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VOKIETIJOJ SMARKAUJA MASKVOS 
APMOKAMI KOMUNISTAI

III.. '

Ispanija Susilaukė Naujo 
Diktatoriaus

LAIKRAŠTININKAI LAIMĖJO KARO 
LAIVYNŲ KONFERENCIJOJE LONDONE

KOMUNISTŲ VEIKIMAS Į NAUJAS DIKTATORIUS 
VOKIETIJOJ ISPANIJOJE

BERT YNAS, saus. 30. —

1«7»

LIBERIJOJ IŠNAUJO ATI
DARYTA SENA KATA- 

LIKŲ MISIJA

MONRO VIA, Liberija, V. 
Afrika. — Liberija yra neg-, 

rų respublika Nesenai šioj 

respublikoj išnaujo atidaryta 

sena katalikų Cape Palmas mi- j 

sija, kuri per 87 metus buvo 

apleista.

Pirm 87 metų toje misijoje 

tarp kitų darbavosi ir du mi
sionierių iš Philadelphijos, Ą- 
merikoj — monsignoras Bar- 

ron ir kun. Kelly.

I
Praeito šimtmečio pradžio

je Liberija buvo j kurta kai-
-------------, ,--------------- MADRIDAS, saus. 30. , ..

Įvairiose Vokietijos dalyse Kadangi Ispanijos diktatoriui olonya . . a s ybių

pradėjo nepaprastai smarkau- Primo de Rivera kariuomenė °jonai 

ti Maskvos apmokami komu- pasirodė ne visai ištikima, jis mosuotus n«-

nistai. Jų tikslas yra šaly su-. atsistatydino.

kelti suirutes ir paskiau rau

donųjų revoliucijų. ■ ' . _ . . , , , , ......

Vokietijoj Šiandie vra apie Tuė-tuojaur paskui juo.

2.500,000 bedarbi,. J, tarpe • “ T 1 S'k'aSt* “ A™61*08

. . bos viršininkų. wkti
komunistai šiandie daugiausia 1 -

grūs vergus.

Pirmieji paliuosuoti vergai 

Karaliui Į jo vietų tuojaus j Liberiją prisiųsti 1831 me-

UŽ SKERDYNES KALTINA GEN. CUSTER

protestantų misionie-

36 A C 0 P Y
Telefonai: Roosevelt 7791

“DRAUGAS”
The most inflnential 

Lithuanian Daily in 

America.

METAI-VOL. XV

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
LATVIJA IR LIETUVA 
KAIP LENKŲ PREKY

BOS RINKOS

Varšuva. 1. 8 (Elta). Ka-

ŽYDŲ LABDARĖ

1 Neseniai mirusi Kauno sta

mbaus pramoninko Soloveiči- 

ko motina buvusi didelė žydų 

visuomenės labdarė ir mirda-
riškas organas “Polska Zbroj 

na,” kalbėdamas apie Pabal- jma Pa^ko dideles sumas žy 

tijo kraštus ir lenkų ūkio eks-l^^ sa^P°s organizacijoms. I a.- 

pansijų, svarbiu kontragentu ! rP Htų Bikur Įtolimu įstni- 

laiko Latviją, kurios importe, £orns užrašė 50,000 litų. R. 

Lenki ja užima trečių vietų. Be

Minėdamas Lietuvą “Pols

ka Zbrojna” pažymi, kad, ne

žiūrint reguliarinių santykių 

Siofix iffdionų padermės vadai, kurie čia atvaizduo- stokos, į jų iš Lenkijos eina 

jami, UŽ įvykusias kituomet Custer skerdynes kaltina patį žymus kiekis anglių, cemen-j 

gen. Custer. Sako, jis indionus tyčiomis sukiršinęs, kad to, cukraus, druskos, tekstilės

VOLDEMARAS RAŠĄS 
KNYGAS

;to, Lenkijos išvežimas į Lat

viją žymiai pranta Latvijos 

įvežimą j Lenkiją. Tačiau 

“Polska Zbrojna” mario, kad Prof; Voldemaras dabar ra- 

visi eksporto galimumai j lat- S}*s d'* knygas vieną Vii 

vių rinkų dar neišnaudoti. jn^aus klausiniu, kitų apie 

Klaipėdą. “Id. Št.” praneša, 

esą jis tai daro p. Tūbelio pa

vedamas. “L. Ž.”

3,300 PROC. DAUGIAU

Rvto” 4 nr. Suv. Kalvari

ja žudytų baltuosius. Po tų skerdynių Siuox padermė gaminių, geležies dirbinių ir j0 j įmirko 3,300 proe. daugiaū• o , , . Gen. Parnaso Berenguer v-1 rįaį Tada msirodė didis ir T “T“ a *7 ♦ * u*“"" .ru.v,,,‘v gaminių, gciezies mrmmų n

veikia ir suranda daug sake, • priino LS !J iPrarado didĮlius žemes ploty^Už ta, dabar indėną, re,- produk„. Sutvarkius

jų- i
katalikų misijos reikalingu- 

priešas. Pinu kelerių motų' mas, nes Liberijoj buvo atsį-
kalauja iš valdžios 600,000,000 dol. atlyginimo.

Policria visur budi. Komu- , , . ,, , . ... . . » ’
7 r • s v del Morokoj, diktato-!radę įr katalikų,

mstu sukeliamas nauses ko- . i> ■ . • i v “

. ' . . .. . , liaus Primo de Rivera pasi- Popiežius Gria-orius XVIvoja. Raudonieji visur daug darbavilm( „„ TL“

nukenčia. Bet nenori pasiduo- '----------------”?• ,ge". Beren^er, tuo .reikalu kreipės į Am. J.

,, _________buvo nubaustas kalėjimu. Pa-į Valstybių vyskupus. Ir štai

. skiau karalius jj paliuosavo ir tada iš Philadelphijos vysku- 

I paskyrė savo rūmams virši-1

ninku.

«

ti gyvuojančiai tvarkai.

NEKLAUSO VALDŽIOS 
PARĖDYMO

t . . •
pyos du kunigu sutiko vykti 
į Liberiją. 1S40 meUift į Li-

CHICAGOJE
TARNAUTOJAI NEAP- 

MOKĖTI

kaip paprastai. “Spaudos” 

____ Lenkijos prekybos ir konsu- kioskų ]>asįųSta naujas to m 
padidintas 

“H

mone, ” neabejotinai užimsia-i

Barinius santykius su Lietu- egzempliorių 

va, ši, “Polska Zbrojna” nuo- transportas.

r "™ut’ a‘-'kririe_s
Chieago miesto, Cook aps-

Pakliuvo plėšikų gauja
Policija vakare puolė pagy 

veninių, 3546 So. Wood gat., nti garbingų rietu” Lenkijos | 

ir ten suėmė net aštuonis įta- prekybos apyvartose, 

riamus plėšikus.

SUDEGĖ MOTERIŠKE SU 
5 VAIKAIS IR GELBĖ-

pw^ni«e^.ttt«ėjo^ BAIGIA 'SVARSTO! H 930 TOJAS
Visi1 lenkai, 18

SHANGHAI, saus. 30. _ >r d*tątflrA bftsiaftti panai- vyko Philadelphijos vyskupi- tarnautojų ir darbininkų

Kinijos tautininkų valdžia už- ų” .’ gr^zinta kons-. jos generalis vikaras monsig.’(lar „egąuna priguli!”“

JA 4- XX. -J.o r. rvfinAti titucmė valdžia ir parlamen-, Barron. kun. Kellv ir brolis'„im, ri- i-a., ,•
draudė gyventojams minėti

kiniečių naujuosius metus, ku- ... v. „ , ..
. * d , ’v. tikra nežinoma. Kol-kas cen-

rie šiandie prasideda. keziū-
.... žiu

rint uždraudimo, kiniečiai pra 

deda iškilmingų penkių dienų 

minėjimų.

PIETŲ AFRIKA VARŽYS 
ATEIVYBĘ

JOHANkESBURG, P. A., 

saus. 30. — Pietų Afrikos U- 

nijos ministerių kabinetas iš

sprendė varžyti ateivybę, ypač 

iš Pietų ir Rytų Europos. 

Būsią įvestos kvotos.

KORĖJOJ ŽUDYMAI, 
AREŠTAVIMAI

NFYV YORK, saus. 30. — 

Iš Korėjos sostinės Seoul gau 

ta kablegrama, kad tenai įvy

kusios studentų ir kitų korė- 

onų riaušės prieš japonų val

džių. .78 žmonės nužudyta ir 

apie 17,000 areštuota.

NUBAUSTA 12 BANKOS 
TARNAUTOJŲ

FLINT, Mich., saus. 30. — 

Union Industrial bankos 12 

tarnautojų, kurie išeikvojo ke

letu milionų dolerių, teismo 

nubausti kalėjimu. Kalėjimo 

laikas yra pradėjus 6 mėne

siais ir baigus 20 metų.

SEATTLE, \Vash., saus. 30. 

— Svaigalų šmugelninkai pa

grobė ir skaudžiai apmušė 

prohibicijos agentą D 

ning.

vis

•rų sau
. -j • , • ®arron> kun. Kelly ir brolis- algų. Tarp tų ir kitų viršinin- 

^,S" v.apie ,ar' me • Pender. Cape Palmas jie ra- kų ir įžymesniųjų civilinių pi- 

v. . d° v0® -0 katalikų iš Mary-* liečiu kasdien seka tarpusa- 

sura nutraukta, tik nežinia, ;lando^ misiją. Greitai, viaį pasitarimai, konferenci- 

lr 1 kram‘ P° to “monsign. Barrįn nuvy- j08, viešieji susirinkimai, gy-

a| atsi- vuoju žodžiu ir raštu visoki

ar ilgam. t0 monSign. Barron

Į-ko į Francijų ir iš tėji 

AMERIKA SU BRITANIJA '5Vežė djlr 7 įa'f 
SUTARSIANČIOS; isionjerins. Prasi

LONDONAS, saus. 30. — 

Paskelbta, kad Am. J. Vals

tybių sekretorius Stiiųson su 

Britanijos ministerių pirmini

nku sutarę padaryti Amerikos 

—Britanijos akordą (sutartį:) 

jei karo laivynų konferencija 

nepavyktų • arba suirtų.

LAIKRAŠTININKAI LAI
MĖJO KONFERENCIJOJE

LONDONIAB, saus. 30. — 

Šiandie įvyksta pirmasis kfa- 

ro laivynų konferencijos dele

gatų susirinkimas Šv. Jokūbo 

rūmuose. Susirinkimas bus at

viras laikraštininkams — spau 

dos atstovams. Tai iškovojo 

Amerikos ir Britanijos laik

raštininkai.

177/100 DOLERIŲ 
BAUSMĖS

M. VALSTYBĖS BIU
DŽETĄ

l FREDERICK, Colo., saus. 

j 39. — Arti Slojie kasyklos 

. . i sudpgį mediniai dviejų kam-

i Ministerių Kabinėti s baigia i barių, namai. Žuvo Mrs. Dell-j 

Pagyvenime rasta 5 revoi-: svarstyti 1930 m. valstybės !la kartines ir penki jos vai-’

venai ir nemažai šovinių. biudžetų. Ligšiol priimtos sų- kaį kurių vyriausias buvo 12

- --------------------------------------------. įraat°a vidaus reikalų, užsienių* Vyras, Paul Martinez,,

Norėta užmušti tyrinėtoją į reikalų, teisingumo, susisieki- tuo’jaįku dirbo kasykloje.

mo ir švietimo ministerijų. Gaisras kilo pirm vidunak-'

\ isas biudžetas greičiausiai »įo. rpaį pamatė iš kitų namų 

bus priimtas sausio antroj pu-j K Newton. Nubėgo gelbėti- 

Per langų įšoko į vidų ir jis 

i ten kartu žuvo.

EMIGRACIJA Iš LIETU

Anot policijos, trys suimtų; 

išpažinę atlikę daug plėšimų. I

Praneša, nežinomi piktada- 

mi_ pareiškimai. Tas neduoda gei' riai norėję užmušti vyriausių 

jsionjenus. r rašinėjo- šventas stinij sėkmių. Iškįla vis dau-1 Cook apskrities ofiso proku- 

įdarbas phgpmj tarpb. -gjau įvairių painiavų. į roro tyrinėtojų P. Roche, kurs

Tais laikas LlherfM bal-' Kaip žinoma, Piliečių Komi- P^ekmingai kovoja piktada-' 

tuosius žihoūes kankilid -pavo- tetas žadėjo parūpinti apie 20 rius- Sakoma, garadžiuje, 801

jinga šiltihė. Užkiek Uiįto at- milionų dolerių paskolos ap-,E;.40 *at- d« piktadariu no-Į _________________

vežti iš Prancijos ttiisjįOĄieriai mokėti tarnautojus, liet sąly- i j° automobilių Įtaisyti į -į<,2<) metus iš Lietuvos

išmirė. Gyvi išlikų tik ameri- ga, kad tų pinigų nei mažiau-.bomb^ Bet ga™<lžiu.je buvęs

VOS PEREITAIS METAIS TARPTAUTINĖS BANKOS 
ATIDARYMĄS

- - - . . ,. . , , . emigravo 16,437 asmenys, iš
kiečiai misibniėriai. Kada ir šia dalis netektų politikierių vĮenas darbininkas, kurio a- Argentiną išvyko 6304,

jų sveikata sumenkėjo, jie bu- tarnautojams. Ta sąlyga im- n’edu P^ūgę ir pabėgę. 1 Braziliją — 4,521, Afriką____

vo priversti giyžti j Ameri

ką. |

 i - r - in ‘ ir m iri.

r PRAPUOLĘS RUSŲ 
IŠEIVIŲ VADAS

PARYŽlŲS, saus. 30. 
Čia staiga prapuolęs gen.

ta kovoti. Tad ir paskola ne-' 

galima.

1,283, Kanadą — 1,279, Ura- 

gvajų — 1,363, Jungt. Ameri- 

Susprogdinta bomba ties au kos Valstybes — 1,355, Mek- 

tomobiltų parduotuve, 1240 sįką — 48, Kūbą — 82, |Pa-

Bomba vidumiesty

NEW YORK, saus. 30. — 

Tarptautinė banka karo atpi- 

ldymo reikalams mieste Basle, 

Šveicarijoj, bus atidaryta a- 

teinančiam balandy.

Dievo Mo- Michigan avė. • 

klebonijoj, ’

lestiną — 178, Australiją ir 

kitur 32. “R.”

DIDĖJA MIRIMAI NUO 
ALKOHOLIO

Sužeistas monsignoras
Gailestingosios 

tinos parapijos

4432 No. Troy gat., kilo gai- • Uždaryta West Central

pras. Pavojingai sužeistas se- State banka, 2322 W.J Roose- 

leksąnder Kutepov, prlešbol- nyvas klebonas, monsign. W. velt road.

ševistinių rusų išeivių vadas. ĮCahiii. .Jis apsvilo ir pritroš 

Visa Francijos slapta polici- ko norėdamas gelbėti

ja ieško prSpuolusio.

Spėjama, ar jį kariais ųe-

bus pagrobę Rusijos sovietų 

valdžios agentai.

brangintiną knygyną, 

gaisras sunaikino.

savo

kurį

STREIKUOJA 1,200 
ROBSIUVIŲ

DA NUKRITO JAVŲ IR 
PRODUKTŲ KAINOS

NEW YORK, saus. 30. — 

Metropolitan Life Insurance 

{Co. skelbia, kad prohibicijos 

1 laiku mirimai nuo alkoholio 

kas metai eina didyn.

NEW YORK, saus. 30. — 
Vietos muitinė tomis dienomis 
iškolektavo dvi aukštas i baus
mes — 176,903 dolerių už šmu 
geliavimą į šią šalį brangeny
bių. Vieną bausmę užmokėjo 
Mrs. F. V. Storrs, New Yor
ko kapitalisto žmona, kitą —

Dnn-lL. A. 8cbwab«cher, San Pra- 
1 neiseo GnahsiTirnkss.

SEKRETORIAUS PRANE
ŠIMAI

WASHTNGT0N, saus. M 
— Darbo sekretorius Davis 
išnaujo pranešė preiidentui 
Hooveriui, kad šaly ima atsi
rasti daugiau darbo ir gerbū
vis užtikrintas.

Nubausti 5 kiniečiai
Evanstone teisino nubausti 

penki' kiniečiai skalbėjai už 

tai, kad jie drėkinę baltinius 

vandenį prunkšdami iš burnos. 

Tas yra uždrausta. Jų kiek

vienas nubaustas po, 10 dol.

Į Nežiūrint žemės ūkio mini- 

'sterijos tvirtinimų, esą javai

------------ ------------------ ir produktai pabrangsią, kai-

TORONTO, Ont., saus. 30. nos dar nukrito. Ūkininkams ’ k£S. — >Matyt, saulėta; ne 

Sustreikavo 1,20) rūbsiu- tai skaudus smūgis, nes ir da-!taįp dftug Saita. Vakar žemiam 

vių, kada darbdaviai atsisakė bar javai buvo labai pigūs. jsja temperatūra ryte buvo 4

CHICAGO IR APYLTN-

keisti užmokesnius ir darbo 

sąlygas.

UŽ 3 CENTUS ILGAS 
KALĖJIMAS

1 ‘ laipsniai.

SUTIKIMAS PRIIMTAS PINIGŲ KURSAS

PLATlNKlTFDRAUOĄ*- ži«wni.

Daugiau bombų
Užpraeitą naktį įvairiose 

miesto dalyse susprogdinta 

keletas bombų. Piktadariai ne-

SSSR vyriausyliė kreipės j

-----------------------------Lietuvos vyriausybę, prašyda-

DETROIT, Mich., saus. 30. ma jos sutikimo išskirti bu- 

— L. Krawczak 18 m., kurs vusį SSSR atstovą Taline Pe-

vienam plėšime pelnė vos 3 

centus, teismo nubaustas ka

lėjimu nuo 2 ligi 10 metų.

trovskį savo atstovu Kaune. 

Lietuvos vyriausybė savo su

tikimą jau davė. E.

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.91

u; 93 
5.23



«DRAUGASn

U«lna kasdien, Utakyrua ■•kroadiaat**
PRENUMERATOS KAINA: M«t*.m* — »«••. F«- 

M Metų — Irimi Mėnesiam* — M.M, Vienam
Hteeelul — 7 6c Europoje — Metame |7.M, Putei Me- 
b| — I4.M. Kopija .Mo.

Bendradarbiams ir korespondentam* raitų nefre- 
Maa. jei neprašoma tai padaryti tr neprlMunčlatoa tam 
Autui pelito ženklų.

RaCaktorln* priima — nuo 11:M lkl !>:•• ved. 
■aedlen.

Skelbimu kaino* prialunčiamo* parelkalarua 
3keltfLwai sekančiai dienai priimami iki B

vaL po piet

“D R A U G A S”
LITHUANIAN DAIT.Y FRIEND

PubllAbed Daily, Bzcept Sunday. 
tUBSCItlPTIONS: One Tear — »« •». Blz Month*

— #».Wi Tbree Montb* — 6J.»». Ona Montk — 1U 
■kropė — One Tear — |7 te, Six Montbs — td.e* 
Oupy — ,»«o

AdvertUtn* tn "DRAUGAN’’ brlnc* beat reeulta 
AdTortleing rate* on application.

“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chieago
fe- ' .................. t...... :

DIENOS KLAUSIMAI

Tikintieji žmonės nesako, kad reikia ka
lėjimus išgriauti, policijų panaikinti. Bet jie 1 
yra įsitikinę, kad jaunimo tarpe ir bendrai 
visuomenėj įvairios nedorvlms blogėja dėl to, 
kud bedieviai ir įvairaus plauko liberalai 
Visomis priemonėmis kovoja prieš tikėjimą,! 
kati meta lauk Kristaus mokslą iš mokyklų 
ir šiaip jau iš gyvenimo. Jungtinėse Valsty-. 
bose pudelis tuo žvilgsniu yra blogesnė, ne 
gu kituose kraštuose dėlto, kad čiu mokyklose , 
nedėstoma tikėjimo tiesu. Del to, šule polici-j 
niu priemonių, yra reikalinga sistemutingus į 
tikybinis jaunimo auklėjiaas mokyklose, spam 
dojo, o svarbiausia namuose.

I
Kol mokykla bus be Dievo, kol spauda ir 

iilmos skleis papiktinimą, garsins nedorybių i 
pavyzdžius, tol reiks kalbėti apie kalė,jimą 
didinimą ir ten vis daugiau matysime einant 
jaunimą.

.Jaunimo dorinimo darbe turi glaudžiai 
kooperuoti Bažnyčia, valstybė, spauda, filmos 
ir t. t.

MUSŲ JAUNIMAS.

JAUKUMAS KALĖJIMUOSE.

Pastaruoju laiku keliama klausimai apie 
kalėjimų didinimą, nes jau nebeužtenka vie
tos įvairiems nusižengėliams. Daug kas nega
li suprasti dėl ko taip vra. Juk gyvename dvi
dešimtame amžiuje, kuris yra garsus įvai
riais išradimais, mokslų, kuriame švietimo 
reikalams didelės pinigų sumos yra pralei
džiamos.

Kalėjimus ankštais padarė jaunimas, ku
lio kalinių tarpe yra didelis nuošimtis ir jis 
nuolat auga. Niekuomet, sakoma, padėtis tuo 
atžvilgiu nebuvo taip bloga, kaip dabur. Vie
name tik New Yorko kalėjime, “garsiame” 
Sing Sing, per keliolikų tik mėnesių įkalinta 
200 kriminalistų, nesulaukusių dvidešimts 
metų amžiaus.

Sociologai pataria studijuoti tų jaunuo
lių — kriminalistų gyvenimų, pažinti kokius 
jie turi tėvas ir -kokiose jie aųbygose gyvvna. 
Mūsų nusimanymu, ištyrę šiuos klausimus, 
turėsime liesti patį svarbiausių — “Ko šian
dien trūksta mūsų visuomenei?”

It lietuviams tuo klausiniu rimtai tenka 
susirūpinti. Nes ir pas mus toji dirva yra ge
rokai apleista. Nors turime parapijines mo
kyklas, kuriose mokslas ir auklėjimas gerai 
yra pastatytas, bet kaip didelis nuošimtis tė- 
yų neleidžia ten savo vaikų. Ir dėl to visai ne 
stebėtina, kad ir lietuvių jaunuolių nemažas 
skaičius patenka į kalėjimus ir ten jie visai 
žūsta Bažnyčiai ir tautai. Tėvai labai dažnai 
pamato savo klaidų, bet esti .'per vėlu. Kai 
buvo laikas, neprižiūrėjo <jų namuose, neauk-

draugas Ketvirtadienis, Saus. 30, 1930

L. R. K. S. A 54 KP., GRAND RAPIDS, MICH., VALDYBA IR SENI GARBĖS NARIAI

Nuo kairės dešinėn pusėn stovi: Tamsta Juozą.- l.ipkus, (klebono tėvas), garbės narys; -Jonas 
Kvietkauskas, garbės narys; Juozas Burinskas, garbės narys: Simonas Svigrvs, ligoniu lankytojas: 
Augustas Ambutaviėius garbės narys: Juozas Kurant, gailies narys; Augustas Vaivada, protokolu 
rast.; Viktoras Jadvinskas, ligonių lankytojas. Sėdinuo kairės dešinėn pusėn: Veronika Klimienė mar
šalka; Kazys Rinkus, pirm.; gerb. klebonas, Kun. Juozas l.ipkus; Pijusas Kriščiūnas, kuopos rašt. 
ir ižd.; p-ni Marijona Pautienė, knygų peržiūrėtoją. (Žiur. korės}).).

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
Bet senatorius Boralt pa- nieko. Tad esu kongresas ne

reiškia, kad musų laikais šis į įgaliotas spręsti konvencijos
istorinis dokumentas (konsti- sušaukimų.

Kų-gi Kongresui padarysi,KONSTITUCINĖ KONVEN- toks reikalavimas butų iškel-neturi ^liečiamas.,
CIJA. tas; > lai ii-as jo argumentas. j jei jįs }aįp aįškina, gi pačios

_________ v i Pastaraisiais laikais konsti-! valstybės tuo klausimu
Bet štai senatorius Nonis, }ucį11(\s konvencijos daugiau-1 tyli.

sia reikalauja prohibieijos ... , . , . , ,. .d 1 . Kitos 2a valstvbcs statė i-
, . , j , _ , priešai. Jie tikisi, kad tuo . . . .. u .

lai nuskirtų valstybes at-į trečdalių valstybių didžiumos })U(įu }Viti vairiausių įeikalų. Patsai šen.

Kas yra konstitucinė kon
vencija ?

republikonas iš Ncbraska vai 
stybės, pažymi, kad dviejų

u galima prohibieijos , 1fĄ.. . . ...... . .Borali labi metais savo vals-
... , . , . . . ... ... , , , . . , Jau stnai klausimu pravesti saly refe- , , . ZT, , . , ...
Įėjo, neleido j katalikišką mokyklų, paagus arba pataisyti (kadir naują pareikštas, tik Kongresas tą rendim-a ir sausiesiems fana-^3™* (it.aho) var(iu relkala’ 

i . . vo konvencijos tikslu nustatv-aa kinu. t,kams užduoti smūgį. Kai-

stovų suvažiavimas patikrinti ltas reikalavimas

neprirašė prie geros .jaunimo draugijos, ar 
organizacijos ir delto išaugino sūnų, ar duk
terį ne sau, ne tautai, o vėjui. Žinokime, kad 
šiandien jaunuolis, eidamas į pasaulį, turi bū
ti ne vien tvirtu kūnu, bet labiausia tvir
ta dvasia, nes kitaip, patekęs į tūkstančiu? 
įvairių kilpų, įsipainios ir suklups.

Tėvams į pagalbų ateina gera, katalikiš
ka spauda, katalikiškos jaunimo orgarii’Zfici- 
jos. Tik naudokimės tomis priemonėmis.

pagaminti) valstybė) 
t nei jų.

Am. J. Valstybių konstituci-

konsti-; pareiškimų .savaip
Senat. Norris nori, kad ta kurie jr sausieji stovi už tos Ai tiesioginius prezidento rin-

konvencija butų sušaukta. konvencijos sušaukimų.
i kimus, kad nebūtų reikalinga 
taip vadinama elektorių kole
gija. Kitos valstybės kelių

Jie'
ja yra tai}) sena B netaisyta, Kai-kada apie tai jis pilsime-; yra jsįtikinę, kad didžiuma 
kaip sena yra pati respublika, j na ir senate. Bet štai konven-! vaLstybių ir pačių gyventojų'®^.”’.
Visas šis svarbus dokumentas rijos sušaukimui priešinasi visgi stovi už prohibicijų. į oa-D U rri a avc. 
išmargintas vien įvairiausiais'-^natorius Borah, žinomas re- . j^on.,,.eso rekordai liudijai Gana to, kad artimiausiuoju 
priedais. publikonų partijos

o car’i.' '• Pačioje konstitucjoje yra did-j t ' ' 
žiai brangintinių ir jokiu būdu, Senut. Norris

, .... rekor.iai
Kongrese kad pradgjųs 190l metaįsį jau'laiku nepramatomas konstitu- 

, 32 aiskirioš valstybes yra lig-’Mnės konvencijos šauldibas1. 
.žvinij jog i šiol reikalavusios šaukti kon- "K‘i tokia konvencija kada 

Prie šios progos norime priminti, kad !ekeįdiamų straipsniu. Bet v- konstitucija turėtu būt snnau-įstitucinę konvencijų. Kaip'™™ bus Saukiama, greičiausia 
.nes, lietuviai katalikai turime jaunimo or- L h. įokiu> Rurie >u lleata.' jinta( vpač prezįdcnto rinki-i kartas tas skaičius atatinka'lai prohibicija, dėl ku-

Teoretiiuai į šį klausimų niekam nėra gauizacijų L. Vyčius, kur mūsų jaunimui j tinkft naujovinia:i)s iaįkams. mų ir inauguracijos klausi-i konstitucijos nurodymui. Pas-'.™ ^an,h« ir Pa*
mku atsakyti. Bedieviai į jį atsakys, kad kaip tik yra vieta. Dabar toji organizacija įSejlov^je buvo toii skirtingos niais. Anot jo, turi Imt panai-' kutinės 32-osios valstybės rei-i‘'iani Kongrese vedama politi- 

Areikia daugiau kalėjimų pristatyti, griežtas daro talkų, kad kuodaugiausia lietuvių jau- Lvveninio sajVgos. Šiandie bintas trufiuputėlis Kongreso * kalavimų Kongresas gavo i116 kova’ Bet kaiP *^ai Kon-
uždėti Iteusines, sustiprinti policiją, kad, anot 
jų mokslo tų “protaujanti gyvū1 į” suvaldžius 
ir nuo jo visų visuomenę apsaugojus. Bet žmo
nės, kurie žinoi kad siela yra nemirtinga, kad 
žmogus, tai ne gyVulys, o Dievo sutvertas 
užgrabiniam gyvenimui, į apsaugojimo visuo
menės nuo kriminalistų kitaip žiūri. Jiems y- 
ra aišku, kad- vien kalėjimais, nei policinėmis 
priemonėmis besiplečiančio p ixto jaunimo tar 
pe nepašalinsi-? Gyvenimo jnaktika tai pa
rodė. Juk dabar turime, berodš, ne visai blo
gą policijų, daugelė valstybių žmogžudžiai

nimo įio savo vėliava sutraukus. Šia organi-l *• . .•1 . jo viskas kitaip.
zacijų užgyrė Kunigi) Vienybės Seimas, už-
gyrė Federacija. Visas mūsų jaunimas turėtų

!esusirinkimas pirm prezidento 1913 m.
Konstitucinę konvencijų ga j ina,*£ul avie; . 1 agaliau pat- Kų-gi atranda?

grėsė viešpataus fanatikų 
dvasia, gi visoj šaly jų (likta 

Kongi(sas turą, nereikia nei laukti kc;:-
būti nariais šios organizacijos. Tat, tėvai, pri- :1' .fu*auktl *von^ri'sas’ ’’e‘.b ‘ Z’’ atranda kad < is tų valstybių ; vencjjos su^lukilll0.
žiūrėkite, kad jūsų vaikai būtų Vyčiais ir, 
Vytėmis.

Apsižiūrėkime, kol dar nėra vėlu.

MALDININKŲ KĘLIONĖ.

.‘reikalauja dvi trečdalys visų!^ 1K*turi laukti kektos .ne
atskiriu valstybių. Kongresas nešiu užimti savo aukštų ofi- konvencijų vien tik senatorių

• • z Įikišiol nenori pripažinti, kad sų. Yra kitų problemų. , rinkimų pakeitimui, daugiau

vra reikalavusios sušaukti
D. C.

Jubiliejinai metai via pratęsti. Dar ir

— Lietuvoje B? Buivytė,
j kuomet nėra padarę. Federacijos centro vai- įplauks. Manoma, kad- ekskursija turės išvyk- išlaikiusi egzaminus plačiųjų 
dvlia daro žygius, kad tai būt galima ivykin- j ti balandžio mėnesio pradžioje, o vėliausia vi- geležinkelių stoties pareigoms, 

dury. Tat, kas mano prie jos prisidėti, jau
laikas ruoštis.

ši Federacijos organizuojama kelionė v-

ti šiais metais. Yra paskirta komisija, kuri
šiemet iš tos priežasties vyks maldininkai iš tariasi su laivų kompanijomis ir neužilgo pa

mirties bausmėmis baudžiami, tačiau tas ne- ' įvairių kraštų j Romų. pas Šventųjį Tėvų. A- Įskelhs kada toj ekskursija į Romų, Kartage- 
| merikos lietuviai katalikai tokios kelionės nie n<3 (Eucharistinį Kongresų) ir į Lietuvų iš-Haugina .jaunų kriminalistų.

į ąiUlMlU . i I.—- 1 — —
ra svarbi visais žvilgsniais.

paskirta tarnauti Žarnų gele
žinkelio stotin. Tai pirmoji 
moteris Lietuvoj užėmus to
kias pareigas.

Michajil’as Jurjevič’as Lermontovas.

NIUS9 LAiKįĮ KARŽYGIS.
kyk, meldžiamasai, — sušukau aš jam 

I per langą, — kas tai, okazija atvažiavo, I 
’ ar kų?” Jis gana aštriai pažiūrėjo, pasi- '

taisė kaklaraištį ir nusigrįžo; ėjęs pro jį 1

— Kieno vežimėlis ?... Mano šeimi
ninko...

— O kas Tavo šeimininkasl

(Tųsa) ' .

Mes ilgai taip sėdėjome. Saulė slė
pėsi už šaltų viršūnių, o balzgana migla 
pradėjo sklastvfis slėnėse, kada gatvėje 
pradėjo sklaistytis slėnyse, kada gatvė, 
ir vežėjų šauksmas. Keli vežimai purvinų

■r
armėnų įvažiavo į viešbučio kiemų, ir pas
kui juos tušti kelionės ratai; jų lengvas 
ėjimas, patogus įtaisymas ir prašmatni 
išvaizda turėjo kaž kokį užsienio antspal- 
vį.

Paskui juos ėjo žmogus dideliais u- 
suis, apsivilkęs vengerka, gana gerai ap
sitaisęs kaip tarnas; jį pavadinant negali
ma buvo suklysti, matant pasipūtėlio ju
drumų, kuriuo jis krėtė |>elenus iš pyp
kės ir šūkaliojo vežėjų. Matėsi, kad jis 
buvo išpaikytas tinginio pono tarnas, kaž
kas jmnašu į rūsiškų “Figaro”. (Figaro 

veikėjas fnincūzų rašytojo Bomarše 
komedijoj ^Sevilijos Kirpėjas”), “l’asa-

— Pečorinas..
armėnas, šypsodamasis, atsakė už jį, kad j — Kų tu? kų tu? Pečorinas?. 
tikrai atvyko okazija ir rytoj rytų trauks Dieve mano’... Ar netarnavo tik
atgal. “Ačiū Dievui! — tarė Maksimas 
Maksimičaš, priėjęs tuo laiku prie lan
go. —. .Štai kokie puikūs ratai! — pri
dūrė jis. — Tikimai, kokis nors valdinin
kas važiuoja tardymui į Tiflisų. Matyt, 
nežino niū.-ų kalnelių! Ne, žaidi, meldžia
masai, jie tai ne mūsų brolis, iškratys ė 
nors angliškų! 0 kas-gi tai būtų, einam 
sužinot.” Mes išėjome kalidoriun. Gale 
kalidoriaus buvo atidarytos durys į šo
ninį kambarį. Tarnas su vežėju vilko į 
jį ryšulius.

— Klausyk, brolyti. — paklausė jo 
štabs-kapitonas; — kieno šie nuostabūs 
ratai?... a?... Puikus vežimėlis!..

Tarnas, neatsigrįždamas kaž kų mur
mėjo sau, ruiši(Mlamas ryšulį. Maksimas

jisai
Kaukaze?... — sušuko Maksimas Maksi- 
mičas, truktelėjęs mune už rankovės. Jo 
akyse žibėjo džiaugsmas.

— Tarnavo, rodos, bet aš pas juos 
nesenai. z

— Na, taip!., taip!.. Grigprijus Alek- 
sandiovičas... Taip juk jj vadina.’.. Mes 
su tavo -ponu buvome prieteliai, — pri

tarė Maksimas Maksiinicas. — Arba tu, 
meldžiamasai, gal nueisi ko nors pas jį!.. 
Jeigu eisi, tai pasakyk, kad čia Maksimas 

; Maksimičas; taip ir pasakyk... jau jis ži-
Ak 1 no... Aš tau duosiu aštuntukų degtinei...

Tarnas padarė neapykantos minų, 
girdėdamas tokį menkų pasiūlymų, vie
nok įtikino Maksimų Maksimičų, kad jis 
išpildys jo geidavimų...

— Juk tuojau atbėgs! — tarė man 
Maksimas Maksimičas džiūgaudamas. — 
Eisiu už vartų jo laukti... Et, gaila, kad 
aš nepažįstamas su N...

Maksimas Maksimičas atsisėdo už
dėjo jis taip draugiškai sudavęs tarnui 1 vartų ant suolelio, o aš nuėjau į savo
per petį, kad privertė jį svirstelėti...

— įleiskit, ponas; jūs man kliudot,—
tarė tasai, susiraukęs.

— Ei kokis tu, brolvt!... ar nežinai?
Mes su tavo }>onu buvome tikri draugai,

kambarį. Prisipažįstu, aš taip pat su tam 
tikru nekantrumu laukiau to Pečorino pn- 
<iro(iymo; nors, sulig štabs—kapitono pa- 
sakojiino, aš susistačiau apie jį nelabai 
palankių nuomonę, kai kurie bruožai jo

gyvenome drauge... O kur gi jis patsai | charakterio ĮMisirodč man ypatingi. Po
pasiliko ?...

Tarnas pranešė, kad Pečorinas pasi-
Maksimičus supyko; jis įiajudino neti- liko vakarieniaut ii> nakvot pas pulkinin
keli už peties ir tarė:

— Aš tau sakau. meldžiamaAui...
ką N...

Ar neateis jis vakare čionais?

valandos invalidas atnešė verdantį vir
dulį ir indus arbatai.

— Maksime Maksimičai, ar nenorite 
arbatos? — sušukau aš jam per langą.

— Dėkoju; kaž kodėl nesinoii.

— Ei, išgerkit! Žiūrėkit, juk jau vė
lu, šalta.

— Nieko, dėkoju...
— Na, kaip patinka! — Aš pradėjau 

gerti arbatą vienas; gal po dešimties mi
nučių įeina mano senukas.

— O juk jūs teisūs, vis geriau išgert 
arbatėlės, gi aš vis laukiau... Jau jo žmo
gus senai pas jį nuėjo, tik, matyt, kažkas 
sulaikė.

Jis greitomis išmaukė puodelį, atsi 
sakė nuo antro ir vėl išėjo už vartų su 
kaž kokiu neramumu; ryšku buvo. kad 
senuką rūstino Pečorino netikunuis, ir tuo 
labiau, kad jis man nesenai kalbėjo apie 
savo su juo draugystę, ir dar valandą at
gal buvo įsitikinęs, kad jis atbėgs, kaip 
tik išgirs jo vardą.

Jau buvo vėlu ir tamsu, kada aš vėl 
atidariau langų ir pradėjau šaukt Muksi
mų Maksimičų, sakydamas, kad laikas 
miegot; jis kaž kų sumurmėjo pro dantis, 
aš pakartojau kvietimu, — jis nieko neat
sakė.

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampeli I
MOTERŲ ROŽANČIAUS DRAUGIJA, GRAND 

RAPIDS, MICH.

Prof. Kampininkas l’žklydusios dvi bitės palieto 
i medaus paragavo iv kaž. kur j dingo. Neužilgo iš visų pusių 
■ pasipylė milionai bičių ir puo- 
! lės prie medaus. Ksą net oras 
buvo aptemęs nuo bičių skai
čiaus. Kol bitės darbavosi, 
per dvyliką valandų trauki- 

jnių judėjimas buvo sulaiky- 
i tas.

Nors jau vienuolikti metai 
eina, kaip Dėdė Šamas savo 
“kontre” Įvedė “probišiną”, 
t. y. visiems uždraudė viešai 
gerti svaiginančius gėrimus, 
bet Bostono socialistų tėvas 
da iki šiol to nežino. Jis 
po senovei prisirišęs prie juos
tos bonką “viskės” soeialis- 
tains “spyčius” sako.

Turbūt, buvo taip, kad so
vietų “rojaus” sargai ne tik 
gludus iš ūkininkų, bet ir 
medų iš avilių surekvizavę 
vežė, o nabagės bitelės trau
kinį

i

sekė ir džiaugėsi, kad! 
nors vienas medaus pinsiąs i 
joms atgal teko.

Cbieagos tavorščių laikraš
ty iš sovietų rojaus vienas Be
namis rašo, kad Sibire buvo

Motina bara savo mažų du
krelę.

— Na, kur-gi, dukrelė, taip 
ilgai buvai. Juk aš tave siun
čiau bučernėn tik pažiūrėti,

toks atsitikimas. Garvežis ar turi bueeris kiaules kojų

DUOS KONCERTĄ CHI CAGOJE.

Iš kairės pusės žiūrint dešinėn — sėdi: M. Salatkienė 
— ižd., M. Paurienė — rašt., pral. A. Volkert, D. D., 
kun. J. Lipkus, klebonas, R. Čiuplienė — pirm., A. Mar
tinkevičienė — vice-pirm.; iš kairės pusės žiūrint deši
nėn — stovi: M. Bružienė — maršalka, A. Bencevičienė— 
iždo globėja, P. Vaišnoraitienė, iždo glob., V. Kanisickie- 
nė — nut. rašt.

Draugija vra fūndatorė: parapijos, naujos bažnyčios 
ir Jubilėjaus Garbės Narė. (Žiur. koresp.).

nihkės pareigas. Nors čia gi
mus ir augus bet yra patrio
tė ir daug darbo aukoja drau
gijai.

V. Kamsiskienė, protokolo 
raštininkė, dar tik pirmas me
tas kaip kaip tapo išrinkta 
valdybos nare-, bet gražiai at- ’ 
sižyml šio darbo pildymu.

A. Bensevičienė ir P. Vais- 
ttoraitienė, iždo globėjos, k ne
puikiausiai atlieka savo už
duotis ir dirba draugijos ge
rovei.

M. Bružienė, draugijos tvark 
1 darė (maršalka) nenuilstan
čiai dirba draugijos ir baž
nyčios gerovei.

Julius Koncevičius, i»a ru
pijos prižiūrėtojas, visa šir
dimi darbuojasi ne vien para
pijai bet ir Moterų Rožan
čiaus draugijai paruošime te
atrų ir koncertų. Jis gabiai 
veria Moterų Rožančiaus cho
rų.

M. Paura.

bandė pastumti prekinį vago
nų, priklautą puodais su me
dauk. Nuo smarkaus vagono 
užgavimo vienas puodas iškri
to ir sudužo; medus išsiliejo.

— Mainytė, ilgai žiurėjau, 
žiurėjau ir negalėjau įžiūrėti, Čia matome mums priete- Jaut jų akis. Šie kobzarai bu-
ar mūsų bueeris turi kiaulės dingų ukrainiečių tautietį Va-
kojas, nes buvo apsiavęs,-nuo
širdžiai pasiteisino mažoji.

SS<yl Yemetz, .kuris laiko taip
varlinama Kobza — Bandoura

vo persekiojami už tat, kad 
jie, akompanuojant šiuo ins
trumentu, dainuodavo patrijo- į

LIETUVIAI AMERIKOJE

GRAND RAPIDS, MICH.

L. R. K. S. A. 54 KUOPA.

LABDARYBĖS SKYRIUS

igiamų bazarų. Kiekvienų me
tų prisideda prie kunigo var
duvių pagerbimo auka ir dar-

Fundatoriai Parapijos, Naujos 
Bažnyčios ir Jubiliejaus Gar

bės Nariai.
Visiems aiškiai žinoma, jog

tiška,s ukrainiečių dainas. Kob Moterų Rožančiaus Draugija. Pinigais yra aukota virš L. R. K. S. A. yra didžiausia

KUOPŲ GAIVINIMAS.

1— ukrainiečių tautinį niuzi-
i kalinį instrumentų. Tai yra
i instrumentas, išlenktas iš vie-
,no medžio šmoto, klevo ar

. i beržo, ir turi nuo 20 iki 36
dybos ir kolonijų vadų dar- . -. ,f 'stygų. Šis Kobza — Bandou- 
bas dabar tuojau turi būti — . . , , . ,d *ra Ukrainoj yra labai popu-
atgaivinti ir sustiprinti Lab- ,. ' . ... , .e 1 Į liarus nuo astuonioliktojo
doringosios Sąjungos visų kuo i v z- ■ , .® ° e i šimtmečio. Šiuo instrumentu
pu veikimą, o kur kuopų nė- j . . . ......1 ‘ 1 daugiausia naudojosi ukraime
ra, tuojau jas suorganizuoti

za — Bandoura ukrainiečiams j Moterų Rožančiaus Švento 
labai daug praeities atsimi- draugija tapo sutverta 1901 
ninių teikia. Vassy Yemetz, gerb. praloto S. Pangonio. Ro- 
žinomas ukrainiečių muzikas, žančiaus švento draugija yra 
virtuozas, duos koncertų. Ji- maldos draugija. Mokestis tik 
sai gros šiuo ypatingu, ukrai- 10 centų į mėnesį. Jeigu nar? 
mečių taip myliniu, o mums įniršta, iš to užprašoma ket- 
mažai žinomu ir įdomiu ins- ; verios šv. Mišios ir yra drau- 
trumentu. Koncertas įvyksta gijos narių aprūpinta palaido

$12,000.00 švento Petro ir Po- visoje Amerikoje centralinė 
vylo parapijos bažnyčiai, lietuvių katalikų draugija. Ji 
Taip pat nemažai aukota naš- yra išsiplėtojusi visoje Ame- 
laičiains. rikoje ir turi apie keliolikų

Kas met draugija užprašo, tūkstančių narių priklausan- 
šv. Mišias per Grabnyčias, per čių prie Apsaugos ir Pašelpos 
Žolinę, spalio mėnesio pirmų skyrių.
nedėlių ir gruodžio 8 d., Ne- į Pradžia 54 kp. siekia 1891 
kalto Prasidėjimo Panelės Šv. m. Dabartiniu laiku gerbiame

D. Š.

LABDARYBĖS VAJUS.

Labdaringoji Sąjunga turi 
daug darbų. Yra daug šeimy
nų, našlių ir našlaičių, ku
riuos reikia šelpti, užlaikyti.
Reikalinga yra išmokėti tik 
kų nupirkta farma, ant ku- 

*.*J rios reikės statyti prieglau- 
" rios, kuriose ras prieglaudų

lietuviai'seneliai ir našlaičiai. Lietuvių Labdaringosios Są 
Tiems visiems darbams dirb- jungos vajus prasidėjo pernai 
ti yra reikalinga skaitlinga ir Į su fanuos nupirkimu. Seimas 
nuolatinė talka. Vienas kitas 
žmogus nedaug ką galį nu-

čių kazokai. Kada rusai pra
dėjo dominuoti Ukrainoj, 
kobza — bandoura pasidarė 
retu dalyku, galutinai paten
kant tik j aklų “kobzurų”, 
Kazokų karų su turkais ir ta- 
tarais veteranų. Turkai ir ta- 
tarai juos bausdavo, išba

sekmadieny, vasario 2 d., 3 jimu. Pomirtinė $10.00, bet jeL ^ieną. Taip pnt per Velykas, ir vadiname garbės nariais 
vai. po piet, Civic teatre. Ti- gu nenori, tai už tuos pinigus j pgr ir per misijas tuos, kurie nuo pradžios iki

draugija užprašo šv. Mišias, dabar kuopoje darbuojasi, tai 
ir “in corpore” eina prie Šv. vra: Juozas Burinskas, Juo-

veikti. Del to labdarių sųjun
ga užlaiko ir naujai steigia 
kuopas, kurios, susidėjusios į 
vienų centrų, bendrai dirbtų 
labdaringąjį darbų.

Labdaringosios Sąjungos
kuopą reikalas ir

»<)

dabar dar tebėra gyvas, nes 
nuo kuopų gyvumo visa są
jungos ateitis priklauso. Kol 
kuopos nebūs skaitlingos na
riais, kol jos nebūs veikles
nės, tol sunku būs įvykinti sei 
mų ir centro užbrėžtieji dar
bai. Juk visiems žinoma, kad 
dabar vedama fanuos išmo
kėjimo vajus, bet jo pasėkos 
kol kas yra menkos. Daugelis

•V

jį užgyrė. Bet ligi šiol nedaug 
kas juo domėjosi. Visi ramiai I
kažko laukia, lyg manydami, Jainiėn patekusius tautiečius

kietų galite gauti “Drauge” užprašoma šy, Mišios, 
ir adv. J. Kučinsko ofise.! Moterų Rožančiaus švento 
Kaip jau minėjome, Vassyl' draugija aprūpina altorius, 
Yemetz yra žymus ukrainiečių nupirkdama aptiesalus; per 
muzikas, ypatingai pamylėjęs Velykas ir Kalėdas iš kasos 
kobza — bandoura. aukoja $10.00 ir daugiau dėl

______ , gėlių, ir taip prie visokių ap-

Komisijos nariai nuvažiuos
kad kas kitas už juos atidirbs, 'aprūpinus, kad fanuos skolų ūkiu ir apžiūrėję kelius, visuo- 
Labdarių Centras tuo yra la-;atmokėjus, kad reikalingas 

susirūpinęs. Štai gauna- prieglaudas pastačiusnai

i mas iš adv. J. Grišiaus laiš- P°s prašomos
Kuo- 

padaryti rink-

menei duos kelrodį.
A. Nausėda,

Labd. Sa gos pirm.
. kas, kuriame centrui prime- Oavą, pereiti per namus, su- 
į narna, kad 1930 metų kovo 1 yakarėlius ir kitokias
d. reiks atmokėti $6,500 far.' pramogas, kad labdaringąjį 
mos morgičio ir priklausomų 'eikimą praplotus.

, Visi yra kviečiami dėtisnuošimti. i
; labdaringąją Sąjungų, mo-

josLabdaringoji Sąjunga, tu- ,kant po 1Qc į m;.nesį h. 
i ėdama tokių skolų, yra susi-Į ^kuomet neapleisti.

Aukas prašome siųsti cenrūpinusi, kad kuogreičiau jų 
atmokėjus, bet centro ižde pi
nigų neturi. Del to šiuomi ;r!Kn(jirkai 2334 
šaukiamės į duosniųjų ‘lietu
vių visuomenę, kad ji ateitų 
į pagalbų šioj sunkioj valan-

klausia dėl ko taip yra? Atsa-• doj, kada tokia didelė pinigų
kymas, mano nusimanymu, y- 
ra tik vienas: kuopos per ma
žai rodo veiklumo, neužkinko 
j darbų savo narių, nedaro 
pastangų naujų narių ir naujų

suma reikia iškarto atmokėti. 
Mūsų, lietuvių tarpe yra gana 
pasiturinčių žmonių — biz
nierių, profesionalų, kurie ga-

tro iždininkui

LABDARIU CENTRO 
VALDYBA

gerb. kun. F. 
So. Oakley

avė.. Chicago, 111.
A. Nausėda,

Labd. Sų-gos pirm.

LABDARIŲ ŪKIO ATIDA
RYMAS.

f iriu. A. Nausėda 
1024 Centcr St.
Tel. Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oaldey Avė.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 So. Oakley Avė.

AGITATORIAI:
Kun. K. Matulaitis

2334 S. Oakley Avė.
V. Duoba 

2328 W. 23 rd St.

Komunijos. Be to daug užpra- jais Kurant, Jonas ir Donii- 
šo šv. Mišią už mirusias na- nikas Barščiai, Jonas Kviet- 
rės. [kauskas, Juozas Lipkus.

Rozalija Čiuplienė jau šeš- J Kaip visose draugijose, taip 
ti metai kaip eina šios drau- ir Rusi vienijimo 54 kuopoje 
gijos pirmininkės pareigas, pradžia buvo labai sunki ir 
Darbšti ir pilna energijos mo- varginga. Broliai lietuviai

j Moterų Rožančiaus draugija j teris, nenuilstančiai dirba tada negalėjo sudaryti vieno 
yra nupirkus šoninius altorius bažnyčios ir draugijos labui, tvirto ryšio, kuris visus rištų

rėdimų prisideda ir prie žva
kių nupirkimo.

j senų bažnyčių už $300.00 ir 
karpetų prie altoriaus.

J Draugija yra nupirkus j 
; bažnyčią penkias kapas vertės 
; $700.00, du abrūseliu, penkis 
'arnotus vertės $700.00, šoni
ni altorių už $450.00, groteles 

į už $660.00, monstranciją ver
tės $800.00, karpetą vertės 
$700.00, du suolu kunigui atsi
klaupt vertės $60.00, klausy
klų vertės $150.00, stovylų 
Panelės Šv. vertės $75.00, bal
tų karūnų vertės $75.00, juo
dų karimų vertės $85.00, už
tiesalų ant grabo vertės $90.- 
00.

J klebonijų rakandą nupir
ko prie kun. Matulaičio už 
$200.00, prie kun. Dexnio už 
$200.(M), prie kun. Lipkaus už 
$100.00.

Draugija nupirko du arnotu 
j Seserą namų vertės $35.00.

Narės nuo savęs aukų daro 
skųlbdamos bažnyčios daly
kus. Dabar Poniu Agota Mar-

Agota Martinkevičienė, vi- ir vienytą. Daug kilnių darbų 
ee-pirmininkė. Pirmas, metas yra nuveikta, tačiau knygoje 
eina tas pareigas, liet viską nerandama užrašų. Prieš 1924 
sėkmingai Veda. • metus, 54 kuopa paaukavo vi-

M. Salatkienė antri metai so naujai bažnyčiai apie 
iždininkauja ir savo užduoti $130.00.
labai puikiai atlieka bet la- Į Nuo 1924 metų 54 kuopa 
biausiai atsižymi parduoda- pradėjo smarkinu darbuotis, 
ma draugijos ir parapijos la- S'tiruošta keletas vakarėlių, 
bui tikietą. j kurie kuopą sustiprino ir pri-

Marijona Paura antri metai' davė didesnio noro visiems 
lekmingai eina finansų rasti nariams darbuotis.

Dabar 54 kuopa stovi pir

moje vietoje. Turi virš $100 

pinigų bankoje. Parapijos
PILNAS EGZAMINAS 

$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS

Taigi nenualmlnkit, bet eikit ank0jo taip gi $100. 
tikrų specialistų, ne pas kokj nrpa- ■ •’ 0
tyrdlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jum4 kei
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno ifiegcamlnavtmo. Jus sutau
pysit laikų ir pinigus. Daugelis Mitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to, kad Jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymut žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Iladio — Seopo — Hagai. 
x-nay noentgeno Aparatas ir vi- Fundatoriai Parapijos, Naujos 
stekas bakterlologlSkas egzamlnavt- _ . .
mas kraujo 'atidengs man Just, tik- Bfl ŽnyČlOS ir Jubiliejaus Gais
ras negeroves. Ir jeigu aS paimsiu
jus gydyti, tat Jūsų sveikata lt gy- i 
vumns sugryft jums taip kaip buVo

Jubilėjaus 25 metą fondui pa-

K. M. Rinkus, pirm., 
P. Kriščiūnas, rašt.

Jau buvo pranešta, kad cen į j

3230 So.
M. Šlikaa

10555 So. State St.

. lėtų pagelbėti, dėl to sąjunga fro išrinktoji komisija ūkio. 
darbininkų pritraukti, išauk- j ir turi vilties, kad jie to pa- įatidarvmui suruošti laikė sa-1 
lėti. įdaryti ir neatsisakys. įvo susirinkimą sausio 14 <1.1

Labdarylies kuopų prašome jr nutarė tų iškilmę suorga-į 
pagalbos. Kurios turite savo nizuoti birželio S d. Nutarta f 
ižde atliekamų pinigų, prašo- atspausdinti 2,000 tikietų po Į 
me priduoti į centrų. Ir šiai]) 59 centų. Tikietai bus taip 
jau malonėkit!' pasidarbuoti, padaryti, kad. už juos bus ga- 
ka<l tuščių iždų pripildžius, Įima fermoje tų dienų gauti 

gaivinkime ir stiprinkime Lab|nPS Inatoto reikalai yra di le- užkandžių ir minkštų gėrimų, 
dalingosios Sąjungos kuopas. ’’ •Ha ^auc5 t Kuopos iš anksto turi pa-
Kilaip — visos mūsų pastari- Be turimos skolos, vra ir simpinti suorganizuoti iiztek’- 
gos nueis veltui. Galų gale, daugiau reikalų. Turime lįgo- tinai automobilių, kuriais kuo 
kad farmą ir išmokėsime, kad ninėse šelpiamų ligonių, nėra daugiausia galėtų nuvežti žmo

Aišku, jei mes tikrai nori
me plačiau labdaringąjį vei
kimą išvystyti, jei norime, 
kad šis vajus pasisektų ir jei 
norime prieiti prie reikalingų 
mums prieglaudų statymo,

prieglaudas ir pastatysime, 

be kuopų pagalbos ją išlaiky

ti nepajėgsime.

Tat, pirmutinis centro val-

F.meruld Avė.,

PORT WASHINGTON, 
WIS,

Triją Dienų Rekolekcijos.

Vasario 20 d., 7:30 vai. va
kare prasidės čia trijų dienų 
rekolekcijos lietuviams, ku
lias ves gerb. kun. A. Petraus 
kas, M. I. C.

tos kuopos, kuri nešelptų po nių į atidarymų, 

kelias suvargusias šeimynas, i Kuopos ir valgius Jūrės pa 

‘ Brangūs lietuviai, stokime į gaminti. Taipgi ir įvairiais iS-l Rekolekcijos baigsis 23 va-

rlaibą visi, kad visus savo ne- laimėjimais pasirūpinti. Į sarto, 4 vai. po piet.

plrmlau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų akli 
vlo, žarnų. Inkstų, odos, kraujo, tier 

gelienė padarė aukų ir skalbia rų. Širdies, reumatismo. kirminų,
bažnytinius dalykus.

Draugija Jubiliejaus bėgyje 
aukavo $400.00 ir tokiu budu 
tapo garbės narių draugija. 
1 vaike metų surengė vakarų, 
vakarienių, * koncertų, labai 
daug parapijos labui Kiek
vieną metą prisideda auka 
ir darbu prie parapijos ren-

uždeglmo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokių užsiscnejuslų. (at
kerėjusių, chroniškų ligų, kur} ns- 
pasldavė net gabiam Žeimy nos gy
dytojui. neatldėlloklt neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmaa Rumna 101*
20 W. JACKSON BLVD.

Arti Stata Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 1* rytų , Iki 
t po tSatų. Vakarais nuo 8 Iki 7. 

Nedėllomls nuo 18 ryto Iki 1 
po platų

SV. PETRO IR POVILO 
CHORAS.

bės Nariai.
Vos tik parapijai prasidė-

Feeoa'miiit
The Laxative

Mėgsta jį visi 

Skanus kramtimni 

mint, taip kaip guma.

/
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DRAUGAS ketvirtini lėni s, Šuns. SO,

ŠV. PETRO IR POVILO PARAP., GRAND 
RAPIDS, MICH, CHORO VALDYBA.

Two Yntiidy New Cars

RV

Iš kairės pusės žiūrint dešinėn — sėdi: 
M. Žaleniutė, lašt, O. Adomaitė — vice- 
pirm.; stovi: A. Lanski — iždininkas, B. 
Grubliauskas — pirm.

jus jau ir. choras susiorganiza
vo. Nuo 1904 iki 1919 metų 
choro draugija nešiojo' Šv. 
Kazimiero vardų. 1919 metais 
prie varg. A. Mondeikos cho-1 
ras perorganizuotas ir pava-: 
dintas šv. Petro ir Povilo cho-! 
ru.

Dabartinė choro valdyba: 
varg. S. V. Raila, B. Grublaus- 
kas, A. Lanski, p-lė M. Žale
niutė, p-lė A. Adomaitė.

Varg. S. V. Raila palaiko 
chorų gerame stovyje, kaip 
ir jo pirnrtakūnai. Jo Eksce
lencija vyskupas ir visi kuni
gai, kuomet tik dalyvauja 
pas mus pamaldose, visuoniet 

vienu "fs

čiai pasinaudos Dievo malo
nių metu.

Rap.

PMELFH1A, Pi

Metinis A. R. D. susirinkimas.
Šv. Kazimiero parapijoje,' 

sausio 19 d., 1930 m, įvyko , 
metinis susirinkimas Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
Susirinko didelis būrelis darb- Į 
ščių ir pasišventusių narių.

Susirinkime buvo svarsto-! 
ma, kaip labiau išplėsti sky- Į 
liaus darbas, kad finansiniai' 
pagelbėjus Sesutėms Kaži-1 
mierietėms.giria chorų esant 

geriausių chorų mūsų vysku
pijoje. Padėka už tai ypač 
priklauso p. S. V. Railai kuris *
darbuojasi choro gerovei iš vi- , ,v. T. , ,d., z:30 vakare.

Pli i ladel piliečiaisos širdies.

I Nutarta surengti margumy-.
nų vakarėli.

Taipgi nutarta
o party”, sausio

surengti:
29 Į

M. Žaleniutė. lietuviai 
kviečiami skaitlingai atsilan
kyti. Visi vakarų praleisite 
smagiai.

Valdyba išrinkta ta pati, * 
senoji: pirm. — Augaitienė,į 
vice-pirm. — Mažeikienė, fin. į 

rašt. -

SHEBOYGAN, WB.

Misijos.
Vasario 24 d. Nekalto Pras 

Panelės Švenčiausios parapi- rašt. — S. Mažeikiutė, nut. 
joje lietuviams prasidės misi-' rast. — O. Juškauskaitė, ka- 
jos kurioms vadovaus gerb. i sininkė — Jurgaitienė. 
kun. A. Petrauskas, M. T. C. j Rašt.
Misijos baigsis kovo 2 d., 41 —... ......- ■ —■—..............

vai. po pietų. SULAIKYTAS BE ASMENS
Be abejo, visi Slieboyganie- DOKUMENTŲ PASIKORĖ

Sausio 7 d. Panemunėlio po
licija sulaikė be asmens doku
mentų Pr. Jodelę, kuris sulig 
jo parodymu kilęs iš Užpalių. 
Buvo nutarta sulaikytąjį pa
siųsti į gimtųjį kraštų tauty
bei išaiškinti. Tačiau patalpin
tas Rokiškio daboklėj naktį 
pasikorė. “R.”

HUDSONS

8 rusių bodies ir be ekstra kaštų, didelis pasirinkimas 
spalvų patenkinimui jūsų individualio skonio.

DEŠIMT RŲŠIŲ 
BODIES IK. BE 
EKSTRA KAŠTŲ, 
DIDELIS PASI
RINKIMAS SPAL- 
V U PATENKINI
MUI JŪSŲ GERO 
SKONIO.

... puikus-greitas-galingas Astuonių
Mes skaitome tai musų didžiausiu atsiekimu. Nuo pat 
priekio iki užpakalinės lemputės jis yra naujo dezaino. 
Savo išvaizda ir užbaigimu jis yra nepaprastai gražus. Ir 
bėgimo švelnume jis pralenkia viską, kų mes žinome.
Jis viršija viską, ką mes iki šiol esame pasakę dezaine, vei
kime, vertybėje.
Kelio laikimas ir lengvumas važiuoti nėra viršijamas jo
kio karo už bile kurią kainų. Ir kaina, už kurių ji par
siduoda, padaro abejotinu išmintingumą mokėti kada-nors 
daugiau už bile kurį karą.

Kainos jr smulkmenos —Prieinamiausios finansavimo sųlygos iš visų. 
StandardLenįih^CfidFsis^-C!)ac$r$7O5O;'Coufd7 $7700; WaiMattS/Jdn^f715ū; Rtadstrr, 
$1200; Phaeton, $1300; Sunsedatt, $1335. I^ong lVheelbaie—5-pass. Tourių Sedaut, $1250; 
Brougham,$1295;7-pass. Phaeton, $1500; 7-pass.Sedan,\$1650. Prieesfo.b. Detroit, Faetory. 
Choiee of-tvide -tiariety o f et fore. Tnvo-avajt tbock abtorbers atl artund. Padiator thutters—Starler m datk 

EltCtriC įdlUgt fot" Judi tlTi'J »$L—-I—_/ 
'—stop Kght—diiappearing

and til—electraloek—ūre įtek—ivindshicld eleantr—glare-prtof rear-njie-ut mirror 
tg rear -tvindo™ agtaĮn, ^«^Ujfffejfdff,mtrpfirfrŪB, (įtdi^dehie^jPMfr

■
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su dar didesniu greitumu... su didesne jė
ga... su greitesniu pradėjimu... taipgi iš
šaukia palyginimui savo gražumą—tikrąją 
vertę—patvarumą ir kainą.
Jo iššaukimas palyginimui yra skirtingas ir nepaprastas 
tose puikiose kokybėse, kokias savininkai daugiausia Įver
tina. Savo išvaizda yra pilnai permainytas ir moderniš
kas karas. Bodies yra ilgesni, platesni, žemesni. Jis iš
šaukia jūsų įdomumą savo didelio karo ruimingumu ir 
komfortu.
Motoras yra didesnis ir švelnesnis. Veikimo plotmė yra 
žymiai padidinta. Prie sustojimo jis' greitai pradeda, yra 
stiprus ant kalnų ir greitas ant tiesaus kelio.
Jus nebusite patenkinti jokiu mažiau patogiu, mažiau gra
žiu ar mažiau raiškiu karu. Jis yra tikrai geriausias’ ir iš
šaukia jūsų atidą savo kaina.

Ypatybės, kurios iššaukia palyginimą
Didesnis Bodies—Didesne Jėga—Didesnis Greitumas—Didesnė Ekonomija. Didelis pa
sirinkimas spalvų, kad patenkinti jūsų paties skonį. Keturi Two-way Schock Absor- 
beriai, Radiatorius Uždarai, Elektros raktas, Starteris ant “Dash”, Elektrinė rodyklė 
dėl gasolinp ir aliejaus. *
Coupe $73.i (with Rumhle Seat $750)—Coach $765—Standard Sedan $875—Brougham 

$895—Siinsedan $995. Prices f. o. b. Wetroit, Faetory.

v>’

HUDSON MOTOR COMPANY OF ILLINOIS
2220 S. Michigan Avė. Kreipkis į artimiausią pardavėją Phone Calumet 6900

NOBTH
Buckingham Motors, Ine. 

3048 N. Damen Are. 
I.tnroln Avė. at Irvlng Park 

Blvd., Buckingham 2310 
lIiMjaon Motor Co. ot Illinois 

Evaneton Branch 
1820 Ridge Avė. 

Sheldrake 2300 Lnlverelty 720 
Undson Motor Co. of Illinois 

North Side Branch 
0230 Broadway 
Shrldrake 7210 

Keyetone Motor Ralr. Corp. 
3113 W. I.awrence Avė. 

Keyetone 3400 
and

4040 N. Western Avė. 
North-West Ilud.on Co. 

6710 Olm.tead Avė. 
Edison Park, III. 

Nevveastle 8100

NORTH (Contlnurd)

A. IV. Prrson 
Hlghlanrt Park, III. 
Hlghlanrt Park 2402

Plamondnn Motor Co. 
4824 Riteri dan Road 

I.onghcnch 1818 
Portage Park Hndson Co. 

4101 MlltvaUkrr Avė.
Palli sarte 1800 

ĮVEST
Bervvyn Huduon-Eveev Co. 

8140 Oak Park Avė. 
Bcnvyn, III.
Bertvyn 301

Crandall Motor Car Co. 
430 Martison St.

Oak Park. IU. EneUd 8017 
Crandall Motor Car Co. 

of Mayvvood

ĮVEST (Contlnurd)
81 Lako St. at First Avė. 

Mayvvood, III. Mayvvood 860 
Hndson Motor Co. of Illinois 

I.ogan Sqnarn Branrh 
2647 Mllvrankee A Ve.

and
2401 I.ogan Blvd. 

Spanlding 3000 
Hudson Motor Co. of Illinois 

Parkvvay Branrh 
8808 W. North Avė. 

Albany 4010
Hudson Motor Co. of Illinois 

W»t Side Branrh 
3010 Ogden Avr.

Latvndale 0011 
I.yons Motor Sales 
8027 Ogden Avė.

Lyons 7121 I.yons, III.
Paragon Motor Car Co, 
8001 W. Dlvision St.

Columbla 8670

ĮVEST (Contlnurd)
S. & B. Motor Sales Corp.
3864 W. Koosrvrlt Road 

Van Buren 4010 
das. Slngrr Motor Sales

1428 Roosevelt Road * 
Monroe 0810 Ilaymarkrt 0012 
Suilivan-Morgan Motor Sales

4701 VVaahington Blvd.
Mansflrld 2414 

and 6201 IV. 22nd Bt. 
Bertryn 2171

Sehrllenbergrr Motor Sales 
6028 IV. 22nd St. Clrero 1887 

SOUTH
Ajai Auto Company 

7800 Stony Island Avė. 
Saglnsrv 1400 

SOUTH (Contlnurd)
Bnrke Motor Sales 
3512 Archer Avė.

SOCTH (Continned)
Lafayette 5160 

Calumet Motor Co.
10910 S. Michigan Avė. 

Pullman 7300

Halsted Hadson-Estei Co. 
7023 Halsted St. Triangle 0341 

Rerbert Motor Sales 
7420 Cottage Tirove Avė.

Vlneennee 6715 
Hchert-Temple Motor Sales

8918 Commcrctnl Avė. 
Regrnt 4082

Henrtrlrks-Mltchrll Motor Sales
8200 Lake Park Ava. 

Fairfai 0825-0 
Heyne Motor Sales 

8104 8. Ashland Ava. 
Prospeet 7910 

Hudson Motor Car Co., of 
Illinois

SOUTH (Contlnucd)
IVentvvorth Avė. Braaeh 
7141 IVentvrorth Avė. 

Triangle 5000 
Midway Corporation 

6014 Cottage Grove Avo. 
Fairfai 4810

durk Prrlman Motor Sales 
6727 S. IVestern Avo.

Hrmlork 0637
S. A r: Motor Sales 

8031 8. Halsted St.
Vlneennee 6808

Stratford Motor Sales 
708 W. 63rd Street

IVrnttrorth 1PI4
E. I,. Shaver Co.

61U Iloliman Avė.
flnmmond 80 

nammond. Ind.

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found i n good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT CHEESE
KRAFT-PHENIX 

CHEESE COMPANY

TUBBY This Bei t is a Cc ikr.
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ŠV PETRO IR POVILO PARAP., GRAND RAPIDS, MICHIGAN CHORAS

Pirmoje eilėj nuo dešinė', kairėn pusėn sėdi; A. Bensevičiutė; S. Naudžiui?; M. Vaivadžiutė; Profe
sorius, S. V. Raila; Pralotas A. Volkert; kun. J. Lipkus; M. Žaleniutė; E. Bencevičiutė; V. Kainsie- 
kienė; Antroje eilėje nuo dešinės pusės kairėn stovi: M. Rinkevičiūtė; A. Martinkevičiutė; A. Yainavi- 
("ieuė; T. Kribbet; M. Ašmutienė; B. Dakauskiutė; M. Salatkaitė; O. Zaleniutė; A. Adoiuaitė; Trečioje 

P. Kamsickas, J. Sidara
J. Lečkauskas; A. Laftski; A. Čižauskas. (Žiur. koresp.).

s, J. Teiberis; K. Rinkus; eilėje nuo dešinės kairėn pusėn stovi: A. Pariauka;

CHICAGOJE

Res. Tel. Mldway BU 2

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oalcley Avenue ir 24-taa Street 

Telef. CanaJ 1713-0241

, Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllal, 
Ir Ketvorgaie vakare

l
Ofiso Tel. Virginia 0036

Rezidencijos: v— Tjuren 5£BSį

! OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 Iki 4 ir 6 iki S v. v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 

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

Telefoną

DAKTARAI
Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos: 9 Iki 12. 1 Iki » 

dieną, ir 0:30 Iki 0:3t vakare

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

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So Leavitt St 

Tel. Canal 2339
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. ♦ 

Nedelioj pūgai susitarimų

Ofiso Tel. Victory 3687

Of. ir Rez. Tel. Heniloek 2371

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

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

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

Tel. Canal 67 <4 Republic 846*

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
ŽINUTĖS.

šventinimas. Misionierius sa
kys tai iškilmei pritaikinti} 
pamoksi}.

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 mėty 

amžiaus

Praeit;} savaitę įvyko dvie- 
jos iškilmingos laidotuvės.

------------- ; Pirmos — a. a. Mykolo Bum-• (» »
Užpraeiti} sekmadieni įvyko blio, vieno seniausių šios pa-

nietiuis parapijos susirinki- rupijos gyventojų ir uolaus
mas. Gerb. klebonas plačiai rėmėjo, kitos — a. a. Juozo
kalbėjo apie parapijos reika- Rakausko, 21 m. jaunikaičio. Išrodo ir. jaučiasi .20 meti}
lūs ir praeitu metų nuveiktus Tikrai įspūdingas buvo skau- jaunesniais įdėję žiedą jau- 

■ . ? u . , . v. • . , , j , nystes i sustingusius musku-
darbus. Apie 8 tūkstančiai tų atstovų dalyvavimas, prie * lūs ir sąnarius
dolerių atmokėta įvairių sko-! kurių organizacijos velionis i _______
lų, užtrauktų bažnyčių sta- priklausė. j Sustingimas: A, tai pasakyta

tant. Vienybėje ir sutikime

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA
r

OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI

į 4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: prieS pietus pagal sutarti 
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — "iršuj Belskio-Rakščio aptie- 

,kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd.
! Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
i 4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 

C iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
' Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėtomis tik pagal su- f 
tartj.

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

ADVOKATAI OPTEMITBISTAI

pasaka apsireiškiančio seno am
žiaus. Nė vienas vyras ar moteris 

savo negali būti vikriais, jaunais irdarbuojantis, galima daug nu-I Šiomis dienomis pa
veikti. Padare daug naudingu ,Mamytę ir pas gerb. kleboną ‘p^tosS'-
nutarimų, aštuoniolikieČiai svečiuojasi Pranas Lukošius, dėti ir gelti nuo mažiausio jų iš-
pasirvžo šiais metais da uo- seminarijos studentas iš Mun- tempimo. ....
7. , ... , , . ... ,.x . Bet nenusiminkit — jus turite
liau darbuotis ir remti savo dplem, UJ. Šitos
parapijos reikalus 
jiems Įiadėk!

gražiausios išbandytą ir patikrintų drangų, tai 
Dieve, įstaigos auklėtiniai dabar tu- patikimąjį Pain-Expėllerį su In- 

, karo vaisbaženkliu. Išbandytas 
ii savo žiemos dienų atos- jepO( kaų šis galingas Linimen- 
togas, sėkmingai užbaigę pir- tas yra naudojamas visam pasau

ly nuo 1867 metų. Patikrintas

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victošj. 0562
7-9 vai. vak. aptfft Panedėlio Ir 

Pėtnyčioa

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
3265 S. Halsted St.
Vai.: 10 vai. ryto—8 V. v. 

Nedėiioj 10-12

Ofiso Tel. Victory 689J 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Valkų Ir visu chronišku ligų'

Ofisas 8102. So. Halstel St. Chicago 
arti Slst Street

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

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTSTKIKA*

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis ir seredomla tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAT

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILtVAUKEE AVENUE 

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

Nedėiioj pagal sutartį

Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietą ir 6 iki 8 vai. vakare 

Rea 8201 S. WALLACE STREET

Tel. Hemlock 8151

DR. A. J, JAVOIŠ
i Vai: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėliojo pagal sutartį.

DR. Y. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3436 West 69 Street
Vai.: 9—13 ryte. 1—4 p. p. •—• 

v. v. Nedėiioj susi tarne.

DR. S. BIEZIS
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. 

Nedėiioj: 10 — 12 ryto

draugija mę makalo pusmetj. ? niekuonlet „ jj
Aštuoniollkietis. ūmai nepaiengvindamas visokių

_____________ skausmų, kaip tai Neuralgijos, j
d a tita *** Neuraičio, Reumatizmo, Galvos
KADIU ZZZ. , Skaudėjimo ir t. t.

------------- i Pain-Expelleris su Inkaro vais-
Town of Lake. — Sausio baženkliu tuoiaus išima skaudč‘ i

JOHN B. BORDEN DENTISTAI
(John Bagdžf

ADV01
Jas Borden)

LTAS

Ypač vietinės 
nori šįmet pasidarbuoti savo 
parapijos naudai, todėl nusi
tarė surengti visų eilę vak.
Pirmoji yra šv. Onos draugi- • 
ja, kuri ateinantį sekrn., va-;
sario 2 d., rengia didelį va- -d d. L. V. 13 kp. besketball 
karų su visokiais pamargini- tymas laimėjo 9 žaidimų. Šį 
mais. Visos narės smarkiai kartų nugalėjo smarkų L. V. 
darbuojasi, kad užtikrinus ši- 14 kp., Cicero, UI., tymų.

jimą ir sustingimą iš girgždančių

105 W. Adams St. Rm. 2117
* Telepbone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

DR. VAITUSH, 0, P. D.

tam parengimui geriausių pa- Tounotlakieciai 
sisekimų. Tikimasi svečių netJn**ję nei vieno
iš kitų kolonijų. i X Sausio 25 d. vakare, grįž

tant iš bendrovės susirinkimo,

sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarys!

Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo 

, . panaudokite Pain-Expellerį sulig 
ncia pialai- nurodymų. Rytmety atsikelsite 

žaidimo. gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus
•__ 1__*A-____ a iZ -juoksitės net iš tokios minties, 
kad buk senstate. Apgr.—No. 90A

Parapijos chorai rengiasi ant 46 gat. tarpe Marslifield 
prie didelio koncerto, kuris ir Ashland avė., plėšikai už-

OFISAI:
j 1446 S. 49 Ct. 2924 Washliigton

įvyks kovo 2 d. Be dainų, bus puolė p. Mališauskų ir labai | «* Tei. KeČieVoso-MH
dar suvaidinta nauja komedi- sumušė, apdraskė, nuvilko 
ja, kurių parašė vienas cho- paltų, atėmė laikrodėlį ir pi- 
ristų. Gerb. K. Sabonis, cho- nigus. Be žado, pusgyvį, par- 
rų vedėjas, sako, kad visa šio vežė namo (5541 So. Paulina 
koncerto ir vakaro programa St.). Poniai Mališauskienei u- 
pritaikinta. linksmai užgavę- tidarius duris, vienas nepaži
nių nuotaikai. į tarnų da paklausė: “Ar tas ta-

_________ , vo vyras f Kur jis padėti i Ar
Alumniečių mergaičių cho-, užnešti ant viršaus t” Užnešę 

ras tikrai progresuoja, f penk puetė į lovų ir išdūmė. Nese- 
tadienio repeticijas ateina vis P- Mališauskų automobi- 
miujų mergaičių. Choro vedė jus buvo pervažiavęs, o dabar 
jas džiaugiasi, turįs daug ta-|V(4 beširdžiai plėšikai sumu- 
Jcntingų ir muzikalių mergai- *r nuskriaudė.
čių kurioms pranašauja gra-1 X \ asario 1 d. Š v. Kryžiaus 
žiu ateitį. Choras gieda baž- bažnyčioje ims moterystės Sū
nyčio įe Mekm. 7:30 vai. ryto ir kramentą Joanna Letukaitė su 
pirmų sykį pasirodys svotui-1 įbailini. Norvaiša.
nėję per Užgavėnių koncertų, j X Vasario 2 d. vakare pp. 

.Lauksime. į Gedvilų name, 4639 S. Ilernii-
------------įtage avė., bus “bunco party”.

“Draugo” koncerte nštuo- i Pelnas skiriamas sušelpimui 
niolikiečiai skaitlingai daly- 'senukes A. Kasmauskienės. 
vavo. Koncerto programa vi-į Visi prašomi prisidėti prie

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas ir Chirurgas

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

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

REZIDENCIJA 
4729 W. lt PI. 
Tel. Cicero 3888

Nedėliomis 
Busi tarus

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

Tel. Kenwood 5107 
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius) •

advokatas

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

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9723

IMK T. A. D.

siems jiatiko. Labai malonu, 
kad apie “Draugų” konccn-

gailestingo darbo.
X P- Š. Liurdo groto Šv.

D uojasi visos Chicagos lie- Į Kryžiaus bažnyčioje jau bai- 
tuvių katalikų įžymesnės mu-1 giamas. Sekmadienį vas. 2 <1., 
zikalės jėgos. J 3 vai. bus utidarymus ir pa-

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

valantis ir taisantis vidurius 
vaistas, T. A. I). tūkstančiai 
žmonių vartoja, o milionai 
dar nežino.

Jeigu arti nėra galima gau
ti, tai kreipkitės po num.

5221 So. Halsted Street 
Chicago, Iii.

Tel. Boulevard 6631

I
Telephone Roosevelt 9090 

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

Office Boulevard 7041

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4646 So. Ashland Avenoe 
Ant Zaleskio Aptlekos

J. P. WAITGHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampu Michigan Avė. 

Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto Ofise Pagal Sutarti:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 ir 936 
Tel. Franklin 4177

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

| Valandos nuo 10 ryto iki 8 va- 
j kare. Nedėliomis &uo 10 ryto iki 
! 13 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal 6223

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

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

Seredoj pagal sutartį

Tel. Canal< 0257 Res. I’rospect 6659

i DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

i ’■

1821 SOUTH HALSTED ST.I »
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 

Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 
6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
POVai ryto nuo 10—12 nuo 2— 

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

Telef. Midway 2880

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių dol visokių akįų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

M. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

.Tel. Boulevard 1401

! DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

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

7—9 vakare

Telephone Central 6926

F. W, CHERNAUGKAS
ADVOKATAS

124 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo «:!• Jki 6 vai. vak. 
x>cal Office.- 19°° So- Union Ava. 

TeL Roosevelt 8716 
VaL nuo l iki 9 vai. vak.

— ----

į DR. HERZMAN
, 12 RUSIJOS
' Gerai lietuviams žinomas par 31 
metus kaipo patyręs gydytojas, ohl- 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias Ir chroniška* II- 
gasvyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Btreat

Į 1025 WEST 18 STREET
Rea Hemlock 701 VXLANDOB: Nuo Iš — 11 platų įr

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Ekspertas tyrimo akių ir prilaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kiąmp. 18 St. 2 aukštas 

Pa^tobėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Hercdonils nuo 9:30 iki 12 v. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 3
Phone Canal 0623

Boulevard 7589

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
▼ai.: Nuo 9 ryto lld 8 vakare

nuo 6 iki 7:34 vai. vakare. ’
Tai. ofiso Canal 31 Iš Rea. Bo. Bfcore 
2238, arba Randolph 68Š0.

Tol. Armitago 1740

BR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Don tįstas '
1608 Mthvaukee Avė.

Kampas North Avė. 
Northwest Tovvor Bldg. Room 309 

Vai.: 9—12 ryto; 1—8:30 vai. vak.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Realdencijos Tai. Plasa nae
VALANDOS:

Nuo 10 iki 13 dieną.
Nuo 2 IU S po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 iki II dieną. ,,
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GRABORIAI: CHICAGOJE
reikalus. Pirmiausia nutarta penktadienyje laidotuvių die- 

surengti visų eilę įvairių pra-Inoje būtų laikomos už motinė-

singunio ir t.t. Ilgokas vaka- siižierių buvo Stasys Juraška, 

ras (nuo 19 vai.) praėjo ge-

S, D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausia. Rei 
kale meldžiu atsišauk- 
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 $ 

Arba 2516

2314 W. 23ril Place 
Chicago, IU.

Simpatiškas — 

Mandagus — 

Geresnis ir Piges

nis už kitų patar

navimas.

J. F. EUDEIKIS

ŽINIŲ-ŽINELĖS

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė 
Tel. Yards 1741 U 1748 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

SKYR rus
1410 So. 49 Ct. Cicero 

Tel. Cicero 1794 
SKYRIUS

8201 Auburn Avenue 
Tel Boulevard 3201

X Mūsų prašo pranešti, 

kad treciuoju kandidatu į S.

L. A. Centro pirmininkus yra 

dr. A. Graičiunas.

X Dailininkas liekis at

siuntė iš Lietuvos laiškų V.

M. Stulpinui, žinomam lietu

viškų lašinių ir saldainių par-

1 davėjui, 3255 So. Halsted st.

! Pirmieji įspūdžiai, rašo p. 

liekis, gan geri. Kaunas betu

rįs daug naujų gražių namų. 

švara pavyzdinga ir bendras 

vaizdas neblogas. Policija ir 

kariuomenė sudarytos iš rink

tinių vyrų. Opera, teatras ba

letas 100‘nuoš. rimti dalvkai.

Kazimiero par. klebonas, \Vor 

cester, Mass., ir žinomas lie

tuvių katalikų visuomenės va 

das, kuris stoja į Marijonų 

Kongregacijos Vienuolynų. Tė 

vo Jakaičio palydėti susirin

kę daugybė apylinkės dvasiš

kių, profesionalų, biznierių ir 

jo buvusių parapijiečių.

Gerb. kun. Jakaičio asme

nyje Tėvai Marijonai susilau

kia stambios pajėgos. Chica

gos katalikų visuomenė ir-gi 

nemažai džiaugsis susilauku

si gerbiamo veikėjo, kurs tiek 

daug yra nusipelnęs Lietuvai 

ir jos išeivijai Amerikoje.

mogų, būtent :• “bunco”, šo

kius, margučių kontestų, pik

nikus, banketų ir “laimutį” 

su įvairiomis ir didelėmis do

vanomis. Tartasi ir apie kle

bonijos statymų. Kad kiekvie

nas turėtų progos paaukoti į 

klebonijos statymo fundų, nu

tarta daryti kas sekmadienį 

bažnyčioj antrų (nes dabar

f*
tik kolektojama vienų kartų) 

kolektų. Tai-gi visi raginami 

Įmokėti fundatorio mokestį. 

Dirbant iŠyieių bus galima 

daug nuveikti. Jeigu per du 

ir pusę metų išmokėta už že

mę $40,000, 6 kita virš $40,

lės sielų ekzekvijos su šv 

šiomis.

X A. a. Barboros Motiejai- 

tienės mirties metinės sukak

tuvės 1 vasario ir tų dienų 

jos senelis vyras Aušros Var

tų bažnyčioje visus savo ar- 

tyniuosius giminės ir pažįsta

mus kviečia

Mi-;roj nuotaikoj. L. Z.”

NUSILAUŽĖ KOJĄ

Kalvarijos vidurinės moky

klos mokytojas p. Šukys sau

sio 9 d. beči ūži nedarnas ant le

do nusilaužė kojų. Lūžo blau- 

lalyvanti gedu- ĮZ(los kaulai. “R.”

lingose už jos sielų pamaldo

se 7:30 vai. ryto.

PRANEŠIMAI.
i

IŠLIUOSAVO Iš ELLIS 
ISLAND

I

J. F. RADZIUS
PIGIAI; SIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGM3 JR
Laidotuvėse p* 

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų li
urby stės

OF’SAS
868 West 18 St. 
Tel. Canai 4174 
MYRIUS: 3238
So Halsted Street 
Tel Victorv 4088

Phone Bonlerird 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Mnsų patarnavimas 
anuomet sąžiningas ir 
įebrkngus, nea netari 
ne išlaidų užlaikymui 
•kyrlų

Nauja, graži k*, 
piyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

SPROGIMAS LIETUVIŲ 
NAME.

ATVYKSTA KUN. J. 
JAKAITIS.

“ Darbininko” pranešimu, 

Cbieagon atvyksta gerb. kun. 

Jonas Jakaitis, buvusis Šv.

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street

Naktį iš antradienio į tre

čiadienį lietuvių name prie 33 

-čios ir Wallaee gatvių spro

go bomba. Tame name italas 

turi bučernę. Bučernės langas 

nuo ekspliozijos subirėjo ir 

visoje apylinkėje žmonės bu- 

!vo išgųzdinti.

“Bilas.”

MARQUETTE PARK 
ŽINUTĖS.

Marąuette Park. 4- Šv. Ka

zimiero Akademijos Rėmėjų 

000 užl daiktas ir už statybų, skyriaus, metinis susirinki- 

tai klebonijos statymas daug !mas !vyks penktadieny’, sausio

, Baltic America Line laivu 

Litbųania be kitų lietuvių pa-

Kampas 46tn Ir Paulina Sta 
Tel. Blvd. 62 08

Nubudimo valandoje kreipkitės 
pri* manęs. patarnausiu slmpatiS- 
kai, mandagiai. gerai ir pigiau 
negu kitur. KoplyBa dėl Šermenų 
dykai.

X Sausio 19 d. buvo para

pijos susirinkimas. Peržiurė

jus praeitų metų atskaitų, tar

tasi apie bėgamus šių metų

neapsunkins.

X Šiems matams parapijos 

komitetan išrinkta: F. Pum

putis, S. Stoškus, A. Oškeliū- 

nas, P. Venckus, P. Gailius, 

B. Milius, J. Juraška, J. Lič-

31 d., 1930 m., lygiai 7:30 vai. 

vakare, Gimimo Panelės Šv 

mokyklos kambaryje.

MILDA
TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

i

RULTKUS
IYDEHTAKING CO.
P. B. Hadley Llc.

Koplyčia Dykai
MO West 18th Street

Canal 8181 A. |A,

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

METINĖS SUKAKTUVĖS
Mea sutei

kiam manda 
gų, draugišku 
patarnavimų
Patarnavimai- 

visose Chica 
gos dalyse U 
priemiesčuoee 
Grabai pigiai

net už |26 
OFISAS

8238 South 
Halsted St

Victory 4088 
SS

4424 Bo. Rockvvell Bt. 

Vlrglnla 1284

BRONISLAVA
JUNOKAITĖ

Mirė sausio 28 d.. 1930 m.,
2:60 vai. po pietų 13 metų am
žiaus. A. A. Bronislava gimė 
gruodžio 3 d., 1916 m., Chica
go. 111.

Paliko dideliame nuliudime 
motinų Sofiją po tėvais Žylius, 
tėvų Pranciškų, 2 seseri Valeri
jų ir Heleny Ir brolį Vladislo
vų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4401 So. 
Campbell Avė. laidotuvės įvyks 
Subatoj, vasario 1 d., iš namų 
8 vai. bus atlydėta į Nekalto 
Prasidėjimo šv. P. Marijos ba
žnyčių, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draUgus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Motina, Tėvas, Se
serys Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikts. Yards 1741.

Ketv. ir Pėtn. Sausio 30, 31 
“HALF WAY TO HEAVEN"

Dalyvauja Charles (Buddy) 

Rogers ir Jean Arthur.

14 metų amžiaus. Jisai buvo 

sulaikytas ir uždarytas ant 

Ellis Island. Bet per uolų pa

sidarbavimų ip-no P. Baltučio 

vaikinas tapo pali uos uotas ir 

ateinančio penktadienio ryte 

jau bus Chicagoj pas tėvelius, 

Kuzi mierų ir Marijonų Juraš

kos, 7252 So. Clairmont avė.

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Ser ir Ketv. Sausio 29, 30 
TOOTLIGHTS AND FOOLS’

Dalyvauja Colleen Moore, 

Frederiek Mareli ir Raymond 

Hacket.

Vitaplione Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

LAIKRAŠTININKŲ NAU
JŲ METŲ SUTIKTUVĖS

“Ryto” redakcija Naujus

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 

Graži Muzika

Visos narės kviečiamos at

silankyti, ir atsivesti nauju 

narių, nes yra labai svarbių 

kus, A. Kardelis, R. Yurkša, dalykų svarstymui.

J. Vikertas ir P. Liakas. Jo Valdyba.

Eminencija Kardinolas trusti- i_________________________

• • •
sais užtvirtino Adomų Oške- 

liuųų ir Petrų Venckų. Visi 

minėti vyrai yra energingi ir 

darbštus parapijonys. Tiki

masi, kad jie šįmet daug Metus sutikti pakvietė visų 

pasidarbuos parapijos naudai, dienraščių ir didesniųjų sa- 

X Šį sekmadienį, vasario 2 vaitraščių redakcijas su savi- 

vakare, rengiama parapijos škiais pas save. Atsilankė, be 

nųudai “bunco”. Išrinktos šeimininkų, kurie pasikvietė 

darbuotojos ir parapijos komi visus savo bendradarbius, ad- 

tetas uoliai darbuojasi. Visi ministracijų, ekspedicijų ir t. 

kviečiami atsilankyti ir sa- t., “Liet. Žinių”, “Mūsų Ry- 

,vo “laimę”Kišbandyt. tojaus”, “Mūsų Laik.” reda-

' X Porai savaičių iš Mun- kcijij nariai. Leono X salėj 

delein seminąyijos parvyko šeimininkai svečius vaišino, 

pas tėvus paviešėti klerikas griežiant muzikai ėjo šokiai ‘

J. Girdžiunas. ir t.t. 24 vai. prisiartinus “Ry jdos elektrlkInius ,alkrodžlus.

X Šv. Teresls draugija ren- to” red. p. ttactzevičius paša- | varčios tik ....................... ..............

giasi 'prie T>irmo Balio vasa,- sutikimui jurtai- i Ncstor johnson's visiems gerai ži-
rio 9 d., parapijos salėje. Ši kytų žodį linkėdamas, kad a- Į tal ........................................................................... is.bs
draugija nesenai susiorgani- tėjusieji metai butų geresni, j Atejk[te arba Telefonuokite Lafa- 
zavo. Prie jos "daugiausia ra- laimingesni, o dalyvavusieji ’ yette 4689. rristatom visur, 

šosi čia augusius moterys.

X Vasario 5, d. p. Lukšis 

parapijos svetainėje rodys iš 

Lietuvos judamus paveikslus.

Rap.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANCIONIS
Būtos vedėjas Bridgeport Palntlug 

ft Hardvrare Oo.. dabar perėmė visų 
bi>n} 1 savo rankas lr duos visose šio 
(ęlgnio šakose pirmos klesos patar 
uavlmų.

HARDWAAE PAINTS 
& WALL PAPER

Palnters & Decoratom
J. S. Ramanclonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

Tel. Victory 7241

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius

PorceUnis laikrodis kuris užtrauk- statau įvairiausius namus prieinama 
tas eina 8 dienas. Guarantuotas. La- kaina,
ba, de, ».puc«n.. Tik «... g CAUF0RNIA AyE

Taipgi užlaikome naujausios ma- l 
312.00 Telefonas ^Hemlock 5526
88.88

jojo linkėjimus papildė linkė 

darni laisvės teisėtumo, tei- • J. DERINGIS
4414 So. Rockwell St.

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

MORTGEČIAI-PASKOLOS

WEST SIDE ŽINIOS.

PAIEŠKAU Petronėlės 

'Šimkaitės, po vyru Petkus, 

j. 1922 metais gyveno: 219 No. 

’58tli Ct. Philadelphia Penn-

» f
——--------------------- 1 sylvania. taipgi paieškau

X Našlaitės sesutės Stanis- Jono Šimkaus. Pirmiau gyve- 

lava ir Ona Bagdonaitės, at- no Pittsburge. Patys ar apie 

mindflmoR savo motinėlės a. a. juos žinantieji praneškit, nes 

Onos Bagdonienės mirties me- turiu svarbų reikalų iš Lietu-

tines sukaktuves, pasirūpino vos.

kad Aušros Vartų bažnyčioje 

pereitame antradienyje miri

mo dienoje ir ateinančiame

JUOZAS MOZERIS,
1520 So. 49tli Court, 

Cicero, III.

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

tiltelis šviežių kiauši 
etų, sviesto Ir sūrių

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
TeL Boulevard 1189

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, Hl.

A. + A

S. M. SKUDAS
I.IETI’VIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia, dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

J. Lulcvičius
GRABORIITS IR 
BALSAM UOTOJAS
Pata rnnuju laido
tuvėse visose mie
sto lr miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halated 
8t. Chicago. Iii.

Tel. Vfrtory nft

SOFIJA GRYBIENĖ
(Po tėvais Rlmkaltė)

Negailestinga mirtis be laiko 
ištraukė iš šio pasaulio sausio 
26, 1929, vos sulaukusių 38
metų lĄnžiauH. Kilus iš Kėdai
nių ap., Josvainių par., Rasei - 
nų k. Paliko dideliame nuliū
dime vyrų Ir 2 brolius Anta
nų ir Jeronimų Rimkus, o Lie
tuvoj tėvų Ir dvi seserį.

Jau metai praslinko, kai 
mane mylimiausioji Ilsisi šal
toj žemelėj, o mano lludėsis 
dar nepraslinko ir nepranlinks, 
kol pae tave nueisiu.

Už a. a. Sofijos sielų pa
maldos Įvyks sausio 31 d. 8 
vol. ryte Nekalto Frasldėjlino 
per bažnyčioj.

Taigi prašau visų gipninių ir 
geraširdžių pažįstamų atsilan
kyti ir pasimelsti už jog sielų. 
Uš atsilankymų išanksto tariu 
ačiū.

Nuliūdus:
VYRAS.

STANISLAVA
ŽALIMAS

ro TĖVAIS RADAVICAITR 
Mirė sausio 28 d., 1930 m.,
2:30 vai. nakt. 37 metų am
žiaus. Kilo iš Raseinių apskri
čio, Kaltinėnų parap., Radvlš- 
kių kaimo. Amerikoje išgyveno 
22 metu.

Paliko dideliame nulludimo 
vyrų Kazimierų. 2 dukterį: E- 
mllijų ir Rozaliją, brolį Ipoli
tų, Svogerkų Rozaliją Radavl- 
čienę ir gimines, o Lietuvoj 
neneria ir brolius.

Kūnas pašarvotas 1410 So. 
49 Ct Cicero, Iii. Laidotuvės 
įvyks Subatoj, vasario 1 d., iš 
Eudeikio koplyčios 8 vai. bus 
atlydėta | Šv. Antan o parap. 
bažn y f lį, kurioj Įvyks gedulin
gos pamaldos už vollonės sie
lų. Po pamaldų bus nulydėta j 
Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tam u s-mos dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Vyras, Dukterys,
Brolis lr Giminės.

laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikls. Yards 1741.

LIETUVIŲ VALANDA
RAS NEDĖLDIENĮ

Iš Stoties
WCFL 970 Kilocykles

Nuo 1 iki 2 po pietų

Iš Stoties
WHFC 1420 Kilocykles

Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite 

Šiuos ProgTamus Rengia

JOS. F. BUDRIU, Im.
3417-21 So. Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705
I

MARQUETIE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

zuksinių ir sida- 
ortnių daiktų, vė
liausios mados r»- 
dio, pianų rolių, 
rekordų lr t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8888

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 1 vienų dienų 
Perkame real estate kontraktu* 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 8500,000 84 
8804 80. KEDZIE AVENUE 

TOL Lafayette 6738-6718

SKOLIN AM 
PINIGUS

$100 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių

J. NAMON & CO.
2418 W. Marąuette Road
Arti TVestern Avė. 

Telefonas Groveliill 103S

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, parnpinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per 

paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 

liudija musų teisngnmų. Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 

mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam fin

tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit i ofisų: 

2621 W. 71st St., Hemlock 0867 Res. Grovehill 1680


