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Penkeriems Metams Laivynų Sutartis

BOLŠEVIKŲ KARAS SU KAS YRA NAUJA ISPANI-
KINIJA JOS VALDŽIA

DARBINAS, vas. 1. — Ka- MADRIDAS, vas. 1. — Kas
ro šmėkla išnaujo slenka ant per viena Ispanijos valdžia,
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‘ Mums praneša, kad Jean
Moreas vardo dovana 5,(KM) li-

• tų sumoje paskirta šiais me
tais rašytojui Pliileas Lebes
gue už jo du veikalus “Prė- 

I sagls” ir “Fene tre ouverte 
’ sur le monde.”, ’
j dūri sustatė buvo kaip pir- 
įmininkas Henri Rėgnier, na-

Turimomis žiniomis, Vilka 
viskio “Žiburio” gimnazija iš 
“Žiburio” /lr-jos perima lai- 
kvti vvriausvfoė. . “R.”

KARO ATTACHE LAT
VIJAI

Generalio štabo pulkininkas
Iriai AllTed Poizat, Sylvain, Jakutis paskirtas karo attachė 
j Andrė Fontaine, Emest Prė- Latvijai, Estijai ir Suomijai 
I vost, Paul Valėry, Andrė Du- su rezidencija Rygoj. Ligšioli- 
mas, Marcei Conlon, Paul, uis karo attachė pulkininkas 
Fort ir Sėbestian Charles Lo-1 Giedraitis atšaukiamas i -šta- 

“R.”,.................. , , Šis vaizdas nuimtas iš orlaivio. Atvaizduojama, kaip minių minios katalikų ren- co#l^e‘ pkdeas Lebesgue ynvbų.
Mandziūrijos plotų. .dar nepaaiškėjo. Tik vienas į kag. • į^įĮrnjngas pamaldas Luneta stadiume, Maniloj, Eucharistinio Kongreso laiku. ^ek didelio talento kaip ir —

Rytinį geležinkelį M audžiu-; dalykas tikrai žinomas, kad ji §is Kongresas įvyko praeitais metais. tiek Pat didelio kuklumo poe-
----  ■ ..... ....... -*? tas, kritikas ir filologas. Jojorijoj išnaujo tvarko bolševi- yra stipri karaliaus sosto at- 

kai. Bet Kinijos tautininkų raina.
valdžia Nankinge atsisako Naujų ministerių kabinėti} 

pripažinti kituomet Chabarov- sudaro liberalai ir monareliis- 
ske ant greitųjų pasirašytų tai. Tad karaliui negali būt

PERKELTI SAHAROS 
KAREIVIO-KUNIGO 

PALAIKAI

paliaubų protokolų.
Anot žinių, bolševikų kariuo

menė Siherijoj ir vėl ruošia
ma. Matyt, ji išnaujo puls 
Mandžiūrijos plotus, jei Ki
nija, einant protokolu, neno-

baimės netekti sosto.

ISPANIJOS NAUJOS 
VALDŽIOS TIKSLAI

ALGIERS, Šiaurine At’ri- 
ka. — Anais metais Saharos

I
i tyryne tų plotų žiaurieji ma- 
'gometonai nužudė katalikų mi- 
* sionierių kun. Karolį de Fou-

CHICAGOJE
DUODA 10 MILIONŲ 
f DOLERIŲ

NARAS IŠTRAUKTAS 
NEGYVAS

MADRIDAS, saus. 31. —icauld, gars-ų tvryno kareivį- 
rėų stoti į taikos derybas su Ispanijos naujos valdžios sva- tyrininkų-kunigų. Jo palaikai 
Maskva. jrbiausi tikslai yra šie i Vi£<T- Jh'.vo palaidoti atvienėtoj vie-

Savo ražu Kinijos valdžia.ulis prieinamomis priemonė- toj. Surasti ir garbingai per- tojus 
nemano pasiduoti. Ji taipat j mis apmalšinti šalį, kuri šia- J Kelti kitur, Tamanrassete, kur j 
ruošiasi karan su bolševikais

Cbicago vidumiesčio būtų 
savininkai, kurie vra susior
ganizavę, miestui skolina 10 
milionų dolerių apmokėti j>o- 
licijų, gaisripinkus ir kitus vi-

RUSIJOS DARBININKŲ 
TARPE GIRTYBĖ

Gubernatorius reikalauja poemos perimtos savo gimi-
pinigų nės, kurios jisai niekad neais- Mnwwitr iz .. i

Gubernatorius Enimerson leidžia, meile. g.() 31 _ j Outardes upę,
reikalauja, kad Cook apskri- Gimęs Neuyille Yault »od- Outardes Falls, už 200 mai- 
ties nekilnojamų savasčių pe- žiuje lieka prisirišęs prie sa- ]ių nUQ Quebec miesto> praeį. 
rtaksaviinas būtų paskubintas, v<> ^mės maitinto.jėlės. Jis y- f}} pįrmadienį įleistas naras 
kadangi valstybei yra reika- ra valsčiaus viršaitis ir savo apžiūrėti užtvankos pamatus, 
lingi pinigai. Iš šios apskri- patsai savo jėgomis di- yandno 1)aisiai Saltes 2o pė

dų gilumoje naras nuo kopė
čių paslydo ir pakliuvo me
džių tarpan kai į kokias žny
ples. Kitų narų jį gelbėti ar
ti nebuvo. Prisiėjo pagel bos- 
šauktis iš toli. Praėjo 70 va
landų kol naras kai kaulas
sušalęs ištrauktas.• »

Tai buvo jaunas danas Pe
ter Trans.

ties valstybė jau du metu ne- r^>a
gavusi mokesčių.

Tuo reikalu turėta konfere-
' suonienei reikalingus tamau- ncįįtl SteVeiis viešbuty:

ndie daug nerimsta ne vien,ant kapo pastatytas laikinas į 
prieš gyvuojančių betvarkę, į paminklėlis. Praeitų metų pa-'

Suimta penki
FILIPINIEČIŲ PROTESTAI

bet ir prieš pati karalių. Po baigoje Baltieji Tėvai mirio-: Arti C,'Ptal eržer0 ! MANILA eane. 31. - Pili-
to o-rnyinti Sulini «nnn lrnn«ti i..................... i -i ūkv sausieji MeHenrv apskri- tumi salose keliami protestaito gruzinu sanai senų koiisu-(menai mirusio palaikus paga- . J .. . . . .; . » .. . .

MASKVA, vas. 1. — Rusi
jos darbininkų tarpe labai pli
nta girtybė.

Kaip čia, taip kituose mie-į 
stuose darbininkai nepasiten-J 
kiną bolševikų valdžios gami
nama “kazionnaja.” Žmonės ' 
perka ir maukia denatūruotų 
spiritų, kas naudojama švie
sai ir automobiliams. Dauge
lis žmonių tuo spiritu užsi
nuodija, daugelis netenka a- 
kių, įgauna nepagydomas li
gas.

tucinę tvarkų, kada įsitikinta.
kad diktatūra 
pavojinga.

pačiam sostui

IŠ KARO LAIVYNŲ 
KONFERENCIJOS

liau iškilmingai perkėlė į sa
vo misijų El-Golea, tam pa
čiam tvryne

• ties puolėjai suėmė penkis vy- prieš Amerikų. Ateinantis se
rus, kurie ten rengės gaminti kmadienis paskirtas kaijio 
alkoholį. Rasti visi tai garny-j “pažeminimo diena.” Visoj

L... . ,... į bai reikalingi įtaisymai ir pe- šaly ruošiamos specialės paŠis iškilmingas perkėlimas I . ” •, 1 į • 1 1

nuo pradžios ligi galo nufil
muotas, ty. pagaminti kruto- 
mieji vaizxlai, kas bus rodoma ■ 
Francijoje ir kitose šalyse.

Kun. K. de Foucauld buvo suėmė

nkios tonos cukraus

I Prisipažino plėšimuose
Shakespeare stoties policija

LONDONAS, vas. L — Ka 
ro laivynų, konferencijoje se-. 
ka privatiški pasitarimai. De 
Racijų noriai daugiausia a-'^męs 1858 ">• P'>- «!>•«"» atlikę kaliojikų pla-
žimti visokiais pokyliais, va-eJ° iS f™""™! žunų, daugiausia ' - -......
karais ir kitomis pramogomis, iSaT0 J»';riatvo jis nuėsto daly 

praleido kareiviaudamas. Ta
rnavo ketvirtajam uzarų pul 
ke MorokoJ. Tuo laikotarpiu

maldos.
Tas iškilo, kada andai Ka

lifornijoj baltieji iškėlė kovų 
filipinieėiains darbininkams.

keturis vaikėzus. Jie

siaurinėj

5 MILIONAI DOLERIŲ 
DARBAMS

Raštams paveda naktis. Tai 
yra tikras valstiečio poeto ti
pas. ;

Pliileas Lebesgue supažin
dintas su Lietuvos reikalais 
poeto Balmonto, kuri jisai la- 

i bai aukštai vertina, pernai 
žiemų buvo padėjęs lietuvių J 
spaudoj atvirų laiškų, kuriuo1 
jisai atvirai stojo lietuvių pu
sėn. Lebesgue mokosi lietuvių 
kalbos, jų didžiai vertinda
mas.

i Prie šios malonios progos 
,“Ryto” redakcija taip pat 
pareiškia didelio džiaugsmo, ’ 
matant šį savo draugų pager
biant ir linki jam jo kūryboje :

RABINAS AUKŠTINA 
ŠVENTOJO TĖVO 

ENCIKLIKĄ

Amerikos delegatai iškelia 
reikalavimų, kad karo laivy- 

sutartis būtų

1.

Vietos valdžia gyventojams j nų mažinimo sutarus mitų jjg buvo atsišalinęs nuo Baž- sirgęs netikėtai mirė detekti- 
žymiai suvaržė to nuodingo padaryta penkeriems metams.1 nyėjos, Įdėjęs iš kariuomenės vas A, J. Healy. Policija ve 
spirito įsigijimų.

KOMUNISTAI DEGINA 
IKONAS

MASKVA, vas. 1. — Ut- 
viipinske‘( ?) komunistai sude
ginę galybes ikonų .(stačiati-

NE\V YORK, saus. 31. — 
Žydų rabinas Dr. Jaeob Katz, 
anų dienų kalbėdamas į savo 

'kongregacijų, aukštino Šven
tojo Tėvo Pijaus XI encikli-

1 ką apie jaunimo auklėjimų.
RPOI VII NIIIIF i Tarp kitko ps PareiSkė’ kad 
BRULIb VlLfNHJJL enęikliko8 žodžiaį turį h-t

■ o - , , ttm • • • į ir žydanis įkvėpimu, kaip jie Sausio 3—.) d.d. Vilniuj i-l . , . . fj;.
, ,T.. . . ... . privalo savo jaunimų auklėti.vvko \ diliaus vaivadijos vai-.

pasisekimų. R.’

SYDNEY, Australija, vas.' 
— Australijos federalė va-:

KĄ VEIKIA VOLDEMARO

Mirė detektivas
. ..... .. „ _ __  ldžia paskyrė 5 milionus do-Savo namuose porų dienų t ; . .

Sakoma, kitos valstybės su g-ryžo Bažnyčion ir įstojo se- da tardymus

lerių įvairiems darbams, kad 
tuo būdu sumažinti šaly ne
dailių.

tuom sutinkančios.

ATRASTA ŠALMAS IR 
PIRŠTINĖS

minarijon. Po įsišventinimo 
I kunigu išvyko j Saharos ty- 
1 rynų niisionieriautų tarp ma- 
gometonų: Tenai jis gyveno

Ieškomi MItchell’io 
žmogžudžiai

Policija naudojasi visomis

~7~

DVI AUKSO GįSLOS

NOME, Alaska, vas. 1. — 
Iš šiaurinio Priežemio prane-

kių paveikslų), surankiotų dau iĄa» žuvusio lakūno Eiel- 
giansia iš namų. son ir mechaniko Borland la

vonu dar nesurastu. Sniegas 
atkasinėjamas. Atrasta lakū
no šalmas ir pirštinės.

SCRANTONO VYSKUPAS 
VATIKANE

ROMA, vas. L — Šventasis 
Tėvas vakar nūdienei jon pri
ėmė Scrantono vyskupų O’Rei- 
ll v.

18 JŪREIVIŲ NUSKENDO
LONDONAS, šaus. 31. — 

Arti Corfu salos, į vakarus 
nuo Graikijos,’ nuskendo lai
vas Molą. Žuvo 18 jūrininkų.

NENORI PALEISTI 
SALOS

LONDONAS, saus. 31. — 
Kipro salos, Tarpžemių jūroj, 
gyventojai reiškė noro arha 
atsimesti nuo Britanijos ir 
prisijungti Gra iki jon arba 
gauti kokių nors nuosavų val
džių. Britanijos valdžia tam 
priešinas.

tyrininko gyvenimu, ty. atvie- jai prieinamomis priemonėmis 
nėjime. J susekti žmogžudžius, kurie a-

1926 metais Romoje iškel- nų vakarų nužudė Checker 
tas jo šventas gyvenimas ir Taxicab Co. iždininkų B. .T., 
imta darbuotis jį beatifikuoti,! Mihebell ir vežėjų Glenn Jnek-, 
ty. paskelbti Bažnyčios palai- son.
mintuoju.

P IK TEN IX, Ariz., saus. 31. 
Dviejose Arizonos valsty

bės vietose susekta dvi aukso

sėių tarybų suvažiavimas, į 
kurio prezidiumų, tarp kitų, 

i kaip praneša “Dziennik AVi- 
lenski,” buvo išrinktas Pr. 
Voldemaras, prof. Voldemaro 
brolis. Suvažiavime svarstyta 

.sunki ūkininkų būklė ir admi-

MUSSOLINIO GIMINAITIS

i . . , , .nistracijos patobulinimo klau-1 . . .naugių gislos. Tombstone ka-i . _ / , I (pusbrolis).. ’ , • . , 'sunas. Be to, skaitvta eile ro-
svkloje, sako, aukso gisla e- „• ,feratų.

NĮLES, O., vas. L — Čia 
plieno dirbtuvėse jau ilgi me
tai dirba paprastu darbinin
ku Dominic Mussolini, Itali
jos diktatoriaus giminaitis

šauti naugėmis turtinga.
R.’

ATLANT1KE BAISI 
AUDRA

Mažinamas darbininkų 
skaičius

SUIMTA 6 ĮTARIAMI

AI,BVQUERQUE, N. M., 
saus. 31. — Sandia kalnuose

PATVIRTINO MIRTIES 
BAUSMĘ

Vyr. tribunolas patvirtino’ 
kariuomenės teisino sprendi- į 
mų komunistų Kontauto ir

PLYMOUTH, Anglija, sau- jmliuosuoti 49 tarnautojus ir dėjėįs}- Suimta 6 įtariami vy-1 Kučinsko byloje. Pernai ka- 
sio 31. — Iš Amerikos atplau-. darbininkus. rai. riuomenės teismo jie buvo nu-

Chicagos vakarinių parkų svaigab}- gnmintojai ir pirk- 
komisija išsprendė iš darbo liai nužudė vienų šerifo pa

ke keleivinis . laivas Paris. 
Daug nukentėjo nuo audrūs) 
Atlantike. Keliolika žmonių1

teisti mirti. Kadangi, kiek te
ko patirti, nuteistieji paduoti 
malonės prašymų Valst. Pre
zidentui atsisako, tai mario

Pasitraukia komisionierius j URBAN A, III., vas. L —
Am. J. Valstybių komiaio-.Illinois Universiteto studentų 

sužeista, daug baldų laive su-į nierius J. R. Glass pranešė, tarpe iškilo skarlatina. Apie 
gadinta. Bangos laivų kai va-.išeinąs iš federalės tarnybos 30 studentų ir studenčių atvie- padaryti kalt. gynėjas adv.
ltį blaškiusios. Chieago j. nėta. 1 Stankevičius. 9 9

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Išdalies debesinotai 
ne taip daug šalta; vakar že
miausia temperatūra (ryte) 
buvo 10 1.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 109 litų . $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.871 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 13.98 
Italijos 100 lirų 5.23 
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.911

f
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M KLAUSIMAI

KELIONĖ Į LIETUVĄ PER ROMĄ.

A. L. R. Federacijos centro valdyba ga

lutinai jau nutarė organizuoti maldininkų ke

lionę į Romų. {Susitarta su Navigązione Ge- 

nerale Italiana laivų kompanija. Sutarta iš 

Nęw Yorko išvažiuoti gegužės mėnesio 17 d.
idžiuliu laivu Roma, kuris plaukia tiesiog į 

Neapolį, o iš Neapolio į Romų sausžemiu ke

lionės belieka tik keletu valandų.

Kaip žinoma ^pernai buvo Šv. Tėvo jubi

liejiniai metai. Tukstančiai žmonių iš visų pa

saulio kraštų aplankė Romų ii- Popiežių. Ne

atsiliko ir Lietuva. Praeitų vasarų Romų at

lankė apie šimtas Lietuvos maldininkų, ku

riuos Šv. Tėvas labai maloniai priėmė, be galo 

prielankių kalbų pasakė ir savo palaiminimų 

suteikė.

Kadangi Šv. Tėvo Pijaus XI jubiliejus y- 

rą pratęstas iki šių metų liepos mėnesio, dėl 

to ir Amerikos lietuviams katalikams pasi

daro proga jubiliejumi pilnai pasinaudoti, ap

lankant Šv. Tėvų, pamatant amžinųjį miestų 

— Romų ir kitas žymesnes Europoje vietas. 

Kitos panašios progos negreitai susilauksi

me. s, ‘

Šie metai yra Vytauto Didžiojo įlietai.^ 

Lietuvoje šių vasarų įvyksta visa eilė iškil

mių — Dainų diena ir t. t. Be abejo, daug 

kas iš mūsų važiuos Lietuvų aplankyti. Dėlto 

daugelis kelionėn pasirengusių, viena kelione 

du svarbius jubilieju atatankamai paminės, 

Popiežių ir Romų pamatys, saviškius Lietuvo

je aplankys ir per visų Epropų pervažiuos. 

Kelionės išlaidose nedaug skirtumo tesusi-da- 

rys. Kelionė laivu į Neapolį tas pats, kų ir į 

Klaipėdų, o iš Romos į Kaunu gelžkeliu, an

tra klesa, $29.75, trečia $18.35. Taigi, važiuo

jantiems. Lietuvon, yra pilniausio išrokavimo 

prisidėti ir prie šios maldininkų kelionės. Juk 

tas pats išsi rengi mas, o proga labai reta tuo 

pačiu kartu daugiau pasaulio pamatyti.

Yra dar ir daugiau dalykų, kurie kalba 

už tai, kad prisidėjus prie šios kelionės į Lie

tuvų per Romų. Nežiurint to fakto, kad Ame

rikoj lietuviai katalikai yra gerai organi

zuoti, turi tieki daug bažnyčių, mokyklų ir ki

tokių katalikiškų įstaigų pastatę, tačiau Ro

moje, t. y. pas Šv. Tėvų nedaug tėra žinomi, 

nes čia nei savo liet. vyskupo turime, nei esa

me darę pastangų kuomet nors organizuotai 

Jo Šventenybę aplankyti. Tat, reikia sveikin-Į 

ti mūsų Federacijų, kad ji pasiryžo mus tin-j 

kainai Šventųjam Tėvui užrekomenduoti.

Smulkmeniškų informacijų klauskite Fe

deracijos centro valdyboje, ar liet. katalikų 

laikraščių redakcijose. Šios kelionės organi

zavimo centras yra prie “Draugo” Redakci

jos.

MOKYKLŲ KLAUSIMAS LIETUVOJE.

“Mūsų Laikraštis” savo vedamųjani 

straipsnyje sako:

Trys katalikiškos mokyklos jau suvals

tybintos. Kodėl ? — Viena iš priežasčių nuro

doma, kad privatinėse mokyklose varoma po- 

• litika, partinė agitacija. — Kas yra toji poli- 

f tika, aiškiai niekas nepasako. Pamėginkim 

dėl to pažiūrėti, koki darbai galėtų būti leis

ti, kokį turėtų būti draudžiami mokykloj.

Ar mokiniams gali būti leista susirinkti 

ne pamokų metų ir pasikalbėti, pasiginčyti, 

kaip sąvo vdlia užgrūdinti, kaip miklinti įvai

riais samprotavimais savo protas, vaizduotė ? 

— Ne tik galima leisti, bet reikia ir skatin

ti, nes vaikai to į mokyklų ir leidžiami.

DRANGAS

PATIKTUVĖS A. A. ARKIVYSKUPO J. MATULEVIČIAUS,
UNION STOTYJE GRAND RAPIDS, MICH.,

LIEPOS 8 D., 1928 M.

Šeštadienis, Vasario t, 1930

Nuo kairės dešinėn pusėn stovi: Kun. J. Mačulionis, Mari

jonas; Kun. J. Lipkus; Arkivyskupas J. Matulevičius; A. Vai

vada; J. Kaiuan, J. Slavickas; J. Kvietkauskas. Antroje eilė

je, nuo kairės dešinėn pusėn stovi: J. Kurant, A. Blaškis; Prie

šakyje su gėlėmis stovį nuo kairės dešinėn pusėn: S. Grigaliunai- 

tė, L. Reklaičiutė.

automobilių pramonėje taip, 

ikad mašinos kas metai ne vien 

i gerinamos, bet jas galima dar 
ir pigiau parduoti.

Atvirkščiai yra yra su na- 
I . j j
mais. Namų statymas kaskart 

darosi brangesnis ir paties dar 

bo kokybėje yra mažai pažan

gos. Tai dėlto, kad šioje pra

monėje nieko neveikiama mok 

slų ir išradimų klausimais, 

į Anot Dr. Keppel, namų sta

tymo pramonės mokslas visus 

laikas neliečia ir dėlto namai 

nėra kaip reiktų gerinami sa

vo kokybe ir didžiumai dar

bininkų, kurie turi mažo ištek

liaus, neprieinami.

Į Štai ir yra puiki dirva fi- 

; lantropams, kur jie labai tin

kamai ir naudingai guli panau 

doti savo turtų perteklių. Gy

venamieji namai turi but mok 

įsliškais pagrindais gerinami 

; ir turi but pigesni.

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
NAMŲ STATYBOS KLAUSI

MAS.

Skaitykite ir platinkite mėne

sinį mokslo, blaivybės ir 

sveikatos laikraštį

“SARGYBA”

KAIP GAMINAMI ŠIOJ 
ŠALY ĮSTATYMAI.

,mo. Kol tas neatsiekta jis pa 
■silieka vien projektu, bet ne. i 1

j J. Amerikos Valstybėse vi-į 

Ar mokiniams katalikams leistina nagri-.sus federalius, ty. visai šaliai,'juose Kongreso rūmuose pirm 

nėti religijos klausimus? — Katalikų Bažny- įstatymus gamina Kongresas, galutino pravedimo tris kar

čia visados savo nariams liepia stengtis sa- Kokio-nors įstatyiūo pagami-Į tus svarstomas. Kada Kon- 

vp tikėjimo tiesas pažinti. 'nimui Kongreso bile vienas na greso rūmai balsų didžiumom

Carnegie Fundacijos prezt , “Sargyba” skaitydamas Ta

lentas Dr. Keppel savo meti- sį šiuos skyrius: 1) Mokslo
'istatvmu niam raporte iškelia didžiai ' populiurizacijos ir visuomenės

Kiekvienas įstatvmas abie- svalbl* klausimiL Jis Pareiž’ klausimų, 2) blaivybės, 3) ri
kiu, kad gyvenamieji namai kio, 4) sveikatos, 5) gydyto- 

kiekvienai šeimynai yra rei- jo patarimų, 6) advokato pa- 

kalingi. Štai visoj šaly darbi- tarimų, 7) apžvalga (politikos

mukai raginami įsigyti nuo- visuomenės kultūros ir ekono- 

avus namus. Bet kaip ir ko- mijos gyvenimo), 8) priešal- 

galima tas Uolinis judėjimas (Lietuvoje 

be- ir užsienyje), 9) Knygų pa- 

tad saulis ir 10) Įvairenybės.

inkia naudingu, tuojaus pavedamas,rai run auimi i iv uienų. um . - - L‘susi . “Sargyboje” rašo: vysk.
J : . . . . •• , • i , • • • + : rastu koki-nors filantropai, .. ,, . „

atatinkamam komitetui > spręs- Jis atsisako patvirtinti, tai i / v .... M, Reinys, prof. P. Kuraitis,
I . _ . . .. . v , • • . Ikurie galėtų pašvęsti milionus . r
ti. Jei komitetas atranda,’gruziną Kongresui Įstatymą » ydunas, kair. J. Tumas prot.

kad bilius yra naudingas,;ir paduoda savo nepat\iltini-j_ . f lvemtsis, dr. M. Peckauskai
tė, dr. A. Gylys, dr. jur. Rau- 

linaitis, agr. Valatka, dr. K. 

Pakštas, dr. D. Juška ir kiti.
tur, lt, i i 11 •» « » » •»» , « •» * % •■*£«■*«> <i«

lei bilius rašo. Tam tikslui reikalinga 
vedamos 1 dvi trecdalys Kongreso atsto-

Ar katalikiškoj mokykloj mokiniai gali bū-'.rys patiekia taip vadinamų!projektų praveda, tada siun-'.J’

kuopelės

politika. „
O ar leistina mokiniams streikuoti? Ar

leistina juos kurstyti prie streiko, raginti ne 

klausyti mokytojų, o per juos ir tėvų, nes mo 

kvklos vadovybė atstoja vaikams tėvus?

Ne. Jeigu dabar vaikai bus įdrąsinti pakelti 

savo balsų prieš mokyklos teisėtų vyriausybę, i' *baPusaai s'ulfdo. 

jeigu jie bus sugundyti ne tik jos neklausy- radauę sva,^usi 

ti, bet net veiksmu pasipriešinti nustatytai | ^a^os diskusijos už ir pi ieš j vų balsų.

I- , , • lmoksliskiems tvnhėjimas, ko-vra naudingas,; ir paduoda savo nepatvntini- . . •
:. , I • v z, »• , + i-,'kiu budu atpiginti gvvenamų-am reiškia savo i palankumo nio priežastį. Grąžintų tokiu

—” . v , . . , , • , • i „„ jų namų statymų.:ir gruziną kongresui. Komite- budu įstatymų kongresas ga-< • v .

— i v. , .7. • i ! Jls nurodo, kad štai auto-to grųzinta bilių Kongresas lr pravesti be prezidento pa-| .f I „ .... mobiliu pramone moksliskais
pagrindais vedama. Delko gi 1930 m. “Sargyba” kaštuo- 

namų statymo pramonė nębų- Ja metams tik G litai, pusei 

lų tokiais pat pagrindais ve- metų 3 litai.

bet jei Raitais piezidentas f]ajna j jjeĮįnjaį skaitytojai gaunatvarkai, kurių yra pati švietimo ministerijai

patvirtinusi, tai į kų toki vaikai išaugs? Pa-i Kada. bilius priimtas
pratę iš mažens neklausyti mokytojų, vaikai jo autorius ar gal kas kitas1 (ia aut šalies — į 10 dienų jo v. v ; v . .

•• • •• >v.. .v . , . . . . ' .v it- • Isiandie. uz automobiliu uzmo-,11 mieiijos oineių.pradės neklausyti ir tėvų, o išėję is gimnazi- atstovu turi pagaminti ista-,nepasiraso arba Kongresui! j .
• • v i • •• 1 I v i -4-i ka toli pigiau, negu buvo mo-;jos pasipnesins, kai jiems nepatiks, ir pa- dymui projektų. Projektas yra negrąžina, tokiam atsitikime . .

čiai valdžiai, teisėtiems jos įsakymams. Kų kaipir įstatymas, tik jis rei- tas įstatymas yra jau nerei- Lėję» pinn kelerių metų. Moks Namai “Sargybos” adminis- 

pasisėsi — tų ir piausi.

Tai jau bus politika. Tokiai politikai 

mokykloj ne vieta. Ir švietimo ministerija 

turėtų tokiems politikavimams visu griežtu

mu kelių užkirsti. Bet kas daroma? — Mo-

tada!jam prisiųstą įstatymą pade- Perkųs automobilių žmogus l;riedM “Laimės kalendorių’

Adresas: Kaunas, Liaudies

kalingas Kongreso patvirtini-1 kalingas prezidento parašo las ir išradimai pritaikoma tracija.

net pašaliniai žmonės juos kursto streikuoti. 

Tėvai vaikus siuntė mokytis ne streikuoti ir, 

tur būt, nė vienas, nesuagituotas, nepadėko- 

kiniai ne tik nedraudžiami nuo netvarkos, bet j tų tokiam savo vaiko agitatoriui.

Mokykla kaip tik ir turi žiūrėti, kad vai-Į — Septynioms ligoninėms

Į kai išaugtų klusnūs tėvams. Bažnyčios įsaky-Turkijoj vadovauja moterys

į manis. teisėtiems vyriausybės parėdymams. — vyriausius slaugės iš Jkus- 

i * * •
i To ypatingai Katalikų Bažnyčia ir nori. trijos R&udonojo Kryžiaus.

Michajil’as Jurjevič’as Lermontovas.

(Tųsa)

Arkliai jau buvo pakinkyti; varpelis 

tarpais skambėjo po lanku, ir tarnas jau 

du kartu buvo priėjęs prie Pečorino i>ra- 

neati, kad viskas paruošta, o Maksimas 

Maksiuiįčas dar nepasirodė. Laimei Pečo- 

rinas buvo nugrimzdęs užsimųstyme, žiū-

Į* < < *
rėdomas į mėlynus Kaukazo dantvkščius, 

iv, rodosi, visiškai neskubėjo kelionėn. 

Aš priėjau pi ie jo.

— Jeigu jūs panoivsite dar truputį 

į palaukti, — tariau aš, — tai turėsite ma

lonumo pasimatyt su senu prietelium...
— Ak, tikrai! — greitai atsakė jis.

Man vakar sakė; bet kurgi jis.
— Aš atsisukau į aikštę ir pamačiau

Maksimų Maksimičų bėgantį iš visų jėgų...
Po kelių minučių jis jau buvo šalę mūs

jis vos galėjo alsupti; prakaitas lietum
ritosi npo jo veido; šlapios striuogos ži- 

ak i * * *• .
lų plaukų, išsprūdę iš po kepurės, prilipo

prie jo kaktos; jo keliai drebėjo... Jis no- mų tvirtovėje? Puiki šalis medžioklei!, 

i rėjo pulti Pečorinui ant kaklo, bet tas J Juk jūsbuvot baisus mėgėjas šaudyt.. 

1 gana šaltai, nors su džiaugsminga šypse- 1 O Bėla?...

na, ištiesė jam rankų. Štųbs-kapitonas mi- i Pečorinas tik nubaio ir nusigręžė.,
nutei sustingo, bet paskui godžiai pastvė- ! — Taip, atsimenu! — pasakė jis

rė jo ranka abiem rankom: jis dar nega-. 

Įėjo kalbėti.

— Kaip aš džiaugiuoa, brangus Mak

sime Maksimičai. Na, kaip jūs gyvuojat?

— tarė Pečorinas.
— O tu? o jūs?,.. — sumurmėjo su 

ašaromis akyse senulis... Tiek metų... tiek 

dienų... Iš kur tai ?...

— Važiuoju Persijon — ir toliau...

— Nejaugi tuojau!... Tik palauki bran 

giausias... Nejaugi tuojau atsikirsim?.. 

Tiek; laiko nesiniatėva...

— Man laikas, Maksime Maksimičai,

— bnvo atsakymas.

— Dieve mano, Dieve mano! Ir kur

gi taiip skubat?... Aš tiek norėčiau jums 

pasakyt... tiek išklaust... Na, kų? pasi- 

liuosąvot?.. kųip?... kų beveikiate?...

— Nuobodžiavau! — atsakė Pečori

nas šypsodamasis.

veik tuo pat metu dirbtinai nusižiovavęs.

Maksimas Maksimičas ėmė jį įpra- 

šinėti pasilikti su juo dar bent porų va

landų.

— Mes puikiai papietausime, — kal

bėjo jis, — aš turiu du povus; o kacliati- 

niškas čia puikus... žinoma, ne tai, kas 

Gruzijoj, vienok geresnės rūšies... Mes 

pasikalbėsim... Jūs man papasakosit apie 

savo gyvenimų Peterburge. A?..

mis... Netaip aš maniau su jumis susi

tikti.

— Na, gana, gana! — tarė Pečorinas 

' draugiškai. jį apkabinęs. — Nejaugi aš 

ne tas pats? Kų daryt?... Kiekvienam sa- 

; vo kelia*... Ar pavyks dar susitikti —

I Dievas žino!...

Kalbėdamas tai, jis sėdėjo ratuose 

i ir vežėjas jau pradėjo taisyti vadeles.

— Palauk, palauk! — staiga sušuko 

Maksimas Maksimičas, nusitvėręs už ve-

pelio skambėjimo, nei vežimų bildesio ak

menuotu keliu, vargšas senelis dar stovė

jo toj pačioj vietoj giliai užsimųstęs.

— Taip, e:— tarė jis, galop, stengda

masis priimti ramių išvaizdų, nors koktu

mo ašaros tarpais žibėjo, ant jo blakstie

nų, žinoma, mudu buvova prieteliai, 

bet kasgi jam brangu manyje yra? Aš 

neturtingas, be aukšto laipsnio, na ir 

'metais jam nepora.... Štai koksai frantas 

jis tapo, kaip vėl pabuvojo Peterburge...

žimo durelių. — Visai bučiau paiuiręs... i Kokis vežimas!... tiek krovinių... ir tar
pas mane pasiliko jūsų popieriai, Grigo- Į nas toks išdidus.
rijau .Vleksandrovičai... Aš juos valkioju į šie žodžiai buvo ištarti su ironiška

Ai
savim... maniau jus rasti Grusijoj, o

i štai kur Dievas davė pasimatyt... Kų man 

— Tikrai, aš neturiu kų pasakot, j jaig daryti?... 

brangus Muksime Maksimičai... Vienok

pasiiikit sveiki, man laikas, aš skubu... 

Dėkoju, kad nepamiršot, — pridūrė jis, pa 

ėmęs jį už rankos.

Senukas sutraukė antakius... Jis bu

vo nusiminęs ir piktas, nors stengėsi tai 

paslėpti.

— Pamiršt! — sumurmėjo jis, — Aš

— O pamenat mūsų gyvenimų — būvi- tai nepamiršiu nieko... Na, Dievas su ju-

— Ką norit! — atsakė Pečorinas. — 
i Sudiev...

— Tai jūs Persijon? (.) kuomet sugrį- 
šit?.., — šaukė paskui Maksimas Maksi- 
mičas.

Katei jau buvo toli; bet Pečorinas 
padarė ženklų, kurį galima buvo išreikšti 
šiuo būdu vargu! o ir nėra ko!

Senai jau nebebūvu girdėti nei var-

šypsena. — Pasakyt, — tęsė jis, atsikrei

pęs į mane, — na, kų jūs apie tai manot ?... 

Na, kokis biesas jį neša dabar Persijon!... 

Juokinga, dievaži, juokinga!... Juk aš ir 

visuomet žinojau, kad jis vėjų žmogus, 

kuriuo negalima pasitikėti... O, tikrai, 

gaila, kad jam teks kvailai baigti... O 

ir nebegaliam kitaip!... Jau aš visuomet 

sakiau, kad nebus gera su tais, kurie se

nus bičiulius pamiršta!...

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
K. Dineika bijo, kad dubi-ane, tani tikro amerikonišku-1 darbščių, drųsių. aktyviu žmo “Židinys" štai jau šešti nu

i liejas neduotų progos mūsų 
Ijaunuomenei svaigintis, kelti

Prof. Kampininkas

Nepasistkus

artimesnių sodžių mokytojai, 
į Pasakyta visa eilė kalbų. Ra- 
I į.olas Mackevičius (istorikas 
ir literatas) po dr. Alseikos

! (minėtos Šliupo sosaides kul- 
! tfiriniuko) kalbos kalliėdaiuas 
pasakė, kad 1). L. K. Vytuu- 

i to metais mūsų tarpe* išnyktų 
Į. Jogailos-išdavikai, o atsirastų 
j Vytautai. Alseika suprato, 
‘kad tie* žodžiai buvo jam tai-

laisvamaniams komi (matyt Alseika susidėjęs 
anais metais Amerikos lietu-'mi lenkais “darbuojasi” lietu
vius menkėmis paversti ir ne- vių labui). Pe) kalinis dr. Al- 
išdegus bizniui su velniais, d r.! seika priėjo prie It. Macke- 
Šliupas, tas visų bedievių tė- vičiaus ir paklausė: kų tu tu
ras ir velnių kupčių viršinin- rėjai galvoje taip sakydamas? 
kas, pamojęs ranka mūsų i Mackevičius atsakė: aš galiu 

Taela dr.
mūsu i Mackevičius atsakė 

“kontrei” išvažiavo Lietuvon, jums neišaiškinti.

mo. Todėl, užbaigdama auklė
tos mintis, “Židinio” Redak- 

alkoliolio taurę už Vytautu, cija trumpai, bet visai tiks- 
kuris buvę) abstinentas. i liai, mūsų manymu, jas api-

Daug konkrečių sumanymų į bendrina kaip žengimų į tau
pa:! uodą du profesorių: S. Įtini bei kultūrini realizmą. 
Kolupaila ir K. Pakštas. Pir-j (Jei būtų vietos, galima bū- 
masis pataria ta proga imtis! tų paduoti ir ištisai), 
leisti toliau K. Būgos žody
nų, pradėti leisti lietuviškų 
ieneiklopedijų (Vytauto enci- 
kloped.) gražų Lietuvos albu
mų, kuris parodytų sveti
miems Lietuvos goržybę, pla
tų žemėlapį, sušaukti kitais 
metais koki tarptautini kem 
gresų, kuris padėtų Lietu 
vos vardui jmkilti, garsėti.

K. Pakšto sumanymai yra 
dar realesni. .Jo siūloma įmig

‘‘Nors atskiros atsakytoji] 
mintvs visai mažai tesi kart o-

inu. Daugumas jų priklausė) 
jaunajai inteligentų kartai, y- 
ra buvę studentai ateitinin 
kai, bet greta su jais dirba 
daugelis nors amžium ir se
nesnių, bet jaunos dvasios in
teligentų. Daugelis tų žmonių 
yra buvę Amerikoje, kaip an 
tai elr. K. Pakštas, prof. Bu- 
čvs, kun. Kemėšis, prof. Ere-

ja, kiekvieno yra vis naujos,įtas ir kt., todėl ir pačiame“ 
tačiau yra kai kas ir benelra[žurnale žymu, jei taip pasaky

sime, tam tikros atnerikoniš-

Pasilsėjęs “pe) sunkaus A- 
merikoj darbe)", jis Šiauliuose 
Įsteigė “sosaielę" — bedie-! AtsUtelęs 11,10 
v iams kultūrinti. “Sosaidėn” i 'ičius toki elr. Alseikos elge- 
muiais įsirašė visi Lietuvos s> pavadinę) piemenišku. Be

ti Telšių Kretingos geležinke
lį, steigti jurininkų mokyklų, inie iš viso. Štai kodėl ankie-

, . , ,, ! prekybos laivynų, pradėti ko-i tos atsakytojai bemaž niekožandų (tai bent “kultūra !).= .• • . . . . ... . . . ;vų su vaikų mirtingumu, įves- neužsimena apie* iiaskaitns,Atsikėlęs nuo grindų Macke-

tuose atsakymuose. Jie* eina, 
būtent, iš vienos bendros gal
vosenos, karią, rasi, būtų gali 
ma pavadinti kultūriniu bei
tautiniu realizmu. Vyrauja l,„s ,|uuK1,|į kih, ril„tesni„ 
mintis, kad šis jubiliejus, ver- į^.M(„ h. žl
tai pagerbdama* t., tuntus fka|to (lanĮ, kas ki,1)khj 
didvyrį, turėtų palikti kartu

kos, aktyvios, darbo eivasios.
Ta jauna dvasiu, tas ėji

mas į realų darbų, yra užkrė-

Iseika rėžė Mackevičiiii

žiūru žmonių, ir net į ji rašo. 
ir gilerne žymę inūuij gyveni-. raSy;iamas aifkįa vl.

siems suprantama kalba bei 
stilium, žurnalas yra prieina-
mas ir suprantamas kiekvie-

besiieviai, ebieagiškio Grigai
čio plauke) “socialistai”, san- 
darieeių tipo “demokratai”,

“kultūrinkų”, visi susirinkę 
stojo Mackevičiaus pusėje*. KĮ- 
b) didelis sumišimas. Ant gale)

“narodnani” tikėjimui “na-idr. Alseika ėmė atsiprašyti, 
Ježninkai” ir kitokie beelie-Įbet nukentėjęs nedovanojo, 
viškos zacirkos virėjai. Prade- tas vįs]<as baigsis,-da ir

la intensyviai ••kultūrintis.” jj|lwų p,,)fwori„s ni.žin() 

ir pasėkos, kaip žemiau niaty ,
site, jau matomos. Į

Naujus Metus sutinkant imUM<l 
Vilniuje* Lietuvių klube buvę) 
susirinkę* vietos Jietuviai ir

tai kaip išsilaikė) savo pajė
gomis, be jokios pašai [tos iš 
šalies. Pradėjęs nuo mažę), 
pamažu išaugo ir jau sutvir 
tėjo ir savo išvaizdų nedaro 
gėdos ir pastatytas greta sve
timų —*• anglų, vokiečių, pran 
cflzų — žurnalų.

Kitais metais “Židinys” ke-1

Yn^tonsd

li (i metu pradžios mokslu, js- įvaiduihnns, vėliavas, indulius (.ilinia||| inl(,|iK,,ntui Tu0 
teigi, vien., anglišku koledžą .ir 1. t., net paminklas Vytom- „a|hlla ifaiskia(i h. 
(college), Tautos Muziejų ir tui. Nemanome, kad jie būtujie oiieii pjjHjgekimų Lietuvoje ir tas 
Lituanistikos Institutu ir t. visam tau, priešingi. Paskui. siMpatijaSi kl„.iu (|.„lglima!i 

tos, iškilmės etc. tari, he ube- UetHvil] Sviesuomc„3s žurnalui 
JO, savo Vietų minėjime, tik t||rj Kai,., Iraprastai L|e,„. 
ta išorine pusė, jau visiems vos žnrna|ai )r -ialp |a|kra-. 
įprasta, neturėtu baigtis j Ji;, vien„s neišsilaiko savo

Alseikų, kaip žinoma, 
“socialistai” ir sanda- 

riečiai save) tarpe* skaitė) la
bai “pašlovintu ” žmogumi.

KA MANO LIETUVOS INTELIGENTAI APIE 
VYTAUTO DIDŽIOJO JUBILIEJy?

Pajuokdamas įprastų iki 
šiol įvairių j ūbi lieji] šventi
me) būdų, vienas atsakytoias 
rašo:

“Pagaminkime “valstybi
nei” naujas .etiketus su Dili. kaktuvės neturėtų amais bū- 
Kmiigaikščio portretu (“vy-iti tik malonia proga pademon 
tautinė”!), išleiskime naujai struotį savo džiaugsmo, susi

žavėjimo, nuostabos ir kt. jau
smams, bet turėtų taip pat ir 
paskatinti padaryti kų nors

■įėjimas iš viso, bet turėtų pĮl-.,|„)s i5
siekti gilina. Tos didelės su- 5ali(,s ar ,al i5 vaWži()s,

tai renka aukų ir, tos para
mos nebetekęs, kartais po ke
lių mėnesių vėl dingsta, —stilizuotas su mūsų kunigaikš

čiais lošimo kortas, dešimt 
rūšių geriausių papirosų su 
Vytauto portretu, na, ir dar l vertinga, kas- mus pačius ir į 
kų nors su portretu... j mūsų kraštų priartintų prie*'

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS

ti!

. . . .. ..... i Taigi nenusiminkit, bet eikit pasPigu, ir visi bus patenkin- to didelio Vyro ir jo laikų tikrą specialistą, ne pas kok} nepa
tyrei). Tikras specialistas, arba pro
fesorius, nekuius .jūsų kas jums ken- .Lietuvos’

Prof. St. Šalkauskis sako 
kad ‘‘Vytauto Didžiojo jubi
liejaus proga mes turėtume' 
pilnai tautiškai susiprasti,

Jei kas pasiūlytų jubilieji-Kinus Kaune lietuvių inte
ligentų žurnalas *. “Židinys” 
pereitų metų gruodžio mėli.
ji-rv įdėjo įdomių ankieta: .piuKu umu.-aui .-.u.-ipiti.—i■, • , . . ± * *• i• - . „ 1 1 ’ įlietu trotuarus, pastatyti ko-
“Kaip Lietuva turėtu s vesti tikrai patriotiškai nusiteikti ■ • " , ,,1 ..... i Ikį cementinį monumentų ,\\vtauto I). jubiliejų?” Anke-'ir tvirtai ryžtis kuri i galingų
ta buvo pasiųsta įvairių pro-[tautinę kultūrų 
J'esijų ir įvairių pažiūrų žmo-

i Sveikiname, sveikiname, lin kia*/T ku,r.skau,la- b.,;t paT'<ys ! ’ ’ , po Jjilno išegzaminavimo. Jus sutau-
niais metais perkrikštyti po-, kėdami, kad sa didžiuoju kitų py«it laiką ų pinigus. Daugelis kitų . . . • v " . • i . , ... . r . ' daktarų negalėjo pagelbėt jums dėlių negrįstų užmiesčio gatvių, metų Jubllieju Lietuvos Vl- to, kad jie neturi reikalingo patyri-

. .-i • i-a.. „ Imo, suradymui žmogaus ker.ksmin-suomene tikrai pradėtų nau- guJįų>

jų kultūrinio darbo periodų, i Mano nadio — seope — naggi.
baigti nepadarytus per 10

kurių jau gerokai “išdygo”

:X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi-

uems: dailininkams, kunigams, švietimo srity i<*ikalingiau 
rašytojams, buv. Seimo na-, sįos esančios pradžios mokv-

tina būti dar įvairesnis: ke
tina eluoti plačių studijų ir 
tyrinėjimų apie Vytautų ir 
anų laikų Lietuvų, nušviesda
mas jų ir kritiškai (Ar tautiš
ka buvo Vytaute) politika?), 
žaela rašyti apie šv. Augus
tino filosofijų ir jos įtakų mo 

Įdomiems laikams; yra užsi- 
(Tųsa ant 4 pusi.)

likę life iisdf\

__ _

Nepamirškite išgirsti Lietuvių Dainas per Radio kas 
nedėldienį uuo 1 iki 2 valandos po pietų. Kas ketvergų 
nuo 7 iki S vai. vakare. Programų duoda .Jos. F. Budrik 
Muzikos Krautuvė.

Taipgi nepamirškite įsigyti šiuos naujus Golumbia 
Rekordus. Rekordų kaina 75c vienas. Siunčiame ir į ki
tus miestus ir Canada.

AIDO CHORAS
SESERYS PAULIUKONIUTĖS

1G153F Onyte Folk Song
Oi, Dainos (A. Bačiulis) Folk Song

ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas
Su Orkestros A kompan.

K)152F Pasaulis Stovi (A. Vanagaitis) Comic Song 
Man tik rodosi (A. Vanagaitis Comic Song

K. MENKELIUNIUTĖ ir F. STANKŪNAS
16151F Oi, Berneli Vienturį!

Mielaširdyste
LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORK^ISTR

1615<>F Čigono Meilė (Valcas)
Pavasario Sveikinimai (yaleal|$f

MAHAN0JAU3 LIETUVIŠKA MAINfeRIŲ 
ORKESTRĄ

Singing by: A. Šaukevičius and J. AViclįalonis 
Fr. Yotko, Leader ’ /' '

16149 F A tie Rudenis Užšalo 
Baltos Rankeles 
F. STANKŪNAS, Baritonas

16146F Šalčiai Tr Merginos
Linksmas Amerikietes

MAHANOJAU3 LIETUVIŠKA MAINERIŲ 
ORKESTRĄ

16147F Katrutes Polka 
, Klaipėdos Polka

VANAGAITIS SU ARMONIKA, ĮGROJO ĄKIRĄS
16148F Senelio Polka 

Jaunas Senis
Vanagaitis ir Akinis, Pasikalbėjimas su Armonika

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

Prie
turgų aikštėse, o gal pastatyti žodžių apie

Gen. Nagevičiaus huoiiioije, ]<0|<ię mokyklų, teatrą, liau

rialus, kariškiams, profeso-1 |<|os? laisvei palaikyti — ka- tam!” 
rimus ir kt. Atsakymuose gan 
ta daug įdomių minčių. Lig
šiol Lietuvoje (o taip pat ir' reivinės.

dies namus, — tegu patys dir 
ba: šventės ne tam, kad dirb

stos progo>
' Kilikas bakterioiogifkas egzaminavl- ’l rnas kraujo atidengs man jūsų tik-uar })orų ras negeroves, ir jeigu aš pa*imsi*l 

“Židinio ' -111” Kydyti. tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums tuip kaip buvo

Žurnalų. Jis Via kiek kitoks, pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil- 
. ... . v ... vio. žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner-

negll kiti lietuvių Žurnalai. v„ Širdies, reumatizmo. kirminų.

Jis linkės daugiau i konkiv- I jeigu turit kokią užstsenejusią, 
tų, realu darbų, negu j teo- kerėjusią, chronišką ligą. kurj 
.v L . .. ,, . 'pasidavė net gabiam šeimynosŽinoma, čia trumpoje san riskus išvadžiojimus. Kada dytojui, neatldėiiokit neatėję 

įtraukoje, sunku paduoti visas1 kiti žurnalai skrajoja ^ar| nnnĮ)R J E ZAREMBA 
Dideli paminklai <■- Jinįntjs fcurios yra gana įdo padangėmis, seka kitų kraštų

riuomenei geri ginklai, o ka-j 
reiviui — geros sveikos ka-

pas mus Amerikoje) visokiosLa nerealus dalvka.* au- jmios. (Redakcija, jei rastų įvairiomis teorijomis, “Židi-
SPECIALIRTAS 

Inėjimas Rūmas 1016 '
20 W. JACKSON BLVD..-id<aktuvės dažnai minimos la {<)■< Miiziciu” reikia steinti' • a i-a i-a- . i »» i i • i* i • i................. , , . ' -Mitzitjų n imu id..!! ‘ \ |ptos, galėtu <b*ti Inos atsa- nvs” rodo daugiau palinkimo . „ „ . ,

bai jiavirsutimskais būdais: Vilniui tain buvę nutarta i • , .. ' • , ,-v. , , . AKl stat0 Gatvės( t iiiiiiij, utip uiitį muarui,j.VJnus u> ,st,sa| ,r ppr |<oiIS prie praktiško darbo, vra susi- ofiso valandos: Nuo 10 ryto
prakalbomis, paskaitomis, te-j<xX> m. L. Mokslo Dr-jos ii '
litrais, ženkleliais, visokiais (į,-.o Basanavičiaus, 
jausmų sukėlimais b<*i širdžių,
si įgraurl m i imtis. \ įsa tai ant ^a pili* minčių* a) Dairaminti! a a* a • • a • * • • • a.ų cnt rnui ių. a; pagaiiunu Jna|y|j jei |ajp pasakysi įsusispiett

savo tautos istorija, b) atgai-i _____

1 jn-rius po 1 ar 2 atsakymu).
Iš tu atsakymu malvti daug

M. Krupavičius duoda išti- „nuj„s ,-,ia galima

rytojaus paprastai vėl išga-

rūpinęs daugiau aktualiais 
pačios Lietuvos kultūriniais 
reikalais. Apie žurnalų yra 

gerokas būrys

1 po pietų. Vakarais nuo 5 iki 
Nedėliomls nno 10 ryto Iki 1 

po pietų

tkl

ABIEM PCSEM 
AŠTRUS

Geriausias skustuvas
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vleloa negau

ni. kreipkis j mus 
50e. už 5 — $1 už 10 

Seinpelis — 10c.

PROIAK COOORAnON
«>« mrr*Av-Hti mwto#«

moja nepaliekant, jokio gilese-(vjntj tautos tradicijas, papro- 
nio įspūdžio. Lš ankietos ma-[čjUs, net ir tautinius kostiu- 
tyti, kad atsakytojai yra sn-Įniu.s> įtraukti į tų darbų 
sirūpinę, kud tas jubiliejus, menininkus, duodant jiems1 
nebūti] toks paprastas, kad šiužėtų iš Vytauto laikų, d) Į 
jis, vertai pagerbdamas tų Į sustiprinti visuomenės tikėji- 
mūsų didvyrį, paliktų ir gi- „UJ jr <t()rų (valdžia turi ben- 

dnrdarbiauti su Bažnyčia).

UNE^

tour
Murina Co., Dpt. H. S., 9 C. Ohio St., Ctucago

Tyros, Aiškios, Sveikos
GRAŽIOS AKYS

Yra turtaa
Murino valo. Švelnina gaivins 
be pavojnua. Jus ją pamėgsit# 
Knyga “F.ye Care” arba “Ey« 
Iteanty” ant pareikalavimo.

lesnį pėdsakų mūsų tautos 
gyvenime iš viso. fttai kai ku
rios mintys iš tų atsakymų:

A. Jakštas pataria Jubiliejų 
Švęsti protingai, pagal savo 
išgalę; jeigu statyti paminklą, 
tai sujungti jį su kokiu prak-, 
tišku tikslu, kaip antai mu-Į 
zi^.ių, bažnyčių ar šiaip ko
kią kultūrinę įstaigų. — Šiaip 
jau. sako. “Šis jubiliejus 
reiklų pažymėti naudingais 
darbais, o ne ilgomis prakal
bomis”.

G. Petkevičiūtė (žinoma ra
šytoja Bitė) siūlo steigti Vy
tauto vardo fondų, panašų j 
Švedų Nobelio, kuris talentin
giems mokslo bei meno žmo
nėms pndėlų išplėsti savo ga
bumus.

TUBBY
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C
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DRAUGAS Šeštadienis, Vasario f, 1930-

ATSIŠAUKIMAS LIETUVOS ŪKIO APŽVALGA
1918 — 1928

New Body, New Beauty, New Motor
In New Essex Challenger Coacl

LIETUVIŲ KAT. VAKARINIŲ VALSTYBIŲ 7-TOS 
KONFERENCIJOS RENGIMO KOMISIJOS.

(Tąsa)

--------------------- I-moji Paskola iš Anglijos
Brbianneji.- — * . ; *' Paskola padaryta laikino-

• 1 • ‘ .Šįmet sukanka penki šimtai metų, nuo Didžiojo Lietuvos; sios vyriausybės ir surišta su

kitoj srity, kuri gerai geležin

kelius pavaduoja ir net juos 

aplenkia — tai autobusų su

sisiekimo srity. Tas susisieki

mas išsiplėtė antrame penk

mety, maždaug nuo 1924 m. 

Iš pradžios jjs ėjo vienais ple

ntais tarp didesnių Lietuvos

Kunigaikščio Vytauto mirties, šis jubiliejus yra didžiai svar
bus mūsų gyvenime. Todėl, Am. Lietuvių R. K. Federacijos
Chicagos Apskritys, jaučiant reikalų šį jubiliejų tinkamai pa- anglų laivais buvo atvežtos Į!

lėti, gruodžio 5, 1929, laikytame susirinkime, Aušros Var- Liepojos uostų ir už .jų fra-: .
tu. . , • • x - , , x- • x • «■ /, . ii -i • i moli nuėstų, o 'dabar eina jau li

tų par., vienbalsiai nutarė saukti Lietuvių Katalikų Vakari- elitų reikėjo sumokėti 16,811 . . > . . .
T „ , i • « x- x • .. . .v m Ą didesniais vieškeliais ir sunsamų Valstybių Septintųjų Konferencijų, vasario 23 d. 1930 svar. sterlingų 12 sil. 4 pen-| ...

• ii — • * i iii oitui su^isiOykiiuli no tii\ uiti“i. Bet musų, valstybes iždas; ® .

amerikoniškų prekių užpirki

mu Prancūzijoj. Tos prekės

m., 2 vai. po pietų, Dievo Apveizdos par. saleje, 717 W. 18th —.........-v------.------------- i „ . , ...«- . 3’. r . xi xi- t- zesmus miestelius su dides-t. Chieago, Illinois tuomet buvo tokiame padeji-' . . ,
_ .. . „ ,J ii •. . . 'nitus centrais, bet ir pa-Svarbiausi Konferencijos tikslai yra: 1) tinkamai prisi- Ule» kad nepajėgė tos sumos v. .

„ . . . . i -x- ttx * v , 14 < . 1 eius miestelius su miesteliais

ruošti paminėjimui 500 m. Vytauto mirimo sukaktuvių ju- sumokėti. Iz tų traehtų 

biliejaus, 2) apsvarstyti kitus mūsų svarbius ir aktualius gy- luet sumokėjo Anglijos vv-: 1

riausvbė. 1921 m. kovo 14 d.venimo klausimus.
Konferencijoj dalyvauja; parapijos, draugijos, organiza- buvo sudaryta sutartis su A-

ir kaimus su kaimais. Daug y- 

ra autobusų linijų, kurios 

vežioja paštų po mažesnius:

This New Essex Challenger Coach, new from raiator to rear bumpers, v/ith distinetive, modemistic lines and 
interior treatment, will carry the banner of the type that Essex pioneercd and made popular. Larger and 
roomier, because of inereased wheelbase, this Challenger model has a new collapsible seat which gavės easy 
access to the rear compartment in which three full grown passengers can ręst comfortably in the new luxurious 
cushions. New performance is achieved through an entirely new engine.

r- , i i u •; miestelius, pagreitiiidamos to- =--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cijų apskričiai ir skyriai bei kuopos, kliubai ir chorai prisiun- n2llJos 1Z<1U> Kaa Kalbamoji gavimų kai- vegija -27 laivai bendros tai- ventojui tenka apie 10 svarų,
čiant po penkis atstovus. Atstovai privalo turėti mandatus paskolos suma bus sumokėta 
(įgaliojimus) su valdybos parašais. j 1925 m. sausio 1 d. su 6

Lietuviai! Atsižvelgiant į Konferencijos užbrėžtus uždą- imos,» mokamais kas pusė me-

t. y. 500 litų. popierinių pini 

gų. Amerikoje — apie 38 dol.

muose. Autobusų susisiekimui Pos 15,200; Latvija 25 laivai 

išplėsti labai daug padėjo žy- indros talpos 10,400; Danci-

mus mūsų vieškelių pagerini- Sas IT laivų bendios talpos —— 380 litų, Italijoj apie 500

mas per tų 10 metų, kai jie 5,709. Tuo tarpu Klaipėdos [ lirų tai yra 260 litų. Belgijoj

laiykite nutarimus, kuriuos galima siusti komisijai iš anksto. ** aprūpiuti betoniniais ti- uostas aptarnaujamas sveti — 870 fr. — tai yra 450 litų,

Konferencijos reikalais kreipkitės pas pirmininkų ar raš- musų atstov.vbes buvo subai- j žvvruoiami niais laivais, bet vra mėgini-

- - r r r mokėti paskutinės sumos Heliais ir genau žvyruojami. ’. * 6

vinius, gavę šį atsišaukimų stokite darban, rinkite atstovus, tų- ^as pasižadėjimas mūsų 
H »_ix x—j i—i------------------ »•— _.-_x.« i——i__x. valstybės ištesėtas ir 1925 m.

tininkų.
KONFERENCIJOS RENGIMO KOMISIJA:

Inž. Antanas žvirblis, pirm., 6707 S. Maplewood Avė., 
Phone: Republic 9275. mls"

Stud. Petras Atkočiūnas, rašt., 2334 S. Oakley Avė., 
Phone: Roosevelt 7791.

Antanas Bacevičius, iždininkas.
NARIAI: Kun. L. Draugelis; L. šimutis; J, Motekaitis; 

p. V. Lukošienė.
KONF. RENGIMO TARYBOS NARIAI: Kun. H. Vai

čiūnas, kun. Įg. Albavičius, dr. V. S. Naryauskas, p. A. H. 
Nausėdienė, B. Nenartonis. adv. F. B. Mastauskas, p-lė M. 
Gurinskaitė, adv. J. Grišius, J. Mickeliūnas, kun. F. Gašlū
nas, kun. Dr. K. Matulaitis, Antanas Peldžius, p. O. Aleliū- 
nienė, kun. Pr. Vaitukaitis, p-lė Zofija Jurgaitė, Pr. Zdan-

paskutinės 

— iš viso 17,316 sv. 19. šil. 4 

pensų, skaitant su palūkano-

Dabartiniu metu automobiliai inV sukurti ir savo prekybos

Danijoj apie 140 kroujų — 320 

litų. Be to, dar platus čekių

sakoma, bet tas verčia visus 

pinigus naudoti tik produktin- 

gesniems tikslams.

Lietuvoje sausio 1 d. 1929 

m. veikė lxi Lietuvos Banko 

8 akciniai bankai, 2 koperae. 

bankai, 18 savitarpinio kredi

to ir 426 smulkaus kredito

gali bėgti visais
didesniais laivynų. Mūsų valstybė prieš i vartojimas tose šalyse padidi- bankelių. Visi tie bankai pa-

Lietuvos vieškeliais, |nors ru- 5 metų pradėjo .statyti žvejų

denį ir pavasarį kai kur tebe- uosbi Šventojoj kuris pabaig-

sidaro labai klampūs. Yra ap- ^as Padės pakelti jūros žvejy-

skaičiuota, kad dabar autobu- b$ b' jūros susisiekimų.

sų ir automobilių linijos iš vi- Kreditas.
Lietuva so Lietuvoje turi apie 23,000 .

... , ... -.v ,. „o Jei butų numatyta, kas bus

kilometrų ilgio įs arti 33,000 . , . „. . . .
... , i i • » su rusų ir vokiečių pinigaiskilometrų bendro, visų sabes , A T . t

po kam Lietuvoje ir butų tie

darė apy vartos apie 400 mili

jonų litų. Ta apyvarta kas

met didėjo. Kredito įstaigos 

Lietuvoje j>er paskutinį penk

metį indėlių turėjo;

(Bus daugiau)

na galvai išpuolančių pinigų 

sumų ir dar labiau pakeičia 

šių davinių vaizdų.

Mūsų tautos praturtėjimas 

pareina nuo derliaus ir nuo 

gamybos tobulinimo. Jei mū

sų kraštui teks artimoj atei- ----------

ty turėti keletu derlingų me- — Belgijoj kiekvienam 100

kelių ilgio. -• — jr jeį j)er j)at Įaiiol bus,vyrų išpuola 102 moterys.

pinigai pakeisti auksu arba ki-f vis labiau tobulinama ir ke-j — Japonijoj moterys Jau

nu- ii iov,„r ; Un, Vandens keliai Lietuvoje tomis pastovios vertės bran- Įjama žemės ūkio gamyba o Į gi a u negu vvr ai skaito anglis-
118o klm. plaeiij y ir o64 klm. „ 10 metų. libo 1)C atmai. j .etuva «oki;ka, knygas

xwx X.. X,. XA„„. arti 2800 kilometrų “1 ™Bas piningesniu Kuro-'užsienio prekėms, tai tautos --------------------------------------

kus, Z. Gedvilas, Pr. Gudas, stud. V. Petrauskas, Ig. Sakalas, i „ Jno į.in i bn^ani1-1 plukdymui ii oOO ki- ĮX)S kraštų. Bet to nepadary- ^giturėjimas gali greitai pa-

gelezmkelių ilgumų kuo- ■ lomet,,,j tinkamų garlaivių ta savo laiku ir dėlto Lietu- didėtį

išvesdama gu nauju plaukiojimui. Nors vandens va šiandien jaučia pinigų sto-

IteUaLyra pigiaušiė /susisieki kų. ' *r 8U- esai,na^s piuigais

mo priemonė, bet jie pas mus per paskutinius keturius tiek m«sų visuomene, tiek va
lstybė įstengia šeimininkauti

Susisiekimas.
Šalies ‘ūkiui didelės reikš 

mės turi transportas — susi

siekimo priemonės,

dabartiniame plote 1919 m. 

turėjo 1071. kilometrų plačių

jų geležinkelių ir 380 siaurų

jų viso 1451 klm., dabar turi

V. Rėkus, J. Bulevičius, stud. Adelė Rubliauskaitė, p. S. Sa- inetraįK
kaUenė, J. Aukštaitis. t , ruožu''pluėiųij, snukelių:

RED. PRIERAŠAS: šie Ifiamu šidmis dienomis .įteikia- Kadu Kūd„s, Seš?oW'irTel-

mi visoms draugijoms, organizacijų kuopoms ir klubams.

KĄ MANO LIET. INTELI- dėsnį 
GENTAI APIE VYTAUTO 

JUBILIEJŲ

(Tųsa nuo 3 pusi)

mojimas net rašyti apie Ame

rikos nacionalizmų ir inteli

gentijų, ruošias rašyti apie 

turizmų Lietuvoj (svarbu ke

tinantiems važiuoti Lietu

von), ir daug kitų temų ke

tina svarstyti.

Del tų visų ypatybių labai 

verta būtų, kad tuo žurnalu 

susidomėtų ir Amerikos lie

tuviai inteligentai. Jeigu šiais 

metais, kaip girdėti, ketina 

t vykti. Lietuvon apie 10,000 

lietuvių Vytauto jubiliejaus 

proga pasidžiaugti su savo 

tautiečiais, tad ar nevertėtų, 

ypač norint geriau pažinti da

bartinę lietuvių inteligentija,

šių Amalių ir vienų siaurųjų

Biržai — Joniškėlis.

Lietuvoje šimtui kvadr. ki- 

tesnę materialinę atramą, žur- lometių ploto tenka apie 3 

nalas galės dar didėti iš vir- klm. geležinkelių. Didž. Brita- 

šaus ir tobulėti viduje, ką jis mjoj tenka 1*X) kv. kini. ploto ! įimui ir 3) delto? kad niūsų t°arpu Anglijoj kiekvi

12 kliu. geležinkelio, o Liukse- : gaijeg viduje nėra intensingo 

nberge net 20 klm. 1 aly ginus j prekių, judėjimo, nes ji tebe

tiko būdu Liet m ų su kitais ra ,dar reĮaį gyvenama ir 4) 

kraštais, matome, kad joje bū

tų per maža geležinkelių. Iš

' t° daryti išvada, kad bavimo bent taip, kaip Klai

S. m. gegužes men. 31 d. 10 Lietuvoje transportas per 10 

vai. į “Ryto ’ administracijų suėjusių metų nepažengė. Bet 

užėjo, atvykusi pasisvečiuoti taį būtų neteisinga išvada, 

į Lietuvą ponia JVgota Sabu- 1 nes transportas per tų 10 iš- 

tienė, gyvenanti Amerikoje gyventų melų Lietuvo je nepa- 

St. Louis, Ilk, ir užprenumera- prastai pažengė priekin, tik 

vo “Rytų” visiems metams ne tiek geležinkelių srity, kiek

skaitytojų ratų ir tvir

ir dabar jau pamažu daro.

P. Vidmantas.

BROLIAIAMERIKIEČIAl!

net šešiems savo giminai-1 

čiarns. Be abejo, tai buvo gra- j 
žiausia dovana, kurių Ji ga- j 

Įėjo savo senai matytiems gi- 

minėms, nes “Rytas” eina j 

kasdien ir kasdien skaityto

jas, jį paėmęs į rankas, dėkin-

^pradėti sekti ir skaityti jos <gai prisimins savo geradarę Į 

žurnalus (mes, amerikiečiai 

juk tokių žurnalų ir neturi

me), nes tik tuo keliu vieni 

kitus galėsime geriau supras

ti ir, nuvažiavus Lietuvon, tu-

užsakytojų.

neaugo dėl keturių priežas- metus šalies apyvartoje kas

ėjų; 1) dėl lėtumo susisieki met buvo maždaug po 90 mili

nio jais, 2) dėl to, kad jie ii- jonų litų popierinių pinigų — 

gij laiklĮ nuo 3 iki 5 mėnesių banknotų — tai išeina vienam'Mmo reikalavimai. Tiesa, jan-

yra užšalę'ir uždari susisie- gyventojui apie 40 litų. TuoįHamas trūkumas pinigų pasi- 

skolinti — kredito stoka, kaip

tai/), kad yra minimaliai pa- 

tenkinami svarbiausieji gy*ve-

dėl svarbesnių upių, kaip Ne

muno ir kitų vagų nesuregu-

LABDARIŲ CENTRO 
VAIDYBA

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St. 
Tel. Lincoln 3044

pėdos krašte.

Susisiekimas jūra rodė pa

linkimo didėti ir plėstis. Jū

ros laivų judėjimas Klaipėdos į Rušt. P. I abijonaitis 

uoste nuolatos auga, tai rodo I 2350 S°- O*“'? Ave' 

sekantieji. duomenys:

Įtilaukė.

Laivų skai- 1(XM) 

čius N. R. T

1924 m. 694 266,7

1925 m. 748 328,7
1926 m. 717 344,4

1927 m. 831 430,1

Išplaukė. 

Ijaivų skai- 10CM1

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

AGITATORIAI;
Kun. K. Matulaitis

LIETUVIŲ VALANDA
RAS NEDĖLDIENĮ

Iš Stoties
WCFL 970 Kilocykles

Nuo 1 iki 2 po pietų

j Laivų judėjimas 1927 m. 

Kiekvienas iŠ Jūsų taippat vėliavomis štai kaip pasiskir- 

padarys didelį džiaugsmą sa- stė: Vokietija 445 laivai ben- 

vo artimajam, jei Naujų Me- droš talpos 203,109; D. Bū
rėsi m daugiau bendros kalbos. !l'J Pro»a užprenumeruos jan. tanija 57 laivai bendros tal-
O tiems, kurie lieka Ameri

koj, geriausias būdas sekti 

Lietuvos inteligentijos gyve

nimų' ir judėjimą, jos naujas

Rytų” — vienintelį Lietu- , 

voje katalikiškų dienraštį.

Žinoma, kiekvienas iš Jūsų 1 

neužmirš “Rytų” ir sau už-j

ftalslng the Family-

mintis — tai skaitant jų žur- j si prenumeruoti, ar sumokėti, 

jei dar nesumokėta, už pra

ėjusį laikų.

Prenumeratų galima siųsti

nalų. Tai nebus auka išmesta 
veltui iš pasigailėjimo, tai 
bus greičiau biznis, nes žurna
las, išeinąs kas mėnesį jx> 80 [pinigais ar čekiais adresu: 

— 112 pusi. su gražiomis iliu- '/‘Ryto” administracija, Kau- 

straeijomis ant atskirų lapų. Inas, Duonelaičio g. 24. Lith- 

pilnai yra vertas to puspenk- uunia. Kaina metams: Lietu- 

to dolerio. (“Židinio” met. voje — 50 litų, Amerikoje — 

pr-ta $4.50. Adr. Kaunas, l^ai- 1(M) litų, pusei metų — per į
avė Al. 3). O turėdamas di- pusę.

eius

707

744

719

822

N. R. T.

266,5

327,1
349,8
426,7

2334 S. Oakley Ave.

V. Duoba 

2328 W. 23rd St.

J. Dimša

3230 So. Emerald Ave.,

pos 65,500; Danija 75 laivai M. Šlikas 

bendros talpos 51,000; Švedi- 10555 So. State St.

.ja 144 laivai bendros talpos Visokiais Labdarybės rei- 

37,500; Prancūzija 14 laivų kalais kreiptis į valdyba arba 

lx*ndros talpos 25,700; Nor- agitatorius.

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
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Šeštadienis, Vasario 1, 1930

T0WN OF LAKE PIRMOJ 
VIETOJ.

prieš 18. Taip ir pasiliko 4 
kuopa nelaimėjusi.

Šią nedėlią Providence su- 
sirenis su Cicero ir bus geros 
rungtynės.

Northsidiečiai (milžinai) 
galvas nulenkę Roselando ty
mui, bet rungtynės buvo la
bai geros, lloselandas parodė 
labai gražų bolės metimą.

500 publikos susirinko pe
reitą nedėlią į St. Phillips 
gyni, kur Liet. Vyčiai lošė 
basketbolę ir matė pereito me
to čempionus nusilenkiant 
tvirtam Town- of Lake tymui, 
kurie iki šiol nėra pralošęs 
nei vienų rungtynių. Nors 
cieeriečiai dėjo pastangų, bet
Town of Irakiečiai Konrado AVestsidiečiai tikrai buvo 
vedami, pasirodė stipresni iki pasiryžę laimėti. Pasibaigus 
galui. Ne vienas Ciceros riu-, pusei laiko, jie buvo pirmes- 
terių turėjo važiuoti namo Į ui punktais, bet ant galo bri- 

kariu, o to\vnoflaikie-' dgepor t iečiai, gavę naujos
Čiai, tur būt, važiavo 

•” Po lošimo abu

t

J r 1

mseg
DRAUGAS

NAUJOS ŽINIOS APIE RUSIJOS CARO 
NIKAIOJAUS ŠEIMOS NUŽUDYMU.

“ke- 
tymu

pasisveikino ir linkėjo kits 
kitam geresnio pasisekimo su 
kitais tymais. Garbė mums 
turėti tokį gerą Vyčių spor
to ratelį.

Šią nedėlią Town of Lake 
susirėms su stipriu Indiana 
Harbor tymu. Šiose rungtynė- 

galima tikėtis ir “surpri-

bais

se
zo”, jei “indijonai” nuimtų 
toNvnoflakiečiams vainiką Bei 
to\vnoflakiečiai yra pasiryžę 
išlošti visas rungtynes. Maty
sime tai nedėlioję.

e-

nergijos nuo savo riuterių 
pralenkė Westsidiečius ir lai
mėjo.

Ką papasakojo vienas iš caro 
užmušėją.

Šiomis dienomis užsienių 

spaudoje tilpo straipsniai ne

senai atsistatydinusios bolše

vikų pasiuntinio Prancūzijoj 

Besiedovskio. Jau skaityto

jams yra žinoma, kad Besie- 

dovskis pametė tokių aukštą 

tarnybą, nebegalėdamas su 

savo “draugais” susikalbėti, 

kurie buvo nutarę jį nužudy

ti. Apleidęs bolševikų eiles 

jis dabar skelbia daug įvairių 

bolševikiškų “paslapčių”, ku

rios atskleidžia tą klaidų ir 

tamsų diktatorių valdymo bū

dą. Besiedovskis rašo savo to

kius atsiminimus iš pašnekesio 

su savo draugu Volkovu bu

vusiu bolševikų pasiuntiniu 

Varšuvoje, kuris Varšuvoje

Programa' šios nedėlios to
kia: U

Town of Lake su Ind. Har
bor ,

Providence su Cicero 
AVest Side su Brighton Pk. 
Roseland su Bridgeport. 
North Side liuosi.
Tarpuose gros orkestras. 

Vieta ta pati: St. Phillips 
Gyni, Jackson Blvd. ir Ke
dzie Avė. Lošimas prasideda 
1:30 po pietų. Bukite visi. 

Paul B. šaltimieras.

AV. AVallace, J. AVallace, T. 
Jankauskas, Joseph Valulis 
of Cicero, Kaminskas North 
Side, J. Belskis. A few otliers 
ivliose narnės I failed to get.

Paui B. Šaltimieras.

Pereitą nedėlią patėmyta 

hasketboles rungtynėse šie as

menys: kun. A. Linkus iš To- 

wn of l^ake ir klierikas Juš

kevičius iš Brighton Park. Da 

lieka trys Garbės nariai Liet. 

Akyčių Sporto Lygos, kurie ne-

Providence 4 kuopa laimėjo Paul B Šaltimieras. dalyvavo. Kini nodeliai išrink-
18 prieš Brighton Park 17. ---------- *--------- “ 8ie asmen3,s: k,'n' Ig; ,Alba-
Nors ir neblogiausi 4 kp. tv- K OP L SPECIAL COMMI- klm- 'alinimu, Mr. M.
m, turi, bet iki pereitos ie-' TK HONORS WM. ^uley ir Mr. J. O’Br.en «
dėlios kaž kodėl neturėjo lai- SCRILL. dairplay At i. Sa es - up

... v. , . lolv. Dr. J. Poška,mes. Vienok Visi žino, kurie ---------------- » / ' ’
lošė su tuo tymu, jog turėjo A special commitee froni į Komisija taip-gi kviečia at- 
dėti geriausias savo jėgas, kad the Knights of Litliuania, jsilankyti didelį Vyčių 
laimėjus. Pav. kadir North., Sports Assn. met in a body rėmėją ir darbuotoją p. Ši- 
Side. Kaikurie manė, kad Projat Chicago Stadium \Vm. niulį, “Draugo” redaktorių, 
vidence tymas turėjo laimėti berili (Petrauskas). Mr. Pet- Paul B. Šaltimieras.
tas rungtynes, bet kada “re- rmiskas ie a regulai’ player , B , .............

on the Brooklyn Visitation.ferees’ ’ neišgirdo švilpuko,
pareiškiant jog laikas lošimui i Frofessional Basket bąli team. j 
pasibaigęs, tas pagelbėjo į After entliusing the crovvd Į 
nortbsidiečiams laimėti 19| with lliri stellars performance, j 

tlie commitee, under direction j
of Paul Šaltimieras and J.
Gedraitis, introduced the pla
yer to all tlie repiesentatives 

■ of the various councils vvlio 
coinprised the commitee and 
tlien enjoyed a light hindi at 
a eozy little “Eat Sbop”, 
which was recommended and 
leservations made for some, 
by Knight A. Vaznonis of 
AVest Side. In the company . 
tbat evening of Mr. Petraus- | 
kas vvas also a team mate į 
wlio is one of the best centers 
in tlie pro league. Especially 
surprising vvas it to hear Mr. 
Petrauskas speak Lithuanian t
so clearlv to confirm lie vvas i i • L

VValter Laufer, of the Lake one of us. There is a rumor 1 
Shore Athletic club of Chica- in tlie air tliat special coimuU j| 
go, vvho bay go on an exten- tee discussed plans for tlie

TRIP FOR SAVIMMERS

ded tour of Europe vvitli an 
American team of five svvim- 
niers and a manager nex,t su- 
mmer. Avery Brundage, pre
sident of the Amateur Athle
tic Union of the United Sta
tes has approved the tour 
and linai deciplin ręsta vvith 
the foreign relations connnitt- 
ee of the A. A. U. The invita- 
tion luis heen extended by 
Doctor of Budapest, Hungarv, 
aeeretary of the International 
Swimming Federation.

arrangement of a special fea- 

ture ganie between the K oi 

L All Stars, (a picked team) 

and tlie Brooklyn team of 

whicli Mr. Petrauskas is a 

niember. Tliis wx»uld perhaps 

take place i n March If appro

ved hy the Sports Assn. which 

will be decided at tlie next 

meeting. The commitee were 

the following: Paul Šaltimie

ras, Joseph Gedraitis, John 

Rynisza, Alex Dobrovolskis, 

VV. Ruby, Anton • Vaznonis,
* *4

- .j ' • j i
4 4

■
1

Ifj

buvo pastatytas dienotvar- 

kėu Uralo apygardos komite- 

įtui reikalaujant. Šis griežtai 

reikalavo sušaudyti caro šei-
buvo nušauta. Nušovimu ““ d,,rhiuiuk“i

iastis, rodos, buvo ta, kad patenkinti, kad caro šernu gy- 
vena, “kaip vasarnamiuose

Įkėi

jam keršijo išbėgusieji nuo 

bolševikų rusai, kai sužinojo, 

kad jis buvo vienas iš tų as-! 

menų, kurie dalyvavo caro 

nužudyme. Dabar iš Besiedovs 

kio raštų matyti, kad Volko

vas gerai žinojo, kaip buvo 

caro šeima ir tarnai nužudyti. 

Jis rašo šitaip:

Varšuvoj užmuštasis Sovie

tų Rusijos pasiuntinys Volko

vas prieš naujus 1925 m. Var

šuvos viešbuty “Roma” savo 

tarnautojams suruošė pasilink 

sminimą su šokiais ir išsigėri- 

niu. Volkovas greit nusigėrė 

ir pasišalino savo kabinetan.

Vidunaktį — toliau rašo Be

siedovskis — aš užėjau pus 

A’oikovą. Jis sėdėjo sofoj ir 

žiūrėjo į žiedą kuris laistėsi 

kraujo spalvomis, nes buvo su 

akute iš labai brangaus ak

mens. Pastebėjęs mano žvilgs

nį, jis pratarė:

— Tai ne mano žiedas. Aš 

jį paėmiau atminčiai iš Ipa- 

tjevo namo Jekaterinburge, 

kai dalyvavau caro šeimos 

nužudyme.

Žinau, kad caro šeimos už

mušimas laikomas paslapty, 

bet pradėjau prašyti smul

kiai apie tai papasakoti, nes 

žinojau tik sausą faktą. Vol

kovas spyrėsi, bet pagaliau 

sutiko.

— Jūs žindote, — pradėjo 
pasakoti Volkovas, — tas gal
vijas J urovskits ,(kitas caro už
mušimo dalyvis) taip biauriai 
šaudė, kad tas greciausį sker- 
uynę buvo panašu.

Kas iškėlė klausimą carą nu
žudyti.

— Romanovų sušaudymo 
klausimas, — tęsė Volkovas,

atskirame name.

Maskva spyrėsi,
nes norėjo carą sunaudoti de

rybose su Vokietija, kuri tada 

reikalavo išduoti visą šeimą. 

Maskvos valdžia tikėjosi už 

tai išsiderėti didelius pinigus 

iš Vokietijos vyrausybės, pav., 

sumažnti 300 miL rublių kon-

kus. Tas paveikė. CK ypač bi- ve pasmerkė mirti ir turi bi

jojo, kad caras nepatektą į ti sunaikinti kartu su caro šei-

Santarvininkų rankas. Taigi ima’

likimas Volkovui, kaip gamtininkui 

ir chemikui, pavesta buvo 

CK sprendimą Jekaterin-Paruo6ti lavonų sunaikinimo 

burgan atvežė Gološčiokinas. 'plakas. Po šitokių bolševikų 

Žudymo planas buvo svarsto- Į Patartinų liepos 17 d. 2 vai. 

mas. Žudymas turėjo likti pas na^Į A oikovas su žvalgybos

lapty, nes Vokietija griežtai ;^rin^n^u Ipatje\o

Jurovskis

kad caro šeima jau išbudin

ta. Jai pranešta, mieste nera- 

pasiūlė Pfl-|mu jr todėl reikią nusileisti

caro ir jo seunos 

buvo nulemtas.

reikalavo išduoti carienę, ca-.'nanlan’ Jurovskis pranešė 

raitį ir caraites.

Bieloborodovas

daryti taip, kad išrodytų, jog 

carą kaž kas pagrobė ir, ne

žinia, kur jį padėjo, o pa-

tribuciją, kurią SSSR gavo tiems šeimą’ išvežti miškam ir

po Brastas taikos.
Pav., Leninas pasisakė prieš

žudymą, nes jis lnjojo blogo 

užsienių įspūdžio.

191$ m. liepos 6 d.
Uralo komitetas vienbalsiai 

nutarė visą šeimą sušaudyti. 

Bet Maskvos Centro komite

tas laikėsi tos nuomonės, kad 

Romanovai bus didelis Mask

vos rankose koziris kovoj su 

Gennanija. Teko griebtis sti

priau veikiančių priemonių 

Uralo delegatai, kuriuos parė

mė Sverdlovas ir Krestinskis, 

pareiškė, kad kitaip jie neat

sako už caro šeimų, kurią ga

li ir čekai pagrobti. Mat, tuo 

laiku už Uralo kalnų buvo su

sitvėrusi stipri čekų kariuo

menė ir kovojo prieš bolševi-

ten sušaudyti. Gološčiokinas 

nesutiko ir pasiūlė caro" šei

mą sušaudyti už miesto miš

ke, o lavonus įmesti į šachtą. 

Apie caro sušaudymą viešai 

paskelbti, o apie šeimą pra

nešti, kad ji kitur perkelta.

Voikovo planas buvo dar 

kitoniškesnis: šeimą sušaudy

ti prie upės kranto, o lavo

nus su svoriu nuleisti upės 

dugnan. Ir šis planas nepra

ėjo. Ginčų rezultate buvo 

nutarta carų ir jo šeimą su

šaudyti Ipatjevo name, o la

vonus sunaikinti. Be to, — 

nutarime buvo 'pasakyta — 

esantieji prie caro šeimos dak

taras, virėjas, liokajus, kam

barinė ir berniukas, virėjo 

pad. (povarionok), patys “sa-

i pusiaurūsinį aukštą Caro 

į šeima nulipo žemyn 2 vai. 45 

'min. nakties. Jurovskis, Vok 

kovas, Jekaterinburgo čekos 

pirm. ir latviai čekistai užė

mė vietas prie durų. Caro šei

ma buvo rami. Caras truputį 

prisiartino prie Jurovskio ir 
pasakė:

— Štai, mes jau susirinko

me, ką gi dabar dalysime?

Volkovas jau buvo 'pasiruo

šęs skelbti sprendimą bet 

Jurovskis jį pertraukė. Jis 

prisiartino prie caro ir pasa

kė:

— Nikolai Aleksandi'ovič, 

Uralo apygardos sovieto nu

tarimu jūs būsit sušaudytas 

drauge su šeima.

Caras, matyt, to nelaukė ir 

mašinališkai paklausė:

— Ką? ka?

(Daugiau bus).

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

J. F. Radžius
GRABŲ ISŪIRBYSTEI

Pranešu Chieagos lietuviams, kad jau nerei
kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar 
mes parduosim olsello kaina grabus) visiems. Ku
rie laidoja gimines, arba savo draugą ar organi
zacijos narį, galės sutaupyti pusę kainos ant gra
bų dėl sekamų priežasčių:

1. Nereikės mokėti komišinas graboriui už 
grabą.

2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja 
graborių.

To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš • 
jūsų kišeniaua. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku- S 
čtems ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra 
lengva.

Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki
to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešime j 
savo išdirbystę ir jūs pasirinksite grabą už pusę 
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar
navimo, tai galėsite kreiptis prie bile graboriaus, 
kurs jums patiks.

J. F. Radžius
s •

Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje
Ofisas: Skyrius:

668 W. 18th St. 3238 S. Halsted St.
Tel. Canal 6174 Tel. Vletory 4088

S■>

SUMAŽINTOS KAINOS ANT RADIOS
TRUMPAM LAIKUI

Majestic 72 Model 8 tūbų su Dynamic speakeriu tikra kaina $165.00, dabar 

už .......................... $79.00 su tūbomis

Brandies 8 tūbų tikra kaina $150.00 už ................ $68.00
Bosch 8 tūbų Dynamic, tikra kaina $175.00 už...........$75.00 su v’s^u0
9 tūbų combinacija' su Victrola, tikra kaina $225.00 už ... . $125.00 
8 tūbų Radio ir Victrola krūvoje, tikra kaina $250.00 už . . $98.00
Ever-Ready 8 tūbų Dynamic speakeriu tikra kaina $175.00 už $85.00 
Steinite 7 tūbų už............................... $29.00

Suteikiam lengvus išmokėjimus,. Krautuvė atidara nedėlioję iki 
3 vai. po piety. Kviečiame atsilankyti ir'išgirsti Lietuvių Progra
mą per Radio.

Jos. F. Budrik. Ine.
3417-21 S. Halsted St.

Telefonas Boulevard 4705
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LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL.
Radio APŽ.

X Sekmadienyje, sausio 20 
<1. Šv. Antano bažnyčioje bu
vo nepaprastos iškilmės. Mi- 
sionorius Petrauskas, Marijo
nas, 7:30 ir per sumų pasakė 
labai išspudingus pamokslus

i'inis, kaip ir kiti programų »la- 
’yviai.

Klausytojas.

WEST PULLMAN, ILL.
Trumpos Žineles.

Sekmadienio (sausio 26 d.) 
vakare pas ponus A. Žitkevi- 

apie katalikų tikėjimų ir žino- čius įvyko labai šaunns poki-
gaus priedermes link tikėji-! lis. Susirinko labai daug sve- 
ino. Kun. Petrausko pamoks- eių, tarp kurių buvo gerb. 
lai ilgai pasiliks eieeriečiu: kunigai J.. Paškauskas, J.
širdvse.

X Sumų laike kun. T. (las- 
paraitis, diakonu buvo klie-

Statkus, Karalius, Dr. J.
Poška ir kiti. Ponai Antanas 
ir Barbora Žitkevičiai via la

ukas A. Valančius, subdiako- bai malonūs ir svetingi žmo
nų klierikas Petrauskas. Klie-įnės. Šeimininkai svečius kuo- 
rikai W. Urba, A. Šileikis ir1 puikiausia priėmė ir ivairiau- 
Kiškunas, tarnavo prie asis- sios rūšies garduminais vaiši- 
tos. Ino.

X Pereitam sekmadieny la
bai daug eieeriečiu dalyvavo 
“Draugo” metiniame koncer
te. Visi labai patenkinti šių 
metų ‘‘Draugo” koncertu.

X Katalikų Fed. 12 skyrius

(lerb. kun. P. Karalius jau 
apleido mūsų kolonijų. Svečias 
patenkintas uestpullmaniečių 
duosnurnii, nes surinko nema
ža aukų “Ateitininkų” nu

laikė mėnesinį susiriųkimų i manis Kaune. Išvyko rodos Į 
mokyklos kambary. Visos įBrigliton Park.
veik draugijos prisiuntė at-'-------------
stovus, išrinkta atstovai į
Vakarinių Valstybių Konfe
rencijų. Federacija ruošia gra
žų programų, 16 d. vasario, 
Lietuvos nepriklausomybės

Vasario 2 d. vakare, para
pijos svetainėje bus gražus 
vakarėlis, kuri rengia Šv. Te
resės choras po vadovyste p. 
V. N. Medonio. Bus suvaidin-

paminėjimui. išrinkta net tiys dus dviejų veiksmų operetė 
atstovai Į Fed. Cbicagos Ap-
skr.

X Cicero Fed. 12 skyrio 
1930 m. valdyba: pirm. — Jo
nas Mikolainis, vice-pirm. —
Žilvitis, prot. rašt. — A. Va
lančius, lin. rašt. ■— Matukai- 
tis, iždo globėjai — p. Česie
nė ir Jonsonienė, raport. —
J. Janušauskas.

X St. Charles, ‘‘State Ins- 
titution for bad boys,” 1929 
m. lietuvių vaikų buvo virš 
50. Tokį raportą patiekė ka
pelionas.

X Šv. Antano parap. 1930 
m. metinis piknikas bus bir
želio 15 <1., antras — rugpiu- 
ėio 10 d.

X Ponas Bernadišius, savi
ninkas (i raut AVorks Coai 
Yards, vėl veža anglis para
pijos mokyklai. P. Bernadišius 
yra geras žmogus, rėmėjas vi
sų gerų sumanymų.

X Koksai tai p. Polkas iš 
“dėdės” sako bando “profe
sorium” palikti. (Jai “mulo 
puodo”.

X Plaučių uždegimu sun
kiai serga Jonas Knrolus. 
Gaili Edavard IT i nes, Jr. 
veteranų — kareivių ligoninėj.

X Cicerus draugijos pradė
jo smarkiai mokytis teatrus. 
Gerai daro. Duodama nariams 
gero darbo.

“Kuprotas Oželis”. Antrų- 
jam veiksmui žodžius, veiki
mų, daineles ir muzikų pri
rengė mūsų gerb. varg. V. X. 
Medonis. Po programos bus 
šokiai. Įžanga labai maža: 
suaugusiems 50c., vaikams 
15c.

Prašomi visi skaitlingai at
silankyti.

Rap.

RASELAM, ILL,
Teatras ir Koncertas.

Sekmadieny, vasario 2 d 
8:15 vai. vale, Visu Šventų !bų! 
parap. svet. Idealių Katalikų į 
Moterų Meno Klubas rengia 
vakarų.

Vakaras tikrai bus įvairus. 
Bus atlošta komedija “Vienas

DRAUGAS

KANDIDATUOJA J LF.GISLATURĄ. “ŽVAIGŽDUTĖ"
Mėnesinis vaikų paveiksluotas 

laikraštis.
Eina septinti metai kas 

mėnuo 32 pusk didumo.

Kaina Angelo Sargo Vaikų 
S-gos nariams 3 lit., o visiems 
kitiems 4 lit. metams.

Tėvai, Auklėtojai, Šeiminin-
į kai!

Jūs trokštate savo vaikams 
laimės. Tai pradėkite jiems 
tų laimę kurti jau nuo mažų 
dienų. Pats pirmas tam dar
bas — tai Įpratinti vaikas 
dar mažose dienose pamylėti 

'visa, kas gera ir gražu. Tai 
į yra visai nesunku ir nebran-

Štai ‘Žvaigždutė’’

!/■

šeštadienis, Vasario 1, 1930

(Ižiamu vaikams Šviesti, dorin 
tti ir lavinti. Buk tikrai vai ' 
kailis geras ir padaryk jiems 
šiemet gražių dovanėlę: už

sakyk jiems “Žvaigždutę”, 
kuri kas mėnuo jiems duos į- 
domių skaitymėlių, įvairių ži
nių. mislių, galvosūkių. Bus 
ir tau malonu, kai vaikas 
skaitys ir džiaugsis.

Tik pabandyk — musų ne- 
rūgosi. Juk visai maža kaštuo
ja — vos 4 lit. met. Užsieny
je du kart tiek. Priedų duo
dama loterijos bilietas.

A < i resas: ‘ ‘ Žva i gž< lutės” 
Administracija Kaunas, liau
dies Namai. Tek 349.

1930 METAIS
JAUNIMAS STATO GYVĄ

PAMINKLĄ VYTAUTUI
DIDŽIAJAM UŽSIPRE 

NUMERUODAMAS.

“PAVASARI"
fcr

“Pavasaris” jaunuolį — 
lietuvi išauklės doru, kilniu, 
energingu, sųžiningu, narsiu, 
ištvermingu.

Vytautas Didysai pats to
kiu buvo ir tokiais nori ma
tyti visus ateities lietuvius.

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

lei-

Adv. JUOZAS G KIŠI U S, kurio kan
didatūra išstatyta į Illinois Valstybės le- 
gislatūros atstovus republikonu tikietu iš 
Marąuette park miesto dalies. Vakar rink
ta reikalingų parašų skaičius ir šiandien 
įteiktas Springfielde, kur ir pats adv. 
Grišius vakar buvo nuvykęs. Linkime sa
vo bendradarbiui pasisekimo.

• I

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS 
SULFURINĖS VANOS IR 
ELEKTRIKINIS GYDY

MAS

Treatmentai visokių ligų. reu
matizmo, nervų atitaisymo, šalčio 
ir taip tolinus, su elektriniais 
prietaisais. Violetiniai Saulės Spin- 
duUų treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausių, kraujo cirkulia
cijų. kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras TJtar- 
.linkois nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

$65.00MES MOKAME CASII 
UŽ LIETUVOS 5% BONUS
Money Orderiai į Lietuvų per Radio tiktai 25 centai

Paskolos teikiamos ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. LA SALLE St., CHICAGO, ILL.

negu pernai. Skolos atmokėta 
$6,400. Skolos beliko $14,400. 
1927 m. pabaigoj, reikia atsi
minti, skolos buvo $27,200. 
Praeitais metais būtų buvę ga
lima da vienas tūkstantis dol. 
skolos atmokėti, jei nebūtų pa
sitaikę nepaprastų išlaidų, 
būtent: cementavimas alley, 
vyskupijos kvotų Seminarijos 
namui, klebonijos ir svetainės 
pentavimas. Iš sistematingai 
ir smulkiai sutvarkytos ats
kaitos matyti, kad gerb. kun. 
kleb. J. Paškauskas netiktai 
moka gerai raštinės knygas 
tvarkyti, bet ir tvarkingai 
parapijos reikalus vesti. Gar
bė klebonui, garbė parapijo- 
nams, dirbantiems kilnų dar-

CHICAGOJE

APIE MOTERŲ TEISIŲ 
LYGYBĘ.

Mrs. Rutli Hanna McCor- 
mick dabar važinėja po Illi
nois valstijų ir varo agitacijų,
nominacijai gauti į J. A. Vai- 

• • • . stybių senatorius ateinančiose
prai merėse', bal. 8 d.

Saus. 27 d. mūsų aliumnie- 
čiai turėjo parapijos svetai- i
nėj “buneo party” ir šo- 

ikius. Komisija — M. Abrama-
. .i . vielute, L. Tunioniutė, P.

is musų tur apsivesti . Ko- .
... , v , . . ,r v Povilonis, A. Šidlauskas, stro-inedijų los Lietuvos vyčių . . . ’

,, , , d)iai vakaro pasisekimu rūpi-Apsk. “Dainos choro tirą- I t 1
... • - •> i luoši, triūsė ir dėlto viskasInas sekcijos artistai, J. Bal-1

, [gerai pasisekė. Susirinko siui režisuojant. Be to, Ims la- Į . . . .
, . . .v daugiausiai jaunuomenė,bai puikus koncertas, kurį įs-

Saus. 27 d. iškilmingai pa- į 
iš įvairių Cbicagos laidotas a. a. P. Grigaitis, 2L 

• metų jaunikaitis. Sirgo džio-

Ipildys gabūs artistai-(tės) su
važiavę
labu.

Taipgi bus magikas P. Jo-1 va, buvo išvažiavęs į pieti-

A. F. CZESNA
1657 WEST 45th ST.

Kampas Paulina .Street

N’no 8 vai ryto iki Iv. nakties. 
Vedėliomis iki 2-.ros va!, po pietų. 

Phone Boulevard 4552

r?

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greitas reguleriškas laivų patarnavimas. Išplaukimai iš Ncw 

Torko j Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA

o paskui s&užemiu j Kauna.
Pamatykite Londoną, pake
ly. Taipgi tiesiai t Londo- 
ną kas Pėtnyčią nauji, alie
jų varomi laivai. Trečios 
kleaos laivakortės j abu ga-

CUNARD LINE'

A.
lu iš New Yorko j Kauną |203 
ir brangiau. Atskiri kamb., er
dvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus tarnavimas. Del 
kitų Informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykite 
tiesiai pas:
346 No. Michigan Blvd.

Chicago, III.

Suteikiame Paskolas Ant Namų 
Geriausiomis Sąlygomis

Padėkite savo pinigus ant mūsų Aukšty Pirmų Morgičiy, ku
rie uždirbs Jums 6%>.

Sutvarkome kelionę Lietuvon ant visų linijų laivų ir parūpi
name reikalingus dokumentus dėl išvažiavimo ir sugryžimo.

Lietuviška Budriko radio pro
grama.

Jau tikrai matome, kad lie
tuviai žengia pirmyn. Klausy
dami kas nedėlių programų iš 
radio AYCFL ir girdėdami lie
tuvių dainelės, tiesiog liekam 
sužavėti ir mintys skrieja į 
gimtinę šalelę.

Teko išgirsti p-lė Grieaitė 
dainuojant j “Į Lietuvų reik 
sugrįšt”. Malonu klausyti jos 
dainelės. Žodžiai aiškus, bal
sas plaukte plaukia. Ponas 
Sabonis ir gi palinksmina ra
dio publikų jautriomis daino-

nelis. Tas bus tikras “sur- 
piizas” roselandiečiams.

I’o programos bus šokiai. 
Prašome visų įsidėmėti šį

Idealių Katalikių Moterų klu
bo rengiamų vakarų ir skait
lingai atsilankyti.

Pelnas skiriamas parajiijos 
naudai.

Komitetas.

nes valstybes, bet, matyt, 
Aukščiausias kitaip sutvarkė 
ir saus. 17 <1. atsiskyrė su 
šiuo jiasauliu.

Gorainius.

<!■■■■■■■■■■■■
; Reumatizmassausgėle.

Žinutės.
Praeitų sekmadienį buvo iš

dalinta parapijonams 1929 
m. metinės atskaitos lapai. 
Džiuginantis dalykas vartyti 
praeitų metų atskaitų, kai pa
stebi, kad viskas kaskart ei
na geryn. UžjSemai visų įeigij 
buvo $21,535. Pernai jau j>a-' 
siekta $23,182; reiškia, pusan
tro tūkstančio dol. dauginu, I

Nealkankyklte aavę« aka ua- 
mąla, Raumatlamu, Sausgėla. 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— ra<-nanų aukltnii: nes akau- 
(lėjlmal naikina kūno gyrybą 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOIIND mo- 
atla lengvai prašalina viršml- ™ 
nėtaa Ilgas: mama šiandie dau- ■ 
gyhė žmonių alunfila padėka- g 
vonea paaveikc Kaina liže par 
paštą R8e arba drl u* II.»R ■

Dukart tvlrtoanė 7Bc. ‘ ■
Knyga: "ŠALTINIS 8VKT- B

KATOS” augalais gydytlaa. kai 
na II aantų. ■

Justin Kulis ■
(SAP South Haleted Htreot

CBICAOO ILL. •

Ruth Hanna McCormick
Congressnian-at-1 ^rge

Ji pereitų šeštadienį La 
Šalie viešbutyje savo prakal
boj užsiminė apie moterų tei
sių lygybę. Ji pareiškė: “Ixxi 
visi gerai supranta, kad mes 
nepritariam išrinkimui į ofi
sų moters vien dėlto, kad ji 
yra moteris. Pasiskelbus sa
vo kandidatūrų į senatorines 
praimeres aš nenoriu, kad kas 
nors už mane balsuotų vien 
dėlto, kad aš moteris. Iš ki
tos pusės negera būtų balsuo
ti prieš mane vien dėlto, kad 
aš moteris. Jei aš praimerėse 
pralaimėsiu dėlto, kad bal
suotojai bus įsitikinę, jog aš 
tai vietai netinku, tai savo 
pralaimėjimų priimsiu links
mai. Bet jei išsiaiškintų, kad 
balsuotojai reiškė nepasitikė
jimų manimi, kad aš moteris, 
tai aš. liudečiau kartu su mi
lijonais kitų šios šalies mote
rų. Man rodos, kad jau atėjo 
laikas, kada tokio nusistaty
mo ]>iliečiu mažai teatsirns.”

9
Kapitalas, Perviršis ir Nepadalintas 

Turtas $475,OOO.oo 
BANKO TURTAS VIRŠ 

$3,500,000.oo

Kreipkitės su visokiais reikalais laišku arba ypatiškai:

Metropolitan 
State Bank

2201 W. 22 Street, Kampas Leavitt St.
Banko valandos: Kasdien nuo 9 ryte iki 4:00 p. p. 

Utaminkais ir Subatomis nuo 9 ryte iki 8:30 vakare.
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DR. S. A. BRENZA

Jei kas kam yra neaišku, čia oiiso Tai. virginft, oo36

i m ea
jos koiųitųtas šieųis metams. R,< Tel- xidway mi 

Tikimės, kad bus jau

gatava ir parapijos apžvalgos1 

knyga, ir sus-me galėsime guu-' 

ti.
Tat visi parapijonys atsi

ko neliko, tai įsilaužė ir gro

bio išsinešė grynais pinigais 

i ir daiktais.

i si rėmėjai lanko skyriaus susi I Trečiadienio vakare viena 

rinkimus. Kaikurie biškį sus- moteris ėjo į Gedimino Spul-

CHICAGOJE
RINKLIAVA KOLEGIJAI.

DR. R. G. GUPLER
GTDTTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 24-taa Street 

Telef. Canal 1713-0241
Dievo Apveizdos Parap. — tingę, apsileidę. Tat skyriaus kos raštinę, 4426 So. Fairfield Ofiso Valandos; 9 Ud 12. 1 Iki 

Valandos: 2 Iki 4 p. p. ęanadėUah dienų, lr <:30 lld 8:*8 vakare
Praeitą, sekmadienį mūsų pa- valdyba pageidauja, kad visi avė. užsimokėti ir nešėsi $40. lankykit, kad žinotumėt, ko-, ir Ketvergais vakare
rapijoje lankėsi svečias iš nariai lankytųsi į susirinki- Bonai ją apstojo, atėmę pi- kius darbus nutarsime dirbti.

Mariau Hills Kolegijos, gerb. mus. Tada skyrius butų gy- nigu,s pabėgo. *‘Šilkas’ '.

i ____ _ _____ _____ _ _ __

Netoli 46th Street * Chicago. IU.

kun. J. Mačiulionis. Jis at- vesnis ir reikštus daugiau ju- 

vyko paprašyti pinigiškos pa- dėjimo.

ranios A. L. Bernaičių Kole- Pirininįnkas pranešė ga-

gijui. Gerb. svečias Į>asakė vęs iš Centro 10 tikietų knygų tų bažnyčioje _„.o________

bažnyčioje kęletų gražių pa- 6ių pardavinėjimui. Vieno ti- Sutvirtinimo Sakramento pri

moksiu apie lietuviškų moky- kieto kaina tįk 25c> Taigį NorinUej* - pi.įimti

kių ir kat. auklėjimo reikšmę northsaidiečiam yta geru pro- turį parapijos ofise užsiregis- 

įnums kaipo lietuviams ir ka- ga bandyti savo laimę ant ge-(truoti. \

tahkams^ Žiūrint į musų atei- ro daĮyko> tai yra naujo Au-Į x Ryt Maldos Apaštalystės |«7»» w- 11 Pl- 

tį šioje šalyje bernaičių aukš- būni automobilio, penkiems brolija, kaipo pirmame vasa- 

tesnės mokyklos reikalas yra asmenims. Todel, visi pirkim rio m6nesio sekmadienyje, ša

be galo svarbus. Jeigu netek- laimėjimo tikietus. (yQ intencija klauso šv. Mišių

sime inteligentų vadų, kurie 1 Tikietus pardavinėti paėmė 7.30 vak

GIDĘ ŽINIOS.

X Šiais metais Aušros Var-

bus paaiškinta.

Komiteto narys.

OFISAI:

rengiama Šv. n** s. ct. S924 Wudhingtou 
įo-ta. 3-4. 7-> 12-2. 4-« uivd.
Tel. Cicero «62 Tel. Kedde 2450-2451

OR. S. A. DOMIAI
Gydytojas lr Chirurgas 

REZIDENCIJA

Rezidencijos: Vu Buren 5395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2 iki 4 ir 6 iki 8 v. v.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 

Namų Ofisas 3412 Franklin Blvd.
Vai.: nuo 8:30 Iki 9:80 vak.

Dft. J. J. KONARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Wo»ter.v Avenae 

Tel. Prospect 1023 
Rezidencija 3859 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 9338
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. v. 

Nede'.loj pūgai susitarimų

3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisus ir Rezidencija 
6504 S. ARTESIAN AVĖ. 

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 

.šventadieniais pagal sutarimą.

TeL Canal 6744 Republlo 84(9

Nedėliomis
nusitarus Ofi8C Tel. Canal 2118 

— ■ j Namų TeL Lafayette 0098

bus susipratusiais lietuviais, gįe asmenys: O. Kavalauskie-1 x Ry^ bus š 

neteksime ir savo tautybės. y Dargužis, T. Mačis, E susirinkimai: a)

Taigi, kiekvienas, kam rupi Andruškevičienė, Ig. Rėkus, 1Uėjų 19 skyriaus tuojau po 11 

lietuvių vaidas Amerikoje tu- K Rugentavičius, P. PleČkai- gumos; b) Šv. Kazimiero vyrų ' 

retų nuoširdžiai paremti kole-|tig> j. A. Bacevičius,1 ir nioterų ]. valand^ po pietų;’

gijos reikalų, Sios kolonijos > _ __ _

šie mėnesiniai 

) Kolegijos Ke

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

Tel. Kenwood 5107- 'l900 S
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. rytej| 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

lietuviai katalikai duosniai rė

mė kitus svarbius reikalus, 

tat nėra abejonės, kad ir ko

legija atras širdingos para

mos.

Lietuva kintamuose paveiks
luose.

P. K. P. c) ,šv. Kazimiero Akademijos

----------------------------------------------Rėmėjų ir Labdarių 7 kuopos

BRIGHTON PARK ŽINU- ĮpO mišparų. 4 vai.; d) vakare

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL

DR. A. LW
OFISAS

HALSTED STREET

l

I NAMAI '

1 4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: prieš pietus pagal sutarti 
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

Ofiso Tel. Vlctory 6898 
Rezidencijos Tel. Dregel 9191

DR. A. A. ROTH

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAė

Gydo staigias lr chroniškas ligas 
vyrų, moterų lr valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nno 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomis tik 
Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorijb

Ir X-RAY
2130 VVEST 22nd STHEEI

CHICAOO

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

Ofisas 8102 So. Halstel St Chicago 
arti Slst Street

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

Tei. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California Ave. 

Nedėlioję pagal sutartj.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

T . . , . , 460lT Snd Ave.PSandoZ:,eiuo 6558 SO. HALSTED STREET

X Jamtorius apvalydamas 6 iki 8 vakare. Tei. Boulevard 7820 Vai ' 2 4 ir 7 9 vai vakare

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
! parapijos svetainėj R. K. L. atidarė antrų ofisą (su Dr. Laurai- 

- ' Susivienijimo teatras bei va- kos) po nr. 242s west Marąuette Rd. I 
karas parapijos svetainėje 2 ikl 4 po piet- TeL

P. moterų ir merginų draugija 7.30 Vak

rengia margų vakarėlį, 2 d.

TSS

Nekalto Prasidėjimo Šv.

Phone Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILAVAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartj

Ateinantį antradienį vas. 4 vasarį0 7 ;30 Val. vak., para- baynvčins suolus rado narnės- Rez- 6841 a- A!bany Ave- Tel- Pros-f 
d mūsų svetainėie vėl Ims1 u ♦ • oaznyoos suolus įauo pames pect 1930. Nedėi0lbw tik pagal 8U.j

' ? .J pijofc svetainėj. tų raktelį su geltonu retežėliu. ta£tt

rodomi krutamieji paveikslai. Bus šeši labai gražūs daly- į x Byt lllisįjoiueriuS prote- -

is Lietuvos. Šiuo sykiu juos kai, kurie eis serijomis. .'šorius kum J. Vaitkevičius 

rodys J. Luksis, kuris jau 

per daugelį metų su savo pa

veikslais aplanko Amerikos

ADVOKATAI OPTEMITRISTAI

Nares iš anksto pai Javinė- pradeda dvasinės seminarijos 

ja bilietus, kiurių kuiną yra klierikams metines rekolekci- 

. . nuo 5°- ligi 15&. Kas turės jas o misionierius kun A. Pe-

lietuvms Nesenai rodė pateik 25c. vertės tikietų, galės salėm trauskas šv. Kryžiaus bažny- 

slus p. Milius, kurie visus pa- įeiti be Įžangos. Šiaip bus į-

tenkino savo gražumu. Dabar žangos imama 25c. * ‘mokslų per Liurdo pašventini- j r-

A. A, OLIS
ADVOKATAS

v- • , ., , 1 „ „ . 11 So. La Šalie St. Room 1701
cioje po piet J vai. sako pa- T<1 "Randoijh 0331-0332 vai. 9-1 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Jį ! '**< Tel. Victory1 0562
. . ta v- . Tr tįjp-9 vai. vak. apnrt:Panedėlio 1»X Is Degučių kaimo, Ma-! " Pėtnyčios

; rijampolės parapijos, kilęs a.' ' ?• ~ ~

. . , Programoj dalyvaus parapi- a jonas Valiukas, pastarai-

■Kultūros darbas, Kuris Ameri- inų mokiniu Typnas vaidinimas • • i *i • ai^ ±. o*. ’ JOS mokinių Denas, vaiuimmas siais ialkaxs gyvenęsA\ ėst Si-
kos lietuvius suartma su savo ,Laivakortė, pirkimas” (iš- v Neffo nlir6

įtėvyuė m zadma ,uose •«ra' ». Staponavičia ir Si-'ėook County ligoninėje be jo-

inonavičia),

pamatysime p. Lukšio paveik- j, programa bus daili ir v*- niG iškUjnę 

slus.^^Jendrai reikia pasakytie siems patiks. Niekas nesigai- • 

kad šitas darbas vertas šir-dgs atsilankęs.

dingas paramos, kaipo tikros1

zius tautinius jausmus.

Rėmėjas. drama “Burtai’

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
vieno veiksmo kio palįkimo. 3I sausio jį be W. Adams St. Rm. 2117
i” (vaidins Pa- Sy Bažnyčios patarnavimo’ Telephone'Randolph 672.7

IŠ M. K. R. 2 SKYR. SUSI
RINKIMO.

North Side. — Marijonų 

Kolegijos Rėmėjų 2 skyriaus 

susirinkimas įvyko 28 d. sau

sio, parapijos svetainėj. Pir

mininkui atidarius susirinki

mų malda, raštininkas pers

kaitė pereito susirinkimo nu

tarimus, kurie vienbalsiai pri 

imti. Išduota raportas iš 15 

d. gruodžio vajaus vakaro. 

Pasirodė, kad vakaras gerai 

ĮK pavyko. Gauta penki nauji na

riai.

Aukso gabalų laimėjo J. 

Rėkus, plunksnų — p. Rainis.

keltaitė, Bublauskienė t ir O. į graborius Lechavičius palaido 2151 W. «. 6 iki. 9 vak.
f jo nekatalikų kapuose.

Muzikos dalį išpildys p-lės | ____________________________

H. Prosevičiutė ir A. Prosevi- j

čiutė. Dainuos p-lės O. Ivin-' 

skaitė ir Mockaitė. “Bandū

ra” griež Noreikaitė ir Gie- 

kaitė Panelės

SVARBUS SUSIRINKI
MAS.

Telephone Roosevelt 9090
Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

North Šile. — šv. Mykolo 

O. Vaikutaitė parapijos metinis susirinkimas 

ir O. Baranauskaitė deklemuos įvyks 2 d. vasario, tuojau po 

eiles. , J'pamaldų.

1 y
9-nios narės gųus iš drau- Į Šis svarbus susirinkimas j 

gijos dovanas — auksinius šaukiamas gerb.

žiedus už, tai, kad per dešim

tį metų neėmė, pašelpos. Tiki

mos, kad ir gerb. mūsų kuiii-

Gryno pelno vakaras davė $40

parapijos komitetų. Visi para- 

-pijonvs susirinkite svetainėn, 

nes yra svarbių reikalų svars-

Tel. Vlctory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofiso Ir Res. Tel Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
4464 SO HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki S po 
pietų lr 6 iki 8 vah vakare 

Kės 8201 S WALLACE STREET

Fel Hemlock 8161

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6C40 So. Maplewood 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

3265 S. Halsted St.
Vai.: 10 vai. ryto—8 v. v. 

Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSH,-0. P. D.

OR. V. S. NARYADGKAS
iYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2485 Wea» 69 Street 
Vai.: 9—13 ryte, 1—4 p p 1—9

» 1 Nedėlioj susitarus

DENTISTAI
Office Boulevard 7043

DR. C. Z, VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland ,Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

JOHNttICHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefoną* Canal 2552

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimų kuris 
Mtl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
mo, skaudama aklų karštj. Atitai
sau kreivas akla nuimu cataractua 
Atitaisau trumpų regyste Ir tolimų 

' regystų.
Prirengiu teisingai akinius visuoseVnlnndną Q rvto ilri R -nn va. I samius visuose

klebono ir ' *®*““UOS y ryto, IKI o.uo va-!atsitikimuose, egssminavlmaa daro-
kąre. SeredMŪs ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

maa su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Tel. Canal 6222

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt 8L)

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

 Seredoj pagal sutartį

Tel. Canal 0257 Res. I’rospect 66591

DR. P. Z. ZALATOBIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED ST.

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

C iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisų po niųneriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
( 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. Midvvay 2880

Tel. Boulevard 1491

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

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

7—9 vakare

DR. A. J. 6DSSEN
LIETUVIS* DENTISTAS

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

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

| Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vų- 
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto 110 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVE.

Tel. Boulevard 7589

JOSEPH J. 6RISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS
4631 S. Ashland Ave. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800

'RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockwell Street 

Telef. Republlo 9723

gai ta proga ištars keletu dyfnni. Bus peržvelgta, kas 

I buvo veikiama ir pasidžiaug

ta darbo vaisiais.

Rūpestingi parapijonys ži

no, kad mes, su Dievo pagel

ba einam pirmyn į gerovę.

Šis susirinkimas turėtų pri

duoti daugiau energijos para

pijos darbuotėj.

Bė to, bus . renkama parųpi- 

=agĄ-,k. ,gj,; -----------------==»

'į žodelių.

Po viskam bus laimėjimas 

6 dalykų, kurių vertė siekia

Ši draugija visus kilnius 

sumanymus remia. Prašomi 

tat ir jos pramogų paremti 

skaitlingu atsilankymu.

' V Pelėda.

VAGYSTES.

$45.70.

Šiame susirinkime keletas 

narių užsimokėjo metinius mo

kesčius.

Nutarta rudeny, (gruodžio 

mėnesy) vėl surengti vajaus 

vakarų. Tam tikslui išrinkta 
komisija iš 3 asmenų: Plečkai

čio, Maskolaičio ir Dargužio. Brighton Park. — Šioje sma

Valdybon sietus metams iš-Jgioje lietuvių kolonijoje pra 

rinkta: pirm. — P. Plečkaitis, dėjo nesmagumų atsirasti, 

vice-pirm. — V. Dargužis,; Nelabai senui vienai mole,-, 
nųt. rašt. — V. Diržis, fin.1 riai pavakaryje gatve einant 

rašt. — K. Bugentavičius, bumai ištraukė piniginę ir pa-

ižd, — J. Mačis, maršalka — 

V. Kavaliauskas.

P. Maskolaitis (pažadėjo, jei

gu Dievas laikys gyvus ir

*>ėgo. t > , . .

Pereitų antradienį Ukso 

namuose j>o nuin. 4512 So. 

Waslitenaw vidudieny vagi-

sveikus, rudeny sulošti gražų liai pasidarbavę nuostolių pa- 

veikalų 2 skvrio naudai. įdarė už apie $1,000. Matyt va

Reikia pažymėti, kad ne vi-lgiliai nutėmijo, kad namie nie

—-

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

■ vhlantls ir taisantis vidurius 
vaistas, T. A. D. 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

J. P. WAITGHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampu Michigan Ave. 

Tel. Pullman 5950 lr 6377

Miesto Ofise Pagal Sutartj:
127 N. Dearbora Street

Ritoms 928 ir 935 
Tel. Franklin 4177

Teltphone Central <936

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

184 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 9«M Iki K vai. rak. 
Office* 1900 So. Union Ava

TeL Roosevelt 1719 
▼•I. nuo 9 iki 9 vaL vak.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
t '

OPTOMETRISTAS

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Boulevard 7589

DR. HERZMAN
( IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 99 
metus kaipo patyręs gydytoja* ohh 
rurgas Ir akušeris.

Gydo staigias lr chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų lr vaikų pagal nau 
jauslus metodus X-Ray Ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
Rea Hemlock 7691 VALANDOS: Nuo 18 — 11 pietų tt

no i D ITA7IAI1QVIC DU0 • ,k| 7:10 T&l vakara 
Ufii Ai n AAlLAUoKIo »•>. c™ai *>•

2338, arba Randolph <8*9.
DENTISTAS ......... ......

4712 So. Ashland Avenue
▼ai.! Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

Ekspertus tyrimo aklų lr pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kugnp. 18 St. 2 aukštas 
Pastcbėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Seredomis nuo 9:30 Iki 12 v. 

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

Tel. Armltage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOfiAITIS)

Dentlstas
1608 Milwaukee Ave.

Kampas North Ave. 
,Northwest Tower Bldg. Room 809 

Vai.: 9—12 ryto; 1—8:30 vai. vak.

OR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994

Resldencljoe Tel. Plaaa 3399
VALANDOS:

Nuo 10 iki 19 dieng.
Nuo 9 lld 8- po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare. te
Nedėl. nuo 19 Iki 19 dienų. >



8 DRAUGAS

GRABORIAI: CHICAGOJE
S. D. UMWIH TRADICINĖ PRAMOGA.

Lietuvis Graborius 
Tatarnauja laidotu

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

Tel. Roosevelt 2515 
Arba 2516

2314 W. 23rd Place 
Chicago, Iil.

gerb. prietelių įsigyti bilietus 

iš anksto. Visose kolonijose 

akademijos Rėmėjų skyriai 

juos pardavinėja. »

SEPTINTOJI KONFE
RENCIJA.

West Side. — Aušros Var

tų parapijos svetainėj, vasario 

.'2 d., vakare, įvyks gana įdo

mus vakaras su marga progra-

žinoma ma’ kuri’J ren»ia L- K- 

vasario 23 d„ Dievo Apveiz- ]W.kp. Atėję į minėtų va

karu niekas nesigailės.

—l—. -------------- 1 ______ ■
Vasario 5 d., 1930, 8 vai.

Į vak. įvyks mėnesinis A. L. K.

šeštadienis, Vasario 1, 1930

UŽDRAUSTA VARTOTI 
SVAIGALUS

Kaip kasmet, taip ir šįmet 

šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėju draugija (Centras) 

rengia metinį pokilį su įdo- lietų šiose vietpse:

Kaip jau visiems 

salio 23 d., Dievt 

dos parap. svet. įvyks Vaka-

(K. federacijos susirinkimas. 

I Draugijos pasirūpinkite pri

pūsti savo atstovus.

Valdyba.

Simpatiškas 

Mandagus —

Geresnis ir Piges 

nis už kitų patar 

navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAG R ABU VEDfiJAJ 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. Yards 1741 lt 1743 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct. Cicero 

Tel. Cicero T794 
SKYRIUS

>201 Auburn Avenue 
Tel Boulevarl 8201

mia programa, kurią išpildys 

Sv. Kazimiero Akademijos 

mokinės ir Šv. Kazimiero A- 

kademijos gabiausios alum- 

nės.

Gražusis pokilis įvyks sek

madienyje, vasario 23 d., 1930 

m., Sv. Kazimiero Vienuoly

no Auditorijoje. Pradžia 7 

vai. vak. Jžlanga $1.00.

Kadangi svečių visuomet 

daugiau suplaukia negu gali

ma sutalpint, tai prašome

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

vedėjas

1650 West 46th Street

J. F. RUDŽIUS
PIGIA ĮSI AS LIKT. GRABORIUS 

CHICA4HIJE
Laidotuvėse p* 

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu klt 
todėl, kad priklau
sau prie arabu 18 
llrb'.Rtės

OF’SAS
6<fe (Vest 18 81
Tel. Canal <174 

IRIUS: >288
8o Halsted Street 
Tel Vlctory" 4088

Kampas 4<tn Ir Paulina Sta. 
Tel. Bivd. 6208

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpatlB- 
kai, mandagiai, gerai lr pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų 
dykai.

Bridgeport galima gauti bi-;rjnil} v#lstyhi^ |l(,,UVH! kata.

'likų Septintoji Konferencija.

visose

Vincukas.

Bridgeport. — Sv. Petronė

lės dr-ja laikys savo mėnesi-
Pp. Gudųkrautuvėje, 901 j Kiek toko sužinoti, v ...... . .....................

WpaS3pp Naugžomius, 3202 *i,‘tuvi't k“lonii°8e rina ‘“‘‘' .'nį Hlririnkimų sekmadieny, 

11 lis prisirengimas: visose ren- vasario 2 d. 1 vai. po pietų šv.

■ karna atstovai į.minėtų kon- Jurgio par. salėj. Draugės 

malonėkit skaitlingai atsilan

kyti. Ana Taujenienė, pirm.

Auburn Ave.

Jaipgi pas Moterų Sųjun £erencįjjj Vis-gi Ims įdomu

įos 1 kp. pirmininkę, p. a žinoti, kuri kolonija šįmet pa- 

^edvar, jų krautuvėje .3338 .

gos 

Nedv

Auburn ave. ir pas M. S. 1 

kps. iždininke p. B. Bitautie- 

nę, 911 W. 33rd St.

Kadangi A. R. D. mėtinė 

pramoga -visuomet įvyksta

sirodys skaitlingiausia atsto

vaujama.
Pažvelgę į praeitį, randame 

tokius rekordus:

Labdarių 7 kuopos mėnesi

nis susirinkimas įvyks vasario 

2 d., 1930 m., 4 vai. Prašoma 

Penktoj Konf., sausio 7 d.,; kuodaugiausiai narių susi-

V£L GRĘSIA VVABASH 
UPfiS/VANDUO

MOUNT VERNON, Imi., 

vas. 1. — Pietinėj Indiana 

valstybės daly gyvenų šali

mais Wabash upės ūkininkai 

skubiai apleidžia savo namus, 

nes 8 mailių plotu sukrušti 

Iečiai sulaiko upės vandeni ir 

čia pat pavojus.

WASHINGTON, saus. 31. 

— Valstybės departamentas 

1 parėdė, kad Am. .1. Valstybių 

ambasadose ir pasiuntinybėse 

užsieny jokiu būdu svaigalai 

nebūtu vartojami.

1928, dalyvavo: a) Dievo Ap- 

i-

rinkti.

vasario m. pabaigoje, ir ka-! . , ' . v \ r»-

& j > veizdos parap. 18 dr-jų, b) Ci
dangi Lietuvos Nepriklauso- TI1 , --------------------------

, „ . . „ cero, III., 1.7 dr-jų, c) Nortlr Rrido-Annrt u«i»n, «o

mybė paskelbta vasario m. 16 , 10 j • n n • i + Bridgeport. Moterų Są-
d., tai akademikiu programa ‘ ” 1//lr'JU\ pL jung°* 1 kuOp°S susirinki,nas

visuomet sužavi susirinku- 7’ 8 įvyk" Pirmadien>’’ vasario 3

sius savo lietuviškumu ir ar- ‘ p V c d-’ 7:30 vakare’ ŠV’ Jurgiw

tistiškumu. : ,* ^IaNUett ePark b di-jos, parapijOf! svetainėj. Visos sų-

Tat da kartų prašom iš an- k) V™ 7 ’’ ‘ 0 kviečiamos atšilau-

ksto įsigyti įžangą ton pra.,1^]*™1 * (1'^ . • o i i |kyti, nes daug turim svarbu 

įnnrrnn ' Hestpį Konf., -Vasario -4 <1, • rejjja|q. svarstymui.

80 • 1929 m., dalyvavo: E. Nedvarienė, pirm.

Valdyba.

Phont, Bcnlerard 4139

A. MASALSKIS
, GRABORIUS

Musų patarnarims* 
tauomet sąžiningas Ii 

įebrangus, nes netari
ate Išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži k® 

atyčia dykai

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam mauda 
tų, draugiška, 
patarnavimą
Patarnavtma- 

risose Chica 
<oa dalyse I* 
prtemiesčuoee 
Grabai pigiai
net UŽ >25 

■ OFISAS
>338 South 

Halsted St
Victory 4088- 

89

4424 80. Rockwell Ht

virginia 1194

Telefonas Yarda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B, Hadley Lio.

Koplyčia Dykai
MO West 18th Street

Canal 8181

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

em' į a) Brighton Park 10 dr-ją 

įsu 48 atstovais, b) North Si
bile 11 dr-jų su 38 atstovais, Akad. Rėmėjų svarbus susi- 

c) Cicero, 111., 10 dr-jų su 41 rinkimas bus vasario 2 <1. 

,v , - atstovu d) West Side 5 dr-jos mokyklos kambaryj. Visos

jSv Onos draugija rengia n abdoVŲ, e) pOKeian<Į 5 rėmėjos prašomos atsilankyti. 

I balių, kuriame bus gera mu- (hatfitov) f) j)ie_ ,10s yra labai daug svarbių 

,zika. Ji griež lietuviškus šo- vo ’ ApvetedoM ’ 4 dr.jas dalykų svarstymui.

klUR’ su 14 atstovi], g) Šv. Petro Taipgi vardu visų rėmėjų

Širdingai visi kviečiami at- parap., Kenosha, Wis., 3 dr- reiškiu užuojautą pp. Jonu- 

silankvti į tą balių vasario 2 jos su 8 atstovais, b) Town kams," kuriuos prisiege ne

it, 7 vai. vak., Dievo Apveiz- of Lake 3 dr-jos su 6 atsto- laimė. Mirtis ištraukė iš ją 

dos par. svetainėn. Visas pel- vais, i) Marąuette Park 2 dr- tarpo tą pačią savaitę brangų

MILDA
TEATRAS 

' 3140 So. Halsted St.

Subatoj Vasario 1 
“Mi’DNIGHT DADDIES” 

Ned. Ir Paned. Vasario 2 ir 3 
“W0MAN RACKET”

• Labai įdomūs paveikslai 
NAUJAUSIU IŠRADIMO

VITAPHONE 
Kalbantieji Paveikslai 

Graži Muzika

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

Ned. ir Pan. Vasario 2, ir 3 
“IS EVERYBODY HAPPY”

Dalyvauja Ted Lewis
Vitaplione Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

BALIUS.
Brighton Park. — šv. Kaz.

Dievo Apveizdos Parap.—

{VAIRŪS KONTRAKTORIA1

J. S. RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

ft Hardvrare Co., dabar perėmė visų 
biznį j savo rankas ir duos visose Sio 
blanio Sakose plrmee kleeoa patar- 
o avimą.

HARDWAAE PAINTS 
& WALL PAPER

Palnters A Decorators 
J. 8. Ramanclonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

TaL Vlctory 7241

M. ZIZAS
Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue nas skiriamas parapijos nau- jas su 7 atstovais, j) Šv. Jur- tėvelį ir mylimų dukrelę

Tel. Boulevard 9277

A.
t

ANASTAZIJA
BALTKOJYTĖ

mirė sausio 30, 1930 m. 1:30 
vai. ryt. 16 metų amžiaus. A. 
a. Anastazija gimė Cicero, Iii.

Paliko dideliame nuliudime 
motinų Barborą po tėvais Ber- 
žanskaitė, 2 seseri Stanislavų ir 
Onų, 3 brolius Kazimierų, Izi
dorių ir Viktorą, brolienę May. 
2 dėdės Antaną ir Petrą ir gi
mines.

Kūnas pašarvotus 1518 So. 
4 0 Ave., Cicero, Iii. Laidotuvės 
jvyks panedėly, vas. 3. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėta j šv. 
Antano bažnyčių, tfurloj jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę:
Motina, Seserys, Broliai,

Dėdės ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Yards 1741

gio parap. — Ilridgeport 1 dr-! Lai Viešpats Dievas duoda 

ja su 1 rttstovu. ' stiprybės panešti tuos skaus-

Kiek man žinoma, tai į bu- nuif!-

sirnųjų Septikų Konf. gana S. J.
smarkiai rengias Town of La-

Marąuette Park. — Nors ke kolonija. Mat, ten energin-

nesenai įsikūrusi draugija jau gai veikia kun. A. Linkus. Ki- ...........................• ,
. . ® ... . . kys susirinkimų vasario 2 d.,

Porce'.inis laikrodis kuris užtrauk
tas eina 8 dienas. Guarantuotas. la

ibai puikus dėl papuošimo. Tik $2.98
dai.

Komisija.

ŠV. TERESĖS DRAUGIJA.
Town of Lake.. — Dr-ja 

Šv. Agotos niot. ir merg. lai-

i Taipgi užlaikome naujausios ma- 
Jdos elektriklnius laikrodžius. $12.00 
i varčios tik .......................................... $S.#8

—

Nestor Johnson's visiems gerai žl- 
inomt ice skaitai visokių šitų tik
tai ........................................................

turi gana daug narių. Susi- tos kolonijos ir-gi turėtų su- o . . ,
, . 2 vai. po piet, Sv. Kryžiaus

rinkimai įvyksta kas antrą justi, kad nelikus^ paskutinėj . • n? • i
, ..... . ... ,P^r- f’Vut., prie 46 ir \vood
ketvirtadienį ir yra labai vietoj. . . •

— « ' *' ė' . 'gatvių.

V. Petrauskas, stud. i - t -i t -n-Nares malonėkit skaitlingai 

.................. ''susirinkti, nes yra daug svar-

skaitlingi. Po susirinkimą bū

na ranką darbą pamokos, ku

riomis beveik visos narės
jos salėje. Įžanga tiktai 50 bių dalykų svarstymui.

naudojosi. Mokina ponios K (,ros orkeetrn

Vitkauskiene ir G. Pankštieni-. Taigi pra5om(( „tsilonky. 

Pasibaigus pamokoms vaka-

ras baigias gardžiais užkanr

džiais. Kitas svarbus susirin

kimas bfls ketv., vasario 6 d.

Valdybą sudaro: pirm. — 

A. I^auraitienė, vice-pirm. — 

J. J. Zolpienė, rašt. — A. Ves-

Valdyba.

Kvieslys.

PRANEŠIMAI.
Town Of Lak* —

VAŽIUOJAM Į LIETUVĄ
Parsiduoda grocernė, visai 

J pigiai, turi but greit parduo

da, nes važiuojam į Lietuvą. 

'Biznis gerai išdirbtas, randas 

I priešais mokyklą. “Casb” ar-

Moterą ..... _
T-------------------a--------------,------------- — - — c • n. . . • • ’>a mainysiu ant masinos. Pa-

harienė, fin. rašt. — S. Ma- Wyngos luopos mėnesinis rsį(j|M)^a rakandai,

deksienė ir ižd. - G. įvyks 2 d. yn- 4342 W(wd st

siūnienė !sar10’ 2 valand4 P° PietlL flv-

Draugijos labui įvyksta va-!Krjžiaus "“k)*1®8 kambary.

karas, vos. 9 ,1. P. G. parapi-!V,«" krečiamos

laiku susirinkti, nes yra daug

Tel. Lafayette 0973

EXTRA.
svarbu dalyką svarstymui.

Valdyba.

Brighton Park.

Nftmų Statymo Kontraktorlus 
Statau Įvairiausius namus prieinama 

kaina.
7217 S. CALIFORNIA AVE.

Telefonas Hemlock 5526

Atcikite arba Telefonuokite Lafa- 
. yette- 4C89. Pristatom Visur.

J. DERINGIS
4414 So. Rockwell St.

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

M0RT6EČIAI-PASK0L0S
Del geriausios rųšie* 

lr patarnavimo, Saukit
GREEN VALLEY 

PRODUCTS 
Olaells Šviežių kiauSI

■lų, sviesto Ir sūrių
Wm. J. Kareiva

Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

J. LuleviČius

GRA BORTUS IR 
BALK Aki UOTOdAS

Patarnauju laido
tuvėse visose mlo
sto ir miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltui.
3103 8. Halsted
St. Chicago. IU.

Tel. Vlctory lllh

JULIJONA KOUCIENĖ
(Po tėvais Jokubauskaitė)

mirė sausio 31, 1930 m. 9:40 vai. ryt 55 metų am

žiaus.. Kilo iš Tauragės Apskričio ir miesto. Ameri

koje išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliudime vyrų Kazimierų, 4 sū

nūs Vincų, Petrų, Povilų ir Alfonsų, dukterį Anasta- 

zijų ir gimines. A. a. Julijona buvo narė Šv. Veroni

kos draugijos.

Kūnas pašarvotas 12464 Stnart Ave. W. Pullman, 

III. Tel. Pullman 6860. Laidotuvės įvyks panedėly, 

vasario 3 d. Tš namų 8 va,, bns atlydėta į ftv. Petro 

ir Povilo par. bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pa- 

ilialdos ui velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta 

į ftv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 

pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sunai, Duktė ir Giminės.
Tjaidotuvėms patarnauja graborius Adomavičius.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama l vieną dieną. 
Perkame real estate kontraktus. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000 <9 
8804 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayetts 47>8-<7l<MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

luksinlų Ir si<la- 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų ir t. t 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8889

SKOLIN AM 
PINIGUS

$100 iki $30,000 

ant 1, .2 ir 3 morgieių

J. NAMON 8£ CO.
2418 W. Marąuette Road
Arti Westcm Ave. 

Telefonas Grovehill 1038

ST dio

j LIETUVA PAVEIKSLUOSE 
FOTOGRAFAVO

C. G. Lukšis 1929 m.
Naujai iš Lietuvos parvež-

I

Fetlera-

cijos vietinio skvnaus susi- , ... .
... . • n r x L įdomus judamieji paveikslai

rinkimas bus vasario 2 d., tuo ‘ . . . , ‘
. ... bus rodomi pirma karta Ame-
jau po pamaldų, mokyklos . » , * f v.
, , . .. ................................. j rikoj uz mažų Įžanga siose
kambarvje. Kviečia visu drau- _ . , , ..

... . . , , Chicagos kolonijose:
gijų valdybas ir visus atsto- . .

r, . Vasario 2 North Sidej šv.
vus atsilankyti. Daug yra ,

,. ... , . Mvkolo par. salėj,
svarbių reikalų svarstymui. »

vasario 4 Dievo Apveizdos

Bridgeport. — Simano Dau- par. salėj, 

kanto draugijos mėnesinis Vasario 5 Marąuette Parko 

susirinkimas įvyks sekmadie- lietuvių par. salėj, 

ny, vasario 2 d., 12 vai. dicpų,j Vasario 8-9 Brighton Parko

Chicagos Lietuvių Auditoii- par. salėj, 

jos svet.j 3133 So. Halsted. St. I Vasario 10-11 šv. Antano 

Narini malonėkite būtinai da- par. salėj, Cicero, III. 

lyvauti, nes turime naujų ir, Vasario 12 So. Chicagoj. 

svarbių reikalų svarstymui., j Vasario 15-16 Visų Šventų

Petras Kiilis, rait. ipar. salėj Roselande.

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojns, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generalini kontraktoriai, štatam nnnjus ir taisom senus 

namus, pnrnpinnm planus, l-mus ir 2-rus mortgičus. Per 

paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 

liudija musų teisngumę. Senus namus taisome nnt leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 

mainam, namus, lotus, formas ir biznius. Renduojam Ba

tus. ’lnšurinnm visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 

2621 W. 71it 8t., Hemlock 0367 Res. Grovehill 1680

l


