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bttllktl ptaulloDTi tori kilnu nl- 
davln}, — {neiti | lelmyno tr { ri- 
■uomen* Krlat&us mokai*, atnaujinti 
įmonių dvasi*. Jlzaua Ilrdlea vlelpa- 
tavlmaa milijonų širdyse — tai musų 
nlduotla. "Draugas” padla Jums t* 
apafttaiavlmo darb* atlikti. Užtat, 
skaitykite ir platinkite “Draut*.”

"Draugas” atstovauja organlsuotų 
katalikų minti. remia nuollrdUal ka- * 
tallkllkas draugijas. a*jungaa para
pijas Ir lietuvių kolonljaa "Draugas" 
dllauglasl didele katalikų parama lg 
nori, kad toliau pasilaikytų Ui prie*' 
telllkl lansmal ‘ t«„LY FRIEND

CHICA(
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Draugas,” 23.34 So. Oakfcy Avenut
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ŽINIOS IŠ LIETUVOSTI PIRMIEJI KOLONISTAI N. ANGLIJOJ

DARBININKAS” KARO 
KOMENDANTO VĖL 

NUBAUSTAS
NEŽINOMI GAIVALAI PRA 

DĖJO UŽPULDINĖTI 
POLICIJAFrancija Imasi Apsaugos 

Priemonių Ateičiai
TARDIEU LAIMĖJO 

PASITIKĖJIMO

Kauno miesto ir apskr. ko
mendanto nutarimu, “Darbi
ninko” redaktorius Kuras Ju
stinas dėl už netikrų ir visuo
menę klaidinančių žinių sklei
dimą nubausta 500 lt. arba 1 
mėn. kalėjimo. “R.,’*

XI1-7 Kuršėnų mieste savo 
bute nežinomo piktadario pro 
langą nušautas Kdršėnų nuov. 
policininkas Primskaitis Pra
nas.

Prie MalinavOft ir Gengnos 
vienkiemių (Trfiką apskr.) ka
žkas iš revylverio apšaudė po
lic. Kazlauską Andrių. Nors 
pastarasis Į nežinomąjį palei
do 3 šūvius, bet dėl tamsios 
nakties suimti šaudžiusio ne
pavyko. “R.”

BOLŠEVIKŲ VERGIJOS 
AUKOS

VARŠAVA, gr. 29. — Bai- į 
sus Rusijos žmonių gyvenimas 
baisioje bolševikų valdžios pa 
lai komoj vergijoj.

Tai kuoaiškiausia liudijo 
Kalėdų šventėmis Rusijos- 
Lenkijos pasieniais pasauly 
nematyti atvaizdai. Lenkų sar 
gybos pasieniais turėjo būt i 
žymiai sustiprintos. Šimtai ne 
laimingųjų Rusijos valstiečių i 
Kalelių naktį mėgino perei-! 
t i Lenkijos pusėn, kad be 
trukdymų laisvai turėti Kalė-j 
dų pamaldas.

Stolbcy apylinkėse šimtai [ 
žmonių didelio šalčio laiku 
per naktį klaidžiojo pasieniu. 
Lenkų sargybos jie meldė 
nors porai valandų praleisti 
per sieną, kad jie galėtų be 
komunistų trukdymų bažny- 
•čirm* m4sTir-1WT)o7seA’r 

kai Rusijoje žmonėms “drau
džia viešai išpažinti Dievą: ir 
minėti krikščioniškas šventes.

PARYŽIUS, gr. 29. — Fra
ncijos parlamente tomis die
nomis valdžios priešai puolė 
ministerį pirmininką Tardieu 
dėl jo nusistatymo užsieniu 
reikalais.

KIPRAS PETRAUSKAS 
PERU VALSTYBĖS & 

SOSTINĖJ

Kipras Petrauskas dabarti
niu laiku gastroliuoja Urnoj 
(Peni valstybės sostinėj). Sau 
šio 15 d. jis jau turės bū|i 
Kąune. “R**

Kada priešai ėmė daug kar; j į 3 
ščiuotis, tada pareikalauta' 
balsuoti pasitikėjimo klausi- ' ų
mu. j Tų pir,

Valdžia visai laimėjo. Už paminklą 
ją paduota 342 balsai, gi prie:

ŪKININKŲ BĖDOS

jų Naujojoj Anglijoj atminčiai pastatytas čia atvaizduojama 
jester, Mass. 1 BAIGĘS KATALIKŲ UNI

VERSITETĄ PELNE/* 
AUKŠTĄ VIETĄ

ŠVENTp
ZILIKOF]

VANi|

Už “jury” panaikinimą no
Valstybinių Illinois valsty- 

bės prokurorų suvažiavime iš jr 
keltas reikalavimas kriminali- nj{ 
nėse bylose panaikinti “jury” pr 
— prisiekusius teisėjus. ‘ ; j<a

Praeitą penktadienį trys Į----------------- vo
Chicagos “rakieteriai” (juod-) Vakar iš Chicagos išvyko į nų 
rankini išnaudotojai) pakliu- (Rytus New Yorko miesto po-'no 
vo į poliruos užtaisytus spą- TtcijOs kamisioflh«rltts WtTOlertv -Jjf
stus ir visi trys žuvo kovoje. 1 ----------- -- '------ i-ji—si
Vienas policmonas į ranką PAŠVENTINTAS M AR- 
sužeistas. MURO ALTORIUS

Daugeliui Chicagos galvažu- Į -------------
džių žymiai sumažėjo paja- 1 ROMA. — Gruodžio 21 d. 
mos susiaurėjus alkoholio ir 'popiety iškilmingai pašventin- 
alaus pirklybai. Tad kai-ku- (tas puošnus ir brangus inar- 
rie jų išgalvojo imtis išnaudo-! muro altorius San Carlo at
ti unijų valdybų narius. ' Corso bažnyčioj. Tas altorius 

Ir štai keli “rakieteriai” padirbdintas Šventojo Tėvo 
pradėjo pulti Tire and Rubber j kunigystės jubiliejaus atmin
tyorkers’ unijos valdybą. Jie čiai. Toje bažnyčioje pirm 50 
iš unijos prezidento Powers 'metų Pijus XI turėjo primi-
pareikah.vo 10,(MM) dol. Grą- cijas. ty. pirmąsias Mišias, 
siutą jan; mirtimi, jei jis pas Pašventinimo iškilmėse da- 

Lkirtu laiku neišmokės reika- Ivvavo 21 kardinolas. Švento- 
Ilanjamos sumos. • .jo Tėvo legatu buvo kardino-
I Poįvers. kreipėsi į policiją, las Poimpili.
[Sakomos unijos ofise, 14 No. Tą pačią dieną Šventasis 
feacramento boulv., policija -Tėvas šią bažnyčią paaukšti- 
įpaskirtam laikui užtaisė spą-. no bazilika ir pasiuntė dova- 
■stus. nų kiejiką, koks ant rytojaus

Nuėjo ten trys “rakiete-.buvo vartojamas iškilmingo- 
Iriai’ gauti išsipirkimo. Kilo.se Mišiose
■kova. Visi trys krito. Visi 
■rys buvo apsiginklavę.
■ Žuvę vra; Wm. Quan, 28 
nu., Wni. tVilson, ir Wm. Ry- 
■tn. Visi trys galvažudžiai, vi
ki jau buvę kalėjimuose.

CHICAGOJE
PRIPAŽINTOS IŠLAIDOS 

FRANCIJOS APSAUGAI POLICIJA NUKOVĖ 3 
“ RAKIETERIUS ”ROMA. .«

praeitą š> njB 
Tėvas PijcejL 
vo .iiiliilieįįSJ 
t ro RaziliV M 
rdinolų, k,i-J 
merikos: .in.l 

I )oughevty iųj 
uolas Haynoj 
virš vienasis J 
pu ir vysklat 
lių prelatų d;

GIBRALTARAS, gr. 29.—, 1<01'Pusas il,s 
Ispanija šsprendė 1930 metais, p0 M išimk 
pradėti kasti tunelį Gibralta-, Dieve, gari’’ 
ro perlajos apačia. Tuom tu- šventasis Ta 
neliu Ispanija bus sujungta su ikikunigui v 
Afrika. iloikn nukuk

.....
“Aurora” UrtiVOTsitelą Je- 

zuitai įkūrė 1904 m. Turi Me< 
Ricinos, Teisių, Civilinės In- 
žinierijos ir Literatūros faknl 
tetus. Mokina 44 profesoriai. 
Studentų 450. Iš jų apie 10Q 
katalikų, kiti pagonys. -k.

pradžių pripažinta 120 
nų dolerių išlaidų.

1930 METAIS PRADĖS 
KASTI TUNELJKARDINOLAS DOUGH- 

ERTY IŠVYKO I RYTUS

ROMA. — Po Šventojo Tė-į 
vo jubiliejaus ir kitų iškilmių 
.Jo Eminencija kardinolas 
Dougherty, Pliiladelphijos ar
kivyskupas, išvyko į Ryfus. 
f Ameriką gryžj per Indiją,1 
Kiniją, Japoniją ir Ramųjį; 
vandenvna.

AMERIKA GRIEŽTAI 
PRIEŠINSIS

AVAŠRINGTON, gr. 29: 
Praneša, kad Amerikos į įj.. 
V alstybi ų valdžia griežtį-. 
priešinsis Kinijos valdžios. iš
sprendimui, kuriuomi eihtortr 
panaikinamos Kinijoj svetim
šaliams ypatingos privilegi
jos (ekstrateritorialės teises)*

' * i
Tos privilegijos esą būtinos 
Kinijoj gyvenantiems šios ša
lies piliečiams. *

KĄ BOLŠEVIKAI ATLIKĘ 
MANDŽIŪRIJOJ

ŠHANGHAT, gr. 29. — Ki

nijos valdžia paskelbė, kad 
Rusijos bolševikai savo įsi
veržimais i Mandžiurijų apie 
10,000 žmonių nužudė ir apie 
50 milionų dolerių medžiagi-ė * ’ 1. I •
nių nuostolių atliko.

KRDIN0LAS HAYES 
APLEIDO ROMĄ

ROMA, gr. 29. — Jo Emi
nencija kardinolas Hayes, 
New Yorko arkivyskupas, va
kar priimtas Šventojo Tėvo 
audiencijrtrt it po /to apleido 
'Romą. Išvyko į Neapolį. Sau
sio 20 d. būsiąs New Yorke.

VOKIEČIAI LAUŽO KLAI 
PĖDOS KONVfelMCIJĄ

VOKIETIJA PASKYRĖ 
DELEGACIJĄ

Šiomis dienomis sujudino 
klaipėdiečius nepaprastas at
sitikimas Klaipėdos teisme.

Patraukti teisman buv. ka
ro kapelionai kult. Petkus ir 
Bartuška už kažkokio kareivio 
sujungimą su mergina iš Di
džiosios Lietuvos jungtuvių 

įstatymams ryšiu, neva tai neprisilaikant 
i planą, ku Klaipėdos įstatymų.
ibicijos vv-J _ . . . .

.. ! Teisėjas nemokėjo lietuviu)iau sustip- .. *kalbos, jis pasikvietė vartoję 
— teisiamasis dr. Bartuška

DOVANA atsisakė su teisėju
kalbėtis per vertiką ir galop 

gr. 29. — lietuviškai negalėdamas su juo

fundacijos susikalbėti, protestuodamas, 
metus do- jog teisėjas, nemokėdamas 
ių pripaži- lietuvių kailio*, nesilaiko Ko- 
ako, T. Są- nvencįjos apleido teismo salę. 
ų daug pa- Tai padarė j visų* Idaipė- 
io taikos diečiue, — labai didėlio (spū

džio. “It.”

BOLŠEVIKAI IŠSIŽADA 
PROPAGANDOS BUSIĄS SUSTIPRINTAS 

PROHIBICIJOS VY
KINIMAS

BERLYNAS, gr. 29. — Vo
kietijos valdžia paskyrė deke- 
gaeiją karo atpildymo patvąty 
kvnio konferencijai Hagoj.

94 METŲ V 

TARNAVO 0 
RĖNO ŠV^

ATSISTATYDINO AMBA 
L SADORIUS VOKIETIJAI

BERLYNAS, gr. 29. — Iš

eina iš tarnybos Amerikos J 
Valstybių ambasadorius Vo
kietijai, J, G. Schurman, 75 
m., kurs čia ambasadoriavo 
pradėjus 1925 m.

i KDELNE, 

nYuerzbiirge k’
jinai suteikta J"
1 bffmann. liti in 
Vokietijos vai.,
ninkui. Šventi'

. • • savo seserėnui
į J. K. Hoffmarf 
| Naujai įšveu 

1 ffmann \V11ei- 
primicijas. šv. 
jam patarnavo' 

Jrenfield. Vysku 
slų sakė.

Pakliuvo du plėšiku

Tiys plėšikai užpuolė Cotta- 
i Grove Supply Co. ofisą, 
34 VV. Grand avė. Tai pas- 
bėjo pro šalį pravažiuoją po 
•nionni.
Du piktadariu ofise suimta, 
trečius, buvęs automobiliuj, 

pF>go.

AVASHINGTON, gr. 29.*- 
Būsimam Meksikos prezidetL 
tui Rubi.o George AVashington 
Universitetas pripažino gar
bės teisių doktoratą.KLANAS REMS HEFLINĄ

PINIGŲ KURSASBTRMJNGHAM, Ala., gr. 
29. — Alabama valstybės de 
mok ratų partija pašalino i: 
savo tarpo senatorių Heflin 
ir atsisakė remti jo kandidn 
turą.

Senatoriaus Heflino kandi
datūrą tad išsprendė remti i 
Ku Klnx klanas.

IBN SAUD PRIEŠAMS 
VARGAS

JEDDA, Arąbija, gr. 29.— 
JIedjaz karaliaus Ibn Saud 
kariuomenė apsupo sukilusias 
prieš karalių kelias arabų pu- 
dermes ir tų padermių* važiai 
jau deriasi apie pasidAvimo 
sąlygas. • S <.

Lietuvos 109 litų . $10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4-8T 
Francijos 100 frankų 3J0į8 
Belgijos 100 belgų 13.&S 
Italijos 100 lirų 5.23 
Šveicarijos 100 frankų 19J1 
Voldetijot 100 markia 23.Stt

‘Cleaners, Dyers and Pre- 
irs” unija Chicagoj pada- 
teiką su “Master Cleaners 
| Dyers” sąjunga. Apie 8 
t* i tės gyvavo nesutikimai.

PLATINKITE

Kilo.se


I
R

“DRAUGAS
nota* k*adl«oų IMtyru

M

PRENUMERATOS KAINA: Matoma — Pa.
M Matų — yt.St. Trim* MtneaUma — 11.99, TlMUUB 

— 7 ta Europoje — Metame <7.99, PueeJ Pe
tį — M-M, Kopija Jie.

Bendradarblama lr koreepoiulentama raiti 
Jei neprašoma tat padaryti lr neprlatunfilama

tfkelul p*9to lenkių
BaCaktorlua priima — ana 11:99 JAI 19:99 «aL 

kaadlen.
■kelblmi kalnoa prlaiunčlamoe parelkalavaa 

Skelbimai sekančiai dienai priimami iU B

vai po piet

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY PBIEND

“ Publlahed Daily. Ezcept Banda/. 
ITUB8CRIPTION8: One Tear — »g»». Blz Monika

*- Three ttontba — *9.99. One Montb — f fa.
■urope — One Tear — 17.99, Slz Montha —■ 94.99, 
Oapy — .99a.

AdvartUlng ln "DRADOAB" bringe faept r—altg 
Advertlalng ratea on application.

“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Ciiieago.

die tuose urvuose atlieka visus savo dvasi
nius reikalus. Tenai jie meldžiasi ir gauna 
reikalingus Sv. sakramentus. Viešai Dievą' 
garbinti ji/ms uždrausta. Kadir šiandie bol- 
ševistinėj Rusijoj viešos krikščionių pamal
dos ne vien trukdomos jr nežmoniškai pa
šiepiamos, bet patys žmonės už savo brangų 
tikėjimų persekiojanti.

Štai Meksikoj kuone nejus metus dauge
lis kunigų ir keletas vyskupų pasislėpę atli
kinėjo reikalingus tikintiems dvasinius pa
tarnavimus. Jie tai darė jei ne miškuose, 
tai urvuose, kad valdžios agentai ar polici
ninkai jų nesuimtų.

Krikščionių persekiojimai visas laikas 
eina savo vaga. Vienui- jie nupuola, tai tuo
jaus kitur iškyla. Vienur krikščionims pa
lengvėja, tai kitur pasunkėja.

KADA VYTAUTO MIRTIES SUKAKTU
VES?

KRIKŠČIONIŲ PERSEKIOJIMAI.

Krikščionių katalikų persekiojimai buvo 
vedami visais amžiais, ir musų dienomis vie
nur kitur vedami žiaurus persekiojimai.

Autai Norvegijos miškuose medžių kir
tėjai atrado urvų žemėje, kur persekiojimų 
laikais katalikai susirinkdavo Dievų garbin
ti. Norvegijoj katalikams priespauda prasi
dėjo, kada ten pirm kelerių šimtų metų įves
tas protestantizmas. Daugelis katalikų pali
ko Ištikimi visiitinai Romos Katalikų Baž
nyčiai. Jie turėjo daug kentėti ir daugelis 
jij| nukentėjo už tikėjimų.

Kaip kad pirmųjų amžius krikščionys 
•uvo priversti Dievų garbinti požemiuose — 
atakumbomis vadinamuose , urvuose, taip 
iįorvegajoj, Anglijoj, Škotijoj ir kitose šaiy- 

kat^likųi Dievo garbinimui turėjo slėptis 
mo persekiotojų.

Pirm keleto.s šimtų metų tokių tu vųĄįaž- 
nyčių kur miškuose, ar kitose saugiose vieto
se-katalikai turėjo įvairiose šalyse. Tuose ur
vuose kunigai atnašavo šv. Mišias, tikintiems 
dalino šv. Sakramentus, vyskupai teikė šv. 
Sutvirtinimo Sakramentų ir pašauktiems jau- 
nienis vyrams Kunigystės šventinimus.

Kultūringas pasaulis, jei tokiu jį gali-

J. Gabrys tuo klausimu rašo;
Neseniai tilpo “L. Aide” nr. 261) p. K. 

Vizbaro straipsnis, kuriame jisai dvejoja kai 
dėl Vytauto mirimo “datos”. Jis paduoda 
dvi dati. Kojalavičiaus spalių 27 d. ir Tatiš- 
čevo spalių 24 d. Katra data tikresnė! Ne
žinia kokiais šaltiniais rėmėsi pirmasis iv 
antiasis istorikas. Man bevartant Manumenta 
niedii nevi., Codex epistolaris saeculi XV, 
Codex epistolarės Vitoldi ir kitų neteko nie
kur surasti nei Vytautos gimimo, nei mirimo i

p
DRAUGAS

LIETUVOS UNIVERSITETO STUDENTAI 
TININKAI IR jy KORPORACIJOS,

(Rašo Stud. St
(Tųsa)

Kliubo nariai lanko susi
rinkimus, aktyviai dalyvauja 
pasirinktoje grupėje, palaiko 
savo tarpe drausmingumų ir 
solidarumų, moka nario mo
kesčius, kurių dydį nustato 
visuotinis kliubo susirinkimas.
Nario mokestis 4 lit. metams.Į

į Kliubo nario pareiga kiekvie
na proga lankyti katalikų 
organizacijų susirinkimus, ar 
ruošiant joms paskaitas, ar 
padedant kitokiu būdu, steng
tis organizuoti katalikiškų 
organizacijų skyrius.' Dides
niems darbo rezultatams pa
siekti, kliubas veikia pasiskir- jas " Korporacijų 
stęs grupėmis. Kiekvienas , korporacijų stikų

Šerkšnus) 
studentus bei laisvi 
sytojus ir bendrui: _ 
ruošti pozityviais 
darbininkais, mok- 
kintis ir gilintis į p**sauliožiūrų, ugdą .... . nesmeiles, sol marumo
kūmo jausmus i .įs , , . nitasnarių mokslu ir .• nareikalais. “Kęstuv »rpo- ,
racija — visuomet , 
smės organizaciju^^T 
mesiu kreipiama |t<^ 
jimų ir susidrau; į 
poracija turi sav..^ 
uniforma.

7. Ateitininkų

• kliubo narys turi būti kartu 
[ir kurios nors darbo grupes 
t narys. 5 kliubo nariai, lei
džiant valdybai, gali sudary
ti naujų grupę. Dabar kliube 

įveikia šios grupės: 1) ūkinin
kų, 2) darbininkų, 3) žurna-

dienos nurodymo.
. Priešingai, rinkiny ‘Scriptores rerum

ikfl
naiius susipratę 
kus. karštus li<t,at 
tus ir gerus gyt 
poracija siekia vtij 
sus-as L. M. kl; 
teitininkus į tai m.< 
ka organizaciją. į 
naiiams moralinęlistų, 4) oratorių ir 5) jauni

mo. Kliubas turi savo vėlia-i nę paramų, paimt
•vų ir uniformų. Uniformų su
daro kepuraitė ir juostelė.

santykius su uįr 
puotos Lietuvos aįj

PruK8icaruiu” t III p. 480 rašytojas Konrad Ju08,elė nešiojanla jx.r d«8i-|liatl medicino-Inj 
Bitciiin nustato, kad mūšy ties Rudava 1370 .s. 4nna Twmiileri7.iH.lv4ln i jį P^tį ir yra trispalvė:

ir žalios 
raudonos!

m. dalyvavo Vytautas ir Jogaila, pirmasis rau(lonoS) gdtonos 
turėjęs 20 įlietų, antrasis 22 m, tad Vytau spalv01< Kepuraits
tas būtų gimęs 1350, ,o Jogaila 1384 m. Caro spalvos gu aukgu Vy.
“Geach.chte Poleps t. JU p. 024 uodo, kad (aut0 apguptu a-tuon.
Vytautas miręs spalių 27 d. J430 m. kampe žvaig6de Kepuraitės

bitu data, rodos, ir bus tikriausia, dėl to 
500 metų Vytauto mirties sukaktuvių iškilmes 
šiam mūsų tautos didvyriui reiktų ruošti 

I 1930 m. spalių 27 d.
&

KAIP SUDERINTI?

“Panevėžio Balsas” rašo:
“Šiandien išgirsi kartojant: “Aš katali

kas ir aš katalikas. D* aš, ir aš”! Bet dauge
lis tų rėksnių savo gyvenimu yra tikri tikė- Į,

kraštus supa aukso ir žalios 
spalvos juostelės.

Kliubo šefas yra kun. Kru 
pavietus.

b. “Kęstučio” Korporacija
įsikūrė 1926 m. spalių mėn.
13 d. Korporacijos tikslas 
telkti į tamprių broliškų or
ganizacijų lietuvius katalikus

juos populerizuidj^H 
palaikyti gražii IraUf 
kus santykius o 
filisterių šeinio 

Pilnateisiai'ioę| 
šeimininkais yml 
ga.

Korporacijom ai j 
senjorai, jum ii 
ir garbės nar uj 
rįs įstoti j kor >, 
tatikti korpoi i< 
jos užsibrėžti li| 
Korporacijos i >'1 
medicinos ir 
tų mokslų ln'Ui

Pirmadienis, Gruod. 30, 1929

MIAMI ORLAIVIŲ STOTIS.

*■* B
'X , . .*>5> i :»V “į.

i

X-

mi, Fla., pasistatydino didelę stoti orlaiviams. Atvaiz- 
>doma stotis ir Goodyear orlaivis “Pefender” atskri-

lAkron, Ohio.

gvildenamas meno reiškimasis 
Lietuvoje: daroųioą teatro ap
žvalgos, recenzuojami naujai 
pasirodžiusieji menininkai ir 
t. p. Susirinkimai būva gyvi, 
jaukūs, kaltais prie stiklo ar
batos. Dabar yra tendencijos 
grupuotis atskirais būreliais 
jau įsikūręs “13-kos” poetų 
ir beletristų būrelis.

9 f»'' vįesąs pasireis- 
perjuosta per Rimas eina dvejopų kryptimi:

kolektyviai, per literatūrom 
valairus, sukaktuvių minėji
mus ir individualiai, rinki
niais (keletas šatrijiečių yra 
išleidę savo kūrinių rinkinius, 
pav. Salomėja Neris — “Ank
sti rytų”, Juozas Grušas — 
“Ponia Beitulienė” ir k.)? lai
kraščių straipsniais, novelė
mis etc. Draugijų globoja ir 
telkia visokeriopos paramos 
mecenatas ir garbės pirminin
kas prof. V. Mykolaitis — 
Putinas, ir, garbės narįai prof.- 
Dr. J. Eretas, poetas Liudas 
Gira.

referatus su diskusijo-
•ba korporacija kviečia-
.mokslų autoritetus su 

tomis ir pranešimais, 
racija iiavasarį švenčia 
ingai savo tradicinę 

Korporacija turi savu 
ų ir uniformų. Uniformą 

raudonos spalvos kepu- 
su išsiūta jos kairiojoje 
emblema ir juostelė, ku 

šiojanui
petį.

Stud. Ateitininkų Meno
“Šatrija” turi sau tik- 

urti jaunuosius meninin- 
bei meno mėgėjus, auk- 
jų meno gabumus ir su- 
ti sąlygas jiems pasireik- 
viešumon. Draugijon bu- 

įvairių meno sričių n»ė- 
i, poetai, kritikai, muzi- 
tapytojai, skulptoriai ir 

i. Lig šiol daugumų nari ų 
arydavo literatūros meno 

fgėjai. Tačiau pastaraisiais 
•tais apimama ir kitos nie

sritys. Susirinkimuose 
įkaitomi ir nagrinėjami narių 
ūriniai. referatai iš pasauli- 
(ės literatūros

9. Dotnuvos Ž. U. Akademi
jos Stud. Ateitininkų Korpo- 

laimėjimų; j-aojjg, Korporacijos tikslas— 
padėti savo nariams bendro

ma vadinti, begalo stebisi, kada vienur-ki- 
tur šiandie atrandami kuoaiškiausi krikščio
nių katalikų persekiojimų pėdsakai. Pasau
lis negali įsivaizduoti tų pergyventų Katalikų 
Bažnyčios priešų žiaurybių.

Bet tas pat pasaulis nusiduoda nieko 
negirdįs ir nieko nematąs, kas šiandie dedas 
Rusijoj, Meksikoj ir kitur. Busimos žmonių 
gentkartės kaip vienur, taip kitur atras gal 
daugybę urvų kur miškų slėniuose. Tai musų
v >nų padarai. Persekiojami krikščionys šian-

jimo niekintojai. Jie priešinasi vyskupams, 
agituoja kunigus prieš jų dvasiškų vyriausy
bę, nori, kad kunigai sėdėtų tik zakristijose, 
— ir vis dėlto drįsta vadintis katalikais.

O kaip dažnai paminėtos rūšies katalikai 
(besivadinu save) užsispyrę įrodinėja, kad 
religingumas paeina iš tautybės?..

Dažnai pasitaiko, kad' nori save laikyti 
kataliku, o nenori, kad visuomeninis gyveni
mas persiimtų Kristaus mokslo dvasia. Labai 
keista ir nuostabu! Toksai nežino, kad su- 
krjkščionjnta ir sukatalikinta visuomenė yra

■2gĮAJeg?'.ycun...jejjaggr."~.'"^- t

didžiausia parama valstybei, 
sim!”

Tuoj pamate 'įja

SMERKIA LENKŲ POLITIKĄ.

Prancūzų spauda vis daugiau reiškia ne-11* 
pasitenkinimo įvykiais Lenkijoje. Socialist' 5 
laikraštis “Populaire” pažymi, kad Pilsud' 
kio diktatūra galinti privesti prie neapgalv ’ 
tų žygių ir avantiūrų Lietuvoje, Rytprūsiuos 
ir Ukrainoje.

Laikraštis “Petit Bleu” nurodo, kn

VAIKŠTYNĖS ALPĖMIS,
(Tųsa).
vatem tempiuQuenj .G.euvit 

recepit.
Ir tuo tarpu, pirmų giedrų dienų po 

tokių-jaudinančių įvykių, eina vienas pas
kui kitų liauji keliautojų bū-' apsigin
klavę kirstuvais Jr virvėmis; kitų rytų 
iš kulnu kaimelių jau kreipiami žiūronai 
į sniego viršūnes, kame štai — ma
ži kaip musės — turi išlysti drąsūs ke
liauto, įai, jeigu tik jie neguli kur nors gi
lioje, sniego apneštoje, bedugnėje, arba 
neprislėgti nusileiduaios sniego srovės. ’

Žinoma, būna beprotiškai drąsūs kų* 
spiuiai, be reikalingų atsargos priemonių, 
esant nepalankiam orui ir nepakankamam 
vadovų skaičiui, bet būna ir nenumatyti 
nelaimingi atsitikimai <(<»l staigios oro per 
mainos, šalčio, fnjego audrų, ' išokių jnu- 
griuvimų. Tačiun, turint galvoje daag 
tūkstančių kasm<4ijiių kopimų reikia pri
sipažinti, kad tas malonumas fmpuvojin-

natūra

santarvininkus, kad ji yra mis jėgomis rengtis pozity 
įumų židinys ir kad jos,gin- viais Bažnyčios ir Tautos dar
ais dar kompromituoja taikų, 
'aris” pažymi, kad Lenkijoje 
ris painesnė ir kad tų padėtį 
rrisiekęs sąmokslininkas mar-

įgo” redaktorius dr. K. Pakš- 
ietuvos universiteto, filosofijos 
taordinariniu profesorium. Iki

d-ocentu.

buliukais. Nariai yra tikrieji, 
filisteriai ir garbės nariai. Ti
kraisiais nariais gali būti lie
tuviai katalikai Akademijos 
studentai-ės ir laisvieji klau
sytojai, prisiekę korporacijos 
vėliavai, sutinku su korpora
cijos tikslais, įstatais ir išbu
vę ne mažiau kaip vienų se
mestrų jaunuoju nariu. Na

didesnls žūstančių vienu laiku aukų 
skaičius verčia rimčiau susimąstyti, ne
gu atskiri nelaimingi atsitikimai.

Kuip ten bebūtų, bet, remdamiesi sa-

šiandie pasiekti kiek galima aukštesnis kvynė 
nakvynės punktas, kad rytoj turėtume vi- žmoni 
sų dienų sųvo žinioje. Iš pradžios kelias į kalną 
eina staigiu takeliu; paskui pakliuvome į Į pasto

tose, kame nebėra ir čia, kad nenuobodžiauti, reikia turėti 
gerų išteklių linksmumo ir jumoro, jeigu 
nenori imtis kortų, kurių visuomet yra

vo patylimu ir turėdami galvoje tai, kad malonių žalių lygumų, su šen ir ten iš- I pinti
kopimų skaičius kiekvienais metais • di
dėja, mes galime drąsiai tvirtinti, kad iš 
visų kūno lavinimų kopimas į kalnų vir
šūnes teikia didžiausių malonumų, sujung
tų su nepaprastu, aukštu dvasios pakili
mu.

Pakviesime skaitytojų sekti paskui 
mus vienoje iš tokių ekskursijų.

Ryto oras grynas. Aukštai skraido 
kregždAhs. BaJtos kalnų viršūnės žiūri že- 
myns į žalių lygumų, kame, prie dundančio 
upelio, ramiai glaudžiasi kaimiškų lūšne
lių eilės. Mes apsirūpiuome patikimu va
dovu ir visais reikalingais įrankiais. Pa
togiausia eiti trims. Dviese galima įsidrą
sinti tik tuomet, kai arti yra pagalbos. 
Valgio ištekliai dvįem dk^nom sudėti pa
dalinti lygiai tarpe keleivių. Dar kartų 
viakas apžiūrėta: ar paimtos reikalingus 
virvės, kirstuvas, akiniai ir uždangos gal-

gesnis už bet kukį kitų kūno lavinimų: vai, kurpės su vinimis, vaškinės ar lajinės 
plaukįojimų, jojinėjimų ir 4. t.,, it tiktai žvakės; o paskui j kelionę! Reikią dar

I

mėtytomis Alpių lūšnelėmis. Gyventojai 1 
daugiausia kalnuose, ir namai stovi tušti. 
Pasikėlę dar aukščiau mes jau Alpėse, ap
supti besiganančių bandų. Metų laikas 
dar ankstybas; Alpių flora pirmame žydė
jime. Lūšnelėje mus sutinka pažįstami iš 
pirmųjų ekskursijų veidai. Pieno gurkš
nis, sūrio kąsnis priimami su noru. Paskui 
trumpų kelių šeimininkai palydi mus iki 
kito pasikėlimo, ir mes pasiekiame kraš
tutines, laikinai gyvenamas vietas, esan
čias jau ledynų srityje. Tarp tuščių lūš
nelių mes be sunkumo atidarome vienas 
duris ir pakliūvame į patalpų keleiviams, 
kurios visas turtas sudėtas iš skobnies, 
suoliuko, guolio iš šieno ir krosnies, su 
pakankamu malkų kiekiu. Visa tai visai 
patenkina mūsų mažų, linksniai nusitei
kusių draugijų, o maudymasis artimiau
siame ežere dar padidina puikių dvasios 
nuotaikų.

Bet daug nejiatogian pasidaroma na-

apstm- 
kyšuli 
gunii- 
glaii'i

b1
drovi
patai
sutilf

kos.
•nejtfJ
lavn-

bu'1

;lll

arba. kame nėra 
Isyta kalia utojams (

|la iš anksto pasini- j tose lūšnelės^. Bet ir tokie netikėti sulai- 
lui, išsirinkti vietų, Rymai gali būti jjriežastis nemažo malo- 

lokiu nors uolos iš- į numo. Po įvykusios sniego audros gulėti 
iktį jx) atviru dan- { prie durų, kol netaip reikalingi rūbai

Įčiau ir labiau pri>i- 
dto.

vietose Alpių ben- 
Lisytos ki liųutojams 

įlyginamai, patogiai 
įi dviejų dešimčių, o 
se vietose iki trijų 

►se patalpose netrūks- 
nei įrankių malkų

Irų vandeniui. Platūs 
(visų užpakalinę lūš- 
akankuuiu kiekiu šie 

prie ledynų iliuzi
jai gerui, jeigu tiktai 
išėjusi audra ar pavė
dų turistų, kurie ima- 

ranuunu ruošti savo

inkus oras užtraukia 
Ltuose neribotam laikui

džiūsta ant stogo, ir sekti greitai lekian
čių debesų keistus pavidalus, kol pasiro
dys grynas žydras dangus, —• tai priklau
so prie skaičiaus didžiausių malopumų, 
kurie .pergyvenami amžinų ąniegų srity
je.

Pirmas reikalas išėjius iš nakvynės 
yra kopimas ledynu; paprastai leidžia
masi į kelionę anksti rytų, arba po vi
durnakčio. Akmenuotas takelis silpnai 
nušviečiamas mėnulio ar žiburio blausia 
šviesu. Ledynas toje aukštumoje daugiau
siai padengtas sniegu, ir apibarstytus juo 
plyšius gali atskirti skirtingas sniego 
spalvas tiktai (patyrusi akis. Galų vir
vės, apimančios krūtinę ir 'pritaisytos ant 
kairiojo šono, keleivįs laiko kairia ranka.

(Bus daugiau)



TAUTy SĄJUNGA PRIEŠ MERGI,
DRAUGAS
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riai, baigę klausyti Akademi
jos kursų, laikomi filisteriais, 
kurie visų laikų palaiko arti
mus santykius su korporacija.
Jos kepurė su sidabrinės spal- *nion*M teisių gy 
vos monograma “Ak” ir peri 
petį dėvima vidury žalios, iš nu
šonų baltos, kraštuos raudo -teisių niekinimu nicigunių
nos spalvos, juosta. Juostos Prekyba. Del to lautų Sųjun
nedėvi jaunieji nariai. > &a globodama visas žmogaus

Tai svarbiosios Stud. At-kų teises nuo pat pradžios labai
Korporacijos, Be jų yra dar ‘tomisi ir daro atitinkamu* ,roinj-»( *•
ir smulkesnių, nesenai įsteigtų *y#’us kai dėl mergaičių pic- merg*^
ar steigiamų korporacijų bei i kybos. „J1-
tarpkorporatyvinių sąjungų.' ^ar nt tautų Sųjun- ,<ui
Puikiai gvvuoia ir veikia S* penkių ž",unių ... tll

ištirtu sukčius, tu

ubus; jeiAukščiausioji visų šalin u"
ninio instanci 'I*1*1 - 

šiliukuju negali nesusidurti SU vi>

brutališkiausiu žmogau-< tai

1 I>ad<i
kė

žūsti- tą v 
. Ta u t i.i Sų.ir 

Organiza 
visos valst 

uoksniai.

Iii-

is žinotų Į
tfyvuojų ir veikia *u ..........

Stud. A't-Rų Kučliaristininkų komisijų, kad geriau .n..... -a
mergaičių prekybos judėjimų uiza< ijo>
mūsų laikuose. Iki šiol išrin- *’a aitimiau

to. sugautų 
. . 'l<

keikimo, liet jau ir iš to ma- j r*noso kraštuose ir surinko 1 
tyt, kokias plačias sritis yra : *^auS medžiagos apie brutali*- j I vi
apėmę ateitininkai akademi- Į kiaušį prasižengimų. Komisija ‘ z 1 į 
niam veikime ir kokie gražūs Į teleido jau net du veikalu šiuo

kausimu. Veikalai labai rim- i »• & &p-a
ti ir turi daug įrodančios me-i Rytuose busi^ 
džiagos. Tautų Sąjunga savo voti ir ginti 
veikaluose griežtai atmeta valstybėse pe, ■ 
nuomonę, kad mergaičių pre- si vergija ir t 
kybą esanti tik avantiūristų ir ir būsiu labai 
avantiūrisčių užsimojimai, ir ti šį biaurų p > 
dar klaidingesnė nuomonė yra to, T. S. išsiui|nJ 
tų, kurie į mergaičių preky- ii' visoms Azi.

sekcija.
Čia daviau tik mažų. skeletų 

tų korporacijų santvarkos beimtoji komisija tyrinėjo įvai-

yra jų tikslai. Vėliau pasis
tengsiu arčiau supažindinti 
Gerbiamuosius “Draugo” skaį 
tytojus su vienos ar kitos kor
poracijos veikimu.

Žurnalistų, susirinkimas.

KAUKAS. Stud. At-kų “Vy 
tauto” kliubo žurnalistų bū
relio iniciatyva gruodžio mėn. 
7 d. buvo sušauktas visų stu
dentų ateitininkų žurnalistų 
susirinkimas, bendras pasita
rimas. P. Keiiuotis laikė įžan-

nl
bų visai netiki ir mano, kad stybėms. Sian,(|jJ 
mergaičių prekyba tai tik sija, Egiptas 
mūsų laikais užsilikusi legen-j ateity kovoti ln< 
da apie kadaise buvusias bal- teisių biaurų 
tusias verges. Tautų Sąjungos Į Jau dabar Trd
komisija aiškiai įrodo, kad lakia turi Įsteigus,jį

ginę paskaitą apie reikalą ka- bai Bsiplatilu|si ir kad „te,-,, ir v!iie
talikiškos žurnalistų organiza
cijos. Po to ėjo diskusijos ir 
pagaliau nutarta visus stud. 
ateitininkų draugovių žurna
listų būrelius sujungti Į vieną 
žurnalistų sųjungų. Išrinktas 
laikinis komitetas, valdyba iš 
5 narių, kurie prirtioš"tai *ųjUn 
gai įstatus ir nustatys jos 
veikimo kryptį, fti sųjunga 
bus pradžia būsimos ateity ga
lingos Lietuvos katalikų žur
nalistų organizacijos.

gaitės tikrai patenka Į tokiu iri uostuose ir į 
beširdžių sukčių rankas. Tie nuošė daboja ii |J 
sukčiai slapstosi įvairiais var kas negalėtų a; 
dais: laivų agentais, išeivių [čių. Austrijoj, tij 
globėjais, darbo biržų valdi- kitur studentai ■§ j 
ninkais ar kitais, su kuriais ras draugijas -r 
emigrantės turi daug reikalų.
Patekusios į tokių beširdžių 
rankas dažnai amžinai žūsta.

Veikaluose nurodoma, kad 
mergaičių pirkliai dirba labai
organizuotai. Jų skyriai ir a- i beširdžių 
gentūros yra visuose miestuo 
se. Kartais net labai aukšti 
valdininkai ir ūžimų aukštas 
vietas priklauso prie mergai
čių pirklių. T. S. net aiškiai 
pasako, kad tokių žmonių dau
giausia esama darbo biržoje. ' Visos 

Pagaliau T. S. kviečia, vi-Į vaistytu 
sus Į kovų prieš

Tokiu budu ir tolesniai ne j Kai-kas sako, kad šalies 
tik Britanijos, bet ir kitų' gyventojai esą labai neatsai-

metus atsieinanti 1,250,000 
dol. Taip sakoma oficialiai.
Bet neoficialiai gal tos išlai
dos yra keleriopai didesnės.

Europos valstybėms tos išjse. 
senovės užsi likusios slapto
sios tarnybos taip įkiro, kad 
imta ieškoti priemonių kaip! 
jų atsikračius. Tečiaus nei i 
viena valstybė ligšiol nedrįs-j 
ta pati pirmutinė tų savo tar
nybų išgriauti. Jei jų nors 
viena duotų pradžių, tada ir 

i kitos paskui anų sektų.
Buvo spėjama,

v'ulstybių politiniai agentai 
bus išlaikomi svetimose šaly-

gus, dėlto pisitaiko daug ne
laimių, kokių butų galima iš-

— Paneša ponui kapitonui, 
jog mūsų daktaras įpuolė į sa
vo aptiekų ir prigėrė.

Abstinentų susirinkimas.

12 d. gruodžio mėn. 7 vai. 
vak. Didžiuose Universiteto 
rūmuose Stud. At-kų Korpora
cija padarė sus-mų. Jo Kksc. 
vysk. prof. M. Reinys laikė 
Įdomių paskaitų: “Abstinento 
taktika ’ ’.

visiems sukčiai, aį 
kams. Manau it 
je vertėtų stropioj 
nė viena šiais k iš| 
jaučių lietuvaičiai 

sukčius 
Jnliusiai

SLAPTOSIOS Tl 
TARNY

didžios^
svetm

mergaičių į išlaiko savo slaų 
Gerb. prelegentas Į prekybų. Nesenai naujai per-; bas — politinius 

savo turiningoj ir įdomioj pa-i tvarkė komisijų ir įsteigė i agentai eina šnip’e| 
skaitoj teoriškai ir praktiškai j svarbių organizacijų, kurios Jie užsiima . sveti
nušvietė takto reikalingumų 
ir svarbų žmonių gyvenime, o 
ypačiai abstinentų veikime,

tikslas — kovoti prieš šį bru-į pelitinės padėties‘iu 
tališkiausį žmogaus teisių nie- ir apie susektus'k’ 
kinimų. Organizacija turi jau'dalykus savo vy' 

kurie dažnai patenka tokiose įsteigusi daug skyrių ir a- 'praneša, 
gyvenimo sąlygose, kur yra gentūrų įvairiuose miestuose. Tų politinių sl.?-0 
labai jiems neaišku, kaip pa- Dabar ruošiasi išleisti svar- kiek žinoma, visai 
sielgti, kad nenusižengtų savo bias taisykles, kurių turės lai

pi 9
sose šalyse daug 

kvtis visos į Tautų Sųjungų Britanija. Jų išlaf1 
įeinančios valstybės. Organiza tani jos valdžia iš

abstinencijos principams ir ne 
sudarytų kitiems nesmagumų.
Be to, gerb. prelegentas nuro- 1 n.Hmm,.. ,uir,,:.r
dė viena kitų praktišką pata- stybes, kad jos uoliai sektų | Oficialiai paduoda"^ 
rimų, kaip abstinentas įvai- mergaičių pirklius irkitus su-Išluptoji tarnyba |J 
riais momentais galėtų išveng
ti tų nemalonumų.

Be paskaitos susirinkime 
dar tartasi abstinentų įstatų 
keitimo klausimu ir kitais 
reikalais. Susirinkimas buvo 
gyvas ir įdomus.

Gražus šiltas rudenėlis.’ 1 I♦
Šiemet iš tikro puikus, il- 

jr-gas ir šiltas ruduo. Jau ne
trukus ateis ir Kalėdos, o . 
sniego dar nėra. Kad ir pasni-; 
go truputį porų sykių, bet 
sniegas tučtuojau nutiqx>. Tik 
ūkininkai bėdavoja, kad 
2iemkenč.iai javai perželo ir 
fupns.

Laimutis.

rtjBBY
OH, 8O<? G&AU’POP 
’THlS Is SW€ll CHOClE-Ttee crbam- eouLD

| HAVE ANOTrtER, DtSU?
VVE ONLV HAD TU(2EE, j n n 
PtEASE, GGAN'POP?^7 

T

Milžiniški karalių turtai kapi
nėse.

Kinijoj nesenai įvyko api
plėšimas Kaunu valdovų ka
pinių. Mat, kinai laidodami 
savo karalius, jiems į kaistus 
prideda įvairiausių brangeny
bių. Iš karalienės Su — Cbsi 
kapo jiavogta brangenybių 
dviejų milijardų (2,000,000,- 
(XM)) litų sumai. Taip pat api
plėšti ir kiti kinų valdovų ka
pai.

vengti. Už tą savo neatsargu
mą jie turi brangiai mokėti. 
Nes Ih* to ateitis turėtų pasi
likti didžiai tamsi.

---------- | Aplraiidos kompanijos (beri
Jungtinių Valsty- d rovės) kai-kuriais atvejais 

nusistatymas ima aukštas premijas ir pa
daro didelius pinigus.

Šioj šaly retai pasitaiko 
žmonių, kurie iš mažens vienur 
ar kitur nebūtų apdrausti. 
Kitaip ir būt negali.

PIRMOJE VIETOJE AP 
SAUGA.

Amerikos
bių’ gyventojų 
pirmoje vietoje apdrausti at
eitį. Kitais žodžiais tarus —
apsaugoti rytojų. Tuo tikslu 

kad įsiga-jšios šalies žmonės no vien 
vusi valdžion Britanijos darlio | apdraudžia savo gyvastis, bet
partija imsiantis iniciatyvos 
savo slaptąją tarnybą panai
kinti. Kitos valstybės su su
sidomėjimu lo laukė.

savo namus, baldus ir viską, 
kas tik yra bendra su žmo
gaus gyvenimu.

Apskaičiuojama, kad 193(1
lnt apsivilta. Darbo parti-1 metais šios apdraudos suma

[jos valdžia tomis dienomis 
Įparlamente pranešė, kad ji 

įepanaikvsianti slaptosios tar
lybos.

sieksianti 100 bilionų dolerių. 
Už tą apdraudą premijomis 
kompanijoms bus išmokėta 

'virš pusė biliono dolerių.

Garlaivio daktaras, kurs 
jurininkus* gydė vien tiktai 
vandeniu, kartų įpuolė į jurą 
ir prigėrė. Jurininkas, kurs 
tuo tarpu buvo sargyboje, pra 
nešė apie tai laivo kapitonui 
šiais žodžiais:

— Pasakysiu naujienų: va
kar tapau tėvu.

— Sveikinu. Bet ko sulau
kei! Sūnaus?

Ne.
Tai dukters, 

j — O iš kur tu žinai?

.•ril

* •
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DRAUGAS P

JAVOS UGNIAKALNIS VEIKIA.

Atvaizdo parodoma milžiniškas Bronio ugniakalnis, Ja
voje, pradėjęs smarkiai veikti. Išmesti iš kraterio (pelenai den- 
gia žemę per 75 myilas aplinkui

kinti ir nutarė nepasiduoti tParką lankėsi Kalėdų Diedu- 
“ Kanados Lietuviui”. Dabar įkas su dovanomis. Bet žymiau 
komunistai landžioju po na- Įsia dovana pateko pp. Balan
oms siūlydami šėrus pirkti dums. .Jiems padovanota sū
dei išleidimo savo laikraščio—
komunistinio. Sako, apie Nau
jus Metus gims Toronte ko
munistinis laikraštis, tik ne-!

nūs.
Melrosparkietis.

žinia, ką jisai pirmiausia pur
vins, ar visus bendrai ar pa-Į
sirinks šaką. Teks pamatyti.

Biznieriai.
Toronto lietuviai imasi pa-

CICERO, ILL.

Yra rengiama ’ 
laikas da nepm ’

P. Sriubienė'
mu, 2 kuopa u. . ,

a, , lurba-
\O prie Motei'!

. , •...vagos Apskričio,,
sistengta kuodi i 

.. tduoti seriją. J. 
pelnas skirian 
kambario Šv. igir

LIETUVIAI AMERIKOJE
i
L x Šv. Jono Kr. Pašelpos drau-!je gimusį ir atvykusį iš Lie 
i gija ruošia metinį vakarą, 4 ! tuvos jaunimą, ir dirbti kilnų 
L-d. sausio, 1930, kur artistų _ darbą Dievui, tėvynei ir jauniF g

TORONTO, KANADA.
Iš Lietuviu gyvenimo.

grupę sudarys gražus jauni
mo būrelis.

Vaidins dvi komedijėli po

jaunimui rašytis į katalikišką 
draugiją “ŠVytu-jaunimo

rvs ”, kurio tikslas yra
jungti vienon šeinion Kanado-

mo
rp

abui.
Tad, visi į darbą!

Pirmadienis, Gruod. 30, 1029 

komi visos kuopos vei- kinti šia knyga. Tą knygą puo-

n ulėje.
I .Moterą Su

cio susuinkinii!^^— 
kančios delega . -į 
nė, M. Vaičiui

I nusilpsta.
Ilgus visus kuopos rei-

Beita prie valdybos rin 
iRezultutai: — Dv. va-

kun. 11. Vaičiūnas,
M. Vaičiūnienė, pirm. 

fcja — O. Reikauskienė, 
št. — B. Pat ubinsk ienė, 

įšt. — S. Viličkait-ė, ižd.
Česienė, ižd. glob. — 

i>lmsonienė ir E. Vasi-

Iš Sąjungiečiu Veikimo.
Moterą Są-gos 2 kuopos 

priešmetinis susirinkimas Įvy
ko gruodžio S d., 1929, Šv,

maži ir biznio, jei ne šiokio tai Antano mokyklos kambaryj, 
tokio. Vienas kontraktorius p. Nariu atsilankė gana skait- Į.įen,-., o yaJ1 
V. Danielius turi medžio dirb- ’ lingai, užtai daug kas ir nu-;^j|iaUskienė, 
tuvėlę, kurioj ir keli lietuviai
dirba. Girtina, kad savas sa
viems teikia darbo. Garbė mu
ms p. Danielių turėti savo 
tarpe. Toliau yra trys lietu
viškos skutyklos, 2 restoranai,
3 krautuvės, grosernės.

Vargo vaikas.

tariu.
Išklausius ligonių raporto, 

paaiškėjo, kad narė Lukaus- 
kienė po operacijos yra žymiai. Vtiičkuiien^, l.J 

O. Samsonai ti

uenė, tvarkdarė
(Tąsa 5 pusi.)

— L.

ĮNEŠIMAS visiems
'ir O. Rašiusiu> ‘ 

į komisiją
pos finansų t

pagerėjusi ir dabar randasi 
savo namuose.

Nutarta rengti valgių viri
nio kursus. Pirmas kursų va
karas jvyks ketvirtadienio va- ‘

ninpii" RAflV Ei i kaią, Sausio 2 d., 1930, pai
JSJSfc rAIlKj tLL svetainėj, taigi ir toliau tęsis j svarbių priežiU|

_________ Įkas ketvirtadienį ir toj pa- (džiamos. Lan
eioj svetainėj. Kursų vedėjos Į111'.1 >’ra butiit S

įėjo
ienė

Nutarta, 
sios narės į t jJ 
arba į susii 
bus šaukiami|

įonė po Europą ir Įspū
džiai.

lyga išleista gerb. kun.
Vaitukaičio. Tą knygą 

jelis įsigijo ir labai paten-

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 
Chicagos, bet ir toliau. Taigi 
paskutinė proga, nelaukit il
giau, gal pritruks. Da per Si
tus du mėnesiu yra užtikrinta, 
o toliau nežinia. Knygos kai
na $1.50. Knygų randasi
“Draugo” knygyne:
2334 So. Oakley Ave. Chicago 

Gudų Knygyne,
901 West 33 St.

irba pas pati autorių.
Rev. P. Vaitukaitis,

2745 W. 44 St. Chicago, III. 
Pinigus siųskite Čekiais ar

NAUJOS DAINOS
lUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS
Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c 
Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c 
Ko liūdi mergužėlė?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c 

^Aukštas krčantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c
Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ........................ 30c
Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............. 30c
Oi, žalia, žalia-Augau pas močiutę, (Chorui) ............. 30c
Ant ežero krantelio-Atvažiuo ja piršlys (Chorui) .. 30c 
Oi, tu dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui) ......... 30c
Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ................. 30c
Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ............. 30c
Vai augom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30c

0. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c 
Daugiau perkante duodame nuošimtį.

Reikalaukite tuojau

Iš mūsų padanges.
Negalima nutylėti nepuru- 

jšius apie Melrose Parko lie- 
! tuvių Šv. Teresės bažnytinį 
chorą, vedamą gabios jaunos 
vargonininkės p-lės Ramoniū- 
tės, kuris per Kalėdas labai 
gražiai giedojo šv. Mišias, net 
svetimtaučiai gėrėjosi. Sako, 
niekad netikėjom, kad lietu
viai, neturėdami savo parapi
jos ir lietuvio kunigo, taip su
siorganizuotu ir vienybėj dirb 
tų. Tik gaila, kad ne visas 
jaunimas da priklauso. Lai 
kas tėvams paraginti savo vai 
kus prisirašyti prie choro ir 
taip-gi laikas būtų Melrose 
Parko lietuviams katalikams 
pasirūpinti įsigyti nuosavą
bažnyčią. Nors yra sutvertas 
bažnytinis lomias, ir daug

ponios K. Vasiliauskienė ir j nuėjus nieko
M. Gerdžiunienė. Visos sąjun- i

i
gietės širdingai kviečiamos Į 
atsilankyti ir kitos, kurios 
norėtumėte pasimokyti.

1930 METAIS
JAUNIMAS STATO GYVĄ

PAMINKLĄ VYTAUTUI
DIDŽIAJAM UŽSIPRE

NUMERUODAMAS. i

“PAVASARI”V
“Pavasaris” jaunuolį 

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

i z-

Parapijos stovis
Klebonui K. Baronui užė-pra Pas^a(a .iuyių aukoti, bet 

kai”. Toliau seks linksma llia* Toronto lietuvių parapiją, inu^a (lalis taistesejo 
programa, šokiai, žaidimai, V(‘l viskas eina savo vėžėmis
skrajojantis paštas ir t. t.

vieno veiksmo: “Choro organi’ 
žavimas” ir “Du broliai žuli-

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

“Pavasaris” tekainuoja 5 
po Melrose llit. Kaunas, p. d. 88.

Žmonių prisirenka j pamaldas 
nemažai. Sekmadieniais vau 

i kams laikoma katekizmas, pas 
linksma vakarėli. I kui vai. p. p. būna ražan-

Taip pat šios draugijos me-'('*U!S palaiminimas Šv. Sakra- 
tinis susirinkimas bus 5 d.' mentu.
sausio, parapijos svetainėje,! Dieve padėk naujam klebo- { 
2 vai. p. p. Pageidautina, kad 11 ui darbuotis, parapijonams j 
kiekvienas narys atsilankvtu, ’ Uždėję gyventi ir su klebonu 
nes bus svarbus susirinkimas, kartu dirbti bendromis jėgo- 
valdybos rinkimai ir kitą ko-' 1His lietuvių labui, 
misijų. Be to gera proga bus

Patartina kiekvienam koloni
jos lietuviui atsilankyti

Darbai.

Žiemai užėjus darbai susto
jo. Darbininkus paleido nuo į 
statybos gelžkelių, ūkių ir ki- ‘ 
tą lauką darbų. Be to daug ; 
Įvairiu dirbtuvių sustojo, ar- ■' 
ba sumažino darbininkų skai-j 
čiu. Bedarbių daug, o tam’ 
skaičiuj nemažai ir lietuvių. 
Dauguma važiuoja j mišku-;, i 
bet ir ten pilna ir visi negali Į 
gauti darbo. Kuris ir gauna 
tai sąlygos yra sunkios, ma
žas atlyginimas, o dirbti rei
kia sunkiai. Žodžiu, bedarbė} 
nemaža visoje Kanadoje. t

Orai

Žiemą oras nepastovus; vie
ną dieną sninga, kitą šąlu, tie

Prieš Kalėdas

LIETUVIŲ VALANDA
US NEDELDIENĮ

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

Nuo 1 iki 2 po pietų

Iš Stoties
W. H. F. C. 14*20 Kilocycles

Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite 
Šiuos Programus Rengia

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

Telefonas Boulevard 4705 . .

minėtą dieną įstoti į pašelpos 
draugiją, nes per metinį su
sirinkimą yra paliuosuota įs
tojimo mokestis, vien reikės 
mokėti mėnesinė ir už kons
tituciją.

Tad, broliai lietuviai, stoki
te į savo broliu eiles, kur vi
sada kiekvienas narys pasiry
žęs paduoti brolišką ranką ar 
nelaimėje ar kitam gyveninio 
dalyke.

Jaunimo susirinkimas.

Katalikų jaunimo kuopos 
“Švyturio” susirinkimas įvy
ko 29 d. gruodžio.

Toronto jaunime, sukruske 
prie savo idealų, kilkies is 
miego ir neškie savo kolonijo
je gražų sugyvenimą. Kelkime čią dieną lija, ketvirtą vėl 
apšvietus vėliavą. Nors prie-1kokia JituŠa krinta ir taip mai
šai šmeižia, stuto pinkles kiek šosi. š-jeiet žiema šallesnė, ne
vienam katalikui, ypač dar-įgu pereitais metais, 
buotojui, del ko nemaža ten-1 liaujas laikraštis, 
ka nukentėti, bet viskas bus į Toronte išėjo tautinių pa-' 
veltui, jeigu mes visi iš vien žiūriu laikraštis “Kanados! 
stosime vienoje eilėje. Lietu- Lietuvis”, mėnesinis, kuriuo; 
viai, tautiečiai, tat patarkit lietuviški komunistai nepaten-

Kaising tho Family- Some pcopip could coiti t rui i'vo’h T. .. ------CH ( <UU PuBuf.-- .........
o SmP MOUJ our'J

sium eoous.-so>JfKfc ui - o*
! i'i-u vjt ic-j u-------- f.lVt-O*

©
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PILNAS 
$5.00 TU

8 p b c iit 
Taigi nen U; i 

pas tikrų apec 
nepatyrėlį. Tiki 
ba profesoriui 
Jums kenkia, i 
pasakys pats. 
navimo. Jus t 
pinigus. Daun 
negalėjo pagė 
jie neturi reikti 
rady m ui žmtf 

Mano Kadis j 
X-Kay Roecu 
si Skali bakte- 
vimas krauje 
tikras negeroj 
imsiu Jus gyl 
lr gyvumas 
buvo pirmial 
ligų skilvio. >| 
kraujo, nevv. 
mo. kirminų? į 
pnų plaučių. I 
klų užslsec 
Chronišką t 
net gabiam ' 
acatldėlloklt> 

DB. J.
8P> 

Inėjln*
«• W. JAC’ 

Arti* 
Ofiso Valau 
1 po pietų. 

Nedėliomli1

‘ DRAUGAS’ PUB. CO.
[2334 S. Oakley Avenue, Chicago, Illinois

Žiūrėk-
gautini
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Išėjo Iš Spaudos Nauja

‘KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS’
— Parašė —

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

sinės tobulybės. Knyga paskirstyta į tris dalis. 1. 
Apie Tobulybę, 2. Apie dvasios vadovybę, 3. Apie 
bendrąsias priemones tobulėti.

Pirmoje knygos dalyje sužinosite daug naujų 
dalykų apie dvasinį gyvenimą, dorovinę dvasią, 
sielos takus etc. Antroje dalyje rasite apie žmo
gaus būdą, temperamentus, pašaukimus etc. Tre
čioje dalyje yra nurodyta dvylika tobulinimosi 
priemonių.

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

Rašykite:

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Ave.

Chicago, III.
—.... B
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h na (tiems, Gruod. 3(1, 1929

AMERIKOJE CHICAGO J

CICERO, ILL.

(Tąsa nuo 4 puai.) 
[ičkienė. Atstovė j Federa-

LINKSMA NAUJIENA IŠ 
LIETUVOS.

WEST SIDE NAU
1.1

X 27 gruodžio va
Gruodžio 13 d. vakare pp. iros Vaitu alumnieč14 

ir labdarius —> Ą. .Johu- AJeliunų namuose p. J. K. Mi-|jėlė turėjo savo ant?’
lene.

valdybą pateko darbščios 
todėl manoj na daug 

nuveikta ateinančiais me-

Rašt.

iT PUIUMM, «L
Trumpos Žinelės.

Jruodžio 22 d., parapijos 
aje įvyko nepaprastai šau- 

vakarėlis su puikiausia
Igrama, kurią išpildė “Vy- 

Įįito Teatralis Kliubas” iš 
kicugos, vadovaujant artis-

lius demonstravo įdomiausius 
•pereitą vaaarą nuimtus paveik 
sius JAetuvoj.

Pažiūrėti tu paveikslu susi
rinko daug inteligentų, redak

torių ir šiaip visuomenės 
darbuotojų.

Paveikslų p. Milius turi 
virš 14,000 pėdų, apie 4 va
landas ima laiko parodyti.

Paveikslai įdomus ir pa- 
traukianti. Nors kelis kartus 
juos matytum, vis bus perma- 
ža.

J. K. Milius pereitą pavasa
rį nuvažiavo į Lietuvų, kaipo 
besikurinčios filmų ir impor- j 
tuotojų bendrovės niviiedže-

kimą, kuriame atsi 
čių 24 kp. pirminii 
pakviesti šią naują 
susijungti su Yyoii 
tos vienybės naudi) 
geriaus atjaustų pu 
vauti 2 sausio Vy 

i susirinkime. Pasiuį 
t imtas ir nutarta 3 
vo susirinkime šį 
galutinai išgvildeni 

< Ryt Aušros

h

•Qi

mi

čioje vakare 7:30 v 
gos Dievui padėko> 
už sutt iktas mum>
siuose metuose

*111.1

“Te Dėmu” ir bus į 
X Ryt po vakarįp. Kareivai. Programa su

ėjo iš vaidinimo, dainų iri •» , • (. ..... ...laino tris* Už tat ir valdžia dll dl)W/ 'aL All>U
sudarė jam labai palankias "u^ain,‘.iL‘ Apaštalu 
aplinkybes, kviesdama į kiek- dof> '),‘J^jos komisu
vienas didesnes iškilmes, o jų Metų

baigs

įnologų. Vaidinimas, 
visa programa išpildyta 

>ai gerai. Publikos buvo be
Lik pilna svetainė.
'•Mes, įvestpullmaniečiai, svei 

nue nauja kliubą ir'artis- 
lg už gražų pasirodymą. Ki- 

kartą kaip atvažiuosite, pu- 
Įikos bus kupina salė.

f Westpullmaniečiai Šv. Kalc
is minėjo gražiai. Rytmety- 

per visas šv. Mišias žlno-

: būta labai daug, pav.
93d

karino- vak“,'«- kuris 
! vai.menės paradas, pėstininkai, 

kavalerija, artilerija ir orlai- 
vinkija labai gražiai nufil
muotos. Taip-gi pradinių ir 
aukštųjų mokyklų mokiniai Mūsų krašto arklių
uniformose labai gražiai atro- centimetrų 
do. Be to, daug didesnių mie
stų, miestelių ir ūkių p. Mi-

Azijos girinis ai^ 
ga iki 130 centimetgei

trumpiausią vaij 
nas Kinijos mie>ait 
“U.”.buvo pilna bažnyčia. Vi- liu6 turi

Dvi ypač vietos, kurias, 
i odos, imtum ir girdi priglau- gjęj^j'pYKITE IRT 

pagelbą- atvyko gerb.'^um l»ie ligonių ir įvalidų MĖNESIN,3j

. parapija atliko išpažintį ir 
lėmė Šv. Komunijų. Klebo-
H i
m. Karalius. Triusu gerb. 
sėlių Kazimieriečių, “Betle- 

is” ir altoriai papuošta ar- 
sliškai. *•** • ‘ • •« • *~t
W. Teresės skaitlingas cho- 
p, kuriam vadovauja p. V. 
Medonis, labai gražiai gie- 

|o kalėdines giesmes. Be to, 
stpullmaniečiai- Kalėdų 

fnoje savo parapijos reika
le sudėjo aukų $621.00. 
ralio! West Pullmanas.

Rap.

SPORTAS
CHERRY BOOSTERS POC

KET BILLIARDS.

The boys are on tlieir way 
in the Cherry Boosters pocket 
hilliard league for individual 
meinbers of the elub. The on- 
]y -ckange is that Gus Petkus

tėvo krutinės, su trimis tuk 
stančiais užtarnautų medalių, 
kuriuos sudaro Kryžiai, koply 
tėlė^,>m;įtžy.čiaiI kryžiukai, laz
dos ir kriukiai. Tas stebu-, 
klingas kryžių kalnas l andas j 
ant Šiaulių vieškelio, tarp j 
Domantų ir Jurgaičių. Jis tuk rių straipsnių iš į’11 
stančius nelaimingų ir ligo-1 slo sričių, supažinihv 
nių išgydė. Aš kaikuriuos at-į tojus su naujaisii^ 
sitikimuos galėčiau paliudyti. Į laimėjimais ir išr:^ 
Pamatykite jį visi. į “Sargyba” pia r

Lietuvos sportas. t sveikatos klausimi1* 
Lietuvos sportas buvo vie- kaip apsisaugoti F 

nas iš įdomiausių. Tai da nie- ligų. kaip pačiam šJS 
kur nematytas, ką mes visi sigydyti pailginti 111 
pripažinom. Begalo stebėjomės “Sargyba” kove 1 
Lietuvos jaunikaičių ir mer- riomis dvasios nė11 
gaičių sumaningumu, vikru-' gyvenimo nenorai?11^ 
mu ir lankstumu. Patartina, • a. bedievybe, 
kad visi L. V. ir šiaip spor
to organizacijų nariai, ypatin
gai sporto instruktoriai pa-

BLAIVYBĖS IR: 
TOS LAIK1

“SaTgV
“Sargyba” duodpd

■Affr-
tvirkimu ir t. t. 

“Sargyboje”
randa įvairių žiniėP

sistengtų tuos paveikslus pa- gų iš mokslo, mer 
matyti. Gal ir čia, Amerikoj, 
galima būtų ką nors panašaus

liti

went to tliird wliile Baran I įyykįntj, ięas įr.gį pakeltų lie- 
dropped, to fourth place. Ka-|Įavjų vardą, o mūsų jaunimas 
Vai lošt one game to Baran gautų didelį kreditų nuo sve- 
and Baran and Gus Petkus timtaučių.
wwi ©ne each from Cherry 
while Clierry inereased lūs

Lai nelieka nei vieno lietu
vio, kuris p. Miliaus paveiks-

vins to seven Baran having Iy nepamatytų. Tai pigiausia

ir visuomenes gyv 
“Sargybos” kai 01

6 lit., pusei metų 11 
numeris 15c. L’žsi 'v 
bai brangiau.
Metiniams skaityk 

da priedų “Laii 
dorių* ir loterijos ,l-

most played. While Al Petkus 
reinained vvitli no wins.

The Standing.

Kavai 
Cherry 
Gus Petkus 
Baran 
[Al Petkus

W.
3
7
O•>
6
0

L,
1
3

Pet.
750'
700
500
428
000

B.

Oausus saikas.

Jaunamartė pieno pardavė 
jai. Kodėl ant jūsų pieno nie
kad neužsideda grietienė?

pieno perdavėja. Vaje, kur 
tilps grietienė. Tiek 
saika visuomet duodu.

4 valandų ekskursija — ap- 
vnžiuoti visą Lietuvą už 50 
centų. Vaikai tą patį “raidą” 
gaus už 15c.

Dar turiu priminti, kad p. 
Milius yra vienas geriausių 
filmininkų. Daug yra pasi
darbavęs Lietuvos ir Ameri
kos lietuvių kultūros srityje 
ir jaunimo organizavimo rei-į 
kale, taipgi, kaipo savanoris, i 
gynė tėvynę nuo jinesy.

S. Gasparaitis

ATIDARĖ KNYGYNĄ

Adresas:
“Sargybos-’ A 

Liaudie

Jai
,6ni

— Ko verki Joi 
—Ogi mudu si 

mušėm langų; mai>'

4 ii

dešimtį rykščių, c 
penkias.

m

Tel. Vlctory A

DR. G. SE‘S
LIETUVIS AKIŲ

,:u’

3265 S. llals • [,
Valandos 10-8. N^iP

t- „ .2-ras Ofisas 4191 į'
ną. l Tcl Lafayett'

K. V. C. Betygalos skyrius 
pilnu gruodžio 6 d. atidarė knvgy- • 

“K.’

Ofisus Ir Akini'
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IŠIMAS

l, T. STRIKOL
Rei Tel. Mldway 6618

I DR. R. G. CUPLER DAKTARAI

tš IU CHIRURGAS 
ofisą (su Dr. Laurai- 
Belsklo-Itakščlp aptle- 

J423 West Murąuette Rd.
ko 2 iki 4 po piet. Tel.h.

toj pačioj vietoj: I 
įland Avė. Valandos: nuo j Kės. tel. VaD 
kre. Tel. Boulevard 7 820 .

Albany Avė. Tel. Pros- I 
iedėiomis tik pagal su- Į

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 24-tas Street 

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

lr Ketvergais vakare

Buren 6858

DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA j
Ofiso Valandos; S Iki 12. 1 Iki I 

dieną, lr 6:80 Iki 9:86 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 4«th Street Chicago, IU.

fcworth 3000
Tel. Stewart 8191

H. BARTON

GYDYTOJAM IR CHIRURGAS
Muite 206 1570 Milvraukee Avė.

Tek Brunavrtck 9624

Valandos; nuo 8 Iki 7:86 vai. vak 
Kasdien. Nedėliomls nu-o 1 Iki 8 vai. 

‘ po pietą.

>jas ir Chirurgas lottao Tei. canal 2118 

HALSTED STREET I Naiuų Tel- l*^“0 0098A
ir 7-9 vai. vakare >

DR. J. J. K0WARSK1S
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. \Vestern Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 23B9 So. Leavltt St 

Tel. Canal 2830
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 ▼. v. 

Nedelioj pagal susitarimą

I I . . . 1------- _____ \
Ofiso Tel. Victory 8687

Of. Ir Rea. Tel. Hemlock 8874

DR. J. P. POŠKA
8138 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas lr Rezidencija 

6B04 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-9 po 
plet: Utarn. lr Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republic 8466

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

les. Tel. Boulevard 5918

IA. J. BERTASH
. HALSTED STREET 
tndoa nuo 1 iki 3 po

flr S iki 8 vai. vakare 
S. WALLACE STREET

DR, A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.
. Valandos: prieš pietus pagal sutartį 
Namuose 2-4 poi piet, ofise 6-8 v. v.

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH

Ilgu

>VOKATAI 7ei. Hemlock 8161

A, A, OLIS
V O K A T A S

Šalie St., Room 1701 
oljh 0331-0332 Vai. 9-«

Vakarais
O. HALSTED STREET 
ėl. Victory 0562

H. vak. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2435 West 69 Street 
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9 

v, v. Nedėlioj susitarus.

Rusas Gydytojas lr Chirurgas 
Specialistu Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų ligų

Ofisu 3102 So. Halstel St. Chicago 
arti Slst Street

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

Gydo staigiu lr chronišku 
vyrų, moterų lr valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomls ir seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

B. BORDEN

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

Tel. Kenwood 5107

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washlngton
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas lr Chirurgas

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 Pi. 
Tei. Cicero 2888

Nedėliomls
Susitarus

I.Bagdziunas Borden) į Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
ADVOKATAS nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
Adams 8t. Rm. 2117' šventadienio ir ketvirtadienio
jhone Randolph 6727

22 St. 6 iki 9 vak.
lepb»ne Roosevelt 9090,

Iki B ryte Tel. Repub. 9600

OPTEMITRISTAI

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartį

M.

DENTISTAI
Tel. Lafayette 3315

IN KUGHINSKAS '
’UVIS ADVOKATAS

21 West 22nd Street
irti Leavitt Street 
jlefonas Canal 2552

los 9 ryto, iki 8:00 va- j 
Seredemie ir Pėtnyčio- 
įuo 9 iki 6.

DR. K. NURKAITISI
! Examlnuoju akis ir prirenku akinius

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

DR. A. J. DIKSELIS
DENTISTAS

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

DR. VAITUSH, 0. D.
Vai.; 9-12 prieš piet: 3-8:30 v. v.

Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Tel. Lafalette 4484 

Vai.: 12-3 vai. kasdien

Tel. Lafayette 6792

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų. 7 Iki 9 vak.

Office; 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6228 
Rezidencija: 6640 So. Maplevvood 

Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — S&7 — 8 v. y. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 9257 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
Į o

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HAI^TKD ST. .

Rezidencija 6690 S. Arteslan Ava.
Valandos. 11 ryto Iki 8 po pietų 

6 iki 8:89 vakare

S

ISEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

IJ V O K A T A S

Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. Boulevard 2 800

E S I D E N C I J A: 
1515 So. Rockwell Street

Telef. Republic 972 3

Office Boulevard 7042

DR. G, Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenoe 
Ant Zaleskio Aptiekos

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampu Michigan Avė. 

tel. Pullman 6950 lr 6377

Miesto Ofise Pagal Sutartį:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 ir 985 
Tel. Franklln 4177

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę lr tolimą 
regystę.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėllomis nuo 10 ryto iki 
12 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

Valandos' Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų tr Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

pietų: 7—8:29 vakare 
Nedėllomis 19 iki 12 

TELEFONAS MIDVVAY 2889

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

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

Ciceroj 4847 W. 14th Street
Panėdėly, Seredoj, Pėtnyčioj 
Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tel. Boulevard 1401

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

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

7—9 vakare1

įlephoce Central 6926

Į. W, CUERNAUCKAS
ADVOKATAS

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOI8

Nuo 9:30 iki 6 vai. vak. 
Office; 1900 So. Union Avė.

Tel. Roosevelt 8710 
v.i, nuo * Iki B vai. v»k.

25 MET|Į PATYRIMO
rltalkyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

IF. P. BRADCHULIS
*

>rney & Counselor at Luw 

ADVOKATAS

[12 South Halsted Street 

Tel. Victory 2394

Chicago, III.

Kkipertao tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Piatt Bldg., kamp. 18 Bt. 2 aukštas 

Pastebėklt mano Iškabas 
Valandos nuo 9:80 ryto Iki 8:89 va
karo. beredomls nuo 9:99 Iki 19 v. 

ryta. Nedėliomls nėra skirtų 
valandų. Room S.
Pkone Otaal OllS

Boulevard 7B89

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 24 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgai lr . akušeris.

Gydo staigias lr chroniškas Il
gas vy r u, moterų lr vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
, VALANDOS: Nuo 19 — 12 pietų U 
uuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Res. Hemlock 7691 Tel. ofiso Canal 8110 Res. So. khore

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

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

Phone Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE BENTISTfc 

X-Ray
2187 S. CICERO. AV. CICERO. ILL į 
Valandos: 9-12 A. M. 2-6, 7-9 P. M. I 

Trečtadlena pagal sutartom

2238, arba Randolph 6899.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaaa 9319

VALANDOS: '
Nuo 10 Iki 13 dieną.
Nuo 8 Iki 1 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną.
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GRABORIAI;

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laidotu

vėse kuopigiausia. Rei 
kkle meldžiu atsišauk-, 
ti, o mono darbu imsi
te užganėdinti.

Katalikų Vakarinių Valstybių 
Konferencijos Rengimo Rei

kale.
Tel. Koosevelt 

Arba 2510

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

<r<r

visuomenės reikalais, imkime 
nors mažą dalį darbo, sutin
kant būti komisijos nariais. 
Apie tai prašome pranešti ko
misijos raštininkui.

Turėkime noro dirbti, o dar
bo niekuomet netruks.

P. Atkočiūnas,
Kom. Rašt. 

2334 So. Oakley Avenue.

A. L. R. K. l'Vd. Chicagos 
Apskričio mėnesinis susirin
kimas įvyks sausio (.fan.) 8 
d., 8 vai. vak. Aušros Varių 
par. mokykloje.

TIKRI BARGENAI VISIEMS
NESTOK JOHNSONS

Simpatiškas — 
Mandagus — 

Geresnis ir Piges 
nis už kitų patar 
navimas.

WEST SIDE NAUJIENOS.

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

>-07 So. Hermitage Avė. 
Tsl. Yards 1741 lt 1742 

SKYRIU8
447 8o. Fairfield Avenue 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct. Cicero 

Tel. Cicero T794 
SKYRIUS

2201 Auburn Avenue 
Tel. Boulevard 8201

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 
CHICAGOJE

Laidotuvėse pa- 
, tarnauju geriausia

lr pigiau negu kiti 
•i m todėl, kad prlklau-

jjR sau prie arabų tt- 
dlrbystės.

OP.'SAS
••• West 10 M. 
Tel. Canal 0174 
SKYRIUS:
So. Halsted Street 
Te, victory 4080

Phone Boulevard 4139

GRABORIUS 1650 West 46th Street
Mnsų patarnavimas 

rtsnomet sąžiningas tr 
nebrangus, nes netari- ; 
me išlaidų užlaikymui 
•kyrlų. *

Nauja, graži ka
plyčia dykai.

8307 Auburn Avenne

Kampas 46tn Ir Paulina Sta 
Tel. Blvd. 52*8

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai lr pigiau 
negu kitur. Koplrila dėl šermenų 
dykai.

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda 
gų, draugiška 
pa tane vinių
Patarnavimu 

visose Chica 
gos dalyse b 
prtemlesčuoee 
Grabai pigiai
net už (25 

OFI8A8 
B2SS South 

Halsted Ht 
Victory 4088- 

89

UNDERTAKING CO.
• P. B. Hadley I,lc. 

Koplyčia Dykai
F10 West 18th Street

Canal 3161

LIETUVIS GRABORIUS

4603 S. Marsh field Avenue
Tel. Boulevard 9277

etinėj Sukaktuvės

į Chicagos miestas taip išau
go, kad per šio šimtmečio 
pirmąjį ketvirtį lietuviai įsi- 
kure net dešimtį lietuviškųjų 

j kolonijų, kurių tarpi' sertiau- 
jsios kolonijos yra Rridgepor- 
tas, South Side aštuoniolikie-

> čių, Town of Lake, North Si
de ir AVest Side. ši pastaro
ji dabar pasiliko lietuviškųjų- • *
kolonijų natūraliu centru: nes, 
miestui padidėjus, ji dabarI • e “
randasi pačiame jo viduryje. 
Iš jos yra dabar greičiausias 
ir patogiausias susisiekimas 
gatvekariais, eleveiteriais, 
gelžkeliais ir busais su viso
mis lietuvių kolonijomis.

Westem avenne dabar tapo 
išplatinta ir ja einančiais kas 
tris minutos karais galima per 
valandos bertainį būti Brig- J 
ton Parke, Marąuette Parke, 
Town of Lake, North Side ir 

j Cicero. Karu 18 Street tuo , 
pačiu laiku nuvažiuoji pas 
aštuoniolikiečius ir į Bridge- 
portą; per valandą pasieki, 
South Side, Roselandą, West 
Pul Įmaną ir t. t.

Per bertanį valandos elevei- 
teriu Douglas Park nuvažiuo-, 
ji j Chicagos didmiestį, va
dinamą “loop”, kuriame ran
dasi viso pasaulio susisiekimo 
mazgas: visos eentralines sto-!

tys, visapasaulinės prekybos 
ir pramonės ofisai ir t. t.

Iš AVestem avenue Burling
ton geležinkeliu per dešimti 
minutų patenki į Union Sta- 

Į tion, visų Amerikos geležin- 
į kelių centrą.
I Iš Douglas Park busais ga
li nuvažiuoti už 10c. į viso mies 
to gražiausius ir didžiausiasJ °

i parkus, maudykles ir žaidimų 
piečius bei laukus. Tad tokio ( 
patogaus pigaus ir greito su- , 
sisiekimo, kaip turi lietuvių 
westsidės kolonija vargiai l>e- 
surastum kur-nors kitur. Už- Į 
tat \vestsideje Chicagos lietu-

viai myli gyventi, joje įvai
riu profesijų inteligentai turi 
savo ofisus, joje greičiausiai 
įsikuria iš kitur atvykę, kad 
ir paprasčiausi darbininkai, 
darbininkės moterys, mergai- j 
tės ir bernaičiai. Westsidėje< 
randasi dienraščio “Draugo” 
redakcija ir administracija 
2334 So. Oakley Avenue, kur 
visi atkeliavusieji visuomet 
randa nurodymų ir gauna ieš
komų pataririii).

Geriausi IA visų "Ice Skeltai” visokių 
Baisy dėl vyrų, merginų ir vaikų $5.98 
$7.50 verčlos už .......................... .

DIDELIS BARGENAS ANT STALA VINIŲ PEILI

Telefonas Yards 1182

GRAB0RIU8 IR 
BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

LIETUVIS GRABORIUS 
Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7632

J. Lulevičiua
GRAnonius m 
BALSAMUOTOJAft
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia velto*.
3103 8. Halcted
St Chicago, UL

Tel. Victory likt

o palaidotus šv. Kazimiero ka
pinėse sausio 3, 1929. Buvo kl- 
fęs Iš Vilniaus Rėd., Varėnos 
par., Druckunų k. Buvo su
laukęs 49 metus amžiaus. A- 
merlkojo Išgyveno apie 29 me
tu*

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Marioną. 3 sūnūs: Jo
ną Vlądą ir Juozapą lr gi- 
minės Amerikoje Ir Lietuvoje.

Atmintinės šv. Mišios už a. a. 
Kazimiero sielą įvyks švenč. 
Panelės Gimimo par. baž.

Visi giminės, draugai, pažįs
tami ir kaimynai nuoširdžiai 
kviečiami atsilankyti į tas pa
maldas ir pasimelsti už a. a. 
Ksztmlsrd Melą. JSnllndę.

nnrė gruod. 27, 1929 m. 6 vai. 
ryt, 4 4 metų amžiaus. Kilo iš 
Tauragės Apskr., Laugenų Pa
rap., Girdiškės Kaimo. Ameri
koje išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Aleksandrą po tėvais 
šimkaitė, 2 dukterį, Stanislavą 
ir Bronlslavą, žentą Bronislo
vą Šamas, brolį Joną ir giml- 
nes. -o Lietuvoj brolį lr seseris.

Kūnas pašarvotas 4557 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės j- 
vyks utarninke, gruod. 31. Iš 
namjų 8 vai. hus atlydėtas Į 
ftv. Kryžiaus par. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę:
Moteris, Dukterys, Žentas,

Brolis ir Gaminės.
laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Yards 1741

Mirė gruodžio 27. 1929, 11:10 
naktį 35 metų amžiaus.

Kilo iŠ Raseinių Apskr., Jur
barko parap., Jokūbaičių kai
mo. Amerikoje išgyveno 16 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Onų, po tėvais Daugu- 
laitę, tetą Antaniną ir dėdę 
Kazimierą Norvalnlus, anūkę 
Jozeftną Montvllaitę Ir gimi
nes, o Lietuvoje motiną Mari
joną, du broliu Pranciškų ir 
Kazimierą, seserį Marcelę.

Kūnas pašarvotos 6802 So. 
Mapletvood ava.

Laidotuvės įvyks antradieny
je, gruodžio 31 d. Iš namų 8 
vol. bus atlydėtas J Sv. Pa
nelės Gimimo bažnyčią, kurioj 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamald,ų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pinei!.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugu Ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę Moteris, Teta, Dėdė, 
Anūkė tr Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis Yards 1741.
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3140
NEDĖLIOJĘ

Ir kaltėj

“THE
C0<®

naujaR

Kalbant,

Setas šešių peilių lr 
Šveisti.
Juodom Kriaunom setas 
Baltom Kriaunom setas

vldelčių "Stainless Steel", kurių nereikia

$2.98 
$3.48

JOHN DERING
4414 So. Rocktvell Street Tel. Lafayette 4689

Iždo departamentas įvairioms 
bendrovėms ir pavieniams as
menims grąžino 190 rnilionų 
dolerių permokėtų taksų (mo
kesčių už pajamas).

Ramova

Del geriausios rųšies 
^P'lr patarnavimo, Saukit

GREEN VALLEY 
URgaBB PRODUCTS

Olsells Šviežių klaušl-
alų. sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1180

3518 So. Halsted Str. ' - ■ ------ ■ -=>
Gražiausias Teatras Chicagoj JVAIRŪS KONTRAKTORIAl 

PIRMAD. IR ANTRAD.
Gruodžio 30, 31

“THE COCK EYED 
WORLD”

Dalyvauja Victor MeLagleu,
Edmund Lowe, Lily Damita 
ir kiti.

Vitaphone Vodevilio aktai 
j Kalbantieji paveikslai, dai
nos, muzika, pasaulio žinios.
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

Buvęs vedėjas Bridgeport Palntln] 
A Hardware Co., dabar perėmė vis) 
blsnj J savo rankas lr duos visose H< 
blsnio šakose pirmos klesos patar 
aąvlmą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Palnters & Decorators 
J. 8. Ramanclonls, savininkas
8147 So. Halsted Street

TeL Victory 7X41

;uvos

Kazį
;rono-
listinj
sunk.

TRAS

T A X O S.
Norintieji žinoti, kiek kai

nuos jūsų namo ar loto Taxos 
už 1928 metą kreipkitės pas

A. OLSZEWSKĮ 
-3241 S. Halsted St. 2nd Floor
Čia gausite pilną informaciją

Namų Statymo Kontraktorius i 
Statau įvairiausius namus prieinami 

kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVE
Telefonas Hemiock 5528 I

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell StreetSavininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

, tuksinių lr stda- 
orinių daiktų, vė-
liausios mados ra- 
!®40’ P!an4 rolių, 
rekordų ir t. t 
Taisau laikrodžius 
lr muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago. 
Telefonas HEMLOCK <886

Tel, Boulevard 0214

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING & HEATING

Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
ju kuogeriausia

4604 SO PAULINA STREET

BRIDGEPORT KNITTING MORTGEČIAI-PASKOLOS
SHOP

Neriam vilnonius sveterlus — sto-
rus lr plonus, taipgi ir vilnones pan- 
člakas. Parduodam pigiai. Neriam 
sulig užsakymų naujus sveterlus lr 
taisome senus. Vilnonios gijos dėl 
narinių Ir vilnonės materijos dol 
kelnių vyratns Ir valkams. Atsilan - 
kykit tr įsitlkrinkit musų prekių ge
rume. Atdara kasdien Ir vakarais. 
Sėkniadienlais nuo 9 Iki 4 po pie
tų

Siunčiam užsakymus į kitus mies
tus.

F. SELEMONAVIČIUS
M4 W. SSrd 8«. Prie Normai Avė. 

Tel. Victory 3486

t

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGIČIAl

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną dieną. 
Perkame real eetate kontraktus. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 1500,000 66 
2804 80. KEDZIE AVENUH 

Tel. Lafayette <788-4714

NESPEKULIUOK!
Pirk pirmus mortgyčius ir 6% mortgyčių bonus 

ant Chicagos real estate.

JOHN OUSKA & CO.
3501 Wort 26th Street


