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PABALK PASIRYŽUSI KOVOTI
RAUDONAI! PAVOJŲ

UŽGROBTI LIETUVOS PLOTAI YRA 
DIDŽIAUSIU PAVOJUM EUROPAI

Iš Washingtono Nusakomas 
Šaliai Gerbūvis

RUBIO NEPALANKIAI SAVO TAUTIE
ČIŲ SVEIKINTAS DETROITE

PABALTĖ IR RAUDONA
SIS PAVOJUS

NUSAKO GERBŪVI IR 
PAŽANGĄ

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

RYGA, saus. 2. — Pabal
tus valstybės kas metai dau
giau stiprėja tikslu apsidrau
sti bolševistinio pavojaus.

Kaikurių Pabaltus valstybių 
užsienių ministeriai Naujų Me 
tų dienoje pareiškė, kad Pa
baltu ir Skandinavija labai ri
mtai galvoja sudaryti sąjun
gų, kad bendromis jėgomis at
sispirti prieš gresiantį bolše
vizmų.

Vienas ministerių pažymė
jo, kad šiandie Maskvos val
džia, užimta savo milionų val
stiečių pavergimu. Jei sovie
tų valdžia nugalės savo vals
tiečius, tada atsisuks prieš 
Europą ir pinniausia Pakai
tė ims liepsnoti.

Pabaltus valstybių sųjungos 
įkūnijimui šiandie didžiausia 
kliūtis, anot vieno ministerio, 
yra Lietuvos su Lenkija ne
sutikimai dėl Vilniaus. Tas 
ministeris spėja, kad gal šį
met Lietuva nutrauksianti de
vynerius mt. gyvuojantį neofi
ciali karų su Lenkija. Tada 
Pakaitės sąjunga būsianti 
kaip ir sudaryta.

Anot to paties ministerio, 
šiandie Europoje pavojin
giausia taikai vieta, yra Lie
tuvos—Lenkijos pasienis,, tv. 
užgrobti Lietuvos plotai. Ten 
karas į 48 valandas gali už- 
sipliekti.

AVASHINGTON, saus. 2. — 
Iždo sekretorius Mellon ir 
prekybos sekretorius Lamont

kelbė savo pareiškimus. Pa 
žymi, kad šioj šaly šįmet gy
vuosiąs gerbūvis ir pažanga. 
Visgi pripažįsta, kad ligi pa
vasario nedarbo būsią.

MEKSIKONAI PRIEŠ 
RUBIO

ATSISTATYDINA PRIMO 
DE RIVERA

MADRIDAS, saus. 2. — 
Pranešta, kad Ispanijos dik
tatorius Primo de Rivera ka
raliui įteikęs atsistatydinimo 
raštus. Sakoma, diktatorius 
susidūręs su finansų sunke
nybėmis. Kol-kas tas užginta.

MIRĖ CH. P. TAFT

(TNCINNATT, O., saus. 2. 
— Mirė Charles P. Taft, 86 
m., vyriausiojo šalies teismo 
teisėjo pirmininko W. IT. Ta- 
fto brolis.

LONDONAS, saus. 3. — A- 
nglijos sosto įpėdinis Vilijos 
princas Edvardas išvyko į A- 
friką medžiotų.

PAVADINTI BUVUSIO PREZIDENTO VARDU

Šte visi Berea kolegijos, Kentucky/studentai yra pavadinti buvusio 
Woodrow Wilson vardu.

-». -------------■■-"—==------------ ■-

i PARYŽIUS, wrns. 2. —
Laikraštis “La Croix” paske
lbė, kad Valencia vyskupijos, 

jVenezuelos respublikoj, vys
kupas de Ocha ištremtas ie 
tos respublikos už nusižengi-

_ _______ mą konstitucijai.
DETROIT, Mich., saus. 2. .

— Vakar čia atvyko busimas -Tas vyskupo “uusižengi- 
Meksikos prezidentas Rubio. n16-8/’ tai jo pasakytas pamo- 
Keli šimtai meksikonų sukėlė kslas aPie Moterystės Sakra- 
prieš jį nepalankias demons- mentą. V yskupas sakė, kad 
tracijas, taip kad turėjo įsi- civilinių sutuoktuvių negali-
maišyti policija.

SUSKILO INDĖNŲ 
KONGRESAS

LAHORE, Indija, saus. 2. 
- Indėnų tautininkų kongre-

Naujų Metų išvakarėmis pa- I§ VENEZUELOS IŠTRĖM- 
skelbė savo nareiškimus. Pa- . —

TAS VYSKUPAS SV,

Nereikalingos Išlaidos
Mrs. )W. S. Hefferan, Chi

cagos pubbškų mokyklų trus- 
tisė, pripažįsta, kad mokyklų 
valdyba šiandie šimtus darbi
ninkų išlaiko be jokio reika
lo ir tuo 'būdu iškelia nerei
kalingas
kelių šimtų darbininkų būtų 
galima apsieiti ir į metus tuo 
būdu būtų sutaupyta apie vie
nas milionas dolerių.

KOMISIJA LIETUVIŲ 

KALBOS RAŠYBAI 
SUTVARKYTI

VIENS PRIEŠ SEPTYNIS

ma pavadinti tikromis sutuok- 
• tuvėmis. Katalikų Bažnyčia 
pripažįsta, tik bažnyčiose ku
nigų teikiamas sutuoktuves.

sas suskilo, kada kongreso Į

SURASTI SODOMOS 
GRIUVĖSIAI

žmogžudė liuosa
Mrs. E. Coniglio, kuri aną 

dieną nušovė savo vyrą, ko
ronerio teismas paliuosavo. 
Pripažinta, kad žmogžudybę 
atlikus apsigindama.

mažuma sudarė kitą demokra-| JERUZALĖ, saus. 2. —J
,*v, a* • v t T T)II* *

Sutuoktuvės ir divorsal
tišką partiją, panašią Angli- Pontifikaliam Biblijiniam In-/ Iš Cook apskrities ofiso pa
jos nepriklausomąja! darbo stitutui vadovaujant už pen-’ duota, kad 1929 metais apskri-
partijai.

MEKSIKOJ RAMU

kių mylių į šiaurius riuo Mi- ty įvyko 43,059 sutuoktuvės, 
^rties jūros atkasti Sodomos Tais pačiais metais teismai

MEXICO CITY, saus. 2. - 
Karo sekretorius paskelbė, 
jog einant militarinių vadų 

pranešimais visoj šaly gyvuo
ja nieku nesudrumsta ramy
bė. Tai senai esą taip buvę
Meksikoj.

ir Gomoros miestų griuvėsiai. 
Tas dvilypis miestas sunaiki
ntas Abraomo ir Loto laikais.

MIRĖ ŠVENTOJO TĖVO 
BROLIS

PROHIBICIJA SUOMIJOJ XI brolis.

ROMA, saus. 2. — Porą die
nų sirgęs mirė grafas Permo 
Ratti, Šventojo Tėvo Pijaus

HELSINKI, saus. 3. - Pa-! TŪKSTANČIAI APLANKE
skelbta, ,kad praėjusiais me
tais šiame mieste kas dešim- 
tas žmogus buvo nubaustas 
už prohibicijos įstatymo per
žengimą.

RAUPLIŲ LIGA

HAMMERSTEIN, Vokieti
ja,* saus. 3. — Tarp gryžusių 
iš Rusijos vokiečių staiga iš
kilo rauplių liga. Daug vaikų 
serga.

BALTUOSIUS RŪMUS

AVASHINGTON, saus. 2. — 
Prezidentą Hoover sveikintų 
vakar Baltuosius Rūmus apla
nkė 6,348 žmonės.

pri pažinę 10,366 divorsus.

žmogžudysčių mažiau
Cook apskrities koroneris 

skelbia, kad praeitais metais 
apskrity žmogžudysčių įvykę 
329. Užpraeitais metais buvę 
372.

Mažiau mirimų nuo svaigalų
Cook apskrity nuo nuodin

gųjų svaigalų 1929 metais mi
rė 121 asmuo. 1928 metais — 
284, gi 1927 m. — 340.

Apiplėšta banka
Praeitą antradienį dienos 

laiku apiplėšta banka Higb- 
wood miestely, arti Highland 
Park. Būta vieno plėšiko. Pa
grobta 3,600 dol.

GRENOBLE, Francija, sau 
šio 2. — Buvusis Merlas mie-

9 METUS KALĖJIME;
PASIRODĖ NEKALTAS

Areštuota 250 girtų
Sausio 1 d. areštuota 250

JŪrių žmonių. Perdaug svai-
„tel.0 majoras Oaron, 920 vart0,a. B(. , 2 asme.

{metais teismo nubaustas ilgie-lnin nnindyla.
3. —.ms metama kalėjimu už vienoPARYŽIUS, saus.

Praneša, Tunise kilo buboni-' žmogaus pašovimą, pasirodė Naujų Metų dienoje Cook 
nis maras. Paliesta apie 50'nekaltas. Tikrasis kaltininkas apskrity nuo automobilių žu- 
arabiu . išpažinęs esąs kaltu nusižudė, to 3 asmenys.

B

Gruodžio 1 d. pradėjo dirbt 
j komisija mūsų kalbos rašybai 
sutvarkyt. Komisija dirba 
švietimo ministerijos pritaria
ma ir ministerijų atstovams 
dalyvaujant. Komisijos sudė
tis yra tokia: prof. Jablons
kis, prof. Balčikonis, p-ni S.

' Čiurlionienė, prof. Mykolaitis,
■ doc. Skardžius, p. A. Kasa- 
kaitis, p. Kuzmickas, p. Tal- 
mantas ir p. Žiugžda. Be to 
komisija nutapė kreiptis į 
švietimo ministeriją, kad i tą 
komisiją būtų pakyiesti dar 

prezidento kai kurie kalbiųinkaį ir peda- 
_________ 1 gogai.

f
Visi, kas domisi mūsų kal-

I

. Filipinų delegacija
Per Chicaga pravažiavo Pi- >s ir raS7bos kl<™ira,us ir 

lipinu salų delegacija, kuri, tnr*'< kokn» PWkt’»-. Pj
audavo 7 filipiniečiai. Vyksta 
į Washingtoną reikalauti sa
loms nepriklausomybės.

mininkui doc. Skardžiui (Kau
nas, universitetas). “R.”

Iš Trakų apskr. praneša,
; kad gruodžio 5 d. vieno ra
jono sargybinis policininkas 
Ign. Narkevičius prie Bro/nd 
kos upelio mūs pusėj pasM 
bėjo pundą nelegalios litera-, 
tūros. Kai sargybinis pan le
nkė norėdamas pundą paimtj, 
iš užpakalio nežinomi pikta 
dariai paleido į jį du šūviu. 
Bet nepataikė. Jis atsigrįžęs

pamatė du bėgančius vyrus 
ir pažino, kad tai buvo pabū
gę plečkaitininkai Bišfts ir Ja
kštas. Sargybinis paleido į 
juos šūvius.

. Tuo pačiu laiku prie admi
nistracijos linijos pasirąžė 
dar trys nežinomi vyrai, ku
rie j policininką paleido 6 šū
vius. Į jį kiek vėliau iš kitos 
pusės pradėjo šaudyti dar du 
tipai. Tuo būdui policini 
teko laikytis prieš 7. T 
visi jie pasitraukė Į lenkų 
sę. Besi šaudant nė vie:

acn

Plėšiko pašautas
Šv. Pauliaus ligoninėj, Bri

dgeporte, yra pašautas Stan- 
.Bąątoęas, 35 m,, 3139 E-

nekliuvo.
JVYKO didele pemon- Vėliau rajono viršinir 

STRACIJA Tamulevičius prie gelež
■ lio mūs pusėj pastel

_ Šiomis dienomis, laidojant
merald avė. Netoli namų jį kapuos £°dų rnokyldok
„v____t. . tvh • t- i • i .i flrn.nuriins nnri ir Hnvnsi “HrnJis leidosi draugijos narį ir buvusį “Hro 

mados” dalyvį Juchno, prie 
kapo įvyko didelė dejnonstra- 

Automobilių aukos rija. Kaip rašo “Kurjer AVi-

užpuolė plėšikai, 
bėgti.

miškelį bėgantį su revob 
vyrą. Davus žibią, miškelį 
regint apsupo gretimos sar
gybos, tačiau1 nieko nerado.

“R

1929 metais Cook apskrity lenski”, apie 150 komunistų 
nuo automobilių žuvo 1,022 a- pradėjo dainuoti intemacio- 
snieniu. 1928 metais žuvę, nalą ir mėtyti komunistinę li- 
1,089, bet 1927 metais tik 969 teratūrą. Kada eisena jau bu- 
asmenys. vo kapuose, miesto taiyfcos

narys Didziul pradėjo sakyti
Nušovė vyrą prie kapo priešvalstybinę kal-

Mrs. Florence Leeney, 39 bą, o kiti mėtyti komunisti- 
metų, 5336 Drexel avė., mišo- njus atsišaukimus. Atvykusi 
ve savo vyrą Morris Leeney. policija demonstrantus išsklai 

' dė, 46 jų suimdama. Suimtų- 
DIDŽIAUSIA PASAULY į jTl tarpe yra ir pats Didziul.

IŠKABA Naktį po demonstracijos bu 
.vo padarytos masinės kratos.

NEW YORK, saus. 2. —
Čia baigta didžiausia pasauly' Hromada .buvo plati taū- 
elektros iškaba, prigulį Ne v, t’n<‘ OI KanizacUa *r» kaip Pa* 
Hollywood teatrui, <Broadway V03in^ knkTbpi- savo laiku 
i- w buvo uždaryta. “R.”ir 52 gat.

Iškaba yra septynių aukš
tų, vieną bloką ilga,. Naudo
jama 20,000 lempučių. Iškabai 
panaudota 115 tonų plieno. Y 
ra penkios eilės raidžių, rai
dės astuonių

PROF. VVEYERMANN 
APIE MŪSŲ LEIDINIUS

Mūsų Centralinis Statist. 
pėdų aukštos. Biuras ką tik išleido gražų 

Pakeisti raides- ima 16 valau- diagramų albumą, pavadintą 
du nuolatinio darbo. “Lietuva skaitmenimis.” 

Garsus Šveicarijos ekono-
SUMAŽINTA KARO 

SKOLOS

WASniNGTON, saus. 3. —

minių mokslų profesorius We- 
yermann' gavęs tą albumą šiaip 

j apie jį atsiliepia:

“Priimkite mano didžiausią
IMo departamentas paskelta., * j raai0„M ,#B
kad praeitais metais sioslsa- , . . . .. ......,. f , , ' ką ir pnsiuntinią statistikos
lies karo skolos sumažintos . T • i t,, . albumo apie Lietuvą. Jo tun-vienu bilionu dolerių. , . . ...mngos lenteles sutelkia pui

kiausį vaizdą apie Lietuvos ū-
3 ŽUVO, 76 LIGONINĖJE

NEW YORK, saus. 3. — 
Naujų Metų dienoje su pro- 
hibicija nesiskaityta. 3 asme
nys nuo svaigalų žuvo, gi 76 
paimta į ligonines.

1 4b

VERČIA Iš LIETUVIŲ 
KALBOS J LENKŲ

Kaip praneša “Vilniaus 
tojus”, vienas universiteM 
medicinos fakulteto prof. 
rčia iš lietuvių kalbos į leįij
kų prof. Buinevičiaus parašu 
tus vidaus ligų vadovėlius,^ 
rie Vilniuj laikomi vieni 
geriausių. Lenkų spauda 
vertimą nutyli. “R.”

VISUOMENE PRIEŠINAS 
KALINIŲ DARBUI

DENVER, Colo., saus. 2, 
— Colorado gubernatorius A< 
darus, atsakydamas visiems 
tiems, kurie reikalauja, M 
kaliniai kalėjimuose nebūtų 

laikomi be darbo, pareiškė, 
kad visuomenė yra priešinga
kalinių darbui.

Kai-kurioms valstybės aps
kritims siūlyta kaliniai dirbti 
prie vieškelių. Nesutikta.

PLATINKITE “DRAUGĄ1
5

CHICAGO IR APYLIIt 
KĖS. — Nepastovus oras; ša
lčiau.

PINIGŲ KURSAS

kišką padėtį ir aš su malonu
mu jas atidžiau išstudijuosiu 
per ateinančias Kalėdų atos
togas. Jos suteiks man ir ma
no studentams nemaža naujų 
minčių.” “R.”

Lietuvos 109 litų ... $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87 
Franci jos 100 frankų 3 93 
Belgijos 100 belgų 13.M 
ItaUjos 100 lirų 5.231 
Šveicarijos 100 frank ; 19.38, 

Vokietijos 100 markių 23.91
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The Peoples Furniture kompanija per du mė
nesiu labai gražiai lietuvių vardų kėlė iž 
KYW radio stoties.

Mūsų spauda ir-gi gerokai sustiprėjo. 
Dienraštis “Draugas” susilaukė daug naujų 1 
skaitytojų, bendradarbių ir rėmėjų. “Laivo” 
skaitytojai pasidvigubino. “Darbininkas”, 
“Garsas”, “Vytis” ir “Moterų Dirva” ge
rai gyvuoja. Išleista visa eilė naujų knygų,'

o ARBA
DARBININKŲ SKYRIUS

NUOLATINIS DARBAS 
PRAMONĖSE.

mt fa piet

“DRAUGAS"
LBBHIHOKAN DAILY EKEBSD

— mm. n 
Moatlm — IMft ohe Mont* — tie.— rr.M. ■* Krata* —• *«.**.

la ••DRAMAS"
n applieattaa.

"*SŠAXĮ$A&” 2381 So. Oakley Artų Chieago.

KLAUSIMAI
~Zu METUS PRADĖJUS.

Jungtinių Valstybių vyriausybės atsto
vai, sulaukus naujų metų, sako, kadi dėl ger
būvio netenka nusiminti. Gerbūvis esųs kaip 
It užtikrintas.

Daug kas tų vyriausybės atstovų prana
šavimų skaito paprastu visuomenės ramini
mu, nes praeitų metų gale visuomenė buvo 
pradėjus lyg ir nerimauti dėl besireiškiančio 
nedarbo, dėl Šerų smukimo ir t. t

Nuo- vyriausybėj žinoma, gana daug pii- 
klauso. Jei ji apie gerbūvį kalba ir visuome
nę ramina,, gal jį iš aavo pusės ir padarys vis- 

į kų, kad tų gerbūvį šalyje,, ant kiek bus gali- 
i ma, palaikius ir toliau.I Rūtų daug blogiau, jei vyriausybė apie tei 
prieit© nekalbėtų. Tuomet ir susirūpinimo iš 
Taųmsės nebūtų galima laukti.

*<&• •to*-,

miai sustojusi. Tik dalis dar- 
įbininkų dirba ir tie tik po ke
turias dienas savaitėje.

Iš New Yorko tuo pačiu 
laiku praneša, kad automobi- į 
lių gamintojai sulaikę giuny-' 
bų, kad perdaug neapsunki-1 
nūs automobilių pirklių, šnm-T
die mažai naujų automobilių 
parduodama. Pirkliai daugiau 
šia verčias parduodami antra- 
rankius automobilius, kokių 
visur tikros galybės.

Žinovai spėja, kad po Nau
jų Metų automobilių pramo
nėje darbai padidėsių. Jie nu
rodo, kad šių metų pradžioje 
įvairiuose šalies miestuose į- 
vyks automobilių parodos ir 
tada pakils naujų automobi
lių užsakymai.

Kiti atsako, kad tos paro 
dos vargiai gelbės pramonei, 
kadangi milionai darbininkų 
neturi darbo ir nežinia, kui 
ir kada jie gaus dirbti. Dide
lio nedarbo laiku negalima ti- 
Jcėtis parduoti daug automobi 
lių.

Tad apie darbų pagerėjimų 
automobilių pramonėje reikia 
daug abejoti. Reikia pageidau 
ti, kad šioje pramonėje ras
tųsi daugiau darbo. Bet vie
nu pageidavimu negalima pa-

MĖ0IAMA3 SPORTAS.

sųžiningai atlieka savo darbų 
arba pareigas,

Organizuoti darbininkaį 
šiandie taip pat ne visi turi 
užtikrintus nuolatinius dar
bus. Daugelis unijų nežino, 
kų joms gali atnešti rytojus. 
Jei taip yra su daugeliu uni
jų, tai su neorganizuotais dar 
bininkais yra toli blogiau. Gi 
neorganizuotų darbininkų yra 
milionai ir milionai. Apakai 
čiuojama, kad šioj šaly orga 
nizuoti darbininkai neviršija 
penkių milionų skaičių, gi ne 
organizuotų yra dešimtys mi- 
lionų. Jei organizuoti darbi
ninkai turi nuosavų priemo
nių sau darbus užtikrinti, tai 
neorganizuotų darbininkų li- 

Nuolatinio darbo pramonėse kimu turi kas nors rūpintis

Visose pramonėse palaiko-
{nešant gražų įdėlį į mūsų neturtingų litera.;“1“8 nuol“tinis <hH»a visais 

į atžvilgiais yra didžiai reikš- 
________ įmingąs. Nuo nuolatinio darbo

• | priguli ne tik gerbūvis, bet pa
Kų mums, lietuviams atneš 1930 metai 1 įtenkini-
Į šį klausimų tik metų gale tebus galima mas h. Ka(Ja dart)inin.

atsakyti. Tačinu, ar jie bus vaisingi darbais,1|linio8 jas
ar ne, tas daugiausia nuo mūsų pačių priklan-lreiškia> k„d >u.
sys.

Geriausias pasisekimo užtikrinimas yra 
darbas. Jei dirbsime ir dirbsime vieningai, be 
abejo, i» šiais meteis plačių vagų išvarysime; kiam atsitikime Valstybė ne
vi suomenėje dirvoje.

Kaip dirbti ir kų dirbti, tų jau gerai ži
nome.

čiasi laimingos. Kada jos lai
mingos, pati valstybė yra pil
niausiam savo sklandume. To-

reikalauja bijoti jokių viduji
nių priešų. Nereikalinga nuo
lat budėti, kad kokia nelaimė

Be organizacijų nemėginkime ko nors į šalies nepaliestų.
atsiekti. Mūsų darbas būtų bergždžias. Norė 
darni nuoseklaus ir vaisingo darbo, eikime į 
organizacijas, jas stiprinkime, po jų vėliavo-

Vienas mėgiamų žiemos spor
tų, yra vadiamas “liockey’ 
kaip atvaizde .matome. Lai
mėtojam pirmenybių kas met 
duodama “Lady Byng” va
zas. Atvaizde parodoma spor
tininkas I’. Boucher.

reikalų šiandie jau ima su
prasti ne tik patys darbinin-

.mis kuodaugiausia lietuvių sutraukime, Ka- kai, bet Įstatymų leidėjai ir 
talikiškųjų ir tautiškųjų akcijų tik sdvo or- Į įmoninkai. Tie visi, kurie gi- 
ganizacijas sėkmingai tegalėsime išvystyti. Įiįau mintija apie darbininkų 

Be vienybės ir organizacijoms nesiseks, i padėti, kurie nori, kad dar- 
Del to visos organizacijos ir draugijos tuojau , bininkai jaustųsi laimingesni, 
privalo dėtis prie A. L, K. Federacijos. Į iškelia sumanymų, kad dar- 

Stipriniriias mūsų organizuotojo veikimo, j bininkai už darbų butų apmo 
tai svarbiausias naujųjų metų darbas. : Raini ne savaitės arba dienos

---------- . : Į pagrindais, bet ' iTietų pagrin-
|du. Tas reškia, jie nori, kad 
darbininkam!* darbai butų už- 

Kolegijai tikrinti ne iš savaitės į savai
tę arba iš dienos į dienų, bet

Jie nėra blogesni už anuos pir 
muosius. Jie taip pat turi gy
venti ir darbas jiems turi būt 
ar vienaip ar kitaip užtikrin
tas.

Nuolatinis darbas pramonė
se yra šalies gerbūviui, pa-

1929* m. Amerikos lietuvių Veikiu^ at- 
arvdępu buvo neblogi. Kai kuriose išeivijos gy
venimo srityse nemažia pažanga padarytai. 
Lietuviai katalikai gali pasididžiuoti kelio
mis naujai pastatytomis bažnyčiomis ir mo- 
kykloinis, dvasiniu žnionių sustiprėjimu.. Lab
darybės- srity ir-gi gana daug nuveikta. Jei 
imsime tik; ©hieagos lietuvius katalikus, pas
tebėsime, kad jie keliolikų tūkstančių savųjų 
šelpimui yra išleidę, o be to ir gražų ūki nu- 
srpivfeov ant kuri© savo laiku bus statoma 
našlaičių ir senelių prieglaudos, kurios mums 
būtimi yra reikalingos.

Darbo šiais meteis bus daug.
Pirmose eilėse stovi Lietuvių 

rūmai statyti, Vytauto 500 metų mirties su- 
l kaktuvės, Maldininkų kelionė Romon ir dau į,į& metų į metus, 

gybė kitų. į Įęa{* SUpranxa darbininko
Nieks šiandien neabejoja, kad bernaičių padėtį, tas žino, kad šiandie- 

kolegija mums yra reikalinga. Mes jų .turime, |uįnė tvarka, kada darbinin- 

Irgo
lai yra užsimoję kolegijai tinkamus namus 
statyti. Kada? Į tų klausimų patys privalo
me atsakyti. Mes siūlome statyti šiais metais.' ti, jei jis nežino nei dienos 
O statyti tikrai galėsime,, jei kiekvienas lietu-' nei valandos, kada gali būt iš 
vis, norįs, kad Amerikos lietuviai nemirtų 1 darbo paliuosuotas. Šiandie 
tautine mirtimi, tuojau savo dalį prie to šven-!jįs dirba, gal rytoj jam bus

tiū taip ipaža ten vietos, .kac 
negalima pasitenkiųti. Tltfai

Įstojus neužtikrinta^, yra 
nm- ivlera blogiausių. Kaip darbi

ninkas gali jaustis, kaip gali 
jis atsakomingai darbų atlik-

grindas. Tas kiekvienam ži 
noma. Įmoninkai į šį reikalą 
daugiausia įvelti. Nuolatinis jsitenkinti. 
darbas užtikrina pirkimo ir 
pardavimo jėgų. Kada ši jėga 
veikia, gerbūvis užtikrinta?.
Nuolatinio darbo laiku minios 
turi pinigų. Tada krautuvės 
pilnos žnionių Daug visko per 
karna. Ir negali būt gražes
nio gerbuvo vaizdo, kaip 
kad šis. Jo dugne atspindi 

dar- 
-Tas

darbas užtikrintas.
Nuolatiniu darbininkų dar

bu turi susirūpinti visa šalis, 
ypač šalies adminstracija ii 
Kongresas. Šis pastarasis 
'daug kų gali atlikti darbinin-

nuolatinis darbininkams 
bas visose pramonėse.

D. C.

DARBO PADĖTIS ILLINOIS 
VALSTYBĖJE.

Illinois valstybės darbo de
partamento statistikų biuras 
atranda, kad Chicagos dis
trikte (rajone) iš dirbtuvių 
nedaug darbininkų atleista 
gruodžio mėnesiu. Gi lapkri
čio mėnesiu dirbtuvėse dirbę 
nemažesnis darbininkų skai
čius, kaip spalių mėnesiu.

Nežiūrint to, pažymi biu 
už darbi

to reikalo pridės. Kun. dr. J. Navickas, ko- (atsakytas
legijos direktorius, rimtai tam darbui vado- į (
vauja. ' i

darbus. ikų gerovės ir laimės užtik

Praėjusius metus reikia vadinti Lietuvių 
radio metais; Tuo žvilgsniu pasižymėjo Chi
cagos lietuviai, kurie per keletu mėnesių ruo- iė regntiari.w lietuvių dainų ir muzikos pro
gramų*. Diensaštis “Draugo”, susitaręs su

! 1 J'.' ■IL2.’! "f gyjgggg1

nsumt istohua.

sloga, jei jis neturi užtikrinto
Ir mes jokiu būdu negalėsime atsilikti 'sau darbo. Susirūpinimas apie* 

nuo savo brolių Lietuvoje atatinkamai ne-'rytoj„ j0 vį>s^ energijų su- 
paminėję Vytauto Didžiojo mirties sukaktu-'drasko į skutus,
vių. Šia darbas bus didelis ir svarbus. I Toh kitaip. butlĮ> jei 5tai

D kur dar kiti, nenumatyti darbai ir rei- kiekvienų metų pradžioje dar- 
kalai, kurių, be abejo, atsiras daugybė. Tat, bininkui butų patiektas už- 
mūsų nuoširdžiausias linkėjimas -
dirbti ir dirbti, o tada neabejotinai savo tik- lūs jis nereikalauja bijoti pa-į Iš Detroito pareina zmni. 
slo- atsieksime. liuosavimo, jei atatinkamai ir ikad automobilių gamyba žy*

rinimui. Tik visuomenė turi 
Tai didžiausia da rbininkui Į iškelti' reikalavimus.

Grūdas.

MAŽAI DARBO AUTOMO
BILIŲ PRAMONĖJE.

ras, darbininkams 
išmokamos sumos yra suma
žėjusio,s. Iš to išeina tas ai 
kitas: arba darbininkų skai 
čius dirbtuvėse nupuolęs ariu 
daugeliui darbininkų užmo 

;kesniai sumažinti. Darbo de 
'partamento biuras apie tai 
nieko-nepraneša.

-------- i-------  Į Yra šaltas oras, pareiškia

Automobilių pramonėje' dar- biuras, tad į Chicagų ir į ki
bus Nauji Metai atrado daug . tus miestus bedarbiu supludi- 

dirbti, tikrinimas, kad jis ištisus me-jnusilpusius. mas yra didelis. Iš įvairią
valstybės dalių ir iš toliau ' 
Chicagų atvyksta vis daugiau

žmonių, kurie tikisi čia dar
bo gauti. Bet tik mažumai pa
sitaiko šį-tų laimėti.

Lapkričio mėnesiu darbai 
dirbtuvėse sumažėję vienu 
nuošimčiu ir daugiau miestuo
se Aurora, Moline ir Quincy, 
gi daugiau dešimties nuošim
čių Cicero ir Decatur. Bet štai 
Danville vienu nuošimčių dar 
bai padidėję.

Į ukius darbininkų reikala- 
niai visai nykūs, kadangi žie
mos laiku nėra kas veikti, 
kada lapkričio mėnesiu su 
Romais visiškai apsidirbama.

Prie Vieškelių darbai žie
mos laiku irgi nutraukti ir 
vješkelių darbininkai, suplū
dę į miestus^ dar daugiam pa
didina nedarbu.

Valstybė ir įvairios pra
monė;; gamina įvairiems dide
liems darbams pradėti progra
mas. Bet tie planuojami dar
bai, matyt bus pradėti tik ko
vo mėnesiu ar balandžio, kada 
pradės aušti pavasaris ir ka
lia nebus didelių šalčių ir 
sniego.

Darbo departamento biuras 
pripažįsta, kad Illinois vals
tybėje nedarbas kai kad ir 
visoj šaly yra didelis. Bet šis 
nedarbas nepavojingas, nes 
tai laikinas (sezoninis). Bū
tent, metai į melus žiemos pra

(Tųsa nno 3 pust)
=T.3g-

(Tųsajr
PrimiUMiias buvo, matomai, padalytas 

kabineto antrašu, tačiau, dauguma dargi 
nežmojo, kaa ten sėdi. Ėmė skambėti 'pei
liai ir šakutės, suskambėjo stikliukai ir 
stiklai. Aš nesuklydau: sargas, su kuriuo 
aš atsisėdau šalia, pirmiausiai ėmė siekti 
pūstų butelį ir prisipylė stikliukų, mato
mai, paruoštų portveinui arba kokiam 
Bprs silpnesniam vynui, tokiais stiklui 
Bais laike didelio šalčio pirma vaišinda
vo vežikus, laukiančius prie restorano du
rių ponų.

Kad nenupulčiau mano kaimyno aky
se, aš- prisipyliau tokį pat indų, išgėriau 

trejetų minučių negalėjau atsikvošėti. 
Apžiūrint toi mane įilomavęs svečias tuo
jau pat pripylė po antrų. Dabar aš jau 
pradėjau gudrauti, ir kaip tiktai jis nu
sisuko puaiųali dubenį su silkėmis, aš 
laimi vikriai išliejau savo stikliukų po 
aicolmiu, taip pat vikriai paatečiau jį. 
•tgai ir sų didvyriška išw«1a tariau
b&rgui:

— Elie, bet taiimta pasilieki nuo 
- kompanijos!

— Juk negalima be užkandžio, nesk 
rūpink, temsta, aš tamstų tuojau pavy

siu...
Ir jis suvertė į burnų antrų, paskui,

! negaišindamas laiko, pripylė ir po trečių.
. Bet pirma, negu išgerti jį, iš pagrindų 
' užsiėmė puikiais Maskvos baltučiais ir 
1 traškėjusiomis jam ant dantų devynakė- 
imis (minagoinis). Man pavyko padaryti 

suiktyhę i® su trečiu stikliukiu, o į ketvir
tų aš prisipyliau gryniausio Vandens.

Sargas beveik nepasidarė girtas, bent 
nedaugiau, kaip aš pu vieno, ir, kaip aš 

. iv laukiam pus i darė daug kalbesnis ir, 
matomai, buvo linkęs nugriuisti ateiinini- 

i iriuose. Norėdamas prisitaikyti prie jo,
( aš,, sų liūdesiu balse paklausiau:

— Ar tamsta savo gyvenime pergy
venai kų nors mistiško?

( — PergyVenau, — trumpai atsakė
jis ir paprašė man perduoti butelį su a- 
lum,. bet tuo laiku smogė už mūsų nu
garų kams tįs nuo šampano, ir laikiodis 
lėtai pradu,jo mušti dvyli kų Pasivėlavusi 
kambarinė vos suspėjo pripilti bokalus. y

Visi pradėju daužtis stiklais, sveikindami 
vienas kitų, ir linkėti išsipildymo “gra
žių, kap laumės juosta, troškimų”...

Po šampano bokalo sargas ne be ma
lonumo išsausino- butelį alaus ir pasidarė 
dar malonesnis.

“Na, dabar laikas pradėti savo in
terviu”, — pamaniau aš, ponioms lei
dus užsirūkiau papirosų ir, kaip galimu 
švelniau, tariau, kreipdamasi į kaimynų:

— Štai, tamsta teikeis pasakyti, kati 
tamstos praeitame gyvenime buvo daug 
mistiško, aš pats sieloje okultistas, ir vi
sa nauja iš tos srities mane įdomauja. 
Prašau tamstų, kaip žmogų išmintingų ir 
daug niačiusįr paridhPyti kai kuriais epi
zodais ir įspūdžiais, kurie pasiliko tam
stos stebėtinai skaisčioje atmintyje... Mū
sų karta jau' nebeturės ir negali turėti 
tokios praeities.

Aš stengiausi išsireikšti kalba parda
vėjo, norinčio parodyti, kad ir jis moka 
palaikyti “taurų pasikalbėjimų”. Man© 
įžengiamas žodis patiko sorgui, bet .jis 
nesiskubino, išgėrė dar butelį alaus, pa
sitaisė kmfklaryšį ir pradėjot:

— Jeigu aš nebūčiau buvęs kvailas

jaunystėje, tai vargu bau būčiau pirmų 
kartų teisėtai vedęs, todėl aš per meilę 
ir nebaigiau mokyklos, o čia mirė mano 
gimdytojos, ir šaltiniai gyvenimui, gali
ma pasakyti, nupuolė, o jos gimdytojai, 
—1 ir jis numojo galva į pusę sėdėjusios 
kitame skobnies gale žmonos, — taip, tai 
jos gimdytojai, sakau, turėjo kai kuria 
smulkmenų prekybą, ir kaip jis laikė ma 
ne žmogum sa apsišvietimu, todėl aš vis 
tiktai iš antros klasės išėjau, tai pradėjo 
kviesti į save. Ir kai kuo ten, pinigais, 
arba netinkamu švarku stengėsi suteik
ti -pagailiu. Paskui pamutė, kad aš žmo
gus sąžiniškas ir su galva, ir pastatė ma
ne prie kasos, — žinoma, tuomet aš jau 
buvau, kaip reikia, apsirengęs, ir kadan
gi aš nenorėjau išeiti iš sankrovos, tai pa
dariau Petro Barborai pasiūlyrnd ir ga
vau sutikimą. Tais pačiais metais jos gini 
dytojas staiga iš Dievo valios pasimirė, 
ir aš jiasidariau šeimininkas. Bet kaip aš 
labai tikėjau likimu, tai neapdrnudžiau 
savo judomoj© turto. Mano prekybų iA 
auga,, ir visi mane gerbė; kvietė kartais 
į save dargi soboro protoieriejus, taip 
išgerti arbatikčs, pakalbėti apie politikų

ir buvo man jau dvidešimt septyni me
tai nuo gimimo ir trejetas vaikučių pas 
mus, ka, visą mūsų miestų ištiko, galima 
pasakyti nelaimė — didžiulis gaisras, ir 

i ųš nustojau ne tiktai sankrovos, bet dar
gi ir namuko, kurį taip pat gavau nuo 
jos gimdytojo. Sutaupų mes jokių neturė
jome, ir teko man žūti. Bet 'pagelbėjo tė
vas protoierejus, tuo laiku kapinių sargo 
valiausi ja buvo neužimta ir laikinai ė,jo 
tas pareigas buvęs zakristijonas Stepo
nus, žmogus, galima pasakyti, mažamoks
lis rr bendrai neapsišvietęs, ir todėl .jam 
sa pinigiška atskaitomybe ne visa gerai 
būdavo, nors jis ir nevogdavo. Bet ka
dangi tėvas protoieriejus - žinojo, kad aš 
pats, galima pasakyti, buhalterius ir ve
džiau dalelę atskaitomybę, tai ir pasiū
lė man tų vakansijų. Suprantate tamstos: 
namukas iš penkių kambarių, o šeštus 
kontora, aplink medžiai, gėlė#> paukščiai 
čiulba, negyvėliai tyliai guli savo ka
puose, ir kiekvienų dienų tris, o tai ir 
penkiuo naujus numirėliukus, — vienu 
žodžiu, dausos ant žemės.

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas Vis tai, mat, sakoma var

dan artvmo meilės, kuri iš 
musų “draugų” net per akis 
varva.

bininkai”, tolau skaitome: 
“Dainininkų — vyrų ir mo
terų — geriausi balsai bus iš
rinkti ir sėkmingi artistai pa
sirodys naujuose kalbančiuose 
pa vokaluose. ” “Better Busi
ness” Biuras pasiuntė kelis

užmokėjimų. Kuomet pas jų mas buvo įdėtas į laikraščius
nuvyko agentas ji jam pra- labai mažuose miesteliuose.

mato, nieks nežino”. Moteiys Elnio ragai sveria iki 40 
nieko nesuprato. Čigonai iŠ- svarų.

Senų metų pabaigoj iš at
statyto Chicagos lietuviškų 

' komunistų ofiso išėjo “baisus 
‘anauncmentas’ ”, po kuriuo 
pasirašęs K. Valonis. Jis lie
pia jūsų iki grabo lentos pro
fesoriui prašyti Dievo (Die
vo vardų jis rašo mažųja rai
de, žnočijas, nemoka gramati
kos — prof. Kamp.), kad 
greičiau pasiskubintų pas sa
ve pasiimti pirma negu tas 
laikas ateis; arba, aiškiau, 
pirma negu “antikristai” iš 
Maskvos Cbicagon “atsimu- 

tfins”. Tada patys ofiso vedė
jai pirmieji “atrunys” pas 
mane ir, atstatę revolverius,
lieps pasiimti “ševelų” ir sau f Jungtuvės neįvyko, 
duobę ant “jardo” išsikasti. | (“M. L.”).

Nuostabios jungtuvės.
Nesenai Sevilos bažnyčioje 

įvyko toks atsitikimas. Prie 
altoriaus stovi jaunieji. Kuni
gas klausia: “Izabela, ar pri
žadi mylėti ir būti ištikima 
Chuanui” (taip ispaniškai va
dinasi Jonas) ? — “Ne”, ši 
atsakė. Kunigas nustebo, pas
kiau kreipėsi i vyriškį. Šis 
ir-gi atsako: “Ne”. “Tokiu 
būdu aš negaliu sujungti jū
sų”.

Staiga visi giminaičiai ap
supo juos ir pradėjo grųsinti. 
Po keliu minučių jaunavedžiai 
vėl stovi prie altoriaus. “Ar 
mylėsi ir būsi ištikima”? — 
“Taip”, atsako jaunoji. “Ar 
mylėsi ir būsi ištikimas”? — 
“Taip!”.

Bet kunigas žinojo koks gy
venimas jų laukia. Jis pasa
kė: “Bet dabar aš sakau ne”.

DARBAS. ŽMONIŲ IŠNAUDOJIMAS.

(Tąsa nuo 2 pusi.) Tautinis “Better Business”
džioje ir žiema nedarbas pa- Biuras, su savo 42 vietiniais
kįla. Bet jis išnyksta išėjus 
pavasariui.

Tas laikinas nedarbas pa
kyla, anot biuro, kada įvai-

skyriais, veda ypatingai aš
trių kovų prieš visokius išnau
dojimus biznyje, ypatingai 
stengiasi sustabdyti neteisin-

rių rūšių darbininkai prade- gus skelbimus laikraščiuose
da kilnotis iš vienų į kitas 
vietas, būtent, kada iš ūkių 
darbininkai vyksta daugiau
sia į miestus, gi iš miešti} — 
į miškus ir kitur.

’ Biuras nurodo, kad tas lai
kinas nedarbas kartais palie
čia kokius keturis nulionus 
ar daugiau darbininkų. Bet 
iš Wasliingtono pduodama,

ir pagerinti pardavinėjimo 
santykius.

Pereitas metais ta organi
zacija gavo net 500,000 už
klausimų nuo visokių žmonių,

savo agentus prašyti darbo.
Tie agentai rado, kad pir
miau turėjo prisirašyti prie. . . . . „... . . ... ... jo, kad tapo sugauta, žadėjo“krutamųjų paveikslų kliu- ’ ,,
bo”. Mokestis buvo $2o j me-

nešė, kad pirkus Sėtų ir to- “Drabužių krautuvė pardavi- 
del priversta parduoti savo mui”. Per. daug-metų žmoge- 
brangaknienis, kad galėtų už
mokėti visus pinigus už Se
rus. Ji nenorinti, kad šėmi 
butų nuo jos atimti.

tus. ; Turėjo imti tam tinka
mų kursų ir tik kuomet baigs 
kursų, galės gauti darbų už 
$50 į savaitę.

Tos kompanijos vardas ne
buvo užregistruotas, kaip įs
tatymai reikalauja, nebuvo už- 
rekorduotas “directory” kny 
goję. Kompanija nuo lengvati
kių lupo po $25.

Kitas skelbimas buvo toks: 
“Amatorių — kalbantiems 
paveikslams ir radio darbui. 
Atvykite pabandyti balsus — 
mokesties nereikalaujama ’ ’.

Kuomet agentas nuvyko, 
rado, kad, toj vietoj gamino 
riešutų— mašinas. Aplikantas 
buvo nuvestas į tam tikrų 
kambarį prie mikrofono. Jis 
turėjo pakalbėti kų nors. 
Trumpu laiku žmogus atėjo 
į kambarį ir jam pasakė, kad 
turi puikų balsų. Kompanija 
reikalavo nuo kiekvieno ap- 
likanto fotografijos ir balso 
užrekordavimo. Ir vyras siun
tė aplikantų į jų tam tikslui 
įsteigtų vietų. Aplikantas tu
rėjo užmokėti už fotografijų, 
už balso rekordų ir dalykas 
buvo baigtas. Didelės, atsa- 
komingos filmų kompanijos 
nežinojo apie šitokias bandy
mo vietas.

Per septyniolikų metų tūla 
newyorkietė pardavinėjo bran 
gius akmenis įdedama skelbi-

lis susitaupęs gražių’ sumų 
pinigų norėjo pradėti kokį 
biznį. Perskaitė tų labai gra
žiai skambantį skelbimų ir 
atvyko į didelį miestų daly
ko ištirti. Viskas jo laukia. 
Jam taip imi tiko krautuvė ir 
jis nuperka. Ir taip žūsta jo 
sunkiai uždirbti pinigai. Jis 
nežinojo, kad apgavikai kaip 

Daugiausia žmonės išnau-Į^jję įain tkslui nupirko ir iš-

ėjo. Seimininkai tik rytojaus 
dienų patyrė, kad kamine ne
bėra mėsos. v

Kuomet moteriškė sužino-

savo
darbelius ir nedėti apgavingų 
skelbimų į laikraščius.

dojami perkant rakandus, 
nes beveik visi laikraščiai pil 
ni skelbimų, kati “moteris ap
leidžia miestų ir priversta par 
duoti viskų, arba priversta 
parduot kų tik naujai įreng
tų apartamentų”. Paprastai 
tos moterys perka pigius ra
kandus, juos pertaiso ir 'par
duoda už du ar tris syk tiek, 
kiek joms kainavo.

Vienas atsitikimas buvo pra 
neštas apie pardavimų dra
bužių krautuvės. Šitas skelbi-

taisė tų krautuvę, vedė biz- 
nelį, pakol pasisekė jiems 
parduoti.

F. L. I. S.

Kaip čigonai mėsų vogė.

Kartų užėjo pas ūkininkų 
du Čigonai. Vienas užlipo ant 
aukšto mėsos vogti, o kitas, 
įėjęs gryčion, ėmė dainuoti: 
“Ei, imki visų, imki visų; im
ki, imki iš kamino, nieks ne-

PERVIRŠIS RŪGŠTIES 
SARGINA - PAŠA

LINK Jį!
Surugę viduriai, nevirškinimas, 

gesai. Tai ženklai, rodantys tik vie
ną. — rūgšties pervirši- Pilvo v,(tū
riai suerzinti. Perviršis rūgšties 
raugina valgi pilve tr viduriuose.

Tą atitaisysi su alkalals. Geriausi 
tam alkalai yra Phillips Milk ot 
Magnesia. Tik paimk šaukštą to ne
kenksmingo, veik be skonio vaisto 
vandens stikle. Veikla tuo}. Viduriai 
atsitaiso. Į penkias minutas pralink
smės!! Rėmuo, gesai, galvos skau
dėjimai, susierzinfmai arba nevirš
kinimas pranyks!

I Pažink Phillips Milk of Magnesia 
ir busi pabaigęs su senais budais. 
Tai malonus būdas — tikras būdas 
apvalyti sistemą; pašalinti rūgšties 
pervirši.

Phillips Milk of Magnesia per 50 
metų buvo standartas pas daktarus. 
25c. ir 50c. buteliai visose aptieko- 
se. Žiūrėk, kad tikrą gautum.

“Milk of Magnesia” buvo Chas. 
H. Phillips Chemical kompanijos 
Suv. Valstijų registruotas vaizbos 
ženklas ir jo plrmtakuno. Chas. H. 
Phillips nuo 1875.

PILNAS EGZAMINAS 
>6.00 TIKTAI 15.00
8PECIALI8TA8 > 

Taigi nenusiminkit, bet eikit
pas tikrą specialistą, ne pas koki 
usfAtyr*1!- Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus Jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pata, po pilno Uegaaml- 
navlmo. Jus sutaupysit laiką ir 
pinigus Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
Jie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų, 

llano Radio — Bcope — RaggC
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškai bakterlologitkaa egzamina
vimas kraujo atidengs man Jūsų 
tikras negeroves, Ir Jeigu aš pa- 
itnalu jus gydyti, tai Jūsų sveikata 
ir gyvumas sugryš Jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
Ilgų skilvio, žarnų. Inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, raumatia- 
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba Jeigu’ turit ko- 

užalsenėjuslą, ialkerėjuslą, 
ohronlfcką ligą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui,
neatldėlloklt neatėlp pas mane. 

DR. J. E. ZAREMBA
■PBC1ALMTAB 

Inėjlmas Rūmas lžlž
»• W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės
Ofisų Valandos: Nuo lž ryto Iki 
i m pietų. Vakarais nuo I Iki T

Madėliomla nuo lž ryto Iki 1 
Į po pietų.

==r=
8=^ 38;

itDRAUGO METINIS

beveik iš visų valstybių kas- 
litrk kapitalą įdėjimus ir apie mus i laikraščius, kad ‘tur
visokius skelbimus laikraš
čiuose. Įvairūs žmonių išnau
dojimo apgavingi taktikai biz-

jog šįmet nesama tokio didelio įnyje buvo sustabdyti, daug 
laikino nedarbo. ; neteisingų skelbimų sustabdy-

Žiurint į darbo padėtį dar
bo departamento biuro akimis 
neatrodo taip daug bloga ta 
padėtis. Bet girdint tūkstan
čių bedarbių nusiskundimus— 
kas kita. Nedarbas didelis ir 
pagelba kol-kas nepramatoma. 
AVashingtone pirm Kalėdų į- 
vyko visa eilė konferencijų 
darbo klausimu. Pramoninkai 
žadėjo bilijonus dolerių išleis
ti įvairiems darbams. Tai vis
kas.

ta ir kelios firmos uždarytos 
dėl dėtų pastangų apgaudinė
ti žmones.

Vienas atsitikimas.
Skelbime “Reikalinga Dar-

Gal po Naujų Metų įvyks 
kokių-nors atmainų. Gal pri
sieis laukti pavasario. Kas 
gali žinoti, kada pramoninkai 
sukels daugiau darbo.

Aguona.

tinga moteriškė priversta par
duoti savo brangųmynus ’ ’. 
Jos vėliausias skelbimas pra
nešė, kad ji turi deimantinį 
žiedų, kurį parduos už žemų 
kainų. Bet reikalavo pilnų

Tomk
Apsisaugokite užsikrė
timo! Gydykite kiek
vienų žaizdų arba įsi- 
brėžimų su šiuo uenuo- 
dijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakte
rijas ir gydo.

LIETUVIU VALANDA
KAS NEDELDIENĮ

Iš Stoties
W. c. F. L. 1230 Kilocycles

Nuo 1 iki 2 po pietų

Iš Stoties
W. H. F. C. 1420 Kilocycles

Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite 
Šiuos Programus Rengia

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

Telefonas Boulevard 4705

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thts Is a Pamous Vlvani Sėt and In- 
clude. fare powder, 11.00; Rouee, 71c, 
Tl.au. Cr.am 11.00, Depllatory ft.00, 
Vaciai Aatrlnrent |1.7», Bath Salt 1.H, 
Toll.t tV.t.r |1.M. P.rfum. tl.lt. Brll- 
llantln. 71c, Skln Whlt.ner 7«e. Totai 
Valu. 111.00. Special prie. »1.»7 for all 
t.n pl.ee to Introduc. thl. Ils..ž

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

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

Bee Van 5BO- 5th Avenae, New York

ĮVYKS —

* a

Sekmadienyje,

Sausio - January

X f * \HO PĮACff FOU
• ’ H * iaon!

Relslng the Family- Ąunt sophl.Stn.ewtui rrunet
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Antanę parapijos prięšmetjflis 
susirinkimas, kurj atidarė 
gerb. klebonas kun. H. Vai
čiūnas. Tame susirinkime nus
tatyta beveik visi darbuotės 
pienai šiems 1930 metalus.

Nutartą statyti 
naują namą.

Paskirta diena 
piknikui; jis įvyks 
želio, Bergmans darže, Rįver- 
side, III.

Nutarta šįmet rengti bązą- 
rą, kuris turės prasidėti pas
kutinį nedėldienį rugpiučįo, t. 
y. 29 d. ir tęsis visą mėnesį 
trečiadieniais, šeštadieniąis ir 
sekmadieniais.

Parapijos metinė vakarienė 
turės įvykti paskutinį nedėl
dienį prieš adventą, t. y. 
lapkričio 23 d.

LIETUVIAI AMERIKOJE 

CICERO, m.

taip-gi ir bazaro knygutės, tė norį pasiiii 
kaip ir seniau po 10 dol. kny- vaikučiai lošia 
gutė. Tai bus ant parapijom} , X Gruodžio 
valios: kurie nenorės eiti į parapijos sve 
bazarą, tie galės užsimokėti 6v. Grigaliaus 
po 10 dol. už knygutę. Tuo tas, po vadov 
bus išvengta užinetinėjimų. Alondeikos. Mt 

Rinkta parapijos komitetas. Ii didžiuotis 
Atsisakius kaikurieins se- šauną chorą, 1 
niems, darinkta 5 nauji, du liaus choras, 
irateko ir iš bulvariškių, ku- bažnyčioj©, ša 
rie daug prie parapijos prisi- ir koncerte, su 
deda. Komiteto štabas ir šį žią dainelią. 1 
met didelis. Visą pavardės ir p. ČJiapus, 1 
bus paskelbtos po metinio su- keletą gražią 
sirinkimo. rytojai liko dc

X Gerb. klebonas pranešė, P- ^iapui. 
kad netrukus Gliicagos lietu- X Paskutin 
viai turės savo daržą pikni- ^08 buvo 
kams ir nereikės mokėti sve- aukos b 
timiems už daržus. stotis AJJ j

X Per Kalėdas parapijos £erK kun. 
svetainėje buvo puikus teat- kad praleista, 
ras, kurį sulošė mokyklos vai- auka GI dol. 
kučiai, pasidarbavus sesu- ===== 
tėms mokytojoms. Žmonią bu- Mūsą krašte 
vo pilna svetainė. Matomai, kia per tūksta

jttk kas link statymo sese
rims naujo namo, kad visos 
draugijos stengtus sukelti 

Radio Stotis AJJ. tikslui fondą, rengtą va-
X Sausio 5 ir b d. p. J. K. karus ir ktas pramogas tam 

Milius atvyks į Cicero su ju- pačiam tikslui.
dailiaisiais paveikslais iš Lie- Toliau gerb. klebęnąs pata- 
tuvos. Taigi tais vakarais Lie- rė draugijoms dažniau dąJ.y- 
tuva bus Ciceroj. Norėdami (vauti bendroje Komunijoj, y- 
savo tėvynę pamatyti, mulo-‘ patingai vyrą draugijas, o 
nėkit ateiti į parapijos sve- prie to, kac|a ateina Šv. Ka
tilinę sausio 5 d., 7 vai. va-'zįmiero diena, reikės ją ap
karę. Čia bus rodoma tie pa- vaikščioti pavyzdingai, Pa
veikslai. Visi jausitės kaip žvelkit, — sakė klebonas, — 
Lietuvoje. į svetimtaučius, airius, kaip

X Gruodžio 22 d. įvyko jie gražiai apvaikščioja, 
Kat. Federacijos 12 skyriaus pav., Šv. Patriko dįeną, ar- 
susi rink imas, į kurį atsilankė ba kitas šventes”, 
skaitlingas būrys atstovą iš Be to ragino draugijas pla- 
draugiją, taip-gi dalyvavo tinti katalikišką spaudą, 
gerb. kleb. kun. II. Vaičiūnas Susirinkimas putąrė su- 
ir gerb. kun. P. Karalius. Per- rengti vakarą Lietuvos ne
skaityta du sus-mu nutarimai; priklausomybės paminėjimui, 
vienas iš knygos, o kitas iš 16 d. vasario. Tam išrinkta 
lapelio. Abu liko vienbalsiai komisija: A. Janušauskas, A. 
priimti, bet susirinkimas pa- Valančius, K. Žilvitis ir Ona 
lOteiįiį, kad nutarimai būtų Rflšinskienė.
yiliZmet surašomi į knygą. x Gruodžio 28 d. pp. Sriu- 

Iššąąkti visų draugiją at- namuose buvo Labdarių 3 
stovai it išduota raportai, ku- i<UOpOS metinis knygų per žiu- 
įie liko priimti. Toliau gerb. rgjįmftS, į§ ko pasirodė, kąd 
klebonas gyrė visus nuveiktus j^bdariy 3 kuopa dar yr.,
,bedeiacijos darbus praeitais tortinga ir galės daug pavar 
j metais, kurių buvo labai gelių sušelpti. Pramatoma 

mtojus ir juos į labai daug. 3 kuopos nei kokia kit#
(Bus daugiau) l Tąipgi atsišaukė į vi^ąs dr- kuona “nesubitins”. Kviečia,

seserį uis

javus,
darbą

JAUNIMAS STATO GYVĄ 
PAMINKLĄ VYTAUTUI 

DIDŽIAJAM UŽSIPRE

NUMERUODAMAS.

US1S

Tikroji priežastis
c

yra ta, kad Sovietų Rusijoj 
jau nebegalima pasidarė to
liau gyventi, ypač ūkininkam.;, j 
Tai kiekvienas ją sako ir duo į 
da rimtų įrodymų. j

Vienės 20 ha žemės ūkini n- j 
kas iš Ukrainos duoda tokį 
vaizdą:

— Šiemet prikūliau 600 pū
dų javų, kurių pūdas kaiuoja 
po 1 rub. 28 kap. Jei parduo
čiau visus javus, gaučiau a- 
pie 800 rub. Nalogų uždėjo 
523 rub., samoobloženija (ap- 
sidėjimo mok.) 75% — apie 
400 rub., obligacijų (paskola) 
turėjau pirkti 125 rub., drau
dimai 100 rub., koperatyvo 
įnašas 25 rub. Taigi, vien 1110- 
kesniui dukart daugiau išne
ša, negu duoda ūkis.

Bėga žmonės iš Ukrainos, 
Krymo, Sibiro

nupasakoja panašų
vaizdą.

Ilgiau teko išsikalbėti su 
buvusiu koperatyvo darbinin 
ku. Jis sako, kad į darbinin
kus truputį geriau žiūrima, 
negu į ūkininkus, kurių didžiu 
111a vadinama buožėmis — 
kulaki.

Ūkininkų klasifikacija
tokia: kas neturi nieko — nei 
katės, nei marškinių — bied- 
nota, — neturėlis; kas turi 
nedaugiau vienos karvės ir ar 
klio — sredniak — vidutinis, 
o kas truputį daugiau — ku- 
ląk.

Taigi, kaip jie patys sako, 
per Kauną važiavo kulaki ir 
geriausiai pasiturį.
Kaip gi tie kulaki atrodo?
Geriausiu jų aprėdalas tai 

kąsdieninis nutrušęs drabužis. 
Visi jie, kaip parinkta, iš
blyškę; nė vieno veido nete
ko matyli ružavo: pageltę, iš
blyškę, išdžiuvę; jauni — pa
senę; vaikai sunykę.

Ūkininkas iš Sibiro
]>asakoja, kad jų kaimas iš 
150 ūkią turi 20 uk., kurie tu
ri po 2 arkliu ir i*» vieną kar
vę, 55 uk. turi vieną urk- 
lį, o 75 ūkininkai neturi nei 
karvės, nei arklio.

Žodžiu eina proletarizaeija 
(biedninimas). Kas turėjo 2 
arklių “perveda” ant vieno. 
Tuomi norima priversti ūki-

SAUSIO MENESIO
“Pavasaris” jaunuolį — 

lietuvį išauklės doru, kilniu, 
energingu, sąžiningu, narsių, 
ištvermingu.

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

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

Virdulis $1.95

Puikus 8 puodukų ai u mino 

kVirdulis — virimui arba ga

minimui puikios kavos — 

nupiginta nuo (2.95.Puodas už 
pusę. kainos

Visuotinaa 9 puo- 
lelių pasidabruo
tas, elektrinis puo 
das — kartu su 
cukrine, grietinės 
puodeliu ir taca
— už pusę kainos
— kol jų bus 
$43.25.

Prosas 32.45
3 svarų Brinoees 
elektrinis PFpsas. 
tinkąmiausias ke
lionei, žalio ena- 
maUo, [■nupiginta 
|3.45.

LAIKAS INVESTUOTI
Metinis Lempų Išpardavimas 

25% iki 33 ir 1 Trečd. % 
Nupigintos

Prieš mus visus dabar stovi nauji 1930 
metai. Dauguma iš mus pasiryžo per naujuo
sius metus daugiau taupyti ir investuoti iš
mintingai.

Išmintingiems investuotojams šis bankas 
siūlo naujus Pirmųjų Morgičių Real Estate 
Auksinius Bonus ir Morgičius, kurie neša 6 
nuošimčius. Tie investmentai prieinami vi
siems ir jei jus norite, tai galite pirkti mažais 
savaitiniais arba mėnesiniais išmokėjimais.

Nauja knygelė su aprašymais apie tuos 
investmentus, ką tik išleista. Tik atsiųsk mu
lus savo vardą ir adresą ir mes mielai ją pa- 
siųsme.

ir visi

Virš šimto lempų ranka išdailytų, gališko Iš
dirbinio. buvo po $30 — dabar po $18.75. Pui
kios Rembrandt lempos, šilko uždangalai w 
$18. Ranka dekoruotas stiklo* stojamos Jempoa 
(vertos $21.75) dabar $1$. Didelis paslrinkinąa* 
spalvų. Braziliško onikso žibintuvai nupiginti. 
Keletas puikių alabasterio figūrų vfcgii pigiai. 
Kitokių lempų kainos nupigintos.

Kai kurie skausmų, laiko būtinų.

Šaltį jie leidžia “perslrgimui.”
Jie laukia, kad galvos skausmas ‘‘pereitų.”
Jei serga neuralgija ar neuritu. jie pasitiki ge

riau jaustis sekantį rytų.
Tuom gi tarpu jie kenčia bereikalingą, skausmą. 

Bereikalingą dėlto, kad yra antidotas.
Bayer Aspirin visada greitai pagelbsti nuo visokių 
skausmų, kuriuos mes sykį turėdavom perkęsti. 
Jei skausmas nesiliauja, ataiklauąk sąvo daktaro 
jo prežastios.

Jus išvengsit daug skausmų lr nesmagumų pet 
daugumų vartojimų Bayer Asplrįn. Apsaugoje lave 

pirkdamas tikrus. Bayer yra sniegus. Visada tas 
pats. Visose aptiekose.

Mokėk Su Mėnesiniais šviesos Mokesčiais 
» PATOGIOS /

contntoivWBALn edisonHdDECTBIC SKOPS
7$ W. Adams Sk—Visi Tel. Randolph 1200, Looal $«■ 1

1562 Hroodwąy ąggų g Ąshi-,,y av. 852 West 68 gk2618 MUuaukee avė. ‘ * * $$50 R •2pd St.
3985 W. Midison St. tS® ®°' bt*,c **• 1U16 S. jfįjhiį 

Apla va Ketvergais lr Subatos vakarais Ikt 9:80 vai. 
Perkalitieittb ant Išmulo-sčio rofcnojpnta ui atgabenimų. 
DUODAME FEDERALIUS KUPONUS

ilLIN 1K/VV MMa U/YIU
A TRUST COMPANY

lllOWtst35& Street 
ASUteBonk • • ’ • A Clearing Home Bank

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600RAVIMI ASPIRIN
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticacldestcr Salicyllcacld
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mautu- riau nutyli. Spauda, tas ga
lingas mūsų laiku įrankis, 
greitu laiko žmonių tarpe tie
sai skleisti, dalžaiai spėlioji
mus, sumetimus, arba tiesiog 
melų žmonėms paduoda. Ne
garbingas darbas! “Naujie
nose” iš gruodžio 26 d. koks 

aprašydamas

— Geroji žmonelė, taiii da- 
baar jau vaadinasi kilogra
mas, — aiškina pardavėjas.

— Aha, kilogramas. Gerai

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

.atidarė antrą ofisą (su Dr. La ura i - 
duokit du SVarU kilogramo. člu — viršuj Belakto-Rakščl o aptle- 
_ • ,. i ;kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd.Pagaliau, ar man ne vistiek, j valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 

bet tik aš turėsiu kuo sūdyt

i Rea. Tel. Mldway BUS

i DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241 
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliais 

lr Ketvergais vakare

ARAI

Kalėdų. įspūdžiai.
r

Visų Šventų parapijos baž
nyčioje Kalėdos šįmet buvo 
gan įspūdingos. Seserys Ka- 
zimierietės puikiai įrengė Bet-
Jėjų, vargon. S. Rakauskas su tai raporteris, 
orkestru ir choru dailiai at- nesenai įnirusio Drungilo lai- 
liko muzikalų pamaldų dalį dotuves, sako, kad bažnytinis 
ir žmonių dėlto susirinko la- patarnavimas kainavęs šimtų 
bai daug, daugiau kaip per-1 dolerių. Jei gerbiamas rapor- 
nai. Bernelių Mišios buvo teris butų pakalbėjęs su p.

Negali atsikvėpti.

Elgeta, skundės praeiviams, 
jog visų dienų nevalgus ir

prašė išmaldos.
— Kodėl nedirbi, jog esi į

sveikas — subarė viens pra-1 ieivis.
Kad dirbčiau, tai man . Gydytojas ir Chirurgas 

dar labiau norėtųsi valgy ti— ' g ga IIALSTED STREET >

Prospect 103(1, ______________________
Senas ofisas toj pačioj vietoj: Į

4601 So. Ashland Ave. Valandos: nuo Ofiso Tel. Vlrginia 0030 
0 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Ave. Tel. Pros
pect 1830. Nedėtomis tik pagal su
tartj.

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Steivart 8191

DR. IL BARTON

Rezidencijos: Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Namų Ofisus 3413 Franklin Blvd. 
Voj.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.

penktų vai. Nors šiuo laiku 
daugelis nedirba, tačiau ko
lekta buvo didesnė negu per
nai. Kun. Kleb. J. Paškausko

Drungiliene, tai nebūtų reikė
jų neteisingų sumetimų, spė
liojimų rašyti, negarbingo ra- 
porteriaus vardų įsigyti ir ki-

paraginti ir patys suprasdami tus suvedžioti. Bažnytinis pa-
reikalų kuogreičiausiai nusi
kratyti skolų naštos susirin
ku žmonės sumetė 1,015 dol.

tarnavimas, kaip teko sužino
ti, kainavo tiktai $35.00. Koks 
tokių spėliojimų tikslas, mu-

aukų. Žmonių dosnumas, reiš- ms labai gerai žinoma. Nevel 
kia, didėja. Tuojau atmokėta tui sakoma: cliarta non eru-
1,100 dol. skolos. Šiais metais 
išviso skolų sumažinta 6,400 f 
dol. Dar liko 14,400 dol. Per 
dvejus metus jos nebtuiėsime.

Vakaras.
Š. m. gr. 29 d. Vytauto ka

talikiškas dramos klubas 
(neteisinga rašyt “kliubas”) 
iš Brighton Parko mūsų sve
tainėj puikiai palinksmino su
sirinkusių publikų. Vaidino 
du veikalu: “Vagis” — dra
mų, ir komedijų — “Tarnas 
įpainiojo”. Klubui vadovau
ja p. J. Kareivų, kuris buvo 
p. Vaičkaus parašytas, kad 
jam išvažiuojant, jis tęstų jo 
pradėtų scenos darbų toliau. 
Trupėj yra gabių vaidylų ir 
jašuių, pradedančių; Senesnie
ji, žinoma, įpratę ir geriau 
viskų atliko; jaunesnieji gi 
kiek silpniau. Tačiau viskas 
išėjo gan gerai ir, bevaidi-

uescit (popera neturi gėdos).

Draugija šv. Petro ir Povi
lą rengia balių su šokiais sau
sio 5d., Strumilo svetainėj 
158 E. 107 St. ir Indiana ave., 
7:30 vai. vakare. Visi kvie
čiami atsilankyti į šį balių, 
nes bus dovanos už šokius— 
lietuviškus ir amerikoniškus 
$10.00.

Komitetas.

J .

5
4

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

Ofise Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA

Telefonas Boulevard 1333

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; S Iki 13, 1 Iki S 

dieną, lr 6:80 Iki 3:33 vakare

4608 S. ASHLAND AVE. 
Netoli 46th Street Chicago. m.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Wustern Avenue 

Tel. Prospect 1013 
Rezidencija 3359 So. Leavitt BL 

Tel. Canal 3339
Valandos: 3-4 po pietų lr 7-9 ▼. ▼. 

Nedelioj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Vlctory 3637

OC. lr Rea Tel. Hemlock 3374

DR. J. P. POŠKA
3183 S. HALSTBD STREET 
Antraa ofisas lr Rezidencija 

• 50 4 S. ARTESIAN AVE.
Oflao Vai. Nuo 9-12 rytate: nuo 7-3 
vak. Antro OC. Vai.: Kuo 8-6 po 
plet: Utarn. lr Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal autarlma.

Tel. Canal 6764 Republic 8463

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE MĖNESINĮ MOKSLO, 
BLAIVYBĖS IR SVEIKA

TOS LAIKRAŠTĮ

f ‘SARGYBA”

Oflao lr Rea. Tel. Boulevard. 5911

DR. A. J. BERTASH i
3464 SO. HALSTED STREEl 

Ofiso valandos nuo I Iki 3 po 
pietų lr 8 Iki 8 vai. vakare 

Res. 3301 S. WALJJVCE STREET

OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI

4193 ARCHER AVE.
į Valandos: prieš pietus pagal sutartį 
' Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

Ofiso Tel. Vlctory 6898 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH

DETROIT, MICH.
Lietuvos Vyčių 102 kuopos 

vakaras.
Vakaras įvyko sekmadieny, 

gruodžio 29 ,d., Lietuvių sve
tainėje. Vakaras buvo gan 
linksmais ir pavyko. Žmonių 
buvo pilnutėlė svetainė.

Vaidinimas įvyko 5:30 va- 
nant “Tarnas įpainiojo”, pu- J^hdų vakaro. Veikalas kuo- 
blika galėjo iš širdies pasi
juokti. P. J. Kareiva turi la

gražiausia įsejo.
L. V. choras, vedamas tik 

bai gerų sceninių gabumų ir .purvykusio iš Lietuvos art. J.
jam gerai sekasi netik žodžiais 
savo mintis, jausmus reikšti, 
bet ir Veido mimika, akimis. 
Neištarus žodžių, jau galima 
iš veido išraiškos pasakyti, kų

‘ ‘ Sargyba ’ ’ duoda populia
rių straipsnių iš įvairių mok
slo sričių, supažindina skaity
tojus su naujaisiais mokslo 
laimėjimais ir išradiamis.

‘ ‘ Sargyba ’ ’ plačiai rašo

sveikatos klausiniais, pataria, 
kaip apsisaugoti nuo įvairių 
ligų, kaip pačiam susirgus pa
sigydyti pailginti gyvenimų...

‘‘Sargyba.’* kovoja su įvai
riomis dvasios negaliomis ir 
gyvenimo nenormalumais, k. 
a. bedievybe, girtavimu, iš
tvirkimu ir t. t.

Ališausko, visus sužavėjo sa
vo naujom dainelėm.

Po veikalo ir dainų — pra
sidėjo šokiai, kurio ėjo abe
jose svetainėse: vienoje šokta

jis mušto, galvoja. Be vaidini- j lietuviški, o antroje — ame- 
mų buvo ir dainų, dialogų, rikoniški. Publika patenkinta 
Reikia trupei pdėkoti už at- mOsų jaunuolių vakaru, 
silankymų’ ir palinkėti ipasise- Vytis,
kimo kitose kolonijose. Žmo
nės patenkinti.

ji' Hg

Gruodžio 30 d, ilgai sirgu
si pasimirė Izabelė Adomai
tienė. Paskutiniu laiku a. a. 
Izabelę buvo priglaudusi gai
lestinga moteriškė A. Micke
vičienė. Mirė County Hospi- 
tal. Palaidota saus. 2 d.

Gruodžio 21 d. atlikus pa
maldas Visų Šventų puropijos 
bažnyčioj palaidota šv. Kazi
miero kapinėse Ona Filorne- 
nienė (iš namų Zobelaitė). 
Paliko kelerių metų dukrytę. 
Buvo dar jauna moteriškė.

ADVOKATAI Tel. Hemlock 8131

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 SO. 'HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562 
7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčlos

‘ ‘ Sargyboje ’ ’ skaitytojas 
randa įvairių žinių ir apžval
gų iš mokslo, meno, politikos 
ir visuomenės gyvenini!*'1

“Sargybos” kaina; metams 
6 lit., pusei metų — 3 lit., 1 
numeris 15c. Užsieny j dvigu- į 
bai brangiau.

Metiniams skaitytojams duo 
da priedų “Laimės” kalėm 
dorius ir loterijos bilietas.

Adresas:
“Sargybos“ Adm. Kaunas, 

Liaudies Namai.

Atėjusi į krautuvę žmonelę 
prašo: . • * • I

— Duokit man du svaru
druskos.

Praeitų sekmadienį mūsų 
bažnyčioj kun. kleb. J. Paš
kauskas surišo moterystės 
ryšiu p. Juozapų iMUcaitę su 
M. Murcliallo. 81 i ubas buvo 
iškilmingas ir susirinko nema
ža žmonių. Ilgiausių metu!

A. Gorainius.

Nežinat geriau tylėti.
Garbingas žmogus niekuo

met nemeluoja. Kuomet neži
no, arba nenori sakyti, ge-

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTA8

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

3265 S. Halsted Street 
Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12 

Z-ras Ofisas 4191 Archer ave. 
Tel. Lafayette 6820

KAS YRA
AITRUMAS?

Greitam palengvinimui yra pa
tariamas Trinerio Kartuvls Vynas 
kuriame randasi naudinga (kas- 
kara ir kitokios medlkalSs žx>lės, 
lt, kėsnojanti seiyklą ir Kaliforni
jos raudonasis Vynas. Iš to tai 
susideda Trinerio Kartusis Vy
nas.

Per 40 metų Trinerio Kartu
sis Vynas buvo garsus kaipo ge- 
riausias vidurių tonikas. Skaityk 
vieną iš šimtų laiškų, kasdien 
gaunamų: “Cleveland, Ohio, Nov. 
7. 1929. Trinerio Kartus Vynas

Aitrumas apsireiškia per vidų- besąs tuo, kuo sakote esąs. Jis 
rių suirimą, kjlantį dėl atsira- man pašalino aštrų nevirškinimą, 
dimo nuodų žarnose. Nuodai-gl Mano viduriai dabar veikla kuo 
atsiranda viduriams rugstunL geriausia, nesti Jokit) rūgimi) po 
Pas vienus Jis apsireiškia gal- valgio. Drįstu Jį rekomenduoti 
vos skaudėjimu, pas kitus kl- kiekvienam trųbelį turinčiam Vi
tais budais kulp lai Jėgų stimen- dūriuose. Marjorie Mller." 
kėjlntu, nemiega, apetito neteki- Bandyk JĮ šiaudle! Visose ap- 
mu. tiekose.

Bandymo Q V M Į ĮIįUaUlUaJLI Butelis U 1 * R 11
Siųsk Jos. Triner Ca,
1333 So Ashland Ave . Chi- I 
eago. tr gaust sempelį dykai | 

Vardas ....................... .. ............l Ik I 5B“"* ..... vJ.'iMtestar ................. Vals.. .., |

TRINER S
BITTER
WINE

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2435 West 69 Street 
Vai.: 9—13 ryte. 1—4 p. p. 6—9 

v, v. Nedėlioj susitartu.

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

Ofisas 3102 So. Halstel St. Chicago 
arti Slst Street

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

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

^CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų lr valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdleuą nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis ir seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RA-Y

2130 ĮVEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 6793

ofisai: DR. Jį, J. JAVOIŠ
1448 S. 49 CL 2924 Washlngton
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461 : Vai.: 2 iki 5 po piety, 7 Iki 9 vak.

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

Tek Kenwood 5107
(John Bagdziunas Borden) Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 

ADVOKATAS i nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
105 W. Adams St. Rm. 2117 šventadienio ir ketvirtadienio

Telepbooe Randolph C727

2151 W. 22-Alt. 6 iki 9 vak.

JOHN B. BORDEN
t

TelephMte Roosevelt 9090 
■antie: 8 11d • ryte Tel. Repnb. 9000

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

- 2221 W^i.22nd Street 

Arti Leavitt Street 
Telefono Canai 2552

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

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas tr Chirurgas

REZIDENCIJA 
4729 W. 13 PI. 
Tel. Cicero 8888

NedėliomlB
Susitarus

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartį
OPTEMITRISTAI

DENTISTAI
Tel. Lafayette 3315.

i DR. K. NURKAITIS
Examlnuoju akis lr prirenku akinius

2045 WEST 35th ST.
Nuo 9 iš ryto Iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. A. J. DIKSELIS
DENTISTAS

Ofisas: 4603 S. ASHLAND AVE. 
Tel. Blvd. 9459

Vai.; 9-12 prieš piet: 3-8:30 v. v. 
Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA AVE. 

Tel. Lafalette 4484 
Val.: 12-3 vai. kasdien

Office Boulevard 7043

JOSEPH J. GRISK
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS 

4631 S. Ashland Ave. (2 lubos)
Telef. Boulevard 2 800

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockwcll Street 

Telef. Republic 9723

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4646. So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampas Michigan Ave. 

Tel. Pullman 595a lr 6377

Miesto Ofise Pagal Sutartį: 
127 N. Dearborn Street

Rooma 928 lr 935 
Tel. S'rėnklin 4177

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą kurta 

esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 

į mo, skaudamą aklų karštį. Atitai 
sau kreivas akis, nulmu cataractua. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
12 pa pietų.

4712 S. ASHLAND AVE.

Tel. Boulevard 7589

Telephone Central 6928

F. W, GHERNAUCKAS
ADVOKATAS

184 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 9:29 Iki 6 vai. vak. 
ocal Office: 1900 So. Union Ave.

Tel. Roosėvelt 3718 
▼et nuo t Iki 9 vai. vak.

25 METU PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Canal 6223

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt BL)

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

Office: 4459 S. California Ave.
Nedėlioję pagal sutartj

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 32nd Street 

Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6233I
l Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republio 7896 
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 v. T.

Nedėlioj: 10 — 13 ryto

Tel. Canal 9267 Ree. Prospect 9869

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1831 SOUTH HALSTED R.

Rezidencija 6600 S. Arteslan Ave. 
Valandos. 11 ryto Ild S po pietį}

6 Iki 8:39 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Ave.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
Valu ryto nuo 10—12 nuo 3—4 po

plotų: 7—8:3e vakaro 
Nedėllomls lt Iki 13

TELEFONAS U1DVVAY 2388

Tel. Boulevard 1401

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

3343 SO. HALSTED STREET

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

Valandos: Nuo 2 — 4 o. a
T—9 vakare

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

ADVOKATAS

3112 South Halsted Street • 6
Tel. Victory 2394 

Chicago, III.

, DR. HERZMAN
16 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per St 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas lr akušeris.

Gydo staigias lr chroniška* 11- 
gasvyrų, moterų tr valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokiu* 
elektros prletatsua

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

____________________________ 1025 WEST 18 STREET
, VALANDOS: Nuo 18 — 11 pietų |> 

Boulevard 7689 nuo 8 Iki 7:80 vai. vakara
Re>. Hemlock 7691 Tel. ofiso Canal 2119 Rea Ho. Chore

2238. arba Randolph <808.

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Ekspertą* tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 BL 9 aukštas 

Pastebėklt mano iškaba*
Valandos nuo 9:19 ryto Iki 9:84 va
karo. Seredomis nuo 9:38 Iki II v. 

ryta. Nedėllomls nėra ekirtų 
valandų. Rorim 8.
Phoao Oaaal 6118

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

<712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 8 ryto Iki S vakaro

Phone Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DENTISTft 

X-Ray
3137 S. CICERO. AV. CICERO. ILL. 
Valandos: 9-12 A. M. 1-8. 7-8 P. M. 

Trečiadiena pagal tutarhna

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 

Tel. Yarda 0994

RealdencIJos Tel. Pieša MM
VAIANDO8:

Nuo 10 Iki 13 dieną.
Nuo 1 iki S po platų.
Nuo 7 iki 9 vakara 
Nedėl. nuo 10 Iki 13 dlen^
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GRABORIAI: CHICAGOJE

■

DRAUGAS

PRANEŠIMAS linkėjimus visiems. Komitetų < Pirmadiėnyje buvo laikomi 
■ parapi jonai 21 gatvėje

Penktadienis, Sausis 3 1930

S. D. LACHAWIGZ NETIKiTA PUOTA.

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laidotu

vėse kuopiglausia. Rei 
kale meldžiu atslftau k- 
tl. o mano darbu busi
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 
Arba 2516

2314 W. 2Srd Place 
Chicago, III.

\
Simpatiškas — 
Mandagus — 

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: '
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 Ii 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfleld Avenue 
SKYRIUS

1414 So. 43 Ct. Cicero 
Tel. Cicero T794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

Marąuette Park. — Naujų 
Metų dienų per sumų para
pijos choras, vadovaujant p. 
Janušauskui, puikiai giedojo 
“ Peter ’s” iii D” mišias. įs
pūdingų pamokslų sakė gerb. 
pralotas Macejauskas, nesenai 
atvykęs iš Lietuvos.

Po pamaldų visas choras pa 
kviestas sueiti į svetainę, kur 
visus stebino stalai baltai už
dengti ir visokiais valgiais ap 
krauti.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street

Kampan 46tn Ir Paulina Sta 
Tel. Blvd. 5203

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpattfl- 
kal, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų 
dykai.

J. F. KADŽIUS
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lfi- 
dlrbyetės.

OFJSAa
003 VVest 18 St. 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 3233
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc. 

Koplyčia Dykai
MO West 18th Street

Canal 3161 ______

Phone Bonlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
rtsuomet sąžiningos Ir 
nebrangus, nes netavL 
me išlaidų užlaikymui 
•kyrlų.

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Aubnrn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

Po kalių minučių įėjo gerb. 
dvasiškiai: pralotas Macejaus 
kas, kun. kleb. Baltutis, kun. 
Jnsevičius ir kiti svečiai: Vi
leišienė, Vilniaus našlaičių at
stovė, “Draugo” red. L. Ši- 

Įmutis ir parapijos komitetas.
Choras, vadovaujant p. Ja

nušauskas, užtraukė “Ilgiau
sių Metų”. Po pietų sekė kal
bos ir linkėjimai. Pralotas 
linkėjo didžiausių sėkmių kle
bonui, choro vedėjui, žodžiu 
visiems, o labiausia gėrėjosi 
choro giedojimu.

Toliaus kun. Baltutis reiškė 
linkėjimus svečiams, choro 
ved,. Janušauskui taip pat cho 
rui ir parapijos komitetui.

Toliau p. Vileišienė linkėjo 
geriausių, sėkmių visiems, o 
ypatingai išgyrė musų chorų. 
Sakė, daugelį parapijų lan
kiau ir chorus giedant girdė
jau, bet šis choras už vis la
biausia patiko. Tai Marąue
tte parapijos choras.

Po jos p. I). Kaminskienė 
taip-gi išreiškė linkėjimus: 
dvasiškiams, svečiams ir vi
siems susirinkusiems.

Gražius linkėjimus sudėjo 
“Draugo” red. L. Šimutis, 
kuris ypatingai pabrėžė cho
ro darbuotę. Jis pareiškė, kad 
mūsų choras neužilgo pagar-

Pirma po Švenčių “Dai
nos” choro repeticija bus šį 
vakarų, sausio 3 d., 8 vai. 
vak., Mark Wliite parko salėj. 
Visi nartai prašomi suvažiuo
ti ir nuuji kandidatai prašomi 
atsilankyti. Po praktikos į- 
vyks trumpas susirinkimas, 
kuriame bus pranešta daug 
svarbių dalykų. Nepamirškite 
suvažiuoti:

Valdyba.

sės Chicagoj, kąipo didžiau
sias ir talentingiausias lietu
vių katalikų choras, jeigu 
tiktai laikysis. Vienybės, mei
lės. Čia kleb. Baltutis pareiš
kė, jog gerb/ svečias pralotas 
turi kokį. tą i “supraizų” iŠ 
Lietuvos. Ir ^tikrųjų, susirin
kusieji tapą*, apdovanoti Šv. 
Teresės medalikeliu. Po to ir 
vėl tęsės linkėjimai: p. Janu
šauskas, choro ved., linkėjo 
visiems ilgiausių ir laimingiau 
siųs metų, Ragino chorų pa
daryti rezoliucijų kad visi 
kaip vienas lankytus į repe
ticijas, kvietė svečius, jeigu 
da viešės Chicagoj, atsilanky
ti į rengiamų koncertų, mu
zikai} liaučpės dainų vakarėlį, 
2 d. sausio.

Baigiantieji puotai, kun. ,Jm 
sevičius ir-gi reiškė širdingus

Metinės Sukaktuvės

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugiškų 
patarnavimų.
Pažajnavlmas 

visose Chica
gos dalyse ir 
prtemleačuoee 
Grabai pigiai 
net už 325. 

OFISAS
8938 South

Halsted St. 
Vlctory 4088- 

88

4494 Bo. RockweU HV 

Virginia 1384

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALZAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORHS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7 53 2

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTOJ AB
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. ModernIL 
ka koplyčia veltui.
8103 S. Halrted 
St. Chicago, 111.

Tel. Vlctory 1118 t

LEONAS KIRŠIS
Mirė sausio 6, 1929, o palai

dotas Sv. Kazimiero kapinėse 
sausio 9 d. Buvo sulaukęs 40 
metų amžiaus, kilęs iŠ Žarėnų 
par.

Atmintinės šv. mišios už a. a. 
Leono sielą. įvyks subatoj, sausio 
4, 1930 8 vai. ryte Aušros Var
tų par. bažnyčioj. Visi a. a. Leo
no giminės, pažįstami ir drau
gai širdingai prašomi atsilanky
ti J minėtas pamaldas ir pasi
melsti už jo sie'ą.

fiį atįnlnlmą daro velionies 
pusbrolis

Juozas Stoekus.

A. t A.

JUOZAPAS
LESNADSKIS

mirė sausio 1 d., 12:01 vai. ry
te, 1930 m., sulaukęs pusę am
žiaus, gimęs Tauragės ap., Kve- 
dalnės par. Paliko dideliame 
nuliudime draugus ir pažįsta
mus. Laidotuvėms rūpinas Ig
nacas Savltskas. Kanas pašar
votas .randasi B. P. Mažeikos 
koplyčlloj, 3319 Auburn Avė.

laidotu vės įvyks subatoj, sau
sio 4 d., 8 vai. ryte iš koply
čios J fiv. Jurgio parapijos baž
nyčia, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lų, o IA ten bus nulydėtas j 
Sv, Kaalmlero kapines.

Visi a. ai. Juozapo Ivanaus
ko giminės, draugai Ir pažįsta
mi esat nuoAlrdžlal kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse Ir su
telkti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
Draugai Ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnaują grab. 
H. P. Mažeika, Tel. Yards 1138

vardu linkėjimus sudėjo Dir
gelis.

Choras reiškia širdi ngiausį 
ačiū kun. kleb. Baltučiui už 
tokių užuojautų, už įvertini
mų musų darbo, už surengimų 
tos puikios puotos. Ačiū šei
mininkėms už taip malonų pa
tarnavimų: p. Tamkutonienei,

į p-lei Tamkutoniutei ir p-loi 
jStogitei. Ačiū ir visiems sve
čiams už atsilankymų.

Mi te, Koresp.

WEST SIDE NAUJIENOS.

21 gatvėje ir 21 
Place, ketvirtadienyje žiemi
nėje pusėje 22 gatvės.

X 1 parapijos metinę apy
skaitų vargonininkas Juozas 
Brazaitis surinko iš vietinių 
prol'esijonalų ir biznierių virš 
50 pagarsinimų. Apyskaita 
greitai bus paruošta spaudai.

West Side. — Aušros Var
tų moterų ir merginų dr-ja ren 
gia .“Bunco Party” sekmadie
ny, sausio 5 d. 1930, parapi
jos salėj 7:30 vai. vak. Visi 
maloniai kviečiami atsilanky
ti.

Komisija.

X Kun. B. Vitkus, Aušros , 
Vartų parapijos vikaras, pe-1 
reitame antradienyje šv. Kry
žiaus ligoninėje pasidavė ton- 
sulų operacijai, kurių padarė 
Dr. Jovaiša.

X Senų metų užbaigos iškil 
mes antradienio vakare Auš
ros Vartų bažnyčioje laike 
patsai klebonas asistencijoje 
diakono J. Šliko ir klieriko J. 
Skrodenio. Apie laiko brangu 
nųj gražių pamokslų

X Visos N. Pr. Šv. P. Ma
rijos sodalieijos lošėjos veika
lo “Patricija” prašomos su
sirinkti šį vakarų 7 vai. pas 
p-lę Radžiūtę, 2222 W. 23 Pi., 

i Iš čia visos bendrai važiuosim 
‘į “Palace” teatrų. Bilietai 
visoms jau nupirkti. Tai bus 
kaip ir atsilyginimas lošė
joms už pasidarbavimų.

SERGA VEIKĖJA.

Town of Lake. — Viena mū 
sų darbščiausių veikėjų p. 

M. Sudeikienė labai sunkiai 
serga po pavojingos operaci
jos, Šv. Kryžiaus ligoninėj,

pasakė. kambarys 307. Pažįstamieji

MILDA
TEATRAS

3140 So. Halsted St.

Ketv., Pėtnyčloj Ir Subatoj

Sausio 2, 3, 4

“BULLDOG DRUMMOND”
Ir komedija “GOLFERS”

naujausio Išradimo
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

misionierius kun. A. Petraus- prašomi atlankyti.

STANISLOVAS
Mirė Sausio 2 d., 1930 m., 3 vai. po pietų 4 metų amžiaus. 
A. a. Stanislovas įfimė Chicagoj, III.

Paliko dideliame nuliūdime motiną Kotriną po tėvais 
Antanaitytę, tėvą Stanislovą, 3 sesutes: Angelą, Matildą 
ir Teresę, tetas, dėdes ir gimines.

Kūnas pašarvotas 5234 So. Sifey Avė.,. Tel. Hemlock 
0653. Laidotuvės įvyks panedėly’, Sausio 6 d., iš namų bus 
atlydėtas Į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pa
žysta,nuis-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Tėvai, Sesutės, Dėdės, Tetos ir Giminės. 
Laidotuvėms patarnauja graborius Lachatvicz. Telefonas 

Roosevelt 2515.

kas.
X Aušros Vartų svetainėje 

Naujų Metų sutiktuvių vaka
ras — “rojus” gražiai pavy
ko ir svetainės apšildymui į- 
taisyti atliko gryno pelno $30.

X Naujų Metų dienoje Auš
ros Vartų bažnyčioje iškil
mingų sumų laike kun. M. Ur
banavičius asistencijoje dia
kono J. Šliko ir klieriko J. 
Skrodenio. Pamokslų sakė kle
bonas linkėdamas visiems pa- į 

rapįjonams, komitetams, mo- i 
kyklai, parapijos chorui, bro-; 
Ii joms ir draugijoms sekmin- j 

gos darbuotės ir gausių Die- Į 
vo malonių.

X Šiandien, 3 d. sausio i 
Maldos Apaštalystės susirin
kimas vakare tuojau po pa
maldų.

X Aušros Vartų -parapijoje 
jau prasidėjo kalėdojimas.

REIKALINGAS vargoni
ninkas. Tinkamiausia, kad at
sirastų žmogus, kurs dirbtų ir 
galėtų vargonininko pareigas 
eiti, nes didelės algos negali
me mokėti.

KUN. GELUMBIS 
1910 E. Falls Street 
Niagara Falls, N. Y.

Lietuvaitė.

Del geriausios rųSiez 
Ir patarnavimo. Saukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olaella Šviežių kiauši- 
alų, sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1189PRANEŠIMAI.

A. "f" A.
PRANCIŠKUS

ADOMAITIS
mirė sausio 1. 1930 m., 11:10 
vai. vak. 45 metų amžiaus. Ki
lo IS Kėdainių Apskričio, Per
naravos Parap. Amerikoje iš
gyveno 34 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Zuzaną, 2 sunu Pran
cišką 18 Ir Stanislovą 15 fn. 
ir 1 dukterį Joaną 11 Ir gi
mines. Buvo narys Sv. Cecilijos 
Vyrų Ir Mot. dr-jos ir talp-gl 
Spanlsh - Ahierlcan War Vete
ran. Bus kareiviškai palaidotas.

Kūnas pašarvotas 1825 Wa- 
bansia. laidotuvės įvyks pir
madieny, sausio 6. IS namų 
8:30 vai. bus atlydėtas į Av. 
Mykolo par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas J Av. Kasimiem ka
pines.

NuoSlrdžIal kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstAmus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Valkai ir Giminės. 

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Lachawicz, Roosevelt 2515

aTa.
JUOZAPAS

LAMSARG1S
Mirė sausio 2, 1930 m. 9:40 v. 
ryta 37 metų amžiaus.

Kilo 1S Tauragės Apskr. fivo 
kSnių parap., Toskučių' kaimo. 
Amerikoje išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Barborą po tėvais Ko- 
zflltę, 2 dukterį Jozefiną 14 m., 
Antolnette’ą 16 mėnesių, sese
rį Agniešką Rač.klenę, 3 Svo- 
gertus Teodorą Račkų, Joną 
Kuzą, Aleksandrą Belsk), tetą 
Marijoną Melžllaitę Ir gimines, 
o Lietuvoje puseseres, dėdes Ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 2508 W. 
40 St.

Latdotuvė* įvyks panedėlyje, 
sausio 4 Iff namų 8 vai. bus 
atlydėtas į Nekalto Prasld. par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Av. Kazimiero kapines 

NuoSlrdžIal kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažystamus 
dalyvauti Šiose laidotuvės*'.

Niiltndę Moteris, Valkai, Se
suo, Svogerlai ir giminės. 
Laidotuvėms patarnauja grab. 

Eudeikis Yards 1741.

IŠSIRENDUOJA ant antro 
augščio 5 kambarių flatas 
kampiniame name. Tinka aku- 
šerkai, daktarui, advokatui, 
beauty parloriui arba šiaip 
šeimynai.

JULIUS SLICKIS 
2150 So. Hoyne Avc. 
Tel. Canal 5529

PARSIDUODA geros rūšies 
grojiklis pianas, elektros švie
sos, benčius ir rolės. Pigiai.

6331 So. Albany
Tel. Republic 10142

Šiandie 
šv.

Jurgio par. salėj įvyks Šv. 
Kazimiero Akademijos 2 sky
rius metinis susirinkimas. Vi
sos narės prašomos sueti, nes 
yra labai daug svarbių rei
kalų apsvarstyti.

Valdyba.

BIZNIS ANT PARDAVIMO
Gerai išgarsyta langų už 

laidų dirbtuvė, pilnai įrengta, j 
parsiduoda. Priežastis — tu-; 
rime kitų biznį. Gali gauti už: 
keletu šimtų dolerių arba iš- 

I mainyti ant automobiliaus. 
(Gera ateitis tinkamam žmo 
gui. Kreiptis į

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

Bridgeportas. —
sausio 3 d. 7:30 vai. vak.

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

PENKTAD. IR ŠEŠTAD.
Sausio 3 ir 4 

“YOUNG N0WHERES ’
Dalyvauja garsus artistas Ri- 
cbard Bartlielmess.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

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

T A X O S.
Norintieji žinoti, kiek kai

nuos jūsų namo ar loto Taxos 
už 1928 metų kreipkitės pas

A. OLSZEWSKĮ 
3241 S. Halsted St. 2nd Floor
Čia gausite pilna informacijų

MARDUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

tukslnių ir sida- 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio, planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago. 
Telefonas HEMLOCK 8888

JVAIRŪS KONTRAKTORIAI

j. S. RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

& Hardvrare Co., dabar perėmė visą 
blsnį į savo rankas Ir duos visose Šio 

Į blsnlo Sakose pirmo* klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Painters 4k Decoratora 
J. S. Ramanclonla, savininkas
3147 So. Halsted Street

Tel. Vlctory 7261

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVE.
Telefonas Hemlock 5526

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

Tel. Boulevard 0214

M. YUSZKA & CO.
TLUMBING & TtEATING 

Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
ju kuogeriausia 

4604 SO PAULINA STREET

MORTGEČIAI-PASKOLOS

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

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

Intemationl Investment 
Corporation

Kapitalas 3500,000 04 
8804 80. KEDZIE AVENUB 

Tel. Lafayette 6788-4716

NESPEKULIUOK!
Pirk pirmus mortgyčius ir 6% mortgyčių bonus 

ant Chicagos real estate.
JOHN OUSKA & CO.

3901 West aeth Street


