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KINIJOJGRUMIOS SVETIMU 
VALSTYBIŲ IŠIMTINOS TEISES

TARP JAPONIJOS IR KINIJOS KILO \ 

NESUTIKIMŲ DEL IATSTOVO
,to ■ -------

Mirė Kardinolas Gamba
Vakarų Mandžiūrijoj Visgi Įkurta Sovietų 

Respublika

PANAIKINAMOS SVETIMŲ JAPONIEČIŲ SU KINIE- 
VALSTYBIŲ TEISES I CIAIS NESUTIKIMAI

šis
lerių. Jui, 
siu miesipi

• "'3
Tarp LAIMINO^ 

ŠVEICA

TOKYO, gr. 28.
nijos tautininkų valdžia iš- Kinijos ir Japonijos kilo rim- 
sprendė, kad pradėjus ateina- tų nesutikimų, 
nčio sausio 1 d. Kinijoj pa-( Japonija Kinijai paskyrė 
naikinamos svetimoms valsty- pasiuntinį Obata, kurio Nan- \p|lir(-,įa ' 
bėms taip vadinamos ekstra- Ringo valdžia nepageidauja, 
teritorialės teisės. Japonija gi to paskyrimo ne-

Einant tuo išsprendimu, Ki- nori keisti, 
nijoj gyvenų, svetimšaliai tu-j Kad tik nebūtų nutraukti 

diplomatiniai santikiai.

NANKING, gr. 28. — Ki

ri pasiduoti Kinijos įstaty
mams. Be to, bus išleistas nau 
jas įstatymas, kuriuomi bus 
tvarkomos teismuose bylos, 
liečiančios kiniečius ir sveti
mšalius.

Tomis ekstrateritorialėmis

RUSIJOS BOLŠEVIKAI 
MANDŽIŪRIJOJ

BISO\, 
įturėta 

Atlantikų.JI 
namo į šį.jl 
ro (Cli ski 
Schmid. K
mziaus jn.j 
stybės bu;] 
skupijoj tmįH 
reikalais.

i Jo vald
HARBINAS, gr. 28. — Ot'i- - . ..’ * Sveicanjc

cialiai paskelbta, kad Sovietų
teisėmis Kinijoj ilgiausius me, Rusijai remiant jaunųjų mon- |jĮ1()I| 1
tus naudojosi 21 valstybė. Kai- golų partija Khailar, vakari- jP

kurios jų pirmiau pačios tų nėj Mandžiūrijoj, įkūrė sovie- .^usti
privilegijų išsižadėjo. tų respublikų ir jos priešakv . • .a

• , ,v ' umKai- >-----------------------įskėlė sovietų valdžių.
MANDŽIŪRIJOJ GELEŽIN
KELIS BUS ATIDARYTAS NUBAUSTAS KALĖJIMU 

IR PLAKIMU
HARBINAS, gr. 28. — Rv-

rėmėjai j«Ug 
lingi.

Šioj 
Schmid 
Tėvus Kas B 
mieste, 
lankytis, viol 

imtas ir

BšaiW

tinis geležinkelis bus atidary-Į HAMILTON, Ont., Kalin
tas sausio pradžioje Geležiu- da, gr. 28. — John Stevvart, 
kelio valdybos priešaky bus 20 metų, už automobiliaus pa
du rusu ir vienas kinietis. .vogimų teismo nubaustas *22 . JI

menesiais kalėjimo ir per du ]a|)(jari„gjt])O 
liepos mėnesiu po vienų kar- ™
tų aštuoniais kančiaus ypais į 
plikų nugarų.

25 ŽUVO MARMpRA 
JŪROJ ApleizdaųB 

pas pareiiB

SOFIA, Bulgarija, gr. 28. 
—- Marmora jūroj bulgarų ga-• 
rlaivis Varna susikūlė su grai-: 
kų garlaiviu. Nuskendo 25 vy-! 
rai Varna įgulos.

ARKIVYSKUPAS APDO
VANOTAS ORDENU

šaly kaip PJ| 
Pijaus X-ns 
pavykimu in*tūkstančiaial a

į ' JERUZATJft. — Sirijos ir n’’H' *v- 
, Lebano franeuzų aukštasis ko- vuoju gyv 
misionierius Ponsot Francijos 
valdžios vardu Tripoli arki- PARYŽIUJ^

—-------------- 'vyskupui A. Arida įteikė Ga-1 VĘ UŽV/

PARYŽIUS, gr. 28. —Fra- rbės Legiono atžymėjimo žen-j NOLO D* 
neijos parlamentas nubalsavo kių. Šis požymis arkivyskupui

FRANCIJOJ MAŽINAMI 
MOKESČIAI

ateinančiais metais sumažinti 
valstybinius mokesčius 46 mi- 
lionais dolerių.

ATSTOVAS NUŽUDĖ 
ATSTOVĄ

1UO DE JANEIRO, Brazi
lijai, gr. 28. — Kongreso at
stovas, S. Lopez nušovė atsto
vų Souza Filho kilus aštriems 
politiniams ginčams.

teko už jo pasidarbavimus ša-1 PARYŽI 

li ekonomiškai kelti. valdyboje i'1
____________  vienų mies’L

LIVERPOOLIO KATALIKŲ iH neseni B 
POLICININKŲ ORGA- Ir)“ v I_ 

NIZACIJA Jb'boje nes
LONDONAS, gr. 27.-LiJ™“;

i . v, budu buvu .-verpooly apie 300 katalikų po- 'yy,^,,^
lieininkų susiorganizavo gildi- .
• I ' t&ajon.

ITALIJOS ORLAIVIS 
ĮKRITO JŪRON

ATĖNAI, Graikija, gr. 28. 
— Aigejos jūron arti St. Eu- 
stralios salos įkrito Italijos 
paštinis orlaivis, kuriuo skri 
do penki vyrai. Jų likimas ne
žinomas.

Londono katalikų policinin
kų gildija senai gyvuoja. Tu-
ri 800 narių.

IŠMOKĖJO 12 MILIONŲ 
DOL. SKOLŲ

\VASHINGTON, gr. 28. - 
lido departamentas praneša, 
kad Francija išmokėjusi 12,- 
067,034 dolerius skolų.

Čia viens| 
nai užvardi

L!

vi

al

rcier 
Amette var 

į link Šv. 1/ 
tė. Viena (
vadinama L—'1buv 1moine
tam šimtnrv
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“Diwa*M" atatovaoja orcantaraot^ 
katalikų mint}, ramia nao*lr4Ual ka* 
tailkUkaa dran*ljaa, aųjuagaa. para* 
pljaa Ir lietuvių kolonljaa. "Drangų*, 
dtlaurlaal didele katalikų parama lt’- 
aorl. kad toliau paellalkytų tie 
talttkl Jauamal

,ae. ■■yąr .m.M________
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Telefonas: Roosevelt 7791

METAI-VOL. XIV

NDIANA su kentucky jungiąs tiltas

CHICAGOJE Suraižė merginą

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Į ĮŠVĘSTAS kunigu pir- 
;MAS ANGLIJOS LIETUVIS

SUSIORGANIZAVO STl 
ATEITININKAI ŽURNA

LISTAI
“Išeivių Draugas” prane- 

kad šiais metais birželio 
j mėn. buvo Įšvęstas kunigu pi- 
! rmas Anglijos lietuvis, Kazi
mieras Čašas. Kunigas Čašas, 

i kuris yra kilęs iš lietuviu su- 
j valkiečių, pats gimė Anglijoj 
ir dabartiniu metu gyvena 

i Oksforde, kur eina teologijos 
| mokslus. Pažymėtina, kad ke

ldinamas Madis on-Milton. Pastatymas atsiėjo 1,800,000 do- nigas Čašas yra ne tik pirmas 
linarna toluma tarp Indiana ir Kentucky valstybių vyriau- iš Anglijos lietuvių kilęs ku-

Frankfort. T-iltas yra skersai Ohio upės. ______  'nigas, bet ir, bendrai, pirmas
lietuvis domininkonas. Kaip

! Msa

i Išeivių Draugas” praneša,

Gruodžio 7 d. įvyko stud.** Sateitininkų žurnalistų draugi
jos steigiamasis susirinkimas. 
Dalyvavo 26 asmens. P. J. Ke- 
liuotis referavo apie reikalų 
tokių draugijų organizuoti.
Sudarytas įstatams paruoši 

komitetas, į kurį įeina: K. Bi

rulis, J. Slapšinskas, A. Išga- 
naitis, K. Kleiva ir J. Jasiu- 
kevičius. *‘RJr

VILNIAUS SENSACIJA.:

Vilnius, XII. 7 (Elta). “Kw- 
rjer AVilenski” praneša apie 

i nepaprastų sensacijų, kurtu
.------ (jau kelios dienos sujaudinttfS

Okupacin/ė lenkų valdžia vi- ' ilnius. Neseniai į Y ilnių iš 
sais būdais stengiasi slopinti olvniaus atvyko 18 in?tų me* 

Chicagon atvyko Nevv Yor- ne tik lietuvių, bet ir gudų r£’nai svl kuria dedasi keisti 
prekių vežiojimui tarp Chica- ko ni’es^° policijos viršinin- tautinį veikimų. Neseniai len- dalykai. Bendrai, ji daranti

Suimtas K. Bennieuff, 40 jis yra susipratęs lietuvis. E.I• m^ kurs vienoj valgykloj pei- 
, liu suraižė Miss Katherine 
Gorbett, kada pastaroji atsi- ’

NAUJAS SVARBUS 
SUMANYMAS

Chicagoj j iškeltas sumany-sa^‘‘ su ju<> draugauti, 
mas sudaryti oru susisiekimo: 
kompanijų keleivių, pastos ir

I'

go ir Nevv Vorko. Tam tiks-J<as <’• halen.* - I ** I
•lui norima padirbdinti kelis 
milžiniškus orlaivius (ėropla.-

; nūs), kurių kiekvienu būtų ga
lima antkart vežti virš 200 ke->2 . Jį' -• »
leivių ir apie 20 tonų pastos į

GUDŲ VARGAI

kų policija padarė Gardine Vlsa* normalaus žmogaus 
kratų gudų atstovų klubo se- spūdžio, tačiau, laikas nuo lai 
kretariate. Sekretariatas už- ko merginų ištinka priepuoli; 
darytas ir jo vedėjas suimtas, kurio metu jos pilvas išsipu

čia iki nepaprastų ribn,
«nux «, M- X v 7 • I’,ersekio^ to Staiga „atrankia i/iiMfc
ROMA, gr. 28. - Mirė kar- „ų, gudai n-nustoj, kovoję uz ga milžinisk()į. krflty8. ,tok,ai8

MIRĖ KARDINOLA 
GAMBA

ir prekių. Ateinančiais metais dinolas Gamba, Turino arki- saVo teises. įvairiose vietose, momentais n įerzina 
irormia'^tai*il^a įkūnyti:~“‘’~r^%"<t-v"‘<-” T~ L'—:—,.. -»----- •_ -A“**h***w.

Gali būt sulaikytas anglių 
pristatymas

Chicagoj yra pavojaus su-, 
g laikyti anglių pristatymų i di

džiuosius būtus. Tarp anglių; 
sandelių savininkų ir vežėjų į 
unijos kilo nesutikimų. Jau ii-' 

jį. gas laikas prieš sandelių savi
ninkus veikia “raketeriai”; 
(išnaudotojai).

la
ko
to

vyskupas. Jo Eminencija bu- steigiamos gudų draugijos ir 
vo didžiausias prietelis Itali- gudų kalbai reikalaujama tei- 
jos sosto įpėdiniui. šių. Prieš kurį laikų Pinsko

Velionis kardinolas buvo 72 diecezijoj gudiškos parapijos 
m. amžiaus. įteikė Pinsko vyskupui prašy

ŠALNOS PAKENKĖ 
DARŽOVĖMS

JACKSONVILLE, Pla., gr.

Už pinigų rinkimą
Už''pinigų rinkimų nuo žmo

nių abejotiniems tikslams po- 
Įlicija suėmė S. AVylage ir J. f

r
Karehmer.i

i ____________ ib

u

28. — Kai-kuriose valstybės
■ dalvse šalnos ir smarkus, šal- 
Į tas vėjas pakirto galybes dar
žovių.

670 policmonų mažiau
Cbicago aldermonų tarybos 

! finansinis "komitetas pagaliau ' 
baigė gaminti biudžetų 1930 
metams. Numatyta 53 milio
nai dolerių išlaidų. Pasiųloma 
policijos skaičių sumažinti 670 

! nariais, gi gaisrininku — 270.

Atpigę kiaušiniai
Perkant daugmenomis, kaip 

j. praneša, Chicagoj atpigę' kiau
liniai 8 centais tuzinui.

Apiplėštas Sinclair Oil and 
Refining Co. sandelis, 2540 W. 
22 gat. Pagrobta 1,000 dole
rių.

------------------- d t
Garadžiuje, 5125 AV. 24 gat. 

Cicero, dujomis iš antomobi- 
liaus užtroško Mrs. J. Klicka, 
38 m.

kratai ir
raitosi. Mergina, lygiai, kaip 
ir jos artimieji, tvirtina, jog 
ji esanti piktosios dvasios ap
sėsta. Norėdami pamanyti šį 
sensacijos objektų nuo ryto 

s o*mus, kad bažnyčiose būtų įves- jki vakaro prie j#|( nan)1J 
tos pamaldos gudų kalba. Jsiteįkę nlinios .„alsiųjų.

“M. R.

BEDARBIŲ SKAIČIUS 
RYTPRŪSIUOSE DIDĖJA

ŠAUDYMAI LENKŲ 
PUSĖJE . py

■ »
Gruodžio 6 d.-Ukmergės a* 

‘‘Naujasis Tilžės Keleivis” pskritiesjV rajone leųkų ,pu- 
praneša, kad bedarbių skaičius sėje buvo girdėti šaudymai i5 
Rytprūsiuose per praėjusių šautuvų, kurie traukėsi aptė 
savaitę padidėjo 7,400. Dabar;20 minučių. “R.’*‘
bedarbių Rytprūsiuose iš vi-! ■■■ ■ nn^

kansaTTttv Al n trr 80 yra Karalimičiaus | AR KARO SEKRETORIUS
rvAJAoJio viii, .Alo., gr. mieste dabartiniu metu yra į 
~ Vietos vyskupas T. h. 5,300 bedarbių daugiau, kaip1

VYSKUPO SIDABRO 
JUBILIEJUS

YRA KATALIKAS? i

Lillis anądien minėjo savo pprnaį metais šiuo pačiu lai- 
vyskupavimo sidabro jubilie- j.u

ATRASTI FRANCŪZŲ LA
KŪNŲ LAVONAI

PERSEKIOJA VISAIS 
BŪDAIS

‘‘Vilniaus Rytojus” prane- 
£r‘ ša, kad lenkai atsisako išduo-TRIPOLI, Cireneika,

Andai iš Franeijos į ]įu<|ymus devyniems 1927 
Indo-Kimjų skrido trys fran-'m nžd> to, lietmi mokyto. 
ei-izai lakūnai leitenantai ir * Mminarijoa tf.
prapuolė. Jų lavonai ir sodan- |aikillsiems vislM kvotimlls. 
žytas orlaivis atrasta arti Sy- K>i k„ri(. jų paimti j kariu0.

menę ir, neturėdami liudymų, 
Turės tarnauti daug ilgesnį lai
kų. “M. R.”

rta.

KOMUNISTAI SUKĖLĖ 
PASIAUBĄ BAŽNYČIOJE

SHANGHAI, gr. 28. — Čia 
vienoj katalikų bažnyčioj per* 
pamaldas komunistai tikinčių
jų tarpe sukėlė pasiaubų me
tę keletu priemoniškų ugnių.

Keliolika žmonių sužeista, 
kada pultasi durių link. Pas

LENKŲ PROFESORIAI 
KAUNE

Chicagos sanitariniam dis- 
triktui subalansuotas biudže
tas (pajamų ir išlaidų suma-!areštuotus rasta komunistiškų 
toa) yra 64,789,246 dol., ra>*.Q,

• tl A . 1

AVASHINGTON, gr. 27. 
j Kada nesenai karo sekreto 
l riaus padėjėjas P. J. Hurley 
į paskirtas karo sekretorium, 
j imta teiriautis, ar jis yra ka
taliku ar protestantu.

Šalies Katalikų Gerovės 
Konferencijos Žinių Tarny
bos departamentas paskelbė; 
kad Hurley katalikas. Paskiau 
reikšta apie tai abejonės. Pats 
sekretorius nenori pasisakytų 
kokio jis tikėjimo.

CHICAGO IR APYLIN-* 
KĖS. — Šiandie, matyt, sau
lėta; kiek šalčiau.

I

Gruodžio 6 d. iš Kauno iš
vyko viešėję ištisų savaitę 
Krokuvos universiteto profe
soriai SenkeviČ ir Bolad An- 
tonovič. Jie atvyko atsakyda
mi į mūsų universiteto prof. 
M. Biržiškos vizitų. “R.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 109 litų ... $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4J 
Franeijos 100 frankų 8, 
Belgijos 100 belgų 13.
Italijos 100 lirų 5.
Šveicarijos 100 frankų 19J 
Vokietijos 100 markiu 23.9
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VALSTYBĖ IR PRIVATINĖ INICIATYVA.

mokyklų teisės. Dėta daug pastangų ir uni
versiteto autonomijai atimti. Žodžiu, valstybė 
stengiasi į savo rankas paimti visų švietimo 
monopolį. Dar daugiau. Ji norėtų paimti į 
savo rankas net galvojimo, vertinimo ir kūry
bos monopolį.

Ši tendencija paremta dideliu nesusipra
timu. Supainiojamas valstybės tikslų ir jos 
uždavinių supratimas. Valstybės vyriausias 
tikslas — bendroji gerovė. Valstybė tiek pa
teisinama, kiek ji tarnauja šiam tikslui. Pa
sirinkusi kitokį tikslų ji netenka savo egzis
tencijos pagrindo, virsta krašto nelaime ir 
jo prakeikimu. Valstybę kuria socialė žmo
gaus prigimtis. Todel turi žmogui ir tarnau
ti. Ne piliečiai valstybei, bet valstybė pilie
čiams. Tik asmens be gilesnės minties ir be 
platesnių dvasios horizontų gali manyti, jog 
viskas valstybei ir viskas per valstybę. Jiems 
valstybė virsta kažin* kokiu nebežmogišku 
štabu, kuriam aukojamos visas žmogaus pri
gimties turtingumas ir visa nuostabioji jos 
kūryba.

Pirmoje eilėje valstybė turi stengtis re

ĮVAIRUS STRAIPSN
UŽ PIRMENYBĖS GARBĘ.

Didžiosios pasaulio valsty
bės pradeda lenktynes Atlan- 
tike laimėti greitumo pirme
nybės garbę. Tai yra, kiekvie
na jų darbuojasi įsigyti to
kius keleivinius laivus, ku
riais butų galima kuotrum- 
piausiu laiku perplaukti At- 
lantiko vandenynų.

Kiekvienam turi bnt aišku, 
kati tas pirmenybės laimėji
mas yra daugiau surištas su 
pelno norais ir siekimais, ne
gu su garbe. Kas naudos iš 
garbės, jei ji nebūtų pelninga. 
Kas naudos butų buvę Lind- 
bergb’ui iš vienos garbės per
skristi Atlantikų, jei tas ne
būtų buvę surišta su dideliu

alizuoti teisėtumo ir teisingumo principus, pelnu

Sakomos it
kaip praneša, 
užsakytu lai’ 
butų dirbamu 
kad kitose vu 
dirbdinti 
kiau įleisti

nd

‘ll 
ai

lai\lt, 
■ i į 
i ‘

greitumu ne u v 
. . eskis.

Už greitumo pirmenybę per
Atlantikų ima lenkti niuoti I- 
talija, Francija, Britanija, Vo 
kietija, Am. J. Valstybės. Ita
lijos dvi didžiosios keleivinių

ij
jau pagaminti 
dinti laivų i 
Gi Cunard 
ja apie du lai 
nų kiekviena' 
cific kompan 
dinti 45,000 t 

Amerikos 
Brown, Bovei 
šešis laivus 
kiekvienas. s 

Kaip paaiŠ- 
nėti, taip ir 
mi vien piru,— 
mui. Tas laii,.

Viena P rai

>

. Kibk buvo- svajota ir kentėta tebelau
kiant savos valstybės! Kiek buvo aukų su
dėta nepriklausomybei laimėti! Kiek kraujo 
pralieta kovoje dėl laisvės ir dėl teisybės! 
Šviesesnės ateities laukta kaip išganymo. Ma
nyta, jog nepriklausomybė duos pradžių nau
jai didingai epochai — kūrybinio veiklumo, 
laisvės ir teisybės epochai.

Nepriklausomybei laimėti negailėta di 
diaiausių aukų. Šviesesnių laikų viltis žadino 
visi} gerųjų Tėvynės sūnų energijų ir juos 
-katino prie heroizmo ir 'prie pasiaukojimo 

gių. Tie, kurie patys jau nesitikėjo išvvs- 
išlaįsvintų Tėvynę, buvo laimingi vien vii-
i ’»

tinti, jog ju vaikai gyvens laisvės ir teisy
bės saulės šildomi. Ir rodėsi, jog savųjų val
stybę įsteigus, entuziazmui ir džiaugsmui ne
bus galo.

t Bei prabėgo j«u srt vi|#|mi dSimt metlį. 
kaip gyvename savarankišku politiniu gyve
nimu — ir svajota ateitis kažkur toli nuo 
mūs. Išsprogdinome senuosius grandinius — 
nusikaiėm naujus. Praeity slėgę vargai din
go^ bet atsirado nauji} rūpesčių. Naujos ne
laimės slegia mūsų pečius, išplėšdamos iš mū
sų širdžių visų nepriklausomo gyvenimo 
džiaugsmų. ,

Ištisus šimtmečius skurdę svetimoje ver
gijoj neišmokome branginti kitų laisvos ini 
ciatyvos. Kas bando sakalu pakilti į padan
ges, tam greit pakertami sparnai. Kas drį
sta savarankiškai galvoti, tas tampa pavo
jingas visuomenės tvarkai, tarytum galvoji
mas būtų prasižengimas. Kas turi karžygio 
dvasių, tam gresia kančios. Lietuvos visuo
menė pateko į stagnacijos grandinius.

Viena šių nelaimių priežastis tai noras

Tas
šiam duos į 
nų.

Netolimoj j, j 
yra turėję gi J 
bės garbę:
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Be teisėtumo negali egzistuoti nė viena civi
lizuota valstybė. Valstybė, paneigusi teisėtu
mų, tuo pačiu savo išbraukia iš civilizuoto pa 
šaulio ribų ir patenka į barbaruos ir į Ura
nijos siųstus.

Kovoti dėl teisėtumo ir dėl teisingumo laivų kompanijos, Navigatio- 
principui — kiekvieno piliečio pareiga. Vai- ne Generale ir Lloyd Sabando 
stybėje, kurioj© neigiami teisėtumo ir tei- davė užsakymų padirbdinti 
singuino principai, doram ir normaliam pi- po vienų laivų 47,000 tonų, 27 
liečiui gyvenimas pasidaro nebepakenčiamas.'— 28 mazgų valandoje grei- 
Jis arba žūsta nelygioje kovoje su brutalėmis .tunio. Šiandie greitumo pir- 
jėgoinis arba demoralizuojąs ir nustoja buvęs menybę turi vokiečių laivas 
normali būtybė.. Tas pats atsitinka ir su vi-į Bremen. Bet aniedu italų už- 
suomenė. Suvaržyta visuomenė demoralizuo- Į sakytu laivu busiu dar grei- 
jas arba paplūsta revoliucijų patvyniais. jtesniu.

Valstybės uždavinys ne slopinti, bet rem-, ■ >• . 1
ti, skatinti ir gerbti privatinę iniciatyvų; abstraktiškai teorijai norėtų paaukoti visų 
sveikinti kiekvienų laisvų kūrybos darbų, juo gyvenimo įvairumų ir visų jo turtingumų. Snuo'j 
džiaugtis, proteguoti. Juk valstybė steigiama vo abstraktybėmis jie paraližuoja laisvo n 
ne stagnacijai ir ne niveliacijai realizuoti, iniciatyvos pasireįškimų ir kūrybinius pili*- 
bei tam, kad sudąrytų patogių sąlygų Vul-ėių užsimojimus. Jie elgiasi kap šykštuoli: ‘4 
tūriu Tf cjvilizacijąi. kiltį, ka<Į/įįnį|l^jisus , t|v'as, kurs dėl vieno malonumo, kurio duodąąj 
piliečius į kūrybos darbų kad apsaugotų jų surinkto aukso kontempliacija, palieka vis; 
gyvybę ir turtų, kad gintų šalies nepriklauso- i šeimų mirti badu. Jie vien dėl to džiaugsmo 
mybę. Valstybė, slopinanti privatinę iniciaty- kurio duoda svajojant apie labai griežtai siU 
vų, dirba tik griaunamųjį darbų, nustelbia stematizuotos valstybės teorijos realizacij; ui,i 
daug gražiausių užsimojimų, žudo ir naiki- pasiryžę sukaustyti beverdantį kūrybįni nų 
na visus kultūros ir civilizacijos žiedus, ne-' veiklumu gyveniniu. Jų tendencija viskų su 
leisdama jiems atnešti vaisių. Kai visi pilie- valstybinti, viskų monopolizuoti.
čiai laisvai gali kurti ir veikti, tada žultūra Antroji valstybinės monopolizacijos tei
kyla ir valstybė stiprėja ir jos turtai didėja. .dencijos priežastis — tai interesuotų polititittęj 

Valstybinimo ir monopolizacijos tenden-;kų egoistiniai išskaičiavimai. Yra politikių 
cijų, paprastai, gimdo du veiksniai — politi-j kurie‘susirūpinę daugiau savo egoistiniai1^ 
kų; teroretikų tiranija ir interesuotų politikų, reikalais negu bendrųjų piliečių gerove. J 
egoistiniai išskaičiavimai. Pirmieji kabineto vyriausias tikslas — išsilaikyti valdžioj^ 
žmonės, arčiau nepažįsta gyvenimų ir neturį Tam jie stengiasi laimėti kuo daugiausia al ,cl|r.
jokio supratimo apie jo nuostabų komplikuo- ių‘šalininkų. Jie nuolat steigia naujų valst;“ 
tumų, sugalvoja labai logiškų ir labai siste- bės Įstaigų, kuriose jų favoritai galėtų gai

aif

(Ut
mingų idealios valstybės teorijų, kurias vė- (ti šiltų vietų ir panaudoti valstybės aparat1 
liau jėga ar gudrumu stengiasi realizuot. Šie partijinei propagandai.’ Šie politikai, vedam 

viskų suvalstybinti. Valstvbinamos švietimo teoretikai politikai, įgiję valdžios, labai daug egoistinių ir partijinių išskaičiavimų, ir sten( 
įstaigos. Nuolatos siaurinamos privatinių blogo padaro tautai ir pačiai valstybei. Jie giasi viskų suvalstybinti, kad kuo didesni

Friedrich von Schilier.

PARAZITAS.
Arba

Sugebėjimas tapti laimingu.
Komedija iš prancūzų gyvenimo. 

(Pabaiga)

L. H. Man gaila to vargšo šelmio... 
Aš gerai žinojau, kad mano neapykanta 
išnyks, kaip tik mano planai puikiai išsi
pildys...

FIHM. (tyliai paspaudžia jam ran- 
*ų). Viskas bus gerai. Mes pasistengsime 
jį nuraminti.

NARB. (į Karolį^ Mi.- jaunasis 
draugas išsyk nutilo... Mielas Firminiai, 
aš jo sieloj išskaičiau!.. Už tų netikėtų 
Įsitikimų aš esu dėkingas jūs (paslapčiai, 

niekad neužmiršiu, kad jūsų palinkt
as kukliai slėpėsi, kai mes buvom lai- 
ingi, ir tik mūs nelaimėj jis netylėjo... 

Ibarllotte’a! (Ji tylėdama psobi į tėvo 
lėbį). Gerui, mes suprantame viens ki
ti. Visame kame pasitikėk tėvo meile.

L. K. Be to, aš galiu prisiekti, kad 
Karolis Firmin’as yra tikrasis eilėraš
čio autorius.

P. B. Ar gali būti f

CH. (meiliai pažvelgia į Karolį). Aš 
tuo niekados neabejojau! (Karolis karš
tai bučiuoja jos rankų).

P. BEL. O, kuklus jaunikaiti! Iš tik
rųjų, jis padarys laimingų mūsų vaikų!

NAB. Elkitės taip, kaip jūsų tėvas, 
'ir aš jus priimsiu už savo sūnų. (Pusiau 
į artistus, pusiau į žiūrėtojus). Šį kartų 
nuopelnai laimėjo... Ne visuomet taip es
ti... Kelo kilpos dažnai ir geriausį su
painioja, ir teisingasis negali iš jų išsi
painioti. Vidutiniai gabumai dažnai sie
kia toliau, negu sparnuotas talentas. Nuo
žiūra, madų, paviršutiniškumas valdo pa
saulį, o teisybė yra tik teorijoj.

Iš vokiečių kalios vertė

St. Šerkšnas.

VAIKŠTYNĖS ALPĖMIS.
(Prisiųsta)

Persikelkime į vienų iš kertelių, pasi
slėpusių tarp Alpių kalnų viršūnių. Prieš 
mus išdidžiai kyla aukštyn didžiulė uolo
ta Sigero siena; dešinėje nuo jos Jung
frau maudo aiškiam© ryto danguje savo 
sidabrinę galvų. Kairėje tamsus Šrekbor- 
nas, su dviem baltom snieguotom aštriom 
viršūnėm, “baltais balandėliais”, kaip 
žmonės vadina; uolotas Vetterbornas ir 
spinduliuota Hasli — Jungfrau, o jų tar
pe, nusileisdami iki apačios j žaliųjų pa

kalnę, žydrokos spalvos glečerių ledi
nės krūvos.

Savo laiku mes būtume galėję pa
matyti ten, viršuje, kame Šrekbornas spin 
dinčiu firno kaspinu susijungia su “ledo 
jūra”, liūdnų vaizdų. Būrelis žmonių su 
neapdengtomis galvomis liūdnai stovėjo 
aplink laiptus, iškaltus naujame svaigi
nęs srovės sniege, kur antklodėje gulėjo
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City of Paris, Luca- 
>r AVilhelm der Gros- 

įtschland ir Maureta-

Ls Muuretania per 20 
(arėjo pirmenybę grei
tai britų laivas. Bet jį 

nustūmė vokiečių lai 
»men. Šiam is Europos 
riką arba atgal plaukti 
Įek daugiau kaip pus- 

paros.
lova už pirmenybę ne

kabineto pastangomis Franci
jos parlamentas pravedė įs
tatymus, kuriais einant su
griautos kutalikų kongregaci
jos ir orderiai visoj Franci
joj. Paskiau Combes’o kabine
tas supasaulino karo laivyno 
ir kariuomenės ligonines ir 
kareiviams uždraudė turėti 
katalikiškus kliubus.

Toliaus Combes kabinetas 
reikalavo, kad Francijoj į

į vyskupijos vyskupus skirtų
kuliu įgiiiuhj, ’ bet l,ati vablžia. 

įai tikiai naudingu. To- Tai huvo »'arbiau.sioa prie- 
iktiuiavhnu tautose ke- *»*>"•> k“s pastūmėjo Bažny- 
pažanga. čios nuo vaLstyb5s atskyrimų.

Tų atskyrimų pagreitino 
pats prezidentas Loubet. Jis 
pirmutinis, kaipo katalikiš
kos valstybės galva, aplankė 
Italijos karalių, nors aiškiai 
žinojo, kad tuo savo žygiu 
jis didelį pasipriešinimų atlie
ka Šventųjam Sostui.

Po to nepaprasto jo Italijo
je apsilankymo Šventasis Sos
tas visoms valstybėms prane
šė 'pažymėdamas, kad nors 
prezidento Loubet’o žygis la
bai įžeidė Sostų, vis-gi pope
žiaus nuncijus iš Francijos 
nebus atšauktas.

D. 0.

EMILE LOUBET.

iie Loubet buvo Franci- 
krezidentu 1899 — 1906 
|s. Šio gruodžio 20 d. jis 
eijoj mirė. Ėjo 91 metus 
tus.
įu bet ’ui prezidentaujant 
ejoje išnaujo Įsigalėjo 

Jrsėjusi sena prieškatali- 
partija, kurios nemen- 

ramsčiu buvo žinomas 
pat nesenai miręs Geor- 

Clemenceau.
ubet’ui esant prezidentu,! Šventojo Sosto pa-
sterių pirmininkais buvo miškinio I ra nei jos valdžia

pirmutinė pranešė nuncijui, 
kardinolui Merry dėl Vai, 
kad santikiai turi būt nu
traukti.

ilikų Bažnyčios priešai, 
hiausia Rousseau, paskiau 
įbes. Jų veliami kabinetai 
žinomi katalikų persekio- 

kabinetais. Rousseau Kiek {miaukus, lai buvo 1905 
metais, Francijos parlamente 
prieškatalikiški gaivalai pa
reiškė, kad Bažnyčios su val-

Įlikimas nuo jų pareitų, ir 
Įvietų rastųsi jų partijos 
siranda per daug valdinin- 'stybe atskyrimų pagreitinęs 
ik o prancūzų filosofas Le- patsai Šventasis Sostas. Lai
is pradeda pastebėti, jog 
cų slegia šalį. Daugelis jų 

Įrazitai. Viskas eitų gerai,

kraštis Osservatore Romano 
tų pareiškimų išvardino isto
rine' melagyste.

a, greičiausia, visiems bū-i Tais pačiais metais atskv- 
ūtų grųžinti privačiam gy-į rimas įvykintas. Tam tikslui 
praktikuotų naudingų už- parlamento pravestų įstatymų 
idintų bendrųjų gerovę, o i prezidentas Emile Loubet pa- 

! sirašė be mažiausio protesto.
K* turi ne siaurinti privali
as, bet jas plėsti, neslopinti 

lyvų, bet jų 'pagerbti, ja 
■katinti, jų visokiais būdais

Loubet iš prezidento vietos 
pasitraukė 1906 metų pra
džioje. Pirm to jis dar sus
pėjo Francijų įtraukti sųjun-

Įybė, slopinanti privatinę i-gon su Britanija ir Rusija, 
įruojas ir gangrena užkrečia —■

ių. Ji tada netenka savo eg- KOMARAS APSIVEDĖ.
įdo ir virsta šalies nelaimė. ' ■■ -------
ikėti, kad tokiais keliais no- Teko sužinoti, kad ristikas 

l'Vyriausybė. Visa tauta pasi- Juozas Komaras, dvi savaitės 
laikų ir normalios tvarkos.

Knomis šrdinis laukiame lai

J. Keiiuotis.

atgal, Chicagoje apsivedė su 
lietuvaitė ebieagiete. Tai da
bar turės gerų “managerį”.

(“D.”).

unuL“ uup sbuujį žinomų vadovų, Fricus Teitšnianas, nuo 
Atėjęs iš dau- šalčio sustingusiomis rankomis laikė vir- 
buvo žuvęs ke- ; šuje bedugnės pririštus prie virvės du 

ų, ir ant rauks- į žmones, jo vedamų keliautojų ir antrų va
tų buvo matyti dovų — Jossi. Po keliautojų kojomis nu
einu ilgai pasi- 1 sirito ledo gabalas; Jossi pakibo ant pa
šaus girdėti blo- ! sidariusios bedugnės ir nutraukė paskui 

gal būt, nauja | save pririštų prie jo virve keliuutojų le
isti. Visi skuba , liksų Burkliardtų; šis susilaikė ant ats- 
irceneko lūšnelę, kalos krašto, nusviręs į bedugnę galva, 
sužeisti abu žu- Tai truko visų pusvalandį. Jossi jau bu- 

en tų pačių nak- vo pasirengęs nuplauti virvę, kad pats 
inge su kūnu į nukristų į bedugnę ir tuo išgelbėtų ke

liautojo gyvybę, bet atsitiktinus anglo at
ėjimas jį išgelbėjo.

Prieš kelius metus dar liūdnesnis liki
mas ištiko keliautojų d-rų llallerį sil

kitas dar sirgo i dviem jo vadovais — Bubi ir Rotu. Visi 
B įstengs vėl im- į trys dingo Im žinios. Kelyje į didįjį Šei- 

dekų, ten kur kelias sukasi į Vetlerlior- 
»ius panašus ne- lub stovi klevų pnūnksnyje kuklus pamin- 
tik neįvyko ant klas, ant kurio žuvusio bičiuliai iškir- 

tojas, kopdamas 1° tokį parašų:
— Huggi ledynu 
raizdų: vienas iš

eta virve, tai ne
pagalia u vežant 

ienas iš žuvusio
mis; taip pat mi-

(Bus daugiau)
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11 PATAIKIUS Į ŠIRDĮ,
darbo jų veržimos sustabdyti. Mūsų

urėdas valstybė turi po 37 litus sko-
lis žino- los ant kiekvienos gyvos gal-
tiesiai į vos. Patys praskolinoin jau
dar su- savo žemę beveik po 100 lt.
kamba- ant hektaro. Tad iki Ameri-

fintis ar kos turtingumo teks palauk-
E ir tik ti kartų kartoms. Iš tuščio j
( suknia nepripilsi. Turtais žmonių (
tenergi- nepatenkinsim.
pis nie- Kad nepavirstumėm į žvė-
jventi ir ris, reikia galvoti, kaip mūsųį širdim.. veržimąsi prie turtų sustah-
Policijos dyti.N. V YVOHzudžio. »
■iškirtas — “Kur lendi” — ir su

botagu šmiaukšt. Tai pieme-Ivoną— nų taktika su gyvuliais. Bė-
gliams — varžymai; policija
ir kalėjimai — žmogžudžiams

laikraš- ir plėšikams. Kuomet jau at-
n nau- eina iki tokių katastrofų, kitų
L nusi- priemonių sunku besugaudyti.
■štynes Reikia hėtagu šmiaukštelėti.

ven- Bet nevalia valstybės vyrams

žmonės protingi ir teisingi. žmoguje, tai noras vykdyti 10 lėšos buvo sumažintos. Tjaik- , 
Dievo įsakymų; tad vėl religi- jraščiai paskelbė: — Viduk- 
ja. Nėra geresnio būdo nepa-' Įėję policija neleido 'pavasari- 
si tenkinimą pakeisti, blogybės'ninkams dainų repeticijos. 0. ~ 
sustabdyti, kaip ugdyti tau- Šliupininkams ir Jakavičinin- .

Patenkinti žmones, reikia 
jiems duoti begalinių gėrybių, 
nors vilti. Išvengti kruvini] t#>
bausmių, reikia, kad žmogus 

bijotų atsakomybės.
Kad nereiktų žmogaus kiek
vieno žingsnio supolicija

Amžių tai patyrimas.

Pas mumis ugdomas religi-

ikams, abortų ir pornografijos 
jupaštalams, negirdėti, kad ~ 
Įkas kliudytų.

(Tąsa 5 pusi).

kad žmogus' joje apsileidimas. Tai daroma 1930 METAIS
'gėrybių viltį, kartu su nėap-1 zuotai. Neseni Voldemaro lai- JAUNIMAS STATO GYVĄ
sakoma širdies ramybė duoda'kai, kada ir valstybės lėšų 
tiktai religija. Aukščiausią nesigailėta visokioms tikybi- 
atskaitomybės baime duoda nių apsileidėlių organizacijoms 
tiktai religija. Sąžiningumas paremti. O katalikų Bažnyčiai

KUNIGAS ALEKSANDRAS SKRIPKU

Sekmad.. gruodžio 29 d., Šv. Kryžiaus parap. parapijonai 
ir prieteliai rengia gerb. klebonui, kun. A. Skripkui .jubilieji
nį, 25 metų klebonavimo Šv. Kryžiaus parap., pagerbimo iš
kilmes, Šv'. Kryžiaus bažnyčioje ir bankietą Congress Uote 
Golden Room.

y
Bažnyčioje iškilmės: 10:30 vai. sumą laikys pats gerb. 

kleb. kun. A. Skripkus, jam asistuos jo buvę vikarai, kitu.
A. Briška ir kun. A. Martinkus. Pamokslą sakys gerb. prela
tas M. L. Krušas. Šv. Cecilijos choras, vedamas p. V. Dauk
šos, giedos ir pakviesta įžymi dainininkė-solistė.

Bankietas Congress Hotel prasidės 6-tą vai. vakare. Bus 
programa, po programos pasilinksminimas ir pasisvečiavi
mas.

Kun. Aleksandras Skripkus gimęs lapkr. 30, 1867, Pa
balių k. Žagarės par., Šaulių apskr. Kas manytų, kad kun.
Aleksandras jau Seniukas, tai klystų. Kun. Aleksandras dar
greitas, gyvas, apsukrus, • nesukumpęs, gerai atrodo, žodžiu j mėginamai 
nė kiek nepasidavęs senatvei. Balsą tebeturi stiprų ir gražų.I ];as B

Jis mokėsi Rygos gimnazijoj ir Kauno seminarijoj. Te- daryti, h 
je seminarijoj, vasario 10, 1891, vyskupas Baranauskas Alek- 'gyvenimu ,1? 
Sandrui suteikė Kunigystės Sakramentą. 1916 m. Chieagoj inieko neb rd 
jau šventė sidabrinį kunigystės jubiliejų. cija gali

1902 m. dai jaunutis kun. Alekandras atvyko i Amerika. n*’*
Tada Amerikoj labai trūko lietuvių kunigu. Neilgai pabuvę*

Sbar 20 kx.M 
išstumiami

ti penki4 
nių, neir 
jau nek.
ga į lot k 
do ar į• 
gracijos^ 
teka tatn 
miningos

j žudynės sl, 
' šiųdviejiĮjoJ 
vas — lyj 
veniinu. ifol 
tavos daįė' 
tenkina tim, 
betenka į. 
mūsiškiai

kun. A. Skripkus Brooklyn, N. Y., atvyko į Westville, III. 
čia klebonavo du metų.

1901 metais jis atvyko Chicagon ir suorganizavo Šv.
Kryžiaus parapiją vadinamoje miestp dalyj — Town of Lake.
Čia tuojaus pastatė mokyklą ir laikiną bažnyčią. Įrengė 
seserims mokytojoms narną, pastatė gražią ir didelę kleboni
ją. Praslinkus apie dešimts metų, pasirįžo statyti bažnyčią.
Ir pastatė vieną iš didžiausių ir gražiausių lietuvių bažnyčių 
Amerikoje. Šimet prieš apvaikščiojimą 25 m. parap. jubi
liejaus, bažnyčia labai gražiai išdekoruota. Išdekoravimas at
sėjo apie septyniolika tūkstančių dolerių.

Prieš 25 metus čia gerb. kun. A. Skripkus suorganizavo 
Šv. Kryžiaus parapiją, viską parapijai įrengė ir pasekmin
gai jis čia tebeklebonauja.

Gerb. kun. A. Skripkus yra labai geros širdies ir vi
siems geras. Draugijoje visų yra mylimas ir gerbiamas. Jis 
savo išmintingumu, mandagumu ir smagiu būdu visus prie
savęs patraukia, už tai jis turi daug pažįstamų ir prietelių. 'turtų ir lairr'-| 
kurie rvtoj atvyks į iškilmes ir dalyvaus bankiete. arba tiek, l»’p

kas bus, Įtsii 
I susilygins, 
j Bėga. svirneli 
mės neradi 
gia čia vaitdį 
pabėga. Kad 
— kruvinai 5il 
■kai, ne didnoi 
prisiplakusia ii 

jsočios duon-d 
visus almate 

Nesipardyb'l»|
nas žmogžtt

i -žmogumi.

Tiems, ku'M

atilp- [pamiršti, kad žmonės - 
žmo gyvuliai, valdytojai —

.enok .piemenys.
bė- į Kalėjimai ir šaudymai no-

;i žu- rų nepakeičia, tik juos sukir- 
emi- šina ir neapykantos prideda.

• V įį
Ti
gi-1 Sakoma:, kad mąstyti, tąi 

į sunkiausias darbas. Kai kam 
dar sunkesnis — tikro gero 

Sios, norėti. O pamąsčius ir tikru 
iet.! geru susirūpinus pasidarytu 
tė-'aišku, kad plėšimams, žudy

nėms ir revoliucijoms naikin
ti yra tik vienas būdas, — 
pakeisti žmonių piktus norus 

ne-'gerais. Anuomet Rusija to 
igtų nepajėgė. Ir buvo sakoma:— 
jtus, kitur policija saugoja, kad 

O mūsų kas nenuskriaustų; 
la Rusijoj policija daboja, kad 
as'mes ko nenuskriaustumėm.
jn; Nesugebėdama pakeisti žmo- 
a- nių norų Rusija pakeitė lais- 

By-jvę — sustiprinta visiems po- 
’ijos priežiūra.

la-1 Ar yra pas mus kas pana
gu • šaus, pamėgink parašyti, jei 
01 mandras!..

lai I
Turtų visiems — neužtek

sime; bausmėmis geismų ir 
varžymos — nepakeisime. Vi
sus policijai į priežiūrą atida
vę nesuvaldysime. Pirmas 
kelias — bankrotas; antras 

jr būtų — valstybės žvėrišku
mas; trečias — neišvengiama 
revoliucija. Nejaugi nėra 
vaisto, kuris mūsų tautos pa
žangai į kapus užkirstų ke
lią? Yra. Tiktai, kad tie, ku
riems reikia žinoti ir supras
ti, nepatikės. Bet ar patikės, 
ar ne, o pasakyti tiesą reikia.

Tiesa ir pakelėje pamesta— 
1 naudinga, jeigu ją suranda

LIETUVIŲ VALANDA
KAS NEDĖLDIENĮ

C
Iš Stoties

W. C. F. L. 1230 Kilocycles
Nuo 1 iki 2 po pietų

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

Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite 
Šiuos Programus Rengia

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

Telefonas Boulevard 4705

Geriausi Pasauly Fonsgrafai
Per 30 metų

Dabar Victor Turi Geriausį Radio

Victor dezaino, Victor darbo
— Nauji kiekvienu žvilgsniu.
Modernizuotas circuit, pritai
kintas prie šių dienų broad-
castiniino ir radio reguliacijų.
Naujas Victor electro-dyna-
mic kalbėtuvas. Naujas pilnai
matomas, superautomatinis tu-
ninimas, išimtinai Victor.
Dešimt radiotronų. Nesuskai
tomi daugybė naujų pageri
nimų. Trys units, visos užda
rytos, išimamos, perkeliamos 
ir greitai sudedamos. Nau

jas gražus ir parankus kabine
tas. Veikimas kokio dar negir
dėjote. PASIKLAUSKIT JO -r- IR PALYGINKIT! Rie
šučiu baigtas kabinetas, su gražiomis klevo panėlėmis- 
gražiai pritaikinti venirai, 385/2 colių augščio, 27 colių 
platumo ir 16j4 colio storumo.
VICTOR RADIO R—32, kaina $155 (be Radiotronų) 
Specialė demonstracija namuose, jei pageidaujamą.

VITAK - ELSNIC CO.
4639 S. Ashland Av. Tel. Yards 2470-2471

Atdara Utarninko, Ketvergo ir Subatos vakarais

PAMINKLĄ VYTAUTUI
DIDŽIAJAM UŽSIPRE 

NUMERUODAMAS.

“PAVASARĮ”
“Pavasaris” jaunuolį — 

lietuvį išauk lės doru, kilniu, 
energingu, sąžiningu, narsiu, 
ištvermingu.

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

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

PILNAS EGZAMINAS 
16.00 TIKTAI 15.00

B P ECH LIST Al 
Taigi nenusiminkit bet eikit

pa. tikrą specialistą. ne paa koki 
nepatyrė!) Tikra, speclallataa ar
ba profesorių* neklaus Jūsų luta 
jums kenkia, ar kur skauda. 
pasakys pat* po pilno Uagaaml- 
nąrimo. Jus sutaupysit laiką Ir 
plnjgun Daugelis kitų daktarų

pagelbėt Jums dėlto, kad 
lie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.

Mano Kailio — Sccpe — Raggt 
X-Ray Roentgeno Aparatas lr tl- 
slfiku bakteriologUkaa egzamina
vimas kraujo atidengs man Jūsų 
Ukras negerove* lr Jeigu ai pa
imsiu lūs gydyti, tai Jūsų sveikata 
’r gyvumas augryg Jums taip kaip 
buvp pirmiau. Jeigu kenčiat ano 
’lfM »k llvio. tarnų. Inkstų, odoa 
krąujo. nervų. Širdie* ranmatla- 
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų p|aučlų arba jeigu turit ko
kią užalaenėjualą, JslkerėJualą, 
•hrnnltke Ilgą, kuri nepasidavė 
•tri gabiam Šeimynos gydytojui.
ueartdėlioklt neatėle paa mana

DR J E ZAREMBA
BPECIAL.I8TA3 

(nėjimaa Rumas ltlg
• « JACKSON BOlTUCVARn

Arti State Gatvės 
‘Viso Valandos- Nuo te ryto Iki

nn pietų Vakarais nuo B Iki T 
, Nertėltomia nnc te ryto Iki 1

PO P’e*U

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains

with

All drouiit,—35c and 45c i .r. and tnbea. 
Cbildren'a Mu.terolc (milder farnJSc.

Better than a Mustard Plaster

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

This Is a Pamour Vlvanl Sėt and ln- 
clndes face poerder, |1.00; Rouge. 75c, 
Tįsau e Cream |1.00, Depllatory |t.#0. 
Karlai Aatrlngent 11.75. Bath Salt 1.00, 
Tollet Water 11.25. Perfume »2.75. Brll- 
llantlne 75c, Skln Whltener 75c. Totai 
Value 112.00. Speclal prlce, et.07 for all 
ten plecea to Introduce this lino.

Vardas ...................................
Adresas.......... .........................
Siunčiame per paėtą COD 

Pinigai grąžinami. Jei 
nepatenkintas.

Bea Van 58O-5th Avenue, New York

■'J- ——————

SĖKMINGAI VYSTO SAVO 
DARBĄ

Balninkai, Ukmergės apskr. 
Pernai įsisteigusi Antaplašta- 
kio vienkiemy pieno perdirbi
mo bendrovė gana sėkmingai 
vysto savo darbų. 1928 m. bi
rželio mėn. pieninė turėjo po 
500 kilogr. pieno į dieną, o 
metams praslinkus, tai pačiai 
pieninei buvo pristatoma kas
dien apie 1500—1600 kilogr. 
pieno. Pieną stato jau 119 ū- 
kininkų. Iki šių metų liepos 
mėn. 1 d. bendrovė turėjo pel
no 1262 litus. Ta pa'ti bendro
vė rengiasi suorganizuoti dar 
kiaušinių supirkimą. “M. R.”

TUBBY
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I DRAUGAS &e*tudlcnh, Gruod. 58 4., 1028

LIETUVOS UNIVERSITETO STUDENTAI ATEI
TININKAI IR JŲ KORPORACIJOS.

(Rašo Stud. St. šerkšnus)

Gerbiamieji “Draugo”, Šeimotyros būrelis riša vi- 
skaitytojai iš tilpusiu straips- suonienines, kultūrines šeimy- 

inio “Ateitininkai” jau susi- ninio gyvenimo pareigas, na- 
/pažino bendrai apie ateitinin- minę higieną, vaikų auklėji
mus ir maždaug žino, ko jie nią ir t. t.
siekia.

Šiame rašiny norėčiau pa
informuoti šiek tiek brolius 
amerikiečius ypačiai apie stu
dentų ateitininkų akademinį 
ir organizacinį veikimą, nes 
daugelis dar nešino apie atei
tininkus nei ko jie siekia nei 
kaip jie veikia. Juo labiau 
mūsų užjūrio broliai lietuviai 
labai maža žino apie lietuvių 
katalikų mokslus einančių 
jaunuomenę. Del to čia uorė-' 
čiau trumpai, tik schematiškai, 
nupiešt studentų ateitininkų 
darbus, parodyti, kokie jie y- 
ra galingi savo dvasia ir 
skaičiumi ir kokį vaidmenį 
jie lošia studentų x akademi
niam ir bendrai visam gyveni
me.

Studentai ateitininkai savo 
skaičiumi ir veikimu užima 
pirmų Vietų Lietuvos Univer
sitete ir turi beveik vadovau
jamos reikšmės visame stu
dentų gyvenime. Tai ryškiai 
parodo kasmet daromi studen- 

atstovybės rinkimai, ku
riuose ateitininkai vis dau
giausia išrenka savo narių Ištikimybė, viltis, labdarybė, 
į atstovybę. Šįmet nors ėjo Bendrasis Draugovės tikslas 

yra sąmoningas jos narių ruo
šimasis tapti aiškiai susipratu 
siomis katalikėmis, karštomis 
lietuvėmis patriotėmis, tikro
mis inteligentėmis šviesuolė
mis, aktyviomis, besirūpinan-

llailestingųjų darbų ratelis 
rūpinasi ypatingu ligonių lan
kymu ir šiaip biednuomeoe.

Pritaikomojo meno būrelis 
renka tautodailę, lietuviškus 
raštus, audinius ir tvarko juos 
gyvenime.

Literačių trylikos grandinė 
būrin priima tik trylika. Stu
dijuoja literatūrų, ypačiai 
naujųjų.

Kiekviena draugovės narė 
būtinai dalyvauja Viename iš 
minėtų būrelių ir turi uoliai 
dalyvauti Draugovės bei vi
sos ateitininkijos organizaci- 
jiniame gyvenime. Apskritai, 
jos rengiasi išsiauklėti savy
je tikrai suprastų moterišku
mų ir tapti tikromis Lietuvos 
gražios ateities kūrėjomis. Be 
darbų savo organizacijoje, na
rės dirba ir pavasarininkų bei 
moterų tarpe. Narės turi žen
klelį ir gražių kepuraitę. Dr
augovė įsteigė at-kų valgyklų 
ir dabar jų veda.

2. Studenčių Ateitininkių 
“Birutės” Draugoves šūkis 
toks: “Fides, spės, Caritas”.

IR GI VAINIKAVIMAS

Arlvne Brown, 13 metų amžiaus, laimėjo čampionatų šau
dyme iš revolverio Toledo ir Camp Perry. Atvaizde matome, 
kaip-South Dakota indionai St. Louis įtiieste tų čampiodę vai
nikuoja karalaitės “Ma-Ca-Che” arba “Aro Akis” titulu.

pareigos yra laikytis Draugo- j bernaičių negu mergaičių, 
vės drausmės, rūpintis moks-j 4. Studentų Ateitininkų Ab- 
liškai pagristi savo pasaulė- stinentų Korpbračija be ben-

nors e jo
tvirtas visokių srovių frontas 
prieš ateitininkus, bet vis dėl
to ateitininkai žymiai prašo- 

visus kitus. Rinkimų re
zultatai yra tokie:

1. Ateitininkai pravedė at

stovų 12, čiomis bendra visuomenės ge

2. Bendras Žydų Sutąsąs G, I rovė veikėjomis ir geromis sa-
3. Tautininkų 4, ivo profesijos specialistėmis,
o visi kiti gavo atstovų Specialusis Draugovės tikslas

mažiau ir už žydus ir tauti-įyra ruošimasis prie aktyvios 
įlinkus. Tautininkai žymiai! moters kovos už krikščioniš- 
pralaimėjo, nes pernai turėjo kuosius idealus šeimoje ir vi- 
8, o šiemet tik 4 atstovus. Iš - suomenėje, su pagalba eucha- 
to matome, kad ateitininkai rištinės praktikos, abstinen- 
yra tvirti ir turi Vadovauja
mos feikšmės.

Studentų Ateitininkų Sų- į
junga yra taip išsiplėtusi ir 
apėmusi savo veikimu tiek 
daug gyveninio sričių, kad 
sekmingesniam veikimui ji 
yra susiskirsčiusi į atskiras 
specailes grupes, vadinamas 
korporacijas. Korporacijos tu
ri savo specialius tikslus, ir 
jų nariai lavinasi savo pasi
rinktoje srityje. Iš tų korpo
racijų gausumo ir jų santvar
kos galime spręsti apie visų 
studentų ateitininkų veikimų.

Čia žemiau ir paduodu trum 
pą schematišką tų korporaci
jų apržvalgų. Svarbiausios at
eitininkų korporacijos yra 
šios:

1. Studenčių Ateitininkių
Draugovė veikia, įsirašius 8<a- 
vo gražiau vėliavon šūkį: “Į 
kalnų, į viršūnes”, t. y. per 

^veninių prie aukščiausiogyvenu
idealo.

Draugovėm susispietilsios 
mergaitės tikslu lavintis bei 
auklėtis bendrąja pasaulėžiū
ra ir speciuliųja moters už
davinių pakraipa. Sekmihgcs- 
niam veikimui susiskirsčiusius 
i šeimotyros) gailestingų dar
bų, pritaikomojo meno ir li
teračių trylikos grandinę.

žiūrų, stengtis kuo plačiau
siai pasiimt pasirinktojo mok
slo šakų, ir pratintis pačiam 
savarankiškai dirbti moksliš
kas tlarbas.

Draugovės uniformų sudaro 
kepurė ir juostelė. Kepurė y- 
ra tamsiai raudonos spalvos 
su tautiško rašto lankeliu ir 
viršuje raidėmis. Juostelė 
dėvima prie krūtinės.

Draugovėje yra daugiausia 
narių iš G. — Matematikos, 
Technikos ir T. — Filosofijos

korperaeija turi dar 
bes narius: J. E. 
Reinį, prof. St. M 
prof. Pr. Dovydaitį, 
Kuraitį ir Dr. A. Gi.

Korporacija turi
patalpų “Abstinent
vę”, knygynų, vėlia
rų uniformų ir garbi
lūs. Uniformą gali i
si nariai kasdien, g;
klai yra duodami t
gą pasidarbavimą ir.
nešioti iškilmėse, š>. . ršiaip svarbesniais

itais.(
) Korporacija veiki;
čiusi į tris būrelius.• 1oratorių ir alkolio 
tyrimo. Be jų yra tl^ 
korporacijos vyrųjį 
paskolų fondas, iš- 
riams duodamos p;;u 
užsieniais paiaikon n 
tykiai, dalyvaujanu_ 
tiniuose abstinentą^ 
se ir konferencijos ai 
geri draugiški sant^į. 
komi su Pabaltės,įg| 
studentais abstinereį 
visa korporacija, je_ 
ni jos nariai susi su 
užsienio studentai In
tais, dalyvauja Liai- i 
vinimo darbe, rašaš- 
čius, rengia pask; ra
dio ir šiaip atskilę.

Ši korporacija įin- 
tėlis Lietuvos Uni sa
varankiškas pilnasti- 
nentų vienetas; jnuja

Isavo profesijos

tais gali būti vy- 
|studentai ir lais- 
i. Nariai skirsto- 

ididatųs, tikruo 
losius ir garbės 
isiais nariais kan

Kami visuotinio 
dviem trečda- 

jKbuvę kandidatais 
įą semestrų. Nuo 

ligos kliube įves-
daugiau)

iasTisiems
Europą ir Įspū

džiai.
Kleista gerb. kuli. 
taičio. Tų knygą 
pjo ir labai paten

kinti šia knyga. Tų knygą puo
šia apie šimtą (100 paveikslų 
gražiausių bažnyčių, stebu
klingų vietų, pirmų amžiaus 
krikščionių kankinių, antka 
pių ir katakumbų. Taigi ta 
knyga turėtų rastis kiekvie
noj lietuvių šeimynoje. Ne tik 
Cbicagos, bet ir toliau. Taigi 
paskutinė proga, nelaukit il
giau, gal pritruks. Da per Si
tus du mėnesiu yra užtikrihta, 
o toliau nežinia. Knygos kai
na $1.50. Knygų randasi
“Draugo” knygyne:
2334 So. Oakley Avė. Chieago 

Gudų Knygyne,
901 West 33 St.

Arba pas pati autorių.
Rev. P. Vaitukaitis,

2745 W. 44 St. Chieago, III. 
Pinigus siųskite čekiais ar

drųjų ateitininkų tikslų ir 
pareigų siekių dar blaivybės 
bei abstinencijos idealų. Į jų ne tik ateitininlontų 
prieinami tik vyrai studentai 
ir laisvieji klausytojai, sutin
ku su korporacijos idealogija.
Priimtieji vienų . semestrų tu
ri išbūti nariais kandidatais, 
po to iškilmingai pakeliami j 
tikruosius narius. Be tikrųjų 
narių vra dar nariai rėmėjai, 
jais gali būti kiekvienas stu-j aiškiai susipratimai!^ 
dentas ir laisvas klausytojas, i kais, tikrais int< fcvl0j 
prisilaikųs abstinencijos prin- j šuoliais, aktyvioj*1*

judėjimų, bet ir ten
tuos.

5. Studentų ink® 
' ‘ V ytauto ’ ’ kliik urė
1926 m. lapkričil d- 
Kliubas visuomeohŪ- 
tžžio. Tikslas: irius 
karštais lietuviad*18*

A U J OS DAINOS
DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS
Ras, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c 
la žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c 

mergužėlė f-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c 
krčantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c 
mano-Pas motinėlė (Chorui) ........................ 30c

Ko povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............. 30c
i, žalia-Augau pas močiutę, (Chorui) ...-....... 30c

pero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c
Iziemc-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c

poliai, broliai-Margytė Mano (Chorui) ......... 30c
jer dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ................. 30c
iriau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ............. 30c
igom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30c 
garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į 'Tėvynę (Ch.) 30c

Daugiau perkante duodame nuošimtį.

Reikalaukite tuojau

«DRAUGAS” PUBCO.....
p. Oakley Avenue, Chieago, Illinois

-r,iLa a

fakultetų. Narių yra daugiau cipų. Be visų eilinių narių visuomenininkai1

tiškųjų idėjų, gailestingųjų 
darbų ir padorių papročių. 
Draugovės nariu gali būti 
kiekviena L. U-tcto studentė 
ar laisvoji klausytoja, sutin
kanti su Draugovės ideologija į 
ir įstatais. Draugovės nariai 
yra: kandidatai, rėmėjai iri 
garbės nariai. Naujai įstoję i į 
Draugovę, vienų semestrų lai-1 
kolai nariais kandidatais. I 
Darbo sėkmingumui Draugovė: 
skirstosi į būrelius ir kiek
vienas Draugovės narys turi 
dirbti bent viename būrelyje, j 

Draugovės uniforma: tinu
siai raudonos spalvos kepu
raitė su matiku. Kepuraitės 
juostelė fioletinės spalvos su 
auksu išauštų tautišku orna- 

jmentu, o viršuje kairėje pusė
je, auksu išsiūta gotiško sti-i 
! liaus raidė “B.”. K

Draugovės adresas: Kaunas,1
Laisvės Alėja N. 3.

3. Studentų Ateitininkų'
Draugovė statosi sau tikslu 
padėti savo nariams pasiruoš- 1 
ti getais savo profesijos spe- į 
cinlistais, savarankiškais mok
slo liet tautinės kultūros dar-’ 

Į binittkais, išauklėti iš jų vei-' 
klius katalikus inteligentus. 
Draugovėje veikia atskirų ša-' 
kų rateliai, kuriuose narių 
dalyvavimas laisvas. Narių

/

33rd & S. Halsted St.

Ralslng the. Famtiy Soitu- siuH la Junk - other stuff ts AnttgueM

LAUKIANT NAUJU METI
Direktoriai, Šėrininkai ir Vedėjai didžiausios lietuviškos įstai 

UNIVERSAL STATE BANKOS velija visiems lietuviams LINKS 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ, geros sveikatos ir pasisekimu 
suose musų tautiečių reikaluose.

Ačiuojame tiems kurie yrb musų kostumeriais ir pritarėjai- j 

kviečiame kitus atsilankyti po Naujų Metų ir tapti musų įst:1 , 
nariais.

SAL STATE

Universal State Ba

Išėjo Iš Spaudos Nauja 
K n y ££ <1 s

RIŠT AUS PATARIMŲ KELIAIS'
— Parašė —

N. DR. K. MATULAITIS, M. I. C.
Knyga yra naudinga visiems, kurie siekia dva- 

nės tobulybės. Knyga paskirstyta į tris dalis. 1. 
pie Tobulybę, 2. Apie dvasios vadovybę, 3. Apie 
endrąsias priemones tobulėti.

Pirmoje knygos dalyje sužinosite daug naujų 
alykų apie dvasinį gyvenimą, dorovinę dvasių, 
ielos takus etc. Antroje dalyje rasite apie žmo- 
aus būdą, temperamentus, pašaukimus etc. Tre- 
ioįe dalyje yra nurodyta dvylika tobulinimosi 
riemonių.

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

Rašykite:

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė.

Chieago, III.
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FRANK L. SAVICKAS
Sports Editorj

726 West 18th Street
Phone: Canal 1603

MŪŠIO Vs. BATTLE.

No, not bloody battle as 
per the year of 1917 būt just 
K of b Chicago District Bas- 
ket bąli battles for the clialn- 
pionship year of 1930 ol‘ the 
K. of L’s.

Tlius far the attendance lias 
beeh reniarkable and the Coui 
missioners of the league prc- 
dict a record, breaking atten- 
dance tliis coming Sunday at 
the usual plaee St. Phillips 
gyrti Jackson Blvd. & Kedzie. 
They predict so because Ad- 
vent is over and there vili 
be on liand a snappy orches
tra that will conunence tlieir 
tunes at 1:30 P. M. 1 certain- 
ly feel sure you’ll meet her 
or liim there Sunday and en- 
joy well the Hospitality of- 
forded you by the K of L 
League of Basket bąli. Bring 
her, bring hini. Everybody’s 
full of wbym”. Why Yes, Bas
ket bąli every Sunday witli 
music at St. Phillips gyni,

apsiėjini1’ 
Iią “Imi*, 
nais put 
kokios 1

town is Pittsburgh, l’a. F-Į pasirodai 
Hemus a proud and never ]us, ypa^ 
denying Lithuanian youngs- 
ter aini, l>oy, liovv lie can bat
tle, niore detail about tliis 
Lith. battler vvill be given
you at a later date read the į buvo ir 
“Draugas” for the latest iii į smarkiu* 
sports news of Chicago espe- lygoje, k 
cially of the Lith. wbo bave lando tyiv 
niade a name for tliemselves ti lošikai' 
and who are proud of tlieir kiti. Šį st- 
nationality. i Misi renis
Your editor of K of L sports Ylatysilhe

Paul Saltimieras.

BASKETBOLĖS LOŠIKAI 
PASIŽYMĖJO.

Pereitą sekmadienį pasklido 
stiprus Bridgeporto kuopos 
tymas ir pralaimėjo Brighton

Baigsir
Tcj_

Pereitą J 
Lake tyno 
vietoj, ka<^. 
Sidiečių 
nors ir Ve

A world’s record was es- 
tablislied. in the pocket billiard 
tourney lield at Detroit when 
Ralph Greenleaf scored 125 
points in the second inning 
of the game against Frank 
Taberski.

PROLETARIATO ATSTO
VAS.

dė sustipbJ 
. Lake tviiiaParkiečiams 34 punktus prieš L, ,. ,

_ , lo\vn ot27. Cionais buvo matytis la-l ... , *, . , v. .v ,. • Iužklaustas.bai geras losimas is abiejų I . . ■e I atSUK) t ii •
tymų. Brighton Parkiečiams! ,kĄII “Mes peJ
pagelbėjo daug jų gabūs loši- . „ , V1
kai: St. Petrikas, Poška, j ... .
Conrad ir kiti, kurie labai

.. . . . rungtynes, i
gražiai pasirodė. Galime ina-1, . , \r v. a 
L r v. . . Liet. \ velijitvti 7sios tymus kiekvieną .
sekmadienį St. Phillips gvm I , jT , . -,r , . 1 Tik tiek jįJackson ir Kedzie gatvės.

Jackson at Kedzie and Oh
what a sche,dūle. See you soon. Į ... ,' negalėjo a t šilai ky

Paul Saltimieras.

t i, kad laul s| 
sunkių susą 
šių tymų,

FRANK RĖMUS A 
LITHUANIAN.

Its fitting and proper that 
whetl every men want excite- 
ment they turn to battles. 
Hence, they look fonvard to 
all fistic matches to be 
brought home by the present 
middleweight. Champion of 
the U. S. Navv none otlier 
than the bov whose home

Northsidiečiai puola.
Northsidiečių ‘ * milžinai”

t prieš stip. Pa’rk; Xortt
ną pereito meto championul. . .. ,
, , ‘lir kelias sti
komandą ir sutrupėjo punk-i .... ........ . su kitais tytais 30 j 17, nors ir gerai mė-, 
gino, bet Vyčio Petraičio Ci-| 
cero’s kuopos lošėjai su pa
gelba Zuks Broliais, Cicero 
pasirodė labai smarkūs ir nė
ra abejonės, kad jie dantis 
grieždami laukia kol jie vėl 
galės susiremti su Town of 
Lake tymu, kuris juos aplen
kė pirmose rungtynėse lapkr.
24 d.

Ateinantį sekm. vėl jie bus

Anot žibių, Rusijos sovietų 
valdižiios ambasadorius Brita
nijai, SokolninoV, andai Lon
done aplankė šv. Jokūbo rū
mus Anglijos karaliui Įteikti 
savo įgaliojimo raštus. Tenai 
jį priėmė karalių pavaduojąs 
sosto įpėdinis.

Proletariato atstovas ne bi 
kaip nuvyko į runius 'paskir
tų, valandą. Jam į ainbasadą 
buvo pasiųsta puošni su pa
tarnautojais karieta. Patar- 

autojai uniformose ir birzga
luose. Pats Maskvos atstovas

E XTR A
LIETUVA PAVEIKSLUOSE

Fotografavo
0. G. Lukšis, 1929 m.

Ką tik iš Lietuvos parvežti 
nauji judamieji paveikslai 
bus rodomi pirmą kartą A- 
metikoje.

Tautiečiai! kurie neturėjote 
progos aplankyti savo Tėvy
nę Lietuvą ir dalyvauti viso
se iškilmėse, tai dabar turėsi
te progos pamatyti visą tą 
atsilankydami į žemiaus pa
minėtą vietą.

Visas iškilmes, miestus ir 
miestelius kariuomenę ir lin
ksmą komediją už mažą bilie
to kainą. Skusio mi4i. 1—2— 
3 d., 1930 m. Krehciaus salėj, 
Town of lake, 44 ir Wood St.

Sausio 5 d. 1930 m. parap. 
svet. Ind. Harbor, Ind.

Sausio 6-7 d. Parap. svet. 
Kenosha, Wis.

Sausio 10 d., 1930 m. Dr-jų 
svet. AVaukegan, 111.

Sausio 12 d., 1930 m. par. 
svet. Springfield, 111.

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

Rodys ir aiškins C. S. Lukšis

Kai-kurie britų teisėjai tos 
rųšies priemonei pasirodo pa
lankus ir sunkiai nusižengu
siems jie be jokio dvejojimo 
pritaiko tą skaudžią kūno 
bausmę. Jie yla nuomonės, 
kad tik guru kančiuin Lai
kiniems piktiems žmonėms 
galima Įkrėsti daugiau supra
timo. Nes didžiuma didžiųjų 
piktadarių kalėjimo bausmes 
tiesiog pašiepia. Kas-gi dary
ti su tokiais gaivalais?

Dėlto, kai-kurie teisėjai, y- 
pač mergaičių ir moterų už
puolėjus, l»e kalėjimo bausmės 
baudžia dar ir kančių baus- 
lnėniis. Kaliniai kalėjimų kie
muose į pliką nugarų kan- 
čiais gerai “pavaišinami”.

Britų laikraščiai praneša, 
kad piktadariai ne už visus 
busižehgimus gali būt plaki
mu baudžiami. Tik už didžiuo- j 
sius. k

Moterims gi, nepaisant jų 
nusižengimo, plakimo bausmė 
jokiu budu nepritaikoma. Mo 
teris legaliai plakti uždrausta 
1791 metais. Kas kita su vy- 
rais’. '.

Reikia abejoti, kad ta bar
bariškoji bausmė turėtų bent 
kokios įtakos Į piktaldarybių 
sumažėjimą. į

John D. Rockefeller III, 23 
m., eina tėvo pėdomis. Jis 
pradėjo dirbti vyriausiam 
Standard Oil Co. ofise New 
Yorke.

GRANATOS SĖKMĖS

Krekenava, Panevėžio apsk. 
Lapkričio 22 d. Skilvionių kai
me ūkininko Žilinsko piemuo 
Pranas Marozas, gavęs neži
nia kur granatą, pradėjo ją 
krapštinėti. Tuo tarpu grįčio- 

. je buvo tik jis ir dvi mažos 
mergaitės. Granata sprogo. 
Minėta piemenukų granata už
mušė vietoje ir sunkiai sužei
dė abi mergaites. “M. R.”

BRITANIJA IMASI PRIE
MONIŲ.

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per oktaną pasauly. Išplaukimai lš New 

Torko J Southampton kas Sereda vienu lš 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 Blvd.

Clileago, III.

e paskui saužemiu j Kauna. 
Pamatykite Londoną pake
ly. Taipgi tiesiai į Londo
ną kas Pėtnyčią nauji, alie
jų varomi laivai. Trečios 
Mėsos laivakortės ] abu ga-

CUNARD LINE

AUKSINIS BALIUS
----- Rengia -----

šv. Petronėlės Draugija
NEDELIOJ, GRUODŽIO 29, 1929

LIETUVIU AUDITORIJOJ, 3133 So. Halsted Street
Pradžia 6:30 vai. 'vakare

Visus maloniai prašome atsilankyti į musų balių. 
Rengimo komisija iš savo pusės pasirūpino, kad vis
kas butu kuogeriausia. Visi atsilankiusieji bus paten
kinti. ‘ KOMISIJA.

Britanijoj pradeda plisti į- 
vairios rūšies piktadarybės, 

puošniai apsitaisęs, ką turėtų'Kol nėra vėlu, britai imasi 
pavydėti kiekvienos kapitalis
tinės valstybės atstovai.

Rūmuose sosto salėje jis iš

priemonių tai visa triuškinti 
iš ĮKit pradžių.

Kiek žinoma, britai labaiūme mes VhrsH 
kus uždarbiu 
atliksime”.

Be abejo, n 
tymas gražinsi | 
dienai. Noriutil 
minti jų antri, 
vyčio Lakav 
ir šiandien grrc 
da jie duodu 
tymui, nes či 
kad “Vienyta 
Galime pastebe. 
Lake antra tyasi 
dieni. Už tai f t| 
dėkos žodį To'l^ 
pos basketboh|HI 
jie ir tokie stif 
gi pasirodytų 
darbais, vpatiia1 
pos darbais. P 
ir antras Tovih 
mai, het tik sate^

. kitos kuopos ne’llb 
Pasirodė 

Pereitą seknil 
vo matytis p7’? 
(gyni). k u įie f/9* 
Liet. Vyčių lygY1 
matysime ir šį s*’1 
na svetainę, ne- 
muziką. Pirmas, j 
vs. Providence 2/' 
Town of Lake, 
Side vs Ind. H' 
Bridgeport vs CV 
liton Park luoši.

Paul fiairS

• X

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLIU RAŠTINĖJE
92 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairus 

patarimai ir visi rašto darbai.

RE

MES MOKAME CASH 
L Z LIETUVOS 5% BONUS $65.00
Money Orderiai į Lietuvą per Radio tiktai 25 centai

Paskolos teikiamos ant Real Estate

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

'I 8 R =

tilmingai pasitiktas ir pas- j myli skaityti žinių apie įvyk- 
reikintas. Jo neklausta, kokią sta nčias Amerikoj piktadary- 

jraldžią ir kokią valstybę jis i bes. Bet jie negali pakęsti, jei 
Itstovauja. Pasitenkinta, kad pas juos pačius kas panašaus FRANK MICKAS

LIETUVIS SIUVĖJAS• t
Siutus darome aut užsnikymo pildai koslitniOrių reikalavimo. Užlai
kome didelį pasirinkimą materijų. Kiliuosl prieinamos. 15 senų dra
panų padarome kaip liaujas. Taipgi vakare moteriškas skūrinius 
kautus. Sudedame naujus pamušalus ir sutjiisome kas tik yra rei
kalinga. KAINOS I’KIEINAMOS. k

Britanija su ta valstybe atnau 
iino gražiuosius diplomati-

į vyksta.
Kovoti piktadarybės britai

liūs santikius. Valijos princas turi sėkmingiausią priemonę 
tolankiai į jį atsiliepė. Šoko- ■— tai kančiaus (bizūno) pa-

Neraiego
Daktaras, glizi

nui. Sakai tamst*’
.. «nga nemiegu liga-

pasekmių!
(Rizikuotas P

Kai aš grįžtu v 

visuomet jaučia.

likov atsakė.
Ta audiencija, anot laikraš- 

Įių, jiadarė daug nepaprasto 
spūdžio i visus tuos, kuriems 

co salėje buti. Pirmoje vie- 
Ojje Maskvos atstovas kalbė- 

ne apie atnaujinamuosius 
itikius, bet apie nepaprastą 

rogą Britanijai pasinaudoti 
įsijos ekonominių augimu.
Isiji visko daug reikalinga 
ji tai gali įgyti tik užsie- 
įse. Britanija gi gali pro- 
gauti tik suteikus Mask- 
ibdelio kredito. Be kredito 
ir santlkitd nereikalingi, 
jkolnikov inėgino princą 

tinti, kad sovietų valdžia 
labai didelius projektus, 

šokiai pramonei ji suplana- 
išleisti bllionus dolerių, 

langi pačtoje Rusijoje ka
lias neturi teisės gyvuoti, 

(be kapitalo bolševikams 
įima apsieiti, tad kapita- 
šiandie iš užsienių mąsl

ias. Tegul jis tik mėgina 
ūkelti Rusijon, tenai jam 

Ignus bus nusuktas spran- 
Užsienių bankininkai ga- 

lidžiausins kapitalus krau- 
olševikams. Tenai viskas 
ii pranyks. Bolševikų 

omą Rusija yra kaip kiau-. 
‘ maišas.

Maskvos praneša, kad 
jvikų spauda reikalauja 
llninovų atžymėti už jo

naudojimą. Ši ypatinga kūno 
bausmė ilgus metus buvo už
mesta, gi šiandie atgaivinama, 
jei kitokiu budu piktadarių 
negalima įtikinti, jų atpratin-

4146 Archer Avenue
Telep>ione Lalay ette 0657

ĮSTOKITE šiandieną į musv kalėdini
TAUPYMO KLUBĄ |, . .

(CHRISTMAS SAVING CLUB) r '
Šitas Kliubas pagelbės Jum sutaupyti, savo pinigus 

ateinantiems metams, kuriuos gausite su nuošimčiu 
prieš Kalėdas ir galėsite pavartoti tuos pinigus Kalė
dinėms dovanoms it kitiems reikalams. Įstokit į vieną 
ar daugiaus iš musų patogių klesti. Prisirašyk dabar.

Dabar geriausias laikas siųsti pinigus Lie- 
luvon savo gimlnėlhs it draugams jei 

kori, kad nueitų pageidau
jamu laiku. METROPOLI
TAN STATE BANKAS
siunčia, pinigus pigiai, sau
giai ir greitai. t* —

METROPOLITAN STATE BANK
2201 WEST 22nd STR., CHICAGO, ILL.

Valandos kas dieną nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M. 
Antradieniais ir šeštadieniais iki 8:30 P. M.
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p* LIETUVIAI AMERIKOJE

MARIAN HILLS, ILL.
26 gruodžio šių metų dėliai 

ruošiamojo Marijonų Kolegi
jos auklėtinių Kalėdinio pro
gramo man teko apsilankyti 
ir pamatyti vienatinę musų 
lietuvių bernaičių Amerikoje 
aukštesniųjų mokyklų. Viena
me Tėvų Marijonų ūkės kai- 

į Helyje stovi puošnus trijų auk 
Tatų. gotiško stiliaus namas,

KULKAI PATAIKIUS 
Į ŠIRDĮ

»
(Tąsa nuo 3 pust)

Kada gi suprasim, kad 
Šiaulių “Kultūros” dvasia y- 
ra ta pati, kurių šv. Raštas 
vadina: — “amžinas žmogžu
dys, velnias”.

Tikybinio susipratimo ir 
doros ugdymo reikalams pas 
mus paliekama neva laisvė. 
Leidžiama usnims, pakenčia
ma ir grūdas. Usnys kartais 
ir apkaupiamos. Kartais grū
das ir paminamas. Jr daboja
mas grūdas, kad jis kartais, 
saugok Dieve, neišaugtų per- 
didelis, pervaisingas. Kol 
toks nusistatymą* vyrauja, 
nėra vilties, kad žmonių ne
tvarkingi norai pasikeistų 
gerais, pasidarytų suvaldomi. 
Jad nėra ir vilties, kad mir
ties pažanga sustotų. Kulka 
pataikė į širdį nevienam. Ji 
taiko ir į tautos širdį.

Tėvynės mylėtojai tai ma
lto, skaudžiai susirūpino. Ka- 
įda supras pavojų ir valio — 
patriotai ?

* f

Vidutinis Lietuvos valsčius 
kasmet savo produktų parduo 
da už 3,000,000 lt. Tikybi
niams ir visuomeniniams rei
kalams sudeda nedaugiau lo,- 
000- lt. Dešimtų dalį savo Už
darbio žmonės prageria, ir 
tik pusę nuošimčio laisvu no
ru atiduoda savo būvio page
rėjimui. Jei valstybė lauktų, 
kol žmonės laisvu noru sudės 
mokesčius valstybei išlaikyti, 
senai svetimi mus valdytų. 
Vyriausybė čia supranta, 
kad reikia žmonių silpnumų 
priremti.

Bažnyčia ugdo religijų, bet 
ji tegali remtis tik žmonių 
laisvu noru. Tad Vyriausybės 
pareiga paremti Bažnyčios 
pastangas.

Prieš trejetų metų toje pat 
Mariampolėje nusišovė neiš- 
bredamai susipainiojęs valdi
ninkas Matulevičius. Buvo be
dievis. Bet kuomet šūvis tren
kė, jis atbudo. Virsdamas jis 
sušuko: — “Jėzau, kad dar 
bent porų metų!...” Pagyveno 
dar dienų, paprašė kunigo, at
liko išpažintį. Jr žmonai įsa
kė: — jei liks kas turto, duo
ti 1000 litų bažnyčiai atlygi
nimo už padarytus papiktini
mus prieš tikėjimų. Mirė 
krikščioniškai. Jėzus, prašan
čiam dar bent porų metų pa
gyventi, davė amžinų gyvybę.

Bet gal amžinasis argu
mentas neįtikina, kad vertu 
tikėjimų remti ir valstybei. 
Tam mes perdideli “patrio
tai”.

Br. Turmantas.

kuriame randasi koplyčia, nuu 
ijokynas, bendrabutis ir aukš
tesnioji mokykla. Kadangi tiek 
įstaigų talpinasi vienoje vie
toje, tai aišku, kad joms vi
soms trūksta vietos trukumas 
ir susikimšimas. Tad nieko 
stebėtino, kad, kolegijos direk
torius, Dr. kun. J. Navickas 
laikinai persiskyrė su savo 
įmylimąją mokslo įstaiga ir vi
soms yra vietos t imk urnas 
sų Amerikos lietuvių kilniau
sius norus ir dabar renka rū
mams naujos Kolegijos staty
ti aukas. Kolegijos direkto
riaus vietų dabar užima Ame
rikos Marijonų provincijolas, 
D. G. kun. F. Kudirka, jam 
padeda darbuotis Amerikoje 
pirmasis Marijonų išauklėtas 
ir Romoje ėjęs aukštuosius 
mokslus kunigas J. Mačiuiio- 
nis, kuris yra dabar naujoky
no vedėjas ir ūkės administra
torius. Tai tikrai rūpestingas 
ir geras darbininkas. Jisai 
padėjo Kolegijos auklėti
niams suruošti ir šį Kalėdinį 
puikiausių programų. Kole
gijos orkestrą, vadovaujant 
klierikui V. Černiui, puikiai 
griežė Kalėdų meliodijas. A. 
Matulevičius sveikino visus 
gražia lietuviška prakalba. 
Kolegijos choras padainavo 
keletu Kelpšos harmonizuotų 
dainelių, ypač gerai išėjo: už 
jūrių už marių, šalia kalno 
vieškelio ir “Ei strazdelį”. Jo 
nas Banys maloniu savo ba
ritonu giedojo Naujalio 
“Barkarolę” ir Giordani — 
“Caro Mio”. J. Kuprevičius 
puikiai skambino “Argenti- 
ne” akompanijuojant V. Čer
niui. Daklamavo P. Balinskas 
Putino “Audrų”, S. Vaičaitis 
Maironio “Lietuvų Brangių” 
ir J. Bu ja Edgar’o Allan’o 
“The Raven”. Dar Kolegijos 
rinktinis choras puikiai pa
giedojo Graber’io “Naktyje 
Tykioj”, Yon’o “Jezu Bambi- 
no” ir Verdi “Jezu Dei Vi- 
vi”. Programai besibaigiant 
su rogutėmis apkrautomis 
Kalėdų dovanomis atvyko ne
žinomasis Santa Glaus, kuris 
savo pastabomis ir dovanų da
linimu padarė daug malonaus 
visus linksminančio juoko.

Kun. J. Mačiulionis baig
damas dienotvarkę gražiai 
papasakojo apie tik kų užbaig
tus kvotimus, ir mokinių šven 
čių užsiėmimus ir pakvietė 
nuo širdies tarti žodį misijo- 
nierių kun. A. Petrauskų, ku
ris pirmiausiai pasveikino 
bernaičių Kolegijų Marijam
polės gimnazijos vardu ir ra
gino visus giliaus susipažinti 
su lietuviiy kalbų. Kun. L. 
Draugelis, Aušros Vartų kle
bonas, savo prakalbėlėje 
džiaugėsi Kalėdų žiemos ro
gių sportu. Galutinai kun. 
Kudirka paguosdamas moks
leivius davė free day. Viskas 
linksmai ir maloniai užsibai-

Svečias.

ROSELAND. LL
Bus didelis teatras.

Gruodžio 29 d. parapijos nau 
dai bus dar negirdėtas ir ne
matytas vakaras — “Vaidi-

nimai ir Dainos”. West Pull
man ir Brighton labai gerai’ 
pasisekė. Brighton lošta net 
tris kartus. Labai įdomus 
vakaras.

Artistui jau “ready” ir 
anksti atvažiuos, kad būtų 
galima pradėti 7:30 vai. vak. 
Visi kas gyvi nepraleiskite 
šios progos, nes gailėsitės ne
matę.

Red Cherris.

WEST PULLMAN, ILL
Teatras pavyko.

Gruodžio 22 d. Vytauto Teat. 
Kliubas su pagelba parapijos 
sėkmingai pastatė da negir
dėta ir nematyta veikalų, bu
tent — “Vaidinimai ir Dai
nos”. Gaila, kad kiti neatsi
lankė, bet dar bus proga pa
žiūrėti tų viskų taip pat 
Roselande gruodžio 29.

Programa šitaip įvyko: B.

PATRICK J. SULLIVAN.

Naujas senatorius ^rep.) 
iš Wyomingo vai. City
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BANKC
Valdyba ir

LINKI VISIEMS SAVO DEPOZITORIAJ ■ 
IR J Ų DRAUGAMS

LAIMINGU IR SEKMINI 
1930 METU

e ' j

Peoples National Bank
and ^rust Company 

of Chicago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

DIDELIS BANKA

ant kampo

47th St. ir Ashland /

Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuo
mi sučėdysite sau pinigų.

Trečia klase ............................$107.00
Trečia klase į ten ir atgal,

tiktai ................................ 181.00
Turistine trečia klase,

Main Deck ................... 129.50
Turistine 3-čia klase į ten ir

atgal, tik ........................ 216.00
Cabin................... ..................... 147.50

“Revenue Tax ir Pagalvė “Head Tax” atskirai
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą — 

nuo Birželio 15 iki Liepos 15 — o į Ameriką nuo 
Rugpiučio 1. iki Rugsėjo 22, visos kainos padidi
namos $7.50 vienan galan, o $12.50 j abu galu.

BALTIC AMERICA LINIJOS Laivų populiaru
mas Lietuviams tarpe priklauso ne vien nuo to, kad 
jos laivai eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, 
kad pasažierams teikiama geras maistas ir patar
navimas.

Gerai žinomas bankas tarp. 
tuvių visoj Amerikoj savo < 
mu ir geru patarnavimu.

Sekanti laivai išplauks Iš New Yorko, 

“Lituania” Jan. 30 | “Estonia” Febr. 20

Del visų informacijų kreipkitės j vietos agentą arba

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn Str. Chicago, III.

Stulgaitė- gražiai padainavo 
“Aš bijau pasakyk”. Duetų 
“Munšainukė” padainavo B. 
Stulgaitė ir A. Tvinskaitė. 
Angliškas dialogas — butent 
“Marital Misbapps”—M. Stui 
gaitė ir W. Simonaitis. Gra
žiui padainavo A. Mockaitė 
“Naktis svajonėms papuoš
ta”, ir “Indian Love Call”. 
Gėriai visus prijuokino “Ar
tistė ir Žoplys” B. Stulgaitė 
ir J. Kareiva.

ti
lt.

m«

Sekė vieno akto J)rama 
“Vagis” kur buvo labai grau-‘pijos nori, kad

ira-

AITRUMAS SUARI 
RAMUMĄ

3-jų dienų bandymo gy< 
DYKAI

Neabejotinas ženklas aitrumo 
apsireiškimas tulžyje ir viduriuo 
sc' yra protiškas nusilpnėjimas, 
greitas susierzinimas ir nerima
vimas dei mažmožių. Tada veik 
tikrai viduriai yra užsikimšę ir 
reikalauja paliuosttvltno.

Trumpam laikui mes siųlomc 
jums trijų dienų bandymo butelį 
Trinerio Kartaus Vyno, liuosuo- 
jančio toniko, kurį išimtinai var
tojo tūkstančiai per 40 metų. Ta 
dovana lengvai kainuoja 2 5c, o

IŠSIŲSK Š| NEMOKAMO 5EMPELIO M
Jos. Triner Co., Dapt. 13

Name

Str.

dingą ir visi verkte 
lo J. Gudas padai n| 
dėlės”. Toliau sek,1

lpainojo” vieno akeli 
ja. “Vaaije” atliko 
Mockaitė, B. Aru 
Barkauskas labai &
rnas lpainojo”, J. I 
Stulgaitė ir B. Ku

Per pertraukas 
šauskaitė skambini _

silsi, -v>ae

Sis negirdėtas ir 
(Dakaras lai kreipc- 

less Mana ger Zig. 
(Red Cherry)

13 St., Chicago, o 
padaryta. Ašig.

ro Į DETROITĄ.

visi dainavo 
jaunieji.

Kurios draugija

J. Krušlnis, Ciee-
Įiii fotografus, šian- 
Javo į Detroitu. Ten 
ųs praleis ir Nau

dėtus.
[rūšinis turi fotogra- 
lijų po num. 1435 S. 
Čicero, III. ir Detroite 

1237 Westininster

jums pasiųsime 
siuntimo nerokuosrišT^ 
dyk tų mišinį Kai V|_ 
ir medikallų žolintikllį 
ti, kaip jis viršija plT 
miltelius, druska* iįj 
tokius vaistus. F,k ■ 
g:sų, surūgusių ne 
go, galvos skaudi M 
ligų. Veik tuoj. ku| 
šiandie. Didelis h:- 
sose aptiekose.

IDARiy CENTRO 
VALDYBA

|A. Nausėda 
?4 Center St. 

fel. Lincoln 3044 
*. Fabijonaitis

So. Oakley Avė.
Lun. F. Kudirka
334 So. Oakley Avė. 
AGITATORIAI;

1 K. Matulaitis
334 S. Oakley Avė. 

dalančius
L226 S. 50 A v.. Cicero, iii 

finišą
30 So. Emerald Avė., 

[Tol. Victory 1566. 
šlikas .
10555 So. State St. 

Visokiais Labdarybės rei- ! 
lis kreiptis į valdyba arba 

Itatorius.

133 S. Ashland A1

KEIIAUK1 LIETUVA PER

KLAIPĖDĄ
Laivais

BALTIC AMERIKOS UNIJOS

Žemiausios Kainos Tiesiai Į

KLAIPĖDA IR ATGAL

šeštadienis, Gruod. 28 d., 1929

APLANKĖ DUKTERĮ IR 
ŽENTĄ.

P-nas Čiginskis iš Slieboy- 
gan, Wis. per Kalėdas lankė
si Chicagoj ir šventę praleido 
pas dukterį ir žentų p-nus 
Digrius, 2852 W. 64 St. P-nas 
Digris yra policistas, tarnau- 
jųs prie \Vasbington ir Mi
eli i gan Avė.

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS 
SULFURINĖS VANOS IR 
ELEKTRIKINIS GYDY

MAS

Treatmentai visokių ligų. reu
matizmo. nervų atitaisymo, šalčio 
Ir taip toliaus, su elektriniais 
prietaisais. Violetiniai Saulės Spln- 
du'.ių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžtuusių kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
alnkais nuo 8 iki 12 vaj. nakties.

Kambariai dėl pergulėjlmo.

A. F, CZESNA
1657 WEST 45th ST.

Kampas Paulina Street

Nuo 8 vai ryto iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-.ros vai, po pietų. 

Phone Boulevard 4552

KUPONAS
GERAS IKI NAUJŲ METŲ

J. BARKAUSKAS 
Fotografas 

4090 Archer Avė.
Tel. Lafayette 0265

Visi, kurie fotografuosią pas 
mane iki Naujų Metų, gaus 20 
nuošimčių pigiau.
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CHICAGOJE
——

WEST SIDE NAUJIENOS, smiltinai; vyskupo Valan- ti
------------ 'čiaus namus; Simono Daukan-

p X Ryt Aušros Vartų nio- to namus; Lietuvos poetai, ra-Įpatsį
kykloje bus sekanti priešnie- šytojai ir daugiau įvairiu Ju
timai susirinkimai: a) po lykų, kurie verti pamatyti, 
piet 1 vai. Aušros Vartų mo- Vincukas.
terų ir merginų draugijos, b)------------------
tuojaus po mišparų Tretinin- DIEVO APVEIZDOS PAR. 
kų, c) 4 vai. Gyvojo — Ra- ŽINUTĖS,
fcančiaus, d) vakare L. K. Mo-! 6į vakarą ir rytoj mūsų sve 
terų Chicagos apskritys Auš- tainėje bus rodoma Lietuva 
ros Vartų svetainėje turi šv. kintamuose paveiksiuose, ku- 
Kryžiaus ligoninės naudai riuos praeitą vasarą pagami- 
*‘bunco party”. no gerb. J. Milius. Paveikslai

ta

netii‘s®

imti

Kiau... ui
X Per parapijos Komitetą apima visos sritis Lietuvos ne . J 

Igną Kryževičių, West Sides gyveninio, del to kiekvienas. 1 inr 
žymus biznierius S. D. Telser'gali pamatyti savo gimtąją llie,ntiyl 
— jeweler, 2205 W. 22 Str.,' salelę kaip aru delno. Paveiks >a ' 
įteikė Aušros Vartų parapijos lai su dideliu pasisekimu bu- ( 
klebonai su švenčių pasveiki-įvo rodomi jau keliose koloni-; »
nimu ant stalo pastatomą nau- jose. Patartina visiems aštuo-į

Ji
jo išradimo, rašomąją plunks-i niolikiečiams pasinaudoti Šita 
ną. į proga.

X Apaštalystės Maldos Bro i ---------- -
lijos komisija iš šių musų pa- J Kalėdų šventė mūsų bažny- į! ^leį 
rapijoje žymiausių darbuoto- čioje buvo švenčiama tikrai 118 P W 
jų: pp. Šiaulienės, Dačiolie- iškilmingai. Gerb. seserys — jin? <i 
nės, Mikšienės, Kairaitės, Šar- Į mokytojos labai gražiai iš-!nUU0 ' 
kienės, Budrikienės, Jodikie- puošė bažnyčią. Kalėdinės gies, bJ 
nės, Gadeikienės ir kitij sku-.mės, kurias giedojo choras,; . . 
biai rengia Aušros Vartų pa-;pritariant smuikų orkestras iri'; 1 
rapijos svetainėje Naujų 1930 galingiems vargonams, labai “'ll! 
metų sutiktuvės, kuriose bus gražiai skambėjo ir kėlė žmo- 11 .
atvaizduotas visų laukiamoji nių dvasią. Mokyklos vaike-Įnan Ul,()

H, ki

i

■SV

# M 0 O t 9
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. atidarė antra ofisą (au Dr. Laurai-
IlIiaiS _ viršuj BeUklo-Rakščio aptie

kos) po nr. 242 3 West Marąuette Ud.
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.

, Rea Tel. Midway Illl

! DR, R, G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 24-taa Street

Telef. Canal 1713-0341 
Valandos: I lkl 4 p. p. PanedėliaU

lr Ketvergala vakare
CipUO- Prospect 1930.

. . , Senas ofisas toj pačioj vietoj:
)a kl- 469i So. Ashland Ave. Valandos: nuo
»nktn 6 UU * vakare. Tel. Boulevard 7820 BI1KIU- Uci S641 g Albany Ave Tel Prog.
)įimą Pect 1830. Nedėtomis tik pagal su- I 

tartj.tymą

Tel. Wentworth 30Q0
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON

Rea tel. Van Buren 8858

DR. T. DUNDULIS/
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sulte Mllvvsukee Ave.
Tel. Brunsivlek 1(24

V&landoe; nuo I lkl 7:8* vai. vak
! Kasdien. Nedėliomis nuo 1 Ud I vai 
[pe pietų.
1^______________________

Gydytojas ir Chirurgas 
fė ei- Į 6558 SO. HALSTED STREET 
ikrą-‘ Vab: 2-4 ir 7-9 vai. vakare i

Ofiso tr Rea Tsl. Boulevard 8918

DR. A. J, BERTASH
9484 BO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 lkl 1 po 
pietų lr • *ki 8 vai. vakare 

Rsa 8201 S. VVALLACE STREET

ADVOKATAI

A. A. OLIS
A D V 0 K AT A S

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tsl. Randolfh 0331-0332 Vai. 9-6 

Vakarais
1241 SO. HALSTED STREET 

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

Pėtnyčlos

DAUTARA I
Telefonas Boulevard 1*89

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; » lkl II. 1 lkl I 

dieną, lr «:80 lld 1:8* vakare

4608 S. ASHLAND AVE. 
Netoli 48th Street Chicago. IU.

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA

DR. J. J. KOVVARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street 
Kertė So. VVestern Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavitt 8t. 

Tel. Canal 139*
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. ▼. 

Nedelioj pagal susitarimą
—111 . .......... ■■ g SS.------------

Ofiso Tel. Victory 9887

Of. lr Rea Tel. Hemlook 1874

DR. J. P. POŠKA
8188 S. HALSTED 8TREET 
Antras ofisas lr Resldenclja 

8504 8. ARTESLAN AVE.
Ofleo Vai. Nuo 9-11 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-0 po 
piet: Utarn. lr Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą-

Tel. Canal <764 Republlo 8400

OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
, NAMAI

4193 ARCHER AVE.
Valandos: prieš pietus pagal sutartj 

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

Ofiso Tel. Victor, 6898 
Resldenctjos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH

Tel. Hemlock 8161

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

3486 West <9 Street 

Vai.: 9—1* ryte. 1—4 p. p. 8—9
v, v. Nedėlioj susitarus.

Rusas Gydytojas lr Chirurgas 
Specialistas Moterišku. Vyriškų 
Valku lr visu chronišku Ilgu

Ofisas 3102 So. Halstel St. Chicago 
arti Slst Street

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

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo stalgias Ir chroniškas Ilgas 
▼yru. moterų Ir valku

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų Iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis lr seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

ofisai: i nR. A. J. JAVOIŠ1446 S. 49 Ct. 2924 Washlngton UlM
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero <62 Tel. Kedzie 2450-2461 Vai.: 2 iki 6 po pietų. 7 lkl 9 vak

Office; 4459 S. California Ave.
Nedėlioję pagal sutartj

laimė “rojus”.
X Kalėdų šventėms West

Sidėj iš St. Frances seminari
jos atkeliavo diakonas J. Šli- 
kas paviešėti pas Tėvus Ma
rijonus.

Į liai po savo mišių turėjo daugi 
džiaugsmo, kada juos aplankė 
Kalėdų Diedukas ir duosniai i 
apdovanojo.

gi nan„i 
keti atįi 
tės du

L. Vyčių 4 kuopa ketvirta-] 
dienio vakare laikė savo prieš-i 
metini susirinkimą, kuris bu-Į 
vo labai skaitlingas. Kuopa 

Tovvn of Lake. — Netik šv.^ £ružiai gyvavo šiais metais,,
KryMRtus par. žmonės; tJfetAvi- ,veiklią* .yahh bą. Ir į

ateinantiems metams Į kuopos1 
valdybą išrinkti veikliausi na-j 
riai, taigi ir darbas turės sek 
tis.

RADIO ŽŽŽ.

SKAITĖ 
KITĘ ?sl 
BLABl

JOHN B. BORDEN
(John Bzgdzliuias Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph <727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
J1'

Tclepbene Roosevelt 9000 
Bandė: 8 Iki * rytač TeL Repnb. *<00

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

Tel. Kenwood 5107

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

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas lr Chirurgas »

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 3888

Nedėliomis
Susitarus

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartj

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

X — Spinduliai 
Ofloas 3201 Weat 32nd Btroot 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 833, 
l Rezidencija: <<40 So. Maplewood

Avenue Tel. Republio 7 868 
Valandos 1 — 8&7 — 8 v. v.

Nedėlioj: 10 — 13 ryto

OPTEMITRISTAI
DENTISTAI

Tel. Lafayette 3315

sas “svietas” susiįdomavęs 
gerb. kun. Alex. Skripkaus pa 
gerbimo iškilmėmis ir bankie- 
tu, kuris įvyks šiame sekmad. 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje ir 
vak. 6 vai. Congress Hotel,

“Sar. dį 
iriu stra i|

Seniems metams užbaigti ii į^0 srim* 
naujiems pasitikti šv <)tiosP°Jus 

Golden Koom. Visi pakviesti alallgįja stcinan(į an,ra,|iuli daimėjte
rlal-vvtiiif i TCfie.o-i nnrėtn is«l- iv. ... . . t 4<Sarjdalyvauti. Kas-gi norėtų išsi 
teisinti nuo dalyvavimo.

X Sekmad. gruodžio 22 d. 
Šv. Franc. Seserų vienuol. rė
mėjos surengė “Bunco”. 
Džiaugiasi pasekmėmis. Už
dirbo apie $70.00. Buvo par. 
salėje, kad ir mažoje.

X Gruodžio 27 d. Šv. Kry
žiaus ligoninėj padaryta sun
ki operacija poniai M. Sudei- 
kienei. Poni M. Sudeikienė la
bai uoliai ir pasišventusiai 
darbuojasi daugelyj draugijų. 
Visi Townoflakieeiai linki 
jai greito pasveikimo ir stip
rios sveikatos.

X Kalėdose Šv. Kryžiaus

gruodžio 31 d. rengia šaunų
vakarą. Draugija tikisi daug isveikatoisI 
svečių ir žada juos pilnai pa-)kaT a^i 
tenkinti. Ji ypač yra atsižy-p^’ 
mėjus savo gabioms artistėms. įsigydyti^l

Aštuoniolikietis. I “&ar£K
________ Į riomis d

WEST SIDE NAUJIENOS. ! gyvenimo 
Aušros Vartų alumnai, no- ;b ')ec^e' 

rėdami įeiti i Cbieagos base- tvirkinau*’ 
ball’ninkų tarpą, steigia savo “Sth 

draugiją, kuri jiems padėtų lran^a iv:l 
j įsigyti visas reikalingas tam 
tikslui įmones. Draugijos or
ganizatoriais pasirodė esą A

ttl

gų iš mo“1’ 
ir visliom?) 

“Sargi
Paukštis, M. Abramavičius iri** 1’*., pu-* 
S. Žičkus. 18 d. gruodžio Auš-į numeris 
ros Vartų svetainėje susirin- bai bran?

Metiniai 
da priedf11

čiai. S. ir P. V. Mikšis, V. dorius ir 01 
Neftas, Anei Paplauskas, K.
]>žiugas, S. Sinevičius, J. (ile-i 
bauskas, B. Tarutis, A. Stan
kus ir V. Kiaurakis. Susita-j 
rė pasivadinti: Vaikinų Auš ] 
ros Vartų alumniečių draugi-Į 
jele, su įžanga $1.00 ir niėne-įniušėni lan1 

Po didžiojo karo iš Lietu- stiliais mokesčiais 25c., kad 'dešimtį r}’ j
vos pradėjo atvesti įvairių Įper žiema susitaupyti užtekti-į penkius 
krutamųjų paveikslų, kurie (nui kapitalo ir pavasaryje nu-j 
vaizduoja bažnytkiemius ir ” sipirkti visas žaidimui rei-j 
miestelius. Ir taip metai po kalingas priemones. Šiam sjioi į 
metų jie vežė be jokios atmai- ,to rateliui pasirinko savo pra-į 
nos. Vienais metais filmoda-jdinio mokslo užbaigos spal-[
Vo tą' miestelį iš Vakarų, oįvas: mėlyną ir baltą. Issirin-;

bažn. 9 vai. mišiose grojo nau-[ko organizatoriams šie prita 
jas mokyklos vaikų benas. Įrentieji vaikinai: I’. Jenkevi- 
Visiems patiko ir visi stebėjo
si, kad vaikai taip gražiai jau 
groja. Naujų Metų šventėje 
vėl bus tas vaikų benas pa
kviestas groti.

LIETUVA PAVEIKSLUOSE.

antrą metais iš rytų. Tame 
tik skirtumas ir buvo.

Bet šįmet J. Milius atvežė 
ką tai naujo iš Lietuvos. Tai 
yra: kryžių kalvai; Nidos

•zs

liti

Adresą?
ti Sargy^

si

— Ko 
—O gi r

Tei

LIETUVIS I

ko valdybą iš penkių narių:; 
a) pirmininku Antanas Pauk-į 
štiš, b) vice-pirm. — Juozas! 
Glebauskas, c) protokolų raš 1 
tininku — Stasys Žičkus, <0 ias

Ofisas lr.. 
3265 > J

Valandos

šio

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefono Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va- 
kaiy. Sered«dis ir Pėtnyčio- 
mia nuo 9 iki 6.

DR. K. NURKAITIS DR. A. J. DIKSELIS
Tol. Canal 0367 Roa Prospect <<6*

OR. P. Z. ZALATORIS
-iii uų

Ezamlnuoju akis ir prirenku akinius

2045 WEST 35th ST.
Nuo 9 Iš ryto iki < vai. vakaro

DR. VAITUSH, 0. D.

DENTISTAS

Ofisas: 4<03 S. ASHLAND AVE. 
Tel. Blvd. 9459

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

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

Gydytojas ir Chirurgas
1831 SOUTH HALSTED ST.

Resldenclja 6600 S. Arteslan Ave. 
Valandos. 11 ryto lkl 8 po pietų

6 Iki 8:30 vakare

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS

4631 S. Ashland Ave. (2 lubos) 
Telef. Boulevard 2800

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9723

Office Boulevard 7043

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

•
4446 So. Ashland Avenao 

Ant Zaleskio Aptiekos

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampu Michigan Ave. 

Tel. Pullman 8950 lr 6377

Miesto Ofise /Pagal Sutartj:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 Ir 935 
Tel. Franklin 4177

Telenhor.e Central 4*38

F. W, GHERNAUCKAS
ADVOKATAS

134 North LaSalie Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:30 Iki 6 vai. vak. 
eeai Office; 1900 So. Union Ava 

Tel. Roosevelt 3710 
▼ei. nnn « lkl * vai. vak.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvina aklų Įtempimą kuria 

esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštj. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua 
Atitaisau trumpą regyst* lr tolimą 
regyatą

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau 
slas klatdaa

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos valkučlama

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

4712 S. ASHLAND AVE.

Tel. Boulevard 7589

25 METy PATYRIMO
Pritaikyme akintų del visokių aklų

JOHN ŠMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Canal 6223

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS .

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavitt 8t.)

Valandos* Nuo * lkl 13 ryto 
nuo 1 lkl 9 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Ave.
SPECUALISTAS

Džiovu. Moterų lr Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—13 nuo 3—4 pe

pietų: T—3:8* vakare 
Nedėliomis 10 lkl 13 

TELEFONAS M1DWAY 3880

F. P, BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Luw 

ADVOKATAS 

3112 South Halsted Street 

Tel. Victory 2394 

Chicago, III.

Tel. Boulevard 1401

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

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

7—0 vakare •

I

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

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

Ciceroj 4847 W. 14th Street
Tanedėly, Seredoj, PėtnyčloJ 
Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 Sonth Ashland Avenne
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano Iškabas
Valandos nuo 9:88 ryto lkl 8:81 va
karo. Seredomis nuo 9:89 lkl II ▼. 

ryta. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room I.
Phoao Canal 9898

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7<91

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 38 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias tr chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų Ir valkų pagal aao- 
Jauslus metodus X-I<ay Ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nue 1* — 18 p4etų lt 
nuo 8 Iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 3110 Rea. So- Sbore 
2238, arba Randolph 8808.

=F

Phone Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DENTISTft 

X-Ray
3117 8. CICERO, AV. CICERO. ILL. 
Valandos: 9-12 A. M. 3-8, 7-8 P. M. 

Trečiadlena pagal autarkna

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgne 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plasa 8398

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 19 dieną,
Nuo > Iki l po Dietų.
Nuo 7 lkt 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 lkl 13 dienų.
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GRABORIAI: CHICAGOJE
S. D, LACHAWICZ PRANEŠIMAI

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis nž kitų patar
navimas.

Lietuvis G raborlus 
Patarnauja laidotu

vėse kuoplglausia. Rel 
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu buki
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 
V Arba 2516

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAG R ABU VEDftJAl 

Didyste Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Tardė 1741 li 1742 
SKYRIUS

4447 So. Falrfleld Avenae 
SKYRIUS

1410 So. 40 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 7794 

SKYRIUS
2201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 2201

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIKT. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
lAtdotuvėee pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų 12- 
dlrbystės.

OF58A8
222 West 12 SU 
Tel. Canal <174 
SKYRIUS:
So.
Tel

A. L. R. K. Mot. Sų-gos 
Chicagos Apskričio .susirinki
mas įvyks sekmadieny, gruo
džio, 29 <k, 2 vai. <po pietų, 
Aušros Vartų parap., West 
Side mokyklos kambary. Vi
sų kuopų atstoves ir valdybas 
kviečiame atsilankyti, nes 
bus priešmetinis susirinkimas 
ir bus renkama nauja valdy
ba. Susirinkimas bus atida
rytas 2 vai. punktuališkai. Po 
susirinkimo tuoj pačioj svetai
nėj, 4 vai., prasidės Apskričio

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street

Kampas 46tn Ir Paulina sta 
Tel. Blvd. 62 02

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausią simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplytla dėl Šermenų 
tykai.

“Bunco Party’’. Katros kuo
pos |«isižndėjote “prizus“ dėl 
“Bunco“, malonėkite atsineš
ti.

B. Bitautienė,
Apskr. Pirm.

CHICAGOS MOTERŲ SĄ 
JUNGOS KUOPŲ 

D0MEI.

Ryt t. y. gruodžio 29 d. 
įvyksta Mot. Sų-gos Chicagos 
Apskričio rengiamas “bunco

ANASTAZIJA
STAKBNIENB

BUTKUS

(
Halsted Street f 

Victory 4281 '

»12

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABOBIUS

Musų patarnavimai 
suomet sąžiningas Ir 
•brangus, nes netari 

»e Klaidu nilailrvtnv 
vrlu

Nauja, graži s 
•lyMė dykai

3307 Auburn Avenue

UND ERTA KINO CO.
P. B. Hadley 1.1c.

Koplyčia Dykai
MO West 18th Street

Canal 2161

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

Mirė gruodžio 1C d. o turėjo 
būt palaidota gruodžio 19 d. 
Tečiau laidojimo dienų buvo 
audringo., siautė baisus vėjas 
ir pustė. Todėl velionės laido
jimas buvo atidėtas neapribo
tam laikui, ir velionės kūnas 
buvo padėtas kapinių koply
čioj.

Dabar pranešame visiems gi
minėms ir pažįstamiems, jog 
a. a. Anastazijos palaidojimas 
jvyks panedėly, gruodžio 30 d., 
1929, 1 vai. po pietų.

Visus gimines ir kaimynus 
pagal išgalę kviečiame daly
vauti.

Stakėnų šeimyna.

METINĖS SUKAKTUVĖS

A. PETKUS
Gtaborins ir Balzamuotąja?

Mie' wt* 
n> tuands

to, -^raugiSkh 
$Mtaraa«Waą
Pąfcrrfavlma,- 

risesė Chica 
gos Salyne I« 
priemlesduos* 
Grabai pigiai
net uS $25

Ufisas
IMS South 

Halsted st
Victory 4088- 

<9

44*4 Ro. Rockweil H» 

Sirgimą 124*

f
Telefonas Yards 1122

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABO RIU8 IR 

BAL8AMUOTOJA8

Taria automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, UI.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS ORABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7522

J. Lulevičiua
ORABORIUS IR 
B AI jS AM UOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse vlsoae mie
sto Ir miestelių 
dalyse. ModernM- 
ka koplyčia veltai.
2103 S. Halrted 
St, Chicago. 111.

Tel. Vletosg Ut*

party“, kur kartu bus laimė-įsideda 4 vai. po ]S 
ujimas serijų. Todėl dar kartų,kad pažaidę “bunco 
primename ir prašome visų progos ir namie p, 
kuopų, kurios turite paėmu-1 1
sios iš Rengimo komisijos
pardavinėti serijas jas laiku 
sugrųžinti komisijai.

Tų pučių dienų West Sidėj
įvyksta Chicagos Apskričio P- moterų ir mergi 
susirinkimas, todėl, prieš su- j°s hus priešmetin JS 
sirinkimų ar jxj sus-nio bus kimus gruodžio 2!< 
proga serijas grųžinti ir kar- pamaldų, mokyklos

BRIGHTON I

Nekalto Prasidė

tu pinigus. Visos narės ncpaii it-
m • x y , atlankyti ir norsTaiip pat prašome kuopu, . ... n4. . .. • , 5 , naujų naių atsivešipasirūpinti ir dovanų dėl „

“bunco“ atveSfti. Tikimės
sulaukti daug svečių, todėl 
turime gražiai ir pasirodyti.

Rengimo Komisija.

GRAŠI PROGA PRI
SIDĖTI.

Rytoj gruodžio 29 <1. Auš 
ros Vartų parapijos ’ salėj į 
vyksta Chicagos Sųjungiečių 
“bunco“ žaidimas. Paskuti-į 
niu kvietimu, nuoširdžiai!

j Altoriaus Puošiu 
turės linksmų vak.’S 

■gera muzika, galė*
i L

įšokti ir linksmai 
jų Metų. Tas rožiiZfl 
ba šokis bus gnu J9 
8:30 vai.

Visi prašomi at ir.
linksmai sulaukti 5,

Kviečia r
etų.

Apaštalystės Alral«prašome skaitlingai atvykti i f . 
v , V v gija prainoterių .-,Tšių gražių pramogų. Visas ' 1 * 11
pelnas eina šv. Kryžiaus ligo-'
ninei kambariui įrengti.

Savo atsilankymu paremsi-
me gražių sųjungiečių suma
nymų ir kartų gražiai pasi- ■ MODERNIŠKAS

MIL
žmonėsime, pasidalinsime pra- į 
leistų Kalėdų savo įspūdžiais, Į 
na ir laimėsime gražių dova
nų, o jų bus nemažai. Todėl i 
nepamirškime, “bunco“ pra-J

"-k-

A. t A.

I BARGENAI VISIEMS
NESTOR JOHNSONS

Geriausi iŠ. visų “lce Skoitai” visokių 
šaižų dėl vyrų, merginų ir vaikų $5.98 
$7.50 varčios už ...........................

zIS BARGENAS ANT STALAVINIŲ PEILIŲ

as šešių peilių Ir vldelčių “Stalnless Steel”, kurių nereikia

Kriaunom setas ...................... ..................................... .............. $2.98.
, Kriaunom setas ......................  .................................................... $3.48

JOHN DERING
So. Rockwell Street Tel. Lafayette 4689

Klžio 30 d., 7 Vai. va- 
sausio 3 d. bus Apaš-

Maldos draugijos 
1. susirinkimas po AŠ. 
Širdies pamaldų ir 

Simami nauji nariai.

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olaellą šviežių ktaušl- 
alų, sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St
Tel. Boulevard 1889

•t.

A. "Į" A.

ANDRIEJUS MARCINKEVIČIUS
Mirė gruodžio 26, 1928 m. o palaidotas gruodžio 29. 1928 m. 

Kilo iŠ Suvalkjų Red., Mariampolės Apskričio, Skriaudžių parap.. 
Kuprių kaimo.

Jau metei lai suėjo kaip mus pollko didžiausiam nubudime — 
moterį, dukrelę, brolį, brolienę, sesutės, švogerlus ir Svogerkas.

Tavo spaudžia šios šalies šalta žemelė, o musų širdis spaudžia 
neapsakytas gailestis ir nubudimas. įrauktam, mvs tavęs pareinant, 
bot jau nesulauksim, ttk mes ateisim pas tave, musų brangus. Ro
dos kad jau šviesybės dėl musų ant šio pasaulio nėra, nuo ašarų 
net daros tamsu, o širdis skausmu pervertos.

Šv. Mišios už Valionio sielą bus atlaikytos gruodžio 20, 1929 m. 
calunavos, ir sausio 4, 1930 ht.. su ekzekvljom, Sv. Mykolo parap. 
bažnyčioj. 8 vai. ryte, o sausio 4, prasidės 7:80 ryto. Visus gimi
nes, draugus ir pažįstamus prašome atsilankyti į tas pamaldas.

Mano brangus vyre Ir tėveli mes neužmiršim tavęs pakol 
gyvi busim savo maldose. Mlelašlrdingas Dieve sutelk tau, Andrie
jau amžiną atilsį, o mums likusiems kantrybės tęsti šią žemišką 
kehonę.

Liekam nubudę:
MOTERIS, DUKTĖ IR GIMINES.

STANISLOVAS
SHEPtniS

mirė gruod. 27,įi'1929 m. 6 vai. 
ryt, 44 metų ajįižiaus. Kilo iš 
Tauragės Apr.knį Laugenų Pa- 
rap.. Girdiškės fKaimo. Ameri
koje išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliudunc 
moterį Aleksandrų po tėvais 
šimkaitė, 2 dukterį, Stanislavų 
ir Bronislavą, žentų. Bronislo
vą. Šamas, brolį Joną ir gimi
nes, a Lietuvoj brolį tr seseris.

Kūnas pašarvotas 4557 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės į- 
vyks utaminke, gruod. 31. Iš 
nanųj 8 vai. bus atlydėtas į 
Sv. Kryžiaus par. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sįelą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j Sv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę:
Moteris, Dukterys, Žentas,

Krolis Ir Gaminės.
laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudetkis, Yards 1741

3140 So. Hah

NEDĖLIOJ GRU 
‘ BLACKK

Ir kalbančioji i ja
“THE PLUMBR1 

COMINC

NAUJAUSIO IMO 
VITAPB

, Kalbantieji Lii^H 
Graži M JT

ČEVERYKŲ Kl

PRIEŠ KALĖDI 
SARGE!

Didelis pasirin 
rykų vyrams, in< ’r | 
kąms.
Atsi lankyk it pn> in^ 
patarnavimu Inu

B. ZALESKIS 
£644 West &T< 
Telef. Prosr^

amova
L8 So. Halsted Str. i ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI
įsias Teatras Chicagoj Į---------------------------------------------

PADIEN. IR ŠEŠTAD.
Iruodžio 27 ir 28 
?HE 4 DEVILS“

Llyvauja Janet Gayor 
{Duncan, Clia.«. Morton 

žymūs artistai, 
iphone Vodevilio aktai 

Jbantieji paveikslai, dai- 
įuzika, pasaulio žinios, 
atsidaro 1:30 vai. po p.

T A X O S.
gintieji žinoti, kiek kai- 
jusų namo ar loto Taxos 

)28 metų kreipkitės pas
A. OLSZEWSKĮ 

S. Halsted St. 2nd Floor
[gausite pilnų informacijų

j J. S. RAMANCIONIS
S aTBuvęs vedėjas Bridgeport. Paintlng 
Į A Hardvvare Co., dabar perėmė visų 
biznį ) savo rankas Ir duos visose šio 
biznio šakose plrmeo klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Palnters & Decorators 
J. S. Ramanolonis, savininkas
3147 Se. Halsted Street

Tel. Victory 7261

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5526

Paieškai! savo '■ 
Bundinaitės. Ji ' 
no, lai teikiasi z'^

PETER B? 
1531 ShievM|

Chicago He na

|ARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

ivininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

auksinių ir sida- 
orlnių daiktų, vė
liausios mados ra
ito, pianų rolių, 
rekordų ir t. t.

_ l'aisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

|l50 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8886

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

Tel. Boulevard 0214

M. YUSZKA & CO.
PLUMB1NG & HEATING 

Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
ju kuogeriausia 

4604 SO PAULINA STREET

PADĖKONĖ

ONA JAKŠEVIČIUTĖ
kuri minė gruod. 20 d., 1929, ir palaidotu 
24, 1929, o dabar ilsis Sv. Kazimiero kai 
nai nutilus ir negalėdama atsidėkavot i, 
suteikė .jai paskutini patarnavimų ir pa 
neišvengiamų amžinybės vietą.

Ii
Mes atmindami ir apgailėdami jos pr; 

musų tarpo, reiškiame giliausių padėk;1 į, 
siems laidotuvėse žmonėms ir suteikusi'4 J 
draugams. Dėkavojame musų kunigams* 
rapijos kurie atlaikė įspūdingas pamaldi'į] 
lų; dėkavojhme grab. S. P. Mažiukai, kuėJ 
ir mandagiu patarnavimu garbingai J> įj 
amžinastį, o mums palengvino perkęsti J 
rūpesčius, dėkavojame So. Chicago Vyčii ,1 
ri parūpino grabnešius ir Av. Petronei'’, 
už dalyvavimų laidotuvėse, gėlių ir š\ 
tojams ir pagalios dėkavojame visiems <!<[] 
laidotuvėse žmonėms, o tau musų rru 
sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

JRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Neriam vilnonius sveterlus — sto
tis ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 

llakas. Parduodam pigiai. Neriam 
iiilg užsakymų naujus sveterlus ir 
kisome senus Vilnonios gijos dėl 

derinių ir vilnonės materijos dol 
kelnių vyraims ir vaikams. Atsban- 
kyklt ir Jsitikrlnkit musų prekių ge
ime. Atdara kasdien ir vakarais. 

Bekmadieniais nuo 9 Iki 4 po pie
tų.

Siunčiam užsakymus į kitus mles- 
(tus.

F. SELEMONAVICIUS
[ 604 W. SSrd 8t, Prie Normai Avė. 

Tel. Victory 3486

M0RTGEČIA1-PASK0L0S

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 1 vieną dieną. 
Perkame real estate kontraktua 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.02 
8804 SO. KEDZIE AVENU1 

Tel. Lafayette 8788-6716

NESPEKULIUOK!
Pirk pirmus mortgyčius ir 6% mortgyčių bonus 

ant Chicagos real estate.
JOHN OUSKA & CO.

3501 West 26th Street


