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BOLŠEVIKAI PLANUOJA SUNKESNĮ 
JUNGA PAVERGTIEMS 

GYVENTOJAMS
Italija Su Austrija Pasirašo

Draugingumo Sutartį
____________

MATYT, KINIJOS VALDŽIA PASIDUOS 
MASKVOS DIKTATŪRAI

PRIEŠ MIRSIANT GRYtO 
ATGAL KATALIKŲ 

BAŽNYČION

EGIPTE ATKASAMA PIRAMIDA ŽINIOS IŠ LIETUVOS

BOLŠEVIKAI PLANUOJA
NEPAPRASTĄ VIENO

DUMĄ

KINIJA GAL PASIDUOS1

CLEVELAND, O. — Čia 

mirė kun. J. Czyzak, kurs pra

dėjus 1922 metais tarnavo vie

tos lenkų nezaliežninkų “}Mi- 

, lapijai.” Prieš mirsiant ne- 

I laimingas šaukėsi vyskupo, 

j Vyskupo Schrembs akyvaiz- 

doj jis atliko atgailų už savo 

paklydimų. Vyskupas Schre- 

mbs tokiu būdu jį išnaujo pri

ėmė Katalikų Bažnyčion.

Į
Be to, kun. Czyzak raštu 

paliko pareiškimų, skiriamų1 

nezaliežninkų parapijonims. 

Apgaili, kad keletu metų jie

ms tarnavo kaipo kunigas ir
MUKDENAS, Mandžiūrija,

„ . ------------------------------ Tas' 6- - Kinij°8 valdžia Na- nurodo ir pataria jiems sekti

MASKVA, vas. 6. _ Bol- nkinge via dar priešinas pa- jo baten, iMžad<.ti

sevistinėj Rusijoj girdimi iii- airašytam Chabarovske su Ma. paklydimo ir gryžti atga, 

deli nepasitenkinimai, kad skva taikos protokolui. Bet,*^. Bažn čion

vieni žmonės gali rėdytis dai- matyt, palinks prie bolševikų,

liaų, gi kiti, ypač miestuose, reikalavimo ir siųs delegatus!. Kun. Czyzak mirė Šv. Ale- 

yra vien driskiais. taikos konferencijon. ksijaus ligoninėje. Buvo lai-

I tai atsižvelgus, sovietų! Kinijos valdžia nusileis, ka-'d^am?'8 su pamaldoms Sve' 

valdžia planuoja įvesti visie- dangi ji neturi priemonių ko n&ausios Jėzaus Širdies baž- 

ms žmonėms vienodus drabu- Voti Maskvos kariuomene.

žius, avalines, namus, baldus 

ir net vienodų maistų. Įvedus 

tokių vienodumo tvarkų, ko

munistai galvoja, išnyksiu ne

pasitenkinimai ir rūgonės.

Bet tas vienodumas, sako

PASIRAŠO DRAUGINGU
MO SUTARTI

ROMA, vas. 6. — Austri

ja su Italija šiandie pasirašo

į nyčioje, kur jis klebonavo nuė

1916 ligi 1922 metų. 

i Velionis buvo gimęs Posene _ 

\(Poznaniuj) 1878 m. Tenai ė-j 

jo mokslus ir tenai kunigu į- 

šven tintas.

5 ma, nepafiesiųs komisarų ir jų draugingumo, santaikos ir ju

. , J i vi n —4 o • • 4- — <-• A»v.»1 r.
tarnautojų. ridiną sutartis atvykus čia 

Austrijos kanclieriui Schober,

RYGOJE PAMALDOS UŽ 
NUŽUDYTUS KARI

NINKUS

RYGA, vas. 

vena

a. či
la gy-

KAMPANIJA PRIEŠ 
PLAKIMUS

LONDONAS,

iškeliama kampanija pa- 

•iatikiai vakar savo cerkvėje naikinti kūno bausmę kalinia- 

surengė gedulos pamaldas už nisy 1

šimtus rusų karo laivyno ka

Rusijos tremtiniai sta- J°J

ri nink u, kuriuos bolševikai iš

skerdė kalėjimuose.

i

Tas įvyksta nusižudžius vie

nam jaunam kaliniui, kurį tei

smas nubaudė ne vien kalė-

■“iSSSSHEA K."
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L .7, ' . '
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KAIŠIADORIŲ KRONIKA

— Džiaugiamės lengv a gra-į 
žia žiema ir stebimės, kad da-1

j 1
bar—didžiųjų šalčių laike— 

ant mūsų kapinių alyvos su

sprogo. Vietos ūkininkai lau- 

1 kia ankstyvo pavasario. Del 

geroko ištekliaus

KIEK PRIĖMĖ KAT/ 
TIKĖJIMĄ PANEVĖŽIO

VYSKUPIJOJ

Panevėžio vyskupijoj 1 

m. perėjo katalikų Bažnyčion 

stačiatikių 41 žiu., sentikių 

liuteronų 1, kalvinistų 5, m

pašaro ir, zaležninkų 2 ir magometoių

I minkšto oro brangsta galvijai. 1, 

Vietos Vid. Mok. pasireiš-1

iš viso 64 žmonės. “R.

Šią riifamidą arabai vadina “netikra piramida.” Ji kė skaitlingi susirgimai kia u-į ALYTAUS PAŠTO NAUJI
yra už 50 mailių j pietus nuo Cairo. Spėjama, ji pastaty- Įįke. pirmos dvi klasės ligos 

ta ketvirtosios Egipto dinastijos laikais — 2930 metais iaįkuį v;snį paleistos. Vyres- 

pirm Kristus. Piramida turi apie, 215 pėdų aukščio. Pi- nieji (Uu? šiai ‘ tai ‘laikosi/ 
ramidą atkasinėja Pennsylvanijos Universiteto archeo-

RŪMŲ ATIDARYMAS

loginė ekspedicija.

CHICAGO JE Apiplėšta banka
Vakar pirm pietų plėšikai 

apiplėšė Hubbard AYoods 

Daugiau žmogžudysčių Trust and Savings tank4t 
Kada apskrities valstybinis šiauriniam Chicago priemies- 

prokuroras bendrai su polici- ty. Pagrobta apie 6,009 dol. 

jos viršininku ieško priemoviršininku ieško 

nių mūsų mieste išnaikinti 

galvažudžius, šie pastarieji 

savo veikia. Žmonės žudomi 

ir pėdsakiai nesurandami. karis 

Užvakar du žmogų daugiau sužeista. 

nužudyta ir piktadariai neži

nomi. Pastaromis aukomis 

krito Philip Marebese, rake-

Prieš porų metų pradėt: 

— Stalių Am. Vid. Mokyki, statyti Alytaus pašto įst. rū-

direktorius p. A. Škėma vėl niai pagaliau jau pabaigti, 

sukūrė patriotinį dramos vei-, 

kak} apie prieškarini lietuvių 

gyvenimų. Žada dar šį sezonų ; 

savo mokiniais pastatyti.su

MEKSIKOJ NAUJAS 
PREZIDENTAS

Keletas sužeista
Halsted gatvėje, palei 47 

gat., nuo bėgių nušoko gatve- H ir gerbia p. Škėma.

i  i V . . • ___ • rr 1 1su žmonėmis. Keletas

Dabartinis veik. “Lietuvis Si-į ------------------------------

bire” jau trečias iš eilės; pi- MEXIC0 CITY, vas., 6. 

rmiau p- A. Škėma sukūrė ir Vakar Meksiku pradėjo val- 

pastatė “Baudžiauninkus” ir dyti naujas militaristų grūpėa 

“Lietuviškas Vestuves.” Vie- prezidentas Rubio, kurio nu- 

tos patriotai už tai labai my- sistatymas nieku nesiskii

nuo buvusių prezidentų Calles

Kaišiadorių Skautų Mu- ir Oil. Naujas prezidentas nf

ziejus išaugo į rimtų ir bran- 

—— gių įstaigų! Vasario 16 d. bus

Dar negauta pinigų iškilmingai švenčiamos meti- 

Apskrities, Cbieago miestas nga Muziejaus įkurtuvės. Spa

APIPLĖŠTĄ ŠV. MARIJOS tena,- ir J, Bnehere J »rma-f į^kyMų vaidyba dar ;nega_ rno§iamasi Dabar ypaf. 

P. STATULfe Į sis nušautas dienos laiku Le- į vo pikolos apmokėti savo ifipleėiainas karo skyrius ir

xmgton gat. ir Iloyne skers- j tarnautojus ir darbininkus. !renkamos visos didžio jo karo 

gatvy, gi antrasis vakare sa 

vo namuose, 2709 AV. 71 gat

M0XICO CITY, vas. 5.

j Plėšikai užsilipo ant garsios 

aztekų piramidos Cholula,

_____ Puebla valstijoj, ir nuo Šv.

vas. Britani- Marijos P. statutės galvos nu

plėšė aukso karūnų, taipat iš

plėšė iš statulės rankų Kūdi
kėlio Jėzaus statulėlę. Polici

ja ieško tų nepaprastų švent

vagių.

; liekanos. — Brangus tai daik

tas skautų Muziejus.

, t i , nnz. i — Sausio 12 d. skautų va
las radio krautuvę, 226 So. , , . . .
-«-_i . T. C- o™ i , ,dovybe surengė vakarų pas

tatydama linksmų “Dėdė at-

nnnuiDiriinc bcii/aic įvažiavo.” Tikrai su Rėdė at- PROHIBICIJOS REIKALE • . . ... , . ,.a>z. įvažiavo i Kaisiadonus daugIŠKLAUSINĖJIMAI l • , • •
* juoko ir džiaugsmo, nes p.

Juozas Šyvis — geriausis mū-

Apiplėšta krautuvė
Du piktadariu apiplėšė At-

Norėta pabėgti
Cook apskrities kalėjime ^yabash avė. Pagrobė 800 dol. 

susektas kalinių sumoksiąs 

pabėgti iš kalėjimo. Tai įvykę 

praeitų savaitę ir tik dabar 

apie tai pranešta. Tame įmai

šytas ir kalinys Dorr, kurs už AVASHINGTON, vas. 6. —

turi Meksikos gyventojų pasi

tikėjimo.

ILLINOIS MOKA DAUG 
MOKESČIŲ

AVASHINGTON, Vas. 6. 

Iždo departamentas skelbia, 

kad federalių mokesčių už pa

jamas daugiausia moka New 

Yorko valstybės gyventojai. 

Illinois užima antrųjų Artėt 

1929 m. iš Illinois gauta 

986,918 dolerių.

m , • jnnu, bet ir kūno bausme,
l os rusies pamaldas rusai J ’ 

tremtiniai suruošė Taline, He-1 Plakimo priešai nurodo, 

Isinke, Varšavoj ir Paryžiuj, kad kalinių plakimas yra bar

barų liekana ir plakimu žmo-

BRITAI BIJO AMERIKO- gyvos galvos kalėjimu. 

NIŠKŲ FILMŲ ! ---------------------

žmogžudystę nubaustas ligi Kongreso žemesniųjų rūmų
1 sų komikas—taip puikiai lo-

TAFT PAVOJINGAI 
SERGA

KOVOJA KOMUNISTUS 
IR FAŠISTUS

gaus nepataisys.

BERLYNAS, vas. 6. — 

Prūsijos vidujinių reikalų mi

nisteris paskelbė, kad valdžia 

jokiu būdu nepripažįsianti ir

SANTIKIAI EINA 
BLOGYN

PARYŽIUS, vas. G. — Ma

skvos valdžios su Francija 

kovosianti, jei kai-kuriuose1 santikiai vis labiau blogėja. 

Prūsijos miestuose majorais Sovietų valdžia labai užsiga-

bus išrinkti 

fašistai.

komunistai arba

PELNAS IŠ SVAIGALŲ

QUEBEC, Kanada, vas. 6. 

— 1928-29 administraciniais 

metais Ontario provincijos iž

das mokesčiais už parduotus 

svaigiuosius gerymus pelnė 

arti 10 milionų dolerių. •

VOKIEČIAI ĮSPĖJA ŠA
LINTIS RUSIJOS

BERLYNAS, vas. 6. — Vo

kiečių laikraščiai įspėja savo 

tautiečius šalintis raudonosios 

Rusijos, neimti ten jokių kon

cesijų ir neįnešti kapitalų. 

Nes tai visa gali pražūti.

vns, kada francūzų spauda 

pradėjo įtarti ir kaltinti vie

tos bolševikų ambasadų už ru

sų generolo Kutepov pagro

bimų. Policija negali surasti 

pagrobtojo.

STROMBOLI VEIKIA

LONDONAS, vas. 6. — Bri-1 

tuose kilo baimės, kad ame

rikoniškos kalbančios filmos 

(krutomieji vaizdai) galį su-( 

teršti jų kalbų ir įpročius. Į 

tai atsižvelgus darbuojamasi1 

varžyti amerikoniškų filmų 

naudojimų. Bet pirm to bri

tams yra reikalinga pakakti

nai pasigaminti nuosavi} fil

mų.

ROMA, vas. 6. — Pradėjo 

smarkiai dundėti ugnekalnis 

Štromboli. Girdimi kalne spro' 

girnai.

PUOLA AM,ERIK1ECIUS

MASKVA, vas. 6. — Bol
ševikų laikraščiai pradėjo pu
lti amerikiečius. Sako, jie šel
piu ir remiu sovietų valdžios 
priešus rusus Mandžiūrijoj.

DIDĖJA NEDARBAS 
ANGLIJOJ

LONDONAS, vas. 6. — Da

rbo ir nedarbo ministeris Tho 

mas skelbia, kad praeitų sa

vaitę Anglijoje daugiau 18,000 

darbininkų neteko darbo. Šia

ndie viso bedarbių esu 1,491,-

PLANUOJAMA NAUJA 
PARTIJA

NEW YORK, vas. 6. — Čia 
įvyko slapiųjų suvažiavimas. 

Iškeltas sumanymas sukurti 
naujų šalies politinę partijų 
— laisvės partijų.

. ..... .i , • -,n se, kaip retai i>as mus būva.,
juridinis komitetas vasario 12 1 _

.. ._. .... . Jis—skautu artistas. P. \la-
d. pradės įsklausmejimus svai- , „ . v . . .

! , , -,••• -i i das Metelieinas puošniai įren-
galų prohibicijos reikale. Bus _ _____ 1 * M

IV.
Legionas pagelbon

Chicagos sveikumo departa- pašaukti liudyti pramoninkai, Rcon^* 

mentui kovoti difterijų pagel- gydytojai, sociologai ir kiti,' 

bon eina Amerikos Legionas, kurie pirmiau buvo palankūs Į 
kurio pareiga yra rūpintis prohibicįjai, bet šiandie nori' 

vaikų gerove. . ,18-oju priedo atšaukimo, ka-'

--------------------------------------------- Ida Įsitikinta, kad prohibicija!

Apiplėšti namuose I šaliai neša tik prapultį.

Parėjusį vėlai namo Burtį 

Beatty, 3132 Clyboum avė., į 
ties priangiu užpuolė du plė

šiku ir jį įsivedė į vidų. Na

miškius apiplėšė ir pasprūdo.

STREIKUOJA DAUG 
RŪBSIUVIŲ

BROŠIŪRA “LIETUVA 
BERLYNE”

j Tarptautinė leidėjų sųjunga 

j susitarusi su Liet. jiasiunti- 

' nybe Berlyne šiemet pavasa

rį išleidžia lietuvių kalba bro

šiūrų “Lietuva Berlyne.” Bro 

žiūroj bus aprašomas Berly- 

^•aino gyvenimas, lietuvių koloni-

NEW YORK, vas. 6. _________ x .
sustreikavo apie' 25,000 rf,b- ?a Be?'TO’ s.ant’'.k"" L,e- 

PoHcmonas nepatluosuo- jsiuvių, Rūbaiuviai reikalauja Bn.a’ ',nnos ,r n'iesto panas.
’ I* .. « 4- I iii/. I « a . « —A r-. « X a •

jamas
, , . ,. , , .... iTaip pat bus dažniau pasitai-
, penkių dienų darbo savaitėje1 1 1 1

Suspenduotas policmonas M.' (tik 40 valandų), mažiausio , ftn<’V » V** J snR1 )an 

De Laurentis, kaltinamas už užmokesnio nustatymo ir kt. ^°sa Z(M lS‘ 

papirkimų ėmimų, teismo ne-

paliuosuo,jamas, nors nesura

ndamas žmogus, kurs jam da

vė papirkimų. Policijai parė

dyta būtinai surasti tų žrno- 

KU-

ATSISAKO IŠ VYTAUTO 
KOMISIJOS

------------------------------ ' Kunig. Jonas, Jono sūnus,

DETROIT, Mich., vas. 6. — Gediminas Beržanskis-KĮau- 

Praneša, šis miestas turįs 1,- autis, Vytauto komiteto iniei-

DETROITO,GYVENTOJŲ J 
SKAIČIUS

641,700 gyventojų.

( ’f id__________Apgriuvo Ir sudegė eilė 
krautuvių

Nežinia iš ko kilęs sprogi

mas vakar ryte apgriovė eilę CRBANA, III., vas. 6. 

mažų krautuvėlių miesto da- Iš Illinois Universiteto paša
ly Lawndale. Spėjama, . kad linta keturi studentai. Jų vie
ta# įvyko sprogus naftolina i. Inas už girtavimų.

KETURI z PAŠALINTI

AVASHINGTON, vas. 6. - 

Praneša, kad atsistatydinęs 

vyriausiojo teisino teisėjas 

AV. H. Taft pavojingai serga. 

Jis tomis dienomis Iparveętas 

iš No.' Carolina, kur nesenai 

buvo išvykęs sveikatos atgau

tų.

IEŠKO ATATINKAMŲ 
VYRŲ

AVASHINGTON, vas. 6. - 

Prezidentui Hooveriui reikali

nga penki atatinkami vyrai sn 

daryti komisijų ištirti Haiti 

padėtį. Kongresas tam tiks

lui paskyrė 50,000 dol. išlai

dų.

CHICAGO TR APYLIN
KES. — Nepastovus oras; ga

li būt lietaus, ar sniego; va

kare kiek šilčiau.

atorius, prašo pranešti, kad 

jisai sausio 17 d. įteikė Vy

tauto Did. Komiteto pirmini

nkui raštų, kuriuo atsisako iš 

Vytauto Komisijos tarybos 

Vytauto fondo Komiteto na

rių ir Kauno miesto senosios 

pilies sekcijos narių. “R.”l

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 109 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 

Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.9J

13.98

5.23
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įihimfi risJumčioi disnai priimami iki

▼aL po piet

nusikalsta Dievo ir Bažnyčios įsakymams 
palaikydami blog# spaudą, didžiuma jų 
tuojaus susiprastų ir imtų palaikyti savą 
spaudą.

Katalikų spaudos globėju yra Šv. Pran

ciškus Salezietis, šio šventojo šventė išpuo

la sausio 29 dieną. Turime žinių iš Romos, 

kad tą dieną šventasis Tėvas Pijus XI aplan

kė laikraščio “Osservatore Romano” naujai 

įtaisytą raštinę ir spaustuvę Vatikano mie-

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
KOMITETAS, KURIS AUKAS RINKO, 

GRAND RAPIDS, MICH

katalikų vargai
MEKSIKOJ.

Meksikoj katalikų vargams 

nėra galo. Valdžia su Bažny

čia, kaip žinoma, praeitais 

metais padarė laikiną taiką. 

Bet šiai taikai pasipriešino

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FBIEND

Publlabed Datty, Bzcept Bnnday.
K7BSCRIPTIONS: One Tear - M IS. 8tz Momtka

**.**. Ikru MontU — M M. One Motatta — Yla. 
epe — One Tear — $?<**» #x Monttaa —

— .**«.
AAurtUlna ta "DRAUGAS” taringi bent ruoMk
Advertlalng rate* on appllcaUon.

••DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago.

sto ribose. Jo Šventenybė apžiurėjo visas 

spaustuvės maišinerijas ir įvairius įtaisy- kąi-lnirių valstijų gubeinato-

Kiekvienam skyriuj sekė visus darbi- r’a^ *r ^°^au 'i-^s laikas ko

voja Bažnyčią ir katalikus.

Kitose valstijose nėra taip

bloga.
Meksikoj negalima tikėtis 

tvarkos, kaip ilgai valdžios 
priešaky pasiliks krikščiony
bės priešai — rtulonieji atža
gareiviai.

D. C.

PAŽABOTA SPAUDA.
mus.

ninku atliekamus darbus. Kiek ilgiau už- 

truko ekspedicijos skyriuj., kur laikraštis Suprantama, jie neveda patys. Visi daug stebinąs, kad štai 

paruošiamas siųsti j paštų. .tiesioginės kovos, nes kartais k«-kuriose Turopos valstybe-

. . • m- i • • , •, Įcentralinė valdžia prieš juosŠventasis levas laimino laikraščio ra- ,t 
šytojus, spaustuvės darbininkus, laikraščio

gilaus

DIENOS KLAUSIMAI
VASARIS — KATALIKŲ SPAUDOS 

MĖNESIS.

Kurie lietuviai katalikai skaito katali

kiškus laikraščius ir knygas, tie žino, kad va- ’ 

saris yra pašvęstas katalikų spaudai platin

ti. Genų katalikų pareiga ištisus metus, prie 

kiekvienos progos tarp savo tautiečių platin

ti savą katalikišką spaudą. Bet tuo labiau 

šiuo vasario mėnesiu, kuris tam tikslui ypa

tingai yra skirtas. Lygiai kaip kiekvienas 

Žmogus kasdien turi melstis, bet ypatingai 

daugiau sekmadieniais, kas yra skirta Dievo 

garbei ir atsilsiui.

Katalikiškos spaudos palaikymas, rėmi

mas ir platinimas yra vienas garbingiausią

platintojus ir skaitytojus. Reiškė 

džiaugsmo visais tais, kurie tokiu ar kitokiu 

budu prisideda prie laikraščio leidimo.

Visi lietuviai katalikai, kurie katalikiš

kus lakraščius užsisako ir juos platina, pri

guli tai skaitlingai Bažnyčios šeimynai, 

’ kuriąja Šventasis Tėvas didžiuojasi ir džiau

giasi.

Negali būt katalikui skaudesnio paže

minimo, jei jis skaito soeialistiškus ir be

dieviškus laikraščius ir juose randa vien 

pašiepimus, atkreiptus pneš Bažnyčią, tikė

jimą ir patį save. Socialistiški ir bedieviški 

laikraščiai nesusipratusiems katalikams už 

rėmimą atsimoka vienais šmeižtais. Ir ištik- 

ro to pažeminimo pilnai užsipelno tie kata

likai, kurie remia savo tikėjimo ir savo tau

tos priešų spaudą.

Katalikiška spauda žmonių tarpe sklei

džia Dievo ir artimo meilę. Ji yra musų 

tautos, ypač išeivijoje, stipriausiu pagrin

du.

Bukime, tat, katalikiškos spaudos platin

tojais, katalikiškų laikraščių skaitytojais.

galėtų atsisukti. Bet jų agen

tai ir šalininkai vietomis tik

rus prajovus atlieka.

Reikia atsiminti, kad Mek

sika apie trejus metus pralei

do be kunigų ir bažnytinių 

pamaldų. Tuo laikotarpiu iš

kilo galybės Bažnyčios prie

šų, visokių nenuoramų ir fa

natikų. Negali būt dviejų nuo

monių, kari ateity Bažnyčia 

laimės kovą. Tečiaus ims 

daug laiko išklydėlius išnaujo 

pasukti į tiesos kelią.

se spaudai Įvesta aštri cenzu 

ra. Cenzūra veikia ir kitose 

pasaulio dalyse. Apskaičiuo

jama, kad šiandie visam pa

sauly apie 7U0 milionų žmo 

nių skaito tik cenzuruotut 

laikraščius. Tie žmonės skaitc 

tik tai, kas yra valdžių lei 

stina, kas yra valdžion < 

palankaus ir nekenksminga.

Tokia spauda negali paduo

ti tikrų ir teisingų žinių. Cen 

zuruotus laikraščius žmonės 

skaitydami negali patirti, ka:

Nuo kairės •dešinėn pusėn — sėdi: P. Grei- 
čaitis, J. Buriuskas, P. Medelinskas, 1). Greičai- 
tis, J. Slavickas; nuo kairės dešinėn pusėn — sto
vi: M. Čižauskas, P. Badžius, J. Poplesis, A. Bar- 
čiauskas, P. Kamsickas, V. Jadvinskas.

rius iš Wasliingtono prasima- rias nešvarias kalbas, taip 
rymas apie ‘"gerbūvį”, koksjpat išklydusioms1 gelbėti su- 
jau senai čia negyvuoja. Spau j gryžti į tiesos kelią, 
da paduoda, vien šalies atimi-, Hagos mieste šios bendrijos 
nistracijos pranešimus apie vienuolės dirba krautuvėse, 
pramatomą pavasarį didelę kai-kur valgyklose ir kitose 
statybą ir kitokius darbus. į viešose užeigose, kur saindo- 

patar-Kitose šalyse spauda varu ina nelHa‘žai mergaičių
Gi/šioj šaly t naut°j’J- Naipo darbininkės ircerizuruojamn.

jų šaly veikiasi. Nežino, nei 1« Į spauda leidžia savanoriai sa-į mergaitėms uarno pareigose
kad nepakenktiems, vienuolės su inergai-
iteresams. Rašo j^niis dorai pasikalba ir kiek-

V 1 *tvl ' iaPte “gerbūvį”, kokio nėra.Įv*enain apsiejime rodo gra-
„ , . .. , .................... Bet ji daug tyčiojasi iš Mus- Žaus pavyzdžio.
labasco valstijoj šiandie dau-Įspaudą tyčiojasi is tos cenzu- i . . .

, v. ~ v v . ‘ c, > t -x • 1 solinio, Pnmo cie Rivero ir kilniausia nukenčia Bažnyčia ir ros. Sako kitur visur nesama, ... . . ,, , . , , . . , . ,y ... , . ... v. . I tų diktatorių, suvaržiusių 'kad jųdarbininkių tarpe pa

noktos demokratijos. lik šioj .... • i- •j j 4 --------1.: — inirtiaa vienuoles. Kurie tai

Šalies Kataliku l»aKaulis "“"‘'J“ “Pie *» val ive Į*,ž“buti’ .
Štai per 

Gerovės Konferenciją pareina 

žinių iš Meksikos, kad tenai

džias. 

Amerikos

i didžiuliams

Darbdaviai ne visados žino,
katalikai. Toj valstijoj prieš 

Bažnyčią yra susiorganizavu

sios skaitlingos gaujos. Jas 

sudaro fanatikai ir Įvairios 

visuomenės atmatos. Jų prie

šaky yra patsai gubernatorius. 

Tos gaujos Tabąseo vys-
_ i u u n, ■ v x .Nors šiuo vasario mėnesiu pasidarbuokimeI vJh-

!ab feaVOxx .aU' spaudos ir savo tautos gerovei. ^PU08 bažnyčiose dažnai ka-

tos gerovei apaštalavimas. Kas tuo- apaštala

vimu užsiima) tas yra tikruoju krikščioniu 

ir pavyzdingu kataliku.

Šiandie kiekrfetflEhi

gerovei.

IR-GI PRIEKAIŠTAS.
» r1 /

talikams trukdo. pamaldas. 

Kai-kur puola ir .plėšia arba

šaly, girdi, demokratija at

vaizduojama pilnoje savo švic 

soje.

Gi ištiktųjų šios šalies spau 

da nors necenzūruojama, bet 

ji griežtai ir gudriai pažabo

ta.

Kad taip yra, liudija kadi; 

nesenai praėjusiu trejų metų

spaudai laisvę. miojas
D. C. pasišventimą labaii zmo,

» _________ _ ■ aukština ir brangina. Nes juk
VIENUOLĖS DIRBA DIRB- nėra brangesnio darbdaviui 

TUVĖSE. į dalyko, kaip turėti doras dar-
__________________ Į bininkes. Tokios yra daug pa-

Vienuolės nereikalingos dir- sitikimas ir ištikimos. Jos 
bti dirbtuvėje, kad pelnijus teisingos ir savo jfereigoiris 
sau tluonos. visai atsidavusios.

ir apgriauja bažnyčias.

, • ;i
Bažnytinė valdžia jau kelisIikui -reikia

būti spaudos platinimo apaštalu. Dirstelki- 

me, kas tarp lietuvių darosi. Daugelis lietu

vių skaitosi katalikais, priguli į parapijas, 

palaiko savas mokyklas, bet su katalikiška 

spauda neturi jokio kontakto. Pereikime per 

ičias lietuvių katalikų apgyventas vietas.

►atirkime, kokius laikraščius jie skaito. Dau- 

. * .
giausia jokių, arba soeialistiškus ir bedie
viškus, retai kur katalikiškus. į soma, de} to nesidrovima ir su teisybe apsi-

Tai nėra koks nepaprastas įvykis. Tik J lenkti. “S-ra” sako, kad J. E. kardinolas 

paprastas tų žmonių apšilę? nas ir nesusi- ! Mundelein vyriausiu ligoninės gydytoju pas-}m^ • trumpu laiku

pratimas. Niekas gal jiems neišaiškina, ' kyręs svetimtautį daktarą. Bet tikrumoje taip ne&alima’ to visa atlikti.
kad soeialistiškus arba bedieviškus laikraš- nėra. Ligoninės daktarų štabo pirmininku yra - • ---------- —------ ---------
čius skaitydami jie atlieka daugiau kaip dr. Jovaišas. Rodos, jis yra lietuvis, o ne sve- nės skyrius vesti. Kiek mums žinoma, visi tie 

negarbingą darbą. Pirmiausia jie tuo bu-! limtąutis. Ligoninę tvarko ir-gi ne svetimtau-'gydytojai, kurie norėjo ir nori savo profesijo- 

du palaiko Bažnyčiai priešingą spaudą. To- ; tės, o lietuvaitės Seserys Kazimieriefcės. Pa-1 je dirbti savoje įstaigoje, jiems buvo duota 

liąps jie patys sau padaro didelę skriaudą. ( ties J. Eminencijos Kardinolo noras yra, kad progos. Progų ir dabar netrūksta.

Dhug žalos daro pačiai tautai.

kartus šaukėsi centralinės vai 

džios pagelbos. Kiek žinoma, 

centralinė valdžia yra linkusi

Vienas iš gydytojų mums prisiuntė iš

karpą iš laisvamanių “S-ros”, kurioj rašo

ma apie Lietuvių Šv. Kryžiaus ligoninę. Lais

vamanių redaktorius labai susirūpinęs ligo

ninės vadovybės reikalais. Tačiau tas susirū- ne katalikus, tai nors baž-

pinimas, matomai, neina iš geros valios ir no- į nyčias, kaipo valstybines sa

ro mūsų ligoninę pilnai lietuviška padaryti,!vaK^8’ aP<lrausti. Bet tas ne- 

o tik jai pakenkti, nes jį yra lietuvaičių ka-.len£va atlikti* Gubernato- 

talikių vedama. Kadangi tuo tikslu yra ra-!1*118 atsako, kad jis pats "‘de

das pastangų sulaikyti tą ne

geistiną gyventojų nusistaty-

Kad žinotų, kaip ištikiųjų jie daug

Leonas Vitkauskas.

SMUIKAS,
.. ........""“"(Karo apysakaitė). " '

(Pabaiga)

r ' 'Pirmas pokštelėjo ne mūsų pusės su

vis, kurio įtė vieno nuo vakar dienos ne

buvo girdėti, bet jo pasirodymas buvo per 

Vėlus: “Maksimai” jau buvo standžiai 

kojomis į žemę įsikasę, ir musų kulkos

vaidininkai už jų tupėdami jHU matė iš 

artimųjų pakluonių, kaip ant delno, kas 

darosi ilgame ir rūkų patale tebemiegan- 

čiatne kaime... ,

— Tarrrl... Tarrr... Tari.,. — piktu 

ir kažkokių pagiežų liejančiu juoku ėmė 

kvutoti pilkieji mūsų “Maksimai”, ir dėl 

Ju garso kįlo kaime neįprastas sam

brūzdis, — nieko nesitikėję žmonės, lyg 

.įtaigaus sumišimo apimti, kas iš darži

nės ar kluono, kas iš trobelių durų bė-go 

laukan; spragsėjo iš jų, kus besusivok

damas, į pakilusi iš rūkų į Jlios priešą,

ii ilitjl ij t T 3' • y*
bėgiu nbpbptasti Wiriikri < Bet štai/OĮapJijoj yra vie- .a 'a<‘.

i • • ^i- v i •• i • darbininkių gvvenimas yra
sekiojimai Meksikoj. Kada toj;nu vįenuolių bendrija, kurios' . ‘ .
S8ly katalikai buvo skaitliu. dirba dirbtuvėse kartu '-nas pavojaus., levu,
gai'žudomi, šios šalies spauda -«> kitomis pasaulinėmis mer-i" negali kasdien

ijų lydėti į dirbtuves, arba pa-
i lydėti iš dirbtuvių. Negali

va’!jų saugoti darbo įstaigose. Ta- 
Ei-1

gaitėmis darbininkėmis.

Ta vienuolių bendrija
dilinsi Nazareto Mergelės. ,ai s.l|i0|||u ,|u„,|riia 0
nant vyskupų leidimu, šios' lundįjoj ir j; ntlieka t,

vienuolės kasdien rytmečiais
apsitaiso pasauliniais rūbais

ja didelis nedarbas. Milionai' ir eina dirbti į dirbtuves. pasišventimas. Bet jis reika 

darbininkų neturi užsiėmimo, s tikslas yra dirbtuvėse dirban- jjngas 

Bet spauda apie tai nei žo- , čias mergaitės palaikyti do-;

džio. Ji paduoda vien įvai-Jroje, panaikinti jų tarpe įvaj-Įg-.—...- ± ...... ■ t—

savo skaitytojams nepadavė 

apie tai jokių žinių. Bet ji 

visados mielai dėdavo Meksi

ko: valdžios įvairius prane

šimus ir pasiaiškinimus. 

Šiandie štai šioj šaly gyvūn

n" Ji 
globėją rolę

Tai nepaprastas

Levų •ir

vienuoliu

Norvegų rašytoja

kuoitaugiausia atsirastų lietuvių gydytojų,l Mes pilnai suprantame dėl ko laisvama- 

kurie būtų pilnai kvalifikuoti įvairius ligoni-' niams ligoninės tvarka ir vadovybė parūpo ir

o šių negailestingas kvatojimas piktais kyšanti iš kažkokios uniformuotos ranko- 

liežuviukais kapojo čia daržinės kertinį Į vės.
rąstą, čia lazdų tvorą, čia valandėlę cink- 

1 Sėjo tarpe mažučių trobelių langų. Žkaušė- 

si kai kurios trobelių durys arba langui, 

retai pasirodančiais besiginančių žmonių

šautuvais,.. Užvirė, — žūt ar būt!

Skaisti saulė savo spinduliais jau
glostp prabudusi taip anksti ir netikėtai 

kaimą, ir atsiradęs gyvas vienas ar ki

tas paukštis, lyg tebebijodamas parako 

dūmų, skersai žvalgėsi iš medžių i apa

čią.

Iškapotose trobelių sienose ir kai ku

riose vietose išilgai išrėžtuose baltuose 

medžių šakaliuose buvo matyti nejmpras- 

ta jėga, kurią čia buvo ateiviai iš miško, 

nakties ir miglos šį rytą atnešę...

Kai žiūrėjau į vieną trobelės kiemą, 

pamačiau lyg tyčia per langą išmestą ir 

su atlaužtu užraktu šautuvą, bet tos 

trobelės langas buvo išmuštas — jgme ne

bebuvo nė vieno stiklo, ir per jį pamačiau 

— persikorusi, rodosi, nebegyva . ir iš

tiestais pirštais kaire žmogaus ranka

— Peručniką, viršila, užmušėme... — 

lyg ir nežinios išlindęs, tarė antras kul

kosvaidžio numeris — Vaiciekauskas An

tanas — taškuoto veido.

Priėjęs ir pasilenkęs pro tuščią lan- 

gavietę, pažiūrėjęs į trobelės vidų, pama

čiau kažkieno mundieruotij palinkusią 

kniūbsčią nugarą ir kraujais aptekėjusį 

sprandų. Antpėtėse, iš tiesų, spindėjo vy

resnybės ženklai, ir jų buvęs turėtojas 

lyg k# gidai ir jau amžinai susilenkęs 

ant suolo mąstė... Ant stalo, netoli nuo 

amžiams pasilikusio mąstyti išpildytojo 

gulėjo iš pailgos dėžės, raudonu judėjimu 

išklotos, išimtas smuikas, o šalia jo — 

strykas.

dėl ko jie priekaištų daro. Juk jie nesirūpino į poetė Zyzfryda Undset, laimė

tos įstaigos statymu, o dabar norėtų jai sa- jusi Nobelio premiją už lite- 

votišką tvarką įpiršti. Tai tokia, mat, jų tak-i ratinį darbą, 60 tūkstančių 

tika. Juk jie ir prie bažnyčių ir mokyklų sta- kronų paaukojo katalikiškam 

tymo nesidėjo, tačiau mielu noru prisidėtų

prie jų sugriovimo.

ŽYDĖS LAIŠKAS LIETUVIUI.
(Versta iš žydų kalbos).

Aš tik sugrįžau namo, išklajojusi vi

sų vakarų gatvėse, pajuostose žaliumynais 

ir įvairiaspalviais mirguojančiais žibu

riais. Ilgiausiai klajojau tavo mylima gat 

ve — Marijos gatve. Iš čia jiasukiau tie

sia linkme ir atsidūriau pas pirmiau bu

vusį stačiatikių soborą prie to suolelio, 

ant kurio mudu sėdėjome 1913 m., gegu

žės vakarą Į soborą dabar nebeįžengia 

ne viena stačiatikio koja, tas soboras da

bar paverstas į katalikų bažnyčių — gali 

pasidžiaugti tavo siela!

Aš atsisėdau ant suolelio ir užsisva

jojau apie tų tau tolimą pavasarį, apie 

tai, kaip jauni mudu tuomet buvome, ku-

Be abejo, tai buvo ilgesingas, ne- pini jėgų, vilčių, užsimojimų ir džiaugs-

rimstantiu, k lipdančios «ieh>s ir gal kaž

kokių nujautimų pilnw, juodos rudens 

naktiea ir piktą lemiurtči'i tirštų miglų 

smuikas...

Aš jo neužmiršiu,'kčl būsiu gyvas.

mo...

Bet... bet to džiaugsmo mumyse gal 

ir ne tiek daug buvo... Tavo džiaugsmas 

buvo dar mažesnis už mano.

Aną pavasario vakarą, sėdėdamas

auklėjimui ir moksluiMieturtin 

gų šeimynų.

greta su manim, kuomet tavo jaunoj šir- 

! dy glūdėjo meilė, tu liūdėjai: — Aš 

! lietuvis... Ir savo tėvynėj esu svetimas... 

j Aš mokuos, bet kam ir pas ką mokuos!

Kokia kalba aš šneku.'!

Tu nutylai...

Mano širdy taip skaudžiai atsiliepė 

tavęs — atsimeni? Mano dešinėj ranka 

ėmė glostyti tavo galvos plaukus, 

tavęs — atsimeni? Mano dešiosi ranka

Aš tavęs maldavau:
— Neliūdėk, tavo gyvenimas dar 

trumpas... Gal tik laikinai tu esi savo tė

vynės pasūnis...

Tu atsakei man atsidūsėjimu.

Ir aš atsidusau — juk ię aš buvai tik 

podukrė.

Paskui mūdu, lyg paskendę nirvanoj, 

ilgai sėdėjome tylėdami. Ir tiktai gegu

žės dangui ėmus švisti ir padvelkus ryt

mečio žalteliui — atsimeni, atsimink, 

gerasis, — mudu, tartum, nusikratę snau

dulį, atsikelėinė nuo suolo ir Miegančio

mis gatvėmis pasukome namo...

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas

Chicagos lietuviškų “cicilis- 

tų” bosas savo gazietoj “stroš 

niai” supyko ant jūsų “paše- 

navoto” prof. Kampininko, 

kam aš parašiau apie Naujų 

Metų “eksidentų” Vilniuje, 

kur ‘‘kultūrininkas” dr. Al

seika Mackevičiui antausius 

skaldė, ir stato klausimo 

“znokų”, kų dr. Šliupas ir 

mūsų: “cicilistų” bosas turi 

bendra su Mackevičiaus ant

ausiu, nes, esu, vienas gyvena 

Lietuvoj, kitas — Chicagoj.

Bendra čia, “tavorščiau”, 

prof. Kampininkas mato. “Ci 

cilistai” ir laisvamaniai (in- 

imant ir kulturininkus) yra 

vienas “bodi” (kūnas). Ne

svarbu, kad jo “člunkai” ne 

vienoj vietoj, ale svarbu, kad

kairė daro tų pat, kų ir deši

nė. i1 , ; <

Kai socialistas ‘‘Plečkaitis 

lenkams parsidavė ir Vilniuj 

su savo sėbrais pradėjo lietu

viškų “gazietų” su Pilsuds

kio O. K. “drnkavoti”, Bos

tono Maikio tėvas pirmas pa

siskelbė agentu, kad pas jį 

galima to “tavoro” gauti.

Arba vėl, kai dabar visi tik

rieji lietuviai rengiasi Vy

tauto mirties 500 m. “bilijū

sų” švęsti, Chicagiškis “cici- 

lizmo člunkas” savo keterę 

pastatė prieš, o vilniškis — 

gi net antausius pradėjo skal

dyti už pasakymų, kad Vytau

to metais iš mūsų tarpo iš

nyktų Jogailos, o atsirastų Vy 

tautai.

“Znočijas”, visi ir visur 

vadinamo socializmo “člun-

Kai reikia ligoninės lėšas į 

nelaime patekusių padengti 

prie to ir Centras prisideda. 

Susirinkime pranešta, kad 10 

kuopa ir pats Centras užmo

kėjo ligoninės ir gydytojo lė

šas už 10 kp. narę Stanevičie

nę, kurį netikėtai susirgo ir 

būdama našlė, negalėjo pati to 

padaryti.

Ir iš Labd. 1 kp., Town of 

Lake, atsišaukia, kad reikia 

'paramos vienai našlei, kuri y- 

ra Šv. Kryžiaus ligoninėj. 

Kuopa turėtų prisiųsti atsto

vus į Centro susirinkimus, kati 

būtų galima veikimas šioje 

srityje geriau subendrinti.

Labd. 3 kuopa savo ršporte 

pažVmėjo, kad ji šelpia net 

[šešias labai suvargusias šei-

kad nemiega, liet dirba ir 

daug turi darbo. Tik visas 

vargas, kad visuomenė ne

kreipia į jų domės ir labai 

mažai yra narių, Tuirie lankos 

į susirinkimus. Vis tio patys 

visų viešų darbų veikėjai. Del 

tos priežasties trūksta laiko, 

negalima pasigarsinti ir at

vykti, kad ir Centro reika

luose.

pilna gabumų, nors jaunutė, 

bet gražiai lietuviškai mokėjo 

rašyti. Kuopoj raštininkavo 

rodos 5 metus. Tai didelio pa

sišventimo reikėjo, kad su 

suaugusiais nenubodaudavo 

darbuotis. Jei tokių mergai

čių mes daugiau turėtumėm, 

daugiau ir nuveiktumėm. Ti

kimės, kad J. Strumelaitė ir

Negalėdamas kitaip utidė-| 

koti už gausius malones man 

biednystėje esant visiems ta

riu širdingiausį ačiū.

Likęs be sveikatos, neturė

damos prie ko šauktis, nei kur 

dingti, be cento, turiu vilties, 

kad lietuviai manęs neapleis.

Atsišaukiu į jumis, brangūs 

broliai, sesutės, profesionalai,

10555 So. State St. 

Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdyba arba 

agitatorius.

“cliarac-

Holly-

mynas. Moka už jų butų, per- našlaičių šelpimui labui pa

toliau mflins padės veikime,.gerb. kunigai, organizacijų 

veikėjai ir visi geros širdies 

biausia lošėja mūsų kolonijoj, žmonės, prašydamas jūsų mie- 

Tai-gi, dabar, dėka gerb. laširdystės. Nors žodeliu pra- 

kun. A. Krušai, gerai suorga- tarkit susirinkimuos apie ma- 

nizuota Alumniečiai, padedant ne varguolį ligonį ir paprašy-

Bet šios kuopos nusistaty-( nes iš jaunųjų bene bus ga

mas — šelpti vietinius naš

laičius tinkamai vvkdomas, 

padedant visiems 'parapijo- 

nams, nes visi žino, kad šel

piamieji našlaičiais bei pavar- 

gusieji yra reikalingi pagel

bos. Dėka gerb. kleb. J Paš

kauskui, ir visuomenei, ren

giamieji vakarėliai vietinių

vietos varg. S. Rakauskui, pui kit pašelpos. Sunkiai uždirb- 

kiai ruošias prie veikimo. Ti- tos jūsų centas vienas prie ki

ldinės, ir labdarybei šį tų pa- to man daug pagelbės: mais

tui ir vaistams nupirkti, užgelbės
Elena Genienė.

ka joms anglis, aprūpina dra

bužiais ir valgiu.

Tokį šelpimo darbų dirba 

ir kitos kuopos. Viso šelpiama

kai” ne vien tik kalba, rašo;aPie ‘risd®5im‘s

ž Jogailas - iŠ- !11* ir Sakysi™ 7 i

kp. augina ir auklėja vienų ;
ir agituoja už 

davikus, bet net ir antausius 

vvtautiniams pradeda dau

žyti. Nu, ar-gi čia nieko nėra 

bendra!

Taigi, ir Chicagos “socia

listų” “gazietos” bosui, kaip 

ir ano priežodžio vagiui, ke

purė dega.

vyksta. Ir mes, kuopos val

dyba, viena be visuomenės pri 

tarimo, negalim kitaip panau

doti uždirbtų pinįgų.

Dabar parodysim, kų 

kaip šelpiama:

1929 m. Domicėlei Dilienei

mergaitę našlaitę, kuri laiko-įkas mėnuo mokėta po $15.00. 

ma Šv. Kazimiero vienuolyne. Kalėdoms — $5.00. Viso per 

Pusę užlaikymo duoda kuopa,'metus jai išmokėta $185.00. 

o kitų pusę kuopos narys A J Našlaičiui 10 metų Albertui 

Vaičiulis. $40.00.

CICERO, ILL.

kų esu ir busiu dėkingas ant 

[ visados.

j Lauksiu nuo jūsų brangūs 

! broliai ir sesutės, lietuviai už- 

. uojautos.

I

Joseph Lapinskas,
i 1411 So. 49 Ave., 

Cicero, III.

Labdaringi darbai.
Per Kalėdas ir Naujus Ale

li [ tus mane, varguolį, Joseph ’ 

l^apinskų aplankė vargdienis 

senelis Stanislovas Senkus,' 
kuris džiaugėsi gavęs iš Ci-į 

*>ero Moterų Sųjungos dova- j 

nėlių: valgio, vaisių ir pini

gais $5.00, iš kurių ir man; _______________

bėdoje nuo savęs aukojo $1.00.' pįnu. Nausėda

Ar žinote?

Kad Ivan Ix*bedeff, kuris 

yra vienas geriausių 

ter actors” (lošėjų)

wood, Cal., paeina iš labui kil

nios šeimynos Lietuvoj (1).

Ivan I/ibedeff gavo gydyto

jo laipsnį Uni versi ty of St. 

Petersburg sulaukęs 20 metų 

amžiaus. Taip pat yra baigęs 

Imperini Lyceum of Alexan- 

der I. (kunigaikščių mokyk

la). •

Lebedeff šeimyna pabėgo 

per bolševikų revoliucijų. 

Berlyne Ivan pradėjo dirbti 

kaip “bond” pardavėjas. Kaž 

kaip susipažino su vokiečių 

fllmos direktorių, vykusiai at

lošė pirmų savo rolę ir, paju

tęs gabumus, kaipo lošėjas, at

vyko Amerikon.

Red Cherris.

PA1NEXPELLER- E C u 5 PAT C*- F

LABDARYBĖS SKYRIUS
PRANEŠIMAS.

Praeitų savaitę šiame kam

pely buvo rašyta apie labda

rių kuopų atgaivinimų. Tas 

klausiinas kilo ir centro susi-

Taigi, įsiklausius Centro 

valdybos ir kuopų atstovų pra 

nešimų, įsitikini, kad Labda-, nei $10.00, I. 

Įringoji Sųjunga, ištikro, didelį $10.00, Vilniaus 

i ir šventų darbų dirba.

Atstovai į Vak. Valst. Kon-
Melrose Park, turi pirmininką'fereacii»- Kkelta klausimas, 

žinomą veikėją P. J. Žvirblį, ka<l L»Ma™K®ji Sąįimg. Mi

klins labdari-bei yra daug pa- > atstovaujama Lietuvią Ka- 

sidarbavęs. Tikimąsi, kad 9 talik9 Vakarinių Valstybių 

kuopa atsigavimi, surengs pra Konferencijoj, kuri bns vasa- 

kalhas ir t. t. Taipgi prie tos ri° 23 d - Di®v0 Apveizdos

J. Saldokaitei $15.00. 

Pavargusioms J. Musteikie- 

Domavičienei 

našlaičiams

per Vileišienę $10.00, Pauliaus 

kui vargšui Lietuvoj $10.00, 

Šv. Kryžiaus ligoninei $25.00, 

Labdarių seimui $10.00, šv. 

K. Ak. Remėjii, Seimui $5.00, 

kuopos reikalams $27.20. Vi

so 1929 m. išmokėta $347.20. 

Kasoj liko $111.20.

Sausio m., 1930 m., išmokėta

Abudu tariam labdariams šir

dingų ačių.

Iš Covington, Kentucky, 

nuo gerb. kun. V. V. Smil-

1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijonaitis 

2350 So. Oakley Ave.

giaus gavau suraminimo laiš- Ižd. Kun. F. Kudirka

kelį su gražiais patarimais li-, 

goję ir aukų $5.00. Tas teikė!
2334 So. Oakley Ave.

AGITATORIAI
man biednystėje ir ligos sus- v r v i, i u- .. ... .. .v. Knn. K. Matulaitis
paudime didelį džiaugsmų, 

tariuŠirdingiausia
jam

čiu, ačiū!

Iš Manistee, Mieli., nuo, 

gerb. kun. J. Pavlowsky ga - L Dimša

a-
2334 S. Oakley Ave, 

į V. Duoba 

1 2328 W. 23rd St.

Milijonai 
Jūsų

pačių žmonių kalba
ntra kito tiokio linimento, ku
ris vilktų taip urnai, taip pa
tenkinančiai kaip PAIN - EX- 
PELLERIS. Jie naudoja jį nuo 
Peršalimų, Skausmų, Krutinėję, 
Galvos Skaudėjimų, Pečių Gėli
mo, Skaudamų lluskulų, Sustin
gusių Sąnarių, Išsinarinimų, Nu- 
simušimų, Reumatiškų Skausmų, 
Neuralgijos ir t. t. Ir greitai jie 
susilaukia neįkainuojamos pa
galbos.

Tik persitikrinkite, kad gauna
te tikrąjį. INKARO vaisbaženklis 
ant pakelio yra įusų apsaugotoju. 
Savo turiniu brangi ir įdomi kny
gutė yra įdedama su kiekviena 
PAIN-EXPELLERIO bonka.

Parsiduoda visose vaistinėse.
Kaina 35 ir 70 centų bonka.

7Z» į*har*tor!»» of 
r.Aa. RICHTER fcr CO.

1RRV AND SOUTH r ■ FTM fTV
BROOKLYN, N.V5

rinkime. Del to nuoširdžiai kuopos priklauso adV. V. Ba-. ParaP’.)os salėj. Vienbalsiai $15.00, Saldokaitei už j vau gražių drabužių Esant 3230 So. Emerald Ave.,

prašome gerb. klebonų ir vei-1landa, žinomas labdarių veikė- nu^ar^a toj. konferencijoj ^'Igggįg mėnesius praeitų metų-Mercy ligoninėje, daug kuni-; Šlikas 

kėjų pasidarbuoti, kad visos jas, kuris irgi pasidarbuos, b'’auti- Išrinkta penki atst<> i$30 qq Dabar kasoj lieka

KILLS P/XI N-

Chicagos ir apylinkės labda-[kad. kuopa pradėtų savo vei- 

rių kuopos atsigaivintų ir pra- į kimų. B. Nenartoniui neatvy- 

dėtų labiau veikti. Jei tame’kus į susirinkimų ir 23 kuopa 3onaitls« 

reikale reikalinga pagelba, į nebuvo atstovaujama. Šioje Į 

prašome kreiptis į Centro Vai i kolonijoje gyvena tiek veikė- 

dybų. Visokiais labdarybės j jų, taip kad galima tikėtis, 

reikalais kreipkitės: Antanas Į jog 23 kuopa su laiku bus pa- 

Nausėda, 1024 Center str., Chilti didžiausia.

cago, Dl., Tel. Lincoln 3044. į Susirinkime buvo plačiai

vai; A. Nausėda, M. Šlikas, 

L. Gedvilas, Gesminas ir Fabi-

Koresp.

PRAŠOMA Į TALKĄ.

gų mane aplankė. Vietinis 

kun. Shiumeker ir kiti aprū- 

Taigi mažai kasoj turint, o i pino mane dvasiniais, reika- 

sulaikyti, lais, Sakramentais ir taip pat 

ir vietiniams (gelbėjo ligoje.

Nuvykus ten pėreitų vasa-

$66.90.

šelpimo negalint 

vėl, visuomenei

Del labdarių, išvažiavimo.
Buvo paskelbta, kad Labda

ringosios Sųjungos Centro iš

važiavimas naujai nupirkto

sios farmos atidarymui bus 

birželio 8 d. Bet praeitame 

centro susirinkime šis išvažia

vimas atkeltas savaite anks- 

čiau, būtent — birželio 1 d. 

Pakeitimas padaryta dėl to, 

kad birželio 8 d. susidarė kliu-

kalbėta apie kuopų gaivinimų.

Išreikšta pageidavimas, kad 

kiekviena kuopa suruoštų pra

kalbas, ar šiaip kokias nors viduoyinie 

pramogas. Be to, pageidauja 

ma

Ateina mokėti morgičiai už 

farmų, o pinigų nėra. Del to 

kuopos ir visa Triūsų visuome- 

nė yra kviečiama į talkų, kad 

sukėlus reikiamų pinigų sumų

veikėjams pritarus, turėsime 

vakarienę vasario 23 d., Visų įrų gydytis, kun. J. Francis su 

'Šventų parap. svetainėj su ĮDr. L. Remzal dėjo pastangų 

dau- 'man sveikatų grąžinti mine

ralinėm suraus vandens va-

• gražia programa ir bus 

giau išaiškinta apie vietinius 

'nelaiminguosius ir veikimus 

šios kuopos.

. „ , . T_ . ... i Dabar reikia priminti, l<a<l

ir fannų rsmoktous. Kai lik- .... . , ,
. f , •* . susirinkimas įvyko 10 d. sau-

_• j------------------- skolų, tuomet grei- T, , ...
iu, P.SV.U.UJU. ... nrieisinle ; „rie ,tatvmo » valdylMis rinkimas.

i i , i • • c. • cian prieisime ir prie siaiyiuo p- JurinVbie __  Potknu ln, kad Labdaringosios Sąjun ^ipglalld,h kurio, n,uma> He- '™' ,snnkUs Petkus- la' 

gos pasirinktuosius obalsins (uviama h,-llinai yra reikalin.

garsinti prie kiekvienos tin

kamos progos.

čių — įvyksta Dievo Apveiz-, P°rtų iš savo darbų. Išvažia- 

dos parapijos metinis pikni-,v’m$ nutarusi rengti birželio 

kas. kuriam labdariai nenori’® sužinojus, kad tų pa-

gas. Būt gražu, jei draugijos 

ir pavieniai geradariai tam 

Išvažiavimas. Išvažiavimo tiksldi paaukotų, ar kokių 

renginio komisija išdavė ra- nor* pramogų suruošti.

Tat, visi į talkų!

bai iškalbus ir buvusia dide

lis veikėjas. Rašt. — D. Venc

kienė, smarki

rašt. — senas

nom, kas palengvino man 

skausmų. Nors ir mažai na

muos galiu pavaikščiot, ale 

džiaugiuos, kad nereikia iš 

skausmo verkti. Tik likus be 

cento, nėra iš ko pragyventi.

Ciceros ir Chicagos gerbia

mi kunigai: Vaičiūnas, A. 

veikėja, f in. i Linkus, K. Matulaitis daug

J. Žukauskas, | man pagelbėjo aukomis li-

Labd.

kenkti, o ir sau iš to nuostolių 

turėti. ,

ž

Tat-gi, kuopos prašomos į- 

sidėmėti, kad didysis išvažia

vimas j labdarių ūkį būs bir

želio 1 d., sekmadienyje.

Iš Centro susirinkimo.

čių dienų įvyksta vienos para

pijos piknikas, pasiūlė jį at

kelti į birželio 1 d. Susirinki

mas tam pritarė. Komisijos

ROSELAND, ILL.

kasierium senas — E. Genie

nė. Naujai valdybai, duok 

Aukščiausi, da smarkiau dar

buotis ir daugiau gerų dar

bų nupeikti. Taipgi gailu mu

ms buvo paleisti buvusį pir

mininkų p. Teličenų, nes di

delius darbus jis nuveikė, kuo

pų atgaivino.

Labdaringoji sųjungos 2 kuo 

Pa.
nariai taipgi pranešė, kad. da-Į Gal kas mano, kad L. S. 2 " Gaila, kad mus apleido ir

romą 2,000 tikietu po 50c., už 

kuriuos išvažiavime bis gali

ma gauti užkandžiai. Kuopos

j turės parūpinti užkandžius, 

Sausio 28 d., paprastoje Tie-JįTairil)s islainipjimus ir

T. |
‘ ' mobilių kuodaugiausia žmo-

kp. saldžiai miega! Ne. Netik rašt. J. Strumelaitė. Ji buvo

gos su.Mpaudime. Širdingiausia 

jiems ačiū.

Taip-gi dėkoju visuomenės 

veikėjaihs, profesijonalams, 

p. J. J. Elias’ui ir visiems 

gotos širdies žmonėms, knrie 

asmeniai ir organizacijų susi

rinkimuose parinko aukų ar

ba tam tikslui surengė pra

mogėles, pav., Motorų Sųjun

gos 21 kuopa.

Išėjo Iš Spaudos Nauja 

Mi n y £ a. s

‘KRISTAUS PATARIMU KELIAIS’
— Parašė —

KUN. DR. K. MATULAITIS, M. I. C

Khyga yra naudinga visiems, kurie siekia dva
sinės tobulybės. Knyga paskirstyta į tris dalis. L 
Apie Tobulybę, 2. Apie dvasios vadovybę, 3. Apie 
bendrąsias priemones tobulėti.

Pirmoje knygos dalyje sužinosite daug naujų 
dalykų apie dvasinį gyvenimą, dorovinę dvasią, 
sielos takus ete. Antroje dalyje rasite apie žmo
gaus būdą, temperamentus, pašaukimus ete. Tre
čioje dalyje yra nurodyta dvylika tobulinimosi 
priemonių.

Knyga turi 215 p. teksto, gražiais “fabrikoid” 
aptaisais. KAINA VIENAS DOLERIS.

Rašykite:

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Ave.

Chicago, 111.

3E

Ralsing the ramiiy- e« doesn i H tna womcn are r>nq Straws m w .mer n»i\vi

toje, įvyko Uctuvių 

Labdaringosios Sųjungos Cen

tro susirinkimas. labdarių 

kuopos skaitlingai jame daly

vavo. Tik gaila, kad ne visos 

kuopos savo atstovus prisiun

tė. Neturėjome atstovų iš 1, 9 

ir 23 kuopų. Pirmoji kuopa y- 

ra atsigaivinanti, turi darbš

čių valdybų, kuri rodos, galėtų 

ir j centro susirinkimus atsto

vus prisiųsti. Devintoji kuopa,

nėms į farmų nuvežti. Kuopos 

prašomos jau dabar tais rei- ■ 

kalais pradėti rūpintis. Kuo 

geriau prisiruošime, tuo dau- j 

giau labdarybei naudos tuo iš

važiavimu padarysime.

Nelaimingųjų šelpimas. Be- (
veik nėra tos kuopos, kuri ne-. 
turėtų šelpiamų pavargėlių. ( 
Ir tai ne po vienų, po kelis.1
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LIETUVIAI AMERIKOJE BROLIJA SV. PRANCIŠKAUS TRETININKŲ VALDYBA 
GRAND RAPIDS, MICH.

WESTVtLLE, IU.
MISIJOS.

Nors nesenai misijos buvo čių.

bažnyčioje neapsimoka; juos 

tiktai vienija su “naujosios” 

bažnyčios pnrapijonais tikslas 

kovoti prieš Kristaus bažny-

Westville, ilk, 

kun. Dr

jos svetainėje. Sųjungiečių 

vakaro visi išsiilgę laukia. Jų 

vakaruose visuomet lošia ga

biausi vaidylos, jų choras, ku

riam vadovauja p-ni M. Ged- 

rienė, gražiai dainuoja. Vėl 

gi šio vakaro tikslas yra kil

nus, užtut tikimasi geriausių 

sėkmių.

sti. Nutarta nupirkti Šv. Pran 

ciškaus brolijos globėjo stovy

lų. Tam tikslui išrinko komi

sijų aukoms rinkti. J komisijų 

įėjo Juozapas Lipkus ir Juo

zapas Laurinaitis.

Kaip šiais laikais, taip ir 

tada, duosnumu geros valios 

katalikų, surinkta $112.09. Va

sario 25 d., 1924 m., nariai 

nutarė pagrųžinti savo myli

mo globėjo. Šv. Pranciškaus 

stovylų. Tam gražiam tiks 

lui pridėta da $35.00, kuriuos 

paskyrė brolija iš savo miela- 

širdingų aukų iždo.

Birželio 5 d., 1929 m., Bro

lija Šv. Pranciškaus paaukojo 

į dar $30.00. Didžiai mylinti 

•savo globėjo draugijų darbšti 

'narė P-ni M. Mikulenienė su

bruzdo ir surinko dar $186.00 

i parapijos 25 m. Jubilejui ir 
i

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

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

Mano Radio — Scope — Raggi. 
X-ltay Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kepčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimą žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenejustą, jsi- 
kerėjusią, chronišką ligą, kur} ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 
mane.

Į DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

didesnei savo globėjo šv. Pran 

ciškaus meilei. Ji aukas rin- 

Įko visur, kaip šv. Pranciškus, 

mieste po krautuves ir kur 

tik gulėjo.

Rugsėjo mėnesyje didesnei 

Dievo garbei ir pngiužininiui 

naujos bažnytėlės laike pro

cesijos Brolija vėl paaukojo 

$12.00.

Nutarimai:
1

i 1. Minis nariui, arba narei, 

i kas vakaras lankyti ir ne vė

dinu kaip 8 v. drauge sukal

bėt i užančių. Taip daryti kas 

i vakaras iki palaidojimo die- 

!nos.

, 2. Mirusiam nariui suteik

ti aprėdaių (vienuolio), kaipo 

brolijos dovanų.

3. Kaip greitai galima už

(Tųsa 5 pusi.)

10 PIECE COSMETIC 
SĖT §1.97

This is a Fair.ous Vivani Bet and in- 
cludes fuco j»oiv., JI.00; Rouse, 7oc 
Tissue Cream Jl.ūū, Dcpilatory »i.oo, 
Fac:al Astringent 51.75. Bath Salt 1.00, 
Tcilet tVater 51.23. Birfuma $2.75, Bril- 
l'antine 75c, Skin Vhitener 75c. Totai 
1/aluo 512.00. Spėriai price, $1.97 for all 
ten piecąs to Introduce this line.

Vardas ... ...............................
Adresas ...................................
Siunčiame per paštą COD 

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

Bea Van 580-5th Avenue, New York

Girdėjau AVestville tokiaskurias v vedė 

Karalius
bažnyčioskulbas naujos

rodoe, nebuvo reikalo už Iri- “Kad batų Ame-
jų menesių kviesti kitų misic rikoi<“ li“uvis vyskupas, tsi

norių, vienok gerb. Westvilles > atidu°‘« savo

klebonas kun. A. Bartkus pa- lietuvio Vy'ik"‘W Klobai ”

kvietė mane padaryti aStuo- Klti’ s“k«, k“d
nių dienų misijas. Ir nėra ko Jel B,ūras duotų ‘ baz’
stebėtis, kad kun. Bartkus ny6i’ katalik>! kunig«' tal 

. . , , - mes užlaikytumėm sau atskira
taip greitu laiku surengė an- . J
, .. ... ... kunigą ir butų viskas tvarkoj,

trųsias misijas, nes kitos pa-; . v , , . . , .
.. , . r , ,, Aš manau, kad jei su tokiu

lapijos, taip sudarkyltos, sun- „
. .. ' prasvmu kreiptųsi į Teorijos
ku surasti Amerikos Jung. ,* ..... ,“
„ , a . . v. v . vyskupą, jis mielai sutiktų
Valstybėse: čia vra žmonių, , “ ... .. , .
...... ..... duoti VVestville lietuviams ir

kaip ir kitose katalikų para-i , . ... , ...
.. . . „ , . . antra kunigų ir galėtų būti

pijose, kurie atsalę nesirūpi- , . ... ...
. . .. dvi lietuviškos katalikiškos

na sielos išganymu. Bet čia y- . , , . . ,
, (parapijos ir tada visiems bus 

ra daug seimvnų atsiskyrų- ,. . ....
o v. naudingiau, nes susivieniję ga 

šių nuo katalikų bažnyčios, ,. v, .. .. ,
*. • . . les užlaikyti lietuviškų kata-

kune save skaito katalikais, , .. .
likiskų mokyklų, galės uzlai-

tvirtindami, kad pas juos . ,. , ..
’ r d sesutes — vienuo-

bažnyčioje yra taip pat alto- , , v. . , .
J * 1 1 lies, kurios gražiai mokins vai

riai, mišios šv. laikomos, vra', „. ... . . , ..
’ x ’ • 'kucius netiktai skaityti, rasy-

Švenčiausias Sakramentas, i,. h. E,iaiauotj; bet h. dorai 

žmonės eina išpažinties, kuni-gerbu 

gas pamokslus sako, nieko ,. jr artim?, 0 bfmant

prasto ne,nokina ir t. t. j,okioj d kaip 

Per Šv. Misijas kai kurie

gerb, ir.

Nuo kairės, dešinėn, sėdi: M. Mikulenienė, direktorė; Kun. 

J. Lipkus, klebonas; Tėvas Alfonsas O. F. M. vizitatorius; V. 

Morkevičienė, Direktore; kairės dešinėn pusėn stovi: P. Mi- 

kulenas, pirm. M. Rėklaitis, kasierius. (Žiur. koresp.).

kad per tris dienas: 7, S ir 9 Vasario 16 d. Jaunimo Klu- 

vasario šių metų pamokslus bas rengia šaunų vakarėlį ir 

sakyčiau. j Lietuvos Nepriklausomybės

T v • i paminėjimą.
Jumis visus mylįs ir gera j1 

Jums trokštantis.

Prel. J. Maciejauskas.

GRANO RAPIDS, MICH.

Vasario 23 d. įvyks sujun

gi eč i ų vakaras labdarybės tik 

slams, Šv. Petro ir Povilo dr-

Kovo 2 d. Moterų Ražanca

vos dr-ja šv. Jurgio dr-jos sve

tainėje rengia margų vakarėlį. 

Vaidins pagarsėjęs komikas, 

Juozapas Šneideris. Kuomet 

jis lošia, žmonių prieina pil

na svetainė. Ražancavos drau

gijai vadovauja gabi pirminiu 

kė p-ni R. Čiuplienė.

Raporteris.

Brolija šv. Pranciškaus Treti
ninku.

Ši brolija susiorganizavo 

dvidešimts keturi metai at

gal. Išrinkta vadovas Juoza

pas Lipkus; iždininkas — Juo

zapas Didžbalis.

Tokiai kilniai draugijai su

sitvėrus, pradėta tuojau gra

žus ir pavyzdingas darbas ve-

Judamieji paveikslai.
Sausio 19 d., 1930 G rami 

Rapids’o lieutviai turėjo pro-
... . ... VVestville lietuviai greitu lai-1 gOs pamatyti ir pasidžiaugti

“ atetakyrmųų atenlavo pa- ku 8usilaute; kad su vai.| £s ais ,
klausyti pamokslų n-, kaip is- kabj lietaviškai nesusikalbės

girdo, kad jų bažnyčioje ne-|ir bcdieviskai ijoukic.,į ne. 

gali būti nei švenčiausiojo Sa- |gcrbs ])i(.v0 brf ketvirtojo Jo 

kraroento, nei Mišių šv. aukos, jsakynl0. taVo

kad jų kunigai negali nuode- ir lnotiną tavo„ nepMys. To. 
mės atleisti, nes kunigai, ku-b, vjsienLS westvU.
rie nėra vienybėje su Šv. Sos-jsusitaikyti: grįžti

GAVO PINIGUS LIETUVOJE
Kuriuos siuntė per “Draugų” šie asmenys.-

tu, yra kaip šaka nuo medžio
.prie seno katalikų tikėjimo,

atkirsta, gali tiktai pudžių^kore vienas vcda j, g 

bet vaisiaus neatneš, ir kad 

atsiskyrę nuo Kristaus bažny

čios pasilieka kaip kūnas be

mo.

Matydamas, kad "VVestville

iš Lietuvos, rodytais Šv. Jur-
■ *

gio dr-jos svetainėje.

Kaip pernai, taip ir šįmet,! 

ponas C. G. Lukšis žmones pa

tenkino. Žmonių prisirinko 

pilna svetainė ir kiekvienas 

buvo patenkintas. Čia buvo 

proga kiekvienam pamatyti 

beųt kokį vaizdelį iš jo gim

tinės šalies. Kiekvienam buvo 

lengva suprasti tai, kų matė, 

nes ponas Lukšis savo aiškiasielos negali tikėtis apturė- i Jau kaskart daugiau atsiranda 

ti dangaus karalystės kol ne-|rillltai mąstančių ir norinčių .kalba gražiai juos aiškino, 

grįš prie Šv. Katalikų tikėji- [grįžti prie senosios bažny- ‘

mo, pradėjo vienas po kito 

užnyčios 

į senųjų ir jau nemažas būre

lis pagrįžo ir pradėjo darbuo-

grįžti iš “naujos”

Pelno irgi liko nemažai, kū

čios, nusistačiau už savaitės, riuomi iš pusės dalinosi po- 

užbaigus rekolekcijas Kewa-

nee, Ilk, sugrįžti į AVestvillę

nas Lukšis ir Seserų Pranciš- 

kieeių vienuolynas. Matyt, kad 

ir per tris dienas laikyti kon-j žmonės, at jausdami seserų pa

ris, kaip Šv. Povilas Apašta->'Pač “naujosios” j rainos reikalų, taip skaitlm- 

las po savo atsivertimo. Da- j bažnyčios parapi jonams, tiktai 

bar tie, kurie buvo priešais' pamokslus sakysiu senojoje 

Katalikų Bažnyčios, yra ge-j bažnyčioje, nes man ten pri- 

riausi bažnyčios apaštalai. A- prasta. Po pamokslo bus palai

čiu Dievui! Yra viltis, kad ir 

kiti, kurie priklauso prie

minimas Švenčiausiu Sakra

mentu, o “naujoje” bažny-

gai atsilankė.

Už tų paramų parapija ir

Seserys taria nuoširdų ačiū 

p. C. G. Lukšiui, visiems at- 

silankusiems ir parapijos ko

mitetui. Rap.
“naujosios” bažnyčios, pra- irioje Švenčiausioji Sakr. ne

dės rimčiau galvoti, savęs ne- ra- deigu taip padaryti, kad 

apgaudinės sakydami, kad jie

yra “katalikai” tik be gal

vos.

Stebėtinas dalykas, kad, ne

žiūrint į tas sunkias ekonomi

nės aplinkybes, iš priežasties 

nedarbo, Westvilės “naujo

sios” parapijos parapijonai 

suranda lėšų bažnyčios, kuni

go ir vargonininko užlaiky

mui ir tai ne sielų išgany

mui, bet varant kerštų kurs 

jiems patiems kenkia, nes am- 

žai liudija, kad Kristaus Baž

nyčios, nei pragaro vartui ne- - 

pargalės.

Tiesa, “naujosios” bažny

čios parapijonai turi draugų 

ir rėmėjų, kurie visai yra ne

tikėliai ir nei jokių tikybinių 

ženklų nerodo: neina išpažin

ties, nelanko bažnyčios, tiktai 

apsimoku metinį mokesnį, kad 

palaikius “naujajų” bažny

čių ir prisidėjus prie kovoji

mo Kristaus bažnyčios. Mano 

supratimu, tokie netikėliai y- 

ra šiek-tiek protingesni, nes 

jie žino, kad lošti artistų rolę

“naujųjų”, bažnyčių su žinia 

Peoria vyskupo pašventin

čiau, atlaikyčiau ten šv. Mi

šias, ir Jėzus tikrai nužengtų 

ant altoriaus ir apsigyventų, 

taip kaip gyvena senojoje lie

tuvių, airių ir slavų katalikų 

bažnyčiose.

Tai dabar priklauso nuo

Draugijų veikimas.
Vasario 9 d. Šv. Agotos dr- 

ja ruošia “Fedro ir Bunco” 

mokykloj parapijos labui. Tai 

darbšti draugija, kuriai rūpi 

parapijos gerbūvis. Tų pačių 

dienų po piet bus ‘Basketball’ 

rungtynės tarp Detroito Šv. 

Jurgio parapijos jaunimo ir 

mūsų jaunimo, Šv. Jokūbo pa*

Ona Serbentienė 

Adolfas G l itis 

M. Guoberis 

J. Birgelienė 

Apolonija Šerui is 

Julijonas Liuberskis ' 

Teodora Atroškicnė 

Walter Vaitkus 

J. Januškevičius 

John Kodis 

Ona Zolunskienė 

Jonas Razvadauskas 

V. Žvirždinienė 

AValter Vaitkus 

Kaz. Vaišvila 

Ona Petrą it ienė 

Brolis Andrius 

J. Matuzas 

Martinas Saluba 

Marijona Šulčienė 

Jonas Šilingas 

Povilas Pralgųuskas (?)

Antanas Ringunas 

Jonas Gausas 

E. Bitinienė 

Martinas Larinca 

Stanislovas Manstavičia 

Juozas Žukas

J. Pauliukas 

Juozas Šlajus (2)

Teklė Vasiliauskienė 

Eva Radzevičienė 

Ignacas Noreika (2)

EI. Tomkienė

K. Kaminskienė 

E. Misevičienė 
Kazimieras Vaškunas

Bonifacas Karčauskas 

Josie Bružas 

John Rimkus 

C. Karosas 

Marijona Noreikienė 

P. Jackunienė 

Ona Pikelienė 

Ona Budrikienė 

Barbora Juškienė

J. Mockus

Pet. Senevičius 

V. Jodelis (2)

K. Venckus 

Marijona Masiliunaitė 

Juozas Ginintauskas 

Barbora Petkienė (2) 

Antanas Lubertas 

Emilija Karnauskienė 

Stefanija Gritaitė 

Marcelė Ustilienė

P. Masys

Antanina Zapustas

L. Kontrymas 

Ver. Legeckienė 

Stefanija Kizienė 

Jonas Drezas 

Nalicizas Jonikas 

B. Vaišnorienė (2) 

Juozas Vinciunas 

Barbora Domienas 

Juoz. Lukša 

Jonas Gedvilas 

Augustinas Navickis 

A. Krikščiukaitis 

Augustas Zemeckis 

Jonas Ribikauskis 

Juozas J asas

HAS
MADE GOOD with

millfons!

|»»»^—1

Šame Price for Over 
38 Years

25 oirnces for 25/
Pure — Economicat 

EfKcient
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

LIETUVIŲ VALANDA
KAS NEDĖLDIENĮ

Iš Stoties
WCFL 970 Kilocykles

Nuo 1 iki 2 po pietų

Westvilliečių: kur jie nori, lapijos svetainėje.

“DRAUGO” PINIGŲ SIUNTIMO SKYR., 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, Hl.

Atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniais iki 8 v. v.

Iš Stoties
' WHFC 1420 Kilocykles

Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite 

Šiuos Programus Rengia

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

Telefonas Boulevard 4795

TUBBY
/ wo\w. S'OO GO 1'VE GOT \

A DAUSEftOOS OETETTIVE 406 h- 
T<J oo AMO 1 DOM’T VJAV1T VOU 
FALU MG OVEC KV FEE.T ALL 
OFTHE T»Mt.-ReMEM6eC2.

»F VOU GO FOLLOVJtMG ME. VOO LL IET 
YOOfcSELF FOR &0ME TUOLiBLE /

-Detective Busineas is ąjtiddfefo Hank.

SO Tltfc-r’s THE KIMU OP \ 
j GUV AfcE?

OFF HOMETHE MiMOTt 
(THEK.ES AMY DAUGEL

SAOKi'T OO H AG Al M 7 lį)
- - - ----- ------------------ ------—

/

THEK.ES


Ketvirtadienis, Vus. G, 1930 n » M B 0 > R B
=S-

LIETUVIAI AMERIKOJE SUŠELPĖ SEMINARIJOS 

AUKLĖTINĮ.
CHICAGOJE

GRAND RAPIDS, MICH.

sv,

Į BRIDGEPORTO LIETU 
VIUS-(ĖS).

ma 4 nuošimtis. Tat naudin

ga yra priklausyti prie “spul-' 

kos”. !

Rm Tel. Mldw*y Siti

i DR. R. C. CUPLER
I

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 24-taa Street 

Telef. Canal 1713-0241

D A K T A A I

I

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Pauedėll&h 
Atsiveskite ir savo Vaiku- , lr Ketvergais vakareBrangūs lietuviai ir lietuvai

tos. Šis yra .svarbus praneši- cius ir juos prirašykite. Mo ------------ - "~ * ■■-------------------- !—

mas. “Keistučio” “.spulkos” kykite iš mažens juos taupy- duso Tei. virginia oo36
nauja 115 serija atsidaro va-jti, gi užaugę bus už tai dėkin- 

sario 6 d., 1930 m. (ofisas po!gi.

numeru: 840 W. 33rd St., Chi

eago).

Brangūs broliai ir sesutės, 

tai yra įstaiga, kuri taupo

Jeigu kas norėtu daugiau 

sužinoti apie “Keistučio” 

“spulką”, gali klausti mus 

vadą, kaip praloto M. L. Kru-

jflsą uždirbtus centus. “Keis-|šo arba ir kitą veikėjų. Tam

Telefono* Boulevard 1889

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 Iki 11. 1 Iki 9 

diena, ir 4:80 iki 1:89 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 4«th 8treet Chicago. IU.

Rezidencijos: Vas 3uren 5886

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

(Tų?a nuo 4 pusi.)

mirusio siek} užsakyti 

Mišias.

4. Nariai, kurie be jokios 

priežasties apleistų susirinki

mus, arba nedalyvautu pamal

dose, kurias laiko trečių, ne- 

dėldienį kiekvieno mėnesio 4 

valandą po pietų, brolija atsi

sako nno davimo visų patar

navimų

5. Mirus nariui, grabą ne

ša nariai, mirus narei — na- 

lės.

Apaštalystės Maldos Draugija Klierikas Al. Skinderis, Tel-

Draugija Apaštalystės Mai- vyskupijos seminarijoj ei- 

dos susitvėrė 1906 m. Vadovu n^s į kunigus, 

išrinkta Juozapas Lipkus, iž

dininku M. Rėklaitis. West gide. _ Sausio 24 d.
Šios draugijos tikslas yra p_nij Slieką namuose po num. 

garbinti Dievą Šv. Sakramen- 215p Hoyne avė. buvo va

te, o ypatingai pirmą penkta-, karėlig> Svečiu buvo apie 50. 

dieni kiekvieno mėnesio. i Juos linksmino šios kolonijos

tučio” “spulka” viena tą vie

tų, kur taupindanii savo tur

tą, gaunat 8, o ne 3 nuošim

tį. Ir kodėl nesinaudoti ta 

proga, kur galima penkis dol. 

daugiau gauti už savo uždirb

tus pinigus! Ar rasit pasaulyj 

geresnį draugą?

Jei neturi pinigų, nėra nei 

draugų, nei giminių, nei pa

žįstamų; niekas tavęs nežino,

stoms pasakys, kas gera ir bu 

šit dėkingi.

Nepamirškite, kad nauja se

rija prasideda ketverge, 6 d. 

vasario. Ateikite ir prisirašy

kite.

T. S. Janulis.

IŠ VYTAUTO TEAT. KLU
BO VEIKIMO.

Ofise Tel. Canal 2118

niekas neatlanko nei ligoje,

Dabartinis narią stovis yra muzikantai S. Butkus ir Pr.'nei senatvėje. Taigi, kol dir- 

apie siuitas ypatų. Klikna. Grojo lietuviškus ir-bat, turit progą dabar geres-

Norintieji prigulėti prie amerikoniškus šokius. Visi ni nuošimtį gauti už savo pi- 

šios dievotos mūsų

DR. J. J. KOWARSKIS
[GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street

Kertė So. W ėst era A ven ne 
Tel. Prospect 1028 

Rezidencija >859 So. Leavltt St 
Tel. Canal 8889

Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. V. 
NedelloJ pagal susitarimų

Namų Tel. Lafayette

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

0098 Ofiso Tel Vietory <898 
Rezidencijos Tel. Drezel 9181

DR. A. A. ROTH
NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.
i Valandos: prieš pietus pagal sutarti

_____________ Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

Jau tuojau baigsis vajus —----------------------------------------------------------------- ~

naujų narių Vytauto Teat. Tel. Wentworth 3000

klubo. Dar yra proga įsirašy

ti iki vasario 8 d. Kreipkitės

motinos buvo gerame upe, šoko, šneku- nigus. Taigi, dabar laikas pra-j Į Zig. Vyšniauską, 2517 West 

bažnyčios draugijos, kreipki- £jaVosi. Pasilinksminus, Pr. dėti “spulkon” mokėti. Galit '43 St. laišku arba atvykite

tės pas P. Mikuleną. Jisai su l<]įkna pakalbėjo ir po to pa- pradėti nuo 25c, iki penkių 

visu noru plačiau apie tai kvįet£ pakalbėti p. S. Valan- dol. į savaitę arba ir dau-

• VI • I • • •
paaisKins. čių. gįsaį kalboje užsi- gjau. Kurie nepriklauso prie

Ponios Agota Dakauskienė, mkrig apįe jaunikaitį A. Skin- “spujkos”, o padeda pinigus,

Ona Miešeionaitienė ir Magda einantį į kunigus Telšių nuo šimto ir daugiau, moka-

lena Lukoševičienė draugijos [Vyske seminarijoj ir pasakė,; ■■ --------------. --- -------------------

vardu paruošė šiaunų pikniką kaj kaibąs vardu šeimininkės i

parapijos jubiliejui paminėti. Ip.nios Mickienės, kurį tą klie- į
riką pažinojus nuo mažų die- 

Mokyklos Mergaičių. Sodalici- nų 1)ar kalbėjo y. Vaiteku-

ADVOKATAI

t ja.
A. A. OLIS

nas, Pr. Klikna, M. Gestautie- į ADVOKATAS 
Mokykla yra mūsų Išganyto nė, J. Račinskis. Visų kalbos; n so. La saiie st., Ro«n 1701

9-<
Vakarais

SO. HALSTED STREET 
Tel. Vietory 0562 

7-9 vai. vak. apart Panedėlio lr 
Pėtnyčios

į susirinkimą 8 d. vas. į N. 

P. P. Š. parap. mokyklos kam

barį 44 ir Fairfield, 7:30 vai. > 

vakare.

Red Cherris.

X Vyčiai rengsis prie va

karo “K of L Press Building” 

naudai. Vėliau bus pranešta 

kur vakaras įvyks.

zjo darželis. Kūdikėlių nekal- baigėsi pritarimu sumanytam, Randoli:^®į3i-0332 vai 

. tos sielos savo grožybė virži- i darbui, t. y. paremti minėtą 

ja gėlių gražumą. Bet kaip klieriką ir sekė aukų rinki- 

gelėms yra reikalinga gerti mas.

dirva ir rūpestinga priežiūra,

Aukojo šie asmenys:

8241

Ofiso Tel. Vietory 3687

Of. lr Rez. Tel. Hemlock 2874

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

Antras ofisas lr Iteoldenclja 

Į" 6504 S. ARTESIAN AVĖ. 
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytate: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-6 po 
piet. Utarn. ir Subat Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimo.

I,

TaL Canal 6784 Republio 84«e

Rusas Gydytojas lr Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halstel St. Chicago 
arti Slst Street

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

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKA*

Gydo stalgias ir chroniškas Ilgo* 
vyrų, moterų lr valkų

DARO OPERACIJAS
z •

Ligonius priima kasdieną nno 
pietų iki 8 vai. vakaro. .

Nedėliomis tr seredomis tik 
Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEŠT 22nd STREET
CHICAOO

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. DARTON
Gydytojas ir Chirurgas * 

6558 SO. HALSTED STREET 

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

OPTEMITRISTAI

Phone Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutarti

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėliojo pagal sutarti-

Tel. Vietory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
3464 SO HALSTED STREET 

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

Res 8201 S. VVALLACE STREET

Tel. Hemlock 8181

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

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

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2486 VVest <9 Street 
Vai.: 9—12 ryte, 1—-'4 p p. *—9 

▼. v. Nedėlioj susitarus.

Tel. Canal 0257 Res. Prt>3pect 6659

... DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

i
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Arteslan Are. 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

I DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po ntųnerlu

į 4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

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

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12 

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevard 1461

DR. V. A ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET

DR. ŽMUIOZINAS
. - 1

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 
AKUŠERIS

4740 Doreliester Avenue 

Tel. Drexel 6 323 
Vai.: 8 iki 110 ryto

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

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

Nedėlioj 10-12 DENTIST AIJOHN B, BORDENtaip ir Kristaus gėlės tik

tuomet puošiasi gražiais žie-Į Po 5 dol.: M. Gestautienė,

dais angeliško gyvenimo, kuo J. Račinskis, V t Zaleckis, R. j

met pasodintos Kristaus dar- Lazdauskienė, P. Kulnis, J. 105 W. Adams St. Rm. 2117
želyje, tai yra Katalikiškoje Krivickas. i Telephone itandoiph 6727

Mokykloje, kur jas prižiūri į po „ . pr K1;kna gj 2151 W 22 St. 6 iki 9 vak.
Visame tobulai pasekę savo T , , . ,, .. Telephone Itoosevelt 9090
. . , , v. . , Jakas, J. KulblS, A. Būtino- Name; 8 iki 9 ryte Tel. Itepub. 9600
tobulą daržininką Iganytojąt t b J Vyclfl<
— mokytojos Seserys. I

Vaikeliai nevien žodžiu, bet Po - dol.: St. Šermukšnis,

ir pavyzdžiu, Seserų mokomi, St. Šimulis, U. Venckienė, J. 

išduoda derlingą vaisių jau Stembris, B. Vaitiekūnas.

jaunose dienelėse, kas apsi-Į y. Preikšą $1.50. 

reiškia iš dažnaus šv. Komu-,

nijos priėmimo mokyklos mer! dol.: St. Butkus, J.

gaičių Sodalicijos. ' Šniaukšta, Cli. Parkauskas, S.

Rimaitė, K. Mockus, S. Valan- 

dera tėvo bei motinos Širdis z.ius> E Venckus.

skęsta džiaugsme regint savo į 

kūdikį dažnai klūpant prie' Smulkią 4 dol. 50c.

Angelų stalo, nes jie jaučia

jog bus rasti ištikimi užvaiz

dos valandoje atskaitos ir ap

turės užmokestį už savo prie-

I

(John Bagdziunas Borden)
ADVOKATAS DR. VAITUSH, 0. P. D.

i

Viso aukų surinkta 65 dol. 

l’o aukų p-nai Šlickiai sve

čius pakvietė prie užkandžių.

Po to svečiai dar linksminosi,
dernmi pildymą — krikScio-'v , „ . . ,, ,

... “ šoko, šnekučiavosi. Galop p.
niską vaikelių auklėjimą. i.. . .. .

į valančius p-nų Šlickių vardu
Nevien dievotume, bet ir'dėkojo visiems aukotojams.

aukose šie vaikeliai reiškia1 .. v
. | Dar žodelis apie klieriką

gražų pavyzdi. Jie savo skuti-. ...
, ... . .... . Skindcri. Tai tikrai rimtas
keliais prisideda prie nupir- .... . ..
, . . .. . . vaikinas ir nuo jaunų dienu
kimo Bažnyčiai reikmenų ir .. . . . . ’

linkęs prie kunigystes, tarp
atsiminė parapijos Jubiliejaus 

Fondą suteikdami auką $50.00
kad mokiniai jau pradinėj

mokykloj vadino jį “klebo-

nu”, kuo jis neįsižeizdavo ir

Luisiana valstybėj (J. Įjko tvirtai nusistatęs likti

A. V.) moterys gali būti dzin-, kunjgu
rėje, jeigu ji to pareikalauja.'

i P-nai šlickiai yra dėkingi

Rocksburge (Montanos pr Kliknai už prigelbėjimą 

vai.) p. Benedict Jiegy septy- suruošti vakarėlį ir visiems 

nių melų pagimdė penkis dvy 'atsilankiusiems svečiams.

nukus, tačiau tik trys poros 

gyvena.

GARSINKITĖS “DRAUGE”

Surinktieji pinigai jau iš

siųsti į Lietuvą klierikui Skin 

deriui.

Lietuvaitė.

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti I«avitt Street 

Telefoną* Canal 2552

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

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800

RESIDENCIJA: 
6515 So. Uockwell Street

Telef. Republio 9723

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 Baik 107th Street
Kampas Michigan Avė.. 

Tel. Pullman 6950 lr 4877

Miesto Ofise Pagal Sutarti:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 lr 985 
’ Tel. Franklin 4177

Telephone Central <926

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

Gydytojas 
REZIDENCIJA 
4729 W. II PI, 
Tel. Cicero 2888

lr Chirurgas

Nedėliomis
Susitarus

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

Tel. Kenwood 5107

OFISAI:
1446 S. 49 C L 2924 VVadhlngtOl.
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2451

DR. S. A. BOWIAT I

Office Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenoe 
Ant Zaleskio Aptiekos

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, uuimu cataractua 
Atitaisau trumpą regystp ir tolimą 
regystę.

1T , n -i • n i * ' Prirengiu teisingai akinius visuose
Vai.: nno J IKI ĮL vai. ry le, j atsiUklmuoae, egzaminavimas daro- 

nno 6 iki 8 vai. vak. apart ““ parodanCU mažlau’
šventadienio ir ketvirtadienio

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Itakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. j 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. ' 
I’rospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 8/Albany Avė. Tei. Pros
pect 1930. Nedėtomis tik pagal su- 
tartj.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos valkučiama

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 8. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

IMK T. A. D.

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių dcl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

184 Nortk LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 9:89 Iki B vai. vak. 
Office- 1900 8o. Union Ava

Tel. Roosevelt 8719 
▼ai. nuo š Iki 9 vai. vok.

Nuo reumatizmo ir šalčio
Kas yra tas T. A. D.?
T. A. D. yra 1 mosuojantis,

valantis ir taisantis vidurius 

vaistas, T. A. I). tūkstančiai 

žmonių vartoja, o milionai 

dar nežino.

Jeigu arti nėra galima gau

ti, tai kreipkitės po num.

5221 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 6631

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TA8

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt Bt.)

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

Seredoj pagal sutartį

DR. A. J. GUSSEH
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Mihvaukee 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

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Boulevard 7589
Rea Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 9 ryto Iki g vakare

Valandos: Nuo 1 — 4 p. 
7—9 vakare

DR. HERZMAN
Ii RUSIJOS

19Gerai lietuviams llnomas 
tostus kaipo patyręs gydytoj 
rurgas lr akušeria

Gydo staigias lr chroniško U> 
gasvyrų, moterų lr vaikų pagal naš
iausius metodus X-Ray lr kitokios 
elektros prietatsua

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street 

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 11 — 11 Motų 19 
nuo 6 Ik, 7:89 vai. vakara 
Tel. ofiso Canal 8119 Rea So.
9288, arba Randolph I899.

Ekspertus tyrimo akių lr pritaikymo 
akinių

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

Pastebėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto Iki 8:30 va
karo. Seredomls nuo 9:30 iki 12 v. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8 
Phone Canal 0523

Tel. Armltage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMO6AITIS)

Den tįstas
1608 Mihvaukee Avė.

Kampas North Avė. 
Northwest Towcr Bldg. Room 309 
Vai.: 9—12 ryto; 1—8:30 vai. vuk.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND Attt 
Tel. Yards 0904 

Realdencijos Tel. Ploga PP9P
VALANDOS:

Nuo 19 Iki 12 dienų.
Nuo 8 Iki 8 po pietų,
Nuo 7 Ild I vakaro.
Nedėl. nuo lt IU lt dienų.

n
B
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GRABORIAI:

S. D. LACHAWICZ

CHICAGOJE 

ŽINIŲ-ŽINELĖS
Lietuvis Graborius 

Patarnauja laidotu
vėse kuopiglausia. Rei 
kale meldžiu atsišauk- 
tl, o mano dnrbu busi
te užganėdinti,

Tel. Roosevelt 2615 
Arba 2516

2314 W. 23rd Plaee 
Chicago, III.

racijos, kurių sėkmingai pada

rė dr. S. Biežis.

X Redakcijoje lankėsi 

gerb. kun. A. Bublys, Keno- 

sha, Wis., lietuvių parap. kle-

Simpatiškas - 

Mandagus

Geresnis ir Piges-I 

nis už kitų patar

navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDRJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. Yards 1741 lt 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfleld Avenue 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct. Cicero 

Tel. Cicero .*794 
SKYRIUS

2201 Auburn Avenue 
Tet. BoulevarI 3201

kreipti domės į šiuos paminė

jimus ir kad nei viena draugi- 

je nepasiliktų neprigulėjus 

prie Federacijos 19 skyriaus.

Federacijos 19 sk. rūpinsis 

kuogražiausiai paminėti Lietu 

vos Nepriklausomybės sukak

tuves, vasario 16. Komiai jon 

išrinkta kun. Vaitukaitis, 

Vaicekauskas, Kvietkus, Za- 

rumskis, Rudienė ir Stankaitė.

Vas. 16 d. bus suruošta gra

žus vakaras. Visi parapijonys 

lai iš anksto rengiasi. 

Valdyba ir da keli nariai

X Linkolno dienai, vasario 

12 d., mūsų dienrašty tilps la

bai įdomus dr. Ai. Račkaus |,onas

straipsnis. i Joanai Bueinskaitei,

X Trečiadienio vakare įvy- 2859 AV. 40 st., dr. S. Biežis 

kęs Federacijos apskrities su-ipadar^ operacijų, iš po kurios 

sirinkimas buvo skaitlingas ir jau sveiksta ir stiprėja, 

gausus nutarimais. x Bernardas Šimkus iš

X P-ni Litvinavičienė, 2112 'Vest Pullmano rengiasi va- 

So. Cicero ave., jau sugrįžo iš riuoti su ekskursija į Lietu- atstovaus Federacijos 19 sky

li goninės po apendicito ope- v4 per Romų laivu “Roma”, rių L. K. V. V. Konferenci- 

_ j kuris iš New Yorko išplauks joj, vasario 23 d. ir Cent rai i- 

'geg. 17 d. niuose susirinkimuose.

X P-ni A. Morkūnienė, 7248 Susirinkimai bus kas pirmų 

S. Waslitenaw ave., buvo imi- sekmadienį kiekvieno mėnesio, 

sidavus goiterio operacijai, 3 vai. imi pietų.

X Vas. 9 d. eis “in corpo

re” prie ftv. Komunijos 8 vai. 

dr-ja Apaštalystės Maldos, 

9 vai. mergaičių sodnlicija.

X Kadangi vas. 9 d. daug 

sodai iečių važiuoja į Oak Fo

rest, Iii., tai jos susirinkimas 

atidėtas į vas. 16 d.

X ftv. Kaz. Ak. Reni. vie

tinio sk. susirinkimas bus vas. 

9 d., 2 vai.

X Jau daug draugijų iš 

Town of Lake išrinko dele

gatus į Liet. Katal. Vak. Val

stybių Konferencijų, kuri į- 

vyks vasario 23 d., Dievo Ap

veizdos par. salėje.

ir be mokesčių už tris mėne

sius. Bus veltui mokinamu į 
“voice training” lošimo ir Į 

režisūros. Po to susirinkimo j 
įstojimas bus $5.00. Pasiimu , 

Jokite proga.

Red Cherris.

Town of Lake. — ftv. Ceci

lijos giedoriu draugija laikys 

mėnesinį susirinkimų vasario 

7 d., Šv. Kryžiaus parapijos 

svetainėje, 8 vai. Vak. Nariai 

(ės) malonėsite skaitlingai su 

sirinkti.

K. Bartkaitė, rašt.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHIOACKO Jfi. •
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabu 16- 
dlrbystės.

OFISAS

<68 West 18 Bt. 
Tel. Canal 8174 
SKYRIUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

Phonb Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimai 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
■kyrlų.

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda 
gų, draugiška 
patarnavimą
Patarnavimas 

visose Chica 
gos dalyse 1- 
prieini esčuoee 
Grabai pigia >
net už $25 

OFISAS
šašą South 

Halsted Si
Vlctory 4085 

89

4414 Bo. Rocktvell SV 

Virginia' 1296

Telefonas Yards 1138

GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKUDAS
UETIVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7532

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street

Kampaa 46tn Ir Paulina Sta 
Tel. Blvd. 6208

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
prie jnanęs, patarnausiu slmpatU- 
kal. mandagiai, gerai tr pigiau 
negu kitur. Koplyftla del Šermenų 
dykai.

! kurių padarė dr. S. Biežis. Vi

sai jau baigia sveikti.

KUN. M. URBONAVIČIUS 
VAŽIUOJA SU EKS
KURSIJA Į ROMĄ.

Red Cherris.

ŠV. KAZIMIERO AKADE 
M1J08 RĖMĖJŲ DR- 
JOS 2 SK. SVARBUS 

SUS-MAS.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley IJc. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street

Canal 3161

Gerb. kun. M. Urbonavičius,

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A. A. 

JDNAS GUDAUSKAS
mi.rė vasario 4, 1930 m. 6:30 
vai. ryto, 38 metų amžiaus. Ki
lo iš Tauragės Apskričio, Gir
diškės Parap,, Požerio Kaimo. 
Amerikoj© išgyveno 21 metus.

Paliko dideliame nu'.iudime 
moterį Mortą, po tėvais Skiotal- 
*ė, dukterį Julijoną, seserį Ro
zaliją, eiocę Joaną Levanaus- 
kienę, 2 pusseseres Oną Laz- 
dauskienę ir Prancišką Leva- 
nauskaitę, 2 dėdės Dominiką tr 
Juozapą Bombalus, o Lietuvoj 
motiną ir vieną brolį.

Kūnas pašarvotas 1824 So. 
Ruble St. Laidotuvės įvyks 
pėtnyčioj, vas. 7. Iš namų 8:30 
vai. bus atlydėtas į Dievo Ap
veizdos par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas J šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame gimi
nes, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Duktė, Sesuo !r

Gkplnės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Skudas, Roosevelt 7532

A.

Vyčių Athietic Ass'n. lai
kys mėnesinį susirinkimų va

isinio 7 <4., Dievo Apveizdos 

Automobilių paroda, kuri parap. salėj, 19 ir Union, 7:30 

nesenai baigėsi Coliseume, vai. vak. Visi susirinkite bus 

kaip visada, turėjo puikių au- svarstoma basket-ball ir bow- 

tomobilių iš įvairių kompani- ling.

KAS BUVO NAUJA.

P-nas J. J. Janeliunas, savi

ninkas Bridgeport Auto Sales, 

3222 So. Halsted St., sako, 

kad šioje automobilių paro-

ftv. Kaži- doje buvo dvi tikros nauja-

Valdyba.

RAUDONA VĖLIAVA IR 
KOMUNISTŲ PROKLA

MACIJOS
Bridgeport. -

Kenosha, Wis. liet. par. kle-'miero Akad. Rem. Dr-jos 2 nybės. Viena naujanybė, tai 

bonas, vadovaus ekskursijai į sk. susirinkimas įvyks, kaip nauji modeliai Peerless auto- ryiankos link ant telegrafo 

Romų. Ekskursija išplaukia paprastai, pirmojo penktadie- mobilių. Yra tai nauji 8 cy- rasta llzkabinta raudona

nio vakare, vasario 7 d., šv. linderių Peerless automobi-,veliava- Prieplaukos kranto
iš New Yorko gegužės 17 d. 

laivu “Roma”.

IŠ FEDERACIJOS 19 SKY
RIAUS SUS-MO.

Brighton Park. — Sujudę 
draugijos vėl pradeda atgai

vinti F ederacijos 19 skyrių, j jų narių, bet tai ne galas,

Sausio 18 d. rytų kelyje Ma-

jjaj j gatvėj rasta komunistų pro-

Antra tikra naujanybė, kaip klamacijos. Dabar komunistai
Jurgio parap. mok. salėje.

Visos rėmėjos prašomos su

sirinkti susirinkiman ir 

narių atsivesti. Kaip žinome,

Centras prailgino naujų narių tidarymas ir šviesų uždegi- 

vajų iki 11 Seimui. Mūsų skv mas- Garadžiuje ir automobi

lius jau laimėjo suvirš 70 nau- liu3° tam tikri radio Pa

taisai. Privažiavai prie gara-

Z111U/O £514 ’ • • ry • X * 1 12. *_ir nauiu P" J&ne^unas sako, tai auto- mini Lenino, Liebnechto ii 

žinomo 'niaLškas garadžiaus durų a-Į Luksenburgos savaitę. R.

MILDA

MOKINYS PERŠOVĖ 
MOKINĘ

Rokiškio valst. gimnazijos 1 
4 kl. mokinys B. ftventickns 

žaisdamas montekristu nety

čia peršovė tos pačios klasės 

mokinę Onų Čepelytę, 16 m.

amžiaus. 'R.’

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

Ut., Ser. ir Ketv. Vas. 4, 5, 6
“RIO RITA”

Dalyvauja Bebe Daniels, John 

Boles ir kiti gaisus artistai.

Tai muzikalė drama iš gy

venimo palei Meksiko rūbe-

v •
Zių.

Vitapbone Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

JVAIRŪS KONTRAKTORIAI

I. S. RAMANGIONIS
Bnvęa vedėjas Bridgeport Palotina 

A Hardware Oo.. dabar perėmė visą 
blsnį ) savo rankas lr duos risose Uo 
blsnlo šakose pirmos Uosos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
ft WALL PAPER

Palntors 4k Docorators
J. B. Ramanclonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

ToL Vlctory 7841

J. Lulevičius
GRABORIUS IR
IIAIjSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka kop:yčia veltui.
3103 8. H n Irt e d
St. Chicago. UI.

Tel. Vlctory 1125

JUOZAPAS
ZIGMUNTAS

mirė vasario 3, 1930 m. 1 vai. 
po piet, 46 metų amž.iaus. Kilo 
iš kiaulių Apskričio, I’akruo- 
jaus I’arap. Klrponlų Kalbi o. 
Amerikoje Išgyveno 22 metus.

Paliko dideliame nuliudlmo 
moterį Antaniną po tėvais Le- 
kaiče, dukterį Antaniną, sūnų 
Andriejų, brolį Mikalojų Seatt- 
le, Wosh. Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4121 8o.
Rocktvell St. Laidotuvės įvyks 
pėtnyčioj vasario 7 d. Iš namų 
8:30 vai. bus atlydėtas J Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčia, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę*
Moteris, Duktė, Simus,

Brolius Ir Giminės.
I-Aidotuvėms patarnauta grab. 
Eudeikls. Yards 1741

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus ’ 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVE.
Telefonas Hemlock 6526

TEATRAS 
. 3140 So. Halsted St.

Ketverge, Pėtnyčioj Ir 
Subatoj, Vasario 6, 7 Ir 8

‘‘THE TRESPASSER”

Dalyvauja:
automobilius sustotų tarpdu-j Garsjojį Gloria Svvanson

džiaus, paspaudei tam tikrųPatartina visoms draugijoms laukiame ir. prašom kodau-. 

prisidėti prie Federacijos. Da- ’giausiai rėmėjų ateiti talkon j rankenukę automobiliuje ir 

bar draugijos Federacijai mo- gerb. Seserims Kazimierie- ,^ada piadeda atsidaryti ga- 

ka tik viena dolerį į metus, Ojfėm, kurios visuomenei senai ia<^’aus durys ii kartu švie- 

ne kaip pirmiau buvo Šeši1 darbuojasi, o vienok jų vie- sos garadžiuje sužiba. Įvažia-

nnolynas šimtais tūkstančių vus’ dur>s tlžfeidaro. Pnetai- 

skola apsunkintas... .sas yra toks> kad 3ei kartai«

štai, metinis vajus kovos

centai nuo kiekvieno Hario.

Fed. 19 sk. susirinkimas

buvo vasario 2 d. Valdybon iš 

linkta; dvasios vadas — kun.

Vaitukaitis, pirmininkas —

Vaicekauskas; vice-pirm. —

Kvietkus; rašt. — ftriupša; 

ižd. — Zarumskis; koresp. —

Zig. Vyšniauskas.

Sus-me buvo atstovaujamos 

i septynios draugijos: ftv. Kazi- 

jiniero; Apaštalystės; Vyčių 36 

jkp., Marijonų Rėmėjų 35 sk.,

Labdarių 8 kuopa, Šv. Kazi

miero Akademijos Rėmėjų 6. Town of Lake. — Kelios sa-
sk. ir Vytauto Teat. klubas, 'vaitės prieš per pamaldas Brighton Park. — Moterų 

Atsilankęs kun. Karalius bažnyčioje, kažin kas buvo Sjį.gos kuopos «u„irinkjl 

pasakė gražių prakalbų apie nuvažiavęs ponų Navickų au- mas įvyks gį sekmadienį, va- 

vasario 16 ir D.K. Vytauto 500 tomobilių. Automobilius at- sario <J d, 2 vai. po pietų, 

m. sukaktuves. Dv. vadas ku-i rastas apie 60 ir Ashland gat- par mokyklos kaInbaryje. Vi- 

mgas Vaitukaitis ragino visus į Vę. Praeitų sekmadienį, vas. gos narės nū0§įrdžiai praSo.

2 d., vėl per pamaldas bažny- mos dalyvauti ir naujų kan

čioje kažin kas apipjovęs au- _ didačhj atsivesti, 

tomobilio stiklų. Matyt, nore-! Valdyba

jo atsirakinti ir nuvažiuoti. Į _________________

Nuo dabar bus saugojama, i Vytauto Teat. Klubas lai

kas yra tie piktadariai. Su- kys mėnesinį susirinkimų va- 

gautų bns nepasigailėta. 'sario 8 d, p P R parapi

Į X Poni Sereikienė, kuri kambaryje, 44 ir Fairfield, 

paslydus susilaužė kojų, dabar 7.30 va] vak 

guli ftv. Kryžiaus ligoninėje, j yisi nariai ir kurie užsire- 

Narės draugystės Sv. F ran- gįstravo turi būtinai daly- 

ciškos, neužmirškite savo drau Vauti.

.S®8’ i Taip pat bus paskutinė pro-
t X leatralis klubas “Lietu- ga jr kitiems norintiems pri-! 

va’ , vas. 9 d. važiuoja į Oak 8iragy|į be įstojimo mokesties 

Forest, III., ir veža lietuviams 1 je-, '-t- į

VAŽIUOJAM Į LIETUVĄ 
Parsiduoda grocemė, visai 

pigiai, turi būt greit parduo

da, nes važiuojam į Lietuvų. 

Kų townoflaikiečiai tų dienų Biznis gerai išdirbtas, randas 

surengs’ Dar nežinia. |priešais mokyklą. “Casli” ar-

j X Vas. 9 tk I. C. B. V. M. ba mainysiu ant mašinos. Pa- 

mergaičių sodaiicija rengia rsiduoda kartu rakandai.

m. Visi Akadj Rem. sk, ren-
ryje ir durys pradėti} užsida-

.' . . , ryti, tai jos nepagadina auto
giasi prie metinio svarbaus' .

. • mobihaus.
darbo, tad laukiame naujų pa

jėgų, naujų prietelių ateiti ir 

padėti musų vaikučių bran-

Kiekvienam garadžiui ir au i 

tomobiliui įtaisoma specialiai1 

prietaisai ir svetimas su savo

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 

Graži Muzika

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

MORTGEČIAI-PASKOLOS
gioms mokytojoms. Susirinki-, v. . .

, ixqi i i panašiu prietaisu garadžiausmas įvykę punkt. 8 vai. vak.' * 1. ”

Valdyba. dur,J neatldai7s-

RADIO žžž.

PRANEŠIMAI.

Del geriausios rųSlea 
‘lr patarnavimo, Saukit

GREEN VALIjEY 
PRODUCTS 

Olaella šviežių kiauši 
alų, sviesto lr sūrių

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1888

A. I A.
VINCAS KAIRIS

mirė vasario 3, 1930 m. 4 vai. 
po pietų, 41 metų amžiaus. 
Kilo iš Tauragės Apekričlo, 
Batoklų Parap., Skliausčių 
Kaimo. Amerikoje išgyveno 20 
metus.

Paliko dideliame nuliudlmo 
moterį Rozalija po tėvais Griš- 
klk« 19 Klklšklų kt Gaurės par. 
2 dukterį Valeriją Ir Eleną, sū
nų Feliksą, pusseserę Marijoną 
Balsytlenę (Juknevičiūtę) pus
brolį P. Gudą lr gimines.

Kūnas pašarvotas 4116 So. 
Campbell ave. Laidotuvės įvyks 
pėtnyčioj vasario 7. IŠ naknų 8 
vai. bus atlydėtas į Nekalto 
Prasidėjimo Pan. Sv. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas J Sv. Kazimie
ro kaplnea

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Dukterys, Kanas Ir 

Giminės.
I-aldotuvėms patarnauja grab. 
Ežerskis, Boulavsrd 9X77

varguoliams — ligoniams pa

šalpos, dovanėlių ir paguodos. 

Kilnus ir gailestingas darbas. 

X Vas. 16 d. jau čia pat.

,“St. Valentine pnrty”, para- 
•pijoR saloje.

4642 So. Wood St. 
Tel. Lafayette 0973

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

Auksinių lr aida- 
orinlų daiktų, vė
liausios mados ra
dio. planų rolių, 
rekordų lr t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8888

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną dieną. 
Perkame real estate kontraktus. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 8680.000 ••
8804 SO. KEDZIE AVENUTS 

Tel. Lafayette <788-6718

SKOLINAM
PINIGUS

$100 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių

J. NAMON & CO.
2418 W. Marąuette Road
Arti Westem Ave. 

Telefonas Grovehill 1038

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS4 9

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 

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

paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 

liudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 

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

tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 

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

• i


