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MEKSIKA NUTRAUKIA SANTIKIUS 
SU MASKVA

Susektas Sąmokslas Nužudyti 
Callesą, Rubio

KUN. M. URBANAVIČIAUS 
) KUNIGYSTES SUKAK

TUVĖS

i Gerb. Kun. Mykolas Ur
banavičius, M. I. C., šv. Pe
tro parapijos klebonas Ke
nosha, Wis., sausio 25 d., 
ty, šiandie mini savo 15 me-, 
tų kunigystės sukaktuves. , 

i Kun. M. Urbanavičius iš
Londono Konferencijoje Seka Vien Pasiruoši- bažnytinės vyresnybės gavo 

Sąjungos Taryba Įspėja Paragvajų ,Į^ apj

ir Boliviją Vengti Karo; Apie 200 Šeimynų i jis laikinai apleido Keno- 
Arkansaso Potviny Yra Pavojuje sha ir apsigyveno Marijonų

____ ! Kolegijoj, Hinsdale, III. Bet
NIEKO NAUJO KONFE- šiandie žada būt Kenoshoj.

RENCIJOJE i------- '----------------------------------- ;
------------ į APAŠTALINIS DELEGA- į

NUTRAUKIA SANTIKIUS 
SU MASKVA

MEXICO CITY, saus. 25. LONDONAS, saus. 25. —
— Meksikos valdžia atšaukia Karo laivynų mažinimo kon-i ___
iš Maskvos savo atstovų ir su ferencijoje vakar neįvyko kas LONDONAS saus °4_ _
bolševistine Rusija nutraukia nors tintų ypatinga. Tituliaris Nazareto arkivysku-'
santikius. Valstybių delegatai turėjo pas A. Hinslev jiaskirtas apa-

Tai protestas prieš skleid- kelis savitarpius pasitarimus staliniu delegatu Afrikai. .Jis 
žiaina Meksikoj ir kitur ko- ir kiekvienos jų ekspertai pa- parvyko Į Angliju aplankyti 
munistinę propagandų. Nese- kviesti pagaminti reikalingas savi 'gimtinį kraštų, jr žada 
nai komunistai turėjo demon- skaitlines. greitai gryžti į Romų, gi iš
stracijas prieš Meksiku \Va-■ Nežinia kada prasidės taip ten į Afriką. Ligšiol jis ,dar- 
shingtone, Argentinoj ir Dra- vadinamas tikrasis konferen- bavosi užsienių ofise, Vatika-' 
zilįįoj. 'cijos darbas. Tam tikslui vra ne. i

TAS AFRIKAI

3č A COPY
Telefonas: Roosevelt 7791

METAI-VOL. XV

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Meksikoj yra Maskvos at- reikalinga keletas komisij' 
stovas A. Makar. Apie jo sto-! --------------------

Arkivyskupo llinsley dele-Į 
gatūros plotus sudaro keturi

LIŪDNOS SUKAKTUVES

NAUJAS SUSIRINKIMAMS EINAMA SMARKIAI J
' įstatymas

Telšių miesto ir apskrities 
karo Komeivlantas šleido įsa 
kymą, sulig kuriuo visokių 
susirinkimų leidimams gauti 
nustatoma ši tvarka: Ne vė
liau 7 dienu prieš susirinki- 
mų reika Karo Komendantui 
paduoti prašymas, kuriame tu 
ri būti pažymėta: a) prašyto
jo pavardė, vardas ir gyve
namoji K’ieta, b) kur ir kada 
norima padaryti susirinkimas, 
e) kas bus atsakomingas už 
padarvta susirinkimų, ir jei 
toks asmuo nėra pats prašy
tojas, tai turi būti prie pra
šymo pridėtas atsakomingo as 
mens sutikimas, d) susirinki
mo programa ir paskaitų san
trauka (konspektas). (Jautus 
budimas turi būti už 24 vala
ndų prieš susirinkimų įregis
truotas vietos {Milicijos nuova
doj, kur bus daromas .toks su
sirinkimas. “Ž. P.”

PRIEKI

• ------------- "Ji
Vilkaviškis. 1929 m. gruod

žio mėn. 30 d. įvyko gausin
ga “Pavasario” S-gos Vilka-) 
viskio Regijono Kouferenciji 
kurioje dalyvavo brangūs mū
sų Vyskupijos J. E. Vysku-. 
pai, Sųjungos vyriausi vadai 
ir per 500 rinktinio Lietuvos! 
katalikiško jaunimo. Tai pir
mas toks gausingas Regijono 
suvažiavimas. “ŠZ®

SAMAGONKOS VIRIMO 
10 METŲ JUBILIEJUS

vvlia nieko nežinoma.

MEKSIKOJ SUSEKTAS 
SĄMOKSLAS

ARKIVYSKUPAS JURGIS MATULEVIČIUS
i Afrikos penktadaliai. Tuose/ Pirmadierty Sausio 27 d. sukanka trys metai kai tas didy- 
■ plotuose gyvena virš 80 mili-' sįs lietuvių ^tautos gaivintojas ir Vilniaus kankinys persi- 

_______ įonų žmonių. į skyrė su šiuo pasauliu. Atmintinės Šv. Mišios su ekzek-
BUENOS AIRES, saus. 25.! vrHvvtsk„nas įtenkintas ' Y’1?™5tą paČią d'eną AuŠrOS VartŲ par baŽny~

v , - v. .r .1 Aikivyskupas paakintas čjoje 8:30 yaĮ te
\ okiečių galiams Monte tų()in paskyrimu. Jis pareis- "="1- 1' *=■-— --------- ---------- ----------- •==

Cervantes Magėliau perlajoj

į IŠGELBĖTA 1,100 KE
LIAUNINKŲ

NAUJOS PERMAINOS 
UŽSIENIŲ REIKALŲ 

MINISTERIJOJ

Daugiškiai (Skapiškio vals.) 
Čia pagarsėjusi apylinkės pil.l 
Rauplienė jau dešimtis metų,! 
kai vertėsi slaptu degtinės 
variniu; jau gal būtų šventu
si 10 metų sukaktuves, jei po- ’ 
licija nebūtų sukliudžiusi: 
gruodžio 7 d. II nuov. pol. v- 
ko padėjėjas pas Rauplienę 
atrado žemėje užkastos sama- 
gonkos 3 litelius ir ne jos dai
ktų. Sustatyti 3 protokolai.

“H.”’

MEXIC() CITY, saus. 25. vervantos 3iageiian periajoj kia. kad toj pasaulio daly Ba-. 
— Vietos laikrašeiai skolina, sudaužytas į povandenines uo- žnvf.ia turi di(lelįo p.lvvkimo! 
kad policija susekusi sumoks-. las. krik~ionybę visk I

UVU8i PlPzl ' Visi keliauninkai, kurijų y- kų tenai reikia, tai pirmiau-'
,a ts, iflsimų piezi entų u ra Į jop, paimta i artimų bau- sia sukurti stiprių krikščioni-1

Ino ir kitus valdžios narius. Brn;no uoio ■sminę salų. ska seimvnų.
Sako, to sųmokslo priešaky 

yra komunistai.
Prasidėjo skaitlingi mesta-’ 

viniai.

CHICAGOJE
BŪTINAI REIKIA VIRŠ 11 

MILIONŲ DOLERIŲ

ĮSPĖJA PARAGVAJŲ IR 
BOLIVIJĄ

NAUJAS ARKIVYSKUPAS 
DUBUQUE ARKIVYS- i 

RUPIJAI

1VASHINGT0N, saus. 25

200 ŠEIMYNŲ YRA 
PAVOJUS

M KM PI IIS, Tenn., saus. 25 
Big Lake plotuose, šiaur-

Išgelbėjo metaliniai 
aptaisai

I
Į Ph. Mizrucky, troko vežėją, 
J užpuolė plėšikas. Atėmė snko- 
įlektuotų 290 dol. pinigais ir

Cbicago miestui, Cook aps- 100 dolerių čekiais. Pagaliau 
kričiai (ir mokyklų komisijai paleido vienų šūvi jam į krū- 
būtinai reikia gauti tuojaus tmę.
virš lt milionų dolerių apmo-1 N ežejas išliko sveikas. Ties 
kėti tarnautojus, be ko visa krūtine kišeninį jis turėjo už- 
tvarka turės griūti. Nes tar- sakymų knygų su metaliniais

Sugrįžo į Kauna generali
nis Lietuvos konsulas Londo
ne p. Gineitis, kuris skiriamas 
ekonominio departamento di
rektorium. Atstovas Estijai p. 
Aukštuolis taip pat grįžo; jis 
bus teisių ir administracijos 
departamento direktorium, jĮ
Laukiama parvykstant p. J. j 
Skinkio, Lietuvos konsulo A-'

TARSIS SU DANŲ 
FIRMA

Del Telšių Kretingos gele
žinkelio statymo susisiekimo 
ministerija tarsis sn danų fi
rma “Hojgaard ir Scliulz.” 
Jos pasiūlymas, sako, esųs ri
mčiausias. Kitų firmų siūly
mai nepriimti. “R.”

rgentinoj. (R.”

SUIMTIEJI SĄRYŠY SU 
ATENTATAIS PALEISTI

PATIKRINS MAGISTRATŲ 
TEISMUS

Tš Romos praneša, kad Du- rytiniam Arkansase, potvinis n«utojams reikia gyventi, rei- aptaisais. Kulipka tik metalų 
• ’• ’ įlenkė.buque, Iowa, arkivyskupijai a- ir ledų kruša atkirto 200 šei- kalingos algos.

GENEVA, saus. 25. — T. rkivyskupu Šventasis Tėvas mynų, su kuriomis sušisieki-
Sųjungos taryba Paragvajui paskyrė Lincolno, Neb., vys- mas yra galimas tik orlaiviais, pasiskolinti.
ir Bolivijai pasiuntė įspėjimų, kūpa F. J. Beckinan. '

.... t i Patirta, kad tiems žmonėms
kad tos respublikos saugotu-i--------------------------------------------- L ... . .... . .

1 Imtinai reikalingas maistas ir
kitokia pagelba. Be kitko rei
kalingas kuras.

si karo. Abi jos priguli T. Sų-fK. VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS!
jungai ir turi pildyti įstatus. BUS BOSTONE

BOSTON, MASS. — Kolu- Vakar vienas lakūnas skra-

Darbuojamasi ten ar kitur

Dr. Shireson pripažintas 
kaltu

Mrs. G. O’Brien paliuosuota
Del vyro nužudymo krimi

naliniam teisme teisiama Mrs. 
G. O’Brien prisiekusių teisė
jų pripažinta nekalta ir pa
liuosuota. Kaip žinoma, josJ)r. JI. J. Shireson, kurs už 

iirndinėjo daugiausia moteri- mylimasis Dorr, kurs jos vy-

Teko patirti, ’ kad vidaus 
reik. ministerijai įsakius pa
leista iš kalėjimo 12 asmenų, 
kurie buvo įtarti del rengto 
atentato prieš buv. vidaus 
reik. ministeri p. Musteikj; 
taip pat paleisti visi sulaiky
tieji del bombos sprogimo.

“R.”

PARLAMENTO STENO- . ................................. ....
GRAFAS VIENUOLIU .nibo Vyčių organizacijos su-i jojo tų atkirstų plotų padan- ,ns grąžinti gražias išvaizdas, rų Amšovė, nubaustas kalėji- 

_________ važiavimas (konvencija) šįmet gėmis ir numetė žmonėms imi- valstybės medikalio komiteto mu. 'ligi gyvos galvos.
PARYŽIUS. — Franci jos | įvyks šiame mieste, 

parlamento žemesniųjų rūmų! šimet Bostonas, minės savo

oficialis stenografas ^reporte
ris) išsprendė pasitraukti iš 
tos tarnybos ir įstoti Trapų 
vienuolynan. (Jo pavardė ne
paduodama).

STUDENTAI KATALIKAI 
SUKŪRE PARAPIJĄ

REIKALAUJA TOLIMES
NIO TARDYMO

Klaipėdos krašto direktori
ja del kraujo nuleidimo į lie-

300 metų gyvavimo sukaktu
ves.

ŽUVO DARBININKAS

CATLETTSBUR.G, Kv
saus. 25. — Tri-State Refin- 
ing Co. įstaigoje įvyko spro
gimas. Žuvo vienas darbinin
kas.

aiškinimų, kokius ženklus jįe! pripažintas kaltu neatatinka ,
turi paduoti, jei ko reikalin- me me<likalėj profesijoj prak- J UŽ Šaudymą teisme '
gį, tikavime ir pasirūpinta atimti J ipre.jidėįjo /byla) Mrs Ida tnvių frakcijos j>aklausiinų

iš jo leidinių valstybėje gydy- Dembo Burt, kuri praeitų va- 
tojauti. Prieš komitetų jį ka- sarų vienam municipalinių tei-

Greitai po to lakūnas pa- 
steliėjo, kad tie žmonės la
biausia reikalingi maisto ir 
kuro.

’ i
NUKENTEJUSIEMS PA

GELBA ORU

Įtino valstybes prokuroro pa- snių pradėjo šaudyti, 
dejejas. . . Norėta jų pripažinti jiakvai-

--------------------- šilsią, Ind tas nepavyko.
Bombuota du ofisu --------------------

Užpraeitų naktį nežinomi pi 
jktadariai suplaišino bombas

Susitaikė su vežėjais
Chicagos anglių smulkmeno-

seimelv atsakė, kad tai pada- 
i . . . ....ryti privertę Tilžės policijos 
reikalavimai. Kitaip Gumbi
nės Regiorugs prezidentas 
būtų uždaręs sienų kini,pališ
kiams. Lietuvių frakcija atsa
kymu nepatenkinta reikalauja 
tolimesnio tardvmo. “R.”

GKLAHOMA CITY. — O 
klaboma Universiteto 280 stu-į
dentų katalikų nukūrė nuosa-! NUŠAUTAS FILIPINIETIS, 
vų parapijų. Tos rūšies jiarn- 7 SUIMTA
pija yra vienatinė šioj šaly, o
gal ir visam pasauly.

Studentai tam tikslui gavo
\VATKONVILLE, Cal., sau

sio 25. — Nušautas jaunas fi- 
Oklabomos Vyskupijos vysku- lipinietis. Tuojaus .suimta se- 
Į>o Kellev leidimų. plyni įtariami amerikonai.

VJNCENNKS, Ind., saus. j ties Chieago Circular Adver- in*8 l>urduvė,jai susitaikė su a- 
24. — Nukeutėjusiems nuo po-Į tising Service Co. ofisu, 417 ”gl>Ų išvežiotojo!#. .Pasirasy- 
tvinio gyventojams pagelba y-,So. Oreen gat., ir ties St'one’a, dviem metam sutartis, 
ra galima tik oru. Tam tiks- J Borutai District Service Co. i ~~
lui bus panaudoti orlaiviai, ofisu, 1253 \V. Vau Buren gat • PLATINKITE DRAUGĄ 
Atkirstiems nuo susisiekimo
sausžemiu žmonėms* bus pn 

siųsta maisto, drabužių 

vaistų.

CHICAGO IR APYLIN-Du plėšiku užpuolė ir npi-

ir Į plėšė Park Lane viešbučio o-(KES. — Nepastovus oras; fe

tišą, 2842 Sberidan road. mperatūrn nežinoma.

NUTRAUKĖ DEŠINĘ 
RANKĄ

Tindžiuliai (Panemunėlio 
valse). Gruodžio IG d. šio kai
mo pik Rimšai Petrui, skal

biant paraku akmenis, nutrau- 
(kė dešinę rankų. Liko žmona 
'ir du maži vaikai. “Š.”

>11 f*\..

NEW YORK, saus. 25. — 
Distrikto prokuroras Crain 
pranešė, kad bus pravestas 
nuodugniausias New Yorko a- 
pskrities magistratų teismų 
patikrinimas.

Sakoma, visuomenė tais tei
smais jau nebenori pasitikėti, 
nes iškeliami aikštėn puvėsiai, 
kas kenkia visų kitų teismų 
pagarbai.

Tam tikslui sušaukiama 
“grand jury.”

GAISRAS LIETUVIŲ 
APTIEKOJ

Penktadienyj, sausio 24 d., 
ištiko gaisras plačiai žioiunoj 
Justino Kulio aptiekoj, 3259 
So. Halsted st. Gaisrininkai 
laiku atvyko ir gaisras dide
lių nuostolių nesuspėjo jmda- 
rvti.

PINIGŲ KURSAS )

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

Vokietijos 100 markių 23.91

faMdlfž ama. ,----
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pradėta taikinti gyvenimui. Federacijos oru
mas pasirtifikč ir kitose organizacijose, ku
rios viešame gyvenime laikosi josios takti
kos ir orientuotos.

Daugiau gyvumo pasireiškė , ir Lietu
vos Vyčių seime, įvykusiame Cleveland, Ohio. 
Seimo valdyboje ir centro valdyboje užėmė 
vietas jaunučiai darbuotojai, kas duoda vilties

' Vytautas Didysis Kaune.
Fantastttkas apsakymas.
Daug kam pasakojau aš tą 

keistą įvykį, bet niekas man 

netikėjo ir netiki, kud jis iš

tikrųjų galėjo būti... Dabar

ėti11.. •.......... ... ______manyti, kad Lietuvos .Vyčiai moka auklėti lir uš jau prat^jau ,jo tikrumu 
visuomenei ne tiktai darbininkų, bet ir vadų. abejotit Gal ig tikrųjų tai bu- 
Šiandie kaip tik visos organizacijos yra rei-! tik nep^a^as sapnas, 
kalingos darbuotojų — vadų. Seniau gyvavo llaliueinacija arbtt kitokiai
Moksleivių Susivienijimas, vėliau giedrinin- keista ir savotiška 
kais pasivadinęs. Tasai Sus-mas išauklėjo nervų išdava... Tačiau pasa
kėles šimtus visuomenės darbuotojų. Gaila, kosiu viską iš pradžios.
kad jisai, beaukodamas visuomenei vadus, i 

x • v , i t * ir o < « i Prieš kelis metus gyvenauužmiršo savo reikalus. Lietuvės Vyčiai eina Į 
saugesniu keliu. Visu pirma jie sau auklėja 
darbuotojus, kurie bus naudingi ir visuome
nei. Šitos krypties turėtų prisilaikyti visos 
organizacijos kuopos, tuomet išaugina visą

pairusių

Kaune, senajame mieste, neto
li Vytauto bažnyčios. Nedidu
kam storo mūro ir baisiai sc- 

1 noviškos statybos namuke

sos, slankiojo tūkstančiai link

smų miestelėnų, viešuose so

duose dvyliktai valandai pa

ruošti laukė fejerverkai, įvai

rios ugnys, laukė orkestrai 

groti linksmybės maršus, lau

kė varpai skambinti, patran

kos, šauti...

Buvau tada viengungis, gy

•veninio gerokai užguitas vy

ras. Nebuvo man kur eiti nau

jųjų metų sutikti, o gatvėse 

kartu su palaida minia basty

tis irgi nesinorėjo. Tad skai

čiau nuobodžią knygą, akimis 

sekiau pageltusių jos lapų 

juodas raidžių eilutes, o ausi

mis ir širdimi sekiau skubų

jis esąs ir ko ieško vargingo

je mano būstinėje.

Svečias tyliai sėdėjo gana1 

ilgai. Abiem rankom pasirė

męs i storą ilgą lazdą, lyg tai 

sunkus kalavijas būtų, aštrio ’ 

mis akimis svilino mano vei- ( 

dą, rūbus, dairėsi kambaryje, 

žiūrinėjo į atverstą knygą. 

Pagaliau lėtu judesiu jis nu

traukė nuo galvos skrybėlę. 

Dar labiau nustebau. Puma , 

čiau seną, raukšlėtą, bet di ‘ 

dingą, taurų veidą. Aukštai 

kakta, aro nosis, siauros tvir- j 
tai sučiauptos lūpos; galvą 

puošdami ant pečių nukritę 

drybsojo tankių, nors ir žilų 

plaukų, garbanos.

VADOVAUS DVIEM 
CHORAM

Komp. Antanas Pocius, Bee 
thoveno konservatorijos direk-

Lvg kažkokios jėgos pastū- torius, šv. Jurgio par. vargo-

minią visuomenės darbuotojų, kurie tartum v**r nel'glJ laikroclž*° tvaksėji-

tinklu galės apjw.il ,n«», visas kolonijas. *“P*»'« K™’
T barelio sienon nuolat ašarojo

Panašaus gyvumo ir didesnio susido-

(Tąsa)

DUOSNUMAS.
Kalbėdami apie Amerikos lietuvių gailes

tingumo įstaigas, negalime užmiršti jųjų duos- 

numo. Pereitais metais pas mus aukas rinko 

keletas asmenų įvairiems Lietuvos reikalams. 

Kun. J. Valaitis rinko aukas statomąjai Že

maičių dvasinei Seminarijai; p. E. Vileišienė 

— Vilniaus našlaičiams; kun. P. Karalius — 

Ateitininkų namams Kaime; gerb. kun. pre

latas J. Maciejauskas — Švėkšnos parapijos 

reikalams; pagaliau ir musų pačių Amerikos 

lietuvių reikalams — bernaičių kolegijai y- 

ra vedamas vajus. Tai visa parodo, kad mū

sų žmonės ne mažai aukoja įvairiems švie-

z
timo ir labdarybės reikalams, tiktai čia rei

kia viena pastaba padaryti: ne visi Ameri

kos lietuviai jau toki duosnus, bet jųjų tarpe 

yra tiktai viena'dalis, kuri ir aukoja visiems 

tiems reikalams sulig savo galimybės.

Ir stebėtina, šioji duosnioji visuomenės 

daliu visiškai nėrą vargingesnė už tuos, ku

rie ’iuažai ar nieko nėra davę, nors patys 

duoęnieji tūkstančius dolerių suaukojo tau

tos reikalams.

MUSŲ ORGANIZACIJOS.
Per šiuos kelius paskutinius metus mū

sų 'organizacijos buvo kiek apsnūdę. Šei

mai neskaitlingi, neįvairūs; mėnesiniai susi

rinkimai laikomi nereguleriai. Bet štai perei

tą vasarą mūsų organizacijų seimai išsisky

rė savo atstovų skaitlingumu, įvairiais su- 

manymais-nutarimais ir gyvumu, kas sudarė 

naują kryptį musų organizuotoje.

Federacijos kongresas, įvykęs Cicero, 

Illinois, buvo labai skaitlingas, iškilmingas 

ir gyvos. Patiektos kongreso dalyviams pas

kaitos ir diskusijos pridavė posėdžiams rim

tumo. Visur pastebėtas susidomėjimas viešojo 

gyveninio reikalais, paklaidomis ir jų patai

somis, Išnešta keletas -nutarimų, kurie tuojau

.... dideliais drėgmės lašais, kam- .lniInrejimo visuomeniniu darbu parode ir kitų ,.. . . . .. , . UdU-r ■ nuošė nekliudomai žali urrvbai i tv.......................... .. .. . . ,, A puošė nekliudomai žali grybaiorganizacijų seimai — Darbininkų, Moterų , .. .»..L .įaugo, o mažutis, jiFtamsų aukir ypatingai Blaivininkų . Motėr, Sųjunga
sparčiai auga narių skaičiumi ir finansiniai 
stiprėja. Jų tarpe pastebima vis daugiau 
jaunesnės kartos narių. Šita aplinkybė už
tikrins Sąjungos likimą. Gaila, kad to nega
lima pasakyti apie darbininkų ir blaivinin
kų organizacijas. Čia visa darbuotė randasi 
senesniųjų žmonių rankose, nors musų jauni
mas ne mažiau yra reikalingas sistematingo 
darbo ir blaivumo.

ĮSTAIGŲ RĖMĖJAI.

Nepaprastai didelio veiklumo parodė 
mūsų švietimo ir labdarybės organizacijos ir 
plataus užsimojimo jųjų seimai. Kolegijos 
Rėmėjų organizaeįja savo seime sukėlė per 
du tūkstančių dolerių kapitalo, paskelbda
mas vajų kolegijos namams statyti. Tasai 
vajus, nors ne sparčiai, bet nuosekliai yra 
varomas prie savo tikslo. Kiek , tenka suži
bti,, jau trečdalis ręjjdamos^;sun
namams pastatyti yra 
tuviams tai jau daug reiškia.

Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų sei

Tuk, tuk, tuk — išgir-,čiui.

mėtas, pašokau nuo kėdės, ku nininkas ir žymiausias lietu- 
rioj sėdėjau, ir su pagarba nu vių muzikas Amerikoje, “Dr- 
silenkia u žilajam savo sve- augo” koncerte, sausio 26 d.,

1 Lietuvių Auditorijoj, vado-
— Aš atvykau labai iš tom;vaUg L Vyčių — Dainos cho- 

Pakėliau galvą. Kažkas at- ir ilgai klaidžiojau taip dide- ruį jj Vargonininkų chorui.
lio dabar Kauno gatvėmis, Be to jisai akomponuos dau-sargiai, bet ir be pertraukos

mą žiūrįs langas^^Įieną ir nak 
t į beveik tokį pat šviesos kie
kį į vidų įleisdavo. -Anais me
tais Kaune labai fctokavo bu

beldė į kambarėlio duris. Atsi-1 kol padaliau radau šiuos na- galiųj solistų. Komp.
i •_________ ___•____________ • _ •__ 1 — V 1 • 1 Bstojau ir priėjau prie jų.

— Tur būt kas nors drau

A. Po-
mus. Gatvėse aš sutikau bėga- ęįuS yra vienas seniausiib uo- 
lybę žmonių, jaunų ir senių, liausiu ir žymiausių mūsų mu

gu, taip pat vienumos spau- vyrų ir moterų. Visi jie links zikos ir dainos meno darbinin- 
❖ • Ai.,i’" • v. >^^aluas’ a^«i° P*18 mane drau- mi, dauguma jų sypsosi, nors kas, Jo vadovaujamoji muzi-

BF^P^-^BiKikišę gg naujuosius metus pasitikti taip tamsu aplinkui, o ore kos konservatorija yra davusi 
— pamaniau. skraido saltos žiemos snieguc lietuviams daug mn zikų įp

Tačiau apsirikau. Ties slen- lės... Pro didelius apšviestus dainininkų

ksčiu stovėjo nedidelė žmogy- langus aš mačiau visokiais 

sta, tamsiais rūbais apsivilkti- valgiais apkrautus stalus, ma-

po kelis į vieną kambarį, todėl 
norom nenorom turėjau tam vi 
šokių ligų pradais persisun- 
kušiam kambarėly ilgesnį lai
kų gyventi. Gal ir dabar bū
čiau jame gyvenęs, jei ne tas 
įvykis, apie kurį ir tamstoms' K 
pradėjau pasakoti. Nors blo
gas, nepatogus, tas kambarėlis 
turėjo vieną svarbų pliusą — 
jis buvo pigus..:

Atsimenu geri
dienos vakare, 
susisukęs

smegenių
sėdėjau tam sa1

, , [esi ir ko ieškai
si ir veidą paslėpusi po pla-.ciau keliamas taures su pu-, y<.j ?

jliais juodos skrybėlės bry-'totu vynu, girdėjau švelnios

Kais. - j muzikos garsus. Visi šiandie-

— Galima pas tamstą? — ną linksminasi, visi tik savo 

paklausė nepažįstamasis. [ir savo artimųjų laime gvve- 

Buvau nustebęs. Vyro rū-na. Jau senai, labai senai aš 

bai, jo balsas, judesiai buvo,buvau mano Kaune. Visa da 

Jo apsiaustas bar man čia svetima, visa ne 

buvo labiau panašus į kunigo [pažįstama, nežinoma. Neilgai 

va 

būti

aš pamatyti,

Silvestro, baisiai keisti.

sutaw,?,

isipanų

nė ti a- ’ — tik kelias šios. nakties 

o landas — man lemta

balsas, griežtas, vyriškas, bu-'!Kaune. Noriu 

Jtąmbarply! vo jyg n^imęs, lyg pro nosį, kaip jame dabar lietuviai gy- 

[prie stalo ir stearininės žva-' leidžiamas. i vena ir noriu

Kaune taip 

— paklausiau

pagaliau svečio.

— Sakiau jau tau, žmogau.

kad ieškau to, kas man yra 

brangiausia, kas neturi tikro 

vardo, kas sunkiai matoma, 

tačiau kas nemirštama ir kas 

i per amžius gyvena kiekviena- 

jme žingsnyje... Kas aš buvau, 

, sužinosi vėliau...

— Kas aš buvau?.. — 

liai pakartojau senelio

ty-

zo-

... . . džius: — kodėl “buvau”? Juk
rasti jame tai, ■..

Nauju gražų darbu pradėjo ir Labda-1 metę užaiojant. Pa ko/^į smalsiai apsidairė aplin- ■ne valgiai, ne vynas puošia,
kad esu pasiryžęs jain

lybė, steigdama našlaičiams ir seneliams ny dešimčių minučių mažu- kui Pask
ui ramiai nors ir bet knyga. Tu dabar nebran- tarnauti.

prieglaudą Vienas labdarybės paminklas-'fUi laikrodžio rmlikėliai Lt atsisėdo kėd^prie gini savo laiko, nesidžiaugi1 S‘‘nel1ia ,v,į Plafii»
»v. Kryžiaus ligoninė jau puošia Amerikos 'rtjl> paslinkti kelis milimetrus sta|0. Aš atsisėdau kitoj pu- besibaigiančiu metu skubau- skrybėlę, labiau sus.su-

lietuvių istorijos lapus. Ne mažiau gražės- pirmyn lr niūrią, šaltą Lietu- s£j čiomis minutėmis, tad, tur 1 apsiaustą ir, stuk-

nis darbas yra prieglaudos kūrimas. Prie- vos naktį apvainikuoti nau-į Nustebusiomis akimis žiūrė- būt, neatsisakysi būti palydo- sendanias stora lazda, išėjo 

glaudai nupirktas ūkis yra tinkamas, pato-, jaį užstojančių kitų kalendori- jau j keistQ mano svef.in ir Vu mano kelionėje per Kauną. Produr^ ^gesinęs žvakę, is- 

gus ir gamta turtingas. Kadangi ūkis nėra nių metų valanda. sprendžiau, kas jis galėti/bū- ' Su pagarba dar kartą nu- sekiau ” 08 .Pasklu\

visiškai išmokėtas, tai Labdarybės^ seimas' Visame mieste tw įfliku tį Ne ui baini-, m t< pa. kenkiau vėlyvam savo sve-j U^gmu bus).

paskelbė savo vajų prieglaudos reikalams. žmon6g lauR. garbes jausmas surakino man čiui. .

Gatvėse, nežaūrinV'šalčio, gi- lūpas. Negalėjau apversti lie i — I«isk man paklausti,. Žmogaus smagenyse yraNe daug jiems tetrūksta.

(Bus daugiau) lauš sniego ir nejaukios tam- izuvio ir paklausti svečio, kus garbingas scheli, kas tamsta maždaug 13 milijonų mazgų.

Michajil’as Jurjevlč’as Lermontovas.

(Tąsa)

Kalnėnai žmonės kerštingi; jūs mano

te, kad jis nesupranta, kad jūs iš dalies 

pagelbėjot Azumatui 1 O aš kertu laižy- 

bas, kad jis nūnai pažino Belą. Aš žinau, 

kad metai atgal ji jam baisiai ištiko — 

jis ‘patsai man sakė, — ir jeigu būtų ti

kėjęsis surinkti pusėtiną kalymą, tai tik

rai, būtų pasipii-šęs”... Čia Pečorinas su

simąstė!. “Taip, — atsakė jis: — reikia 

būt atsargesniam... Bėla! nuo šios dienos 

tu neprivalai daugiau vaikščioti tvirtovės 

apkasimu.”

“Vakare aš turėjau su juo ilgą pasi

kalbėjimą: man buvo pikta, kad jis at- 

simiinė prie šios vargšės mergaitės; be 

to, kad jis veik kasdieną pusę dienos pra

leisdavo medžioklėje, jo elgesys pasidarė 

Šiltas, glamonėje jis ją retai, ir ji žymiai 

pradėjo džiūti; josios veidelis ištyso, di

delės akys nublėso. Būdavo, paklausi: 

Ko tu atsidusai, Belą? Tu nuliūdus?”H

“Ne.” — “Tu ko nors nori?”’ — “Ne.” 

“Tu pasilgai savųjų”? — “Aš neturiu 

savųjų.” Būdavo, ištisas dienas, išski

riant “taip” ir “ne”, iš jos nieko dau

giau neišgausi.

“Šit apie tai ir pradėjau aš jam kal

bėti. “Paklausykit, Maksime Maksimi- 

čai, — atsakė jis, — muno nelaimingas 

būdas: ar auklėjimas mane tokiu padarė, 

ar Dievas taip mane sutvėrė, nežinau ; ži

nau viena tai, kad jeigu aš kitų nelaimės 

priežastimi būnu, tai ir patsai ne mažiau 

nelaimingas esu. Žinoma, menka tai jiems 

paguoda, — tiktai dalykas tame, kad ši 

tai yra taip. Pirmoje mano jaunatvėje, 

nuo tos minutės, kuomet aš išėjau iš sa

vųjų globos, aš pasiutusiai ėmiau tenkin

tis visais smagumais, kuriuos galima guu- 

ti užl pinigus, ir, suprantama, šie sma

gumai man sušlykstėjo. Paskui aš leidau

si didžiulin pasaulin, ir visuomenė mun 

taip jiat greitai nusibodo, įsimylėdavau į 

pasaulines gražuoles ir būdavau mylimas, 

bet jų meilė tiktai įerzindavo mano vaiz

duotę ir savimeilę, o širdis pasilikdavo

tuščia... AŠ ėmiau skaityti, mokytis —

mokslai taip pat įkyrėjo; aš mačiau, kad 

nei garbė, nei laimė nuo jų nė kiek ne

priklauso, todėl kad patys laimingiausi 

žmonės — tamsuoliai, o garbė — pasise

kimas, ir, kad ją pasiekti, reikia būti vi

kriu. Tada man pasidalė lankstu. Netru

kus perkėlė mane į ^Kaukazą; tai pats 

laimingiausias mano gyvenimo laikas. Aš 

tikėjausi, kad nuobodulys negyvena po 

čečenų kulkomis; veltui: po mėnesio aš 

taip pripratau prie jųjų zvimbimo ir 

prie mirties artumo, kad, tiesa, kreipiau 

daugiau* dėmesio į uodus — ir man pa

sidarė liūdniau negu pirma, todėl, kad 

aš praradau veik paskutinę viltį. Kada 

aš pamačiau savo buste Belą, kada pir

mą kartą, laikydamas ją ant kelių, bu

čiavau jos juodas garbanas, aš, kvailys, 

pamaniau, kad jinai angelas, pasiųstas 

nan atjaučianeiojo likimo... Aš vėl apsiri

kau: laukinės meilė neduug kuo geresnė 

už įžymios ponios meilę: neišmanymas 

i ir atvira širdis vienos tiek put nusibosta, 

kiek ir antrosios koketingumas. Jeigu jūs 

norite, aš ją dur myliu, aš jaį dėkingas 

atiduosiu gyvenimų, tiktai man su ja ny

ku... Ar aš žioplys ar piktadaris, — ne

žinau: bet teisinga tai, kad aš taip pat 

labai vertas pasigailėjimo, gal būt, dau

giau negu jinai: manyje pasaulio sugadin

ta siela, vaizduotė nerami, širdis — beso

tė; man vis maža: prie liūdesio aš taip 

pat greit priprantu, kuip prie džiaugsmo, 

ir gyvenimus mano darosi diena iš dienos 

tuštesni#; man pasiliko vienintelė prie

monė: keliauti. Kaip tiktai bus galimu, 

išvyksiu — tiktai ne Europon, gelbėk 

Dieve! — važiuosiu Amerikon, Arabijon, 

Indijon, — gal kur numirsiu pakeliui. 

Šiaip ar taip, aš įsitikinęs, kud šioji pas

kutinė paguoda nebegreit išsisems, aud

rų ir blogų kelių pagalba.” Ilgai jis taip 

kalbėjo, ir jo žodžiai įsmigo mano atmin

tin, nes aš pirmą kartą girdėjau tokius 

daiktus nuo dvidešimt penkių metų žmo

gaus, ir, Dievas duos, paskutinį jį... Ko

kie dyvai! “Pasakykite, meldžiu, — tę

sė štabs—kapitonas, kreipdamasis į ma

ne; jūs štai, rodosi, buvojote sostinėj, iv 

nepersenai: nejaugi tenykštė jaunuomenė 

I visa tokia.”

Aš atsakiau, kad daug yra žmonių,

kalbančių tą pat; kad yra, tikimai, ir to

kių, kurie kalba tiesą', kad, šalip, nusi

vylimas, kaip visos mados, pradėjęs nuo 

aukštesniųjų visuomenės sluoksnių, nusi

leido į žemesniuosius, kurie jį pribaigia 

nešiot, ir kad nūdien tieji, kurie visų 

daugiausia ir iš tikrųjų liūdi, stengiasi 

paslėpti šitą nelaimę, kaip ydą. Štabs — 

kapitonas nesuprato šių smailybių, palin

gavo galva ir gudriai nusišypsojo.

— O vis, gal, prancūzai įvedė madą 

liūdėt?

— Ne, anglai.

— Aha, štai kas!.. — atsakė jis, — 

Juk jie visuomet buvo pasižymėję gir

tuokliai!..

Aš nenoroms prisiminiau vieną Mask

vos ponią, kuri tvirtino, kad Baironas (į- 

žymus Anglų poetas 1788-1824) buvo nie

kas daugiau, kaip girtuokfts. Galop, štabs 

-kapitono pastaba buvo atleistina: kad 

susilaikyti nuo vyno, jis, žinoma, sten

gėsi save įtikinti, kad nelaimės pasauly

je paeina iš girtuoklystės.

(Bus daugiau)

apjw.il
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Žavėjo Visus, Pasirodys Visoje Galybėje.
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Grožės Jausmus. Visos Chicagos Kolonijos Dalyvaus “Draugo” Koncerte, Savo Gausiu Atsi
lankymu Parodys, Jog “Draugo” Radio Koncertai Visiems Patiko, O Ir Pats Turės Galimybės 
Padėkoti Mūsų Dainininkams Už Jųjų Vargą Begarsinant Lietuvių Tautos Vardą Pasaulio 
Akyse. * PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE.



DRAUGAS
BV

Šeštadienis, Sausio 25, 1930

Prašau Į Mano Kampelį

Prof. Kampininkaa koks tai žinojimas! Cicilistų 

galvos nežino, kas čia pat po 

nose — išilgai Olstritį (j pie

tus) darosi, o žino kad Lie

tuvos bažnyčios “kas dien tuš

tėja’’.

Pusakyta akurat tuip, kaip j
1906 m. “amžiną, atilsį’’ be-Į

dievis Šliupas Brooklvne Tau- , ••
A.V1 , - , r , v>rV draugija

Mat dabar seminarija turi
pusmetinį liuoslaikj-atostogas. 

X Girdima, kad klieriką A.

Valančių jau šį pavasarį šven

tins į kunigus.

iio Stotis AJJ

tiškain name sakė, kad po de-1 
šimties metų. neliks nei vienos 
bažnyčios, o kunigai bus var
pinėse iškarti.

•Genys margs, o sviets da 

margesnis.

Chicagos Olstryčio dolerio 

cicilistų gazieta turi “margų ( lr cicilikams, kaip ir jų iš- 

ipasaulį”, kuris kaikada duo-' perėtiems komunistams, Lie- 

da progos iš tos gazietos re-'tuvoj nieko gera nėra, kaip

daktorių saldžiai pasijuokti. 

Pavyzdžiui, nesenai ten buvo 

apleliota Kaune statoma Pri

sikėlimo bažnyčia. Esu ir taip 

Kaune yra 24 bažnyčios.

Mano tavorščius Mėnulis pra

tik “vargas, nedarbas, badas, 
girtybė, prostitucija, krimi
naliniai nusikaltimai”. Čia 
mūsiškius dolerio eicilistus 
galima greta sustatyti su vie
na mano kaimyne, kuri, gy-

šo per kampelį Olstryčio ci-įvendama Lietuvoj tarnavo 

cilistų “ištlumočyti”, kur jie'dvaro kumetyne ir, lie kas- 

rado Kaune 24 bažnyčias? Jei J dieninio darbo ir dvaro kiemo 

prie katalikų bažnyčių pridės:'purvo, amžinai nieko kita ne

žydų sinagogas, rusų cerkves, Į matė. Atvykus Amerikon ir 

įvairių sektų kirkes ir tai ne-į prasigyvenus, jei jos vaikai 

sudarys 24 skaičiaus. Pačiame i arba kas kitas dabar paklau- 

Kaune katalikų bažnyčių yra i šia apie Lietuvą, ji “širdį ro- 

10; su priemiesčiais — 13. | do”, kad visa Lietuva — tai 

Tat, kur da 11? Cicilistų gal-1 vienas purvas .

Kaip matot, Olstryčio dole
rio cicilistų redaktoriai gali 
su ta mano kaimyne rankas

voje? , • i
Negana to, tų melų ant ga

lo jie/da “pazalatijo” kitu.

Esu, Lietuvoje “kasdien baiž-■ pas įkratyti: jų

nyčios labiau tuštėja”. Mai,'lygiai sveria.

“žinojimas”

LIETUVIAI AMERIKOJE 

CICERO, ILL.

Svarbi žinia.

Garsus pamokslininkas, mi- 

sionorius kun. Petrauskas, 

šiame sekmadienyje, sausio 26 

d. ryto 7:30 mišiose ir per 

sumų sakys pamokslus, Šv. 

Antano bažnyčioje. Patartina 

visiem? pasinaudoti minėta 

pn?g-«.
Siuna šiame sekmadienyje 

bus iškilminga, su asista. Pen

ki seminarijos auklėtiniai, mu

sų parapijos klierikai, -šiam 

šeštadieny parvažiuoja atosto

goms; jie dalyvaus iškilmėse.

Gerb. misionieris kun. Pet

rauskas šeštadienio vakare, 

Šv. Antano bažnyčioje klau

sys išpažinčių.

Vietinis, J.

X AP radio stotis ir visa 

musų — kolonija linki p. Žvi- 

barns geriausios kloties.

X Visi ciceriečiui rengiasi 

važiuoti į “Draugo” koncer

tų.

X Visų Šventų moterų ir 

rengia “bun- 

co party”, vasario 15 d., pa

rapijos svetainėje.

X Kat. Federacijos 12 

skyrius rengia šaunų vakarų 

su gražia programa, kurį iš

pildys jaunuonietės sųjungie- 

tės, 16 d. vasario, parap. sa

lėj. Tai bus Lietuvos Nepri

klausomybės paminėjimas.

X Praeitais 1929 metais šv. 

Antano parapijoj gimimų bu

vo 79; mirė 40; apsivedė 29 

poros.

Kat. Federacijos 12 skyrius 
laikys metinį susirinkimų. 26 

sausio, 1 valandų. Bus val

dybos rinkimas. Kviečiami

visi draugijų atstovai 

rinkti.

SUSi

Jonas Mikolainįs, pirm.

buvo kalbėta. Miestelio aseso
riui liepė palaukti savaitę lai

ko ir paskui vėl atsilankyti.

Kaip susirinkimo buvo sa

kytu, jeigu bus reikalas, kad 

komisija duotų valdybai žinių 

ir sušauktų niass-mitingų. Da

bar lieka atidėtas ant toliau.

Komisija.

Sausio 22 d. namų savinin

kų klubas turėjo extra susi

rinkimų kas link taksų. Susi- 

rinkiman atsilankė gana daug 

namų savininkų. Geistina, 

kad visi priklausytų prie to 

klubo.

Buvo svarstoma apie tak

sus. Išrinkta komisija iš ketu

rių asmenų, kad pasitartų 

su miestelio valdyba, gautų 

daugiau informacijų.

Taigi, sausio 23 d. išrinkta 

komisija nuvyko įjos miestelio 

asesorius ir kalbėjosi daugiau

rengia didelę vakarienę su
gražiausia programa. Pradžia 

bus 6 vai. vakare. Įžanga į 

vakarienę $1.00. Per vakarie

ne bus priimamos naujos na

rės tik ligi 35 metų amžiaus 

veltui.

INO, HARBOR. IND.
■■ I I"

Žinutės.
Sausio 19 d. Šv. Pranciš

kaus draugija buvo surengus 

labai smagų vakarų, “Bun- 

co Party”, naujoj Šv. Pran

ciškaus parapijos svetainėj. 

Nors buvo labai šalta, bet sve

čių prisirinko daug ir visi 

smagiai žaidė.- Laike žaidimo 

visus gardžiai pavaišino, o 

po žadinio beveik visus sve

čius apdovanojo gražiom do

vanom. Būtų labai smagu, kad 

mūsų vyrai ,daugiau tokių 

vakarų surengtų.

Mort. Mockaitienė, ...;.5ų 

gera parapijonka, ir narė Ra - 

žancavos moterų draugijos, 

labai sunkiai serga. Praeitų 

šeštadienį turėjo sunkių ope

racijų šv. Kotrinos ligoninėj. 

Visi mes jos gailimės ir lau

kiam, kad greičiausia pasvęik- *. 

tų.

Ta pati.

CHICAGO HEIGHTS. HL
Sv. Kazimiero parapijos meti

nis susirinkimas.
Parapijos susirinkimas įvy

ko sekmadieny, sausio 19 die

nų, antrų valandų po pietų.

Klebonas malda atidarė su

trinkimų. Jis padarė praeitų

Adomas Leliuga, buvęs daug 

metų parapijos komitetu ir 

trustistu, dabar guli ligoninė

je, Chicagoje, ir taiso savo 

sveikatų. Į jo vietų pavapijo- 

nys išrinko komitetu Juozų 

Bajorinų, paslankų vyrų. Jo

nas Kalašinskas išsikėlė iš 

musų kolonijos kitur gyventi; 

į jo vietų išrinko komitetumetų parapijos darbuotės ap

žvalgų. O daug buvo dirbta -Pranų Daukšų, darbštų vyrų

parapijos labui. Šį metų dau
giausia skolos atmokėta.

Susirinkime viskas buvo 

svarstyta rimtai, ramiai. Vi-

Pranas Jonutis, parapijos fci dalyviai pageidavo kad

raštininkas, perskaitė proto

kolų, kuris vienbalsiai priim

tas, ir perskaitė pamėnesiui ginti 

parapijos įeigas ir išlaidas. 1

kiek bus galima greičiau pa

rapijos skolų likviduoti, de- 

‘ ‘ Mortgage ’ ’.

Bėgilas.

' z-

Ulbai gražių žinutę sužino-

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00

specialistas
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokį ncpa- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jusą kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavlmo. Jus sutau
pysit laiką Lr pinigus. Daugelis kitą 
daktarą negalėjo pagelbėt jums del
ta, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin- 
guteų.

Maao Ęadio — Suope — Raggi. 
X-Jlay Roentgeqo Aparatas ir vi
siškas bakteriologiikas egsamlnavi-

LIETUVIŲ VALANDA
KAS NEDĖLDIENĮ

Iš Stoties
WCFL 970 Kilocykles

jau, tai yra: Šv, Onos moterų Imas kraujo atidengs man jusą tik 

draugija iš Kast Chieago, Ind,. 
įrengia labai gražų arnotų įr 
kapų mūsų bažnyčiai. Kaįųo- 
sianti virš šimtas dolerų. Di
liausia garbė įr padėka Šv.

ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jąs gydyti. Ui jusą sveikata įr gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligą skil
vio, žarną, inkstą, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminą, 
uždegimo žarną, silpną plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenejusią, įsi
kerojusią, chronišką ligą, kurį ne- 

OUOS draugijai UŽ tokių aukų pasidavė net gabiam šeimynos gy

Nuo 1 iki 2 po pietų

X Girdėjau, kad šiame sek

madienyje Šv. Antano bažny-jųei porų valandų. Žinoma, ne- 

čioje bus net penki klierikai, galima visko čia surašyti, kus

■R.

Be to, girdėjau, kad minėtoji 
draugija rengia vakarų vas. 
23 d., Šv. Pranciškaus para
pijos svetainėj, Indiana Har- 
bore, Visi mes su nekantrumu 
laukiam to vakaro.

Nedėlioję, sausio 26 d. bus 
labai gera proga visoms mo
terims, kurios da nepriklauso 
prie Ražancavos moterų drau
gijos, prisirašyti veltui, be jo
kio įstojimo mokesties. Drau
gija nedėlioję minės savo 17 
metų gyvavimų. Ta proga

neatidėliokit neatėję pas

ZAREMBA

dytojuį, 
mane.

DR. J. E
SPECIALISTAS

Inėjimas nuinas 1016
20 W. JAOKSON ĘLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Kuo 10 ryto iki 
1 po pietą. Vakarais nuo S iki 7 

Nedėliomis nuo 16 ryto iki 1 
po pietų

Iš Stoties
WHFC 1420 Kilocykles

Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite 

Šiuos Programus Rengia

JOS. F. BUDRIK, Ine.
34-17-21 So. Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705

Radio Stotis AP.
X Iš musų gerb. klebono 

sužinojau, kad parapijos sko

la jau vėl sumažėjo — net 

trim tūkstančiais dolerų 

($3,000.00). Da nei vienas mė

nuo 1930 m. nepraėjo, o .jau 

tiek skolos atmokėta.

Garbė musų klebonui ir pa- 

rapijonams, kad mokame savo 

reikalus gerinti ir tinkamai 

aprūpinti.
X Pas mūsų klebonų šiomis 

dienomis lankėsi kun. N. Berg, 

iš Freeport, Ilk, mus klebono 

mokslo draugas. Kun. N. 

Berg yra garsus filosofas, su

si interesavęs lietuvių kalba ir 

jos istorija.

X Ponu Žvibų šeimyna sau

sio 22 d. apvaikščiojo 25 m. 

šliubo sukaktuves. Užsisakė 

ev. Mišias, ėjo prie Šventos 

Komunijos. Dieve, padėk 

jiems.

BRIGHTON PARK
Patyręs Patarėjas Ir Patarnautojas

Visuose REAL ESTATE, NAMŲ STATYMO ir pir
kimo bei pardavimo reikaluose, taipgi apdraudoje 
(Insurance) nuo visokių nelaimių NOTARY PUBLIC. 
T&ipgil čia galite užsimokėti įvairias bilas ir išsipir
kti įvairius leidinius Klicense) ętc.

Visuomet kreipkitės prie savo tikro tautiečio lietu- 
REAL ĖSTvio, ir kataliko 

visiems gerai žinomas
iTATE žmogaus, kuomi yra

JUOZAS K. ENCHERIS
(J. C. ENCHER)

Ofisas ir Rezidencija yra po numeriu
4401 S. Mozart St.

Telephonas LAFAYETTE 8662

PINIGAI, PINIGAI!
Kam reikalingi pinigai, čia galit gauti lengvom išlygom ant 

PIRMŲ MORGIČIŲ, atmokėdami per 10 metų.
Krepkitės į

Public Mortgage Exchange
809 WEST 35th ST., CHICAGO, ILL.

Manager

Pagal musų plano, Jūs sučedysit daug pinigų nes nereiks atnaujinti morgičių, nei 

atmokėti atnaujinimo expen.su ir komiso. ATS1LANKYR1T IR PAT1RK1T. Va- 

landos: Uiar., Ketv. ir Subatoj iki 9:00 vai. vakare.

VASAGAITIS UABRAVlčIVS

Mes Lietuviai galima didžiuotis savo dainininkais ir savo dainomis. Tai yra gra
žiausios dainos pasaulyj. Profesoriaus Vanagaičio dainos ypatingai. NEDĖLIOJĘ, 
SAUSIO 26 D. iš stoties WCFL 1 vai. po pietų,, nauji Columbia rekordai, A. Vanagųi- 
čio įdainuoti.

16152 Pasaulis Stovi ir Man Tik Rodosi 

16117 Mudu Du Broliukai ir Trys Jaunikiai 

16148 Senelio Polka ir Jaunas Senis 

16138 Šalta Žiemužė ir Kačiukas 

16132 Atvažiavo Meška ir Oi Jus Kliaučiai;

Mahanojas Orkestrą
16147 Klaipėdos Polka ir Katriutės Polka 

16137 Žalia Girelė ir Lik SuDievu Panytėlė 

16142 Paprieniokų Polka ir Frano Polka

KAINA REKORDU PO 75c. VIENAS
Siunčiame ir į kitus miestus Reikalaukit Katalogų

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

Telefonas Boulevard 4705

expen.su
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SENATORIUS ROBIN 
SON’AS

dence girls credit for playing 

clean and quiet gailies. (Re- 

niember one bad apple will 

ruin the whole busliel). They, 

might argue aniong thenisel- 

ves, būt they don’t slow it.

Providence K of L Girls de- 

feated Austin Hali Volley 

Bali teain lašt Wed. lGtli of 

Jan. by a score 74-18. (Jo a- 

liead girls and do it again.

G. Bogutaitė, Reporter.

RUNS 180 MILĖS

Zulusais vadinas nemaža Bet teisėjas Sumba, nore* 

negrų tauta, gyvenanti tan- damas parodyti, kad jis stro- 

kiose Afrikos giriose. O neg- piai saugoja karaliaus ir vais 

rai, kaip tur būt visi žinot, tai tybės interesus, uždėjo .Dram- 

juodukai. i bai dideiiausių piniginę pa-

Dėliai to juodas yra ir jų barnių ir patupdė dviem ine- 

karalius Tuniba I-sis, juodi ir tani į belangę, 

jo ministeriai, juodi teisėjai, Dori zulusi tuo labai pasi 

na, o jau apie prasikaltėlius j piktino. Net ir Sambos lamo- 

nėr kas nei kalbėti: jie juo-pa, neiškentus, ėmė prikai- 

džiausi visais atžvilgiais. jšioti savo vyrui:

Kaip tokie, jie, žinoma, ir j — Na, kaip tu nuteisei Dram 

dirba juodžiausius darbus, bų. Pagal šalies jpr°eius jis 

Bet užtat jie ir teisiami juo- juk reikėjo pripažinti nekaltu, 

dųjų teisėjų ir baudžiami juo- o tu jį taip skaudžiai nubau- 

džiausiais nusprendimais: dei. Kur tavo sąžinė? Argi 

juodos galvos ten krinta, kaip tau ne gėda?!..

pas mus rudenį kopūstų gal- — Cit, kvaila, šūktelėjo su
vok; vishjlengviausia bausmė pykęs Sumba: boba esi ir ki- 

— tai tamsi juoda belangė. liesi ne į savo dalykus! Del 

Juodi teisėjai turi dažnai žinojimo aš gerai žinau, kad 

baltų nekaltų sųžinę ir laikos Drambos byla nenauja, kad 

įsitikinimo, geriau esą būti ji nagrinėjama nebe pirmų 

teisingu teisėju, negu neteisiu- kartų. Dar anksčiau mūsų 

gu. Taigi ir teisia pagal kraš- rajono teisinas buvo jų nu- 

to įpročius ir savo sųžinę. marinęs, nes nerado joje jo- 

Bet kartais pasitaiko ir taip, kio Drambos nusikaltimo, 

kad juodųjų teisėjų nuspren- Bet pasikeitus aplinkybėms, 

dimai prieš jų norų išeina... byla įsakyta pradėti iš nau 

kreivoki. jo, nes čia, mat, . dalimi yra

Kaip tai pasidaro, paaiškės paliestas, karalius. Jei aš bū 

kad ir iš šio pavyzdžio, čiau nepasmerkęs Drambos

Susipyko sykį karaliaus pa- karaliaus ministeriai sakytų 

tarėjas Norumba su kariuo- aš blogas teisėjas, nežiūrįs 

menės vadu, narsiu' zulusų valstybės interesų ir tos kai 

Kazumba. Norumba visai už- bos galėtų mane pražudyti 

gavo Kazuinbos garbę. Ka- išveržti iš manęs teisėjo vie 

zumba nesusivaldo, ištraukė tų..

kardų ir mirtinai nudūrė No- — šiais pasiteisinimais dai 

rumbų. i i i ’ i , labiau save kaltinį, atšalu

Kadangi žmogaus nužudy- Sumbięnė. Ne tam tu esi pas 

mas, privačai besiginčijant, tatytas zulusų teisėju, kac 

net ir pas zulusus laikomas dairytumeis aplink, kas ir ki

Ryt St. Phillips Gym, Jackson Rlvd. įr Kųdzie Avė., įvyk
sta nepaprastos L. Vyčių Chicagos Apskričio Basket Bali Ly
gos rungtynės. Imsis Town of Lake tymas aa peręitų metų čera 
pįonais. Rungtynės bus ui pirmų vietų — čempionatui. Sporto 
mėgėjai suvažiuokite pažiūrėti šių rungtynių. Rap.

BASKET BALK

The Girls K of L Basket 
Bali ^eason started with a 
bang. Monday, Jan. 13th at 
Stanford l’ark, Brighton Park 

4 ai1^ Roseland sliowed a nice
\ start. Botli teams played

Eugene Estoppey, better liard- Brighton Park just a

iown as “Gene the Califor- ^tle stronger overcame Rose-

a Bear”, an Indian runner ^an(^ ^y a score ® 4. 

iio recently at the age of The second game vas pla

uty eight niade the 180 mi- yed J an. 14tli between Cicero 

run from Fresno to san and Bridgeport. These two 

rancisco in less tlian 37 teams played more of a game 

►urs. i tlien the first two teams.

—- i Bridgeport fought hard 

Providence Vs Brighton Pk. and should have won the ga- 

Cicero vs Town of Lake. me. Because a few girls did 

Indiana llarhor draws a dye not watch tlieir players; and 

Paul B. Saltimieras. Cicero, just a little brighter 

____________ _______________ had the advantage over Bri

dgeport and won 8—6.
Providence won from West 

Pullman Friday, Jan. 17th by 

a score 17—6. Tliis was a ve- 

ry nice game. Every one en- 

joyed it.

NORTHSIDIBeiAI LAIMA 
JO PER PLAUKA.

Buvęs reprezentantas J. A. 

Valstybių Kongrese iš Ken- 

tucky valstybės, paskirtas se

natorium baigti terminų F. 

ii. Sackett, kuris rezignavo.

lių tris kartus extra turėjo 

lošti, tai yra 15 min. per virš, 

bet tas nereiškia, kad nortli- 

sid iečių tymas geresnis, nes 

West Sidiečiai aplenkė savo 

oponentus visose lošimo daly

se. Tur būt North Sidiečiai 

da nebuvo gana pailsę iš pra

eitų rungtynių su 4 kuopa.

Publikos buvo gana gero

kai susirinkusi. Orkestrą gro

jo maloniai. Visi liko paten

kinti. Be abejo, visi laukia at

einančios nedėlios, kada su- 

sirėms labai geri tymai. Pro

grama bus tokia:

North Side su Roseland 

Bridgeport su West Side 

Providence su Brighton Pk. 

Cicero su Town of Lake 

Indiana Harbor liuosi.

Town of Lake dėl pirmos 

vietos.

Visi gerai pamena, kų reiš-

T0WN OF LAKE Vs CICERO

Without douht everyone is 

awaiting the clasli between 

the preseht K of L baskethall 

league leaders, Town of 

Lake and lašt year’s cham- 

Cicero. U'P to date,

Daugelis jau užsimokėjo 

prenumeratas už “Draugų”. 

Bet yra tokių, kurie dėl įyai- 

įrių priežasčių dar to nepada

vė. Mat, jiems nepatogu at

vykti į ofisų. Tokie gali užsi

mokėti pas įgaliotus agentus 

savo kolonijose, tai yra Bri

dgeporte Gudų krautuvėj, 901 

W. 33 st.; Town of Lake pas 

S. Paukštį, 4508 So. 'Honore 

st. ir pas Belaki, 4544 So. 

Wood st., Marąuette Parke 

pas J. Stočkų; Brighton Par

ke pas F. Guhistų, 4355 So. 

Mozart st.; Dievo Apveizdos 

par. pas J. Puplesį, 1817 U- 

nion avė.; North Sidėj pas K. 

Įšerpetį, 1710 No. Girard st.; 

Ciceroj pas J. Mockų, 1301 S. 

50 Ct.; Roseland pas M. Mi

siūnų 245 W. 108 PI.; West 

Pul Įmanė pas Z. Gedvilų, 

12022 So. Halsted st.; Melrose 

Parke pas J. Žvirblį, 143 W. 

35 avė.; Chicago Heights pas 

kun. J. Čužauskų; Ind. Har

bor, JLnd. pas kun. K. Bičkaus

kų; Kenosha, Wis., pas kun. 

A. Bublj; West Sidėj — 

“Draugo” ofise, arba agen

tui.

Mokant prenumeratų iš an

ksto, metams “Draugas” at

seina $6.00, pusei metų $3.50, 

trim mėnesiau $2.00, mėnesiui 

■|75c„ į Lietuvą metams $7.00, 

j pusei metų $4.00.

į Pas minėtus agentus gali

ma atnaujinti prenumeratų 

“Laivui”, arba naujai užsisa

kyti. A4m.

pions,

Town of Lake stands unde- 

feated. Cicero has lošt būt 

one game and that feeing the 

first game of the schedule to 

Town of Lake, by a very close 

score, and since tlien have 

beėn waiting for the opportu- 

nity to avenge this defeat. 

The cool and unresisted pla

ying of Cicero has caused 

quite a comųjtent from many, 

and up tę dųįjįįhey have .(lįs- 
playe-d a very fine passing 

attack which has been using 

in all tlieir wins. As for To- 

wn of Lake, there is little to 

be said for those who have 

seen them in aoėion. Tlieir 

second teain has performed 

spectacularly.. May the best 

teani win.

Besides the general spirit, 

the cheer leaders and tlieir 

yells, the shouting of the lo- 

yal rooters and the capacity 

crowd, ve will as per usual 

have that shnppy orchestra 

vvliich will be playing between 

and after all of the four ga- 

mes that are on scheduTe.

*• * fa » *
Rcservations are pouring 

in daily. For your Information, 

please be nddised that it will 

be wise for one to come early 

and select a satisfactory spot 

to revievv all games.

The schedirie for Sundays 

games are as follows:

1:30 North Side vs Roseland

Bridgeport vs West Side

GIRLS SPORTS

Girls get next to yourself 

and cut out insulting the re- 

ferees. The referees are do- 

ing tlieįr very best.

Any giri who likęs the ga

me will appreciate the woik 

of the referee. There’s no ūse 

in swearing at a referee after 

the game. You are not lovve- 

ring the referee, you are ma- 

king yourself cheap. Any de- 

scent K of L giri will not 

svvear at a referee, no matter 

how lie ręfreed the game, būt 

she vvill thank him for bis 

vvork. (So watch your step 

Bridgeport Blondie). You will 

bring a had rcputation to the 

whole team.

G. Bogutaitė, Reporter.

tymų, tai yra Town of Lake 

ir pereitų metų čempionų. Ka

da pirmų kartų tymai susirė

mė, gerai pamenam, kokios 

geros buvo rungtynės. Tovvn 

of Lake riuteriai buvo links

mi, nes jų tymas laimėjo nuo 

čampionų. Ir nuo tos dienos 

tas pats tymas iki šio išlošė 

septynias rungtynes, aplenk

dami kiekvienų tymų lygoje ir 

stovi pirmoj vietoj. Visi žiuri 

į ateinantį jiems čempionatų, 

bet už debesų matome perei

to meto čempionus, Cicero. 

Žiūrint į juos, nors ir liko 

apipliekti pirmose rungtynėse, 

bet nuo to laiko ir gi nepra- 

lošė nei vienų rungtynių ir 

tik laukia, kada jie gaus pro

gos atkeršinti ir parodyti, kad 

jie taipogi nori būti ir šių 

metų vadais.

Turime daug rezervacijų 

šioms rungtynėms ir jeigu 

malonus skaitytojau nori gau

ti vietų, tai prašomas anksti 

atvažiuoti.

Greitas arklys.
Kauno turguje arklių pirkė

jas, priėjęs prie piliečio, lai

kančio senų sulysusį kuinų, 

pastebi, kad jo arklys niekam 

netikęs.

— Na, na, brol. atsikerta 

žmogelis. Čia tamsta, ne ar

klys, o stačiai Raibas. Tik įsi

vaizduok, per valandų jis pa

darė G0 kilometrų traukiniu.

liepia pašaukt teisėją. Bulgurijoj kasmet išdirba

ma šeši tūkstančiai svarų ro

žių aliejaus.

Ant Madagaskaro salos yra 

paprotys, kad jaunoji marti 

dėvi visų savaitė po vestu

vių vestuvinius rūbus ir pa

puošimus.

— Koks tu esi teisėjas, šau

kia supykęs karalius?! Kaip 

tu nuteisei Kazumbų?!..

— Nuteisiau pagal krašto į- 

pročius, Jūsų Didenybe!

— Bet užmuštasis buvo ma

no patarėjas. Taigi daryk an

trų teismų ir žiūrėk, kad man 

smarkiau nubaustum užmušė-

That’s InformationTUBBY
Klausau,

vov c amt
OŲT AMT THIMG h. 
FO.OM HIM J

I HAT S VA) H AT 
t FOUMO OUTI VMAMTCO To 

FlMO OUT 
SOMtTHiU'

Ir tai taręs, Sumbo tuojau 

padarė naujų teismrt ir šį 

kartų nuteisė Kazumbų trims 

metams į juodų belangę.

Kitų kartų įskųsta karaliaus 

kokosų pristatytojas Drambo. 

Jam prikaišiota suktybės, tau 

tos skriaudimus ir kitoki ne

būti nusikaltimai. Tačiau liu

dytojai įrodė, kad visa tai yra 

nedorų žmonių iš piršto iš

laužta ir gryniausia netiesa. 

Pagal krašto įpročius Drambo 

turėjo būti išteisintas.

mokat U) e a E wou 
OOIMC CUER. AT 
RomT*’HOUSt <
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AR GIRDĖJOTE JĮ DAINUOJANT?

Tai dainininkas Kazimieras Pa- 

žarskis, kuris savo galingu baritonu 

dainuos “Draugo” koncerte, sausio 

25 d., Lietuvių Auditorijoj, šis dai

nininkas ypatingai yra įdomus. Jisai 

turi gerą ir stiprų baritoną, be to 

įepaprastus vaidinimo gabumus. Kas 

matė jį vaidinant ir dainuojant ope

retėse, tas gėrėjosi “Draugo” koncer

tui p. Pažarskis turi keletą “suprai- 

zu ” — įdomių dainų.

DRAUGAS

CHICAGOJE

“SEPTYNI ŽODŽIAI NUO 
KRYŽIAUS.”

I’o sausio 26 d. busi tęsiama 

pamokos religinio turinio kan

tatos * Septyni žodžiai Nuo 

Kryžiaus”. Tai klasinis Du 

Bois’o kūrinys, parašytas spe

cialiai gavėnios laikui. Taigi 

toji kantata su orkestrą, su 

vargonais ir bus statoma ga

vėnioj, kovo 16 d., dailioj Kim 

:all Hali (prie Van Buren ir 

S. AYabash gatvių). Visos Clu- 

cagos lietuvių draugijos, klu

bai prašomi tų dienų nereng

ti nei jokių pramogų, .kad da- 

\ us dainos mylėtojams pasi

klausyti septynių žodžių, ku

riuos Kristus mirdamas ant 

; k vyžiaus ištarė. Šitas koncer

nas skiriamas choro vedėjui 

Į komp. A. Pociui pagerbti. Bi- 

Įlietus prašome iš anksto įsi- 

Įgyti nes salė talpina tik apie 

i 6(10 sėdynių. Visos vietos re

zervuotos.

Nauja operetė. 

“Draugo” redaktorius ir

entuziastingas “Dainos” cho

ro narys, rašo naujų chorui 

operetę, kurių muzikos rūbais 

žada apvilkti komp. Pocius. 

Operetė, manoma, bus gatava 

1931 m.

Garbūs Biznieriai.
“Dainos” choras visam, sa

vo '930 m. sezonui (trims va

karams) rengia didelį progra

mų, bus atspausta 7-8000 

egzempliorių. Programas bus 

didelio formato, gražiais vir

šeliais. Choro biznio menedže

rius p. L. Krekščiunas skelbi

mus sėkmingai renka. Keli 

biznieriai, nesulaukdami p. 

Krekščiuno atsilankant, o no

rėdami pasigarsinti, patys at

siuntė savo skelbimus į pro-

kvietė organizacijos komisijon 

Benediktų Kazanauskų, Ignų 

Kryževičių, Vincentų- Duobų, 

Petrų Šliogerį ir Ignų Saka

lų, kuriems pavedė su koopta

cijos teisėmis išvystyti šiais 

metais visų prisirengimo dar

bų.

X Vyčių vakarų parėmė 

ir merginų Nekalto Prasidėji

mo Sodaiicija, prisidedama su 

f avo programos dalimi.

X Penktadienio vakare 7 

vai. Aušros Vartų mokykloje 

elektros pagrųžinimų komisi

ja kviečia visus šiuo klausi

mu suinteresuotus į susirinki

mų.

X Pas p-nus Bobelius po 

num. 2153 W. 24 st. sausio 22 

d. atsilankė garnys, neatbo- 

jantis baisių speigų. To pa

sekmė buvo aštuonių svarų

šeštadienis, Sausio 25, 1930

X Ryt tuojau po sumos 

Federacijos 3 skyriaus Auš

ros Vartų mokykloje susirin

kimas pasiruošti į Federaci

jos būsiančių 23 vasario kon

ferencijų.

X Ryt po piet 1 vai. Auš

ros Vartų moterų ir merginų

atsilankyti, pasižiūrėti, kokių 

pažiuigų daro p. Brazaičio stu

dijos mokiniai.

Rap.

Australija yra vienintelė 

žalis, kuri turi dauginusia 

avių apie 3(X) milijonų.

mėnesinis -susirinkimas. Į____  _________ ________ .

X Ryt tuojau po mišparų , j i i ■ i ■ ■
Tretininkų konferencija.

X “Draugo” koncertini ryt . mu..,.,,,
vakare Lietuvių Auditorijon 

iš Westsidės keliauja Fede

racijos

re ’ ’.

i j ■■■■■■■■■■■■
į Reumatizmassausgele Z

' 1 L Nezlkankvklte savea skaua- ■

3 skyrius “in corpo-

gramų. Choro vadovybė šir-1 sveikas, drūtas, vikrus vaiku- 

dingai tiems biznieriams ačiuo!^įg> Qarnį “įntrodueino” Dr.

ja.

Visi dainos meno rėmėjai 

prašomi pasigarsinti tame 

'progranie trims vakarams: 

1) Kimball Hali, 2) Meldažio 

salėj ir 3) Lietuvių Auditori

joj. Širdukas.

WEST SIDE ŽINIOS.

Kowarskas, kurs netoli p-nų 

Bobelių gyvena.

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS 
SULFURINĖS VANOS IR 
ELEKTRIKINIS GYDY

MAS

Komf ortas
poilsingos sėdynės, šviesus vagonai, už
tektina apsauga nuo šlapio sniego ir le
dinio lietaus ... nuo pavojų ir sutrukdy
mu ant žiemos vieškelių.

A"

z/

.Z*

4l-\
V\\\

ČV

'.I

Electric
Uotor Coach Boutc.

IM

v

-Z4t' p.LOOP ’t

-

X Vyčių 24 kp. savo paren

gimų parapijos naudai pritai

kė minėtinoje Aušros Vartų 

parapijai dienoje, 19 sausio. 

Pirm 24 metų, tų dienų įvy

ko pirmasis AVestsidės lietu

vių katalikų susirinkimas, ga< 

vus J. E. Quigley, Chicagos 

Arkivyskupo, leidimų steigti 

parapijų. Šiame susirinkime 

ir vardas. parapijos “Aušros 

Vartai” buvo išnaktos.

X 1906 metais . pirmaisiais 

iir veikliausiais kun. K. Ara- 

hjražaičio, Aušros Vartų pir- 

miojo klebono, pagelbininkais 

protokolų knygoje užrašyti: 

A. Brožis, S. Liakavičius, M. 

Šlikas, S. Šimkevičius, M. 

Duda, J. Zalatoris, A. Gabris, 

L. Steponkus ir K. Labanaus

kas.

X Antanas Brožis, dabar gy

venus Cicero, Ilk, išgirdęs a- 

pie minėjimų Aušros Vartų 

parapijos steigiamojo susi

rinkimo, atkeliavo su savo 

dukterim į Vyčių surengtųjį 

vakarų ir žadėjo besiartinan

čiam 1931 metais sidabriniam 

jubilėjni surašyti savo atsimi

nus iš jos pirmųjų metų atsi

radimo. Tikrai gražus suma

nymas!

X Sidabrinio jubiliejaus ap 

vaikščiojimui 1931 metuose 

Aušros Vartų parapijos 1930 

metų, 19 sausio mitingas pa-

Treatmental visokių ligų, reu
matizmo. nervų atitaisymo, šalčio 
lr taip toliaus, su elektriniais 
prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferlnės vanos 
dunda didžiausią, kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras T’tar- 
įinkais nuo 8 iki 12 vaJ. nakties.

Kambariai dėl pergalėjimo.

A, F. CZESNA
1657 WEST 45th ST.

Kampas Paulina Street

Vilo 8 vai ryto iki 1 v. nakties. 
Kedėllotnls iki 2-.ros vai. po pietų. 

Phone Boulevard 4352

Jūs Geriau 
Tą Atliksite 
Elektriniu!

feįI

Važiuokit 
70 mylių į 
valandų

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

PtMinaudokltc musų Otiting and Reerentlon Burėnu 72 W. Adams St., tel. Randolph 8200. .Dykai ži
nios npie išvažiavimus, kelionės, pasilinksminimų vietas tr lavinimus! turus visoj Chicagos Metropo
lijos hpygardoj.

Del laiko, lėšų ir informacijų ant visų trijų gelžkelių. tel. Randolph 8200

CHICAOO KOLTU SHOHF,
A SOITII RKND RAILROAD

CHICAGO NORTH SHORE 
* MJI.tt'AI KF.E RAILROAD

ŠIAURĘ

CHICAOO ACRORA 
EI.OIN RAILROAD 

• (The Sunset Linos)

VAKARUS

____ -CHICAGO
ĄIJRORA and £ 
“^ARAit kOAi)

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

Rašt. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Ave.

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

AGITATORIAI.*
Kun. K. Matulaitis

2334 S. Oakley Ave.
V. Duoba ,

2328 W. 23rd St.
J. Dimša '

3230 So. Emerald Ave.,
M. Slikas

10555 So. SUte St.

X Rytoj, sausio 26 d., 3:30 

po pietų Juozo Brazaičio mu

zikos mokyklos mokinių bus 

pusmetinis koncertas. Moki

niai nori pasirodyti, kų jie 

per šį pusmetį išmoko. Bus 

pianistų, smuikininkų ir dai

nininkų. Įžanga visiems vel

tui. AVestsidiečiai kviečiami

•avęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— rašmenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
lr dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
■tis lengvai prašalina vlrfiml- 
nėtas Ilgas; mums Šiandie dau
gybė žmonių slunCla padėka- 

■ vonez pasveikę Kaina Bęc per 
paštą BSc arba dvi ui ll.BB. 

Dukart tvirtesnė 76c. 
Knyga: "fiAL/TINIS SVEI

KATOS” augalais gydytles, kai
na Bt centų.

Justin Kulis
sa&ę South Halsted Street 

CHICAGO- ILL.■ ■ ■HM

■ 
■

■ V V

tfct

$65.00
Money Orderiai į Lietuvų per Radio tiktai 25 centai

Paskolos teikiamos ant Real Estate

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

MES MOKAME CASH 

Už LIETUVOS 5% BONUS

3$

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greitas reguleriškas laivų patarnavimas. Išplaukimai iš Ncw 

Yorko J Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA

lu iš New Yorko J Kauną $203 
ir brangiau. Atskiri kamb., er
dvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus tarnavimas. Del 
kitų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykite 
tiesiai pas:
346 No. Michigan Bivd.

Chicago, 111.

o paskui saužemiu Į Kauna. 
Pamatykite Izindoną pake
ly. Taipgi tiesiai J Londo
ną kas Pėtnyčią nauji, alie
jų varomi laivai. Trečios 
kleaos laivakortės J abu ga-

CUNARD LINE t*

Kodėl Žmonės Pasirenka 
Sau Šitą Banką

Dėlto 

25 metus.

kad jis augo kartu su šia apylinke per pastaruosius

Dėlto kad tai yra prietelingas bankas ir tarnauja savo 

tomeliams greitai, mandagiai ir neformaliai.

kos-

Delto kad tai yra Nacionalis Bankas, narys Federal Reserve Sys

tem ir reguleris narys Chicago Clearing House Association.

Dėlto kad jis teikia pilną finansinį patarnavimų, — taupymai, 

investmentai, saugumo skrynutės, komercija, trustas, pinigų siunti

mas, keliavimo biuras, draftai ir kredito laiškai.

Peoples J^jational Bank
and ^rusi Company

o f Chicago
47th Street and Ashland Avenue

DIDELIS BANKAS

ant kampo

47th St. ir Ashland Ave.

Gerai žinomas bankas tarpe lie
tuvių visoj Amerikoj savo stipru
mu ir geru patarnavimu.



Šeštadienis, Sausio
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C H t C A G O J E
VISIEMS LIETUVIAMS 

ŽINOTINA.

North Side. — Visa 
Side smarkiai ruošiasi prie 

16 d. vasario, 12 metų sukak

tuvių Lietuvos nepriklausomy

mėjų susirinkimas bus sausio 

26 d., 2 vpl. p. p.

X -Rytoj vak. daug townof-

Nortli lJaikie^‘iU važiuoja j “Draugo” 

koncertų į Lietuvių auditorijų 

Bridgeporte.

X Labdarių 1

VARGONININKŲ KUOPOS ra paremtas ant garsaus rašy- •««
SEKRETORIUS. Į tojo Longfellowo veikalo tuo

pat vardu. Tas paveikslas y-

ra rodomas visuose geriau-, gydytojas ir chirurgas 
Šiuose Amerikos teatruose. | n“

X Rytoj ir pirmadienį, sau- ,a,„iao,

šio 26 ir 27 d., Mildos teatre ir

bus rodoma taip-gi įdomus —. , įtuJi—j-u-’rr 

paveiksi:;’ “Parade of the otisv tu. virginia 0036

bės. Draugijos ir pavieniui i kimas bus rytoj, sausio 26 d.,
kalba, kad tų dienų jau nie-j 

kur kitur neis, kaip tik i pa

rapijos svetainę, nes tai būtų 

tautinė nuodėmė nejus į pa-!

f. minėjimo vakarų.

Reikia nepamiršti, kad mes 

esam lietuviai ir lietuviais no

rim būti.

Lietuvos nepriklausomybės 

12 metų sukaktuvių paminėji

mas įvyks sekmadienyje, va

sario 16 d. Bus suloštas vei

kalas, kuris da nėra loštas 

Northside “Malonu už tėvy

nę kentėti”. Bus prakalbos 

ir šokiai. Viskas įvyks Šv. 

Mykolo parapijos svetainėj,

I r) 7:30 vai. vak. Tikietai nebran

gūs, tik 35c. Kolektos nebus. 

Tikietai pardavinėjami.

Tat-gi, prašomi visi North 

Sidės žmonės tikietus įsigyti 

iš anksto.

Pupelė.

kp. susinn-
West”.

PASKIRTAS KANCLIERIU

Kuo. Juozas Valaitis pas-: 

kirtas Telšįų Vyskupijos Kii-1

rijos Kanolieriu.

Muz. Juozas Brazaitis, Auš-

DR. R. G. GUPLER

2 iki 4 p p. Panedėllal. 
Ketvergale vakare

Telefonas Boulevard 1282

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 2 Iki 12. 1 Iki 2

diena. Ir 9:19 Iki 24 N vakare

4608 8. ASHLAND AVĖ.
Netoli 44th StrMt Chicago. IU

Rezidencijos: Y«t Buren CHM

DR. T. DUNDULIS OR. J. J. KOWARSKIS

Oflao TeL Victory 3181

Of. Ir Bea. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HAIJ9TED STREET

Antrus ofisas ir Keaidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-6 po 
piet. Ūtarn. ir Bubat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pajini sutarimą.

Ž. P.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

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

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 8413 Franklin Blvd. 

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 2403 W. 63 Street

Kert* So. VVeotern Avenue 
Tel. Prospeet 1028 

Kesldencija 1352 So. Leavitt Bt. 
Tel. Canal 2282

Valando. » « po olėtų ir 7-2 v. V.
Nedėlloj pagal susitarimą

Tel <724 Repubito 8484

RADIO ŽŽŽ.

Tel. Armitage 1740 Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette

l vai. Nariai neužmirškite, 

kad reikia būti susirinkime.

X Ponia M. Sudeikienė da 

vis sunkiai tebeserga.

X Serga p. Antanas Šėdis 

Šv.* Kryžiaus bažnyčios zakris

tijonas.

X Pašventinimas P. Š. ros Vartų par. vargonininkas, 
Lour.do D rot to šv. Kryžiaus yra Chicagos ir apylinkių, 

bažnyčioje bus vasario 2 d., Vargonininkų Sųjungos kuo- 

3 vai. Pamokslų sakys svečias pog sekretorius, kuris taip-gi 

kunigas. dainuos vargonininkų chore,
X trys broliai Metrikai 

muzikai gerai groja sutarti

nes. Yra tinkami kviesti j 

programas.

X Sausio 22 d. čia įvyko 

L. V. Cliic. Aps. susirinkimas. 

Vietinė kuopa, po susirinkim; 

svečius pavaišino arbatėle. 

Šaltam orui esant tai labai ti- 

iko.

Town of Lake. — šv. Fran- 

eiškaus Seserų vienuolijos re-

Draugo” koncerte.

ŽINIŲ-Ž1NELĖS

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Dentistas
1608 Milvvaukee Avė.

Kampas North Avė. 
Northweet Tower Bldg. Koout 309 
Vai.: 9—12 ryto; 1—8:30 vai. vak.

0098

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.

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

Ofiso Tel. Victory 4828 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų. Vyriškų
Valkų Ir visų chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halstel St. Chicago 
arti Slat Street

VALANDOS: 1—3 po piet, 
7-8 vak. Nedėliomis Ir šventadieniais 
10-11.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKA9

Gydo stalgias Ir chroniškas ligas 
▼yru, moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis Ir seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
sena. ofm* toj pačioj vietoj: Gydytojas ir Chirurgas

kataliku ““1Ss° vl‘kh,l“'1TTBS“dr“:7S 6558 SO. HALSTED STREET

Rez. 6441 S. Albany Avė. Tel. Pros- 
pect. 1930. Nedėtomis tik pagal su
tari].

i X Ryt vakare metinis gydytojas ir chirurgas 

. atidarė antrą ofisą (su Drj Laural- 
Draugo” koncertas, Lietuvių čiu — viršuj Beiskio-Rakscio aptie-

Auditorijoj, Bridgeporte. ,„“rYJ'/rTJJuT S 

v i Prospeet 1930.
X Programoj dalyvaus įžy

miausios Chicagos 

meno jėgos: Vargonininkų 

choras, didelis L. V. “Dai-

‘DRAUGO ’ ĖMĖJŲ SKAI- ,nos” choras ir jo solistai-(ės).

komp.CIUS NUOLAT AUGA. 
APSIMOKA SKELB

TIS “DRAUGE”

Programai vadovaus 

Ant. Pocius.

X Lietuviai katalikai, 

Chieagoje ir artimose koloni

jose, prašomi savo skaitlingu 

atsilankymų “Draugų” pa-i

ADVOKATAI

A. A. OLIS
ADVOKATAS£■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

B SVARBUS PRANEŠIMAS B 
CHICAGOS LIETUVIAMS „

■ .įhiiįs,1 klabamu* ir visoms ’Tilil-į ’J

5 turinėms ir biznio įstaigoms. 1 jg BORDEN

11 So. La Šalie fct., Room 1701
,. . . . .. Tel. Randolph 0331-0332 Vai

remti: nors tuo atsilyginti i vsit^rais'
8-4

Tel. Lafayette 5781

A. L DAVIDONIS, M. D. ŪR. A. J. JAVOIŠ

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

0 PTE M ITRIŠT AI

Tel. Victory 6279

DR, G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

4910 So. Michigan Avenue 
Tel. Kenvvood 5107

I

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

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAUSZ
1145 MILVVAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartj

Vai.: 2 iki 5 po plėtrų. 7 iki 9 vak

Office; 4459 S. California Avė
Nedėlioję pagal sutarti

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

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

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

CHICAGOS LIETUVIAMS B jam už teikiam» Param» mfi-
, & oigani^acijonių, draugi-

L F.
GRABU ISDIRBYSTEJ Į

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

1. Nereikės mokėti komišinas graboriui už 
grabą.

2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja 
graborių.

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

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

J. F. Radžius
Pigiausias Lietuvis Graborius Chieagoje

Ofisas: Skyrius:
668 W. 18th St. 3238 S. Halsted St.

Tel. Canal 6174 Tel. Victory 4088

8241 SO. HALATED STREET 
Tel. Victory 0562 

7-9 vai. vak. apart Panedėlio Ir 
i  . .^ėtnyėlap,,,

Ofiso ir Res. Tei Boulevard 6918 Tel. Canal 0257 Rea Prospeet 6659

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

Oflao valandos nuo 1 Iki 3 po 
pietų Ir 4 Iki 8 rai. vakare 

Res 8201 a V2ALLACE STREET

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED ST.

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

6 Iki 8:30 vakare

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
3265 S. Halsted Street

Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12
3265 S. Halsted St.X Vasario 9 d., West Side j 

Aušros Vartų parap. salėje 

bus paskutinį kartų atvaidin

ta veikalas “Nervai”. Kas 

nėra matęs tos juokingos ko- 

atsilan-

(John B^dziimas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Ad*m« St. Rm. 2117

Telef,hOM Randolph 2727

DR. VAITUSH, 0. P. D.
le, Uenuooa ei b)

įnedijos, kviečiamas 

kyti.

X Kovo 16 d. gražioj Kim- 

bail Hali (prie Van Buren ir 

įs. VVabash Avė.) skaitlingas 

j L. Vyčių “Dainos” choras sta 

i tys kantatų “Septyni žodžiai 

Nuo Kryžiaus”.

į X Artinasi vasario 23 d. Tų 

dienų Dievo Apveizdos par. 

į salėj bus Lietuvių Katalikų 

Vak. Valstybių Konferencija. 

Nei viena katalikiška draugi

ja neprivalo pasilikti neišrin

kus atstovų ton konferencijon.

X “Central District Pro- 

gress” leidžiamas Bridgepor- 

, te savaitraštis, paminėjo apie 

“Draugo” koncertų, ateinantį 

sekmadienį, sausio 26 d. Lie

tuvių Auditorijoj. To angliško 

S j laikraščio leidėjas ir redakto- 
H'riūs yra lietuviai.

X Mildos teatre šiandie, 

1 sausio 25 d., rodoma labai 

įdomus istoriškas paveikslas j 

Evangelihe”. Paveikslas y- •

■i
5

1 2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephoae Roosevelt 909U 
8 iki 9 ryte Tel. Repab. 2400

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

2221 W«st 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonu Canal 2552

Palengvina aklų Įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aidų aptemimo, nerruotu- 
mo, skaudamą akių karšų. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystp Ir- tolimą 
regystą.

Valandos 9 ryto, iki 8:06 VU- Į prirengiu teisingai akinius visuose 
i . o . y j atsitikimuose, egzaminavimas daro-kare. Seredsmis ir Pėtnyčio-in^^, ,u elektra, parodančia manau-

ulas klaidas.

Specialė atyda atarei planaa moky
klos vaikučiam*

Valandos nuo 19 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryte Iki 
12 po pietų.

mis nuo 9 iki 6.

JOSEPH J, GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) į
Telef. Bouleyard 2800

R E 8 I D JVl C I J A:
6 SI 5 So. Rąckvreli Street 

Telef. ncjA^ic 2728

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

OR. V. S. NARYAUCKAS
liTDYTOJAH ir CHIRURGAM 

1488 Weet 49 Street 
Vai.: 9—19 ryte, 1—4 p p. 4—9 

v s Nedelioj susltarua

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street 
Kampan Michigan Are. 

Tel. Pullman (159 Ir 4877

25 METįl PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

DENTISTAI

Office Boulevard 7048

OR. G. Z. VEZEUS
LIETUVIS DENTISTAS

4445 8o. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptlekoa

Tel. Canal 6299

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt 8t)

Valandos* Nuo 9 \kl 12 ryto 
nue 1 Iki • rakate

Seredoj pagal sutarti

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Mihvaukee Avenue
Utarninke, Ketverge, Subatoj 
Nuo 10 ryto Iki 8:80 vakare

Clceroj 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj. yPėtnyčloj 
Nuo 10 ryto iki 8 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Lijgų 
ryto. nuo 10—12 nuo 2—4 poVai

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

Telef. Midway 2880

Tsl. Boulevard 1491

DR. Y. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 8 — 4 p. p.

7—9 vakare

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per ,88 
metus kaipo patyręs gydytojas, oMl- 
rurgaa tr akušerla

t Gydo staigias ir chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokios 
dlektros prietaisus.

2 Metinis Kamivalinis Koncertas ir Šokiai
RENGIA NEKALTO PRASIDĖJIMO PAR. CHORAS, BRIGHTON PARK

NEDĖLIOJĘ, SAUSIO - JANUARY 26 D., 1930 METAI
PARAPIJOS SALĖJ. 4400 So. Fairfield we.

Pradžia 8 valandą vakare Muzika Povilo Simučio.

Visi vietiniai ir apylinkių parapijų lietuviai prašomi atsilankyti. Iš pradžios para

pijos choras, vedamas artisto Justo Kudirkos išpildys dainų programų, o po to seks 

linksmus šokiai.

KOMISIJA.

Miesto Ofise Pagal 8 u tart J:
127 N. Dearborn Street

Rooms 828 ir 988 
Tai. Franklin 4177

Telephone Central 4934

F. W, CUERNAUGKAS
ADVOKATAS

114 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 9:84 Iki ( rai. rak. 4) 
Office. 1900 So. Union Ara

Tel. Rooserelt 4719 
▼ai. nuo t Iki 9 rai. rak.

Ekspertus tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg..' k.-ynip. 18 St. 2 aukštas 
Pastubėklt mano iškabk*

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

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

Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RA¥ 
4193 Archer Avenue

Rez. Tel. Lafayette 4365

OfiMut ir Laboratorija
Netoli Morgan Btreot

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 19 pietų jt 
nuo 4 Ikt 7:94 vai. vakara 
Tol. ofiso Canal 8119 Rea Sa 9kort 
9988. arba Randolph 6so«

I

Boulevard 7689
Raa Hemlock 7191

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenne
Vai.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVK 

Tel. Yards 0994

RestSencljoe Tel. Plane 9999
VALANDOS: /

Nuo 19 iki 19 dieną,
Nuo 9 Iki t po Ploto,
Nuo T Iki 9 vakara
Nedėl. nuo 10 Iki 11 dieną.
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GRABORIAI:

S. D. LACHAWICZ SKAITLINGASAI L. VYČIŲ 
DAINUOS CHRAS. —

lietuvis Graborius 
Patarnauja laidotu- I

vėse kuopigiausia. Rel 
kale meldžiu atsišauk- j 
tl, o mano darbu busi
te užganėdinti.

Z Tel. Roosevelt 2515 
Arba 2516

2314 W. 23rd Place 
Chicago. III.

Simpatiškas — 
Mandagus

Geresnis ir Piges-1 
nis už kitų patar-' 
uavimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDftJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Tards 1741 h 1742
z SKYRIUS

4447 So. Fairfleld Avenue
SKYRIUS

141# So. 49 Ct. Cicero
’ Tel. Cicero T794

SK YRIUS
2201 Auburn Avenue 

Tei Boulevard 3201

J. F. RADZIUS BUTKUS
PIGIAUSI AS I.raiT. GRABORIUS 

CHICACOJfi.
Laidotuvėse pa 

tarnauju geriausia 
ir pigiau aegu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų 18- 
UrbTstės

OF5SA8
4#t> West Ik Si 
Tel. Cana* 6174 
SKl RIUS: 32.»
So
Tel

Halsted Street 
Victory 4088

Phone Beulfc'yard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Uusų patarnavimas 
nsuomet vųžlnlngaa ir
nebrangus, nee neturt
ine išlaidų užlaikymu’
•kyrių.

Nauja, graži s< 

jlyčia dykai

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes šutei 
Kiam manda 
gų, draugiftk, 
patarr.avliuų
Patam avimai 

visose Chlca 
gos dalyse 1» 
prtemieeėuose 
Grabai pigiai
net už $25 

OFISAS
1238 South 

Hnlslcd hi
Vlctory 4086 

86

♦434 Bo. Rockvvell Hv 
Virginia HM

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 GnABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7 53 2

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelis 
dalyse. Moderniš
ka kop'yčia veltut.
2103 R. Haleted
St. Chioago, IU.

Tel. Vlctory 111*

1 C A

L. Vyčių. — Dainuos choras 
yra ir skaitlingas ir gerai su
sidainavęs. Nesenai jis savo 
dainomis žavėjo radio klausy
tojus, o sausio 26 d., Lietuvių 
Auditorijoj žavės susirinkusią 
publiką į “Draugo” koncer
tą. Chorui vadovauja komp. 
Antanas Pocius. Choras susi
deda iš rinktinių Chieagos ir 
apylinkių dainininkų. Įdėtas 
skelbime atvaizdus nuimta?

L PI. J.
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VE DUJAS

1650 West 4flth Street

Kampas 46tn ir Paulina StaZ 
Ttl. Blvd. 52 03

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prte manys. patarnausiu simpatig- 
kal, mandagiai. gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų 
dykai.

CND'ERTAKIKG CO.
P. B. Hadley 14c.

Koplyčia Dykai 
F10 West 18th Street 

Canal 3161

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas
4603 S. Marsh field Avenue 

Tel. Boulevard 9277

PADĖKAVONĖ šonu 

nes bus

kurie mirė Minėto 17 d.. Ir pa
laidotas tapo utaminke 21 Sau
sio, o dabar ilsis #v. Kazimie
ro kapinėse, amžinai nutilęs lr 
negulėdamas atsidėkavot tiem.“, 
kurie suteikė ji i n paskutinį 
patarnavimų ir palydėjo jj J 
tų neišvengiamų amžinybės vie
tų.

Mes atmindami Lr apgailėda
mi jo praslša.lninių iš musų 
tarpo, reiškiame giliausių pa
dėkų dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugaias. llėkavoja- 
me muųų dvasiškam klebonui 
kun. AlbaviCiui, kun. Urbai ku
rie atlaikė Įspūdingas pamik 
das už jo sielų, taipgi seserinis. 
Dėkavojame graboriui liutkui 
Ir grabnešiams kurie savu geru 
ir mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo jj j amiinastf, 
o mums palengvino perkęsll 
nuliūdimų ir rūpesčius.

Fngalios dėkavojrtne visiems 
da'yvavusiems laidotuvėse žmo. 
nėms; o tau musų mylymns 
Tėveli sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje.

Moteris, Runai, Duktė.

A.^A

PRANCIŠKUS
GRIGAITIS

mtre sausio 24, 1930 m. 7:40 
vai. ryt. 21 metų amžiaus. A. 
a. r’raneiškils gimė liepos 14, 
1908, Chicago, 111.

Paliko dideliame nuliudime 
{motinų Ke trinų po tėvais Slr- 
glaitė, tėvų Karolj, 2 broliu 
Walter ir Edward lr fivogerkų 
Monlkų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 11421 So. 
Prinoeton Avė., Roseland, III. 
Laidotuvės Jvyks panedėly, sau
sio 27. I* namų S vai. bus at
lydėtas j Visų Šventų par. baž
nyčių, kurioj Jvyks gedulingos 
pamaldos už ve-lonlo sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Sv. 
Kazlmle.ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus ir pažjstAmus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.
, Nulhidų:
Motina, Tėvas, Broliai,

švogerka ir Gimiuė«.
laidotuvėms patarnauja gra b. 
Ludelkia, Yards 1741

O

chorui tik persiorganizavus. 
Dabar choras du syk skaitlin- 
gesnis.

PRANEŠIMAI.
MOTERŲ SĄJUNGOS CHI

CAGOS KUOPOMS.

Šiuomi prašome kuopų, bet .
kurios turite L *“«•*»»• ~ Draugystes 

Kazimiero Karalaičio me- 

jin,o serijos ir -bunco” tiki,'- ,ini“ ™»kinki,n«s įvyks šau

tus, Krinti. Rengimo komiai-.Mo 26 19:10 m’ 12,val- *1««-1 t«vėj, "I W. 33 st., pas p-lę

Chieagos Lietuvių Audi- Galnaitę ir pas p-lę Starnžins-

pavienių narių, 

paėmusįos iš Apskričio laimė-

jai pinigus bei neparduotus 

tikietus. Geriausia proga bus 

tai padaryti šiame M. S. Ap

skričio susirinkime, kuris įvyk 

sta šį sekmadienį sausio 26 d. 

i Šv. Jurgio parapijoj pas >1 

kuopą, Bridgeporte. I Marątiette Vark. Mar-

Rengimo Komisija. , įquette Parilo Lieinvių Atneri-
, ' „ ■ ,r 77. Ikos Piliečių Klubas turės mė-

A. L. B. K. Mot. Sąjungos' . . . , y!. < i-
*•’ b nesmį susirinkimą sekmadie- 

Cbicagos Apskričio susirinki- .>,• « ‘ i .. a.
. 1 . ny sausio 20, 2 vai. po pietų

mas įvyks sekmadieny, sausio * .. • t? w»
- 1 J parapijos salėk 68 ir So. \\a-

(Januarv) 26 d., 1930,-2 vai. , , v • • « '•

' / ’ shtenair avė. Nariai prašomi
po pūdų, Hv. Jurgio parap. . » . .
1 1 . - , T . ■ naiųų nartu atsivesti,

svet., prie 32 PI. ir Auburn Vadyba.
Avė. Visų kuopų atstovės įr'

valdyba malonėkite atsilankv- 

t ti.

B. Bitautienė, Apskr. Pirm.

i

I Briyhton Bark. — A. L.
R. Katalikų -Kėderacijos 19 

skyriau^ metinis nusirink imąs 

įvyks nedėlioję, sausio 26 d. 

tuojau po pamaldų, Nekalto 

FTasidėjimo 8^? Panelės para

pijos mokyklos kambary, 

4400 S. Fairfiėbl Avė. 

Kviečiame :rvisų draugijų

\ isi rėmėjai ii rėmėjos pra- atst(ysnis sitsiripkti. Bus ren- 

susirinki skaitlingai, kama ^dyba -Šiems

3 naujos valdybos rin- m^ta|nR< ' " ! Vadyba.

North Side. — Marijonų 

Rėmėjų 2 skyriaus susirinki

mas bus 28 d. sausio, para

pijos svetainėj, 7:30 vai. va

kare. ; / <

kimas. 1930 m. Yra daug svar

į bių reikalų Rvarę|ymH|. Turi- . Marijonų fttftegi.įbs Rėmėjų 

visus aptarti, Turim sų-f26 sk. susirinkunas įvyks sau

sio 26 d. 1 vai. palietų, Diė ^

me

BARBORA JARIENt 
mirė Sausio 23, 1930 m. 
5.-30 vai. 50 metų am
žiaus. Kilo iš Kauno Red. 
Kėdainių Apskričio, Na
vikų Kaimo. Amerikoje 
išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliu
dime seserį Apoiioniją 
Kunirotienę ir švogerį 
Juozą Kundrotą ir jų 3 
dukteris* Mikoliną, Vin
centą ir Stanislavą Kon- 
drotaitės ir 3 susus: Pet
rą, Andriejų ir Edvardą 
Kundrotus, 2 žentu Bane- 
facą Baktį ir Juozą Vai
čkų. 0 Lietuvoje brolį 
Lazdauskį ir giminės.

Kūnas pašarvotas 4458 
So. Woėd St. Laidotuvės 
įvyks Paned&yje Sausio 
27, 1930. Iš namų 8 vai. 
bus atlydėta į Sv. Kry
žiaus par. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta 
į 6v. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šio
se laidotuvėse.

Nuliūdę:
Sesuo, Svogeris ir

Visi Giminės.
Laidotuvėms patarnauja 

grab. Ežerskis, Blvd. 9277

P RAUPĄ S 

PRANEŠIMAS.

Am. L. R. R. Federacijos ir 

Dienraščio “Draugo” ekskur

sija Romon if iš ten Lietuvon 

įvyks apie gegužio 17 dienų. 

Daugiau žinių pranešime vė

liau.

v

brusti ir smarkiau padirbėti 

Kolegijos naudai.

Valdyba.

na,

torijoj. Malonėkit visi nariai 

laiku susirinkti. Yra svarbiu 

reikalų svarstymui. Nes tai 

metinis susirikimas.

Valdyba.

vo Apveizdos jiarApijos mo-. 
ky kloję. . 3

Visus kviečia atvykti.

Skyriaus Valdybą.

MRTlNfcs SUKAKTry##

I Al

SOFUA GRYBIENĖ
(P» tėvais Klmkaltė)

Negailestingų mirtis be laiko 
ištraukė IA šio pusAulio sausio 
26, 1929, vos sulaukusių 3G
metų L^ažlųus. Kilus iš Kėdai
nių ap... Jonvalnlų par. Rasei- 
nų k. Pajlko dideliame nubu
dime vyrų tr 2 brolius Anta
nų Ir Jeronimų Rimkus, o IJe- 
tuvo.l ' tėvų Ir dvi sešcrl.

Jau snetai praslinko. kai 
mano mylimiausioji ilsisi šal
toj žemelėj, o mano lludėsln 
dar nepraslinko ir neprnsllnks, 
kol paa tave nueisiu.

UŽ a. a. . Sofijos sielų pa- 
mabtos įvyks sausio 31 d. 8 
va!, ryto Nekalto Prasidėjimo 
par. balny čl o J.

Taigi prašau visų gl*nlnių Ir 
geraširdžių Mąstomų a t ei lan- 
kytl ir Mstuietstt ui Jon jlelų. 
Iii atsilankymų ižanksto tariu 
ačla.

Nukųdųe:
. VYHAS.

PIRKITĖS “DRAUGO” 
KONCERTO TIKIETŲ

Iš ANKSTO.
“Draugo” metinis koncer

tas jau čia pat. — Įvyks at

einantį sekmadienį, sausio 26 

d., Lietuvių Auditorijoj, 3133

/So. Halsted Street.

Del savo patogumo pilkitės 

to koncerto tikietus iš anksto. 

Jų galima gauti kiekvienoj 

kolonijoj.

Bridgeporte — Gudų krau-

kaitę.

Dievo Apveizdos par. — pas 

Juozq I’uplcsj, 1817 So. Union 

avė.

North Sidej — pas Šerpetį, 

1710 No. Girard st. ir A. Ba

cevičių 1850 AVabansia.

Ciceroj — pas J. Mockų, 

Matckaitį ir pas lietuvišką 

vengrą.

Brighton Parke — pas F. 

Gubistą, Višniauską, Dargužį, 

Umežių, Oną Kazlauskienę.

Town of Lake — pas S. 

Paukštį, J. Matemaitį, ir Bel- 

skio krautuvėj, 4544 So. 

Wood st. ir Runišienę 5702 S. 

Justin st.

Marųuette Parke ^pas J. 

Stočkų, Baranauskienės krau

tuvėj 6955 So. Tai man avė.,

V. Petkaus krautuvėj, 2500

W. 69 St., Grebliunų krautu

vėj, 2519 W. 71 st.

Prosevičių krautuvėj, 2659 

W. 71 st. ir pas “Draugo” 

išnešiotojus.

Roselande — pas M. Misiū

ną, 254TTV. 108 PI.

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

T. A. D. yra linosuojantis,

valantis ir taisantis vidurius 

vaistas, T. A. D. tūkstančiai 

žmonių vartoja, o inilionai 

dar nežino.

' Jeigu arti nėra galima gau

ti, tai kreipkitės po num.

5221 So. Halsted Street 
Chicago, m.

Tel. Boulevard 6631

$2,500 VERT* UŽ $475.
« L ■ t

3 šmotų vėliausio styliaus sek

lyčios setas, turtingai išrodan

tis, apsiūti guzikai, pleituoti 

frontai, tikras antique rayon, 

vertas $350, parduosiu už 

$115; 1930 modelio naujas 

sereen grid elektrikinis radio, 

vertas $250, parduosiu už $75; 

9x12 AVilton kauras, vertas 

$65, parduosiu už $25; riešu

to medžio valgomojo ir mie

gamojo kambario setai, lem

pos, coxwell kėdė, indai, už

laidos, ir t. t., viską kartu, ar 

dalimis. Privatinė rezidencija,

8228 Maryland Avenue, lst 

apt., 1 blokas į rytus nuo 

Cottage Grove Avė., tel. 9te- 

vrart 1875.

ROSELAND, ILL.

Vasario 2 d. 8:15 vai. vak. 
Visų, Šventų parap. svet. Rose
land, III. Idealių Katalikių 
Moterų Meno Kliubas rengia 
teatrą ir koncertą, kurį išpil
dys Dainos Choras.

Visi kviečiami atsilankyti 
Komitetas.

fteštadionis, • Sausio . 25, 1930

\\ ėst Pullmane pas Z. Ged- Kanų ir svečių prisirinko pil- 

vilų.

Melrose Parke 

Žvirblį. ' r .

AVest Sidėj — “Draugo” 

ofise.

pas J.

mitelė parapijas salė. Dalyva

vo taip pat gerb. globėjas 

prel. Borisevičins ir gerb. kun. 

Valaitis. Tarp įdomybių buvo 

j|;nn. Valaičio paskaita “Ame-

Tarp kolonijų ir platintojų rikos moterys.” “Ž. P.”

eina lenktynės.

MOTERŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

Gruodžio 22 d. įvyko Telšiįų 

moterų draugijos susirinkimas.

MILDA
TEATRAS ’ 

3140 So. Halsted St.
Subatoj Sausio 25

“EVANGELINE” .
Dalyvauja Dolores dėl Rio 

Taipgi komedija “In and 

out” ir “Tarzan, the Tiger”.

Nei ir Pan. Sausio 26-27 
“PARADE OF THE WEST”

Dalyvauja Ken Mavnard
‘ „ * A • «.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 

Graži Muzika

PorceUnls laikrodis kuris užtrauk
tas eina 8 dienos. Guarantuotas. La
bai puikus dėl papuošimo. Tik *2.98

i Taipgi užlaikome naujausios ma
dos elektrikinius laikrodžius. |12.8O 
varčios tik ................. ........... .. 8S.8S

Nestor .lohnson’s visiems garai žl- 
* nomi ice skaitai visokių sizų tik
tai ........................................................ 8598

Ateikite arba Telefonuokite Rofa- 
yette 4689. Pristatėm visur.

J. DERINGIS
4414 So. Rockwell St.

M

; Del (ertaaatoa rųMM 
Ir patarnavimo, šauki* 

GREEN VĄI.LEV pROnuers 
Olaalla šviežių kiauši 

alų. ‘itYlmto l)r. aortų.
Wm. J, Kareivą

8avlntnkaa

So. Paulina St
Boulevard 1SS>

MARIJUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau vlooklų 

tuksint ų lr sida- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų ir t. L 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK S888

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

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

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKAITIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 
numus, parupinam planns, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per 
paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 
liudija musų teiSngumą. Senus namus taisome ant leng
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam fin
tus. Inžurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Sti visais minėtais reikalais atBilankykit į ofisą: 
26^1 W/71it Bt , Hemlocy 0367 Res Grovehill 1680

Remklte tuos Profesionalus 
ir Biznierius, kurie garsinasi 
dlenraštyj “Drauge”.

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Subatoj Sausio 25 
“SONG OF LOVE”

Taipgi komedija “Cnt, Dog & 

Go.”

*' z-' .
Vitapbone Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

JVAIROS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANCIONIS
buvęs vedėja* Bridgeport Palotina 

4 Hardvrare Co.. dabar perėmė vteų 
hlznj | savo rankas Ir duos visose šio 
btsnlo šakose pirmos klasos patar 
navlmų.

HARDWAAE PAINT8 
A WALL PAPER

palnters šk Decoratora 
J. S. Ramanclonls, savininkas 
3147 So. Halsted Street

TeL Vlctory 7261

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktoriua 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5526

Phone Virginia 2054 - 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins

4556 So. Rookzrell Street

MORTGEČIAI-PASKOLOS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
, 6% Nuošimčiai

Paekol* sutelkiama t vienų dienų. 
Perkame real estate kontraktu*. 

Internationl lnvestment 
Corporation

Kapitalas Š500.Š09.ŠŠ 
1804 SO. KEDZUE AVENlhB 

TeL Lafayette <788-6716

SKOLINAM
PINIGUS

$200 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių 6%
J. NAMON & CO.

2418 W. Marųuette Road
Arti AVestem Avė. 

Telefonap Grovehill 1038

K

Kazlmle.ro

