žinomą biznierių AVm. J.
Kareiva. 4644 3o. Paulina, bu- ' '-i

ypatingai paminėjimas Vytau 
to 500 metų sukaktuvių. Val
dyba kviečia kuo skaitlingiau
sia atsilankyti.

J. DERINGIS
4414 So. Rockwell St.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs ▼•dėjos Bridgeport Palntlna 

* Hardware Oo., dabar perėmė visų 
Mani t savo rankas Ir duos visose šio 
Mante šakose plrmee klesos pater- 
aavtmų.

HARDWAAE PAINTS 
& WALL PAPER

Palnters A Decorators 
J. 8. Ramanclonis, savininkas
8147 So. Halsted Street

TeL Vlctory 7241

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina. ,

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5528

4414 So. Rockvrcll St.
Virginia MM

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 S. Marsbfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

Mieliausia musų ir brangiaur 
šia motinėlė persiskyrė sųę 
šiuom pasauliu gruodžio 22, 
1929, Lietuvoj, Raseinių Apskr., 
Naumiesčio par., Bartininkų k. 
Paliko dideiiatne nuiludlme 
vienų sūnų, 3 dukteris, 2 žen
tus ir kitas gimines ;%4ėtuvoJ. 
Sūnūs Jonas čužauskaa. žentas 
Aleksandras Trlbicus ir duktė 
Kostnnclju Tribicienė gyvena 
Amerikoj, žentas Juozapas 
Razma, duktė Ižabėlė Razmie- 
nė ir Zofija Sudeikienė gyvena 
Lietuvoj,

Pasiliekame nuliūdę:
Visa Tribk’lų Šeimyna.

Valdyba.
Kąreivą, 4644 So. paulina, bu 
vo "bunco party” Oak Forest; .7 CHICAGOS PAŠTE 
prieglaudoj esančių lietuvių UEiOVUMS LAIŠKAI 
na uda į. Pelno liko apie $100.

sutarė toj įstaigoj 
lietuvių^ pradžiuginti 

" ' , vas. 2 d. ..-;ų 
ija Kazanausknitė
kįėtoė po sttnk;6Š 

žyitūdi ėijna geryri 
' laipto apleis ligps 
patenkinta Dr. A;

>,m priežiūra, taipgi -' •įus ligoninės . patar- į

2‘- Awdrj| Maksa 
3 Banajfmui Antanui 

*4 Basiųnieriis Ė.
(» Bagtįaįiavj^ius Stasj’s- 
87 Bartkūs jįBsie 
14 Bi»*lsk it-nė Ant.
17 Rųdris į. ..
18 Būrstėin^.
23 Caikinas J oak imas 
55 Luneekas ,Charles

na v i muj y jjač reiškia padėkos'!,, *54 Mino ik i s dos.
!• .. 1 _  tr • i- f ■ VialrueŽodį seserinis Kazimierietems.4 

Ligonę aplankė daug svečių, 
taiįt kad neilgu brrvo sirgti ir 
daug malonumo pridavė.

66
81

Navcrauskas J. 
Šalčius Antanas

rfįgafcgmttH'" * - “

Del geriausios rųšlss 
Ir patarnavimo, šauklį

GREEN VALLEY 
PKODCCTS 

Olsells šviežių kiauši
alų sviesto ir sūrių

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tol. Boulevard 188*

Čhone Virginia 2084 
JOSEPH VILIMAS 

Namą Statymo 
Kontraktoriua 

4556 So. Rockwell Street

MORTGEčIAbPASKDLOS

A.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABOTIII'S

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM 1’OTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halzted 
S t. Chicago, III.

Tel. Vlctory 111S

A. I A
KLEMENSAS JARAS

mirė sausio 22. 1930 m. 5:30 
vai. -ryt 23 metų amžiau r. A. 
a. Klemensas gimė gegužio 9, 
1906, Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
motinų Monika po tėvais Pau- 
gaitė, 5 brolius Jonų. Juozapa, 
Pranciškų, Vladislovą ir Juli
jona. 3 seseris Marijona, Pau
lina ir ‘Monlkų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2409 8o. 
Hoyne Avė. Laidotuvės Jvyks 
Subatoj, sausio 26. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas J Aušros 
Vartų par. bažnyčia, kurioj J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio alėta- Do pamaldų bus 
nulydėtas 1 Sv. Kaalmiero ka
pines.

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

Nuliūdę:
motina, broliai, seserys

ir giminės.
laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudelkis, Yards 1741.

t
JUOZAPAS
RAKOUSKI

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 20 d.. 1:90-rpj, po piet, 
1930 m., sulaukęs 2) m. am
žiaus, gimęs Cbicagoje. Paiikų 

dideliame nuliudikne motinų 
Marijonų, du brofins — Pet
rų ir Jonų ir eeecrį Phillss ir 
gimines. Kūnas pašarvotas,
randasi 2001 8. Halsted St 

laidotuvės jvyks pėtnyčioj.
sausio 24 d., 8:80 vat ryto iš 
namų Į Dievo Apveizdos pa-- 
raptjoe bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio stelų, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kasimiem ka
pines.

Visi a. a Juoaape Rakouskl 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečianti da
lyvauti laidotuyėen ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimų 
ir atsisveikinimų.

Nuludų liekame:
Motlen, Brolist, Semto

šr (-iminės.
laidotuvėse patarnauja grab. 

Hkudas. Tęl. Roosevelt 7$32

MITINIS FAMINft.nMAS

A. -Į- A
MARCIJONA
MIRONIENĖ

rersiskyrė su mumis sausio 
28, 1Š28, ziilaušŲi.si 44 m. am
žiaus. Paliko dideliame hullu- 
«|rae vyrų, 2 sūnų , augintinę 
dukterį. I brolį ir 3 seseris.

Jau praėjo ilgi metai nųe 
mpttas mųsų Mįrilmos moteries 
ir lųolftėjės, bet mūšų atmin
tyje Jlųal gyvėsy amžinai. Ta
vo kūnas ilsisi Šv. Kaallblero 
Kapinėse, o mes likusieji liūdi- 
me ly tavg kapų nuolat aplan
kome. Iteškle brangi- Ir mylima 
mugu motinėlė šaltoj žemelei. 
Kur ųlaeos ir gausmai pasibai
gė, o mu«ų ilrdyse pasilieka 
lludėsts |r Skausmas

Minėdami metibėa sukaktu
vės, gsdvjttro* pamaldos Už O. 
a. MarvlJeeos «nų bus laike- 
mos gausio >4 d., 7 vai. ryte. 
Mekųhų FregMėjimo Panelės 
švenčiausios lUšttyčlaj (Brlgh- 
ten parfre). Visi gimines, pažįs
tami >r«0eme atsilankyti uat 
šv. mįnėtsj valandoj.

Uėkatno euliudę
Mironų Mmtne.

z t.f
-ėdi

T A X 0 S.i ■ • ...
t Norintieji žinoti, kiek kai
nuos jūsų namo ar loto Taxos 
už 1928 metą kreipkitės pas

A. 0LSZEWSKĮ 
3241 S. Halsted St. 2nd Floor
Čia gausite pilną informaciją

..........—

! PA1E6KAU prie namų dar- 

• bo,' galiu gaminti valgyti, iš- 
plauti drabužius ir kitus na
mų darbūs atlikti. Atsišaukite 

i ;
1 "DRAUGĄ”

32,500 VSRTfc UŽ $475.
3 šmotij. vėliausio styliaus sek
lyčios se^ąs, turtingai išrodan
tis, apsiūti guzikai, pleįtuoti 
frontai, |ikras antiųne rayop, 
vertas $350,” parduosiu už 
$115; 1930 ‘godelio naujės 
acreen grid elektfikinis radio, 
vertas $250, parduosiu už $75; 
9x12 Wilton kauras, verias 
$65, parduosiu už $25; riešu
to medžio valgomojo ir mie
gamojo kambario setai, lem
pos, coxwell kėdė, indai, už
laidos, ir t. t., viską kartu, ar 
dalimis. Privatinė rezidencija,,

8228 Maryland Avenue, lst, 
apt., 1 blokas į rytus nuo Į 
Cottage Grove Avė., tel. Ste- 
wart 1875.

& RADIO
JEWELRY

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai
t šakota suteikiama i vienų 'dlšbų 
Perkame real eatate kontraktus

Internationl Investment‘ • • • . » - g «*• v .
Corporation

Kapitalas $500,00f.A*
8804 80. KEDZIE, AVENUft 

Tel. Lafayette 47884710 •

Savininkas R. Andreliunas
UHaikau Visokių 

' t ' lukslnių ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, pianų rolių, 
rekordų ir t. t 
Taisau lalkrodšlne 
Ir musikos iMtru- 
mentue.

2660 West 63rd St. Chicago. 
Telefonu HEMLOCK SI|0

SKOLINAM
PINIGUS

$200 iki $30,000 
ant 1, 2 ir 3 morgičių 6%
J. NAMON & 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 PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 
namus, parūpi n am planus, l-mus ir 2-rus mortgičus. Per 
paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 
liudija musų teisngumą. Senus namus taisome ant leng
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotus, farmaa ir biznius. Rendnojam Ra
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą: 
2621 W. 71st St., Hemlock 0367 Bes. Grovehill 1680 
===afc==S=5==3JBIS


