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Maskva Puola Franciją; 
Santikiai Blogėja

Austrijos Kanclieris Romoj
ISPANIJOS NAUJA VALDŽIA ŽADA 

GRĄŽINTI KONSTITUCIJĄ

SENO LAIVO LIKIMAS , ŽINIOS 1S LIETUVOS
I ■ - ———

! VILKAVIŠKIO “ŽIBURIO” Į bų konferencijoj. Tuo būdu 

dabar toj konferencijoj sutiko 

dalyvauti 28 valstybės.

To pat radio pranešimu, 

sausio 14 d. Lietuvos užsienių 

reikalų ministeris Zaunius 

Lietuvos vyriausybės vardu 

pasirašė konvenciją, kuria Lie 

tuva penkeriems metams, skai-

GIMNAZIJOS LIKIMAS

Dar nesibaigus vyskupų ko-* 

nferencijai, būtent, š. m. sau- 

Įsio 9 d. šv. ministerija įteikė 

raštą “Žiburio” valdybos pi-

MASKVA PUOLA 
FRANCIJĄ

AUSTRIJOS KANCLIERIS 
ROMOJ

jrmininkui su jei “Žiburys”

1 nepcrleidžia gimnazijos vald

žiai, ji (minist.) steigia Vii- j tant nuo sausio 14 dienos, pri- 

| karišky savo gimnaziją. Ka- siima privalomas Ilaagos ta-

dangi “Žiburys” neturi lėšų a-:i------------ 1_ -----------

visam gimnazijos laikymui, te

ko nusileisti.

M ASKVA, vas. 4. — Bolše
vikų laikraščiai pradeda pulti 
Franciją už tai, kad ji globo
ja rusus išeivius, kas yra so
vietų valdžiai ne tik skaudu, 
bet ir pavojinga.

ROMA, vas. 3. — Rytoj čio

nai atvyksta Austrijos kanc

lieris (ministeris pirmininkas) 

Johann Schober. Sakoma, jis 

čia išbusiąs keletą dienų. Tu- 

Įrėsiąs pasitarimų su Mussoli-

—njį

rptautinio tribunolo teismo 

sprendimų privalomumą. Tuo 

būdu dabar 20 valstybių yra 

Nauju direktorium paskir- Pri'™«si»s fakultatyvinę klau 

tas-?. Krikščiūnas, buvęs Bir.:zu,«’ kuria pripažįstarnaa Ha-

Sovietų valdžia ypač nerim-, niu ir aplankysiąs Vatikaną, 

sta, kad franeuzų spauda rei- Būsiąs priimtas Šventojo Tė-

kalauja policijos sovietų am

basados bute atlikti kratą tik-

vo audiencijon.

Vietos diplomatai ir politi-

Senas laivas “City of Sydney.” Šis laivas buorinis ir senai savo laikus atgyve- t 
nęs, Šalę San Francisco jis ištrauktas į pakraštį ir sudegintas. Tik gelžgaliai belikę. ^mnazijo[ mokslas

BOMBA APGRIAUTOS ' sidė>° sausio 14 d
KRAUTUVES m- sausio 3 d. Mariam-i .

. ,. , ..... i Zaunius Lietuvos vyriausybes_________________ pole j pyko visuotinis “Žibu-* , . v. . , , „

. . . , * j •• • • i • vardu pasirasc Tirotokola HEa-\ akar anksti ryte suplaišin- no” draugijos susirinkimas,»___ aJlL ,

LIETUVOS KARININKAS 
PLĖŠIKU

KAUNAS, vas. 3. — Žydų 

Savitarpio Kredito banką už

puolė kaukuotas plėšikas. Gi

siu surasti vieną staiga čiaikai susidomėję šiuomi kanc- jiklu rankoje visiems bankos

prapuolusį rusų išeivių vadą. lieriausi atvykimu.

Del rusų išeivių veikimo

prieš Maskvą bolševikai kai- j ISPANIJOS DARBAS PRIEŠ 
tina Francijos valdžią. I > KARALIŲ

RUSIJOJ NAIKINAMA PRI
VATINĖ PIRKLYBA

MASKVA, vas. 3. — Sovie

tų valdžia paskelbė ilgą įvai-

tribunolo

CHICAGOJE
DAR VIENA (SLAPTA 

ŽMOGŽUDYSTE

žų gimn. direktorius. Valdiš-Į a^os tarptautinio

pra- sPrendimų privalomumas. To

liau radio praneša, kad tą pat 

dieną užsienių reik. min. Dr.

ta viena ar kelios bombos ties kuris apsvarstė Vilkaviškio ag°S tai ptautini° tabunolo 

j- • krautuvėmis 518-22 So. Kil- “Žiburio” gimnazijos klausi- •8 ® U ° revlzlJO8 aušimą, są-
e.... . ras^as au," darė. avė., vakarinėj miesto, ir rado, kad ji buvo ve-

tarnautojams ir interesantams Įomobiliuj nušiltas J. Cada, į j dama tvarkoj, ir kad buvusio

(pašaliniams žmonėms) jis į-L. metų, vmn^į, gaujos a aus Kejįos krautuvės apgriau- streiko priežastis yra šv. mi

, . ... . , . . i išvežiotojo}. J < - .............. - —sake sugulti ant aslos, gi pat- T . 
i ..... . .. Į keturias dienas si zmogzu
Įsai iš kasienaus narvo pasie- *

1 tos. Aplinkui per kelis blokus. rristerijos apl. nr. 202, paša-

ryšyje su Amerikos J. V. pri

sidėjimu prie to tribunolo.

dvstė yra ketvirta ir jos vi

sos yra paslaptimi uždengtos 

taip, kad policija jokiu būdu

MADRIDAS, vas. 3. — Or- .mė 10’000 dolerili- 

ganizuotas Ispanijos darbas ( Tuo laiku vienas bankos o-

Jpakįla kovoti karalių ir sostą, fiso vaikiukas nepatėmytinai negali susekti nei mažiausių 

Siekia respublikos. j per atvirą langą iššoko gat-' pėdsakių.

Darbas paskelbė ilgo turi- vėn ir pašaukė policininką.

• • iu. * * 1x10 atsiliepimą į gyventojus. s poiįcininkas plėšiką. jsįvij0
riaušių daiktų sąrasą, prade- Pareigkia> kad karalius į dar- į bQto vigkas ir ten kilo dvi. 

jus muilu ir baigus radio in- bininkų padėtį jr troškimus vi- kova P1ėgikas sužeistas, 

strumentu. Tai visa uždraus- sai neatsižvelgia. Karalius pi-į Pagirodė tai Lietuvos ka

ta parduot! privatiniams krau- pri8įdengė vienu dik-' riuomenės majoras Sutkaitis,

tuvimnkams. Tik viena viald- tatorium dabar — kitu kada i • •
zia turi teises tai parduoti. parnatė sau pavojų. Į 1

Už JUGOSLAVIJOS KA
RALIAUS ĮŽEIDIMĄ

Darbo atsiliepimo glėbiai vi j REIKALAUJA DAUGIAU

Mokins gaminti maistą
Nortbwestern Universiteto ( 

žemės ūkio ekspertai vyks į 

Kiniją ir tenai mokins kinie

čius kaip jie gali savo žemė

je pakaktinai gaminti sau mai

sto, kad nebūtų reikalingas iš

namuose langų stiklai ištrū-pxn^ asmenų įsikišime ir t.t. 

pėję. J Kilusį konfliktą su šv. minis

terija, “Žiburio” susirinki- 

Policija ieško gaujos vado inag likvidooti nanja.

Joe Alelio. Ta jo gauja užsi- jai <.žibnrio>- valdybai, atsi

imu krautuvių gnovimu, kada į vyskupų konferen:

krautuvininkai iš Alelio kom- cijos nnsistatymų ir susitarus 

neperka valgomųjų gp yįĮkaviškio ordinariatu.

MINĖJO AUKSO JUBI
LIEJŲ

I

J pamjos 
daiktu.

Kongresmenas pasidavė

Gimnaziją suvajstybino. Bet 

kuo baigsis mokyt. Statkevb 

čiaus neleisto mitingo su mo-

ATĖNAI, vas. 3. — Aną! GRĄŽINS KONSTITUCIJĄ, 
dieną komunistų būrys suren-, RINKIMUS
gė demonstracijų priešais Ju-' . MADraDAS; ¥aa. 4. _ Is.

goslavijos pasiuntinybę. Aro- paajjOR ministeris pirminin- 

štnoti komunistai nubausti Bcrengucr laikrašti.

kalėjimu „ž Jugoslavijos ka- njnkng už,ikrina; kad Iapani. 
1 alinus įžeidimų. i jtti bus grąžinta konstitucija

ir parlamentas.

Kongresmonas Kunz su sū- kjnįajs klausimas, kaip susi- 

num pagaliau pasidavė Cook likviduos keturių pašalintų už 

apskrities prokuratorijai ir pa;Strejką mokinių klausimas, ko 

[kitur įvežimas. Žodžiu tariant, Įdėjo po 10,000 dolerių paranJRie vaigiai bus mokinių demo-. „

| kiniečiai bus mokinami žemdi-, kos. .Jiedu traukiamu tieson rabzavimo, kurstant juos strei! 35,00°'

WASHINGTON vas 4 - rbyst(’’S’ k° UgŠio1 jie neTn°ka’ ™ papirkimo ėmim^ Kongre- kuoti ir tt., tai parodys atei-

, • , / ' -------------------------------------------- smonas sako, tai buvus pa pra- “T? ”

Kongresui pranešta, jog pic- gako saviškių darbas sta paskola, bet ne papirki-

zidentas Hoover ir iždo de- , ~ . v • , •1

. , ii- ir i Checker Cab Co. viršininkai ,nas>partamento sekretorius Mel- i

, , , ■ anądien perdėm išklausinėti -l---------- .............................. .........lon yra nuomones, kad aplink ; 1
Baltuosius Kūmus reikalinga ‘.ikslu. kas ,?al5j0 , SŪNUS APVOGĖ TĖVĄ

SARGYBOS

NETYČIOMIS PERŠOVĖ 
VAIKĄ

daugiau sargybos — policijos.

GREIČIAUSIAS KARO 
LAIVAS

Bet tai būsią atlikta ne tuo-

________________ jaus, tik laipsniškai, atsižvel-

PARYŽIUS, vas. 3. — Fra £»ant į šalies nuraminimą po 

ncija įleido į vandenį karo lai- pastarųjų dienų įvykių, 

vų (destrojerį) Vauban kurs ; Cook apskrity )jg, va

csųs greičiausias pasauly Sa- rio 3 d m)o antomoHIin žn.

koma, JIS galėsiąs plaukt! dau- 5„ aamenyg
giau 40 mazgų valandoje. ’_________________________________________________________

NUŽUDYTAS NEGRAS 
UŽPUOLIKAS

žudyti tos kompanijos kasini

nką B. Mitchell ir jo vežėją. , ROCKY HILL, Ky., vas. 3.

Nieko ypatinga nepatirta. Į— Kaukuotas plėšikas užpuo- į galvą 13 metų vaikinas . J. 

Prokuroro padėjėjas Ditchbu- lė vietos nedidelę banką ir nuo Antanavičius, kuris padėtas 

me yra nuomonės, kad tai bus kasininko Porter Spillman, 50 ligoninėj tą pat dieną mirė.

Aukšt. Panemunėj Vytauto 

g. 63 kieme buvo peršautas

OCILLA, Ga., vas. 3. — A- paf,ių saviškių, ty. kompanijos m., pagrobė 2,239 dol.

pie 500 vyrų nuo šerifo atė 

mė J. Levine, negrą, ir nulin- 

čiavo /nužudė). Negras areš

tuotas už vienos baltos mer

gaitės užpuolimą.

Antanavičių peršovė 5 pėst. 

personalo, darbas. Nesusipaži-t Tuojaus pranešta apylinkių 1 pulko kap. Karžinskas dėl ne- 

nęs si! kompanija negalėjo at- policijai. Piktadaris sugautas atsargumo. Del to įvykio ve- 

likti tos žmogžudystės.

VIENUOLYNAS UŽ MER
GAITES TURI AUKŠTAI 

ATLYGINTI

FAŠISTŲ SARGYBA 
SKAITLINGA

ROMA, vas. 4. — Praneša,

kad Italijos fašistų sargybą ■ yfYERI, Kenva kolonija, P. 

(miliciją; sudaro arti 10 mi- Afrika (F T ) ^18 m€.

naudojimas. Paskiau Britų va

ldžia nustatė aukščiausią sumą 

150 dolerių, kokią vyras tu

ri išmokėti mergaitės tėvams, ir kitus.

Mažina užmokesnius
Chicagos pietinių parkų ko

misija išsprendė 1,300 darbi

ninkų sumažinti užmokesnius 

15 nuoš. Tas liečia policmonus

ir automobiliuj atrasti pini-j dama kvota, 

gai. Pasirodė, kad tai kasini 

nko Spillman 19 metų sūnuR.

lionų jaunų vyrų.

21 ŽLVĘS AUDROJE

tais čia įkurtas Nekalčiausios 

P. Marijos vienuolynas čiagi- 

mes mergaites lavinti į vie-

LONDOKAS, vas. 4. —’nuoles. Po dešimties metų su- 

Suomijos užlajoj siautė dide- ’ nkaus darbo 10 naujukių pri- 

lė audra, kurioj laiku, anot ži- 'ėmė visiškas apžadus. Motina 

Į viršininkė tų mergaičių tėva- 

— • ms turėjo aukštai atlyginti.

4. — A- Štai kame dalykas: Šioj ko-

nių, 21 asmurt žuvęs.

LONDONAS, yąs

not žinių iš Jeruzalės, wababi lonijoj, kaip ir kitur pagonų 

raiteliai iš Nrjd Transjordn- tarpe, vyrai sau žmonas per

ui joj išžudę 4! D arabų. ka. Seninu gyvavo didelis iš-

Einant tuo įpročiu, tad ir 

vienuolynas už sutikusias bfiti 

vienuolėmis mergaites jų tė

vams turi duoti atatinkamą 

atlyginimą.

Kai-kurie mergaičių tėvai 

aštriai priešinas, kadi jų duk

terys pasišvęstų tarnauti Ba

žnyčiai. Jie yra nuomonės, 

kad visos mergaitės yra su

tvertos tik vyri) išnaudojimui

23 RESTORANAI IR 20 
KARCIAMŲ

MILIONINES PAJAMOS
------------------------------ I Miesto tarybai patvirtinant

\VA8IIINGTON, vas. 4. — miesto valdybos nustatytus 

1928 metais šioj šaly buvo 496 j svaigalų įstaigoms mokesčius 

žmonės, kurių kiekvienas ture pasirodė, kad Kaune yra 23 

jo metinių pajamų vieną mi-j restoranai (iš jų — trys pir-
Automobilių “laisnlal”

Šįmet Cook apskrity už au- lioną dolerių ar daugiau. Tai mos rūšies) ir 20 karčiamų.

tomobilių laisnius valstybė su
rinko jau 6,973,468 dol.

Du kaukuotu plėšiku apiplė
šė Lintfolmvood viešbūtį.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Nepastovus oras; 
pramatomas lietus ar sniegas.

ir sunkiam darbui — didžiu-Į Vakar žemiausia temperatūra 
moję pačių vyrų išlaikymui, (ryte) buvo 35 1.

patirta mokamais valdžiai už 

pajamas mokesčiais.

PREZIDENTAS APLANKY
SIĄS KŪBĄ IR MEKSIKĄ

AVASH1NGTON, vas. 4. — 
Prezidentas Hoover artimiau
siomis dienomis žada išvykti 
į Havaną, Kubos saloje. Gi iš 
tenai vyksiąą į Meksiką.

KĄ VfelKE LIETUVIŲ DE
LEGACIJA GENEVOJ

Geneva, 1-15 (Elta). Radio 

“Ilelvetian” praneša, kad sau 

šio 14 d. lietuvių ir japonų 

vyriausybės pareiškė savo su

tikimą dalyvauti vasario 17 d. 

prasidėsiančioj muitų paliam-

ICIIANG, Hupeh, Kinija.— 

Kun. Timmors, Ichango vika

riato veteranas misionierius, 

praeitų metų pabaigoje minė

jo savo kunigystės aukso ju

biliejų.

Jau 40 metų Kinijoj dar

buojasi. Tno laikotarpių Icha 

ngo vikariate 9 kunigai nu

žudyta.

Kada jis čia pirm 40 metų 

atvyko, šiam vikariate buvo 

3,500 katalikų. Šiandie yra

AMERIKOS ŽYDAI APSI
VYLĖ BOLŠEVIKAIS

RYGA, vas. 4. — Daugeliui 

Rusijos žydų Amerikos žydų 

milionais sukurta kolonijos 

Krime ir Chersone. Nupirkta 

jiems ten ūkiai ir jie apgy

vendinta. Amerikos žydai tam 

tikslui išleido apie 20 milio

nų dolerių. Tai atlikta, kad 

apdrausti žydams tikėjimą ir 

šeimynas. Bolševikai užtikri

no toms žydų kolonijoms ne

liečiamybę.

Dabar pareina žinių, kad 

sovietų valdžia nuo žydų atė

mė visus ūkius ir sukūrė taip 

vadinamus kolektivius dvarus 

komunistų priežiūroje.

Visos žydų laikinai pasta

tytos sinagogos pakeistos te

atrais arba komunistų kliu- 

bais, gi rabinams liepta išsi

nešdinti.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų .. $10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
Šveicarijos 100 frankų 19.38
Vokietijos 100 markių 23.91

13.98
5.23
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DIENOS KLAUSIMAI
ISPANIJOS VARGAI.

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
UŽDARBIAI AMERIKOS 

KOLONIALIAIS 
LAIKAIS.

čia turėjo pirmenybės, nors Vaitukaitis; Zofija Jurgaiti;
Pr. Zdaakus; Z. Gedvilas; Pr. 

Gudas; V. Petrauskas; Ig.
Sakalas; V. Rėkus; J. Bulevi-

PRANF^IMA^ j^ius; A. Rubliauskaitė; S. Sa- ■ l"l kalienė; J. Aukštaitis ir B.

jau buvo įvesta nuosavos va
liutos sistemų.Didžiosios Britanijos darbiečių vyriausy

bė atnaujino nutrauktus diplomatinius santy

kius su Sovietų Rusija. Bet nespėjo bolševikų 

pasiuntinys įkelti kojų į Londonu, kaip vei 

prasidėjo komunistų propaganda, prieš kų 

darbiečių vyriausybė pareiškė protestų.

“Daily "VVorker”, ofieialis komunistų or-Įbių Darbo departamento sta- 

ganas Didžioj Britanijoj, įdėjo Trečiojo In-1 tistikų biuras paduoda įdo- 

temacionalo pranešimų, kuriame apkaltino Į mių žinių.' apie buvusius šioj 

MacDonaldo vyriausybę “priešbolševistinė- išaly uždarbius ir gyvenimo

džių tas pakęsta. Paskiau mė

ginta įstatymais nustatyti už

darbius. Bet tie įstatymai ne

turėjo pavykinto, kadangi

Amerikos Jungtinių Valsty- darbininkai jų vengdavo per

sikeldami kitur, kur jie gulė

jo naudotis laisve.

Kai-kurioms sodyboms bu

vo reikalingi toki ar kitoki a-

mis intrygomis, brutalumais ir ruošimosi prie į sųlygas kolonialiais laikais, matninkai. Tad jie buvo par-

Ispanijos vargai nesibaigia. Per keletu 

metų Primo de Riviera diktatūros keliu mė

gino įvesti krašte tvarkų, tačiau jo pastangos 

nuėjo veltui. Jis buvo priverstas pasitraukti 

ir užleisti vietų demokratiško nusistatymo 

žmogui. '
9

Bet ir tuo, matomai, politinis Ispanijos 

vidaus krizis nesibaigs. Nespėjo naujai suda

rytasis kabinetas susitvarkyti ir darbą pra

dėti, kaip iškilo naujų komplikacijų.

Organizuotieji darbininkai j unijas pra

dėjo agitacijų už nuvertimų karaliaus Alfon

so ir įsteigimų demokratingos respublikos. E- 

sų padarius monarchijai galų, nauja Ispanijoj 

erų prasidės, valstybė ekonominiai ir kultūri

niai pakils. ,ų,r

Tenka spėti, kad su šiuo nauju judėjimu 

įsteigti respublikų, Ispanijoj prasidės dar aš

tresnė vidaus politikos kova. Juk monareliis- 

tai, matydami sau didelį pavojų, nesnaus, iš 

visų pajėgų kovos už savo išsilaikymą valsty

bės viršūnėse. Iš kitos pusės ir organizuotieji 

darbininkai imsis visokių priemonių, kad 

tik kuodaugausia nemalonumų dabartiniams 

Ispanijos valdovams pridarius.

Darbininkų unija Ispanijoj šiandien yra 

vienatinė beveik organizuota pajėga, jei ne

skaityti Primo de Riveros neskaitlinga “put

li jotų” grupe. Del to darbininkai, rinitai ei

dami prie savo užbrėžto tikslo, jei ne visai 

galėtų laimėti, tai bent didelį žingsnį pirmyn 

tuo žvilgsniu padarytų.

Monarchų ir diktatorių sauvaliavimas 

privedė kraštų prie ekonominio ir finansinio 

bankroto. Padėtis susidarė nebepakenčiama. 

Respublikos šalininkų vadai pasiryžę tų po

nų “komedijoms” galų padaryti. Esą. jei ge

ruoju karalius Alfonsas neabdikuos, Ispanijoj 

kils revoliucijų, kuri, žinoma, dar labiau 

kraštų suvargintų.

^1 Ii I Ml l‘ ■ --------- -II Į I* , — — *~.

naujo imperialistinio karo”. Artliur Hender

son, užsienių reikalų sekretorius, nurodė, kad 

toks pranešimas stato į pavojų dviejų val

stybių tik kų atnaujintus diplomatinius san

tykius. Komunistams to pareiškimo neužteko. 

Jie ir toliau savo spaudoje agituoja prieš dar

biečių vyriausybę ir vis naujus jai apkaltini

mus meta. Esu, jei tarp Didžiosios Britanijos 

ir Sovietų Rusijos santykiai vėl nutriiks, tai 

ne jie, o Britanijos vyriausybė būs kalta.

Gerai priežodis sako, įsileisk ilgaveidę t 
daržų, ji ne tik daržoves suvalgys, bet ir jų 

šaknis išknis. Tokia jau, mat, komunistų tak

tika ir toks jų gyvenimo tikslas.

TRYS SEIMO RŪMAI.

Prelatas Ignacas Seipelis, buvusis Aus

trijos kancleris, pastaruoju laiku pasiūlė nau

jas Seimo (parlamento) reformas. Vykdant 

šias reformas, reiktų įsteigti tris seimo rū

mus. Korporacijų taryba, susidedanti iš atsto

vų nuo visų profesijų, būtų vadinama “Stan- 

derat”, būtų kartu su “Nationalrat”, arba 

žemesniais rūmais, pastatyti žemiau kabineto 

tarybos, padidintos provincijų gubernato

riais. Politinės ir kultūrinės problemos būtų 

rišamos “Nationalrate”, o finansinės ir eko

nominės — ”Standerate ”. Visi įstatymai tū

rėtų pereiti visus tris seimo rūmus.

Socialistai šiam prelato Seipelio planui 

griežtai pasipriešino, kuomet kitos partijos 

išrinko atatinkamas komįsijas jam studijuo

ti.

Kolonialiais laikais čia dar

bininkų uždarbiai buvę aukš

tesni už uždarbius kadir Eu

ropoje.

Kolonialiais laikais šioj ša

ly žmonių svarbiausias užsi

ėmimas buvo žemės ūkis. Kiek 

paskiau pakilo kai-kokios pra 

monės ir kaikurios prieš pat 

revoliucijų gana platokai bu

vo išsivysčiusios.

Virginijoj gyventojai augi 

no daug tabokos ir jos prie

žiūrai ir darbams laukuose 

samdė daug darbininkų.

Tais laikais geri amatnin- 

kai, kaip tai mūrininkai, kar- 

penteriai ir kiti, buvo visur 

pageidaujami. Pirmoji svarbi 

tais laikais pramonė buvo lai-

kviečiami iš kitur. Veltui jie

ms buvo teikiami namai su 

žemės sklypais ir kitos pri

vilegijos, kad tik jie nuskirtų 

metų skaičių pasiliktų vietoje.

Kolonialiais laikais

Am. Liet. R. K. Federacijos 
Chieagos Apskričio mėnesinis 
susirinkmas įvyks rytoj, va
sario 5, 1930, 8 vai. vakare,— 
Aušros Vartų; parapijos moky
kloje.

Susirinkimas svarbus, to
dėl Kat. Valstybių Konf. ko
misijos nariai visi prašomi at
silankyti.

Komisija susideda iš šių as- į 
menų: Ant. Žvirblis, pirm.; į

i Bitautienė.

arklių kaustytojai buvo labai Atkočiūnas, rašt., Ant. Ba- 
pageidaujami ir šie amatnin- ^ceyi^us ižd., kun. L. Drauge-
kai visur buvo gerbiami ir tu- ^s’ J. Motekaitis,

V. Lukošienė; kun. H. Vaičių 
nas; kun. Ig. Albavičius; dr.

Taipgi pageidaujama, kAd 
draugijų, kuopų ir skyrių at
stovai susirinktų skaitlingai.

Daug turime svarbių reika
lų svarstymui: konferencijos 
rengimas, Vytauto • jubiliejus, 
16 vasario (Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuvių) pa
minėjimas ir t. t.

P. Atkočiūnas,
Fed. Apskr. rašt.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI.

Leonas Vitkauskas.

SMUIKAS.
——— (Karo apysakaitė). "

(Tąsa)

Nuvargau, sušlapau —

Nieko gera negavau...

Ir iš tiesų mes visi nieko gera šian- 

dien nesame gavę. Mėlynšvarkis lenkas 

kažin kur prapultinai pasislėpė, nors mes 

jo, Visų dienų ieškojome su žiburiu, tei

singiau pasakius, be žiburio, nes nebuvo į 

kų šauti.

Jau vos tiktai po pusiaudienio pasi

darė visiškai tamsu, ir kai įėjome į be

galinį ir mūsų gurguolių ratų girdždėji- 

mo ir mūsų pušnių į purvinų kelių tekšėji- 

įuo skardžiai prisipildžiusi miškų, tai ir 

visiškai sutemo. Miškas buvo begalinis, ir 

mūsų gurguolių ir kareivių virtinė jo ke

lyje, be abejo, iš tolo atrodė, kaip anoje

V. S. Naryauskas; A. H. Nau
sėdienė; B. Nenartonis; adv.

Nespėjus atvežti užsakytų 
popierų, jau antra diena esa
me verčiami leisti dienraštį 
tik keturių puslapių. Tikimės, 
kad šiandien atveš reikalinga

rėdavo gerus uždarbius.

Kolonijų gyvavimo pradžio

je pinigų mažai turėta ir ma

žai jų naudota. Visokia preky

ba buvo vedama daiktų mai-Mastauskas, M. Gurins-
nyba. Darbininkams dažniau- įkaitė, adv. J. Grisius, J. Mic- 
sia buvo atlyginama tokiais ^liūnas; kun. P. Gasiunas, i popierų, dėl to rytoj “Drau- 
ar kitokiais daiktais: kaip|kun« K- Matulaitis; Ant. Pei- gas” vėl galės eiti, kaip pų,. 
tai kailiais, taboka ir viso- 0 Aieliunienė; kun. P. Įprastai šešių puslapių,
kiais žemės produktais.

163 — 1750 metu laikotar-

vų statyba. Šiai pramonei bu-i piu bušeliui kviečių buvo mo-

vo reikalingi specialistai ir 

patyrę darbininkai.

Kada Virginijų apgyveno 

europėnai (baltieji žmonės), 

jie iškėlė geležies gamybų. 

Ši pramonė pradėjo vystytis 

ir kitur, kur tik buvo suran

dama geležies rudos. Kai-kur
F

buvo gaminamas stiklas, stik

liniai gaminiai, batai ir bate

liai. Naujojoj Anglijoj žmo

nės išspradžių visus reikalin

gus audeklus namie gaminda

vosi. Paskiau atsirado aude-

Didžiojo New Yorko ir apylinkių lietuvių klams gaminti ir dirbtuvių, 

katalikų visuomenes vadai yra susirūpinę šiaurinėse ir pietinėse kolo- 

katalikisko laikraščio išleidimu. Kaip žinoma, nijose buvo maža darbininkų, 

išsikėlus iš Brooklyno “Garsui”, Sus-mo or- Tad į pietines kolonijas iš 

galiui, šis didelis lietuvių centras paliko be J Anglijos partraukta nemažas 

katalikiško laikraščio. Inamų tarnų skaičius. Paskiau

Aišku, kad toji gausiai lietuviais apgy- ten įvesta juodukų vergija

vonta apylinkė be katalikiško laikraščio ne

galės apsieiti. Del to yra suprantamas ir svei

kintinas mūsų idėjos draugų pasiryžimas žūt 

ar būt Brooklyne turėti savo bent savaitini 

laikraštį.

Kiek girdėjome, neužilgo prasidės pasi

tarimai su L. Vyčių centro valdyba, ar nebū

tų galima “Vytį” į Brooklvnų nukelti. Mūsų 

nusimanymu, tai būtų praktiškiausias daik

tas, jei tiktai jis būtų galima įvykinti. Su
stiprėtų ten L. Vyčių organizacija, sustiprėtų 

lietuvių katalikų centras.

Savo ražu Naujojoj Anglijoj 

pravestas įstatymas, kuriuom 

einant amatninkams buvo 

draudžiama apleisti savo gy

venamas vietas ir vykti į ki

tas kolonijas. Sakyta, kad tas 

reikalinga visuomenės gero

vei.

Kai-kuriose kolonijose ainat 

ninkai ir šiaip darbininkai 

dažnai iškeldavo aukštesnių 

uždarbių reikalavimus. Išpra-

kania nuo 60c. ligi $1.10; 

sviesto svarui — 6 ligi 18c.; į 
jautienos svarui — 3 ligi 5c.; 

kiaulienos 3 ligi 8c. svarui. 

1675 metais duonos kepaliu 

kui buvo mokama le. Atsi

žvelgus į tai buvo labai pigus 

uždarbiai, bet ir pigus pragy

venimas. Kada paskiau pradė

jo didėti uždarbiai, tada ir 

patsai pragyvenimas kilo, nes

ūž viskų brangiau buvo mo-

,» * »
kaina.

Kas Amerikoje gyvena pra

dėjus kadir 1900 metais, tas 

žino, koks tada pragyvenimas 

šioj šaly buvo pigus. Bet ir

Į
darbininkų uždarbiai buvo ny- j 

kūs palyginus su šiandieni-į 

niais laikais. 1900 metais kas j 
uždirbdavo savaitėje 10 do-! 

lerių, tas turėdavo jau ne

blogų darbų. Kas gaudavo 20 

dolerių, tas skaitėsi turtingu, Į 

.100 dolerių į mėnesį skaitėsi; 

vienas didžiausių uždarbių. 

Šiandie yra atvirkščiai.

Kolonialiais laikais, kaip 

žinoma, buvo naudojami dau

giausia angliški pinigai. Tr 

po revoliucijos, kada įkurtos 

nepriklausomos valstybės, dar 

ilgus metus angliški šilingai

Išvengiamas
Skausmas!

Žmogus kuris nevažiuotų pusę my
lios su sugedusiu automobiliu, tan
kiai dirba protu visą dieną plėšiant 
jam galvą.

Tok j bausmė nėra sveika, nie
kieno nervams! Ji neišmintinga ir 
bereikalinga. Tabletas ar du Bayer 
Aspirin atleis galvos skausmą kiek 
vieną sykį. Dėlto atminkit šį pri
imtą anttdotą nuo skausmo, ir iš- 
vengk daug bereikalingo kentėji
mo. Skaityk patikrintus nurody
mus ir rasi daug naudingų tiks
lų šiems tabletams. Nuo galvos 

skausmo; sustabdyti šaltį. Paleng
vinti skaudančią gerklę ir suma
žinti infekciją. Palengvinimui nuo 
neuralgijos, neuritis ir reumatizmo 
skausmų.

Žmonės abejodavo ar Beyer
Aspirin tabletal nėra kenksmingi. 
Daktarai atsakė į tą klausimą daug 
metų atgal. Jie Nekenksmingi. Kai

kas dar abejoja ar jie tikrai 
atleidžia skausmą. Tas išrišta! 
Nes milionai vyrų ir moterų per
sitikrino. kad atleidžia. Prašalin
ti priežastį bile skausmo jus 
turite kreiptis pas daktarą; bet 
jus galite imti Bayer Aspirin 
greitam palengvinimui.

BAYER ASPIRIN
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticacldester Salicylicacld

kėjo kiekvienas mūsų gurguolių ratų per- 

važiuotaes kelyje sausas žagarėlis, ir tokio 

poškėjimo atgarsiai, rodos, lėkė į pačius 

lenkus.

Pačiame miške tų asmenybių nebuvo 

ko bijotis, nes raitas čia pro miško tank

mę išlįsti negalėjo, o ir su 'pėsčiu kokios 

ten tankiame miške gali būti kariškos 

rungtynės — visur atsidursi kakta į aš- 

tromis aplūžusiomis šukelėmis kyšančius 

medžių stiebus. Taigi lenko nė nesimatė 

— bent jokios žinios, jokio ženklo neda

vė mūsų gerokai priešakyje gurguolės 

jojantieji ir mūsų net nematomi raiteliai 

žvalgui. Bet kur tau! — ir lenkas Dievo 

padaras, jxi tuo pačiu kibiru šiandien 

gyvena, ir be abejo, jo puošni keturkam

pė kepuraitė nebetaip standžiai nuo lie

taus stovi.

Brendi ir tu, prancūziškas Žalnieriau, 

šiandie netrūkstarnų purvų ir taip pat 

kliurktai savo į autus suvyniotas kojas 

jio gal jau ne vienų pūslę sutrynusius 

pušnis — manau lyg norėdamas ont sve-pasakoje virtinė vedamų paklaidint į klai

kųjį miškų vaikų. Pašėlusiai garsiai poš- ( timos kupros bent tuo už savo jaučiamų

nesniaguinų atsigauti. Kažkodėl neužmirš- ; ir todėl vienas dėl antro turime bildėti, 

ir “atsigulti” mums nei vieniems, nei an
triems visiškai netinka.

taniai diliojo galvoje lenkiško parašo 

žodžiai po lenkišku atviruku, kurį buvau 

lenko kareivio kuprinėje radęs ir kurioje 

buvo nupieštas jaunas ir dar “bobabur- 

nis” paliokutis, bevedi susirietęs po naš

ta užkrautų ant jo įvairių karo dalykų: 

Legun czy -ja nie legun,

Ja iv Warszawie šie rodzil,

Jeszcze wųsow nie mial,

Na wojenkę cliodzil.

— Legun tu! — norėtum truputį pa

juokauti, be abėjo, čia kame nors slankio

jančiu sušlapusiu ir menkai bedidvyriškai 

sustyrusiu lenku.

-- Legun, liaguška, liagu... — Kaž

kodėl neišvengiamai sukasi galvoje, iš 

nevisiško supratimo lenkų kalbos dvasios, 

rodos, taip artimi prasme žodžiai. Ir iš 

tiesų, atrado, jog kaip pirmi du žodžiai 

turi beveik neabejotinų panašumų, taip 

pastarasis — atsigulti — be abėjo, yra 

ir mums ir kame nors čia braidžiančiam 

lenkui po tokios dienos mūsų abiejų šir

dim lnl>ai artimas. Bet mes esame priešai

Kol užbaigėme ėję iš miško, jau di

delio duonkubilio pavidalo uždengė mus 

visus beveik ir nuo pat šio ryto buvusi ne

pertraukta naktis.

Nuo šlapių drapanų pasidarė nepap

rastai šiurpu... #

Arkliai miško tankmėje, vingiuotose 

vejelėse, snaudžiamai, bet garsiai kramto 

paduotų jiems šienų, o mes, išėję į jiainiš- 

kės laipsniškai mažėjančius krūmokš

nius, pasiskirstę 'sargybinių pareigomis, 

klausome, kaip laša lapas nuo lajio stam

bus lietaus vanduo ir kaip šiurpu dvel

kimu kvėpuoja per diėnų litaurai pri

mirkusi žemė.

Žvalgai, priešakyse jodami, nieko ne

radę, stovi prie mūsų, ir jų arkliai gano

si čia pat prie jų, būdomi ant pavadėlių, 

užnertų ant mūsų raitelių rankų. Kaž kur 

sakė turi būti Dubinkos kaimas, bet mes 

jo neradom. Ir kur tu jį nakties migloje 

ir purvinoje tamsoje dabar surasi, jeigu

dar vidurdieny jo susieškoti nespėjom!

Aplinkui, kad ir kiek įtempęs akį žiū

rėtum, jokios švieselės nepamatysi — ir, 

rodos, kad mes esame priėję prie pat be

dugnės krašto, už kurio tiktai rūkai ir 

naktis gyvena — garso ne krust!

Sargybiniai stovi budrūs, nors ir jau

sdamos lyg ledais apkloti, bet jie kantrūs, 

sukandę dantis, ištempę* ausis ryja. nakties 

tylų. Jei bent kuris iš jų į paspaudžia 

dantis tam, kad įsidėtų j bumų šmotelį 

sumirkusios ir tam tikrų lietaus ir ruko 

kvapų ir skonį jau įgavusias duonos.

Nė gyvo kvapo aplinkui.

Pašėlusiai šalta, ir atsarginiai sargy

bos žmonės ieškomos Jiūdų sušilti, bet 

žaisti gal priešui čia pilt po panose ne

galima, o šokinėti ir pliumpsėti rankovė

mis neapsimoka, nes papildysi visų miš

kų ne savo laiku ir ne savo vietoje azarto.

■

(Bus daugiiu)
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Rm Tel. Mldvray IKILIETUVIAI AMERIKOJE 
WAUK6AN, IL

Skaudė|lmai, kurie aršesni Šaltose,

slapiose dienose * Telefonu Boulevard 1911 Ofiso Tel. Vlctory 3687

Of. Ir Rez. Tel. HemlockGYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241

jog parapijos stovis geras. 

Bažnyčios skolos atmokėta 

penki tūkstančiai.

Svarstyti apie naujos baž

nyčios statymų. Bet kadangi 

nėra da užtikrinai pinigų fon

de, taigi nutarta pirmiau pas

tatyti naujų klebonijų, kurios 

jau net būtinai reikia. Tam 

išrinkta komisija, kuri priža

dėjo neužilgo pradėti darbuo

tis. Susirinkimų uždarė malda 

gerb. klebonas.

Šv. Baltramiejaus choras 

darbuojasi besirengdamas prie 

dramos “Valkata”, kurių los 

■ kovo 9 d., 7 vai. vakare, Lie

tuvių Auditorijoj.

Waukeganiečiams teks pir

mų kartų pamatyti šių gražių 

dramų, kuri susideda iš ke

turių veiksmu.

Nei vienas neturėtų praleis

ti šios progos, nes ištikrųjų 

Waukegane da nebuvo lošta 

tokia drama. Kiekvienas atvy-

Suitingą Moariai. Skaudų* musku
lai. Drebantis akaiumaa. Apsipa- 
žink tu palengvinimu kurį Sloan’a 
Liniment atneša, šiltas—išvarys 
skausmą.

Ofiso Valandos; 9 Iki 13, 1 Iki I 

dieną. Ir 8:89 Iki •:«• vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ. 
Netoli 46th Street Chlcage. IU.

Parap. susirinkimas.
Sausio 26 d. Šv. Baltramie

jaus parapija laikė metinį su

sirinkimų, kurį atidarė mal

da gerb. klebonas kunigas J. 

B. Kloris.

Kaip kas met, taip ir šįmet 

susirinkimas buvo skaitlin

gas.

Iš išduotų raportų gerb. 

klebono ir komiteto pasirodė,

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllals 
Ir Ketvorgale vakare 3133 S. HALSTED STREET

Antrus ofisas ir Rezidencija 
6504 S. ARTESIAN AVĖ. 

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nue 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. Utam. ir Subat. Nuo 3-9 vak, 
šventadieniais .pagal sutarimą.

Ofiso Tel. VLrginla 0036
Rezidencijos: Vaa Buren 5848

Paklautk tavo gydytojo. Paklausk 
tavo vaistininko. Paklausk tavo 
draugų. Slcan’t sveikas karštis kai

tina kaip satslis šviesa. Jauti kad 
pasiekia pačią skaudančią vietą. At
neša greitos pagelbos. 13 milijonų 
namų vartoja jį. Gauk švieiią 

bonką šiądien, 33 centai.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 2403 W. 63 Street

Kertė So. Western Avenue 
Tel. Prospect 1038 

Realdenclja 3369 80. Leavitt St. 
Tel. Canal 2889

Valandos: 3-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 
NedelloJ pagal susitarimą

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 3413 Franklin Blvd. 

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

Tel. Canal 1764 Republic 8466

SLOAN’SKŪDIKIS TRUKDO POILSĮ 
PAVARGUSIO DARBI

NINKO.
Liniment Gydo etalglas Ir chroniškas llgaą 

vyrų, moterų Ir valkų 

DARO OPERACIJAS 3

Ofise Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098 Ofiso Tel. Vlctory <818 

Rezidencijos Tel. Dreael 9191
“Mano kelių savaičių kūdikio vl- 

durėiiai sukietėjo nuo mano pie
no”. pasakė viena motina iš Ne- 
braskos. “Jis naleido miegoti nakti
mis Ir mano vyras snausdavo ant 
desko ofise. Po to daktaras patarė 
duoti kūdikiui Castorijos tr jau se
kančių dienų vaikas buvo geresnis. 
Jo vidurėliai veikė gerai tr jis dau
giau netrukdė musų poilsio". Saugo
kis Castorijos imitacijų. Fletcherlo 
parašas reiškia tikrų Castorijų, gry
nai augmeninę, nekenksmingų, dak
tarai visur pataria jų vaikams ir 
kūdikiams nuo sukietėjkmo, deglio, 
slogų, nerimavimo Ir lt. (68)

Ligonius priima kasdieną nao 
pietų iki 8 vai. vakaro. *

Nedėliomis ir seredomls tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

kęs- bus patenkintas.

Bilietus bus galima įsigyti

iš anksto pas kiekvienų cho

ristų ir choristę. Žibutis.

dėl kp. kviečia kursus lanky

ti visas Ciceros moteris ir 

mergaites. Kursai būna para

pijos svetainėj, 7:30 vak. at- 

silunkusios būna pilnai paten

kintos. • Sa-tė.

HALSTED STREET Rusas Gydytojas Ir Chirurgu 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Haistel St. Chicago 
arti Slst Street

NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.

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

GICERO, ILL
VALANDOS: 1—8 po piet,
vak. Nedėliomis ir šventadieniaisŠaunus valgio virimo kursai.

Kursus rengia Moterų Są

jungos 2 kp.. kas savaitė šeš

tadienio vakarais, parapijos 

svetainėj.

Kursų vedėja yra visoms 

gerai žinoma, kaipo gabi ir 

prityrusi virėja, p. J. Balčie- 

nė. Jos pagelb. P. Vasiiiaus- 

| kienė.

Kadangi Moterų Sų-ga rū- 

> pinasi visu moterų gerove, to-

PRANEŠIMAS Tel. Lafayette 5793Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart Phone Armitage 2823

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėtomis tik pagal su
tartį. _______ ___

Vai: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutartį.

1145 MILWAUKEE AVENUE 
Valandos: 12 Iki 2 ir 6 Iki 8 P. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. IIALSTED STREET 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakareĮfe-toaZ g Coliunbia
Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 6911

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X —. Spinduliai 

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 

Rezidencija: 6640 So. Maplewood 
Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. V. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

3464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po 

pietų Ir 8 Iki 8 vai. vakare 
Res. 8201 S. WALLACE STREET

ADVOKATAI
Tel. Vlctory 6279

Nepamirškite išgirsti Lietuvių Dainas per Radio kas 

nedėldienį nuo 1 iki 2 valandos po pietų. Kas ketvergų 

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

Muzikos Krautuvė.

Taipgi nepamirškite įsigyti šiuos naujus Colunibia 

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

tus miestus ir Canadų.

OFISAI:
Ct. 2924 Washlngton
7-9 12-2, 4-6. Blvd.
862 Tel. Kedzle 2450-2461

1446 S. 49 
10-12, 2-4, 
Tel. Cicero Tel. Hemlock 8161

AKIŲ SPECIALISTASADVOKATAS
11 So. La Šalie St., Room 1701 

Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-8 
Vakarais

8241 SO. SALSTED STREET 
Tel. Victory 0562 

7-9 vai. vak. apart Panedėlio Ir 
Pėtnyčlos

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659ChirurgasGydytojas t r 
REZIDENCIJA 
4729 W. II PI.
Tel. Cicero >888

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
2436 West 89 Street 

Vai.: 0—12 ryte, 1—4 p. p. I—9 
v. r. Nedėlioj susitarus.

Nedėllomls
Susitarus

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

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

Nedėlioj 10-12

Gydytojas

1821 SOUTH HALSTEp ST.

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

6 Iki 8:30 vakare

4910 So. Michigan Avenue 
Tei. Kenwood 5107 

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

(John Bagdziunus Borden)
ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

Office Boulevard 7042

LIETUVIS DENTISTAS
Perkėlė savo ofisų po nuųnerlu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

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

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

Telef. Midway 2880

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrų specialistų, ne pas kokį nepa
tyrei], Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laikų tr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums del- 

Ito, kad Jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Scope — Roggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologišlta8 egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokių užsisenejusių, įsl- 
kerėjusių, chroniškų ligų, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėję pas 
mane. .

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALI8TA8 

Inėjlmas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

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

Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 
po pietų

4(46 So. Ashland A venas 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 6222LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonu Canal 2552

Palengvins aklų įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, a’kfų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua 
Atitaisau trumpą regystę Ir tolimą 
regystę.

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

DENTISTAS
2201 WEST 22nd STREET

(Kampas Leavitt St)
Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto 

nuo I Iki 9 vakare
Seredoj pagal sutartį

AIDO CHORAS

SESERYS PAULIUKONIUTĖS
16153F Onyte Folk Song

Oi, Dainos (A. Bačiulis) Folk Song

ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas
Su Orkestros Akompan.

16152F Pasaulis Stovi (A. Vanagaitis) Comic Song 

Man tik rodosi (A. Vanagaitis Comic Song

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

Mielaširdystė

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
16150F Čigono Meilė (Valcas)

Pavasario Sveikinimai (Valcas)

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ 
ORKESTRĄ

Singing by: A. Šaukevičius and J. AVichalonis 

Fr. Yotko, Leader

16149F Atie Rudenis Užšalo 

Baltos Rankeles

F. STANKŪNAS, Baritonas
16146F Šalčiai Ir Merginos

Linksmas Amerikietes

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ 
ORKESTRĄ

16147F Katrutes Polka 

Klaipėdos Polka

A. VANAGAITIS SU ARMONIKA, ĮGROJO ĄKIRĄS
16148F Senelio Polka 

Jaunas Senis

A. Vanagaitis ir Akims, Pasikallk jimns su Armonika

Tel. Boulevard 1401

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

Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 pu p.

7—9 vakare
Specialė atyda 

klos vaikučiams.
atkreipiama moky- LIETUVIS DENTISTAS

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

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

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 
12 po pietų. M. HERZMAN(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) 
Telef. Boulėvard 2800

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9723

Kuinos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589 Gerai lietuviams žinomos por 94 
metus kaipo patyręs gydytojas, skL 
rurgas Ir akušeris.

Gydo staigias Ir chroniškos II- 
gssvyrų, moterų Ir valkų psgsl nau
jausius metodus X-Rsy Ir kitokius 
elektros prietaisus.

Tel. Lafayette 5820

DENTISTAS X-RAY 
4193 Archer Avenue 

Rez. Tel. Lafayette 4365

Pritaikyme akinių dėl visokių 'aklų

Ofisas ir Laboratorija t 
Netoli Morgan Btreat 

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — II alėtų |> 
nuo 6 Iki 7:10 vai. vakar*.
Tel. ofiso Canal 1119 Rev. So. Ohort 
2238, arba Randolph <809.

ADVOKATAS.
52 East 107th Street

Kampas Michigan Avė. 
Tel. Pullman 6950 Ir 627'

OPTOMETRISTAS
Boulevard 7589

Res Hemlock 7891

Nuo reumatizmo ir šalčio
Kas yra tas T. A. D. f 
T. A. D. yra liuosuojantis, 

valantis ir taisantis vidurius 

vaistas, T. A. 1). 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

Miesto Ofise Pagal Sut
127 N. Dearborn St

Rooms 928 ir 936 
Tel. Franklin 4177

DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 9 ryto iki 8 vakar*

Gydytojas ir Chirurgo 

4631 SO. ASHLAND AVĖ* 
Tel. Yards 0994 t

Telephone Central 1928
Tel. Armitage 1740Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 

akintų
1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kagnp. 18 St. 2 aukštas 
Pastcbėkit mano Iškabas

Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:30 va
karo. Seredomls nuo 9:30 iki 12 v. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 3 
I’hone Canal 0528

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

Tel. Boulevard 4705

ADVOKATAS (TAMOŠAITIS)
Dentlstas

1608 Mihvaukee Avė.
Kampas North Avė. 

Northwest Tower Bldg. Room 80 
Vai.: 9—12 ryto; 1—8:30 vai. vale.

Rezidencijos Tel. Plaaa 8294
VALANDOS: H

Nuo 10 iki lt dieną, / TC « 
Nuo 2 iu a po pietų. " *' MilSrr 
Nuo 7 IU 9 vakar*. ’4'£1
Nedėl, nuo 19 Iki 12 dienų. j

114 North La8all* Stre*t 
CHICAGO. ILLINOIS

Nuo 9:30 Iki B vai. vak. 
<ooal Office; 1900 8o. Union 

Tel. Rooeevelt 8719 
VaL nuo 8 11d 9 vab vak.
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DRAUGAS Antrndic-nis, Vas. 4 d., 1930

GRABORIAl:

S, 0. LAGHAVVICZ
Lietuvis Graborius 

Patarnauja iaidotu- 
vėse kuopigiausia. Rei 
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu b ilsi
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 
Arba 2516

2515

2814 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Simpatiškas — 

Mandagus —

Geresnis ir Piges

nis už kitų patar

navimas.

CHICAGOJE 

ŽINIĮJ-ŽINELĖS t iv geguž*‘t 

vu Romu.

mėnesio 17 d. lai-

X Svarbus Federacijos ap- 

♦
skrities susirinkimas bus tre- __________________

ciadienio vakare, Aušros Teko nugirsti, jog vie- 

\ artų par. salėj. Kartu bus ir pjuJiktoj vardoj į “Komiti- 

\ akarinių A alstybių konfe- inen” į£ Republikonų partijos 

rcncijos rengimo komisijos1 statygiQS kandidatūrų lietuvis, 

narių pasitarimas. I jau gerokai žinomas mažesnių

X Buvo sunkiai susirgus politikierių tarpe.

BRIDGEPORTO ŽINIOS.

Park, Town of Lake ir AVestjtn Ričardo-Tnmo vardas. ĮČinskui sausio 14 d. 12 vai. .‘19 

Šitie. Westsidiočiai su nekan 1 Krikštamotė buvo p-nia I min. neaiškių gaivalų #rūpė 

trumu tų “Nervų” laukia.'Kotrina Dambrauskienė, o susirinkusi Ožeškienės gatvėj 

Sųjungietės, kurios tų vakarų Į krikštatėviu plačiai žinomas prie teisingumo ministerijos 

rūmų iškėlė raudonų vėliavų 

ir bandė demonstruoti. Atvy

kusi viešoji ir kriminalinė po

licija demonstrantus išsklaidė, 

G0 asmenų suimdama. Suim

tieji perduoti kriminalinės po

licijos žiniai. “R.”,

uoliai darbuojas, kad 

vakaras pavyktų.. Tikietai 

sparčiai pardavinėjami. Jei vi 

sos sųjungietės taip pasidar

buos, knip p. Dobrovolskienė 

(nuo Oaklės), salė bus pilna 

publikos. Ponia Dobrovolskic-

rengia,
vįsuomenės veikėjas p-nas J, 

Miekeliunas, p-mo Voidato 

jaunų dienų draugas. Kuinui 

prieš vyksiant į Šv. Jurgio 

bažnyčių užsuko į p-no Stan

kūno studijų nusifotografuoti. 

Krikštynių pokilėlis buvo

nė yra da nesenai įsirašius smagus, svečių buvo apie 30. 

Sųjungos ir iš to jau matyti, i P-nas Voidatas yra vienas 

kad ji šauniai darbuojasi. Ki-1 sėkmingųjų Chicagos lietuvių 

tos mūsų sųjungietės biznier- • biznierių. Jisai yra “Wholesa-

SUDEGĖ DU KLUONAI

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Varda 1741 Ii 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct. Cicero 

Tel. Cicero T794 
SKYRIUS

8201 Auburn Avenue 
Tel. Boulevar] 3201

p-ni A. Mažeikienė, žinomo j Pastarojo tėvas (jau miręs) 

graboriaus žmona, kuriai buvo seniau buvo gana stambus po- 

reikalinga labai sunki operaei- litikierius. Nors ši vieta nėra 

ja. Operacijų sėkmingai pada- tiesioginiai miesto apmokama, Karlavicienė, ( ibulskienė, La

re dr. Konstancija O’Britis. betgi dirbti veltui ir-gi neten- chavičienė, JudiAkienė irgi ti- 

Ligonį tun jo prižiūrėti slau- ka. | kimos nepraečiao pasirodys. O •

gės dienų ir naktį. Malonuj Lietuviams, vienuoliktos kur da kp. pirm. p. Labanaus- 

pranešti, kad p-nį Mažeikienė valdos piliečiams, kad ir šioj kienė ir eilė darbščių narių, 

sveiksta, bet dar tebėra ligo- vietoj daug geriau būtų turė-1 Ištikrųjų kas pjaniatys “Ner- 

iiinėje, kurios kambarys pri- ti savo tautietį, negu kitatau- vus”, nesigailės.

kos p. Dobrovalskienė (nuoje Meat Dealer”, taipgi turi

Sausio 12 d. Stakliškio mie

stelio kolonijoj sudegė kino-

Leavitt), pp.
Balčiūnienė, į dvi moderniškas bučernes.

Ten buvęs.

J. F. RADŽIUS

krautas gėlių, kurių 

Mažeikių draugai 

liai.

nesigaili tį.

ir priete-1 Kalbamas kandidatas

X Lietuvių R. K. Labda

ringosios Sųjungos centro me

tiniame susirinkime išrinkta

gali

Sparnas.

nas. Nuostolių padaryta apie 

5,000 litų. Kitas kluonas pik 

Nedinsko sudegė Merkinės va- 

sč. su visais javais ir žemės 

ūkio mašinomis. Nuostolių 

9,120 lt. Abu sudegusieji kluo

nai buvo apdrausti. “R.”

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

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

Dalyvauja Bebe Daniels, John 

Boles ir kiti garsus artistai.

Tai muzikalė drama iš gy

veninio palei Meksiko rūbe-

v •
Zių.

Vitaplione Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

PRANEŠIMAI.
Bridgeport. — Dr-ja Sal

džiausios Širdies V. J. savo 

susirinkimų laikys antradie

ny, vas. 4 d., 7:30 vai. vak., 

Lietuvių Auditorijoj 3133 S.

ŠAUNIOS KRIKŠTYNOS.tikėtis lietuvių balsuotojų pa

ramos, nežiūrint partijų skir

tumo.

X Žinomas 

veikėjas

MILDA
TEATRAS 

3140 So. Halsted St.
Ut. ir Ser. Vasario 4, 5

“THE SHANNONS OF 
BR0ADWAY”

Dalyvauja Gleasons (James

Halsted St. Visi nariai prašo-'& Lucille). Be to dvi smagios 

mi atsilankyti, nes yra daug komedijas.

svarbių nutarimų padaryti.

T. Aleliunas, rašt.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

4fc Hardvrare Oo., dabar perėmė visų 
bl.nį | savo rankas Ir duos visose šio 
blsnlo šakose pirmo. klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Bridgeport. Pereitų sek-

biznierius ir.madienį p-nų Voidotų gražia-

stato savo kandida-jme name po num. 3320 Eme-

__ , . . , ,. , „ . turų iš trečiojo distrikto į rald avė. įvyko gražios krikš-

v akarmiu Valstybių konferen ,... . , , , . . . . J „ - t» .*i. Illinois valstybes legislaturos,tynos. P-nų Pranciškaus ir

penki atstovai į Lietuvių Kat.,

.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
CHKUMJOfEi

----  Laidotuvėse pa- . . , ...
tarnauju geriausia I DlCVO Apveizdos l»ir. Saleje.

™ i Jau keletas ekskursantų 

sau prie arabų is- j Lietuvų per Romų užsire-

“Draugo” ofise.

st.
• 174 i

ciją, kuri įvyks vasario 23 d.,

dlrbystės.
OF?SA8

668 West 18 
Tel. Canal

F SKYRIUS: 
So. Halsted 
Tel. Victory

atstovus iš republikonų parti- Elenos Voidatų šeimynų ap

jos. Jo pavardę vėliau teks lankė garnys, gruodžio 29 d., 

matyti “Drauge”. ir paliko sveikutį sūnų, ku-

KOMUNISTŲ DEMON
STRACIJA KAUNE

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 

Graži Muzika

Sųryšy su vyr. tribunolo pa

tvirtinimu mirties bausmės 

X Surašė 60 vaikų, baigusių r’am pereitų sekmadienį duo- komunistams Kontantui ir Ku-

Kaip jau buvo paskelbta, ek- Ari"our "*>*)*!» <Pra/

į(bne), sausio pradžioje šių
8,88 [skursija iš New Yorko išvyks-'

Street j •> J

4088 l

Phone> Bonlrrard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnavimas 
visuomet sąžininga. ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

I. J. ZOLP
GRABORIŲ” IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
/

'metų, randasi 33 aiškios lie

tuviškos pavardės, kitos ne

aiškios.

Inkaras.

1650 West 46th Street WEST SIDE ŽINIOS.

AIN-1 XPv, f***
ELLtRJ

c 'Jt
Į Neapleiskite 

Persalimo!

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

TeL Victory 7241

M. ZIZAS

Kampas 46»n Ir Paulina Sta. 
Ttl. Blvd. 5J0S

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manės, patarnausiu simpatiš
kai, mandagia). gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

• A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugiškų 
patarnavimų.
Patarnavimas 

visose Chica
gos dalyse Ir 
prtemiesėuose. 
Grabai pigiai

net už $25. 
OFISAS

»238 South 
Halsted St.

Victory 4088- 
81

4424 So. Rochvrell St. 
virginia III*

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M, SKUŪAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532 

J. L Ulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted
St. Chicago, III.

Tel. Vlr tory 11 IR

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

I’. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street

Canal 3161

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A. t A.
MORTA

KATKIENĖ
po tėvais RlmkallS

MirS vasario 1 d.. 1930: 8:30 
vai. ryte, 42 melų amžiaus.

Kilo iš Telšių Apskr., Pa- 
lundenlo parap. Mleškėnų kai
mo. Amerikoje išgyveno 18 m.

Paliko dideliame nuliudlme 
vyrų Joną, 2 aunu Stanislovą, 
ir Benediktą, dukterį Antaniną, 
pusseserę Zofiją, švogerj Jokur 
bą Lovelkį Ir švogerką Domi
cėlę Žuklenę, pusbrolį Juoza
pą Žvarauską, 2 dėdės Uršunus 
i.r gimines, o Lietuvoj motiną 
Antaniną ir seserį Oną Ir 2 bro
lius Stanislovą Ir Kazimierą Ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 6207 So. 
Kllhoum Avė.,

Laidotuvės įvyks Antradie
nyje, vasario 4 d., 1930 Iš na
mų 8 vai. bua atlydėta J Sv. 
Panelės Marijos Gimimo baž
nyčią. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės stelą. Po 
pamaldų bus nulydėta , ftv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Vyras, Simai. Duk
tė, Pusesen", firogeris, fivoger- 
ka Ir* Giminės.

Išklotinėms pntnrnaujn gra
borius Eudelkls Yards 1741.

X Kolegijos Rėmėjų 19 

skyriaus mėnesinis sus iri n ki- 

inas, 2 d. vasario, Aušros 

Vartų mokykloje vienbalsiai 

valdybon išrinko pirinininku 

A, Beldžiu, sekretorium P. 

Atkočiūnų ir iždininke — p. 

Šliogerienę. Į Federacijos Va

karinių Valstybių Konferenci

jų atstovais išrinkti: J. Šiau

lienė, E. Motuzienė, A. Gry

bas, P. Šliogerienė, J. (likis ir 

pavesta jiems sveikinti kon

ferencijų įteikiant jos reika

lams $5.00.

X Aušros Vartų parapijai 

besiruošiant prie •sidabrinio 

jubiliejaus išrinkta komisija Į 

iš pirmininko, Dvasios vado 

ir sekretoriaus gaminti jubi

liejaus fondui lėšų, padedant 

darbuotis ir darant parengimų 

per atvelykį 27 balandžio.

Rap.

sustabdykite pirm negu jm- ' 
caTč — pirm negu pastos,tik g pavo’jingd A^ratį^c 
peršalimo naudodami 
EXPELLERl su pirmu ko 
culio ;r čiaudėjimo apsire ski, 

ar trvs išsitrynimai T»“i-AIN-BXr1ELLERIU»»-
teiks jums neįkainuojamą pa- 

-ir # galbą. . •
PAIN-EpfPSLLERIU išsitrynimas P^ina kraujo cif- 

kuliacijį.Įj^ įSįįS^aliosHpasiprieš^nti ligoms. Jis su- 
SS ^paprastai,

Netenka — Gall0S
kuomet PAni-EXPELLERIS pran$k«x
bon. Muskulų Gėlimai jTSkaude)
Pailsimas „pį^^^LERIo' ištrynimu su- 
efektas su rus esate atnaujintastvirtina visą jūsų sistema. Jų

i'S^S.”"DaSnS

mas uuo Perial.mų, Kosulių, t | j
StanioKNeur»igiįos, Suėndieglio

ir t. t.

Reikalaukite artimiausioje Vaistinėje 

arba rąžykite l

t co.|LFLAd. RICHTER
•errv ano SO'-'T7 ’TJ y, BROOKLVN,

fth STS.

r«yAPAIN-tXPtLLtR RUti tod^

‘NERVAI.”

Ateinančių nedėlių West Si- 

dėj jau bus “Nervai”, kuriuos 

vaidins rinktiniai artistai mė

gėjai: iš Cicero, Marfjuette

VAŽIUOJAM J LIETUVĄ
Parsiduoda groeernė, visai 

pigiai, turi būt greit parduo

ta, nes važiuojam į Lietuvų. 

Biznis gerai išdirbtas, randas 

priešais mokyklų. “Cash” ar

ba mainysiu ant mašinos. Pa

rsiduoda kartu rakandai.

4642 So. Wood St.
Tel. Lafayette 0973

LIETUVIŲ VALANDA
KAS NEDĖLDIENĮ

Iš Stoties
WCFL 97O Kilocykles

Nuo 1 iki 2 po pietų

PAIEŠKAU DARBO prie 

namų.

3948 So. Rockwell Street
Tel. Tjafayette 2812 

Chicago, UI.

Iš Stoties
WHFC 1420 Kilocykles

Kuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite 

Šiuos Programus Rengia

JOS. F. BUDRIK, k
So. Halsted Street

 Telefonas Boulevard 4705

Porce'.inls laikrodis kuris užtrauk 
tas eina 8 dienas. Guarantuotas. La- Į 
bai puikus dėl papuošimo. Tik $2.98

t -----------------------
i Taipgi užlaikome naujausios ma
dos elektrikinius laikrodžius. $12.00 
verčios tik ................................. .. $8.98

Nestor Johnson’s visiems gerai ži
nomi ice skaitai visokių sizų tik
tai ..................................*...................

Ateikite arba Telefonuoklte Lafa
yette 4689. Pristatom visur.

J. DERINGIS
4414 So. Rockwell St.

Namų Statymo Kontraktorius 
Statau įvairiausius namus prieinama 

kaina.
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 5526

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

MORTGEČIAI-PASKOLOS
Del geriausios rųštea 

Ir patarnavimo, šauklį
GREEN VALLEY 

PRODUCTS 
Olsells šviežių klaušl- 
alų. sviesto Ir sūrių

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

MAROUEnE JEWELRY 
& RADIO

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

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

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000 ••
3804 SO. KEDZIE AVENUH 

Tel. Lafayette 6738-6714

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

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

2650 West 63rd St. Chicago. 
Telefoną. HEMLOCK 3389

SKOLIN AM
PINIGUS

$100 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių

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

Telefonas Grovehill 1038

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkrvto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 

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

paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 

liudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 

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

tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 

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


