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RUMUNIJOS LIBERALAI PAKILS 
PRIEŠ VALSTIEČIŲ VALDŽIĄ

Rusijos Valstiečiai Susilaukia 
Daugiau Priespaudos

MASKVA NORI BALSO KARO LAIVYNU 
KONFERENCIJOJE

LIBERALAI PAKJLA PRIEŠ 
VALSTIEČIUS

VIENNA, Austrija, saus. 

16. — Rumunijoj iškįla nau

jos politinės neramybės.

Buvusis ministerių pirmini

nkas Bratiano, liberalų parti

jos vadas, kreipės į regentn- 

rų reikalaudamas suardyti pa

staraisiais laikais iškilusias 

visoj šaly valstiečiu organiza

cijas.

Jis nurodo, kad valstiečiai 

apsiginklavę ir grųsina gy vuo

jančiai valstybės tvaikai. Ir 

pažymi, kad jei regentūra tuo 

reikalu nieko neatliks, tada 

pati liberalų partija imsis a- 

tatinkamų priemonių valsty

bę apdrausti nuo ginkluotų 

valstiečių gaujų.

Praneša, kad valstiečių pa

rtijos valdžia imasi priemo

nių prieš pačius liberalus, ku

riems rūpi atgauti valstybės 

vairų.

PABLOGĖJO MEKSIKOS 
VALDŽIOS SANTIKIAI 

SU KOMUNISTAIS

MEXICO CITY, saus. 16. 

— Netolimoj praeity, kada 

Meksikos valdžia pakilo per

sekioti Katalikų Bažnyčių, ji 

bendrai dirbo su komunistais.

DAUGIAU VARŽYMŲ IR 
VERGIJOS RUSIJOJE

MASKVA, saus. 16. — So
vietų valdžia iš valstiečių a- 

tėmė javų grūdus. Daugelis 

paliko be duonos. Tie valstie

čiai tad maistui skerdžia da

ug savo galvijų.

Sovietų valdžia tame vals

tiečių žygy' įžiūri kontrre- 

(voliueijų. Sako valstiečiai da

rbuojasi išnaikinti visus gal

vijus, Rusijų palikti be pieno 

produktų ir be mėsos ir nu- 

pnldvti ekonomiškai.

‘ Tad valdžia

I

griežtai už

draudė valstiečiams naikinti 

galvijus ir kiaules. Už neklau

symų kai-kuriais atvejais nu

matoma net mirties bausmė.

MASKVA NORI BALSO 
KARO LAIVYNŲ KON

FERENCIJOJE

LONDONAS, saus. 16. — 

Rusijos sovietų valdžia per 

savo ambasadorių Britanijos 

valdžiai pranešė, kad ji įdo

mauja karo laivynų konfere

ncija. Jai esu labiausia rūpi 

Japonijos ginklavimųsis jnro- 

\je, kadangi Tolimuose Rytuo

se Rusija turinti plačius rei

kalus.

Šiaip taip valdžiai su Baž-' Sako, jei Japonija jūroje 

nyčia susitaikius, komunistai ginkluosis, taip elgtis bflsian- 

jau atsisuko prieš valdžių. Į ti verčiama ir Rusija. Tad 

Maskva juos ragina kovoti va- Maskvai labai norėtųsi gauti 

ldžių ir darbuotis už sovietus, balso konferencijoje.

ŽMOGŽUDYSTES SUO
MIJOJ

IŠNAUJO ATIDAROMAS 
MEKSIKOS KONSU

LIATAS
HELSINKI, saus. Ij6. — 

Praeitais metais Suomijoj at

liktų žmogžudysčių išpuolė

LA RĖDO, Tex., aaus.^ 15. 

Meksikos valdžios išspren- 

kasdien viena, arba, viena kie- Į dimu čia išnaujo atidaromas 

kvienam 10,000 gyventojų. įMeksikos konsuliatas, koks už- 

| darytas, kada kesintasi areš- 

J tuoti buvusį prezidentų Cal- 

< les.

AMERIKOS SU LATVIJA 
SUTARTIS

RYGA, saus. IG. — Čia pa
sirašyta J. Valstybių su F^at-į 
vija arbitražo sutartis.

UŽ TRIJŲ NUŽUDYMĄ 
SARGYBA NEATSAKO

--------------------------------------- r— PROVIDENCE, R. I., saus.

AMERIKONIŠKAM GAR- p5. — Pakraščių sargyba an- 

LAIVY RASTA SVAIGALŲ dai nušovė tris svaigalų šmu-

------------ įgelninkus. Už tai sargyba ne-
NEW YORK, saus. 16. —I patraukta tieson. • 

Amerikoniškam garlaivy A
raerica prohibiciniai ir muiti

nės agentai atliko kratų ir 

rado 1,200 butelių šampano ir 
degtinės. Areštuota du įgulos 

nariu. . /

IVASHINGTON, saus. 16. 

— Šiandie vakare Baltuose 

Rūmuose įvyksta pokylis. Pa

gerbiamas šalies vice prezide

ntai Curtis.

GAISRO KONGRESO RŪMUOSE WASHINGTONE

Andai Kongreso Rūmų vakariniam sparne iškilo gaisras. Sunaikino ir sugadino 
daug dailės darbų. Atvaizduojama, kaip po gaisro darbininkai valo griuvėsius ir nuo
dėgulius.

MAŽA MERGELE UŽSIUVA ir kai-kurių japoniečių vaikų

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
NEŽINAI NEI DIENOS 

NEI VALANDOS...
PASKIRTAS KONSULĄ 

SEKRETORIUM

MISIONIERIAVIMU

SAO PAULO, Brazilija. — 

Čia atsirado viena jauna me

rgelė, kuri palinkusi apašta- 

lvbės darbų dirbti tarp japo

niečių ateivių. Ta mergaitė la

nko katekizmo pamokas Šv. 

Gundisalve bažnyčioje.

Kartų ši mergelė klausė kle 

bono kun. Cuido dėl Toro, Jė

zuito, ar ji galinti atsivesti j 

bažnyčių .japoniečius vaikus, 

kurie yra nekrikštyti.

Apiplėštas apdraudos 
ofisas

Trys plėšikai apiplėšė Me

tropolitan Life Insurance Co. 

ofisų, 5203 AVest 25 gat., Ci

cero. Pagrobė apie 4,000 dole

rių.

Plėšimas atliktas 70-iai age-

tėvus.

Čia ir apylinkėse yra. skai

tlinga japoniečių kolonija. Ta

rp jų sekfningai darbuojasi 

trys kunigai misionieriai. Pa

statydinta japoniečiams ber

niukams Šv. Ksavero kolegi-

J«. Mergaites gi priima. į aa- matant A . huv„ 

vo vedamų kolegijų Švento- • -

sios Šeiirtvlfos Sesei'V?.* ’***' '

Japonijos valdžia nėra prie- Rastas apsvilęs lavonas
šinga savo išeivių atvertimui

Kauniškiai pergyveno šiur

pių vieno lietuvio pramonini

nko dukters mirtį. • Nešertai 

baigusi , teisių fakultetų suda

riusi laimingų šeimos židinį, 

auginanti pusantrų metų sū

nelį, jauna 25 metų moteriš

kė, atvyksta Kalėdų šventėms 

(svečiuotis pas tėvus, švenčia 

savo vardadienį ir gimimo 

dienų, . pašoka, pasilinksmina 

ir vėlai vakare vos užmigus 

pašoksta. nuo staigiai jiajusto 

galvoje skausmo. Per miegus 

manė, kad ji gavo akmeniti j 

1 galvų. Bet tuojau suprato, 

kąd tai bus įvykę kažkas tra

giško smegenyse ir vos spėju

si išsigandusius saviškius at

sisveikinti—miršta. Taip ne

tikėtai baigė savo amžių vos 

pradėjusi gyventi jauna, ma

loni moteriškė. 4 ‘ R. ”

Užsienių reikalų ministeri 
jos valdininkas J. Dovydėną 

paskirtas Lietuvos konsulat 

Daugajiily sekretoriumi I žsb 

nių reikalų ministerijos stipe 

ndininkas J. Kajeckas šioini 

dienomis paskirtas laikinai ei 

ti Lietuvos pasiuntinybės Lo 

ndone sekretoriaus pareigas.

“L. Ž.’

PRIEŠ FAŠISTŲ 
SPAUDĄ

Trijų aukštų namuose, 2_52
katalikybėn. Pažymi, kad ka- go Sanganion ,, ki|o gais

. . ,taIikaia e8a“‘(iem9 K8™” rab. Trečųjam aukSte poltei-
;Klebonas sutiko. Tada jinai, genais Brazilijoje. J. he to, ja atrado ap5Tflnsi A. j. Klor 

• katekizmo painokas bazny-,budistų (pagony) dvasiškiams ]avona ša]e jo revo)v(.

čion atvedė 14 japoniečių vai- draudžia veikimų tarp japo-

kų.

Nuo to laiko japoniečių vai

kų skaičius pamokose pradėjo 

žymiai didėti. Ant galo ta j>a-

ti ,mergelė į pamokas atvedė Jonija.

niečių išeivių.

Spėjama, netolimoj ateity 

skaitlinga japoniečių koloni

ja bus pakeista katalikiška ko

ris. Nežinia ar jis sudegė, ar 

nusišovė, ar kas kitas ji nu

šovė.

‘ZITIEČIŲ KŪČIOS

MOKYTOJŲ PAGELBA 
PAGONŲ ATVERTIME

CAMEROONS, Afrika. — 

Čia misijų dirvoje dirbu Šve

ntosios Dvasios misionieriai 

pripažįsta, kad pagonų atver

time daug pasitarnauja čiagl- 

miai katalikai tikėjimo moky

tojai (katekistai). Sako, be jų 

pagelbos krikščionybėn atver

timai būtų didžiai apsunkinti.

Tikėjimo mokytojai čiagi- 

miai gali li'uosiau prie savų

jų žmonių prieiti, gali jiems 

pasekmingiau tikėjimo tiesas 

išaiškinti. Tuo būdu jienTs te

nka nudirbti sunkiausioji da

rbo dalis.

CHICAGOJE
Bombuota rūbu dirbtuvė
Nežinomi piktadariai sus

progdino bombų ties rūbų (vy- 

, riškų drabužių) dirbtuve, 

5001-18-29 Austin boulv. Keli 

šimtai dol. nuostolių atlikta.

Pirm kelių mėnesių pikta

dariai toj pačioj dirbtuvėj da

ug rūbų sugadino aplieję rū

gštimi.

Dirbtuvės savininkas Bui

ka sako jis atsisakųs įstoti j 

“ Amalgamated Clothing Wo-

e
rkers of America.”

Pavojingai apdegė 
moteriškė

Mrs. Marie Rosalis, 36 m., 

šešių mažų vaikų motina, 913 

Lytie gat., pavojingai apde

gė, sprogus naftai skardinė

je. Naftų susprogdino bežaiz- 

dami jos vaikai. Du vaiku tai- 

pat apsvilo.

Jinai paimta i ligoninę. Va

rgiai pasveiks.

Žuvo daržovių pardavėjas
North Shore & Mihvaukee 

elektrinis • traukinis sudaužė 

trokų su daržovėmis. Žuvo pa

rdavėjas L. S. Fine, 45 m.

LAKŪNU ATRASTU 
NEGYVU

Slaugė paliuosuota
Ajaskrities ligoninėj staiga 

AREŠTUOTA UŽ VAIKŲ ■mirė Mrs. Matilda Cote, 74 m.

NUODIJIMĄ Paaiškėjo, kad slaugė Brader 

' per klaidų įdavė norfinos vie-

NE\Y YORK, saus. IG. — toje kitų vaistų.

Areštuota Miss Pearl Topper, 

27 metų mokytoja. Jinai kal

tinama už norėjimų arseniku 

nunuodinti dešimts vaikų pra

eitų vasarų vienoj stovykloj. 

Tuo būdu norėjusi išlieti pa

giežos stovyklos virėjui, su 

kurinom buvus

Vaikai sirgo, bet pasveiko

Slaugė prisipažino atlikusi 

klaidų. ’ Koronerio teismas jų 

paliuosavo.

NEW YORK, saus. IG. — 

Po kelių dienų ieškojimo vi

sose apylinkėse pagaliau, du 

lakūnu rasta negyvu. Jiedu 

žuvo, kada didelis orlaivis su

sikūlė į medį Connecticut val

stybės vienam miške. Žuvę y- 

ra D. Marra ir W. Kirkpa- 

trick. _

Chicagos mokyklų komisija 
pripažino didelę išlaidų sųma- 
tų šiems metams — 101,786,- 

susipykuai. 408 dol, ko nebūta miesto is
torijoj.

CHICAGO IR APYLIN

KĖM. — Apsiniaukįę, retkar

čiais sniegas, šalčiau. V akar 

ryte žemiausia temperatūra 1£ 

(laipsnių.

Kūčiose dalyvavo per 150 

zitiečių ir svečių. Jos buvo 

surengtos zitiečių salėje, Sei

mo g. Nr. 8 kur galima 300 

svečių stalai 'prirengti Kris

taus gimimo išvakarių agapė- 

je atsilankė garbingi svečiai 

Ekscelencijos Ap. Nuncijus 

Bartoloni ir Kauno Arkivys

kupas J. Skvireckas. Nunci

jus pasakė trumpų prakalbų 

linkėdamas Kristaus gimimo 

šventės proga, kfad šv. Zitos 

Draugija kas dienų vis augtų 

ir didėtų. Ekscelencija Arki

vyskupas Skvireckas palinkė

jo daugiau prie Kristaus pri

sirišti j)agal Jo mokslų gyve

nti, gyventi su Juo vienybėje 

ir meilėje.

Malonų ir (įspūdingų reginį 

sudarė, kaip apsėstus kūčių 

dalyvių stalus apvaikščiojo a- 

plink Aukštieji Svečiai ir su 

kiekvienu laužė plotkųi “R.”

ROMA, saus. 16. — Laik

raštis “Osservatore Romano’ 

aštriais žodžiais kritikuoja i 

talų fašistų spaudų, kuri šal 

tai atsineša j didžiai svarbi? 

pastarųjų Šventojo Tėvo en 

ciklikų jaunimo švietimo klau 

ainiu.

Šventasis Tėvas šiuo speci 

aliu raštu išaiškina Katali 

Bažnyčios nusistatymų vai! 

švietimo atžvilgiu.

Didžiuma italų laikraš.čių 

pie tų enciklikų labai trumy 

paminėjo, kad tuo tarpu ti 

patys laikraščiai Įvairius me 

'jikoBvcrtės dalykus’ 

čiausia skelbia.

“Osservatore Romano” tad 

ir nurodo, kad italams būti

nai reikalinga turėti daugiau 

katalikiškų laikraščhj, daugiau 

katalikiški! organizacijų.

kuopia

MISIONIERIUS NAUDOSIS 
ORLAIVIAIS

SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI

Babtai. Valsčiaus savival

dybės rinkimai praūžė įtemp

tai. Aplenkintame valsčiuje 

valsčiuje “šliaehta” visur 

brflkė savus žmones.

Tarybon susirinko 10 atsto

vų, kurių nemaža dalis len

kuojančių arba drungnam va

ndeny išpraustų. Viršaičio ri

nkimai praėjo netvarkoje, i 

Valsčiaus sekretorius Prane

vičius vienų tarvbininkų gerų 

lietuvį Grajauskų visai posė- 

din nekvietė, nors šis tų pa

čių dienų buvo valsčiuje.

Lietuviai tuo liko įžeisti. Ir 

dėl ko nekvietė? 'Greičiausiai 

norėjo viršaitį turėti sau tin

kamų charakteriu žmogų. Ki

tų išrinkus jis galėsiųs nete

kti Ivietos.

Liko išrinktas Brazaitis.
“R.”

BOSTON, Mass. — Čia pas 

savo namiškius viešįs kun. G. 

H. Woodley, Jėzuitas misio

nierius Alaskoj, pirko nedidį, 

orlaivi (ėroplanų) ir mokina

si vairininkauti.

Pavasarį gręždamas j savo 

misijos plotus Alaskoj sakosi 

imsiųs du orlaiviu. Tas, sako, 

bus naudinga ypač kur tolo

kai greitai pristatyti reikali

ngus vaistus, nes šunimis ve

žti per sniego pusnynus ima 

daug brangaus laiko.

DETROIT, Mich., saus. IG. 

— Anti-Saloon lyga čia turi 

suvažiavimų.

Praneša, Chicagoj pavargė

lių žmonių skaičins smarkiai 

didėja. Svarbiausia to prie. 
žastis, tai nedarbo*.

E. Kortneborn, 27 m., ir Mrs. 

M. Nevvman, 29 m., suimta už 

juodrankiškus žygius.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 109 litų .. $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 13.98 
Italijos 100 lirų 5.23

Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.91
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Kopija Ale.
įdradarblama Ir korespondentams raštų negrą 

neprašoma taJ padaryti Ir neprlatundtama tam 
Miklų. ' >'

tori ne priima — nuo ll:*t Iki 1I:M ral

elblmų kainos prisiunčiamos pareikši aru*

sekančiai dienai priimami jjį | 

vaL po piet - ■

Kol Lenkija nepakeis savo imperialisti

nės politikos, kol ji neatitaisvs Lietuvai ir 

eitoms kaimyninėms valstybėms skriaudas, 

tol apie jokių Pabaltas Sąjungų, į kurių ir 

Lenkija Įeitų, ir kalbos negali būti. Tat, bū

tų labai svarbu, jei Amerikos spauda Lenki

jai nors kurtų atvirai primintų pasitraukti iŠ 

Vilniaus ir nekliudyti Pabubės sąjungai, kuri 

būtinai yra reikalinga. Toks Amerikos spau

dos priminimas tikrai teigiamai galėtų atsi

liepti į Pabaltės santykius.

KINIJOS NELAIMĖ.

“DRAUGAS
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, szcept Bnnday.
tŪBSCRIPTIONSi One Tear — fl.M, Mx Montk, 

Three lfonths — »«••. Onk Montk — TBn 
rope — One l’ear — |7.M, Blz Monthp — |4.M<
t — .•»«.
Advkttlslng ln “DRAUGAS*' brlnga bert
Advertlslng rates on application.

IRAU GAS” 2334 So. Oakley Avė., Chioago.

DIENOS KLAUSIMAI I

ĮTARIMAS PABALTĖS VALSTYBĖMS.

Cliicago Daily Tribūne viename iš savo 

dailiųjų straipsnių pataria Pabaltus vaisty

tais: Suomijai, Lietuvai, Latvijai, Estijai 

eiti į geresnius santykius, o gal net į sa- 

Įfigą su didesnėms valstybėms — Lenkija ir 

redija. Esu gyventi be artimesnių ryšių yra 

tvojinga. Pavojus esųs iš Rusijos bolševikų, 

irie pastaruoju laiku labai daug nemalonu- 

ų ir skriaudų pridarė Kinijai. Turint tokį 

aurų kaimynų, kuris daro įvairias intrigas ir 

■šasi į savo kaimynų vidaus reikalus, Pa
kitęs valstybės būtinai turinčios sudaryti' 

Sidrą apsigynimo frontų. Ex-amerikiečiai, 

rių gana daug gyvenų Pabaltės valstybėse, 

dėtų padėti sudaryti apsigynimo federaci-

panašių Amerikos Jungtinėms Valstybėms.

Tenkįa pasidžiaugti tud faktu, Amerikos 

anda, rūpinasi Pabaltės tgčslfliėiiifi, kad

Kinija tikrai virto nelaimių kraštu. Su

irutės vidaus politikoje, naminiai karai, bol

ševikų puolimas ir intrygo gyventojus be ga- Į 

lo įvargino. Bet ir to ne gana. Užėjo badas, i 

įnuo .kurio milijonai žmonių jau mirė ir niilijo- i 
nai miršta. Išrodo, kad be pašalinės pašalpos * 

sunku bus išsisukti. Ir Jungtinių Valstybių'

• ir kitų kraštų šelpimo organizacijos turės sa- į 

yo gailestingų rankų į baisų vargų pateku- i 

šiems kiniečiams ištiesti. Nuo to šelpimo dar

bo neturėtų atsilikti nė Rusijos bolševikai, 

kurie savo intrygomis Kinijos nelaimės padi

dino. Vietoj pilti pinigus žalingai propagan

dai, bent šiek tiek turėtų pasirūpinti badau

jančių šelpimu.

MUSŲ JAUNIMO TALKA.

ŠV. PTTRO IR POVILO PAR. PRADŽIOS MOKYKLA GRĄND RAPIDS MlOH.

se, yra dvejopas tikybinis 

ir tautiniu. Tikybinė progra- 

įno dalis atliekama bažnyčio

je, tautinė gi — salėje. Baž 

nyčioje atliekamos pamaldos 

už Lietuvos laisvės kovoto

jus. Pasakomas pamokslas, 

kuriame apibudinamas didžio

jo Vytauto asmuo sekančiomis 

temomis: “Vytautas katalikų 

tikėjimo platintojas Lietuvo

je”, “Vytautas Lietuvos baž

nyčių statytojas”, “Vytauto 

pagarba it' ištikimybė Kris

taus Vietininkui”, ir t. t.

Salėje galima suruošti kon

certas, prakalbos ir įvairūs pa 

marginimai, vaizduojantieji 

mums prakilniųjų Vytauto as

menybe. Kur tra galimybės, 

būtų gera suruošti Dainos 

Šventė ir iškilmingos vaikš

tynės miesto gatvėmis.

Kunigų Vienybės Seimas.
Nauji metai — naujas dar- tro valdyba pramatė visus 

bas. Kaip kitos eentralinės or- svarbiausius mūsų šių dienų 

ganizacijos, taip ir pati žy- klausimus ir tinkamai visa 

miausioji musų visuomenėje 'paruošė. Nepraleista nė ma-

J— Kunigų Vienybė — laiko žiausių teknikinių smulkmenų.

Kaip jubiliejų ruošti.

L. Vyčių organizacija paskelbė naujų na-jke š. in. sausio 8 dienų. Svar- 

rių talkų (vajų). “Vytis” apie tai praneša: biausis seimo uždavinys buvo

“Sausio 16 d. pradedama naujų narių nustatyti šių metų visuome- 

pfirašymo vajus. Jis baigiama -mūsų organi-1 nįnes darbuotei uroaraina. 

zacijos globėjo šv. Kazimiero dienoje, kovo 4 Seimas prasidėjo 10 valan- 
d. Jau dvi svarbios dovanos daugiausia na- • ryte ir baigėsi 6 valandų 

rių prirašančioms kuopoms yra skelbiamos, vakare

Bus ir daugiau dovanų teikiama. Bet jau šį- stovų iš įvairių Vienybės aps 

met turėtų kuopas skatinti į vajų stoti ne 

vien šios dovanos; šįmet kuopos savo ižde pa

silieka dalį savo narių duoklių. Nariai moka 

duoklės po $3.00 už metus laiko, o kuopa Cen-

savo metinį seimų New \^r--j Pasėdžių s alėje nutraukta sei

mo dalyvių fotografija. 

Vytauto jubiliejus.
Atlikę visus formalumus 

dalyviai pradėjo svarstyti pa 

eiliui * dienotvarkės punktus. 

Visu pirmiausia buvo aptarti 

Dalyvavo apie 30 at-įkai kurie pačios Kunigų Vie

nybės* organizacinio pobūdžio

kričių. Centro valdybos pirmu klausimai. Svarbiausia klau- 

ninkas kun. K. Vasys atidarė sinias buvo Lietuvos Didžiojo 

posėdį. Sukalbėta malda. Su- Kunigaikščio Vytauto jubilie-

Kiekviehas dvasios Vadas 

savo parapijoje sušaukia vi

sų jojo žinioje esamų draugi

jų bei centraliniu orgabizacijų 

kuopų sUsirinkilūus^ kuriuose 

išrenkami atstovai į bendrų 

jubiliejaus komitetų. Kuriose 

parapijose gyvuoja Federaci

jos skyriai arba Katalikiškų: 

Draugijų Sųryšys, tai jie ii. 

atlieka šitų priruošiamųjį dar

bų.

Įvairių draugijų atstovų 
komitetas išrenka savo valdv

Vytauto Fondas.
Kadangi Vytauto asmuo lie

tuvių tautai yra nemarus, ne- 

atatiktų musų dvasiai palik

ti tų jubiliejų kaip kokių stai

ga sužibėjusių ir vėl greitai 

Užgesusių žvaigždę musų išei

vijoje. Tasai jubiliejus neturi 

Užsibaigti vienomis iškilmė

mis. Jisai turi amžinai palikti 

savo pėdsakus išeivijos istori

joje. Amerikos lietuviai turi 

būtinai pas sftve atžymėti di

džiojo Vytauto atmintį. Todėl 

Kunigi) Vienybės seimas ir

bų arba vykdomų jį jubiliejau- i nutaria įsteigti “Vytauto Fon- 

komitetų, kuris, viet. Dvasios dų” šelpti neturtingus moks

t ru i siunčia tik $2.00; vienas doleris ($1.00) 

JįĮęka kuopusi ižde. Kjpk KuOfia gaus n; 

įfūrie ntokės savo'duokles peri visų metfį 
i rupi jų išsilaikymas, Vienybė ir t. t. Tai > $ųopa gaus dolerių savo iždui.

Prie Vajaus bus priskaitomi tik tie 

riai, kurie užsimokės už visų metų.

Gi kitas dalykas, mūsų organizacija yra 

tam, kad lietuvių katalikų jaunimas į jų bū

tų traukiamas, ten lavinamas protiniai, pra

tinamas prie visuomeninio darbo, auklėjamas 

tautinėj dvasioj, stipimainas tikėjime. Čia to 

dėl vfa kaip ir pareiga prirašyti jaunimų prie 

šios organizacijos.”

Linkime gražaus pasisekimo!

ra nemaža moralinė toms valstybėms para- 

įa ir akstinas ištikro rimčiau Į savo ateitį 

urėti ir greičiau šalinti kliūtis, kurios truk- 

o Pabaltės Valstybėms artimesniais ryšiais 

bsirišti;

Kiek yra žinoma, Tribūno keliamas klau- 

itnas tose valstybėse yra aktualus. Daug apie 

i yra rašoma ir kalbama, tačiau nedaug ką 

raktiško tepdaroma. Ant kelii. tam susiarti- 

iluui stovi imperialistinė Lenkija, kuri daug 

votiinų žemių turi užgrobusi, kurios politi

ni taip dideli yra intrigantai, kaip ir patys 

KJlSevikai. Ne tik su Lenkija jokios galimy

bės nėra susitarti dėl sudarymo bendro apsi

gynimo fronto, bet nėra galima ir su kitoms 

ralstybčms, nes lenkų intrygos prie to nelei- 

Ūla. Sakysime, kad i f Lietuva. Ji net su sau' 

gimininga Latvija negali arčiau susirišti, nes 

tetikai savo intrygomis tam kelių užkerta.

K— 

Michajil’as JurjeviČ’as Lermontovas.
i • *

- MUSŲ LAIKŲ KARŽYGĖ

(Tųsa)

K
“— Mase! — sušuko Azamatas pa

siutime, ir vaiko durtuvo (kalavijo) ge- 

ežis sužvangėjo į šarvus. Stipri ranka jį 

nustūmė šalin ir jis taip susidaužė į pinu- 

Sius, kad pinučiai susiūbavo.

“— Bus paguodos! — pamaniau aš, 

moliau į arklidę, pasižabojau mūsų ark

lus ir išvedžiau juos Į užpakalinį kiemų, 

’d dviejų minučių jau saklėje buvo baisus 

riukšnms. Štai kas utistiko: Azamatas į- 

mgo ten perplėštu bešmetu, sakydamas, 

aul Kazbičas norėjo jį papiaut. Visi sn

ūdo, stvėrėsi šautuvų — ir prasidėjo pa-'

IV e • . • • » B /
uodą. Kauksmas, triukšmas, šūviai; tik 

tai Kazbičas jau buvo raitas ir sukinėjosi 

arp minios gatvėje, kaip biesas, švaisty

damasis kardu. “Blogas dalykas — sve

timoj puotoj pagirios — tariuu aš Grigo

rijui Aleksnndrovičui, pagrobęs jį už ran- 

los: — ar negeriau mįuins kuogrtfiČlausia 

iainešdinti.” d

mv

Brooklyno laisvamanių laikraštis prane

ša, kad iš SLA nominacijų, komisijos balsams 

skaityti, patirta, kad Brooklyrto Sargybos Ko

miteto išstatyti kandidatai į SLA Centrų, gau

ta daugumų balsų.

18 to galima spėti, kad ir rinkimuose li- 

baralai nugalės besiveržiančius į Šus-mo cer- 

tro vaidybą' komunistus.

si rinkusius pasveikino pa t

sai kun. Pirmininkas ir cen

tro sekretorius kun. A. Pet

raitis. JT

Prezidiumas ir dienotvarkė.
Renkama seimo Valdyba. Iš

rinkti kun. J. Ambotas pirmi

ninku, kun. J. ŠVagždys pava

duotoju ir kun. J. Karalius se

kretorium. Įvairiems įneši

mams suformuoti ir rezoliuci

joms paruošti išrinkta komi

sija, j kurių nuskirti kun. J. 

Koncevičius, kun. P. Juras i? 

kun. dr. J. Navickas. Rezoliu

cijų komisija savo referentu 

seime išsirinko kun. J. Kon

cevičių, kuris įvairius nutari

mus formulavo i rezoliucijas.

Seimo pirm. kun. J. Ambo-

jus. Tasai jubiliejus' savaime 

visielns aiškus nesukėlė žy

mių diskusijų. Kadangi kai 

kurios apylinkės jau pradėję 

ruoštis prie kalbamojo jubi

liejaus, tai seimas išklausė į- 

vuirių pranešimų. Didesnioji 

New Yorko apieliukė atsiun

tė net savo atstovų muzikos 

profesorių p, Žilevičių, kuris 

plačiai išdėstė galimybes Dai 

uos Šventės, kurių manoma 

suruošti su aplinkinių chorų 

pagalba New Yorko mieste.

Kunigų Vienybės seimas 

tarė savo reikšmingą žodį, 

užgirdainas visų Dvasios Va

dų pastangas, kurie rūpinasi 

suruošti šitų jubiliejų kuo iš 

kilmingiausia, ir ragindamas

Vado padedamas, ir suruošia 
sulig esamomis galimybėmis 
jubiliejaus šventę.

Apylinkėse, kur esama daug 

ir didelių kolonijų, vietiniai

leivius, lankančius aukštąsias 

katalikiškas mokyklas kaip 

Amerikoje, taip ir Lietuvoje. 

Šiam fondui sudaryti yra 

kviečiami visi Dvasios Va-

vykdomieji komitetai sušau-į dai, padaryti rinkliavas iškil-

kia savo bendrų susirinkimų 

ir išrenka apskrities kOfnitetų 

Šito tai komiteto pareiga yra 

suruošti viename celitralinia-

mių metu bažnyčioje ir salėje; 

čia galima padalyti arba į- 

žanga arba tiesioginė rinklia

va. Šitie tai įvairiose Anieri-

me mieste, vietiniam vykdomų kos lietuvių kolonijose surink-

-—V-

“— Tik palaukit, kuo pasibaigs.

“— Ei jau, tur būt, blogai pasibaigs: 

pus šiuos azijiečius vis taip: prisitraukė 

buzos, ir eina skerdynės.
“Mes sėdome raiti ir išjojome namo.

“— O kų-gi Kazbičas? — nekantriai 

paklausiau aš štabs-kapitonų'.

“ — Lyg kas tokiems žmonėms at

sitinka! — atsakė baigdamas stiklinę ar

batos. — Juk išspruko!

“— Ir nesužeistas? — paklausiau aš.

“ — O Dievas jį žino! Plėšikai ga

jūs! Mačiau aš kai kuriuos darbe, pavyz

džiui, jis visas subadytas, kaip rėtis, dur

tuvais, o vis mosuoja kalaviju!

Štabskapitonas, kiek laiko tylėjęs, 

tęsė treptelėjęs į žemę koja:

“Niekuomet neatleisiu sau vienų: 

velnias mane pastūmėjo, atvykus tvirto

vėm viskų papasakoti Grigorijui Aleksati- 

drovičui, kų aš ‘girdėjau tupėdamas už 

tvoros; jis pasijuokė — toks gudrus — 

o pats sugalvojo šį tų.

— D kųgi tuip? Papasukokit, mel

džiu.

“— Na, kų jau daryt! — pradėjau

tas patiekė dalyviams centro įjuos laikytis seimo nustatyto?

taktikos bei nurodyto progra 

mo, kad tasai jubiliejus kun 
sėkmingiausia pavyktų,

■ HHĮniaaimi m>om

valdybos paruoštų dienotvar

kę, kuri buvo tuojau priim
ta. Reikia pastebėti, kad cett-

pasakoti, tai reikia tęsti.

“Gal jx) keturių dienų utjoja Azaiuatas

į tvirtovę. Kaip paprastai, jis užėjo pas 

Grigorijų Aleksandrčovičų, kuris jį vi

suomet penėjo skanėsiais. Aš irgi buvau 

ten. Prasidėjo kalba apie arklius, ir Pe- 

čorinas pradėjo girti Kazbičo arklį: jau 

toks jisai gyvas, gražus, lyg stirna, — 

na, tiesiog, anot jo žodžių, tokio ir visam 

pasauly nėra!

“Sužibo totoriuko ukutės, o Pečori- 

nas lyg nė nepastebi; aš imsiu kalbėt apie 

kų kitų, o jis, žiūrėk, tuojau numuš kal

bų uplink Kazbičo arklį. Ši istorja tęs

davosi kaskart, kada tik atjodavo Azama

tas. Tris savaites vėliau pradėjau paste

bėti, kad Azamatas bųla ir džiūsta, kaip 

būna iš meilės romanuose. Kas per dy- 

vas...

“Štai matote, jau aš paskiau sužino

jau visų tų šposų: Grigorijus Aleksandrovi 

čas tiek jį įerzino, kad fiors mesk į van

denį! Kartų Ifiik jam ir pasakyk:

“— Matau, AZamate, kad tau bai- 

I etai patiko tas arklys, o matysi tu jį — 

kaip savo pakaušį. Na, sakyk, kų tu ati

jam komitetui vadovaujant 

bendrų visų apylinkės lietu

vių šventę.

Laikas nenuskirtas. Pagei

daujama, kad tos šventės įvai

riose kolonijose vyktų ne vie

na ir ta pačia diena. Šiuo at

veju yra galimybės, kad at

vyks svečių, kaip kur ir gana 

skaitlingai, iš kaimyniškų ko

lonijų, ir tuomi padidins ir pa

įvairins vietines Iškilmes.

ti pinigai ir sudarys “Vytau

to Fondo” geležini kapitalų. 

Tam fondui globoti visi aps

kričiai nusklrs vienų savo at

stovų ir Kunigų Vienybė, ku

rios priežiūroje esamose baž

nyčiose ir salėse tos aukos bus 

renkamos :— 3 atstovus, vi

suomet Kunigų Vienybės cen
tro pirmininkui esant ir ‘‘Vy

tauto Fondo” pirmininku.

(Rus datlgiaU)

4 ĮHII .

Dvejopos iškilmės. ! — Geriausi papirosų dirbė-
Šventės programas, kaip į jai rankomis per dienų pa-

kolonijose, taip ir apskričiuo įdirba 2,500 štukų.

duotum tam, kas tau ji dovanotų..,.

‘4— Viskų, kų jis nori! — atsakė A- 

zamatas.

“— Tokiu būdu aš tau jį gausiu, tik

tai su sųlvga... Prisiek, kad tu išpildysi 

jų,-,

“— Prisiekiu... Prisiek ir tu.

“— Gerai. Prisiekiu, tu valdysi ur- 

4dį; tiktai už jį tu man turi atiduoti se

serį Belų: Karagezas bus kalymu (Mokes

tis už jaunųjų nuotakų).) Tikiuos, mainus 

tau patogus.

* “Azamatas tylėjo.
“— Nenori? Na, kaip sau nori! Aš 

maniau, kad tu vyras, o tu dar kūdikis: 

anksti tau jodinėt raitam...

“Azamatas užsidegė.

“— O mano tėvas? — tarė jis.

“— Lyg jis niekuomet neišvažiuoja?

“— Tiesa... —

“— Sutinki?..

“— Sutinku, — sušnabždėjo Azama

tas, išbalęs, kaip mirtis. — Kuomet gi?

“— Pirmų kart kaip Kazbičas atjos 

čionais; jis prisižadėjo atvaryt dešimtį

aginų; likusis — mano dalykas. Žiūrėk 

gi, Azaniate!

“Štai jie ir sumanė tų darbų... tiesų 

sakant, negerų darbų. Aš paskui pasakiau 

tai Pečorinui, betgi man jis tik atsakė, 

kati laukinė čerkesiukė turi būti laimin

ga, turėdama tokį meilų vyrų, kaip jis, 

nes jisai vis tiktai jos vyras, o kad Kaz

bičas — mušeika, kurį reikėjo nubausti. 

Patys spręskite kųgi aš galėjdu atsakyti 

prieš tai ?... Bet tuo laiku aš nieko neži

nojau apie jų pokalbį. Štai kartų atjojo 

Kazbičas ir klausia, ar nereikalinga avi

nų ir medaus; aš liepiau ntvest jam kita 

dienų.

“— Azamate! — tarė Grigorijus Alek 

sandrovičus, — Rytoj Karagesas mano 
rankose; jei šiųnakt Bėla nebus čionais, 

tai nematysi tu žirgo..,

“— Gerai! — tarė Azamatas ir nu

jojo aūlan.

(Bus daugiau)
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Milijonus Žavėjusieji iš K Y Vi Radio 
Stoties Dainininkai Dainuos

DRAUGO- METINIAME
Nuo kairės dešinėn pusėn sėdi: K. Jančaras, Kun. J. Lip

kus, Klebonas, A. Martinaitis. Nuo kairės dešinėn pusėn stovi: 

A. Grigaitis; J. Matulaitis, K. l^orenca.

ffl

LABDARYBĖS SKYRIUS
LABDARIŲ VAJUS. je, sausio 12 d., Šv. Mykolo 

par. salėje įvyko Lahdaringo-

IŠVAŽIAVIMAS Į LABDA
RIŲ ŪKĮ — BIRŽELIO

8 D.

Antradienio vakare, Aušros 

Vartų par. mokyklos kamba

ry, įvyko Labdaringosios Są

jungos eentro išrinktosios pik 

niko komisijos susirinkimas, 

karo tikslą, taipgi gražiai pa- kuriame nutarta išvažiavimą 

kalbėjo apie labdarybę. Sesu- į labdarių farmą laikyti birže
lių išmokintas vaikučių cho- H° ® d.

ras gražiai padainavo keletą Nutarta tam tikslui atspaus- 

gražių dainelių, kurioms a- dinti 2,000 tikietų, už kuriuos 

komponavo vietos vargoninin- karmoje tą dieną galima bus 

kas p N. Kulys. gauti užkandžiai, šaltakošė,

Praeitame ketvirtadieny ra- į sios Sąjungos 6 kp. vakaras, 

kuris buvo labai įvairus.

Vakarą pradėjo p. A. Bace

vičius, pasakydamas šio Ta

šėme apie labdarių veikimą, o 

šiandie neįpūs pro šalį pa

kalbti apie Labdaringosios 

Sąjungos vajų, kurį daryti 

yra nutaręs metinis seimas.

Kaip jau buvo paskelbta, 

sąjungos seimas nutarė, kad 

šiais metais išmokėti skolą, 

kuri yra užtraukta ant nu

pirktojo ūkio.

Šis 'darbas yra labai didelis 

ir dėl to jis nebus galimą ,ąt-. 

likti be mūsų plačiosios visuo

menės pagalbos.

Paskelbus šį vajų, reikia į optimistingai kalbėjo a- 

priminti, ne visi eina į šį kil-.• pĮe aįeįĮj

Kalbėjo Labd. Centro pir

mininkas A. Nausėda. Jisai 

gana plačiai išaiškino labda- 

’rių nuveiktus ir dirbamus dar

nų darbą, ne visi pritaria.

Tačiau reiktų atsiminti, kad 

labdaringąsai darbas yra pats 

svarbiausias.

Šiandien Labdaringoji Są

junga gali pasidžiaugti nu- ... , . , .. ,
° ° 1 . ° . patiko, kad plojimams nebuvo

veiktais darbais, pastatytąja; , ... . ... ,.
. J . Igalo. Aciu chorui ir jo vede- 

ligomne. kuri yra vienas ge-i. . .
. . J I jui p. Brazaičiui,

riausias mūsų tautai pamink-, T. . . , .

v. . . „ -. v I Dainavo keletas . panelių,
las šioje salyje, kuri liesai, . • . . . . ,.

d J ’ I kurios visuomet savo dainele-
garbę mūsų tautai, yra ir bus

Turėjome svečių iš Moterų j 

Sąjungos 55 kp. Varg. J. Bra

zaičio diriguojamas moterų 

choras padainavo keletą gra

žių dainų, kurios publikai taip

minkštieji gėrimai. Tikietai i 
bus platinami iš anksto.

Kuopoms pavedama paga-, 

minti užkandžiai ir gėrimai. 

Taipgi ir įvairiais išlaimėji- 

niais kuopos pačios privalo 

pasirūpinti.

Taipgi kuopos turi pasirū

pinti automobilius, kuriais 

žmones reikės vežti į labda

rių ūkį, birželio 8 d.

CHICAGOJE
MARQUETTE PARK.

KURIS BOS

Sekmadienyje,

, ! »<

3133 So. Halsted Str.,

dideliu akstinu jaunimui lai

kytis lietuvybės. Kitos tautos 

jau senai tokiomis įstaigomis 

yra apsirūpinę. O mes tik 

dabar tepradedame tais daly

kais rūpintis. Visgi geriau vė

liau, negu niekados.

mis papuošia musų rengiamus 

vakarus. Šerpečių 4 metų 

vaikutis paskambino pianu. 

Tai ypatingi} gabumų vaiku

tis.

Buvo prirašinėjami nauji 

nariai prie Labd. Sąjungos.

. . Prisirašė 16 narių. Gale p.
Ligi šiol nedidelis lietuviui,, ... . _ .,

....................................................... _ Berkelis pagrojo armonika, o

Maskolaitis pianu ir jaunimas 

padoriai pasišoko.

Pajūris.

skačius labdarybei dirbo. Bet 

dabar, berods, jau atėjo lai

kas visiems iš vieno pasidar

buoti. Gera proga yra šis va

jus, i kurį privalėti} stoti 

kiekvienas lietuvis, nes toks 

darbas mus pačius pakelia.

. Šiuomi visus nuoširdžiai 

kviečiame rąžytis į Labdarin

gąją Sąjungą, mokant po 

10c. į mėnesį. Be to, jau lai-* 

kas tam tikslui t. y. labda

ringiesiems reikalams skirti 

nors vienos dienos uždarbį 

metuose..

Visas aukas siųskite Lab- 

daringąjai Sąjungai per jos 

ižd. gerb. kun. F. Kudirką, 

2334 So. Oakley, Avė., Chi

cago, III. !r 1 ’i*’

A. Nausėda, pirm.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

TCJBBY

LABD. 6 KP. VAKARAS.

North Side. — Sekmadieny-

Šventos Teresės Kūdikėlio 

Jėzaus draugija, kuri susikū

rė prieš porą mėnesių ir ku

riai vadovauja p. A. Lauraitie 

nė, rengiasi prie šokių, kurie 

įvyks vasario 9. To vakaro 

pamarginimui bus programas 

susidedantis iš klasiškų šo

kių. Bus ir daugiau įvaireny

bių.

— Didieji jūrų laivai kas

dien kelionėje sukūrena 33 

tūkstančius statinių aliejaus.

5i\Ty- SEVEMS - GEE? 
~T~j StVEMV CtMTS1 'TMAT AlMT 

SO 6A0 FOC A HOOgS AM
I GUESS • Al M*T SO SOR.E MOU) 
*THATOUR PHOMES OVTYA 
OftOER. BFCAUSE LOT$ OF 
FELL0WS ČALlED OF MV 

COUSlM PA-TfcieiA Alt VUE TIME 
CMlIL IT BROKE - GEE. HElfcE

kroMES MOM Am PAtO-lClA MOU)
-----------------------------------------------------------------

’ ' i- *■ • ’ • •• r

Programą išpildys: Garsusis Vargonininkų Vyrų Choras, L. Vy. 
čių - Dainos Choras, geriausi mūsų solistai-dainininkai, muzikai ir t. t

Visus kviečia Jūsų
DIENRAŠTIS "DRAUGAS”



SV. PETRO IR POVILO PARAPIJOS, GRAND RAPIDS, MICH , 
KOMITETAS 1929 (SIDABRINIO JUBILLEJAUS) METAIS:

Nuo kairės dešinėn pusėn sėdi: J. J. Kamsiskas, D. Barštis, M. 

Bagdon, Prelatas Kun. A. Volkert, Kun. J. Lipkus, M. Rėklaitis, J. 

Kurant, V. Jadvinskas, J. Vainavičius; pirmoje eilėje nuo apačios, 

nuo kairės dešinėn 'pusėn stovi: j. Renis, Jr., J. Adomaitis, J. Nau

džius, A. Beneevieius, A. Bubartas, D. Vaišnoraitis, A. Kvedaras, 

J. Bendokaitis, K. Girda, A. Žvirgždinas: Antroje eilėje nuo apačios 

nuo kairės dešinėn pusėn stovi: A. Ambutavičius, M. Širvinskas, J. 

Petfulionis, M. Alksnis, J. Steponavičius, A. BJaškis, B. Blaveščiu- 

nas, S. Bukauskas.

— DRAUGAS

AMERIKOJE i MELROSE PAUL UL

Ona iškėlė šaunią vakarienę. 

Buvo daug svečių, giminių.

Padėka.

Mes, mergaitės Nekalto Pra

Ketvirtadienis, Saus. 16, 1930

nė, p. Misiūnienė, p. D. Vinc- leidžiasi” padeklamavo J 

kienė, p. S. Tarnas. jBieras. Visi vaikai labai ge

Kiek tai dėkingumo nuo se- Irai savo užduotis atliko 

nei iii patyrė šie darbuotojai.

Didelė padėka priklauso 

ųž tokį pasidarbavimą.

SMHNGFtELD ILL savo geradarę

Metinis dr-jos susirinkimas. 
Vajus.

Draugijos Šv. Jono Krikšty

tojo metinis susirinkimas į- 

vvks sekmadieny, 19 d. sau

sio, 1 vai. po pietų, Vaičiulio 

svetainėj, ant 23 ir Lake gat-

LIETUVIAI

CICERO, ILL.
Radio Stotis CAŽ.

X Šiems 1930 m. ir para

pija ir draugijos vėl užsibrie- aidėjimo Panelės Švenčiausios 

žė tikslą — gyvai, sutartinai Į dr-jos, tariam širdingą ačiū

darbuotis Dievo ir Tėvynės visiems, kurie kokiu nors bū- iv^- nariai kviečiami at-

labjii.
X Šv. Antano vyrų draugi

au prisidėjot prie mūsų “bun- 

co party”, kuri buvo gruo-

ja, pirmininkaujant J. Gry- džio 19 d., parapijos svetainė

bauskui, gražiai auga, darbuo- je, kad sušelpus neturtingas 

jįjĮi -- — a ,i.
jasi sau ir parapijai*. ~

X Br-ja Bievo Motinos So

pulingos moterų ir merginų 

yra viena pavyzdingųjų dr- 

jų. Poniai M. Paseckienei pir

mininkaujant,. daug gražių 

darbų sau, tėvynei ir parapi

jai padarė.

X Parapijos Alumnų cho

ras, vadovaujant panelei Onu

tei Skiriutei, sekmadieniais 

7:3® mišiose giesmėmis ir 

muzika parapijoms džiugina.

X Ponas A. Mondeika, vie

tinis parapijos vargonininkas, 

labai sumaningai ir taktingai 

didįjį chorą veda. Mūsų pa

rapijos choras nevien bažny

čioj gieda, bet visur, kur 

Bievo ir Tėvynės darbas yra, 

prisideda. Choras parapijos 

naudai net keletą vakarų su

ruošė, žinoma tą darė ir ki-

lynas.

Širdingai tariame ačiū gerb.

silankyti, nes turime daug 

svarbių dalykų aptarti. Taip

gi kviečiami ateiti visi, kurie 

dar nepriklausote prie šios 

<b -jos, nes dabar ya» gera 

proga, kadangi eina naujų

mūsų klebonui kun. Vaičių- nar>b vajus ir, kaip jau buvo 

nui, kuris tiek daug garsino “Brauge ’ rašyta, kad nuo

18 iki 25 metų bus priimami 

dykai, o nuo 25 iki 45 už pu

sę įstojimo mokesčio.

Taigi, Melrose Parko ir »a- 

piel inkės lietuviai, pasi nau

dokite šia proga.

Rašt.

ROSELAND, UI,
Santa Claus.

tos draugijos.

X L. V. 14 kuopa, dabar, inintų jus ir teiktų savo nia 

pirmininkaujant energingam lonių.

jaunikaičiui Valiuliui, 19301 Labai ačiū visiems, kurib 

metams daug gražių darbų atsilankė ir kurie prisidėjo

užsibriežė nuveikti.

X Ciceros L. Vyčių atle

tų skyrius visur pirmoj vie

toj. Nors jauni vyrukai, bet 

sutartinai ir sumaningai iš 

vien dirba.

X Sausio 19 d., 7:30 mišio

se dr-ja Ražančiaus Maldos Įsi o. Paskui 

eis “in eorpore” prie Šv. Ko- uždarytas.

j gai prisimins 

! užsakytoją.

Kiekvienas iš Jūsų taip pat 

padarys didutį džiaugsmą sa-
Pažventinimas stovylos.

. Sausio X9 d. įvyks iškUmin

jas, Jurgis Pugttowwk*i pa- j^mtimimu; gv. Teresės w artintajam, jei Naujų Me

ulymnVA •• A < xrn i l.'iiLui: muiil i ii 1 * ‘j v.___________ _____ •

Trys broliui: Antenas, Pet

tlainuvo “Aš vaikukas mažiliu 

kas”. Paskui visi vaikai pa- 

tiainavo “Aš pamačiau tu,pi

ką”, “Einu per kiemą”. 

Programa baigta Lietuvos 

Sąjungiečių vakaras. ihimnu.

Sausio 5 d. L. R. K. Mote- į L. R. K. Moterą 'Sąj. 32 k,p. 

rų Są.i. 32 kp. surengė vaka- taria širdingai ačiū S. Moc-

Žinantį. stovylos.

Rap.

MILWAUKEE, WIS. MMUI JUOKE—F• At »

ra —balių. Vaidino veikalą 

‘•‘Našlaitė”. Roles turėjo se

kantieji: Damutės našlaitės -- 

F. Survi liūtė, Petrienės, kai- 

metės — O. Kirklauskaitė, 

Dėdės Miko, miško sargo — 

J. SĖaškunas, Kaimo vaikų — 

V. Krotavičiutė, J. Kratavičiu- 

tė, O. Kratavičiutė, O. Vitku

tė, V. Kirklauskaitė. H. Pau

lauskaitė, A. Pugačauskas, 

F. Pugačauskas, J. Pugačau- 

efcas, J. Staskunas, I. Stašku- 

nas, V. Markūnas.

iKiles “Trys Karaliai,” 

‘Mano Motinėlė”, “Saulelė

kaitei 'ir O. Vilkienei, kad1 

taip gerai vaikelius išmokino.

Sausio 12 d. atvažiavęs Ra 

cino jaunimas palinksmino 

■ Mihvaukee’s lietuvius. Sulošė 

komediją. Visi artistai gerai 

vaidino. Paskui choras, vado-

Z
vaujant p-lei J. Kumpy te,i, 

puikai padainavo. Grojo Ka

rino orkestrą.

Visas pelnas paskirtas pa

rapijos naudai.

Valio racinečia.

Ten buvus.

Š. m. gegužės mėn. 31 d. 10 

įvąl. j “ Ryto” adrnipistraciją 

užėjo, atvykusi pasisvečiuoti 

į Lietuvą- ponia Agota Sabu- 

tienė, gyvenanti Amerikoje 

St. Louis, Ilk, ir užprenumera

vo “Rytą” visiems metams 

net šešiems savo giminai

čiams. Be abejo, tai buvo gra

žiausia dovana, kurią Ji ga

lėjo savo senai matytiems gi

minėms, nes “Rytas” eina 

kasdien ir kasdien skaityto

jas, jj paėmęs į rankas, dėkin

gu proga užprenumeruos jam 

“Rytą” — vienintelį Lietu

voje katalikišką dienraštį.

Žinoma, kiekvienas iš Jūsų 
ąnužmirš "“Rytą” ir sau už- 

si,]ueu,u.meruo(ti., ar sumokėti, 

jei dar nesumokėta, už pra

ėjusį laiką.

Tuo Jūs ju'adžiugiųsite sa- 

vę, kitus ir įppnemsite vienin

teli Lietuvos katalikų dien

raštį.
Prenumeratą galima skųsti 

pinigais ar čekiais adresu: 

‘‘Ryto” administracija, Kau

nas, Duonelaičio g. 24. Litb- 

uania. Kaina metams: Lietu

voje — 50 litų, Amerikoje — 

100 litų, pusei metų — per 

puse. ,

PAIN TAPELLER
o. E.C U s PAT.OF*.

Milijonai 
Jūsų

pačių žmonių kalba
nira kito tiokio linimento, ku
ris veiktų taip ūmai. taip pa
tenkinančiai kaip PAIN - EX- 
PELLBRIS. Jie naudoja jį nuo 
Peršalimų, Skautraų, Krutinčje, 
Galvos Skaadčiimų, Pečių Gėli
mo, Skaudami) MustuTų, Sustin- 
guaiųSųtUjĮ'!, Išsinarinimų, Nu- 
simušimų, Rtuinatiikų Skausmų, 
Neuralgijos Ir t. t. Ir greitai jie 
susilaukia įkainuojamos pa
galbos.

Tik oarpitikrinkite, kad gauna
te tikrąjį. 1NAAKO vaisbazenklis 
ant pakelio yra jūsų apsaugotoji. 
Savo turiniu •brangi ir įdomi ltiiy- 
gutė y»a įdedama su kiekviena PAtN-ŽkPELLERIO bunka.

Parsiduoda visose vaistinėse.
Kaina 35 ir 70 centų bonka.

Ž«£ęr«fo/-/»a oZ
P.Ad.RICHTER <y CO.

atRRVA.NO SOUTH FIFTM STS.
BROOKLYN, n.v

K11 LS P/\l N *

LĮSTERINE
. TMROAT

TABLETS

mūsų pramogą, ir už auką, 

taipgi pp. Baubkams, kurie 

ne tik aukomis, bet ir darbu 

mus sušelpė. Taipgi visiems 

dėkojame už aukas, butent A.

Jurgelai, Br. Asher, pp. Gilvi- 

dams, poniai Rakauskai, Va

lančiui, Lukštai; Lauraičiui,

C. Mack, poniai U. Stankevi

čienei, p. Stankui, pp. MI- 

liauskiams, p. Trainauskui, P.

Kavaliauskui, Ambrozai, Blo-

žiui, Grigui, Pociui, Levins-, šioj kolonijoj ir šiais metais 

kiui, Lrttkui, Coine’ui, Mala-;per Kalėdas nepamiršo Santa 

kauskui, Grant V orks 1 air, ęjaus atsilankyti pas neturte- 

Liberty vaistinei, Radio barz- jįus jr vargšhs, kitaip sakant, 

daskutyklai. kaip labdariai savųjų nepa-

Netik mes dėkojame, bet ir įniršo, taip ir klubai, drau- 

visi vargdieniai sakė melsis gvstės. Žodžiu, visi vargdie

nius guodė ištiesdami gailes-ir prašys Bievo, kad Jis la

prie ’‘buneo‘’ pasisekimo.

Komisija.

tingų ranką.

Kiek tai paguodos ir džiau 

gsmo buvo suvargusiems.

Nepamiršta ir Oak Forest 

prieglaudoj vargšų lietuvių. 

Nuvežta 48 poros seneliams ir

Narni, savininkai, žinokite, lis0tie,U8 k°jini«- Dalin- 

jw tariu da laiko protestno- loi”t buvo Sie:. k»“‘™W°™8

ti prieš trigubai pakeltus mo

kesčius 15, 16, 17, 18 dd. šau

tas rūkalus bus

p. K. Cbuželis ir p. Chuželie-

Antiseptika
Neprile&sk 

It Gydyk 

Užkimimą 

Sopamą 

Gerklę 

Kosulį

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls In a Pamattn VIvan 1 Sėt and In- 
cludee faee howder. »l.#o; Rouge, 75c, 
Tiaaue Creatn $1.00. Depilatory J1.00, 
Faclal A«trln«»nl |i.«, Bath Salt l.M. 
Tolia* Wator 41.26. Perfume »1.76. Brll- 
llantlno 76c. Skln Whllanor 75c Totai 
Valuc »1 tflO. gpeclal prlce. U1.S7 for all 
tau pleoea to Introduca thls lide.

Vardus ...............
Adfesas ....................... .
Siunčiam* per paštų OCD

Pinigai grųž^naml, jei 
£ nepatenkintas.

Bea Vsn 98O-5th Avųnue, New York

munijos, o 9 valandą mišiose 

Jaunamečių Moterų Sąjungos 

skyrius. Šeštadieny abi drau- 

giji eis išpažinties. '

X Sekmadienyje, 19 d. 

sausio susirinkimas dr-jos Vi

sų Šventųjų ir Labdarių vie

tinės kuopos, 1 vai.

X Sekmadienio vakare, sau 

šio 12 d., vietiniai parap. ku

nigai lankė iBr. S. Bowiat’o 

namus. Br. tėveliai Pijus ir

Turit važiuoti Chicagon pas 

kauntės klerką Reinolds, kaun 

tės bildinge, trečios lubos, 

No. 319.

Paskutinė diena buvo 13 d. 

sausio. Bet užprotestuota ir 

tapo pratęsta ligi .18 d. sausio.

Rap.

Remkite tuos Profesionalus 
ir Biznierius, kurie garsinas) 
dienraštyj **Drauge”.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, a,rba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po ipil.no išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką tr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradimui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Seope — RągFgi. 
X.-įRay Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai juBų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo Į 
plnmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil- j 
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokių, užsisonejusin. įsi
gerėjusių, chroniSkų ligų, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pfts 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKJSON 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

/F

LIETUVIŲ VALANDA
KAS NEDĖLDIENĮ

Iš Stoties
WCFL 970 KUocykles

'Nuo 1 iki 2 po pietą

Iš Stoties
WHFC 1420 Kilocykles

Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite 

Šiuos Puograanus Rengia

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

Telefonas Boulevard 4705 ............................................

WAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
Parašome namų, rakandų, autų, langų, gyvasties ir sveikatos apdraudą {In

surance) geriausiose kompanijose. •

Parengiami, parašomi ir užtvirtinami lietuviški dokumentai įr įgaliojimai dėl 

atsiėmimo, valdymo, rendojimo ir pardavimo žemės Lietuvoje.

Parengiami ir parašomi įvairus angliški dokumentai, t. y. dytai, kontraktai, 

testamentai, įgaliojimai, notos, turto perrašintai, ir visi kiti dokumentai.

Parduodami ‘Money (Frders”.

Priimami teksų, gasos, elektros, vandens ir kitų bilų mokesčiai.

Siunčiami pinigai į Lietuvą ir Lenkiją per paštą ir per telegramą. 

Skolinami pinigai ant pirmų ir antrų niorgečių; parduodami pirmi morgečiai;

perkami kontraktai ir antri ir pirmi morgečiai.

Parduodami ir išmainomi namai, žemė ir ūkiai.

Musų raštinėje yra atsargiai ir tvarkingai vedama lietuvių «jpulka> Joje su
dėti pinigai atneša gražų pelną. Visi prašomi prisirašyti.

Patarnavimas visuose reikaluose teisingas ir feuognriausias.

Wailches Bros. Corp.
52 E. 107th St. Kampas 107 ir Michigan Ave. Tel. PuUL 5950

Raštinės Vai.: Kasdiena nuo 9 ryto iki 9 vakare; ketvergais iki piet. Sekma

dieniais ir Šventadieniais uždaryta.

—... U į,..S’  į „4   1 ,

^Islng the Family- Pa Wi)in»y<w>l<aepSrnctfįina iw<my»wr.,*^vfK<(idv nriw' ■F.lsiior

/ ' - J . ..

$

atRRVA.NO
ipil.no


Nelvirfiutienis, Saus. 16, 19.10 O W M 0 O

Rez Tel. Mlduay 1618

|

x/4rw1

lt

DR. R. C. CUPLER
OYL»YTOJAfi IR CniKURCA.8 
Oakley Avenue lr 24-Ihs Street 

Telef Canal 1718-0241 
Vejančio*: 2 Iki 4 p. p. PanedėlIaU 

Ir Ketvergais vakar*

D A K T A
-v
A

Ofiso Tol. Virginia 0036
I Rezidencijos: Van Buren

DR. T. DUNDULIS

įjSV. PETSO IR POVILO LIETUVIŲ KATALIKŲ KAPINĖS, GRAND RAPIDS, MICHIGAN

2 Micevi&ius

Mažeika

Urba

Gramontas

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STR1K0L

792 838 841

Rašo; Al. Manstavičius, Bow- 

ling Skyriaus Vedėjas.

LIETUVOS VYČIŲ B0W- 
LING LYGOS STOVIS.

W

,West Side No. 1 35 

Providence No. 1 33 

Bridgeport 33

West Side No. 2 30 

So. Chicago 18 

North Side 17 

Brighton Pk. 16 

Marąuette 16

Providence No. 2 15 

Roseland 12

L. Pct. 

10 778

30

33

INDIVIDUALIS STOVIS.
*• '-i•

187.44 

185.41

Lukas W. S. No. 1 

S. Zauras W. S. No. 1

ti nelaimė patiko ir Providen

ce No. 1 tymą, žaidžiant su 

Marąuette. Bridgeport ir Pro

vidence No. 1 ant toliau pa

siliko lygiam stovyje antrai 

vietai nuošimtyje.

AVest Side No. 2 dasivarė 

dviem žaidimais pirmyn, gau

dami pirmenybę pirmam ir 

antram susirėmime prieš' Ro- 

seland, kurie deda galutinas 

pastangas išsivaduoti iš pas

kutinės vietos.

So. Chicago užėmė penktą 

vietą per vieną žaidimą, kuo

met laimėjo du iš trijų nuo 

Providence No. 2 ratelio.

Iš pavienių svaidininkai ne

daug smarkumo parodė, Cer- 

nauskas gavo aukščiausią žai

dimą — 217. Jakobaitis ir Re- 

gašius abu gavo po 211.

PROVIDENCE No. 1

AVEST SIDE No. 2

Kaminskas 165 lč

Dobrovalskis 182 1<

Jakobaitis 211 L

P. Zauras 132 U

Kalasinskas 198 1(

ROSELAND 

Bučius 

Vaitkus 

Valevičius , 

Sukis '

Pavilionis

888 782 807

Telefonas Boulevard III*

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 iki lt, t Iki 

dien*. tr 4:10 liti 4:44 vakar*

4608 S. ASHLAND AVE.
5358 Netoli 44tk Street Chleago, III.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenuo 

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

Nedėliomla • nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd. 

Vai.: nuo 8:30 iki 0:30 vak.

'Ofise Tel. Canal 2118 •
Namų Tel. Liafayette 0098

I I

I.

DR. A. L. YUŠKA

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 AV. 63 Street
Kertė So. tVestern Atėnų*

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2869 So. Leavitt 8t 

Tel. Canal t* 80
Valandos: 2-4 po pietų Ir 1-9 ▼. V.

NedelloJ pagal susitarimą 
. ..a.. ■ ■ ■ i .n*, i .... . n.

I

OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą, ofisą (su Dr. Laurai- , NAMAI
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- l,
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 4193 ARCHER AVE.

P^spect" 1930° 2 4 P° Pi6t' TeI’| blandos: prieš pietus pagal sutarti

Senas ofisas toj pačioj vietoj: , Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v. 
4601 So. Ashland Ave. Valandos: nuo > 1
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 Tel. Hemlock 8161
Rėz. 6 6 41. S. Albany Ave. Tel. Pros-j 
pect 1930. Nedėtomis tik pagal su
tarti. DR. V. S. NARYAUGKAS

GYDYTOJAS lr CHIRURGAB 
2435 West 40 Street 

Vai.: 1—12 ryte. 1—4 p. p. 4—9 
v. r. Nedėlioj susitarus.

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON uhmhi
Gydytojas ir Chirurgas A. L. DAVIDONIS, M. D.

6558 SO. HALSTĖD STREET 4910 So. Michigan Avenue

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare , Tel. Kenwood 5107

Vai.: nno 9 iki 11 vai. ryte; 

nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 

šventadienio ir ketvirtadienio

690 737 840 i

SO. CHICAGO

A. Kibelkis li

Rcgasįus 2

Zevatkauskas li
B. Pečiulis L

Redtvlck ll

Ofiso Tet Vlctory 6811 
Rezidencijos Tel. Drezel 9111

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgą* 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų Ilgų

Ofisas 8102 So. Halstel St. Chicago 
arti lįst Street

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

OFI8AI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washlugton
16-12, 2-4, 7-0 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas ir Chirurgas 

REZIDENCIJA
4729 W. 12 Pi. Nedėliomls
Tel. Cicero 2881 Susitarus

ADVOKATAI

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais'
1241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0562
7-9 vai. vak. apart' Pfcnedėtto Ir 

Pėtnyčloa’

ui1 JOHN B. BORDEN

OPTEMITRISTAI

Tel. Vlctory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

f.* 2
' ‘Ki

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENjJE 

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

Nedėlioj pagal sutartį

Ofiso ■#«]. Vlctory 4447

Ot lr Reu. Tel. Hemlock 2174

DR. J. f. POŠKA
lįsi S. HALSTED STREET 
Antras ofisas Ir RestdoncMt 

•104 S. ARTESIAN AVE.
Ofiso vai. Kuo 1-12 rytai*: nuo 1-9 
vak. Antro Ot Val.j Nuo 2-4 pe 
piet: Utarn. »r Subat. Nuo- I-V rak. 
•ventadlenials pagal Sutarimą.

TeL Canal 1744 Republie 8444

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKA8

Gydo stalgias ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų lr vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomls Ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir x-ray

2130 WEST 22nd STREET
CHIOAOO

-................. i n r,„r a rsi , . ,

Tel, Lafayette 6788

DR. A. J. JAVOtš
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 IMI ;9 vak.

Office; 4469 S. Calif ornia Ave. 
Nedėlioję pagal sutarti

DR. S. BIEZIS
GYUYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 Wėst 22na Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6223 
Rezidencija: 664d So. Maplewood 

Avenue Tel. ltepublic 7868
Valandos 1 — 3 & J — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 1Ž ryto

Zemekis

Micionis

Rubis

Cemauskas

Pečiulis

874 794 778

PROVIDENCE No. 2

167 Daukša

140

932 861 832

Markūnas

Savickas

\Yilbertas

175.28

174.16

174.13

MARQUETTE

Vaičiūnas W. S. No. 1 185.12 

Laurinaitis Marą. 184.10 

Mažeika Bridg. 182.20

Gedrainis W. S. No. 1 182.16 

Cemauskas Prov. N. 1 182.10 

Kalasinskas W. S.-N. 2 181.18 

AVabol AV. S. No. 2 179. 9

P. Zauras AV. S. No. 2 176.19 

Zemekis ProV. No. 1 176.18

Gramontas Bridg.

Rubis Prov. No. 1 

Žemaitis AV. S. No. 1 

J. Kisielus N. S.

Urba Bridg.

Redwick S. Chi. 170.42 

Pavilionis Bose. 170.29

A. Kibelkis S. Chi. 169.32 

Kaminskas AV. S. No. 2 168.29 

High team three gamos — 

įVest Side No. 1 — 2949 

2nd high team single ga-

— Providence — 2853

High team single game —

,,WeSt Side No. 1 — 1056

2nd liigli tea—m single ga

me — Providence — 1011

Individual high tliere ga- 

mes — AVabol, W. S. No. 2 — 

675.

2nd individual high three 

gamos — Cemauskas Prov. 

No. 1 and S. Zauras W. S. 

No. 1 — 646

Individual high single gaine

— Cemauskas, Prov. No. 1 

and Mažeika, Bridg. — 257

2nd individual high single 

game — Urba Bridg. and Lu

kas AV. S. No. 1 — 255.

AVest tSide No. 1 ratelis, lai

mėdamas tris susirėmimus 

nuo Brighton Park, užsitikri

no sau pirmą, poziciją ant il

gesnio laiko, nes Bridgeport 

gavo viršų tik dvejuose žaidi

muose prieš North Side. Ta pa

Šnekutis 

T. Šapitas 

17149 Shiinkus 

171 21 J' šapitas

755 712 828

Al. Manstavičius.

DIDELĖ PROGA.
W. Laurinaitis 148

(John fajilzhinis Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephuae Randolph 4,27 

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt BOSO I 
Kanale: 8 Iki B ryte Tel. Repui). 9600

JOHN KDCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street

Arti Leavitt Street 

Telefono Canal 2552

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 S. Halsted Street 

Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12
2-ras Ofisas 4191 Archer ave,

Tel Lafayette 5820

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 69ll

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

Ofiso vaJandod nuo 1 lld S po 
pietų lr 6 iki 8 vai. vakare

Res. 1201 S. WALLACE STREET
-

DENTISTAI

DR. VAITUSH, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ. 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 

.svaigimo, akių aptemimo, nervuotU- 
arba no- j Valandos 9 ryko, iki 8:00 v&-i“»o, skaudamą akių karštį. Atitai- 

751 826 879 rintiems ižmokti dramos ir sce! kare. Sefedmk il~ PMny<!l».|T^u'X„S‘»

Artistams- (ėins)

j-.,,—

Office Boulevard 7041

DR. G. I. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4646 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

WE8T SIDE No. 1

S. Zauras \ 145 J

Vaičiūnas 169 1

Žemaitis 200 i

Gedrainis 160 1

Lukas 200 J

882 819 838

BRIGHTON PARK 

Mitchell 131 li

Mikais 111 H

Musiunas 132 11

Dauginas 149 1!

Kupris 124 li

nos meno. Paskutinis mėnesis 

vajaus baigsis per susirinki

mą vasario 8 d., 7:30 vai. 

Vak. Po minėtos dienos įstoji

mas bus $5. Rašykite: Vytau-į 

tas' Teatriškas Klubas, 2517 

VV. 43 St., Cliicago, Iii.

Zig. Vyšniauskas.

— Užaugusį žmogų viduti

nio didumo spaudžia jį ap

suptas 13 tūkstančių kilogr. 

oras. \

647 800 836

NORTH SI bE 

U rbonas I'

Pauža 1

Manstavicli 1

Kisielus 1

Drazdauskas 1

851 740 726
BRIDGEPORT 

Kabelis 143 132 155

mis nuo 9 iki 6.

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

T. A. D. yra 1 mosuojantis, 

valantis ir taisantis vidurius 

vaistas, T. A. D. tūkstančiai 

žmonių vartoja, o milionai 

dar nežino.

Jeigu arti nėra galima gau

ti, tai kreipkitės po num.

5221 So. Halsted Street 

Chicago, III.

Tel. Boulevard 6631

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS
4631 S. Asblaud Ave. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockwcll Street 

Telef. Repilblic 9723

j7p.waitchus
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampu Michigan Ave.

Tel. Pullman 5950 lr 6377

regystą.
Prirengiu teisingai akinius visuose 

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams

Valandos nuo 10 ryto tki 8 va
kare. Nedėliomls nlio 10 tyto Iki 
12 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVE.
Tel. Boulevard 7589

■ ■■■ ■ ' < įl I Z* m

25 MET|Į PATYRIMO
Pritaikyme akintų del Visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTA8

Miesto Ofise Pagal Sutartį:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 lr 938 
Tel. Franklin 4177

Telaphon* Central 6924

F. W, CUERNAUGKAS
ADVOKATAS

114 Nerth LaSsJl* Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:10 Iki 6 vai. vak. 
amai Office; 1100 So. Union Ava 

Tel. Roosevelt 1871B 
▼ai. nuo 6 Iki 9 vai. vak.

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

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

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Mihvaukee Avenue
Utarninke, Ketverge, Subatoj 
Nuo 10 ryto iki 9:30 vakare

Ciceroj 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj, Pėtflyčloj 
Nuo 10 ryto iki 8 vakara

Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY

4193 Archer Avenue
Rez. Tel. Lafayette 4365

Ekspertas tyrimo aklų tr pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg.. kamp. II et s aukšta* 

Pastebėklt mano Iškabta
Valandos nuo 9tll ryto Iki 1:11 v»> 
karo. ttaradorals nuo 9:1* Iki 11 v, 

ryta. Nedėliomls nėra skirtų 
valandų. Room S.

- Phone Canal 8U8

Boulevard 7189
Reh. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

<712 So. Ashland Avenue
Vai,: Nuo 9 ryto 1M S vakare

Tel. Canal 0257 Res. Prospęęt 6659

DR, P. Z. ZAUTORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.

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

6 Iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Ave.
SPECU AUSTAS

Dlldvų, Moterų lr Vyrų Ligų 
Vai.: Urte nuo nuo 9—4 po

Kietų: f—9:99 v*kar« 
Nedėiiemiš i9 iki ls 

TttLSiroNAa MttrtfAY 998*
>Oi i S" , „i

Tel. BeuJeVard 1491

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušerio

3343 SO. HALSTED STREET

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vokafe

DR. HERZMAN
It BUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 98 
metus kaipo patyręs gydytojas, ohl- 
rurgas Ir akušeri*.

Gydo Btalgiae lr ohrontlkss li-> 
gntvyrų, moterų tr vaikų pagal nau- 
jauslus metodus X-R*y ir kitokios 
•lėktroe prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Btroht

1025 W1ST 18 STREET
VALANDO8: Nu* 14 — 19 plotų N 
nuo 6 Iki Tilt VUI vakare.
Tol. ofiso Cknal 1116 Rsa go. *hore 
8944, arba Randolph <449.

Phone Cicero 791

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DENTINTA 

X-Ray
9187 8. CICERO, AV. CICERO. ILL. 
Valandos: 4-11 A, M. 8-4. 7-4 P. M 

Trečiadlena pagal autarkna

DR, MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE, 
Tel. Yards 0994

Reuldenoljo* Tel. Plšaa 4944

VaLAW»O8:
Nuo 14 Iki lt dieną.
Nuo 9 lld 8 po plotų.
Nuo T Iki 9 vakara 
Nedėl. nuo 16 iki 18 dieną.



s DRAUGAS M Ketvirtadienis, Raus. 16, 1930

GRABORIAI:

S. D, LACHAWICZ
CH 1 C A G O 

ŽINiy-ŽINELŽS ~
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Lietuvis Graborius 
Patarnauja laidotu

vėse kuopigiausia.* Rei 
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti.
Tet Roosevelt 2515 

Arba 2515
2315 W. 23rd Place 

Chicago, 111.

X Sausio 20-27 dd. pral. J. 
Maciejauskas laikys misijas 
AVestville, III. Iš AVestville va
žiuos su misijomis kitur. Chi
cagon grįž tik vasario mėne
sy ir vėl apsistos pas gerb. 
kun. Baltutį.

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas. '

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDftJAl 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 H 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero f794 

SKYRIUS
2201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIKT. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabu U- 
dlrbystės.

OF5SA8
402 West 12 St. 
Tel. Canal 0174 
SKYRIUS: 2222
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4022

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
- GRABORIUS

Masu patarnavime*
■Muomet sųžinlnguJr 
aebrangus, nes neturi 
me Išlaidų, užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ks 
plyčia. dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugiška 
patarnavimų.
Patarnavimas 

Visose Chlca 
gos dalyse lr 
prlemleočuoee 
Grabai pigiai

net už |26. 
OFISAS

2ŽS8 South 
Halsted St

Vlctory 4088- 
21

4494 So. Rookwell St. 

Virginia lito

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532"■

J. MILIAUS PAVEIKSLAI 
LIETUVIŲ JAUNIMUI 

SPORTININKAMS 
PROGA.

^,7:30 valandų vakare, Dievo 
Apveizdos parapijos svetainėj. 
Vyčių 4 kuopos mergaitės la
bai pasižyfftėję savo darbais, 
gražiais parengimais, kuriais 
patenkina publikų. Šį kartų 
jos deda pastangų, kad šo-

B. Kazėnas atsisakė būti i Visi •mnnagers’
HHBKBnBHHS
basketball

Girtini townoflakiečini, kad 
tiek daug jaunimo atsilankė 
ir gėrėjos naujoviniu sportu 
ir Lietuvos mokyklų tvarka, 
Tai buvo galima spręsti iš 
trukšmingo rankų plojimo.

Jaunuoliai klausinėjo p. Mi
lių apie sųlygas, kad būtų 
galima Amerikos lietuvių spor 
tų. nufilmuoti ir šių vasarų 
Lietuvoj demonstruoti. P. Mi
lius sutiko, patardamas suda
ryti gerai išlavintų sporti
ninkų grupes. Būtų gerai, kad

---------- šiuo reikalu susirūpintų Cen-
P. Miliaus paveikslai iš tralinės ir lokalės sporto or- 

Lietuvos chicagiečiams labai ganizaeijos: Liet. Vyčiai, Šv. 
patiko. Buvo atsitikimų, kad . Kazimiero Akademija, Bernai 
žmonės lankė po kelis kartus, čių Kolegija, Alumniečiai, 

Sausio 12 d. Town of Lake Sodalieija ir visokie klubai. 
Krenčiaus salėj publika ne- taipgi gražia jų uniforma, 
tilpo. Daugelis sutiko stati Tai labai būtų brangintini pa- 
pastovėti, o apie 100 gryžo na-1 veikslai užjūrio broliukams 
mo, žadėdami atvažiuoti
sausio į Šv. Jurgio parap.

kiai būtų sėkmingi ir kad 
visas jaunimas būtų platen- 
kintas. Kviečiami visi Chiea- 
gog Vyčiai taip pat ir visi, 
katrie da nepriklauso prie Vy
čių. jaunimas neiškentės ne
nuėjęs į teatrų, ar kur kitur 
į šokius. Tokiu būdu mes Vy
čių 4 kuopos mergaitės, kvie
čiam vigus nedėlioj į Dievo 
Apveiądos parapijos svetainę. 
Bukit visį ir aš busiu.

ndentė.

“Stage manager”. Jo vieton 
apsiėmė Zig. Vyšniauskas; 
Stan. Barkauskas; Ant. Ka- 
valauskas ir Ant. Baranaus
kas.

Revizijos komisija išrinkta 
iš K. Šimkus; G. Armoškaitė 
ir A. Baranauskas.

Susirinkimas baigtas mal
da.

Rašalas.

ir bouling tymų atvykite ar
ba įgaliokite, kad kas jūs kuo
pų atstovautų.

Ziz. Vyšniauskas, rašt.

MAITINASI MEDŽIŲ 
ŽIEVĖMIS, SKŪRA

zuojasi šelpti nors dalį tų ne
laimingi) žmonių. Jų išgelbėti 
nuo bado mirtjes nėra prie
monių, kadir būtų pakaktinai 
maisto. Nes nėra atatinkamų 
su tomis provincijomis susi
siekimų. Maistų visiems pada
linti imtų ilgus mėnesius.

15 j ir sesutėms. O Lietuvos visuo 
menės veikėjai galėtų leng-

svetainę.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ ‘ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street

Kampas 46tn lr Paulina Sta 
Tel. Blvd. 6202

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpatlB- 
kal, mandagiai, gerai lr pigiau 
nagu kitur. Koplršia dėl šermenų 
tykai.

SUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley IJe.

Koplyčia Dykai
no West 18th Street

ui t

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 S. Marsbfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

PUSMETINES RUKAKTUVfcS

A. A.

IR V«L PALIKO DAI 
NOS‘CHORO 

REMtJAS.

J. LuleviČLus
GRABORIUS IB 
HALSAM UOTOJA8
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto lr miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltui.
8103 K Halsted
St. Chicago, m.

Tel. Vlctory 111*

ADOLFAS REMTIS
Mirė liepos 13, 1929, o po 

gedulingų pamaldų Sv. Anta
no bažnyčioj palaidotas Sv. Ka
zimiero kapinėse. Buvo sulau
kus apie 50 metų.

Nelaiminga mirtis be laiko 
atėmė 18 musų tarpo mylimų 
vyrų lr brangų tėveli- Šioje 
Salyje išgyveno apie 22 metų 
Ir užbaigė sunkius darbus, var
gus lr rūpesčius. Dabar liko Jo 
kunui juoda žemėlė. Salta vie
telė. Ateidavo Šventės, gauda
vo nuo Šeimynos lr giminių vi
sokių dovanų lr laiškelių, o da
bar j| adminklme savo maldo
mi*. l*as .1) IS Lietuvos suvažla- 
vom. seeerya, broliai lr kiti 
pažįstami, o jis mus visus pri
ėmė Ir darė mums gero, klek 
tik galėjo.

Atmintinės trejos Sv. MISios 
(vyks pėtnyčioj, sausio 17 d: 
I, 7 Ir 8 vul. ryte Sv. Antano 
par. bažnyčioj, Cicero, III. Į 
Šias pamaldas nuoSiidžtal kvie
čiams atsilankyti visas gimi
nes, draugus, pažįstamus Ir kai
mynus. Kaip JI* mus visus pri
ėmė Šioje Salyje, tai turėkim 
viltį, kad Jis mus pasitiks Lr 
aname pasaulyje.

Nuliūdę:
Moteris, Sanai Ir Duktė.

SHANGHAI, saus. 16. — 
Apie badaujančius kiniečius 
Shensi ir kitose provincijose 
apturima pasibaisėtinų žinių. 
Milionai žmonių sunykę. Mai
tinasi medžių žievėmis, skūra 

Town of Lake. — šv. Ka- ir tuo viskuom, kų tik galima 
zimiero Akad. Rem. 1 skyrius įkrimsti.
rengia “bunco party” sekma- Vietos amerikiečiai organl- 
dieny, sausio (Jan.) 19 d.,
Šv. Kryžiaus parap. svetainė
je, 7 vai. vakare.

Kviečiame atsilankyti ir 
iš kitų kolonijų. Linksmai pra 
leisti laikų. • Komisija.

RĖMĖJŲ “BUNCO”.

MILDA

Š. m. lapkričio mėnesį Kau
no mieste ir priemiesčiuose 
gaisrų buvo 8, jų tarpe žyme
snių buvo 2. Gaisrai buvo ki
lę; dėl nešvaraus dflmatrau- 
kių išlaikymo—4, dėl neatsar
gumo—2, dėl elektros—1 ir 
dėl nežinombs priežasties—1. 
Nuostolių padaryta 33,800 li
tų sumai. “L. Ž.”

TEATRAS 
3140 So. Halsted St.

P-as Tadas Bičiusas, žino
mas Marąuette Parke darbuo
tojas ir rėmėjas visų kilnių
darbų, atnaųjįnio “Dainos” . v _, , * .. , Del a. a. Veronikom Žvirgždį- 200’choro nario — rėmėjo mokės- . . .. . .
ti 1930 metons. Bilietu kati- laidoj,,no buvo įvykę
tatai: “Septyni žodžiai Nu0 Joa laidoj,nu, ■
Kryžiam.” į'Kimball Hali p rūpinosi Kiminfs lr «Jo,*Jai ,T'

TEISMAS DEL LAIDOTU
VIŲ.

KETV, P6TN. ir SUBATOJ 
Sausio 16-17-18 

“HOLLYWODD REVUE”
25 garsūs artistai, choras iš

viau atsikvėpti, matydami, 
kad užjūris da nėra žuvęs.

O kų jau bekalbėti, apie
Lietuvos poetus, kurie, gavę_ ___ w__________ ____
naujos medžiagos, pradėtų T. Bičiusni choro valdyba tarp kll° nesuslPratimaK a 
lenktyniuoti, atvaizduodami pasiuntė. $ ^ab kurį graborių imti.
Amerikos lietuvių bernaičius. Visi veikėjai kviečiami pa- Vi<,ni ““** E"deikį’ kiti 
ir mergaites, ypatingai gražuo tapti “Dainos” choro rėmė-
les ir visokius čempionus, ku- jais.
riais lietuviai labai turtingi Ateinantį penktadienį re-

tų. Dalykas buvo atsidūręs į 
teismo rankas. Graborius Eu- 
deikis pranešė, kad vakar įT

ir Amerikos spauda juos į pa gulerė “Dainos” choro pamo- vykęs teisInas baigėsi jo nau-
danges. kelia. ka. Visi nariui būtinai turi su- (

Cicero Paveiksluose. 'važiuoti. Nagi bariai taip-gi
Cicero nori būti pirmutinė, kviečiami afvykti.

Amoriukas.p. Miliaus paveiksluose. Tuoj 
reikalu buvo pasitarimas su 
ciceriečių komitetu.

Visais reikalais 
U'p.' &
3251 So. Union Avė., Chica- iaik^

KLUBAS.

go, III., arba telefonu Victo- 
rv 5635. ’’ : '

dai.

PRANEŠIMAI.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Grasiausias Teatras Chicagoj

UTARN., SERED. Ir KETV.
Sausio 14, 15 ir 16 

“ISLE OF LOŠT SHIPS”
Dalyvauja: Virginia Valli 

Noah Beery Jason Robards.

Vitaplione Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

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

Rap.

{VAIRŪS KONTRAKTORIAI

L. Vyčių Athletic Ass’n.,
į Slonclo Chicagos Apsk., laikys “spe- Porcejlnis laikrodis kuris užtrauk-

!3Į^ nl’eat. klubas ciai susiribklbių sausio 17 bai puikus dėl papūoSimo. tik 22.ta
mėnesinį susirinkimų Dievo Apveizdos parap.Į Taipgi užlaikome naujausios ma- 

salėj, 19 ir Union Avė., 8 vai. dos e»«$t«ktaius laikrodžius. 812.00Pirmininkavo Zig. Vyšniaus-
vak. verčios tik 28.28

J. S, RAMANCIONIS
Buvęs vedėjos Bridgeport Palntlng
Hardware Co.. dabar perėmė visų 

Manį } savo rankas lr duos visose žlo 
Manio Sakose pirmos klesos patar
navimų.

HARDWARE PAINTS 
A WALL PAPER

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

TsL Vlctory 7221
kas. Prisirašė dešimts naujų 
narių.

Raportai išduoti kas link 
. vaidinimų itest Pullman ir 

kams atsilankyti sausio 15 ir Roseland ir apie studijų, kuri LIETUVA PAVEIKSLUOSE 
16 dd. Bridgeporte. Šv. Jurgio bus atidaryta mokini-4 FOTOGRAFAVO

Da turiu priminti, kad p. 
Miliaus maršrutas eina prie 
galo. Tėveliai, liepkit vai

parapijos svetainėj. Bus pus
ti nis rodymas. Paskui grįš į 
Cbicągų pavasarį, o, pasitai
kius reikalui, ir greičiau.

S. Gasparaitis.

!
MERGAIČIŲ ŠOKIAI

Dievo Apveizdos Parap. —
Vyčių 4 kuopos mergaičių 
sporto ratelis rengia “Colle- 
giate” šokius sausio 19 d.,♦ <

ūmi naujų narių

E X T RA
Nestor Johnson’s visiems gerai ži

nomi Ice skaitai visokių sijų tik
tai ............................... .. ............... *3.28

dramos iri C. G. Lukšis 1929 M.

Ateikite arba Telefonuokite Lafa- 
’yette 4689. Pristatom. visur.

J. DERINGIS
4414 So. Rockwell St.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktoriua 

8tatau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALJEORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5526

Naujų narių prirašinėjimai

A J A
JUOZAPAS
JONAITIS

Mirė sausio 14 d., 1930 m. 7:40 
vai. ryte 46 metų amžiaus. Ki
lo IS Raseinių apskričio, lr pa
rapijos. Serbentų kaimo.

Paliko dideliame nubudime 
seserį Barborą Vaitkienę ir bro 
lį Antang Jonaiti, Švogerį Vai
tkų Ir pusseserę Zoslų Lapin
skienę, IAetuvoj 2 seserį Mari
jona Mačiulienę Ir Kotrtnų Ju
škienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas I. J. Zolp 
koplyčioj, 1448 W. 46 8t. lai
dotuvės įvyks pėtnyčioj sausio 
17 d., IS koplyčios 8 vai. bu* 
atlydėtas i 4v. Kryžiaus baž
nyčių, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Ar. 
Kastmloro kapines. NuoAIrdilal 
kviečiame visus gimlnea drau- 
gus-ges lr pažystamua-mas da
lyvauti Sloae laidotuvėse.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius I. J. Zolp. Telefonas 
Boulevard 6208.

iš Lietuvos parvežti’ 
3 įdomus judamieji paveikslai
! i «

bus iki vnsnrio 8 d. suširiuki-i. 
mo'F *
Katrie dabar prisirašys, tai 
Įstos be jokio mokesčio ir 
per tria mėnesius nereiks mo
kėti. Norintėji mokintis dai-

ini o uį aure nu* 1-21 ‘ ; *?_ A A ... . x •J bus* rodomi pirma karta Ame-;
Po to įstojimas bus $&| „ L' ,• A ,. . . \ Tnkoj Uz mažų įžanga siose vie-'

Sausio 16 ir 17 d. 1930 m. 
Meldažio Svetainėje, 2244 W.

■mMtemMamma
Del k»riauslos rųftle* 

įroavlmo, laukit 
_£EN VALIJCV , 
rfcoDuefs 

OlseltM Šviežių klauM-
ahfc *steato Ii* sūrių.

Wm, J. Kareiva
Savin ln kaa

4644 So. Paulina St
Tel. Boulevard 1882

Phone Virginia 2054 
Joseph Vilimas

Namų Statymo 
Kontraktoriua 

4686 So. Rockwell Street

nos ir balso, kreipkitės į Vy-^23 PI. Chicago, III. 
tautas Teat. Klubas, 2517 W.
43 St.

NDRTGEČIARASKOIOF
m. ŠV. 

Svet.

A A.

ANTANAS
NKALAITIS

Mirė gausta 1< d., 1980 m. 6:80 
vai. ryt* *7 metų amžlaua Ki
lę UI Vilkaviškio apskričio, Ba
rtininkų pavapi, Aulų kaimo. A- 
mertkoje išgyveno 22 metu.

PaJlk* dideliame nutludipie 
moterį Anastazljų po tėvais 

Stravžaakattė. dukterį Heleną, 
sūnų Juozapų, 2 hrollu Jonų ir 
Vineesrtų. Ir gimines, o Lietu
voj 2' seserį Onų lr Marijonų.

KUaag pašarvotas 9202 8o.
Greoavraad avė. Burnside. Lal- 
dotuvėa įvyks pėtnyčioj sausio 
17 d., * namų 8 vai. bus atly
dėta* į Av. Juozapo par. baž
nyčių, kurtoj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaMų bus nulydėtas į Av. 
Kaatmtero kapines. NuoSirdžlal 
kviečiams visus gimines, drau- 
rus-ges ir pažyztamus-maa da
lyvauti Šiose laidotuvėse.

Nullndę: Moteris, Valkai,Bro 
lial Ir Gimlųės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borlns Budstkls Yards 1741.

Sausio 19 d. 1930 
Jurgio Draugystės 
Grand Rapids, Mich.

Sausio 21 ir 22 d. 1930 m. 
’Šv. Petro parap. svet De
troit, Mich.

Sausio 23 d. 1930 m. Lietu
vių svet. Detroit, Mieli.

Sausio 25 ir 26 d. 1930 m. 
Šv. Jurgio parap. svet. 1313 
Westminster Avė. Detroit, 
Mieb.

Pradžia 7:30 Vai. vak. 
Įžanga 35c. vaik. 15c.

Rodys ir aiškins C. S. Lukšis
fai'.'*—,1 "!f—'■ ■

I^SIRENDUOJA fomišiuo- 
tas gražus kambarys, su val
giu arba be valgio.

7333 So. Oaklty Avė. 
1-mas augštis

T A X O S.
Norintieji žinoti, kieX kai

nuos jusų namo ar loto TaYOa 
už 1928 metų kreipkitės pas

A. OLSZEWSKĮ 
3241 8. Halsted St. 2nd Floor
Čia gausite pilnų informacijų

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau vlsoMų 

luksinlų ir stda- 
orlnlų daiktų, va
liausios mados >*- 
8lo, planų rolių, 
rekordų lr t. L 
Taisau laikrodžiu 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Taltfonu HEMLOCK 822d

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vienų dienų. 
Parkams real estate kontraktu. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalu 2500,000.*2 
1804 80. KEDZIE AVENUE 

Tol. Lafayette <788-4712

SKOLINAM
PINIGUS

$200 iki $30,000 
ant 1, 2 ir 3 morgičių 6%
J. NAMON 8c CO.

2418 W. Marąuette Road
Arti Western Avė. 

Telefonas Grovehill 1038

REIKALINGAS jan i toriui 
pagelbininkas. Turi buti uni- 
jistaa. Kreiptis pas

POVILAS SKIRKA
1024 Independence Blvd.

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 
konkryto darbas ir senų namų taisytojas 

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS


