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JAMI POLITINIAI KALINIAI

---------------- --------------------------- t

Kongrese Siųloma Filipinų 
Saloms Autonomija

AMERIKOS NARŪNŲ ĮGULOS BUS APSAUGOTOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PANAIKINO KONFEREN

CIJOS KOMITETĄ

LONDONAS, vas. 2. — Ki
tam alielnam karo laivynų 
konferencijos delegatų susi
rinkime panaikintas komite
tas, kurs pirmajam susirinki-

i BUS PASKELBTA PLATI 
i AMNESTIJA

MADRIDAS, vas. 2.
Nauja Ispanijos valdžia išs
prendė vasario 6 d. paskelb
ti plačią amnestiją, kuriąja ei
nant, iš kalėjimų bus paliuo- 
suoti artilerijos karininkai iri

ĮVYKO VILNIAUS LIETU
VIŲ MOKYTOJŲ SUVA

ŽIAVIMAS

“Vilniaus Rytojus” prane- 

įša, kad pereitų metų gruodžio 

•31 d. įvyko metinis Vilniaus 

• krašto lietuvių mokytojų susi

važiavimas, sušauktas moky

tojų sąjungos valdybos. Susi- 

I rinkimų atidarė valdybos pir- 

Į alininkas pi Karazija, vedė p. 

Budrevičius su p. p. Valaičiu,

NAUJA TVARKA

Vidiškiai. (Ukmergės apsk.) 

Vidiškių bažn. iki šio laiko 

buvo vis dar skaitoma lenki

ška evangelija, nors parapija 

lietuviška, išskyrus kelius dva

rininkus.

Bet štai Naujuose Metuose 

išgirstą, bažnyčioje pranešimą, 

jog lenkišką ev. nuo šios die

nos daugiau nebus skaitoma. 

Žmonės lengviau atsiduso, ir 

tarsi visi instinktyviai ištarė 

Nauji metai

Krinickaite ir Bagdonu. Prie 

sąjungos prisirašė dar 8 nan- Dievui dėkui, 

ji nariai. Susivažiavimo metu 'nąują laimę vidiškiečiams at

buvo skaityti trys referatai nešė. “R.”

(p. p. Horodničiaus, Valaičio

• ir Tamulevičiūtės); mokytojai KOMUNISTŲ RIAUŠES 
HAMBURGEAmerika praleidusi visą eilę nelaimių sfcnarūnais (submarinomis). Narūnui nusken- 1)O kirirvieno referato K>va* 

dus žūdavo ir įgula. Dabar surandama priemonių įgulas apsaugoti, jei šiems laivams;dlf!kusavo n- darė praktiškas
•• • n • i • i-,. . . T> • j nasitaikvtu atgulti ant iuros dugno Atvaizduojamas narūnas. Prie jo palei apačia pastabas ii išvadas. Praneši-renciiai smulkmenmga prog-1 kuriuos diktatorius Pnmo de>” ° y <ugum am juiuo uugnu._m»aif u j j r r ,v . . . ir u • , .’ f?t s k \ k U* « (pritaisytos didelės stiprios pliene! rinkės. Užkabinus už tų rinkių plieno virves ga- muose is vietų girdėti buvo Hamburgo mieste visa polici-

įvera su ruso j ka ėjimus. L.ma „reitai jaiva iškelti. Išrasta ir kitų priemonių įgulas gelbėti. (tie patys nusiskundimai: mo-‘ ja sumobilizuota kovoti ko-
Stiidentai jau paliuosuoti. ' -------------------------------------------2-——--------------- -----------------------— ---------------------------------  .................................................... ............................ '

nu* išrinktas pagaminti kontejjęįfj ispanai politiniai vadai, BERLYNAS, vas. 2. —

rainą.

Pažymėta, kad konferenci
ja galinti apsieiti be to komi

teto. Bet panaikinimo priežas 

tis — Britanija norėjo komi

tete turėti didesni skaičių sa

vo atstovu, kumet kitos ke- 

turios valstybės turėjo tik po 

du atstovu.

Taipat daug įžymių asmenų1 PLĖŠIKAI REIKALAVO 6Q 
galės laisvai gryžti iš iStrėmi- DOL. UŽ PAGROBTO * 
mo- IŠLAIKYMĄ

SHANGHAI, Kinija. _ 
Lapkričio 9 d. kiniečiai ko
munistai pagrobė Amerikos

CHICAGOJE NUŽUDYTAS BUVUSIS 
PROKURORO TYRINĖ

TOJAS

NAIKINAMI DIKTATO
RIAUS PAVEIKSLAI

MOKESČIAI NEBUS REN
KAMI LIGI BIRŽELIO 1 D.

POLICIJA NESURANDA 
PRAŽUVUSIO BOLŠEVI

KŲ PRIEŠO

PARYŽIUS, vas. 2. — Po-

•Gubernatorians Emmerson

MADRIDAS, vas. 2. — Pranciškoną misionierių kun. Cook apskrities ir C’bi-

Naujas Ispanijos minister Kreutsęa. Uruodžio .2 d. eago miesto viršininkais lvy-..

pirmimnkas gėn. Berenguer. jjs paliuosuotas ir išvyko į j kušloje konferencijoje Ste- tyrinėtoją, 

parėdė visoj šaly sunaikinti JlankoAvą. jvėns viešbuty paaiškėjo, kad

į virš 20,009 buvusio diktato- į |<aįp ji(S paliuosuotas, nė-(už nekilnojamas savastis mo- 
riaus didelių paveikslų, kurie ra fjar žinoma. Tik žinoma, kesčiai (taksos) bus renkami

Šeštadienio ryte nežinomi 
piktadariai nužudė sušaudy- 
daini Julius Rosenheim buvu-

kytojai valdžios sunkiai tvir- munistus, kurie kursto bedar- 

j tinami, kai kada net mokslo bius riaušes kelti, 

metų pabaigoj; uždarytos “ re- ( Kuone kasdien tame mieste! 

torsijų” metu mokyklos vis policija turi kovoti riaušes, 

dar'neveikia. Buvo iškelta ir Retkarčiais girdimi apsišau

ta žala, kuri daroma tautiš- dymai.

kain darbui, jei viename so

džiuje kuriamos dvi viena ki-

Pačiam Berlyne ir kituose, 

miestuose komunistai daug J

sį buvusio specialio apskrities pasapiį^ara or-.triukšmauja. Jų daugelis arės

prokuroro padėjėjo Loesch 1 j?anjzacjj018... tame sodžiuje a-*taojama.

pmiršta pozityvus darbas ir

licija. niekur gyvo nei negyvo buvo lskahintl valdiškose }»- I kad komunistai reikalaujamo 

nesuranda aną sekmadienį čia ( 

staiga pražuvusio gen. Kute- j 
povo, vietos rusų išeivių vado. •

taigose.

Žinomas Kerenskii reikalau-Į 
ja, kad policija atliktų nuo-1 
dugnią kratą vietos blševikų' 
ambasadoj.

FILIPINŲ SALŲ KLAU
SIMAS

i išpirkimo negavo.

Kun. Kreutzen pagrobtas 

AVuchang apaštalinės prefek

tūros vienoj misijoj. Už kelių

ne anksčiau kaip pradėjus 

birželio 1 diena.

Mandagus plėšikai
Penisi plėšikai užpuolė Ed-

AVASHINGTON vas 9 _ plienu i misiją prisiųstas ko-’gewater skalbyklą, 5521 Bro-

Vanderberg, rep.
munistų reikalavimas P),(XX) adway. Tai įvyko pirm 6:00

PABĖGĘ NUBAUSTI 
KALĖJIMU

ROMA, vas. 2. — Iš bau

Julius Rosenheim labui ge- ,ai pirmnfilnsiį pajunta so- 
rai buvo susipažinęs su pikta'džinje mokj.toisR> kaip
darių pasauliu. Tad jis ir pa- __ *____ r__i..
šalintas.

NEGRUI SUTEIKTAS 
AUKSO MEDALISarčiau

stovįs prie tautos kamieno.

Susivažiavimas perrinko ir va

ldybą. Į valdybą įėjo; p.’p. ____ ... __

Atsakyta atnaujinti bylą | Aleksa, Budrevičius, Karazi- negras darbininkas, šiame mie 

Is \\ heaton praneša, kad ja, Leskevičius ir VaJentuke- ste pripažintas karžygiu. Co-

SIOUX CITY, Iowa, saus. 

— D. AV. Tapley, 45 m.,

tenai apirubės teisme atsaky

ta atnaujinti bylą John Pre- 

ston’ui, iš Chicagos, kurs ki- 

tuomet nužudė ten laukuose

vičius. lumbia kliubas jį apdovanojo

Priimtos tokios rezoliucijos; aukso medaliu. Praeitą vasa- 

1) Susivažiavimas, išklau- rą jis išgelbėjo nuo dviejų 

sės pranešimų iš vietų apie užpuolikų dvi mergaites. Vie-
Šen. vanaeroerg, rep. iš

i Mieli., senatui įdavė sumany- ' * .. . ,. • , '*"«» ~ •’ j^fiss Agnės Johnston, 26 m.,’ripNfinn qOdžin randa kad na ii<» nfan&
’ „ miinin,, rU Kada jie to išpirkimo ne- teletono operatorę ir kelis trenunų soazių, ramia, Kan ną užpuoliką jis .užmušė,
iną r įupnių saioms jrer ne- ... . . .. , . .. < v . i tainat. is (’lni-no-n _____
šimtį metų pripažinti pažan- sulauke’ P™™** kitą reika- vezejus.

1 giąją autonomiją ir nešimai-'1™^ šiame antrame ir P*'! Kadangi nebuvo kam atida-,

.vakare. Viduj rado viršaitį,

taipat iš Chicago.

Jo nugalabinimui elektros 
(kėdėj paskirta vasario 19 d.

viename sodžiuje dviejų vie

na kitai priešingų savo pa- 

sauližiūra organizacijų steigi- 

mas yra žalingas lietuvių tau- 

Suimtas raupais sergąs , įos reikalams ir todėl tokį da- 
Placio Mendoza, 34 in.? 13-Jrbą viešai smerkia.

13 So. Peoria gat., kurs, sa-f 2) Kadangi lietuvių moky- 

koma, turįs raupų ligą, andai tojo būklė teisės atžvilgiu be 

pabėgo iš apskrities kalėji- [galo sunki, mokytojas vaid

ino. Policija jį surado ir su- žios šalinamas be jokios iš jo 

ėmė. pusės kaltės, tvirtinamas tik

vieniems metams ir dažnai 

pavėluotai, net mokslo metų 

pabaigoj, — susivažiavimas

GAISRE ŽUVO 5 VAIKAI
syti į vidujinius reikalus. Pas ^utiniame jie be 10,000 do-(ryti “seifo,” du plėšiku nu-,

.......................................................................... įovin, vmbaio™ /lui- nn Jnla. vyko į manadžerio namus ir

jį atsivežė. Šis atidarė “sei

fą.” Rasta apie 500 dolerių.

. . T . /• o- kirti vien civilinį komisionie- b‘rių reikalavo dar 60 dole

minės Lapari salos, arti Si-, . . .. ‘ *
cilijos, praeitą vasarą palie

go du svarbiu fašistų Valdžios 

priešu. Sicilijoje fašistų teis- • 

mas abu nubaudė po tris me

tus kalėjimo ir po 1,250 dol. 

pabaudos. Bet. nubaustu yra 

Emocijoje.

rių patarėją.

13 ŽUVO, 6 SUŽEISTA

rių už kunigo “išlaikymą.”

80 METŲ SENAS VYSKU- 
PAS-MISIONIERIUS

TITTUNGįEU, Shansi, Kini-

IŠ VOKIETIJOS ATŠAUK- 
KTA SANTARVĖS 

KOMISIJA

TSTANBUL, Turkija, vas.
2. — Zongouldak anglių ka

sykloje įvyko sprogimas. 13 '.)«• — Vyskupas Hubert O- 

darbininkų žuvo ir 6 sužeista., tto, 80 metų amžiaus, kasdien 

________________________ !nuo ryto ligi vėlybo vakaro

RASTAS KITAS KALIGU- darbuojasi misijoje paprastu

LOS LAIVAS misionierium.
Pirm 54 metų jis atvyko į 

Kiniją misionieriautų ir vi- į

Pirm apleisiant skalbyklą, 

plėšikai visiems patiekė už

kandžio, degtinės ir paliko 10 

dolerių saldainiams ir eiga- 

rams.

Motinos pateko kalėjiman
Patiems vaikams meldžiant 

dvi motinos girtuoklės tels-

BERLYNAS, vas. 2. — San vas. 2. Apsau-(...............— - ijog atprastų nuo girtavi-

. . , * u - - smamam Nemo ežere rastas sas laikas neturėjo atostogų.!

tarves valstybes iš V okietijos 3 —
, ‘kitas senovės Kaligulos puo-mibtanne ko- ' . . 1

mo nubaustos kalėjimu, kad Hayes, 78 m. Palaidotas pra

Mirė senyvas kunigas
Mirė Šv. Rožės iš Lima 

bažnyčios, 48 gat. ir Ashland nutarė prašyti švietimo drau- 

ave., klebonas, kun. Denis giją įr mokytojų sąjungos val-

eitą šeštadienį.

NAPANER, Ont., Kanada, 

vas. 2. — Netoli čia gaisras 

sunaikino Arthur IJoyd na

mus. Žuvo penki jauni vaikai. 

Gaisro laiku tėvų namie ne 

buvo.

PUOLA FILIPINIEČIUS

atšaukė savo ______ t ....
. •• , šnus laivas.

misiją, kuri šioj saly apie 10
metu budėjo, kad Vokietija a

n ♦ , • v n 14 ŽMONIŲ NUSKENDOnusiginkluotų, kaip A ersaille- v
so sutartimi yra nuroilyta. BEAUMONT, Tex., vas. 2.

------------------------- j— Meksikos užlajoj nuskendo
ATŠAUKIA ATSTOVĄ IŠ i amerikoniškas laivas, kuriam 

MEKSIKOS buvo 14 vyrų įgulos. Matyt,

visi žuvo.

mo.

Tos motinos, tai Mrs. J.

Gander, 39 m., ir Mrs. N. 

vės atsistatydino iš Šiaurinės Komperda, 35 m. Viena turi no ad. Bušeli. 

Kansu provincijos apaštali- 5, kita^ 3 vaikus.

nio vikaro vietos ir po to tuo 

jaus persikėlė į Ningsia apaš-

29 metai yra vyskupu.

Pirm 9 metų jis dėl senat-

talinj vikariatą darbuotis pa- čiai moterų ir mergaičių šian 

prastu misiėnierium, kur ir Į die negali gauti darbo. Jų į 

darbuojasi.

Valstybinis Cook apskrities 

prokuroras xSwanson isteisi-

SENAS ŽMOGUS PROHI- 
Praneša, Chicagoj tūkstan-J BICIJOS PRIEŠAS

MĄDTSON. Neb., vas. 2.—

MEXIC0 CITY, vas. 2. —

Maskvos valdžia atšaukia sa- WAS1IINGTON, vas. 2.- 

vo atstovą Makarą ip jo šta- Balsų didžiuma senatas išs- 

bą iš Meksikos. Tarp abiejų prendė už įvežamą į šią šalį

daugelis yra suvykusių iš ki- ’ A. Read, 84 m., pasiskelbė dėstymą
tur. kandidatu į federalius senato

rius iš republikonų, partijos.

dybą ieškoti lietuviams moky

tojams apgy nimo teisių.

3) Turėdamas galvoj sun

kias mokytojo ekonomines gy- 

jvenimo sąlygas Vilniaus kra- 

(šte, susivažiavimas paveda 

Į mokytojų sąjungos valdybai 

•susirūpinti savo narių emeri- 

jtflros klausimu ir atlyginimu 

[už būtą, kurą, šviesą bei ti- 

“R.”

LOS ANGELES, Cal., vas. 

2. — Amerikiečiai šioj vals

tybėj nepaliauja puolę filipi

niečių. Del.tos rasinės kovos 

čia uždaromos filipiniečių šo

kių salės.

WASHTNGTIN, vas. 2. — 

Kongresas padidino 50 milio- 

nų dolerių išlaidų geriems ša

ly keliams į metus trijų me

tų laikotarpiu.

JOHANNESBURG, P. Af 

rikos Unija, vas. 2. — Susir- . Šiaurinėj miesto daly atsi-( Jo kandidatūrą išspręs pilie- 

go gripą Anglijos sosto įpė- rado naujas piktadaris, kurs čiai “primary” balsavimais.

A. Read yra žinomas pro-

SUSTABDYTAS “GERO
VES” LEIDIMAS

šalių nutraukiami diploninti- cementą kaip ir ligšiol neimti jdinis, kur į šią šalį atvyko apmuša praeinančias moteris

nini snntikini. jokio mnito. medžiotų. • ir paaislepin. bibicijos priešas.

Kooperacinio laikraščio 
“Gerovė” leidimas sustabdy
tas. “R.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 109 litų .. $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87 
Francijos 100 franką 3.93 
Belgijos 100 belgų 13.98
Italijos 100 lirų 5.23 
Šveicarijos 100 franką 19.38 
Vokietijos 100 markią 23.91
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ŽYMAUS VEIKĖJO SUSILAUKUS.

organizuoijas labai daug Lietuvai nusipelnė. 

Kan. Jakaitis visuomet buvo tų organizacijų 

priešakyje ir jose besidarbuodamas daug sa

vo sveikatos nustojo, nes dirbo daug ir iš 

širdies.

Kun. Jakaitis buvo duosnus visiems ge

riems tikėjimo ir tautos reikalams. Jisai Lie-

DIRBKIME SAU, 0 NE KITIEMS.
Lietuviai katalikai Chiea

goj turi daug gražių įstaigų. 

! Bažnyčios, jų yra net kelioli

ka, sudaro Lietuvių kolonijų 

širdį. Parapijinės mokyklos,

ninėn ten, kur mano daktaras 

veža manę”. Žmogeli, ar du 

tu nežinai, kad j 6v. Kryžiaus 

ligoninę* priima kiekvienų ge

rų gydytojų ir jo ligonis?

tuvai ir mūsų, Amerikos lietuvių katalikų įuį jyg žmogaus kūne gyslos, Susirgęs, —- šauk lietuvį

įstaigoms ne po šimtinę, bėt po tūkstantinę 

aukodavo. Daug studentų, kurie šiandien y-

ra jau profesionalais, veikėjais, patyrė jo 8-e"jniui ir tautai. Mergaičių aka- 

rų širdį ir duosnių rankų. I Jemija, seselių Kazimieriečių

Bet nežiūrint visų nuopelnų, nežiūrint [ vedama; bernaičių kolegija, Tiesa, yra tokių lietuviškų 

pasisekimų ir įsigyto visuomenėje pasitikę-1 Tėvų Marijonų steigiama, tai į “daktarų”, kurie patys neži- 

jimo ir meilės, jisai metė viskų ir 'pastojęs į j mūsų tautos čia, išeivijoje, no kuo jie esu. Jie bando bfl-

kuriomis ateina kūnui maistas, gydytojų ir reikalauk, kad

taip reikalingas mūsų tikėji- tave vežtų į tavo lietuviškų li

goninę, o kuris gydytojas tavo 

reikalavimo nepildo, jo neimk.

Daugelis mano, kad arklys'metų. Iš tikrųjų blogai laiko - 
nesulaukia daugiau, kaip 20 Imi arkliai nesulaukia nė tidk.

Kaip jau buvo pranešta, į Cliicagų at

vyko ir į Marijonų Kongregacijų įstojo žymu

sis mūsų veikėjas, kun. Jonas Jakaitis, bu- 

vusis Šv. Kazimiero par., AVorcester, Mass., 

klebonas per dvidešimts metų.

Prie šios progos mes norėtumėme žodi, 
kitų apie gerb. kun. J. Jakaitį pasakyti.

Kas seka mūsų spaudų, dalyvauja tau

tiniame ir visuomeniniame veikime, tam kun. 

Jakaičio asmuo gerai yra žinomas. Jisai yra 

žinomas ne vien tik kaipo doras, uolus ir sa

vo pareigoms atsidavęs kunigas, ne vien kai

po gabus klebonas, savo vedamųjų parapijų 

puikiausioje tvarkoje palikęs, pastatęs bažny

čių ir mokyklų, išmokėjęs visas skolas, bet 

jisai yra žinomas ir kaipo vienas didžiausiu 

lietuvių patrijotų, visuomenės veikėjų, kuris 

yra daug nusipelnęs ir Lietuvai įr jos išei

vijai Amerikoje.

Jo vedamoji parapija visuomet stovėjo 

pirmoje vietoje tautos reikaluose, daugiausia 

sudedant aukų, o ir mūsų visuomenės dar

buose Worcesteris būdavo pirmose eilėse.

Gerai atsimename tuos laikus, kada Lie

tuva iš mūsų pareikalavo aukų ir darbo, 

kun. Jakaitis vienas pirmutinių stojo į dar

bų, buvo išrinktas Tautos Fondo pirminin

ku ir Amerikos Lietuvių Tarybos nariu. Jam 

pirmininkaujant Tautos Fondas dideles pi

nigų sumas surinko; viena jo vadovaujamoji 

parapija vienais .tik metais šešiolikų tūkstan

čių dolerių sudėjo.

Kuomet Tautos Fondas šelpė nuo karo 

nukentėjusius Lietuvoje, finansavo visus tik

rus ir rimtus žygius prie Lietuvos Nepriklau

somybės, Amerikos Lietuvių Taryba rūpinosi, 

kad tautos vardų išgarsinus, kad Lietuvai 

nepriklausomybę iškovojus. Del to abi tos

vienuolynų, išsižadėjęs pasaulio, siekia to

bulybių krikščioniškame gyvenime ir visiškai 

save paveda Dievo garbei ir tautos gerovei.

Tuo savo žygiu kun. Jakaitis dar dau

giau visuomenės pasitikėjimo ir meilės įsi-1 

gijo. Jisai stojo į talkų Marijonų Kongrega

cijai, kuri tiek daug gero išeivijai daro, kuri 

rengiasi statyti bernaičių kolegijai rūmus, 

kur auklėjami liet. katalikų busimieji vadai, 

tiesiama lietuvybės pamatai Amerikoje.

Lietuvių katalikų visuomenė tikrai džiau

giasi, kad Marijonų Kongregacija stiprėja 

tokiais nariais, kaip kun. Jakaitis ir tikisi, 

kad, taip dalykams einant, greičiau susilauk

sime senai laukiamos Lietuvių Kolegijos, ku

ri ne 50, bet 500 mokinių galėtų sutalpinti.

LONDONO KONFERENCIJA.

Karo laivų mažinimo konferencija Lon

done prasidėjo ir atstovai iš pasaulio didžių

jų valstybių jau veda derybas. Svarbiausių 

vaidmenį konferencijoj vaidina Didžioji Bri

tanija ir Jungtinės Valstybės. Nuo jų nusis

tatymo labai daug priklausys konferencijos 

pasisekimas.

Ne daug ko pasaulis tesitiki ir iš Lon

dono konferencijos. Tačiau yra gera, kad 

nors kalbomis palaikoma nuolatinės taiko? 

idėja. Gal tos kalbos kada nors ir prie realau? 

dalyko prives.

tvirtovės, kurios saugoja ir 

sulaiko mūsų tautos jaunuo

lius nuo paskendimo ištautė- 

jimo juroj.

Prieš metus Chieagos lietu

viai katalikai Įsigijo dar vie

nų musų tautos be galo svar-

ti “kuni gūžiais”, “vysku- 

profeso- 

riais”, eto. etc. Aš čia apie 

tokius “daktarus” nekalbu. 

Bet, tokių mažai yra. Juos 

žmones jau pradeda atskirti,

pais”, “seminarijos”

— pažinti kas per “dakta- 

bių įstaigų — Šv. Kryžiaus j rai”. Bendrai imant, mūsų 

ligoninę. Sakau, be galo svar-' lietuviški gydytojai yra taip 

bių, nes ta įstaiga išgydo ir Į geri kaip ir kitataučiai į kaip 

fcydys ne vien mūsų kūno j nekurie dar geresni, 

žaizdas, bet sykiu netikėjimo j Jeigu mes patys kaipo lietu- 

ir tautybės tuose, prie kurių (viai negerbsime to, kas mūsų,
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<1., Lietuvos nepriklausomybės dvylikos me

tų sukaktuves. Visos mūsų kolonijos priva

lėtų gražiai tų svarbų paminėjimų suruošti. 

Neturėtų pasilikti nė viena kolonija, kuri ne- 

suruoštų kokį nors vakarų, prakalbas, ar kų 

nors kitų. Atlikime savo tautinę pareigų!

Nepamirškite išgirsti Lietuvių Dainas imu* Radio kas 
nedėldienį nuo 1 iki 2 valandos po pietų. Kas ketvergų 

nuo 7 iki 8 vai. vakare. Programų duoda Jos. F. Budrik 

Muzikos Krautuvė.

Taipgi nepamirškite įsigyti šiuos naujus Columbia 

Rekordus. Rekordų kaina 75c vienas. Siunčiame ir į ki

tus miestus ir Canadų.

jau nei bažnyčia nei mokykla 

negali prieiti. Ligoje gera prie 

žiūra, geras patarnavimas 

žmogų traukte traukia prie 

savęs. Šv. Kryžiaus ligoninėj 

kaip tik yra gera priežiūra., 

mandagus širdingas, katali

kiškas, lietuviškas patarnavi

mas. Retai kokioj kitoj ligo

tai kaip vergavome ir vergau

sime svetimiems. Jau mums 

laikas savo akimis į savo rei-, 

kalus į savo įstaigas žiūrėti. !

Duokime progos saviš- 1 

kiams, girkime juos, paremki- j 

me juos ir savo įstaigas, o 

tautos kultūra ir graži ateitis, 

būs mums užtikrinta. Blogas

ninėj rasi toki mandagų patar į tas paukštis, kuris į savo liz -

navimų, kaip Šv. Kryžiaus 

Ligoninėj.

Tiesa, ne visi lietuviai į- 

kainuoja, įvertina tų taip gra

žią mūsų lietuvių katalikų įs

taigų. Yra tokių, net iš pa

čių katalikų, kurie dar vis se

no pavergto ^augo neįstengia 

nusikratyti — numesti save 

niekinti, gi kas svetimo girti.

Yra tokių žmonių lietuvių 

tarpe, kurie turi manijų, kad 

lietuviai nieko gero turėti ne

gali. Gydytojas, jeigu lietuvis, 

tai kas jis per gydintojas, ad

vokatas, jeigu lietuvis, kai 

kų jis žino etc. ir taip sau pats 

“mušto” ir kitiems plepa.—

Šiemet sukanka ne tik penki šimtai me- Ar lietuviai ne tas pačias mo į 

tų nuo Vytauto Didžiojo, Lietuvos kunigaikš- kvklas lankė kaip ir kitų tau-

dų nuodijantį kiaušinį deda.

Lietuviai Katalikai, daugiau 

mokykimės pažinti savo pa

reigas. Visi dirbkime kaipo 

vaikai vienos šeimynos. Dirvą 

turime plačių. Spėkų netrūks

ta. Supraskime, kad tai mūsų 

dirva, mūsų, darbas. Nesekime 

kūkalių — raugių — į savo 

dirvų. Bukime nesamdininkai, 

bet namiškiais darbininkais.

Ir aukštaitis ir žemaitis, ir 

kapsukas, ir dzukaitis dirbk, 

krikščioni, lietuvi.

Ne Aš

čio, mirties, bet ir 1500 metų nuo didžiojo Ka

talikų Bažnyčios daktaro šv. Augustino mir

ties. Visas katalikų pasaulis šio didžiojo 

šventojo sukaktuves ruošiasi tinkamai pami

nėti.

tų profesionalai? Ar mūsų se

selės, kurios ligoninę veda ne- 

tokias pat įstaigas lankė 

kaip kitų tautų?

Yra tokių mūsų žmonių, ku

rie jsako: “Mano daktaras ne-

Amerikos lietuviai saviškiams Lietuvoje j nori mūsų lietuvių ligoninėn 

kas met pasiunčia po 30 — 40 milijonų litų. važiuoti, todėl važiuoju ligo-

Arklių amžius.
Šiandienų nė vienas ūkinin

kas nenori laikyti arklio, ku

ris turi 10 metų. Toks arklys 

skaitomas paseriusiu ir nie

kam netinkančiu. O kadangi 

dykai maitinti niekas nenori, 

tai ir stengiasi kuo greičiau

sia parduoti kokiam nors žy

dui, skurlių supirkinėtojui,— 

tegul nusilups skūrą.

AIDO CHORAS

SESERYS PAULIUKONIUTĖS
16153F Onyte Folk Song

Oi, Dainos (A. Bačiulis) Folk Song

ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas
Su Orkestros Akompan.

16152C Pasaulis Stovi (A. Vanagaitis) Comic Song 

Man tik rodosi (A. Vanagaitis Comic Song

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

Mielaširdystė

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
16150F Čigono Meilė (Valeas)

Pavasario Sveikinimai (Valeas)

MAHAN0JAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ 
ORKESTRĄ

Singing by: A. Šaukevičius and J. AVielialonis- 

Fr. Yotko, Leader

16149F Atie Rudenis Užšalo 

Baltos Rankeles

F. STANKŪNAS, Baritonas
16146F Šalčiai Ir Merginos

Linksmas Amerikietes

MAHAN0JAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ 
ORKESTRĄ

16147F Kat l utes Polka 

Klaipėdos Polka

VANAGAITIS SU ARMONIKA, ĮGRO/O ĄKIRĄS
16148F Senelio Polka /

Jaunas Senis

A. Vanagaitis iv Akinas, Pasikalbėjimas su Armonika

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

Tel. Boulevard 4705

A.

Michajil’as JurjeviČ’as Lermontovas.

MUSŲ LAIKŲ KARŽYBIS.
(Pabaiga)

Čia jis nusigręžė, kad paslėpti savo 

susijaudinimų, ir nuėjo j kiemų trūsti a- 

pie savo vežimų, nuduodamas, lyg apžiūri

nėja ratus, tuo tarpu, kai jo akys kas 

minutę plūdo ašaromis.

— Maksime Maksimičai, — tariau aš 

priėjęs prie jo, — o kokius tai popierius 

paliko jums Pečorinas?

— O Dievas jį žino! Kokie tai už

rašai...

— Kų jūs iš jų darysit?

— Kų? Aš liepsiu pridirbt patronų.

— Atiduokit geriau juos man.

Jis pažiūrėjo į mane su nuosteba, kaž 

kų sumurmėjo irro dantis, ir pradėjo kni

stis ]>o valizų; štai jis išėmė vienų sąsiu

vinį ir su neapykanta numetė jį į žemę; 

paskui kitų, trečių ir dešimtų laukė tų 

pati dalis: jo koktume buvo kaž kas vai

kiška; man 'pasidarė juokinga ir gaila.

— Štai jie visi, — tarė jis, — sveiki- 

i nu jus su radiniu...

1 — Ir aš galiu daryti su jais kų no-

i riu?
— Nors laikraščiuose spausdinkit. Kas 

man rūpi?.. Kas aš, lyg jo kokis draugas 

ar giminaitis?... Tiesa, ilgai mudu gyve- 

nova vienoj pastogėj... o lyg maža su kuo 

aš gyvenau?

— Aš pastvėriau popierius ir kuo- 

greičiau juos išnešiau, bijodamas, kad 

štabs-kapitonas neimtų jų gailėtis. Ne

trukus atėjo mums pranešti, kad po va

landos vyks okazija; aš liepiau pakinkyti. 

Štabs-kapitonas įėjo į kambarį tuo laiku, 

kai jau aš dėjausi kepurę; jis, atrodė, ne

sirengė išvažiavimui, jo išvaizda buvo 

kaž kokia dirbtina, šalta.

— O jūs, Maksime Maksimičai, lyg 

ne važiuojat ?

— Ne.

— O kasgi taip?

— Aš dar komendanto nemačiau, o man 

reikalinga įduoti šį tų valdiškų daiktų...

— Juk jūs buvote pas jį?

— Buvau, žinomu, — tarė jis, klupda

mas, bet jo namie nebuvo, 

kiau.

' Aš supratau jį; vargšas senelis pirmų 

kartų nuo mažų dienų, gal būt, metė tar

nybos dalykus dėl savo paties reikalų, kai 

bant popieriniu liežuviu, — ir kaip jis bu

vo apdovanotas!

—• Labai gaila, — tariau aš jam, — 

labai gaila, Maksimo Maksimičai, kad mu

ms lig laiko reikia skirtis.

— Kur mums, neapšviestiems sene

liams, paskui jus vaikytis!... Jūs — pasau

linė jaunuomenė, išdidusi... dar pakol po 

čerkesų kulkomis, tai jūs šen ten, o pas

kui susitiksit, tai gėdinsite* ir rankų iš

tiesti mūsų broliui..

— Aš neužsitarnavau šių priekaištų, 

Maksime Maksimičai.

— Na, aš, žinote, taip, iš kalbos sa

kau; aš galop, linkiu jums visokios laimės 

ir linksmos kelionės.

Mes atsisveikinome gana sausai. Gė
lasis Maksimas Maksimičas pasidarė uz 

sispyręs, slaptingas štabs-kapitonas. Ir 
kodėl? Todėl, kad Pečorinas, išsiblaškęs 
ar dėl kitų priežasčių, ištiesė jam ran-

ir aš nesulau- kų, kai tasai norėjo pulti jain ant kaklo. tėme, kaip šaltomis srovelėmis čiureno 

Liūdna matyti, kada jaunuolis praranda per mūsų nugaras lietaus vanduo, nes

geriausias savo viltis ir ^vajones, kada 

prieš ji atsitraukia rausvasis fleras, pro 

kurį jis žiūrėjo ir žmogaus jausmus ir 

darbus, nors yra viltis, kad jis pakeis 

senas paklaidas naujomis, taip pat ne 

menkesnėmis, bet užtai ir nemažiau sal

džiomis... Bet kuo jas pakeisti Maksimo 

Maksimičo metuose? Nenoroms širdis su

rembėti ir siela užsidarys...

Aš išvažiavau vienas.

Leonas Vitkauskas.

SMUIKAS.
u ,

(Karo apysakaitė).

Visų dienų nebuvo matyt saulės, ir 

mes žygiavome plačiu ir permirkusiu smė

liuotu vieškeliu, susikūprinę, eidami pas

kui savo vežimus su kulkosvaidžiais ir 

jausdami, kap sunkiai plaka lietaus'pri

mirkę mūsų milinių skvernai į taip pat 

visiškai permirkusias mūsų kojas. Jau-

mūsų milinių ir po apačia jų numdierų 

pastatytos apykaklės nieko jau nebegel- 

bėjo: vanduo jau kiaurai ėjo per juos. 

Kojos liurl inosi vandens pri tekėjusiose 

pusnyse, o iš viršaus jų gausiai apkibęs 

purvas neleido su jais mikliai kelti kojų. 

Ypatingai buvo nemalonus trynimasis į 

kiaurai permirkusį petį mūsų karabinų, 

ir kad ne laikymas jų vamzdžių galais 

nukreiptų į žemę, tai, be abejo, jįj tūtose 

būtų prasivėrę visos pavasario liūtys. Gy

venome kaip po ankštyn dugnu apverstu 

kibiru, tiktai tas buvo skirtumas, kad 

iš to kibiro, po kuriuo nes gyvenome, 

vanduo bėgo nuolatos, be pertraukos.

Arkliai prunkštavo, tarp pat — kaip 

žmonės — sumirkę, ir net kartų juos 

suimdavo šaltas drebulys, nors kartkar

tėmis jie garavo sušilę, kaip garuoja 

rudenį po lunkų išmėtytos trąšos. Ne- 

prigirdįs kareivis vežėjas, sėdėdamas ant 

pirmos mūsų gurguolės priešakio, kartkar 

temis niūniuoja, tnr būt, jo paties sugal

votų dainelę: (Bus daugiau)
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štabų. * savanorius.

Su tikra pagarba,

Stud. Julius P. Jurgėla, B. A.

kuklių tautos darbininkų, dvie tarp New Yorko ir Europoj. R** Tet M,dwBy 

ijų narių šeimynos, kuri turėjo Tie laivai yra patogus, kam:

CHICAGO HEIGHTS, ILL

Veikalas “Tėvas atvažiuoja 
ii T.vynės” — ir šokiai.
Vakarėlis paiapijos labui 

įvyko sausio 26 dieną, 6 va

landą vakare. Prisirinko pil

na svetainė žmonių.

Veikalų lošė šie

Steponaitienė, Leliugaitė, Ma- Į 

cijauskaitė, Sobutienė, Žu-1

la, kiti nariui sudarė 

(štabas paskelbė spaudoje eilę 

atsišaukimų ir informacinių 

rašinių ir išgavo eilei savano

rių jiems priklausomus meda

lius iš Lietuvos. P. Milius 

neužilgo išvyko Lietuvon, pa- 

(vesdamas vykdomąjį darbų 

Įdirbti st. K. Jurgėlai, ii- dar

ai tistai. • ,)ag ĮjUV0 tęsiamas toliau. 1928

CHICAGOJE
RADIO STOTIES BP6.

Brighton Park. — Parapi

jos choro vakaras pasisekė, 

bata L. K. 10 m. sukaktuvėms j pa^ar|įna ckoruį rengti vaka-

m. gruodžio 2 d. suruošta ar-

kauskis, Musmekis, Banys, A- paiuinėti ir amerikiečius sa- rus didesnėse salėse> kad ga 

bromaviua, Pauliįkas. s g - vanoriug pagerbti. lėt daugiau rhnonil| patenkin

iai savo roles atliko. in-m m štnbn ..
1929 m. gale to štabo nariai 

Seselių išlavintas mokyklos d. dar (veįk visi Aine-

vaikučių clioias padaina\o rįkos annijos veteranai ir vi-

gražių dainelių. Vaikučių clio1 . rp7prvi±n matf, nniki JU,C1U“*
vi,,..,|bl rezervis^ai) uiatc puikių »• laikrodžių, ziedij, auksinių

ras visus suza\ejo. Į progų išjudinti visus eks-ka-

tautos daina mūsų visų šiidis Įrįus ^gy. gu p l k, Vytauto

\isuoinet gaivina. . (Jubiliejum. Rytų Valst. Vy-

Dalyviams patarnavo tauto Jub. Komitetas gyvai i x gį

asmenys: P. Milmontas, J. „ .. . , m,moinT,t! ’ °

/ ... n . t> ltam Plltale> numatant x p j Dering, 4414 So.
Mikalauskis, D. Bendonus P.1 imt,.,.:,, i,- n»i * ’
T .. r» Q. ... r r i lietuvių demon. tiatijų u Hai-. pwkwell St., galima gauti 
Jonutis, B. Steponaitis. Lėliu-t i-.,,.,o v,įmst,,

j, ... - a,- «• illų &venU, kaine kanai loštų yįsokių dažų (paints), po-
; žymių rolę.1 Kad pi įtraukiu. iperįos (wad papers) ir viso-

T . . .v. (daugiau L. S. Armijos ve^o-! kio har.dware.
Liutkaicio ; ranil šaukiamas Seimas. Sei-1

tl.

X Pas gerai žinoma R. An

drei linų galima pasirinkti gra

Įr sidabriniu daiktų vėliausios 

mados piano rolių, rekordų ir 

radio. Krautuvė randasi 2650

grieže

giene,

Trumpičkienė.

■ Šokiams

orkestras.

Šiuo sykiu musų parapijos

jaunimas skaitlingai susirin

ko.

Vakarėlis buvo gražus, drau

liariai erdvus ir gražiui iš-! 

puošti. Laivakorčių kainos žy

miai žemesnės, negu ant di- i 

dėsnių laivų. Kas nori pigiai! 

keliauti per jurę, tas gali pa

sirinkti vienų i štų laivų.

“A” laivai iš New Yor

ko išplaukia šeštadieniais į 

Plymouth, Havre ir Londonu.

ofisai:
1449 S. 49 Ct. 2924 Washington
19-12, 2-4, 7-9 12-2. 4-9. Blvd.
TeL Cicero <«2 Tel. Kedale 2450-2481

OR. S, A. DOWIAT
ChirurgasGydytojas 

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2882

Ir

Nedėllomls
Susitarus

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 24-taa Street 

Telef. Canal 1712-0241

Valandos: 2 lkl 4 p. p. Panedėllals
tr Ketvergais vakare

Ofiso Tel. Vlrginia 0036
Rezidencijos: Ve* Buren 6852

DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 1111

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 lkl 12, 1 lkl S 

diepų. lr 9:89 lkl 9:89 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 44tk Street Chicago. IU.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
2 lkl 4 lr 6 iki 8 v. v. 

Nedėliomia nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 8413 Franklin Blvd. 

Vai.: nuo 8:80 iki 9:30 vak.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Western Avenae 

Tel. Prospect 1028 
Resldenclja 2369 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 8890
Valandos: 2-4 po pietų tr 7-9 v. v. 

Nedelloj pagal susitarimų

Ofiso Tel. Victory 3687

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 217<i

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

Antras ofisas lr 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 6764 Republic 8466

A. L DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Miehigan Avenue 1 

Tel. Kenwood 5107 1900

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

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

S. HALSTED STREET

Ofiso Tel. Victory <898 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL

. NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.

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

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

Ofisas 8162 So. Halsted St. Chicago 
arti Slst Straat

VALANDOS: 1—3 po piet, 
7-8 vak. Nedėllomls ir šventadieniais 
19-12.

DR. A. RAČKDS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRII

Gydo stalgias lr chroniškas llgM 
vyrų. moterų lr valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdleuų nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėllomls ir seredomla tik 
Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET į
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191 DR. A. J, JAVOIŠ
Vai: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.' 

Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutartj.

Phone Armltage 2822

DR. W. F. KAUSZ
1146 MILWAUKEE AVENUE 

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

, Nedėlioj pagal sutartj

. , T , . T) • GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, , . . _ . j i i Jaundlll grab. A. Petkui, ,aa,jar£ antrų, ofisų (su Dr. Laurai-
Į me lygiomis teisėmis daly-! įįoĮ ČSo Rockivell labai se- — viršuj Beiskio-Rakščio aptie- 

— — I • ’ ' kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd.
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930,

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 I 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros- Į 
pect 1930. Nedėtomis tik pagal su- i 
tart).

vaus A. E. B. ir U. S. A. ir kasį patenkinti žmonės liud-

Navy, bei R. O. C. ir Organi- 

zed Reserves nariai, ir Lietu

vos Kar-nės bei Maž. Lietuvos

Siekas. Paiapija v isieins yra , Sukilimo dalyviai, kurie bent

didžiai dėkinga, nes pelno pa

daryta $181.00.

Bėglias.

SKAITYTOJIBALSAL
Su nuostaba teko sekti ke

liuose “Draugo” numeriuose 

polemikų dėl eks-karių seimo. 

Leiskite ir mari prasitarti.

noje valandoje. Patartina i jį 

kreiptis.

X Dabar Vyčiuose eina 

naujų narių talka (vajus). 

Taip pat ir Vytauto Teat. 

klube. Patartina jauniems 

rašytis prie šių draugijų Bri- 

gliton Parke.

Red Cherris.

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 

VaL: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

M. i I

ADVOKATAI OPTEMITRISTAI)
šioje apielinkėje patys yra 

U. S. A. nariai.

Nei Lietuvos Pasiuntinybė, 

nei Gen. Konsulatas šiame rei 

kale jokios iaieiatyvos nesiė

mė ir neragino, ir “Lietuvos Į__________________
valdžios atstovų” rišimas su k Daugelis žmonių kalba apie 

šiuo darbu buvo pergreita i»-1 Kat. Federacijos Vak. Valst. i 
vada nežinant faktų. Mano j Konferencijų, kuri įvyks 23 

brolių, Įeit. K. Jurgėia, stu- jd. vasario, Dievo Apveizdos-

1926 m. Bostono “Darbinin- > dentas juristas, dirba šiame

ke” tilpo ilgokas p. K. Jur- 

gėlos rašinys karių organiza

cijos reikalu. .1927 m. “Gar

so” redakcijos patalpoje įvy

ko buv. Lietuvos Kariuomenės 

savanorių grupės susirinki-

reikale visai neatstovauda

mas bet kurių Lietuvos įstaigų 

ir ne kaipo Gen. Konsulato 

sekretorius, bet kaipo priva

tus amerikietis, 3-jų armijų— 

(lūet. Kar-nės, Maž. Liet. Su-

parapijos salėj. Draugijos ‘ 

renka atstovus. Mūs Tretinin- į 

kų kuopa ir-gi išrinko 10 at- j 

stovų. į

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3841 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vietory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėlio lr 

Pėtnyčios

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6912

DR. A. J. BERTASH
8464 80. HALSTED STREET 

Ofiso valaudoe nuo 1 lkl S po 
pietų lr t lkl 8 vai. vakare 

Reeu 8201 8. WALLACE STREET

Tel. Hemlock 8161

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 IVest 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

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

Nedėlioj 10-12

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

2435 Weet 19 8treet 
▼at: 9—18 ryte, 1—4 p. p. t—9 

v. r. Nedėlioj zualtarua.

DENTISTAI

Tol. Canal 0257 Re«. Pros^c t.659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED ST.

Nekalto Pras. Šv. M. P. i 105 W. Adams St. Rm. 2117 
moterų ir merginų draugija } Telephone Randolph 6727 

taip-gi išrinko 5 atstoves. Ki-i 2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

DR. VAITUSH, 0. P. D.
mas. Savanoriai nutarė vadin- kilimo ir U. S. A.) veteranas,

tis Lietuvos laisvės Sargais, kovose kontūzytas ir buvęs | tos 'd raugi jos da ture _____ _ _______ ___________ __________

Vadu išrinktas Įeit. J. K. Mi-įJenLŲ kato nelaisvėje. Kaip J rinkimus. Manoma, kad ii* josj1^ame; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600 

liūs, adjutantu st. K. Jurgė- ir pats, mano brolis yra!išrinks atstovus, nes svarbu

Amerikoje gimęs ir mokslus ■ visiems lietuviams dalyvauti

susi- Telephone Roosevelt 9090

Office Boulevard 7042

DR, C. Z, VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4(46 So. Ashland Avenae
• Ant Zaleskio Aptiekos

i Rezidencija C600 So. Artesian Ava, 

— j Valandos 11 ryto iki 3 po pietų
G Iki 8:30 vakare

MOTERYS
VARTOJA MILIJONUS ORANGEINE 

MILTELIŲ
DAKTARO RECEPTAS 

Pašalina
GALVOS SKAUDĖJIMĄ 

ir
SKAUSMUS 
vartojami per virš 

metų
ORANGEINE 
MILTELIUS

Sėkmingai 30

i ėjęs, lietuvis, Amerikos pilie-[ĮOje Konferencijoj, 

tis-karys, ir visai nepašalietis, Pelėda,
kaip kad “Draugo” red. prie-

j lašas sudavė įspūdžio. Visai 

be reikalo mėginama šiam 

energingam asmeniui prikai-

CUNARD KOMPANIJOS 
“A” LAIVAS.

Išioti jo tarnyboje viešoje įs- 

25c taigoje, nes jis įstaigos ne

atstovauja: tarnyba savo ke

liu, o privatus bei visnomeni-

Ne vienas skaitytojas yra 

girdėjęs, kad Cunard laivų 

kompanija turi laivų kuriuos 

vadina “A” laivais. Tos kle-

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonu Canal 2552

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

nis veikimas savo keliu. Vi-Įsos laivų vardai prasideda su

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

suomenei yra žinomas jo veik

lus dalyvumas L. Vyčių ir stu

dentų organizacijose.

Karių Seime dalyvaus tik
SPECIALISTAS 

Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
tikrą specialistų, ne pas kokj nepa- . . . . ....
tyrėij. Tikras specialistas, arba pro- ex-kariai. Nepaisant kiek JIJ

fesorius, neklaus jūsų kas jums ken- ■ , _ •_  „ c. •kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, <lalyVHUS pinnaiU Seime —

raide A, būtent: Alaunia,

Audania, Anton ia, Ascania,

Auronia, Ausoniu. Visi tie

laivai prabudavoti po karo

ir kūrinami aliejumi. Jie turi 

ka,jutas, turistinę klest), ir tre

čių klesų. Vasaros metu tie
pirmam

po pilno išegzaminavlmo. Jus šutau- Į j)radž,ia l)US pttdarvta ir tink- 
pysit laikų lr pinigus. Daugelis kitų 1 . . I.iivoidaktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl- las išplėstas po VISU Allieii-i UlVttl P‘auklUOja taip Kana

lo. kad jie neturi reikalingo patyri- , .. . i • dos ir Europos uosti), o žiema
mo, suradymul žmogaus kenksmln* į KU. LHR',|U SUUaryS ir lSiaiKJSĮ r
gu™ų> t, .. o „ ine tie, kurie reikalui esant

Mano Radio — Scope — Raggl. i
X-Ray Itoentgeno Aparatas lr vi- baikščiai išlakstė (tllliu Ollie- 

sifikaH bakteriolotfi&kas egeaminavi- .
inas kraujo atidengs man ju«y tik- Į H V OUV. 1919-1920 111. * LdUO-

ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu i i - ««!•»»« ”• Unturimin t bet jus gydyti, tai jūsų sveikata lr gy- j ‘ > UaUgUlUųj, IM I
vumas sugryš jums taip kaip buvo Į žmonės ragavę trenrių gvve- 

pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų sltll- 1 , *
•vlo, žarnų, inkstų, odos, kraujo, nėr- ! nilUO, Slinkius Vaizdus regėję,

vu, širdies, reumatizmo, kirminų, . • . ___ _•____  ___,...uždegimo ža.rnų, silpnų plaučių arba l^i^lUS pt“l g} VenilllUS patyrę,

jeigu turit kokių užsiscncjnsiR, jsi- _ t v .mtyg ex-kariai. Org-įa 
kerėjusių, chroniškų ligų, kurj ne- ‘ . . .
pasidavė net gabiam šeimynos gy- nt'bllS nei politinė nei paFtilė, 

dvtoini. neatidėlloklt neatėję pas , . -
panaši į American

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius)

ADVOKATAS
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800

residencija; 
6615 So. Reckwell Street 

Telef. Republic 9723

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Jtemplmų kurta 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšt). Atital 
sau kreivas akla nulmu cataractua 
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų 

' regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose 

atsitikimuose, egzaminavimas daro 
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Į Valandos nuo 10 ryto lkl 8 va
kare. Nedėllomls nuo 10 ryto lkl 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal 6222

DR, G. I. BLOŽIS
DENTI8TAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt 8t)

▼•landos' Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 lkl 9 vakare

Seredoj pagal sutartj

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

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

Ciceroj 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj, Pėtnyčloj 
Nuo 10 ryto lkl 8 vakare

dytojul,
mane.

' bet Lc-

IMK T. A. D.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Ritmas 1016
20 W. JAUKS ON BLVD.

ArU State Gatvės
Ofiso Valaudoe: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakafrals nuo 6 iki 7, 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po plotų

Įgion ir Veteranu of Foreign 

Wars.

Šia proga dėkoju p. E. Vi

leišienei, kuri Vilniuje anais 

laikais buvo mums tikra mo

tina, už jos griežtų užstojimą

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

T. A. D. yra liuosuojantis, 

valantis ir taisantis vidurius 

vaistas, T. A, D. tūkstančiai 

žmonių vartoja, o milionai 

dar nežino.

Jeigu arti nėra galima gau

ti, tai kreipkitės po num.

5221 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 6631

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampu Miehigan Avė.

Tel. Pullman 5950 lr 6377

Miesto Ofise Pagal Sutartj:
127 N. Dearborn Street

Roema 928 tr 935 
Tel. Franklin 4-177

Telophor.e Central 8838

F. W, GUERNAUGKAS
ADVOKATAS

134 North LaSallo Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 9:99 iki B vai. vak.
OMU Office- 1900 So. Union Ava.

TeL Roosevelt 8719 
Vai. oho 9 iki t vaL vak.

25 METįJ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dcl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D,J

OPTOMETRISTAS

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Boulevard 7681

2A-

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Illdg., kapnp. 18 St. 2 aukštas 

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po nvųuerta

4729 SO. ASHLAND AVI.
SPECIJALLSTAS

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

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

Telef. Midtvay 2880

Tel. Boulevard 1401

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

3343 SO. HALSTED STI
Valandos: Nuo 2 — 4 gk g.

7—9 vakare

I

OR. HERZMAN y
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 9* i 
metus kaipo patyręs gydytojas, aki*' 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias lr chroniškas 0 
gasvyrų, moterų lr valkų pagal nao 
jauslus metodus X-Ray lr kltokls 
elektros prietaisus.

t
Ofisai ir Laboratorija

Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
Rea. Hemlock 7691 • VALANDOS: Nuo 19 — 19 »ietg M

DRi Ai Pi KAZLAUSKIS ,™° »»<»•
2233, arba Randolph 8899.

DENTISTAS 1 ....................-—r-

4712 So. Ashland Avenue
▼ai.: Nuo 9 ryto lkl 8 vakara

Tel. Armltage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Denttstas
1606 Mihvaukee Avė. -

Kampas Notfth Avo. 
Northvycst Tower Bldg. Room 309,

"• Vai.: 9—12 ryto; 1—8:30 vai. vak.

DR. MAHRICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgai 

4631 SO. ASHLAND AVK
Tel. Yards 0994

i 4
Resldencljoe TeL Plas* 8899 f} 

VALABhžOS:
Nuo 10 Iki 11 dienų, 1
Nuo 8 Ud S po pie»>.
Nuo 7 1U 9 vakare 
Nedėl, nuo 19 lkl 1- — eng.
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GRABORIAI: CHICAGOJE

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausia. Itel 
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2 515 į 
Arba 2516

2814 W. 2 Srd Place 
Chicago, III.

Simpatiškas — 

Mandagus —

Geresnis ir Piges

nis nž kitų patar

navimas.

ADV. JUOZUI GRISIUI 
PADARĖ HOLD UP”.

VAŽIUOJA Į KALIFORNIJĄ

DRAUGAS
■asgBBgg——II. ..JU. „IIIIMU ■■IH-IIIOI.J .. ■
Colorado, Omaha, Neb., o iš Seimininkės, kurios valgius 

gamino ir visa vestuvių puo

tų surengė, buvo Marąuette

Pirmadienis, Vasario 3, 1930

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDftJAl 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Tardo 1741 h 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfleld Avenue 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct. Cicero 

Tel. Cicero f794 

SKYRIU3
8201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevarl 3201

Adv. Juozas Grisius turėjo 

keletu dienų pilnas sujudimo. 

Mat dabar jo kandidatūra iš

statyta i Illinois valstijos le- 

gisluturog atstovus ir visiems 

formalumams atlikti buvo 

nuvykęs j Springfield^. Su

grįžusiam advokatui naktį 

namo, būrys bomų pastojo 

jam kelių prie garadžiaus. 

Jauni Išminkai išplėšę iš ad

vokato kišeniaus $16, pabėgo.

Rap.

ten atgal Chiciigmt į savo tė

viškę. Mano pargryžti apie 

kovo 15.

Ponai Bordenai apleidžia 

Cbieagą trečiadienio vakare, 

vasario 5, 10:15 valandų, San

ta Fe gelžkeliu, iš Dearborn 

stoties, prie Polk ir Dearborn 

gatvių.

Advokatas Borden pataria,

Purk. lietuvių tarpe darbuoto

ja ponia Pumputienė ir iš Bri 

gliton Park ponia Rudakienė. 

Ir reikia pasakyti, kad p. Ma- 

linskas pavesdamas vestuvių 

puota sudaryti toms moterims 

— klaidos nepadarė. .Tų paga

mintais valgiais ir visa tvar-

kad, iki sugryž iš kelionės,'ka galima buvo tik pasigrožė 

klientai senais ir naujais rei įti.

kalais kreiptųsi prie jo ben-Į , Dalyvavęs,
dradarbio, advokato Clarence 

T. Morse, room 2117, 105 AVest

PRANEŠIMAI.
North Side. — Lietuvių A- 

merikos Politikos klubo North 

\Vest Side mėnesinis susirin

kimas įvyks pirmadieny, 3 d. 

vasario, parapijos salėje, 1644 

Wabansia Avė., 8 vai. vak.

Prašomi klubo nariai-(ės) 

skaitlingai susirinkti, taipgi 

stengkitės atvykti visi tie, 

kurie prisirašėte prie buvusi 

klubo balių. Vaidyba.

t ei įeina 

veikalas

McYickers teatre 

smagus, muzikalis 

“Sunny Side Up.”

United Artists teatre eina 

visiems patinkantis veikalas 

“Condemned.”

Roosevelt teatre eina indo- 

mus veikalas ‘The Virginian’.

Oriental teatre rodoma vi

siems patinkantis veikalas 

“Kibitzer.”

WEST SIDE ŽINIOS.

' gos miestui — nors tam lai- 
Pranekienei " .

(2252 W. 24 St.) atsitiko la- j ku‘- .

Advokatas Bagdziunas-Bot-

X Petronėlei

Adams Street, telefonas Ran-

; dolpli 6727. Iškilus svarbiam

Adv. John B. Borden j reikalui, galima susisiekti

.. v • i- • |raštu arba telegramų sekan-
Sudiev salcuu, sudiev sme-'v. , „ _ , _ _ ,

, ... . cui antrašu: John B. Borden,
gnu, sudiev dumuotam Clnca-

128 South -iCreeent Dnve, Be-

, verly Mills, California.

Į Advokatui ir jo žmonai lin-

bai skaudi nelaime: verdančiu! v v.

. . ,v ,. , . i i den su savo žmona važiuoja , ..
vandeniu nusisutino kojų. i . ... keliones.
..a ... . . .. . Į profesijos reikalais | Kailtor-i
X Sunkiai sirgusios Mari-' .. , , , . ..

•• • /no- i o /iii nija, kur saulė kasdien spindi.

joną Rudiene (23o2 S. Oakley į d .

Kas mėnuo draugija eina

“in eorpore’’ prie Šv. Komu

nijos.

Dr-jos susirinkimai būna kas 

paskutinį sekmadienį po miš

parų.

, Valdyba 1930 m. pasiliko 

ta pati: dvasios vadas kun. 

J. Šaulinskas, pirm. — St.

BALABAN & KATZ 
TEATRAI

Chicagos teatre prasidėjo 

rodymas garsaus veikalo 

“The Saered Flame”.

•kime laimingos ir linksmios Trumpulis, nut. rašt. — Roz.

Raporteris.

J. F. BADŽIUS
.FIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAOCJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų 18- 
dirbystės.

OE.’SAg
668 West 18 St. 
Tel. Canal 8174 
SKYRIUS: 8238
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

avė.) ir Viktorija Kazlauskie- Į 

nė (2137 W. 23 St.) jau iš, 

lovos pakįlo ir po namus, ga

li pavaikščioti. i

X Aušros Vartų parapijos • 

1 choras vasario mėnesio pasku

tiniame sekmadienyje paminė

jimui gautojo 1906 m. 17 sau

sio leidinio organizuoti para- 

' pijų rengia musų svetainėje 

gražų teatrų, kuriame bus 

'daromas ir pranešimas apie

ž'ės nuolat žydi ir be paliovos 

dvelkia, viliojantis aromatas, 

kur akini neapmatuojamuose 

gojuose ir soduose vaisių žie

dai užtvenkia orų. savo malo

niu kvapu, kur tekanti saulė 

bučiuoja viršūnes milžiniškų 

kalnų, kur ošiančios vilnys Pa

GRAŽIOS VESTUVĖS.

Čepaitė, fin. rašt. — A. Stum 

bris.

Apaštalystės maldos dr-ja — 

maldos dr-ja. Ji labai dėkinga 

savo dvasios vadui. Lai Die-

Sausio 25 d., ŠV. Jurgio par. 'vas suteikia jam geros svei- 

bažnyčioj kun. J. Šaulinskas j katos ilgiausius metus dar- 

amžinuoju moterystės ryšiu buotis. R. Č.
suryšo p. A. J. Malinska su

p-lė Ona Kuraite.

P. A. J. Malinskas Chicagos

lietuvių tarpe yra žinomas, Ipįgja^ |urį j}Uį. g.rejf parduo- 

ir vėdina iš tolimų karpo rimtas darbuotojas ir nps važiuojam į Lietuvą.

laikraščių korespondentas. pjznįs gpj-aį išdirbtas, randas

Per daug metų jis priklausė .............

VAŽIUOJAM Į LIETUVĄ
Parsiduoda gToeemė, visai

glosto smėliocifiko juros 

krantus
1
I vakarų atvykusius, kur. 

;na, lai lieka kitam sykiui.

Phonb Boulrrard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

lt asų patarnavimo 
visuomet i«ųžlnlngaB tr 
nebrangus, nes ilsteli
me Išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

> A. PETKUS
■ J »• w . .. ♦

Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugiškų 
patarnavimų.
Patarnavimas 

Visose Chica
gos dalyse Ir 
prtemiesčuose. 
Grabai pigiai

net už $25. 
OFISAS

8238 South 
Halsted St.

Vlctory 4088- 
88

! tuosius 1906 metais parapijos j

lėmėjus tikslu ištiiti, kiek jų T> _____ . ______ zaciini. gi dabar Marąuette'

priešais mokyklų. “Casli” ar-

Nuvykę Į Kaliforniją ponai *r darbavosi 1/. Vyčių organi- |>a ,naįnySju ant mašinos. Pa-

••• • i v . * i r __ 11 !

dabar rasis belaukiant sidab

rinio parapijos jubiliejaus.

X Aušros Vartų parapijos 

jubiliejaus rengimo komisijai 

numatytas posėdžiui bei pa

sitarimui tinkamiausias va

karas 10 vasario parapijos 

mokyklos 7 kambaryje.

VYČIŲ ‘TREAT’

Bordenai kiek laiko paviešės zacl.l°.b 

pas savo dukterį Ceciliją, ku- E«rl< lietuvių 

ri praeitą rugpiučio mėnesį iš- Lėlių draugijų valdybos na-

kolonijoj yra

Town of Lake. — Kuomet 

kas tik yra rengiama, visados 

būna su įžanga. Šį kartą Lie- Į 

tuvos Vyčių 13 kp. sumanė; su 

rengti šokius be įžangos, t

Tad, kviečiame visus Vy- Į 

čius iš visų kuopų atvykti į

tekėjo ir apsigyveno Beverly 

Hills, California, Los Angeles 

priemiesty.

Nuvažiuojant, žada apsistoti 

kelias dienas Arizonoj prie 

Grand Canyon, kad pamačius 

gamtos stebuklą, kuris žavė- 

ją kiekvieną žmogų. Be to ža

da aplankyti Kalifornijos mie

stus: San Diego, Hollywood, 

Saeramento, Įjos Angeles ir 

San Francisco ir, jeigu bus 

laiko, žada pasukti ir į Mek- 

Įsikų.

, Parvažiuojant mano sustoti 

Salt I^ake City, Utali valsti

rys.

Onytė Kuraitė -Malinskienė 

apie trys metai atgal atvyko 

į “Dėdės Šamo” žemę. Ji y- 

ra sesuo p. D. Kuraičio, Milda 

Auto Sales garadžiaus savi

ninko.

rsiduoda kartu rakandai.

4642 So. Wood St.
Tel. Lafayette 0973

EXTRA.
LIETUVA PAVEIKSLUOSE 

FOTOGRAFAVO
C. G. Lukšis 1929 m

♦424 So. Rockvrell SL 

virginia 1299

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORTUS TR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina- prieinama. i

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

mūsų rengiamus šokius. Įžan- i. .

u • v • r- i 'J°J« Colorėdo Springs, Denver,
ga veltui, v įsi busite malo- ’ to,

niai priimti. Jr užtikrinu, kad 

nesigailėsite, nes turėsite link 

siną laiką.

Vyčiai, nepraleiskit progos, 

priimkit L. Vyčių 13 kp. “free 

treat”. Šokiai įvyks antradie

nį, vasario (Feb.) 4 d., 14a- 

vis Sąuare Park salėje, 45 ir ; 

j Paulina gatvė, 7:30 vai. vak

A. t A.

I. J. Z O L P
ORABORniH IR LAIDOTUVIŲ 

VEDtJAR

1650 West 48th Street

S. M. SKUDAS
8

IJETUVIS GRABORIUS 
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7532

Kampas 48tn Ir Paulina Rts.
Te). Blvd. 5108

Nuiludlmo valandoj* kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu si m pa t li
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplrėla dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS

J. Lulevičius
GRABORirs IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltui.
3103 8. Halsted
St. Chicago, III.

Tel. Vlctory 111R

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc.

Koplyčia Dykai
DO West 18th Street

Canal 8181

MORTA
KATKIENE

Mirė vasario 1 d.. 1930: 8:30 
po tėvais Itimkaltė 

vai. ryte, 42 metų amžiaus.
Kilo iš Telšių Apskr., Pa- 

lundenio parap. Mieškėnų kai
mo. Amerikoje Išgyveno 18 m.

I’aliko dideliame nuliudime 
vyrų Jonų, 2 sunu Stanislovų, 
Ir Benediktų, dukterį Antaniną, 
puseserę Zofiją, švagerį Jokū
bų Loveikį Ir švogerkų Domi
cėlę Žakienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 6207 So. 
Kllbourn Avė.,

Laidotuvės įvyks Antradie
nyje, vasnrio 4 d., 1930 Iš na
mų 8 vai. bus atlydėta J Rv. 
Panelės Marijos Gimimo baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv, 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pa- 
žystamus-mas dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Simai, Duk
tė, l’iiscscrė. kvogcrls, ftvoger- 
ka Ir1 Giminės.

laidotuvėms patarnauja grn- 
borlus Kudelkis Yards 1741.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

MILDA
TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

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

Labai įdomūs paveikslai 
NAUJAUSIU IŠRADIMO 

VITAPHONE
Kalbantieji Paveikslai 

Graži Muzika

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

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

Dalyvauja Ted Lewis
Vitapbone Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios.. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

ĮVAIRŪS kontraktoriai

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

& Hardware Oo., dabar perėmė visų 
hlznį | savo rankas Ir duos visose šio 
biznio šakose pirmos klesos patar
navimų.

HARDWA2tE PAINTS 
& WALL PAPER
Palnters A Decorators 

J. S. Ramancionts, savininkas
3147 So. Halsted Street

Tel. Vlctory 7281

M. ZIZAS
Narni} Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

rorcelinls laikrodis kuris užtrauk
tas eina 8 dienas. Guarantuotas. La- 
bal pulku, dėl pupuoilmu. Tik «... g CALIFORNIA AVE.

1 Taipgi užlaikome naujausios ma
ldos elektrikinius laikrodžius. $12.00 
varčios tik ............................ .. .. $8.98

I

Nestor Johnson's visiems gerai ži
nomi ice skaitai visokių sizų tik
tai ......................................................... $5.98

Naujai iš Lietuvos parvež-1 

Liudininkais moterystės Sa-įti įdomus judamieji paveikslai ,yettc

kramento buvo: A. J. Žvirblis(biis rodomi pirmą kartą Ame-!

rįkoj už mažą įžanga šiose l 

Chicagos kolonijose: 1

Vasario 2 North Sidėj Šv. j

gražus būrelis p. Malinsko ir Mykolo par. salėj.

p-lės Kuraitės giminių, pažįs-! A'asario 4 Dievo Apveizdos

tarnų ir drangų, buvo jauna- par. salėj.

vedžių naujoj paimtoj reziden i Vasario 5 Marąuette Parko 

eijoj, Marąuette Park koloni- lietuvių par. salėj.

su p-le B. Yilčinskaitc ir A. 

Gaigalas su p-le P. Karkiuite. 

Vestuvės, kuriose dalyvavo

j.F.].
Į Per vakarienę žinomas dar

buotojas p. J. A. Mickeliunas 

^huvo “toast niasteris”. Susi- 

. darė programėlis. Pasakyta 

daug gražių ir širdingų jau

navedžiams linkėjimų.

Vasario 8-9 Brighton Parko 

par. salėj.

Vasario 10-11 Šv. Antano 

par. salėj, Cicero, Tll.

Vasario 12 So. Chicagoj. 

Vasario 15-16 Visų Šventų 

par. salėj Roselande.

LIETUVIŲ VALANDA
RAS NEDELDIENĮ

Iš Stoties
WCFL 970 Kilocykles

Nuo 1 iki 2 po pietų

Telefonas Hemlock 5528

Ateikite arba Telefonuokite Lafa- 
4689. Prlstatom visur.

J. DERINGIS
4414 So. Rockwell St.

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

MORTGEČIAI-PASKOLOS

Šakutės prie valgio pr n dė

tos vartoti prieš 360 metų.

Pirmasis vokiečių žvejų gar; 

laivis išplaukė į jūres 1884'

metais. J. Zanavykas.

Iš Stoties
WHFC 1420 Kilocykles

Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite 

Šiuos Programus Rengia

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

Telefonas Boulevard 4705

Del geriausios rųšlet 
ir patarnavimo, šauklį

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klaušl- 
•IN. sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1989

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

lukslnių ir sida- 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, pianų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HElfLOCK 8889

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama J vienų dienų. 
Perkame real estate kontraktus. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000 99 
8804 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 6738-6718

SKOLINAM
PINIGUS

$100 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių

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

Telefonas Grovehill 1038

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkrvto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 

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

yiaskutjnius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 

liudija musų teisngumą. Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi j>erkam, parduodam ir 

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

tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit j ofisą: 

2621 W. 71st St., Hemlock 0367 Res. Grovehill 1680


