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ATĖNŲ UNIVERSITETO STUDENTŲ RIAUŠES

MASKVA PABŪGO JAPONUOS;
APLEIDO MAND2IURIJ0S PLOTUS

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KLAIPĖDOS LIETUVIAI
NETURI LIETUVIŠKŲ

IŠ ŪKININKŲ SĄJUNGOS
CENTRO VEIKIMO

PAMALDŲ

ISPANIJOJ DIKTATŪRA PASILIKSIAN
TI TIK TRUMPAM LAIKUI

Italijoj Paliuosuojama

Tūkstančiai Kalinių
BOLŠEVIKAI PABŪGO
JAPONIJOS PROTESTO

ISPANIJOJ BOSIANTI PA
NAIKINTA DIKTATŪRA

IIABBTNAS, saus. 4. — ‘ MADRIDAS, saus. 4. — IBolševikai apleido šiaurvaka-’ spanijos ministerių tarybos su
rinės Mandžiūrijos plotus ir virinkime diktatorius Primo
Barga apylinkės lengviau at- de Rivera išdėstė savo plasikvėpė.
į nus, kaip artimoj ateity jo
Įkurta ten jaunų mongolų diktatūra laipsniškai bus masovietu respublika taipat iš- žinama, kol visai pranyksiannyko.'
ti ir diktatūros vietoj iškilsiąKaip žinom,. Japonija ,8. nti nauja ataakonringa

Šiomis dienomis įvyko Liet,
Šiomis dienomis Viktorijos ūkininkų s-gos centro valdy
j salėj įvyko Klaipėdos lietuvių bos posėdis, kuriame išsprę
i susivienijimo draugijos susi- sta daugelis klausimų. Vietc
' rinkimas. Draugijos pirmini p. Mikšio vice-pirmininku ii
nkas direktorius p. Jozupai- rinktas adv. Karoblis. Be t,
tis padarė pranešimų anie de- numatyta sausio 25 d. susai
! rvbas dėl įvedimo lietuviškų kti tarybos suvažiavimų, o
I pamaldų šv. Jono bažnyčioj. sausio 26 d. visuotinį skyrių
Jis nurodė, kad šios bažny- atstovų suvažiavimų. Tuo ti
! čios vadovybė neigiamai tuo kslu paduotas Kauno apskr.
klausimu nusistačiusi. Ji mo viršininkui prašymas. Sų-gos
tyvuoja savo nusistatymų tuo, valdybos pirmininkas p. M.
Stulginskis dėl suvažiavimo
* 1 ad nuo 1250 metų, kada ši
! bažnyčia buvo įsteigta, ten lankėsi pas vidaus reikalų mi
nėra buvę lietuviškų pamaldų. nisterį p. Aravičių, kuris kliu
Taip pat nebuvęs patenkintas čių suvažiavimui pažadėjo ne
“R.”
Atvaizduojama Atėnų (Graikijoj) Universiteto studentų riaušininkų dalis. Apsi- Pra^rraas suteikti lietuviams, daryti.
. . - . . v
- o ■
R.”
įcija juos numalšinusi. Telegramose iš A- anglų bažn.vcuL
ginklavę lazdomis .r baskais Sakoma,

nepažymėta riaus.ų priežastis

ŠIAURIEČIAMS

SIGNALIZACIJOS BOKŠ

triai protestavo prieš tos res- titucinė valdžia.
į
Švietimo ministerija paskyTAS ŽVEJAMS
Ieškomas buvusis poBADO AUKOS KINIJOJ
re 46 šiauriečiams studenta
publikėlės kurinių. Maskva pa- j Sakoma, tuos diktatoriaus
Hcmotnas
būgo protestų ir sovietų res- planus patvirtinęs pats kara i KANKINO, Kinija. — Slie..... v,
,
. .
Žiniomis
iš Palangos ten ms, kurių tėvai 1928 m. Jei
Policija ieško buvusiojo po.....
publikėlė pranyko.
lius.
T tt
.m
siomis dienomis itaisvtas sig- nederliaus buvo nukentėję, vi' lįsi provincijoj pusė miliono MAŽINA POLICIJOS IR i,.
, licmono J. Hennessy, 32 m., ....
. , 7.
Praneša, apie sausio 8 d. i Taigi, diktatorius savo vie- įmonių
badu mirė ir apie vie
, ...
nalizacnos bokštas. Bokšto sam 1929 m. rudens semestrui
GAISRININKŲ SKAIČIŲ I.
įkurs kaltinamas piešimuose.
. v
.
.
....
-z n
viršūnėj vra tam tikiu kamuo- stipendijas po <5 litus men.
norima perdėm atidaryti Martoje dar pasilieka. Bet jis sa- na& mįiįonas bado paliesta,
Miesto alde^monų tarybos;
liai, kuriais bus signalizuojama Tie proporcionaliai gaunamai
ndžiūrijos Rytinį geležinkelį, vo veikimų patsai imsiąs ap- anot apturėtų čia žinių.
Chicagon
porai
dienų
atvyfinansinis
komitetas
nubajsa'
------------------ ribuoti ir pagaliau pasitrauk- ■
■ ,•
. jį
apie audras ir vėjus. Bokštas stipendijai atleidžiami nuo’
si
( Vienoj apirubėj — Yfukung, vo sumažinti policijos skaičių ko būsimas Meksikos prezide- Įtaisytas prieš Palangos til- mokesčio už mokslų, vadinas,
DAUDET LIUOSAS,
_____________iš 100,000 gyventojų 70/100
700 vyrų ięs gaisrininkų 200. 1das Pascual Ortiz Rubio.
ta. Bokštas žvmiai padės žve-į^^ėjo mokėti už mokslų po fjO
PUOLA PRIEŠUS
V._,
ITALIJOJ PALIUOSUOTA
Tokia
P™ Tuo būdu norima susiaurinti
Mim-j‘ t ■ ■"=£ .i_„
‘R.
įams ' orientuotis
ir sumažinsAlilitu.
TŪKSTANČIAI
KALINIŲ
P°
rci
^
Pamatoma
ir
kitose
miesto
išlaidas.
ATIDAVĖ
ELGETAI
PA

PARYŽIUS, saus. 4. —
pavojų.
________
•
'i
tos
provincijos
apirubėse.
LAIDINI,
SERGA
Prancūzų rojalistų partijos
Toks pat bokštas manoma GELEŽINKELIŲ PAJAMOS
vadui Daudet paskelbta lais ROMA, saus. 3. — Artina- Shensi provincijoj yra trys Paliuosuota 56 darbininkai
įtaisyti Šventosios žvejų uos
Mūsų platieji ir siaurieji
vė. • Jis gryžo iš Belgijos, utis Italijos sosto įpėdinio su- apaštaliniai vikariatai — Ve- Iš sanitarinio distrikto paL ART, Ind., saus. 3.
te.
“R.”
liuosuota
56
tarnautojai
ir
daKun
’
’
L
B
’
DeviHe
P
av
°j
in
-|
,
------------------------geležinkeliai per spalių mėn,
išnaujo ėmė redaguoti roja- tuoktuvėms su Belgų karalai- nanfu ir Sianfu misionieriaulistų laikraštį ir šiandie iš- te, karalius Viktoras Emanu- ja Pranciškonai, gi Hanchu- rbininkai, kad sumažinus iš- £ai serSa Plauči,l ^degininį ŽYDŲ DEMONSTRACIJA turėjo pajamų grynais pini
gais 3,295,000 litų ir už įvai
naujo puola valdžios narius. i elis paskelbė amnestijų, ku- ngtu — Milano užsienių nri- laidas. Tarp paliuosubtų yrai^erc^ li£oninėj.
į
VILNIUJ
rinsi parvežimus skolon, turi
Daudet anais metais pabėliečiama tūkstančiai kar- sionieriai.
ir advokatas M. Hoyne, ku Kūčios vakare jis eidamas!
go -iš vietos kalėjimo.
linių.
riam buvo mokama 12,000 do- namo susidūrė su virpančiu' Vilnius, XII. 11. (Elta), gauti 600,000 litų iš viso 3,_____________
į Sakoma, tuomi pasinaudo‘R. o
nuo šalčio elgeta. Nusivilko “Slowo” praneša, kad šešta- 895,000 litų.
PIRMASIS APAŠTALINIS lerių į metus.
savo palaidini ir atidavė var- dienio vakarų žydų “Bundas”!
VOKIETIJOJ PANAIKINTI
aPie *<*>,000 žmonių, kuDELEGATAS KONGO
rie teismų nubausti įvairiau
gšui. Pats gi, kol parėjo na- surengė Vilniuj neleista de-! ŠEN. BORAH IŠJUDINO
TITULAI
------------/ Prasidėjo byla
SAUSUOSIUS
siomis pabaudomis. Be to, a- ROMA (E. T.). — Pirmuo- -Kriminaliniam teisme pra- nio, peršalo ir nuo to prisi- monstracijų. Kadangi demonBERLYNAS, saus. 3. — lae 6,000 kalinių bus paliuo- jn apaštaliniu delegatu belgų Ridėjo byla S. II. Dorr už AV. metė plaučių liga.
straeija turėjo aiškiai priešKun.
J.
B.
Deville
yra
56
valstybinį
pobūdį,
policija !
ASHINGTON, saus. 3. —*
"Vyriausias Vokietijos teismas h uotą iš kalėjimų,
Kongo (Centralinėj Afrikoj) O’Brien nužudymų. Mrs. O’greit jų išsklaidė, keliolika j Sausasis šen. Borah andai
išsprendė, kad Vokietijos pi
paskirtas monsign. J. Delle- Brien atskirtai bus teisiama, m. amžiaus.
I vadų suimdama. Prieš tai Pareikšcktmas, kad visoj saly
liečiams teikiami visoki titu SUŽEISTAS FRANCŪZŲ piane. Lapkričio 30 d. Jo E
MINIA BOSTONE PUOLA “Bundas” bandė surengti su- veikia saliunai, visus sausuo
VYSKUPAS
lai ir medaliai yra priešin
minencija kardinolas Van RoUžkalta 60 vietų
ga respublikos konstitucijai ir
' ssum jį konsekravo vyskupu Federalio teismo išsprendi- PAKRAŠČIŲ SARGYBOS sirinkimų, bet policija ir jo sius fanatikus taip daug išju
I’ARYŽIUS.
Automobi- Urbono Kolegijos koplyčioje, mu ketvirtadienį už nusiženSTOTI
neleido. “SIoavo” sąryšy su dino, kad šie visas laikas ne
tas turi būt panaikinta.
liu važiuojant sužeistas Lisi-1
---------- demonstracija kaltina lenkų gali atsigauti. Ima kilti targimus prohibicijai vieneriems
BOSTON, Mass., saus. 3. socialistus, kurie paskutiniu pusavė sausųjų. kova.
Imetams uždaryta 60 įvairių
AREŠTUOTAS TEATRO eux ir Bayeux vyskupas Su-'
STATOMĄ NAUJA
hard ir jo generalinis vikaras,
— Taip varlinama “Liberal laiku smarkiai kurstą žydų
VEDĖJAS
,
užeigų.
SEMINARIJA
kada kitas važiuojąs automo- {
NUGALABINTA DU
Civic” lyga sušaukė susirin-* profesines sąjungas prieš vy
ŽMOGŽUDŽIU
kimų į istorinę Eaneuil salę riausybę.
PATSLEY, Škotija, saus. 4. bilius iš priešakio smogė į
# Cook apskrity žmog
I
KANSAS
CITY,
Mo.
—
protestuoti už trijų svaigalų j
— Areštuotas Charles Dod- mašinų.
žudystės
Čia pradėta statyti Š v. Jono
OSSINING, N. Yė, saus. 3.
Cook apskrity 1929 m. žmo-! šmugelninkų nužudymų Rhode'
warll, teatro Glen manadžeNAUJI PROFESORIAI
Katalikų Seminarija. Prade- į
- Sing Sing kalėjime elek
ris/Šiame teatre gruodžio 31 LABDARINGIEMS TIKS dant pamatams žemę kasti į- f ^udysčių
i
buvę 334. Gi 1928 Island pakraščiuos.
. . į
.
LAMS
dienų užsidegus filmomg vai
'vyko apeigos, kuriose dalyva. •*“« ~ 372'
| Po karstų prakalk,, minia; Teologijos filosofijos fakui- tra nugalabinta du žmogžud
kų tarpe kilo pasiauba ir žu
puolė pakraščių sargybos re- teto profesorių taryba suteikė žiu Arthur Brown ir Erankvo St. Louis arkivyskupas
vo 69 vaikai.,Keli mirė, pas NEVV YORK, saus. 4. —
Automobiliaus suvažinėta krutavimo stotį. Nuplėšė sto- šv. Tėvo pasiuntinybės sekre- Kowalski nž policmono nužu
Glennon
ir vietos vyskupas
Miesto majorui padidinta al
kiau.
Automobiliaus
suvažinėta ties iškabų. Nebuvo kam pasi- toriui monsj. Faidutti švento- dymų Bu ffalo, N. Y.
Litlis.
ga nuo 25,000 dolerių ligi 40,sios teologijos garbės dakta
Mrs. Lottie Gustafson, 15 wa- priešinti.
CHICAGO IR APYLINl
000 dolerių. Majoras Walker
rdos moterų republikonių or- Į Susirinkime padaryta rezo- ro laipsnį ir pakėlė prot’eso10 ŽMONIŲ ŽUVO SU
NEGRŲ
IR
JAPONIEČIŲ
paskeltu kad jis tų padidini
liucija, kuriųja kreipiamasi j riais: doc. kun. Malakauską KftS. Ryte laliai šalta, apsi
ganizacijos prezidentė.
ORLAIVIAIS
SKAIČIUS DIDĖJA
mų 15,000 dolerių kas metai
Automobiliu važiavęs C. prezidentų Hoover, kad jis ekstra o rili na rin profesorių, niaukę; popiet kiek šilčiau.
SANTA MONICA, Cal., skiria labdaringiems tikslams.
pasidarbuotų bepartyviai iš- prof. kan. šaulį ordinarin ir
AVoefle areštuotas.
BERKELEY,
Cal.,
saus.
3.
saus. 3. — Kenneth Ibnvks,
tirti tas pakraščių sargybos doc. K. Pakštų ekstra ordinaPINIGŲ KURSAS
—
Patirta,
kad šioj valstybėj
PROHIBICIJOS
VYKIkrutomųjų vaizdų direktorius,
riu profesorių.
Negras užpuolė mergaitę atliekamas žmogžudystes.
R.
negrų ir japoniečių skaičius
NIMUI
ir 9 kiti vyrai žuvo Ramiojo
Susirinkime
prohibicijos
Ties Illinois Central stotiLietuvos 100 litų . $10.00
žymiai anga.
vandenyno gelmėse, kada du
BOSTON, Mass., saus. 4.
priedas
^vadintas
atžagareijini, 87 gat., nežinomas negras
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87
EKSPORTAVO 200 TONŲ
dideliu orlaiviu aukštai susi — Massacbusetts Įstatymų lei 1900—1910 metų laikotarpiuj užpuolė Miss Charlotte Van- visku, kuriam neturi būt vie
Francijos 100 frankų 3.93
MIEŽIŲ
daužė, užsiliepsnojo ir nukri dimo rūmų vienas atstovas anot prof. Taylor, negrų skai- derhaek, 17 m., kuri laukė tos kultūrinės valstybės kon
Belgijos 100 belgų
13.99
to.
,
pryčeris reikalauja dviejų mi- čiua nuo 11,000 padidėjo ligi traukinio,
stitucijoje.
Šiomis dienomis “Lietūkis” Italijos 100 lirų
5.23
Nelaimė įvyko gaminant o- lionų, dolerių prohibicijoe vy- 21,000, gi japoniečių nuo 41 ,r Į Policija
eksportavo J Antverpeną 200
Šveicarijos 100 frankų 19.39
kinimui
šioje
valstybėje,
{dOO
ligi
71,000.
Į
*
•
į
Harį.
U
re kratomuosius vaizdus.
PLATINKITE "DP.AUGĄ*' tonų miežių.
‘R.
Vokietijos 100 markių 23.91
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'DRAUGAS

n

sąmoningai persekioja katalikų spaudų, orga
nizacijas, mokyklas, tuomi norėdami pakenk
ti Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje.

MUS kaadlea, Makmu Mkjaaoientaa
PRENUMERATOS KAINA; Metam* — »!••. PoMeta — ».»*, Trim* MtaeMuna — |I.M, Vienam
lai — 78a Europoje — Metama |7.»». Poaet Me— I4.M, Kopija .«lo.
Bendradarbiam* lr korespondentam* raitų nefrųJei neptaloma tai padaryti lr neprbdundlama tam
sarto lenkių.
BeOaktorlne priima — nue 11:18 lkl 1I:M nL
kaino* prisiunčiamo* paralkalarua

■- b ’

Ibimai sekančiai dienai priimami iki B
vaL po piet

"DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FEIEND
PubHeketf Daily, Bkoept Sunday.
tUBSCRIPTIOMB: On* Tear —
Biz Montke
91.18, Tkre* Montba — 98.88, One Moato — Tie.
— One Tear — 17.88, BU Montbe — 98.88,
— .»»«.
AėtertMhg In '"DRAUGAS" brina* bert malta
RttVerttoot rate* on application.

lUGAS” 2334 So. Oakley Ave., Chicago.

LIETUVOS VYSKUPŲ BALSAS.

Gruodžio mėnesy Kaune įvyko Lietuvyskupų konferencija, kurioj svarstyta
(tualus katalikų reikalai. Visa Lietuvos vi
suomenė su dideliu susidomėjimu
laukė
sios svarbios konferencijos ir jos nutarimų,
l©s kataliku gyvenimas Lietuvoje kas kart
larosi labiau nebepakenčiamas iš priežasties
lutininkų vyriausybės persekiojimų katalikų
spaudos, organizacijų ir mokyklų.

Šiais reikalais vyskupų konferencijoj priita tokia rezoliucija:
“Žiu metų spalių mėn. 1 d. Lietuvos Vysbuvo kreipėsi į Vyriausybę, išdėstyuni opiuosius šių dienų klausimus, kaip anTeologijos-Filosofijos Fakulteto, mažųjų

katalikiškųjų mokyklų, katalikišJų organizacijų, spaudos santykių su Bažatstovais ir tolygius reikalu^

* .

(Opiuoju Biržų klausimu) mus natūraliausia dalykas.
Biržuose atgaivinama anks- Sakysit, kad tėvai nesusi
METROPOLITO ŽODIS DEL SPAUDOS.
----------jčiau veikusi draugija vietos rūpinę pašalinti gimnazijoje
kutalikams daromų skriaudų.
J. E. Arkivyskupas ir Metropolitas J.' gimnazijos namams statyti.
Skvireckas tarė savo žodį del tautininkų val Kad Biržams aukštesnioji mo Labai ir labai susirūpinę. Tik
džios organo “Lietuvos Aido” nuolatinių už kykla ir tai mokyklai tinka pasiskaitykim bent vienų Bir
žų gimnazijos katalikų tėvų 1
sipuldinėjimų ant vyskupų. Kauno Arkivys mi namai reikalingi, — nie
pareiškimų:
kupijos kunigijai J. E. Metropolitas paskel kas nedvejoja. Tik vargu bau
bė tokį raštų:
toji draugija ištesės pastaty “Biržų valst. gimnazijos
katalikai 73
‘ • Tarp kitų ganytojavimo pareigų, kurias ti gimnazijai rūmus tiesa, mokinių tėvai
Bažnyčia uždeda vyskupams, viena svarbes visiems žinomos katalikų švie asmenų skaičiuje: 1929 ia. rug
nių yra ir pareiga budėti, kad spaudos raš timo draugijos “Saulė”, “Ži sėjo 72 d. susirinkę ir kons
tuose nebūtų pažeidžiamas sveikas tikėjimo burys” yra parodžiusios ką tatavę, kad 1) Švietimo Minis
mokslas, nebūtų užgauta religinė dora ir baž jos gali net ir tuo metu, kuo terija, nežiūrint j kartotinus
nytinė drausmė-. Spauda, turėdama šiandien met pats draugijų veikimas katalikų tėvų prašymus ne
didelės reikšmės žmonių gyvenime, gali pa buvo varžomas ir trukdomas, grąžino be pamato pašalintų
daryti daug gero, bet lygiai gali būti panau bet biržėnų draugija, nors ir iš vietos gimnazijos kapelionų
dota ir klaidingoms nuomonėms skelbti. Y- yra įrašiusi į savo įstatus tam kunigų Juozų Lomanų, 2) ka
pač čia turima omenyje periodinė spauda ir tikrų paragrafų apie marmo- peliono kun. J. Lomano pe
joje rašiniai kai kurių katalikų, kad ir ne ro lentas aukojantiems tūks- dagoginiu darbu ir katalikų
blogos valios žmonių, kurie tačiau, nebūdami tantines, tikrai neapsieis be vaikų auklėjimu katalikai tė
Arizonos valstybėj nesenai federalės valdžios pinklėmis
pakankamai giliai susipažinę su teologijos valstybės iždo. Jei draugija vai buvo ir yra pilnai patenkinti.ir
jam
dėkingi,
3)
Joipaga^^
įr užmuštas senas, gudrus vilkas, kuris gyvulių aumokslu, nukrypsta kartais nuo katalikų ti- .būtų maniusi apseiti < savo pakybos tiesų ir duoda progos skleistis kiai- jogomis, tai ir savo įstatais Ekscelencija Panevėžio Vys- gįntojams buvo tikra rykštė. Apskaitoma, kad jis yra papįodoms prieš tikrąjį Bažnyčios mokslą ar josivarSiai kau būtų pasisakiusi kupas taip pat nėra radęs vęs gyvulių už $25,000. Atvaizde parodoma to vilko kailis į ir
drausmę.
i perlekianti pastatytuosius na kun. J. Lomano jokių nusiižėn repr. Brooks Leavitt iš Montana.
.«
' mus Švietimo
Ministerijos girnų bei netinkamumų peda—■ •
Tarp kita ko patėmyta, kad einąs Kau
nuosavybėn. Vadinasi, kaipj goginiam darbui, 4) katalikų
miletų ir Pedagogų Tarybos tesniąjų amatų — technikos.
ne dienraštis “Lietuvos Aidas” jau ir se
ten bebūtų, mūšų kraštas tu-jvaikų tikybinis auklėjimas Katalikų tėvų priešaky su’Čia galės padėti ir viennoliai
niau talpindavo nekartą straipsnius, kuriuo-!
............... ,.
...
.....
. .
iręs parengti pusnulijonį litu turi peieiti nuo Romos — kleb, kun. J. Kuprevičium, Į lietuviai Saleziečiai, nes tam
se buvo žymiai užgaunamas ar pavienių vys-1
.
.
..
, .
Katalikų Bažnyčios ir pačių
kupų ar viso Episkopato autoritetas. Ypač 11^inniaziJOis
K
jei ne gilų susirūpinimų ka- yra realių galimybių,
.....
.
. .
.
;Tat šiuo reikalu, vietos katau- katalikų tėvų, o ne nuo kita
talikiškojo auklėjimo padėti- Tat besirengiant vietos gim
tai pasireiškė vedamajame straipsnyje “Issi-:
.
. _ . ,
......
tikiu
bei
nieko
bendro
su
ka

aiškinkime. Keletas pastabų del santykių su <a1’
<une C1 zia
asmenų, ini gimnazijoje. Kad ne kitaip nazijai statyti rūmus, ar ne
Vatikanu” (1929. XII. 12 d. Nr. 284). Tame savo vaikus
gimnazijon, talikybe neturinčių
yra, liudija pirmas šiems tektų išspręsti, ar mes rū
vienbalsiai nutarė prašyti Vy '
turi reikalo ių*i išsitarti!
mokslo metams išrinkto Tėvų mus statyti patiektuoju plūkiu
straipsnyje, tarp kitų ginčytinų nuomonių,
•«.
rįausybės
kuo
greičiausiai
ati

yra priešingų Bažnyčios mokslui minčių del i Mūsų giliu įsitikinimu bir- taisyti daromų skriaudų ir Komiteto nutarimas iš š. m. del 6U0 mokinių, ar pagaliau
vyskupų teisių ir pareigų jų vyskupavimo sri- žiečiams, ypač tėvams ir pe
spalių 20 d.:
del 150 — 200 mokinių kalvi
neteisybę, neatidėtinai grųtyje ir, be to, daromas vyskupams priekaiš-j ^gbgams, visų pirma reikia
žinat kun. J. Lomanų į Bir “Tėvų Komitetas vienbal nų. Mat, gyvenimo praktika
tas, kaltinant del neištikimybės priesaikai, j rūpintis ne gimnazijos rūmų
žų gimnazijų kapeliono ir auk siai nutarė: prašyti... J. E. parodė, kaip katalikui būtų
statymo klausimu, bet neati
Vyskupų valdžią, jų teises ir pareigas
Švietimo Ministerį grąžinti nuolaidūs bet bendras darbas
* 't
dėliojant dėti visų 'pastangų lėtojo pareigoms. Šį katalikų
su
kairiniais
—
laisvainaifiais
visose jų vyskupavimo darbų srityse, lygiai
tėvų nutarimų pasirašyti ir kun. J. Lomanų į Biržų gim
pašalinti alarmuojančių net
ir jų santykiavimą su Bažnyčios hierarchija
naziją kapeliono pareigoms, neįmanomas, jei nenorima,
varkų pačioje gimnazijoje. Iš pasiųsti Jų Bksceleneijoms:
ka<( nemfltęštų btokykloje_gy ..-J r
aiškiai ir griežtai nustato Bažnyčią
Ministerfui
' Piriiiininkui,
«ų
.
« <•< . 7 A} nes katalikui., Vaikui turi mok- vieji katalikų reikalai.
kitos
mokyklos
išguir Apaštalų Sosto nuostatai, « ne prrtjfi^i
slo ir auklėjuųo , atžvilgiu
Jamaš katalikų
kapelionas paštališko Sosto Nuncijui LieKad Lietuvoje Biržų gim
kos spauda dienraščių skiltyse. Laikraštis.
skriaudos”.
.. ,katalikų
,
ir Panevėžio Vyskupries pačių
tėvų no- tuvoje
■
J
nazija yra vienintelė mokykla,
kurs savinasi tą teisę ir skleidžia klaidingas /
7. " '77 ’ " , 77 pni įgalioti vaikų globėjų Bir
Be to katalikui ievai ir su
rų?!
Kurioje
kitoje
mokyki
o-P
7
būtų taip opi savo ariir nesuderinamas su Bažnyčios mokslu minžų Klebonų kun. J, Kuprevi ipratę šiaip katalikai. net i| kuri
, .
. .
je galima savotiška pedagogų)
daus gyveniniu, pripažino ir
i tis, nusikalsta kataliku visuomenei, žemindačių
ir
tėvų
p.
Raruašausk
”.
■ lindai galvoja, aT n^reI
taktika ir skandalingi išsišo
dabartinis p. švietimo ministemas dvasišką vyskupų autoritetą ir tuo pačiu
Ir
kųgi
kitų
reiškia
išrinartimoį’ ateit “v Biržuose ‘įkurti1 ris.
• Be
n to
, , įsidėmėtina,
• ., _ ...
,,
kimai katalikų religijos ir
k£d,
silpnindamas bažnytinę drausmę tikinčiųjų
auklėjimo reikalais?! O pas; Rimas j Gimnazijos Tėvų Ko-i savųjų mokyklą, kad ir aukš
vokiečių okupacijos laiku .įs

gonadai

su tam tikru reikalingu atsargumu’

ti?1

Apaštalų Sosto Nuncijumi Lietuvai ir jam
BūVO žmonių, kurie iki šiol manė, kad visiškai pritariant, negalime praeiti pro tos
KUNIGŲ SUVAŽIAVIMAS.
įbartinė Lietuvos vyriausybė kovoja tik su lūšies spaudos užsimojimus, jų nepažymėję ir
visuomenės.
Laikraštis,1
ivo politiniais priešais: krikščionimis demo- neįspėję katalikų
Sausio 8 d., New Yorke, įvyksta Ameri
ratais ir ūkininkų sąjunga, bet Bažnyčios kurs skelbia nesuderinamas su Bažnyčios mok
kos lietuvių kunigų suvažiavimas, kurį šau
bendrai katalikų visuomenės nekliudo. Bet siu mintis, kurs žemina hierarchijos autorite
kia kunigų Vienybės valdyba.
ibar, iš šio Vyskupų konferencijoj išnešto tą ir silpnina tuo būdu bažnytinę drausmę, ne
Iš skelbiamos suvažiavimo dienotvarkės
ireiškimo visiems būs aišku, kad tautinin- tik negali naudotis katalikiško, laikraščio
li, kaip mes daug kartų esame pastebėję, teisėmis katalikų akyse, bet dar turėtų būti tenka spėti, kad suvažiavimo tikslas yra la

I

(Tųsa>

Nudžiugau aš del savo laimės, kad
lievas neapleido manęs, ir persikėliau
irventi čionai. Vienas iš buvusių pirkėjų
Iskolos pavidalu davė man tris šimrublių, ir įsitaisėme mes su žmona
vaikais puikiai. Atrodė, tiktai gyvengyvuoti, ir gero prisigyventi, bet čia.,
b tamsta, geras, jjertiuok man butelį su
lūtti...
“Dabar

prasidės

įdomiausia”,

—

įmaniau aš ir įspėjamai perdaviau jam
riaus du ir dargi pats išgėriau stiklų ir
įspėjamai susidaužiau stiklais.

Sargas vėl

pasitaisė kaklaryšį, sun

ki atsiduso i r tęsė :

— Žmonės, žinoma, miršta, nežiūrėini to, kelinta diena kalendoriuje, lr
fisų mieste atsirado garsus ir lurtinpirmos gildijos pirklys, laLii geras
logus: kai aš turėjau dar sato prekvjis visuomet ir lie jokių kalbų dėdan savo parašų mano vekseliuose, ir teA

DAUGIAU NEPLAUS KARVIŲ.

AR SU RELIGUA, AR BE JUS?

Tuo tarpu švietimo Ministerija padary
žygių, kurie sudrumstė katalikiškųjų mogyvenimų. Akyvaizdoje šių įvykių Vysipų Konferencija priėmė šitokių rezoliuciją:
ir anais klausimais Vyskupai nutarė dar
kreiptis raštu į J. E. Respublikos Prezif, išdėstydami susidariusią padėtį; be to,
paruošti bendrų ganytojišką raštą ti tarpe.
Itiesiems; Vyskupai savo pasitarimą per
Del išdėstytu priežasčių ir mes, stovėda'
• • - -raStų’ kurie kataUkl) )ei ir
būto ir susirinks sausio mėn. pradžioje pa mi Bažnyčios mokslo ir jos drausmės sargy-,la,komas tarP
lo iškeltiems klausimams toliau svars boję, pasitarę apie dalyką su Jo Ekscelencijai5^ ^lui esant būti skaitomi, tai tik

PASLAPTINGA ISTORIJA.
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rių tu išpeikei, atiduokim, šuo su jais,
tegul tiktai kasa”. —Na, ir atidavėme. į
Labai dargi dėkojo ir duobę vienu atsi- I
kvėpimu pabaigė, visa laiku buvo padaryta. Visa kaip reikia; vainikų, Vainikų į
tai buvo, dargi sidabrinių. Paskui, žino- '
rna, restorane tikrame, pirmos rūšies,
sielos jmniinėjimas. Na, žinoma, ir ma
ne pakvietė... Perduok, tamsta, prašau la
bai, dar buteliukų alaus...
Aš perdaviau, bet pradėjau bijotis,
todėl kad sargo liežuvis vartėsi jau ne
be visai laisvai, nors kiekvienų žodį bu
vo galima suprasti... Aš norėjau primin
ti, kad aš prašiau papasakoti kai ką
mistiškų, bet buvo baisu sugadinti reikalų
ir pertraukti jo, — žinoma, ‘palyginamai
nesunkiai besiliejusių, — kalbų.
— ... Taip, tai apie kų aš kalbėjau?—
vėl pradėjo sargas. — Taip, taip... J r pra
sėdėjome mes tame paminėjime ligi buBet, .lie, kų aš, ne ketvirtų, o anksčiau, siaunakties, ten, kurie giminaičiai Išsi
laikas žiemų, ir diena trumpa. Galvojau vaikščiojo, o kurie svečiai, reiškia, nemo
aš, galvojau, o ji, — sargas vėl sumojo kamu vaišinimu patenkinti, ir buvo visa,
galva į žmonos pusę, — šnibžda man: kaip reikia, ne tai, kaip tauriųjų tarp*
“turime mes uoginikės nepusaldytos, ku o, reiškia, tikrų grasių, grūdeliu pavidalo

ko ji laidoti per pačius Naujuosius Me
tus. Žinoma, tokiam žmogui ir vietų ka
pinėse reikėjo išrinkti atatinkamų. Aš
pats nuėjau su karstakasiais. O žemė tuo
laiku buvo įšalus ir pasidarė, kaip ak
muo. Teko dirbti kiužiais, ir netiktai laužiais, bel ir kirviais, todėl nei kastuvas,
nei kitoks kastuvas neima. Plūkėsi, plū
kėsi mano duobkasiai, o paskui ateina į
kontorų ir prašo pusbuteliui, todėl lan
kos neveikia, o čia visos valstybiškos
uždarytos: šventė, žinoma, ir pas mane
visas skystimas pasibaigė ligi paskutinio
lašo, nes kaip vakar sutikome Naujuo
sius Metus, štai panašiai kaij) dabar. Aš
jiems sakau: su miela siela duočiau jums
degtinėlės, bet nėra iš kur gauti, o’ jie
tos priežasties suprasti nenori ir pareiš
kia, kad ir iš jų pusės bus darbo nutrau
j Rimas, o čia ketvirta valanda ir katafalkas turi atvažiuoti, su pirkliu, reiškia.

į

į

teigta “Saulės” Draugijos
bai svarbus ir del to linkėtina, kad jame kuo- Gimnazija buvo 1919 metais
daugiausia mūsų dvasiškijos dalyvautų.
užgrobta bolševikūojančių kul
Kam nežinoma, kaip didelę ir svarbių vie vinų ir tuo būdu 'pagaliau ir
tų kunigai užima Amerikos lietuvių gyveni ura — kalvinai Įgavo hege
me. Jų nuopelnai ne vien dvasiniuose mūsų monijos Biržų gimnazijoje.
reikaluose, bet ir tautiniuose yra labai dide- i žinoma, katalikams ura
kalvinų hegemonija būtų vieReikia tik palinkėti, kad šiame suvažia ni juokai, jei tie ura — kalvi
vime būtų sustiprinta kunigų vienybė ir pa nai nebūtų sutapę su libera
sekmingai išrištif tie visi klausimai, kurie į- lizmu. Pavyzdžiui, — vienas
<i?ti į dienotvarkę.
(Tąsa 5 pusi).

prie sklindžių dešimt, o, gali būti, ir pen- suspausti, tuomet neuždarysime mes varkiolikta, svarų; brangios žuvies, trošky- ( tų, nei dešinės, nei kairės puselės. Matos ištisais dubiniais, na, ir, kaip pride- . niaunueiti pažadinti
Steponų, na, bet
ra, pyragai; o vėl užkandis ant keptu- 1 bijojaulaikų sugaišti. Nutariau padary
vėlio, nors kiek ir atšalo, o užkąsti yra ti tai savo asmeninu: nutariau — nors
kuo, — kai įlel butelių, tai dar pusė ne- nudvėsiu, o uždarysiu. Pirmiausiai pradė
atkimštų stovi kertėje kambaryje, todėl jau kojomis krapštyti šalin sniegą, šiaip
ant skobnies jau vietos nebesirudo: ir Užguliau ant vienos puselės — pasidavė
madera,x ir tenerifas, ir lomas, ir konja Ėmiausi antros; ir jau ne šalta man, o
kas, o poniškai lyčiai malaga ir kitoniš karšta. Nuvaliau sniegų ir šalia jos, o
kas. Taigi, taip prasėdėjome, sakau, li tiktai ji neužsidaro. Purčiau, purčiau,
gi pusiaunakties ir visiems grjžti į mies nors verk, teks, manau, eiti Steponą ža
tų, o man, reiškia, į kapines — vienam. dinti. Nuėjau per sniegą į jo būdelę, pra
Išėjau į gatvę, o sniegas verste verčiasi. dėjau belsti į langą, ir jokio atbalsio nė
Po kokių nors trijų, keturių valandų ligi ra, aš balsiau, — miega prakeiktas girkelio įkritau. Na, manau, dingo gėlės ant ’tuoklis! Čia jau pyktis mane paėmė, —
pirklio kapo, ir nėjau aš ne šaligatviu, kaip papurčiau aš, tai stiklas lange į
o viduriu gatvės. Tiesiai priešais, kapinių šmočiukus, ir šukėmis sau ir ranką sttvartai juoduoju, atidaryti. Labai aš nuste- | geidžiau, — gyslų uogavau, pilasi karŠbau; atminiau, lyg kad, po palaidojimo tas kraujas, ir skaudu, ir užrišti nėra
uždarė juos, o dabar matau, Jyg skylė kuo. Aš tuomet prie durių, atsistojau nu
didžiulė ir juoda priešais tarpe iš fuitti gara, ir na kojomis mušti jas laukun, o
padarytų stulpų. Ir supykau aš mintyse mano kaliošai aukšti, sunkūs.
ant dalintojo Stepono, kad geria, o rei
kalo nesupranta. Ir vėl, manau, kaip iš
(Bus daugiau)
puolė toks sniegas, o į rytą šaltis guli !
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Akivaizdoje tų dalykų, kas kartų tebūna išspręsta, ar Bir
dedasi Biržų gimnazijoje, vie žų gimnazijos sienose gali bū
Ant šalto kapo graudžiai lieji, —
tos katalikams, ypač tėvams ti vietos šviesiam Kristaus,
Ar kūnas kovai neatbus?..
V
--- ——--- --■
J
*•
ir pedagogams tuo tarpu ne-i mokslui ir religijai?!
tada rašoma laikraščiuo
Ir aš įsmeigsiu plieno kardų
ti
Prof. Kampininkas
rūpi Biržų gimnazijos rūmų
Tėvas katalikas.
PILNAS EGZAMINAS
se, kad savieji savųjų nere
Į priešo širdį dėl tavęs...
statyba, o visų pirmiausia de
15.00 TIKTAI 16.00
Aš jiems priminsiu tavo vardų,
mia.
dama pastangų atitaisyti jie
BPKCIALIBTE.B
O man ranka nesudrebės...
t<u«i
nenusiminkit, bet eikit
ms patiems ir kartu kapelio
pu tikrą specialistą, ne pas koki
Klystate, jei kas netikėjo
Nors žūsiu aš taip pat kovojęs,
nui kun. J. Lomanui padary
nepatyrėlj.. Tikras specialistas, ar
te, kad Rusijoj nieko nevei
ba profesorlua neklaus Jūsų kas
Nors gulsiu prie tavęs kape,
tų skriaudų. Ir tol tėvai ne Kauno miestas, mūsų lai
Jums kenkia, ar kur skauda, bet
kiama mokslui. Antai, mūsų
pasakys pata po pilno lAegsamlBet tavo priešams neatleisiu —
nurims; kol gaus tikro atsa Uinoji sostinė stovi aukščiau ! nąrlmo.
Jąs sutaupysit laiką Ir
“draugai” negali atsidžiaug
Ir kaulai sutrenės keršte.
plnlffun. Daugelis
kitą daktarų
kymo,
kada
bus
grųžintas
į
jūros
paviršiaus
20,8
metrus
ti nepaprastais
natūralisto
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
gimnazijų kapeliono parei ir 208 kilometrai atstu nuo jie neturi reikalingo patyrimo, su
Durovo sugabumais. Jis lau
rėdymui žmogaus kenksmingumą.
dar galima prisiųsti vieton goms kun. J. Lotnanas, kada Nemuno žiočių. (Kuršių na
klano liadto — Bcope — Raggt.
kinę katę išmokęs žindyti pe AR SU RELIGIJA, AR
rių).
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir Tl:
bus
vėl
dėstoma
tikyba
gim

ministerijos
valdininkų
ištar

BE
JOS.
Neužilgo mus laisvamanių liukes, meškų — operuoti van
eikkas bakterlologlikas egzamina
Didžiausioji mūsų upė Ne vimas kraujo atidengs man jūsų
dyti ir patirti tikrųjų įvykių nazijos katalikams vaikams.
“respublikėlėj” bus preziden dens pompavimų, vilkus —
tikras negeroves. Ir jeigu ai pa
padėtį... Na, yra ir kitų būdų Tėvams nuraminti nepadės munas, prasideda Baltgudijo- imsiu jus gydyti, UI jūsų sveikata
to rinkimai. Prie rinkimų ruo avių bijoti, balandžius — bū ' (Tąsa nuo 2 pusi.)
katalikų tėvų delegaeijai sa- je, teka pro Gardinu, Kaunu Ir gyvumas sugryl jums taip kaip
šias ypač dvi “partijos”: ti plėšriais ir t. t.
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
iš žymesnių ura — kalvinų bū duoti skriaudžiamiems pasi
ilgą skilvio, karną. Inkstą, odos.
sandariečiai — eieilistai ir jų
Ar tai nauji išradimai? Ma tent, dabartinis kalvinų supe naudoti visai sveikint, princi vo laiku p. Voldemaro grųsi- ir Tilžę į Kuršių mares; jo kraujo,
nervą. Ilrdlea roomafla“Audiatur et altera ninias, girdi, jei tėvai alar- ilgis 936 kilni., beseino plotas tno, kirminą, uždegimo žarną, sil
“tavorščiai”. Ir vieni ir kiti no amžinų atilsį tėvelis pasa rintendentas p. J. net prieš pu:
muos dėl neteisingo kun. J. Lo ■ (įtekamų į Nemunų upių) 98,- pną plaučiu arba jeigu turit ko
turi išstatę savo kandidatus, kodavo, kad seniau Lietuvos karų saviesiems tepiršdavo ne pars!”...
kią
užsisenėjuslą,
jslkerėjuslą,
mano
pašalinimo
iš
gimnazijos
102
ketvirtainiai
kilometrai.
ebronliką
lirą.
kuri
nepasldavl
kurie gal nei nežino, kad yra kaimus lankydavo tam tikri visai kalvinistinę, bet už tai Į Na, pagaliau, juk ir pats
net gabiam lelmynos gydytojui,
ir “dark liorse” (juodas ar meškininkai, kurių meškos ne aiškiai laisvamaniškų literatu- Voldemaras, besiaiškindamas kapeliono pareigi), tai būsi Laukinės antys lekia grei neatldėlloklt neatėle pas mana
DR. J. E. ZAREMBA
klys), kurį galima dažnai ma tik mandresnes štukas išda rų.
vienam aukštam dvasininkui anti ir pati gimnazija užda čiau, kai laiškiniai balandžiai.
BPECIALISTAB
Jei žmogus maitintųsi vie
tyti trim kojom su ožio barz rydavo, bet ir šnapšų gerdavo. Todėl anksčiau buvę Biržų
Inėjlmas Rūmas 1*11
(rods, rugpiučio mėnesį), kon ryta. Bet ar mes katalikai tėnais kiaušiniais, turėtų suval »• W. JACKSON BOULEVARD
dele vaikštant po Halsted st.
gimnazijos kapelionai teištver statavo, kad šiuo atveju te-Pa* Sa^ln tylėti
Arti BUte Oatvės
tesprendžia
gyti kasdien 37 kiaušinius.
tarp 31 ir 35 gatvių.
ofiso Valandos: Nuo l« ryto lkt
Viena žmonelė prašo mėsi davo tik po dvejus metus. Tik
oo pietą Vakarais nuo I lkl 7
— Pirmieji pomidorai iš
nės tarnautojo išnešti į veržimų dabartinis kapelionas kun. J. esama tik lokalinio nesusipra-įkatalikų visuomenė,
Nedėllomis nuo II ryto lkl 1
po pietą.
1 Pakaks patamsių! Vienų Peru valstybės pargabenti j
Kaikurie mūsų biznieriai, jos girtų vyrų. Šis paklausė. jLomanas. kantraus būdo žmo- timo...
kad obalsis savas pas savųjį Dėkinga moteriškė duoda J&m,gus, tegalėjo gimnazijoje išsigeriau prigytų, su Naujais už tai 25 cent. Tarnautojas . laikyti net 5 metus! Šis kapeMetais kostumeriams parodo nepatenkintas po kelis kartus ponas katalikų tėvų gerbiadidelį savo mandagumų . — skaito gautus pinigus.
mas ir juo katalikai tėvai ypa
visus apdovanoja po pusnuo — Ar maža? •— klausia tingai pasitiki, bet už tai
• t.ll
gę, kiti visai po nuogų, mer žmonelė.
“Lietuvos žiniose”, tai “Bir
A
gų, nupiešti? pakabinamam ka — Lyg ir maža, — atsako žų žiniose
savo “Sšulų’
'ha
lendoriuje.
miestietis. Vakar aš tik pu gimnazijos direktoriaus p. K.
Kai po tokio “komplimen sę kiaulės išnešiau į vežimų' ir “valkininkų” padedami,
Z
to” tikėjimo ir doros nelikvi- ir už tai gavau 25 cnt. Šian- SHV(> akcijų išplėtė ir Švietinio
Ministerijoje
ypatingai
už
davę vyrai ir moterys pasi dien užitat, išnešęs visų' kiau
renka sau kitų krautuvę, arba lę, maniau, kad gausiu bent pašalinimų nieko nekalto ka
peliono iš gimnazijos. Kad
su žydeliais pradegta “dylin-! pusę lito.
i šis tvirtinimas turi rimtų pa! grindų, aišku taip pat ir iš
vieno “vilkininko”, būtent a♦O lt
merikoniškai .— sovietiško p.
Į p. m. sausio 29 d. miesto gjmJoninių Papartis.
Įnazijos kapelionui kun. J. Lo
manui
grasinimų: “Dabar
VĖJAS.
tai mes (?!) su Tamsta kovo
Lekia įsiutęs, alkanas vėjas —
sim ir skelbiam kovų... Pažiū
Tyliųjai 'žiemei vargų augina:
rėsim deliai
jūs vietos”
Kalnai ir girios, kelias jam lygus —
(rię!).
Lekia įsiutęs, alkanas vėjas.
Ir išties “kovota” ir “vil_ I v Y K S —
Jūros jam šlama, saulėj, gulėję,
kininkų” kaip ir laimėta. —
Verkia medeliai, gintis mėgina —
Pačiam atstatytam kapeliofnui kun. J. lzmianui neteisin
Lekia įsiutęs alkanas vėjas —
Tyliųjai žemei vargų augina.
gai padaryta didelė moralinėĮ skriauda, jau nekalbant apie
Liūdrimtas.
; tai, kad nuo š. m. vasario mėn.
jisai nenegauna algos, o jį
ŽIEMOS MĖNESIENA.
atleidžiant iš vietos nebuvo
Paslaptinga naktisl Sidabrinė naktis!
'.*umokėta net tai, kas įstaty
Tartum pasaka g)Va senelės.
mais numatyta. Na, o kas at
Einu sniego taku. Šoka, žaidžia aplink
lygins ir atitaisys katalikams
Deimantų begalinės akelės.
.'mokiniams tos “kovos” paDingo ribos dienos. Iškilminga naktis
darytųsias dvasines skriau
Kaip visata plati, begalinė.,.
das?
Ir po kojų dangus, ir aukštybėj dangus,
Negi gali katalikus raminti
Jų pasauliai aplink susipynė.
kapelionui kun. J. Lomanui pa
Rodos vienas likau. Rodos amžiais ilgais
sakyti audiencijos metu p.
Atsiskyriau nuo žemės močiutės.
švietimo ministerio žodžiai:
Tyla. Rimtis kapų. Sniegas girgžda tiktai,
I “Tad kodėl Tamsta neatvykai
Ir aplink mirguliuoja žvaigždutės.
tuojau į ministerijų, kai pa
Rodos, žuvo senai tie žmonijos laikai,
jutai einant tokiai akcijai
Kada žemė žydėjo ugninga.
• prieš Tamstų, pastoti kelių įLiko šaltas negyvas pasaulis tiktai
jVykiams”. Bet juk dabar ar
Ir jo viena dvasia nelaiminga.
vėlu atitaisyti skriaudų ir at- j
statyti teisybę? Pagaliau juk I
Arėjas (Leonas) Vitkauskas.
Ir karštus ašarų lašus

Prašau

Į Mano Kampelį

I
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IS CIKLIAUS “UŽ TĖVYNĘ” 1).

(Skiriu d ui Leonui Vacbergui, garbingai žuvusiam
kovos lauke).

Ht

Guli tu, mano mielas drauge,
Miegi, kaip nieks netnieg’ ramiau,
Ir tavo dvasios žemės sūnūs
Kovoj neberėgės dangiau...
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'^al Ąnglįjęn. Jųųnus jūreivis, kaina susirinkimo/ vieta ne-j žios šalies vuldlžiios išlaidas
kuriu įšjuokė keįeivius ir jų patenkintiems.
‘reikia paskirstyti taip: T.š
kelionę, mirė ir visi žinojo, Bet iš Europos žmonės vy- kiekvieno išleidžiamo dolerio
.jog (‘Dievo teisinga ranka”'ko netik j Virginijų. Tarpe 72 centai tenka karams; 13
1620 m. ir 1642 m., 18,600 žmo centų soeialiams reikalams, įjį nukirto.
maža.
(Pabuiga)
“John Hovvland j jūres į- nių nuvyko į Barbados, 18,000 ėmus visuomenės sveikumų ir
> FurcikuUvo 240 rub. —
Sutikome 1 Tądą nutąsė išjeib!puolė, bet stebuklingai buvo į kitas vakarų Indijos sulas apšvietų: 8 centai išlaikyti vi
Teroras
ir tik 14,000 vyko į Massa- sų valdžios mašinerijų, ir 7
I išgelbėtus.
įsigalėjęs iki netikėtinumo ii- ti.. Kas neturėjo tiek — grų,
T . .
.
. . žino atgal,
į ‘‘Hunus gimė Giles Hop- cliusetts. Bet nors Massachū- centai administraciniams reibų. Jei kur ir ramu yra, tai i r
.® ¥ ,
....
V
....
) Jau is esaJono suėmė 4 sei
kins žiuonųi, ir pavadintas O- setts buvo mažas ir nedaugiau kalanis.
i ten griebiamasi provokacijų,
mas ir grąžino. Vienų šeimų
eeanus”.
sia žmonių atvyko, tačiau pa-Į rpaįp yra ne tik Amerikos
|kad visų laikų terorizuotų
suėmė ir grąžino nuo pat b»atPo 67 dienų kelionės, “May garsėjo istorijoj todėl, kad j Valstybėse.. Tokia padėtis
Įmones.
vijos rubežiaus.
j
flovver” pasiekė Capę God ant būro piadžia Ameiikos ko!o- įįttXU|įc, kiekvienoj atskirtoj
— Negalėjau suprasti,—paPasakoja tų žmonės ir ver
va|stvbSje.
visos
Mąssachusetts krante. Tai bu nijti, kurios vėliau tapo Sia.tĮ šakoju vienas pabėgėlis, —
kia.
1
io lapkričio 19 d., 1620 m. 21 rėš Amerikos Jungtinės 'ai-. valstybis didelę dijiiu,,,,
kaip komunistai žino visas
Siebeže ešalonų krėtė 4-5
diena laivas apsistojo prie stvbės.
mūsų, kurie gyvename labai
vo pajamų išleidžia buvusiųjų
vai.
Visi
buvo
nuvilkti
nuo-į
F.
L.
I.
S.
Cape
Cod
uosto,
Provincetodrausmingai ir sutartinai sau
karų skoloms, šiandieninei apgai.
wne.
Žiema
beveik
prasidėjus
Įgiai, gyvenimo smulkmenas?
saugai ir pasiruosimams 1
DIDŽIUMA
IŠLAIDŲ
ir
laivo
kapitonas
norėjo
tuoj
—
Kojų
tarpupirščiuose,
—
"ai papasakojo man mokytobusimuosius karus.
KARAMS.
gryžti
Anglijon.
Kuomet;
is: GPU agentai revolveriu pasakoja viena jaunutė mote
Ši šalis yra turtinga, tad
‘ Mayfiovver’ ’ sustojo, kelei
rivertę jį duotj žvalgybai vi- ris iš Krymo, — iščiupinėjo
viai parašė garsių Cape Cod Buvusieji karai ir pasiruoši tų karo išlaidų daug ir neats žinias. Neturėdamas kur GPU agentai, ar nesivežame
sutartį, kuri skambėjo:
mai į naujus karus šiandie pra i jaučia. Kas kita yra Europo
dėtis ir norėdamas gyventi kokių brangenybių. Kur dar
je. Tenai karų skolos ir val
“Vardan Dievo, Amen. Alės, r|ja daugiausia pinigų.
buvęs priverstas išdavinėti ir daugiau čekistai ieškojo mo-,
stybių apsaugos naštos šian
kurių vardai žemiau parašyti, Pavyzdžiui galima imti kad
į
savo draugus ir vienminčius. tevis gėdisi sakyti.
die vos-ne-vos
atkeliamos.
ištikimi pavaldiniai mūsų bai ir Amerikos J. Valstybės.
Kokių provokacijų komunis Visus pinigus ir brangesnius ‘ la*
Kai-kurios valstybės po tomis
saus karalio Jokūbo, apsiėmė, Kada gruodžio pradžioje su!
tai griebiasi, bus matyti iš dųiktus atėmė. Bet dėl to jie
I naštomis tuiės suklupti, jei
m
Dievo
garbei
ir
išplatinimui
sirinko
kongresas
sesijon,
prenesisieloja, nes visas jų tur
to, kai bus aprašyta,
■
»■
:.-s
ikokiu-nors budu artimoj ateiw,
. ..
,
, C)
krikščioniškos tikybos, musų zidentas Hoover pareikalavo '■
tas su ūkiais liko ‘‘Dievo va
...
. .
tv taika nebus užtikrinta. Sukąįp kolonistai pabėgo iš
, m , .
liai”. Niekam neparduota ir j \ Amerikos lakūnų žvaigždė Col. C. A. Lindbergas, su sa-JkuruJio ir šalies garbei, įsteig- 1930-31 administraciniams me1/.
...
i klupus vra sunku. įau atsiSSSR.
Įti pirmų kolonijų Virginijos tams 3,830,44o,231 dolerių is-1 ...
*
.. .
.v, .
niekam mųMtdidtū. ’' ’ ■
žmona šiltuose oru skraidymo rūbuose.
, . .
įkelti." Nes suklupimas reiškia
— Gyvent, — sako, — ne
Kai prasidėjo bėgimas.
!
.[šiaurinėj dalyje, įvesti ir už- lamų.
!
, ,
I naujas -skolas, naujus vargus
begalima, bet ir pasidėt nėr
. i - i buvo
u...,. apie
• nnnnA
* laikyti
tinkamus įstatymus,
GPU patruliai apsupė vo-,
Anglijoj
20,000 at'
i
j
> Tij išlaidy apie trys ketvir-|ir da]. didesni nepriklauso
kur.
konstitucijas ir t. t.”
tosios dalys reikalingos apmo moms tautoms pavojų.
kiečių kolonijas ir saugojo,!
simetėlių. Jokūbo pirmojo vai
Išgirdome, kad pernai žie kad nepabėgtų. Bet žįnones
------------džia kuooštriausia bandė su John Carver išrinktas gu kėti buvusius ir busimuosius
mų Sovietai išleidę užsienin susėda į vežimų neva laukan
Gruodžio 22 d., 1620 m., ina- laikyti /tlios atsimetėlius ir bernatorium vieniems metams. karus.
apie 70 šeimų menonįtų. Ir yažiuoti, o patys palikę visus ža valtis nuo didesnio laivo
160ft H^iiųe^gisydarni sėkmių, “Mayflower” sutartis turė Buvusiųjų karų išlaidos; tai
mes metėm ūkius ir atvažia ūkius, išvažiuoja stotin; palei- “Mayflovyer” priplaukė prie grupė
100 atsimetėlių iš- jo būti valdžios pamatu, bet karų skolos iv karų vetera
vom Maskvon, kur jau rado džių arklį jr traukinių.
Plvmoutb’o įlankos- Tai hu- —
v.' įf lųęyden,
v
APSAUGO
vyko
Olandijoj. tIš- Pilgrimai nenorėjo demokra nams pensijos; busimųjų ka
DRABUŽIUS
me apie 20,000 žinonių. Jie
Vienų vokiečių kolonistų vo to lųivelio trečią kelione čia prądejo stiprių kovų prieš tiškos konstitucijos.
rų išlaidos — pasiruošimai į
■ Šlakstymas Larvett:
pasirodė, tokiu pat būdu suži
Anglijos bažnyčių, siųsdami Del blogo oro ir dėl kitų karus. Nors nauji karai ne
’ Apsaugo nuo kandžių nenori išvažiuoti virš milijono aplink Cape Goti krantų.
noję apie galimumų išvažiuoti
skalbiamus drabužius, kau
Istorinė pasaka apie didelį daugybę brošiūrėlių ir knygų priežasčių, kolonistai išlipo iš pramatomi, bet pasiruošimas
žmonių.
rus, rakandus.
užsienin, taip pat, metę viskų,
akmenį, Piyąiouth Rool;, ku- apie naujų • tikėjimų ir poli laivo Massachusetts valstijoj, reikalingas ir būtinas. Karai,
Plovimas Uarvcxn •
atvažiavo prašyti leidimo.
^*4
išjęitįiių
kilo iš vandens prie kalpo- tines ‘ idėjas*. ■ Galų gale* Angli O ne Virginijos valstijoj, kaip i kaip žinoma, užsiliepsnoja štai
Apsaugo
nuo kandžių
Kai kurie ties Maskva išgy priima iš užsienių įiek pat
plaunamus vilnonius.
kurio išlipo vyrai nuo jos valdžia; suprrtntama su jie norėjo. Jie neturėjo kitos gu, pakyla kartais iš menko
veno po pusę ir daugiau me ,, ?n.lVn^® *r
kur*a komu- << Aįąyflovyęę
šąndiua yra pageltai Olandijoj valdžios, valdžios formos, tik šitų, kurių dalyko. Ne laikas yra ruoštis,
lų. Kai šusirinko virš 20,000, tikš, jei jie to norį, sako vie
tradicija. Bet ištikimų Yra uždavė spaudų ir pardavė jų tarpe save įsteigė. Ji nebu kada reikia stoti kovos lau
valdžia Susirūpino. Pristatyta nas jaunas vyrukus.
kan.
tikrą pąsąka. ryąip prąsįdėjo Leydęn’o universitetui 161S vo paskutinė sutartis.
traukiniai, autobusai ir jėga
Ir naujas pasaulis buvo tin Tokiu budu sakvtas metines
angliška koloniją Amerikoje, ui. Dabar tie persekioti žmoKauno stęįy
virš 10,(XX) žmonių grąžinta
kuri lošė tokių svarbių rolę nės nutarė vykti Amerikon.
atgal; kiti susodinti kalėji- pabėgėlius priėmė ir vaišino Amerikos tautos pradžioje. ♦
Hu pagelba tūlos kelionizavimuosna. Bet liko apie 5,000 Liet. Raud. Kryžius. Susirin
“
Mayflower
”
,
šiandien
yraj
ino kon,panįjos “Merchant
asmenų, kurie jokiai jėgai ne ko daug žmonių. Pabėgėlių su
sijaudinimas nepaprastas. Jie gai prasidėjo vidurį 16 šimt- į Adventurers of London”, Ley
pasidavė.
dėkoja, gieda giesmes ir ver mečio, kuomet Anglijos kara- Jen’o parapijos vyrai gavo
Tada komunistai bandė įtikin
kia: verkia seni suaugę ir vai lienė Elzbieta išleido prokla leidimų nuo Anglijos val
ti geruoju.
macijų, kuri vertė visus savo džios apsigyventi Šiaurės Akai; verkia labai susijaudinę,
A food for proSušaukė susirinkimų, atva balsu; verkia visas ešalonus. paviddinius melstis sulig rei- merikOj. Po sutartim pasira
tein; a food for
įsmigtos bažnyčios. šyta kovo ūtėn. 1620.
žiavo komisaras, ir pradėjo Įspūdis be gido didelis ir lamineral salts;
.
..
Kaikurie nesusitaikantieji,
įkalbinėti. Esu ūkiai bus at ibai. jaudinantis.
d ’ is- • ‘ May flower ’ ’ laivas buvo
Iš Stoties
for calcium and
statyti, laisvė didžiausia, mo- lyas turėtų abejonės dėl šių tori joj vadinami “Brovnists” pasamdytas Londone ir eks
phosphorus; all
WCFL 970 Kilocykles
kesniai bus sumažinti ir t. t. žodžių, gali nueiti stotin, kait į ir “atsimetėliai” prasišalino pedicija išvyko Amerikon.
the
essential eleNuo 1 iki 2 po pietų
Tačiau žmonės dideliu drąsu ateis sekantis ešalonąs, kuris i nuo valstybės bažnyčios ir įs Buvo ir kitas laivas “Speedments for health
mu ir pažymėtinu atvirumu rytųj pravažiuos apie pusę iteigė nepriklausomas tikėjimo well”, bet kas nors jam at
and strength are
į vienetas. •
sitiko
ir
abudu
laivai
sugrįžo
išdrožė komunistams
found iq good
devintos vakaro ir pamatyti ir
Pradžioje
17
šimtmečio
į
Plymoutli
’
ų.
Plymoutho
vi
kartų teisybę:
cheese. And
pasikalbėti su ištrūkusiais iš
Iš
Stoties
sus
pilgrimus
susodino
ant
the essential eleį — Jūs sakot, kad Į darbi garsaus komunistinio rojaus,
“
Mavflower
”
.
Iš
viso
jų
bu

ments of good
ninkų prašymų caras atsakė kuris yra pasidaręs didžiausia Vienas jų sako prakalbų:
WHFC 1420 Kilocykles
vo
102
oflcieriai,
jūreiviai
ir
cheese are found
Rusija, sakė mums kokulkosvaidžiais, o kaip jūs žmonijos nelaime, kentėjimų
Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite
in Kraft Cheese.
darote? Mes nieko daugiau vieta vienos pakantriausių munįstai, esanti laisvės šąlis, keleiviai. Iš tų, 35 priklausė
Šiuos Programus Rengia
tautų — šimtą milijoninės, ru- Įį^
laisvę mes paty- Leyden tikėjimo grupei, liku
[iš jūsų nenorime —
B
sų tautos.
p'ėiue pervažiavę SSSR rube- sieji 67 prisidėjo prie šios
tik išleiskite mus!
ižių. SSSR dabar juodžiausios grupės Ijondone.
Išeinant
ešaionui,
Maža to buvo. Jie dar ki
(vergijos ir darbo žmonių
William Braduord, patiekė
3417-21 So. Halsted Street
tas priemones bandė.
pabėgėliai atsisveikina, dė- priespaudos šalis,
vienintelį kelionės aprašymų.
KRAFT-PHEN1X
Telefonas Boulevard 4705
CHEESE COMPANY
> — Mane,'— pasakoja vie kojų už priėmimų ir verkiu.
(“L. Ž.”).
“Jūreiviai norėjo grįžti atnas darbininkas, — su trimIdraugaD
suėmė vidunaktį,
■įusivedė žvalgybon ir kanki|no 4 paras ir kai nepasida
viau, prirėmė į krūtines reHOOi «M THE
l MlGHI FEEL
OOlJT VOO TMDJKl DOki'T
VJOR.LD
CKtO VOO
SO, GOT >
volverius privertė pasirašyti
KIOOUO-ČUESS
EKT SO MUCM?
bOFO'T THIIOK
ITS 40ST
‘prisipažinimus”, esu mus
SO
a
GOOD
LOCK
suagitavę bėgti iš SSSR ku
nigai ir kūlokai.
ŠTIŠ
Nenorėjom mirti ir pasira
šėm, o ryte jau pasknitėme tų
laikraščiuose...
Žmogus pasukoja ir ver

BAISENYBES pasakoja is rusuos
i
PABĖGĘ ŽMONĖS.

PILGRIMy ATVYKIMAS.

LARVEX

LIETUVIU VALANDA

KAS NEDĖLDIENĮ

CetA

JOS. F. BUDRIK, Inc.

iFTCKjCHĘESE

An Appetite to be Proud Of.

TUBBY
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tdiškais ūkiais iv tuo budu iš- Įvęjingas. Valdžia gali išžudy- jis išauga taip, kad neturi, Vartojimas šių pipirų kenks Kartų į Vienos teismų gi
ti milionus valstiečių. Bet ji ant ko atsiremti, tada slenka mingesnis, kaip paprastųjų, minės atvedė žmogų, kad pas
k eitas kęlektivizruus.
Bet kaila dabar valdžia pra negali išžudyti dešimčių mi ant žemės. Jo stiebtis storas, jie perdaug degina ir ma kelbti jį beteisiu ir nenormadėjo kibti prie mažesniųjų lionų. Kiekvienos valstiečių kaip pirštas, ir gana ilgus (i- žiausios žaizdelės lūpose ar Į liu, pamatuodami keistais jo
Tardymas parodė,
ūkininkų, kurių yra dešimtys skerdynės, kiekvienas kraujo ki 20 pėdų ilgio), veda nu ant liežuvio, vos tik patekus rūbais.
milionų, tuojaus susidurta su praliejimas baisiai turės atsi- kabusias iš po lapų ilgas ke- ten pipirui, ima labai perštė kad jis savo dvare dėvėjo
griežtu ūkininkų pasipriešini-J liepti į Kremliaus viešpačius į kės, tankiai nusagstytas rau- ti, iš to lengva suprasti, kad rūbus, kaip vėžlys (čerepamu. Ūkininkai tiesiog- sako, Kaip sovietų Valdžia nusis- donomis uogomis, biskį ma ir į skilvį jis negerai veikia. kas): dėvėjo odinius rūbus
Kai kurios raudonos pipiro su dideliais šarvais, visiškai
kad jie savo ūkių, savo savas tučius valstiečius kovoti, taip žesnėmis už žirnius
K OF L BASKET BALL
Gus Petkus
ls tų uogų išdirbami dvie atmainos sodinamos pas mus primenančius šarvus čerępačių, valdžiai nepaduosiu. Sa vai stiečiai nusistatę savo uLEAGUE.
Į A. Bara n
ko, jie nori turėti nuosavus kius ginti. Daugelio valstie jų rūšių prekybos pipirai — vazonuose, del gražios raudo ko.
Al. Petkus.
privatiškius ukius, jie priešin čių tėvai yra baudižiavų ėję juodi ir balti. Tas pareina nos jo spalvos.
Turtingas Neapolio (Itali
The K of L Chicago Dist.
J.
Kovarskas-Mažeikiškietis.
gi visokiam kolektivizmui ir ir vos pirm 80 metų jie iš nuo laiko, kokiame jie skina
joj) gyventojas, Gralia, ypa
Basket-Ball League is more
(
“
R.
”
).
tingai mėgo veidrodį. Visos
už savo tų nusistatymų pasi baudžiavos pųlinosuoti ir že mi ir nuo tolimesnio jų apdir«
then lialf through with the CjjERRY BOOSTERS B0W- rengę kadir žūti.
mės ūkiais apdovanoti. Už tų binio budo. • Juodiems pipijo rūbų sagos buvo dirbamos
first round. Many great suIR
TAIP
KEISTAI
KAR
žemę
jų
tėvai
jr
jie
patys
Įmins
gauti
skinama
dar
žaDešimtys milionų ūkininkų
iš veidrodinio stiklo; veidro
LING NOTĖS.
prises happeued during this
TAIS
RADOSI.
ir
daug
vargęj-vuldžiai
brangiai
ilios
neprisirpusios
uogos
iškėlė griausmingus protestus,
diniai medalijonai puošė vi
time as Tonu of lake beating
džiovinamos
iš
karto:
tada
lr štai sovietų valdžia, kuri išmokėję. Dabarm raudonieji
sus jo laibus. Kai jis eidavo,
Cicero, North Side beating The Cherry Boosters Bow- tikėjosi ūkininkus lengvai pa gaivalai, kuriem^ pavyko Ru- jos sudžiūsta, susiraukšlėja ir Iš žemiau paduodamų pa- apipiltas saulės spindulių,
Brighton and Indiana Harbor ling season didin’t start yet laužti j savo pusę, susidūrė su sijų pavergti gpri juos atsa- pasidaro tokios, kokias mes vyzdžių, pamatysim
kokių tai visiškai apakindavo su
būt
vili
as
soon
as
a
seliedual
beating North Side.
dideliu ir pavojingu priešu.
vinti — atimti <į^io jų bran krautuvėse perkame. Bal keistų žmonių yra pasaulyje. tinkamus žmones.
Hovever „ext 'sumtay, Jau. “ "J*
bo-vs “* »e“in«
To negana. Valdžia ir su gias savastis tik dėlto, kad tiems pipirams gauti, imama Vienas Madrido miesto (Is
in
skape,
snape,
in
the
mean
time
Varšuvos bankininko Graco
5th, 1930, at exactly 1 o’clock,
įkurtais kolektiviais ūkiais jau taip yra nurodyta socializmo tiktai uogos raudonos, visiš panijoj) turtingas gyvento
St. Phillips Gym, Jackson liere’s something J. “Red” susilaukė didelių nepavyk,imu. teorijose, kokias jie atkakliai kai išsirpusios. Nuskynę meta jas, Linaresas, rengė savo rūbai buvo pasiūti iš visokių
gabalėlių: jo palto pamušas
and Kedzie if your tliere your Cherry tried to bond his first Žmonės atsisako dirbti. Nes nori vykinti.
jas porai savaičių į vandenį tarnus taip, kad kiekvienas
susidėjo iš daugelio seniau gy
to see some more suprisęs game alter the oi>erations and tai baudžiava ir baisi vergija.
Tr štai kruvina bolševikų ((paprastai į kokį kalnų), kad atvaizdavo kokių nors gėlę.
venusių žymių žmonių rūbų
when Briglifon plays Cicero the tno months ręst made Jie meta darbus ir traukia į valdžios su valstiečiais kova. dengianti jas uogos mėsa iš Jų rūbai buvo apdengti rožė
the first game nliicli will be him terrible for 145 average miestus ieškoti darbo. Juk ne Galimas daiktas, kad ta ko mirktų ir atsiimtų nuo sek mis, lelijomis, našlaitėmis ir liekanų.
* the lieadliner. Then anotlier i bovvler. He made nine one af- iš gero ir tūkstančiai vokie va pagreitins sovietų val lu. Paskui džiovina jas saulėje t. t., patsai jis dėvėjo rūbus, Aš žinau ir Lietuvoje vienų
žmogų, kuris visuomet vaikš
suprise is Bridgeport — In ter anotlier “guters” and čių pareikalavo išleisti juos džiai galų. Nors šiandie vals- ir trina tarp rankų; tada iš- papuoštus gvazdikais.
čioja
išvirkščiu paltu: esu adiana Harbor. Anotlier headli- then made a fevv “clierries” iš Rusijos. Jie buvo pastatyti tiečiai beginkliai, bet rytoj Į krinta esantys viduje balti Vienas Paryžiaus šposinin
pačia drobinė, o viršus vilno
ner North Side — To\vn of from each side. Then anotlier dirbti i kolektivius ukius.
jie galės jų įsigyti. Kas gali grūdai, kurie ir vadinasi balti kas, Grevilis, kurį visi laikė
nis, tai vilna į apačių esu šil
Lake. Then the lašt suprise guter then lie got good and Gyvuojant • tokiam nepasi žinoti.
pipirai.
milijonieriumi, dėvėdavo įvai
čiau. Tas žmogus gyvena Šiau
BoselanilrProvidence. The big- finished ndtli a score of 49. tenkinimui, pigu suprasti, kad
riaspalvius
kartūninius
rū

Pipirų vartojimas gerai vi
lių apskrity. Apie jį reikia
gest suprise įs and will be Būt next game he improved j žmonės ir darbus atlieka kaip
bus.
Grevilis
niekados
nedė

siems žinomas. Juodi pipirai
pasakyti, kad šiaip gan pro
is dancing bętween the lialfs. to 122. StilJ being week lie! papuolė, bi tik dienas pra
vėjo
kepurės
arba
skrybėlės
tinka ne tiktai kaipo prie
tingas žmogus ir dargi moky
Be tliere and have šame fun gavę up.
leisti. Sovietų valdžia iš tų
ir
nors
giedriausiame
ore
už
skonis,; vaitoja jį dargi užlai
tas.
and also see some good gailies. Baran played against Al j savo ūkių tikėjosi sulaukti
kymui įvairių dalykų, kurie sidengdavo skėčiumi.
Tai tokių keistenybių yra
Will see you tliere.
Petkus and eacli did good. Ba didelio javų derliaus. Pasiro
galėtų
sugesti
nuo
drėgmės,
Kai subankrutavo vengrų pasaulyje.
“Eik, kur pipirai auga!” Ši
Red Cherry.
ran in eiglit gailies averaged dė viskas atvirkščiai.
nes
turi
ypatybę
traukti
į
sa
didikas, Macam, išsiaiškino, J. Kovarskas-Mažeikiškietis.
137^4 and made a liigh game Susidūrus su tomis ir ki patarlė dažnai galima išgirs
ve
drėgnę.
Ypač
įdomus
pi

kod jis per keturis metus iš
ti. Bet ne visi žino kur ir
CHĘĘBY BOOSTERS FOC of 196. His totai was 1008. tomis kliūtimis valdžia pasi
piro
(pritaikymas
užlaikymui
leido 500 tūkstančių kronų. — Italijoj miestas Veneci
KET BILLIARDS.
AVhile Al Petkus averaged in juto pavojuje. Atsisakyti tos kaip auga tie pipirai. Taigi
kamparo,
kuris
be
jtj
nepapras
Teismui,
pavyzdžiui, parodė ja yra pastatytas ant salų ir
seven gailies 132 6-7. His savo pradėtos programos u- čia trumpai apie juos papasa
tai greitai ištirpsta ir išnyk jo vienų kostiumų. Jo sagos turi 350 viešų tiltų.
On «•
The well-knowu Cherry liigli game 150 for a totai of kius sociąlistinti negalima, kosiu.
Paprastų pipirų tęvynė yra sta. Iš čia ir patarlė išeina: buvo iš brilijantų; į mankietus — Ispanijoj yra draskęs
Boosters are progressing ve 930 pins.
nes pasaulis pasijuoktų, gi
MaJabaras, vakariniam t balos-, “įžnybo,< kaip'i“kamparas' be įsiūti laikrodžiai. Namie Ma- kalnų! iki 130 metrų aukščio.
ry good. Tho only mishapp is
Kavai beat Gus Petkus in priešai turėtų progos jų pul tano pakraštyje,, Azijoj. Tie pipirų”.
cani dėvėdavo stiklinius tuk — Iš ugniakalnių kylančios
tliat A. Kavai and Al Petkus
one game played 153 to 120. ti. Tad išspręsta žūt-but savo sa, auginami jie1 ir Ameriko Be paprastųjų turim dar lius, dėlto, kad. jam labai ne dulkės lekia kartais iki 200
are working evenings lately
Gus got nild and blevv over. teorijas vykinti praktikom je, bet amerikoniški pipirai labiau aštrius ir deginančius patiko jo kojų forma.
kilometrų tolio.
and oannot partieipate how- Būt vvateli for when the Ginkluotomis jėgomis valstie
daug menkesnės rūšies, negu raudonus pipirus, paprastai
ever the two are planing to
čius prispausti ir jie per
playing really begins.
Azijos. Pipiras 4- -tai vynio vadinamus turkiškais, nors
catch up during the holidays
dėm pavergti.
A. K.
jantis augalas, panašus į mu ištikrųjų jie paeina iš pietiand Sundays. A. Baran has
NAUJI 1$ LIETUVOS
Žinovai sako, kad tas žy- sų darželiuose pasitaikančias 1 nės Amerikos. Europoje laplayed the most gailies. Howgis sovietų valdžiai labai pa- laukines vynuoges; jeigu gi, blausiai juos mėgsta vengrai.
eVer no cliange has taken pla

“EMC KUR PIPIRAI
m

ce iu the standing.

A. Kavai
J. Cherry

BOLŠEVIKŲ SU VALSTIE
ČIAIS KOVA.
W. L. Pct.

3 1 750
15 7 682

NEW CATAMBA COAČH

Šiandie Rusijoj eina baisi
bolševikų valdžios su valstie
čiais kova. Kova labai nelygi.
Valdžia turi ginkluotų kariuo
menę, valstiečiai gi beginkliai.
Bet valdžios kariuomenę su
daro daugiausia valstiečių sū
nus. Kaip ilgai jie liepiami
žudys savo tėvus ir brolius,
tai klausimas. Nuo to prigu
li sovietų valdžios likimas. Anot žinių iš Maskvos, valdžia
kurios priešaky yra diktato
rius Stalin, išsprendusi žutbut valstiečiams nepasiduoti,
juos perdėm pavergti. Štai ka
me dalykas.

Kada bolševikai baigė so
cialistinti (valstvbinti) mies
tus ir darbininkus, tuojaus
atsisuko prieš valstiečius, ku
rie visas laikas priešinosi ati
duoti valdžiai savo javų gru
dų pervirši ir kitus žemės ukio produktus. Sudaryta tad
pianai ir valstiečius susocia
listinli. Tai yra juos visus atsavinti nuo žemės, visas že
mes paimti valdžios žinybon
jr paskui leisti valstiečiams
plotus apdirbti bendrai (kolektiviai).

“Unk” Charlie Moran, big
League baseball uinpire \vhen
not busy as football coach, is
going to Catavvha college as
head football mentor. A five
year contract nas approved
at ameeting of the college
trustees. Moran coached the
Centre college (Ky.) team,
vvhich defeated llarvard 6-0,
in 1921. He vvill biing nitli
him George Chinn. taclde on
the famous team at Centre, Valdžių pirmiausia atsavino
who will be chief assistant in daug didžiųjų ūkininkų, ku
the football program at Ca- rie valdė didelius žemės plo
tus. Tuos plotus pakeitė Vai
tanba.

Pereitos Vasaros 1929 Mt.

Ii*

JUDAMIEJI PAVEIKSLAI
Pagaminti J. K. MILIAUS

Kur Geriausia Padėti Pinigus
Per Šiuos Naujus Metus

Kas nori būti Lietuvoje per 4 valandas laiko ir
ten su savaisiais dalyvauti visose įžymesnėse vietose
ir savoje tėvynėje, prašom visi kas tik šį kvietimų
11 .matysite. Be to matysite štai kų:
Visus Lietuvos prezidentus su jų šeimomis, Lie
tuvos poetus,' profesorius, ir kitus mokslo ir atsižy
mėjusius didvyrius. Lietuvos generolus, karininkus
ir kariuomenę. Lietuvos orlaivi jų, ir Tautos šventės
iškilmes. Rygos lietuvaites ir lietuvius sportistus.

Geriausia jums pasirinkti savąją

Pirmutinę, Stipriausią h* Seniausią

Lietuvos mokytojus, sporto Įvairenybes. Lietuvos ku
rortus ir Nidos stebėtinus smėlių gyvuosius kalnus.

Lietuvių Valstijinę Banką
Amerikoje.

Apie 40 Lietuvos miestų ir ūkius su jų darbais.
tuvos jaunimo, pradines, vidutines ir aukštųsias
kyklas, Lietuvos istorines vietas, pilės ir ežerus.
tuvos stebuklingą kryžių kalnų, ir daug, daug
įvairenybių, 'kurių čia visų negaliu surašyti.

METROPOLITAN STATE BANK
PO VALDŽIOS ir CLEARING HOUSE PRIEŽIŪRA
Sutrauk savo pinigus čionai, kur žinai, kad būsi patenkintas
patarnavimu ir apsauga.
3-čias‘ nuošimtis yra mokamas į metus už padėtus pinigus,
ir 6-tas nuošimtis ant mūsų saugių pirmų morgičių.
Šios Bankos saugumą galite spręsti iš to, kad:

Šis mūsų Tautai kultūringas darbas yra jungia
mas suorganizuota veikėjų t. y. Amerikoje Liet.
Filmų ir Importo ir Eksporto Kompanija, jos priekyj veikia JONAS K. MILIUS ir lietuvių išradėjų
ir išdirbėjų sųjunga Amerikoje. Bus rodoma.

Kapitalas ir Perviršis Yra #475,000.oo
Banko Turtas Virš 03,5OO,OOO.oo

Kas dar nematėt Jono K. Miliaus Lietuvos demon
stravimų, įdomiausius vaizdus, kokių dar niekas ne
matęs. Tuomi kviečiame visus persitikrinti.

DAR YRA LAIKO JSTOTI J MŪSŲ KALEDINj KLIUBĄ

Metropolitan State Bank
2201 Węst 22nd St. Kamp. Leavitt St. Chicago
Bankas atdaras šį vakarą iki 8:30 vai. vakaro.

Lie
mo
Lie
kitų

Bus demonstruojama:
4|

Sausio 9 ir 6 Liet. parapijos salėje, Cicero, Itt.
Sausio 7 ir 8 Liet. Auditorijoj, 3133 S. Halsted St.
Sausio 9 d. Liet. Parapijos salėj, North Sidėje
Sausio 11 ir 12 O. Krenciaus salėje, 48 h* Wood st.

PRADŽIA VISUR 7:30 VAL. VAK.

Demonstruos ir aiškys jonas

K.

Milius

>

I

Šeštadienis, Sausis 4, 1930
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no Rajono konferencijos ra reikalingumas’*. Nutarta šven pamokslai. Organizacijų susi- kad jiems V. Dievas apšviestų
žoline i jų skaitymas, 3. Apta- toriuje statyti kioską ir rem rinkimas buvo labai gausin protą ir pataisytų jų širdis.
riamieji vietos veikimo reika ti labdaringąją ftv. Vincento gas. Katalikų veikimo reika
J.
lai, 4. pasveikinimai: J. E. Pauliečio draugiją. Pasverk in lams surinkta 129 lt. 50c.
15-TOS LIETUVIŲ DIENOS
Šv.
Tėvo Atstovo Lietuvoje tas J. E. arkivyskupas metro
Žaiginy įvykęs susirinki
RENGIMO KOMITETUI,
Žmogelis ir pasipūtęs rašti
ir Arkivyskupo — Metropoli politas.
mas buvo gausus.
MAHANOY CITY, PA.
Svečias.
ninkas susitinka prie siauro
Šiaulių apskr.:
Kristaus
to.
Nutarta uoliui platinti kat.
Airiogaloj leidimas K. V. C. Karaliaus dieną leidimai ne spauda. Aukų gauta 30 litų. liepto.
Džiaugsmingai sutinkam Šį sekinadienj, sausio 5 d.
susirinkimui Kristaus Kara gauti K. V. C. susirinki Raudondvaryje aukų K. V. — Šalin! — surinka rašti
Jusų brolišką prielankumą mūsų kolonijoj, pas gerb.
liaus dienai neduotas. Kėdai mams: Joniškyje.
su gausia $1,103.98 auka At kum J. Statkų, lankosi sve
C-trui surinkta 70 lt. 10 ct. ninkas. Aš nė vieno gyvulio
nių apskr. V-kas per IV nuo Šiaulėnuose (čia K. V. C. Pamaldos už persekiojančius. pirma savęs neužleidžiu.
eitininkų
namams Kaune, čias iš Lietuvos, gerb. kun.
vados polic. V-ką kun. St. skyrius negavo nei vieno lei Šakių Pavasarininkai su — O aš visus. Prašau eit! —
D. Klinga, K. Jurgėla,
Laisvės alėjoj Nr. 3. Auką su pral. J. Maciejauskas.
Rap.
J. Jurgela, J. Navikas. Vainauskui pasiūlo “pasirink dimo nuo pat savo jsisteigi- savo tėvais susirinkime š. m. filiai sakydamas,
naudosimo sulig Jusų pagei
žmogelis
ti susirinkimui kitą dieną”. mo), Radviliškyje.
davimo, įrengdami ir Jusų
lapkričio mėn. 3 d«. nutarė š. pasitraukė į šoną.
Be to, Šaulių Apskr. V-kas m. pirmą adventų sekmadienį
Redakcijos
Prierašas. Ar
Posiūnėliuose, negavus lai
vardu pavadindami bibliote
tik ne 1919 m. p. P. Žadeikis, ku leidimo K. V. C. susirinki leidimo Kristaus Karaliaus padaryti pamaldas už perse
kai salę.
nedavė
Meškučių
dabartinis konsulas New Yor mas įvyko zakristijoje, kui dienai
Siūsdami nuoširdžią padėką
kiojančius katalikų veikimą,
Jaunamečių
sąjungiečių
2
ke, mėgino suorganizuoti Lie skaityta paskaita “Kataliku “Pavasario” kuopai.
ir linkėjimus dėkingos ateiįvyks tuvos Laisvės Sargų organi Veikimas Lietuvoje”, platinta
tininkijos vardu, pasižadame kuopos susirinkimas
Panašiai leidimai atsakyti
savo darbais, Dievui laimi- sansio 5 <1> 1 val' 1>°
zaciją. Tačiau nepavyko. Da kat. knygutės, rinkliava ka- šioms Radviliškio kat. organi
naut, atsiteisti Bažnyčios gar- Meldžiu visas ""-Mokti. Su bar, p. K. Jurgela, New Yor- talik. knygyno reikalams, ra- zacijoms: spalių 13 d. ir 20 TURKIŠKOS, RUSIŠKOS Pirm. A. Nausėda
bus pirmutinis j{O j<onsuiato sekretorius, pasi (ginta iš anksto užsisakyti “Pavasario” kuopai ir spa SULFURINĖS VANOS IR
1024 Center St.
bei ir mūsų brangiosios Tė sirinkimas,
pradedant
naujus
metus.
Tad
vadinęs
save
dar
neat kat. laikraščius.
Tel. Lincoln 3044
lių 20 d. Šv. Vincento a Pau ELEKTRIKINIS GYDY
vynės didybei!
gi
į
tą
susirinkimą
visos
at

gaivintų “Lietuvos Laisvės Josvainiuose bažnyčioje su lo skyriui.
Rašt. P. Fabijonaitis
Kaunas, 1929. XII. 20 d.
MAS
sivesk
it
po
vieną
naują
narę.
Sargų
”
štabo
adjutantu,
šau2350 So. Oakley Avė.
Kun. P. Dogelis,
rengtos puikios iškilmės, o K. Kituose apskrityse leidimai
Treatmental visokių ligų. reu
Jaunamečių
Kuopos
Pirm.
.
j.j
a
8e
į
ni
Q
>
j
kurį
kviečia
viIžd. Kun. F. Kudirka
Ateit. Namams Statyti Ko
matizmo. nervų atitaisymo, Saldo
V. C. susirinkime kun. klebo gauti lengviau.
ir taip
toliaus,
su elektriniais
sus ex-kareivius.
2334 So. Oakley Avė.
miteto Pirmininkas
Tytuvėnuose Raseinių aps prietaisais. Violetiniai Saulės Spin
no Vasiliausko paskaita “Ka
Į EXKARIUS.
dulių
treatmentai.
Mes tam sumanymui iš es talik. organizacijų veiklumo kričio bažnyčioje pasakyti du
Dr. P. Bielskus,
Mineralinės,
sulferinės vanos
mės nesame priešingi, tik abe
Kuit K. Matulaitis
duoda didžiausią, kraujo cirkulia
Ateit. Namams Statyti Ko
ciją, kuomi galima i&sigelbėti nuo
1430
metais
liūdnai
sugaudė
jojame dėl jo praktiškumo.
2334 S. Oakley Avė.
miteto Vice-pirm,
visokių ligų.
trimitai
ir
varpai:
D.
L.
K.
Moterų
Skyrius
at4aras
Utar

1) Valdžios atstovams, rodos,
V. Duoba
Dr. J. Leimonas,
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.
Vytautas
mirė, galingiausiojo netinka kištis į vietos reika
Kambariai
dėl
pergulėjimo.
2328 AV. 23rd St.
Ateit. Namams Statyti Ko
LONG DISTANCE
Lietuvos
valdovo vėlė nuke lus; 2) į seimą mažai kas ga
J.
Dimša
miteto Sekretorius
TELEFONŲ
KAINOS
liavo
į
dausas.
Liūdėjo
Lie

lės važiuoti, nes nebus kam
3230 So. Emerald Avė.,
Dr. J. Urmonas,
tuva.
Nusileido
jos
galybės
kelionės lėšų padengti (nei
M. Šlikas
Ateit. Namams Statyti Ko
1657 WEST 45th ST.
dienos. Bet drauge skrido bent Lietuvos valdžia tam
Vėl Nupigintos
10555 So. State SL
miteto Iždininkas
Kampas Taulina Street
Vytauto
mirties
lovoje
kalbėti
tikslui šiek tiek pinigų pas
Stud. A. Marčiulynas,
Visokiais Labdarybės rei
INKJO GALION SAUSIO 1, 1930
Nuo 8 vai ryto iki i v. nakties.
žodžiai,
kurie
tais
laikais
ne

kirtų; 3) naujų organizacijų
kalais kreiptis į valdyba arba
Ateit. Namams Statyti Ko
Nedėliomis iki 2-,ros vai. po pietų.
Phone Boulevard 4552
daugelio
buvo
.girdėti,
bet
šiandien kurti nebėra reikalo,
agitatorius.
miteto Reikalų Vedėjas.
Pašaukimai į vįetas nuo 60 iki 300 mailių tolumo
šiais laikais elektrizuoja mū nes ir senųjų išlaikymas nėra
nuo stoties iki stoties kaina dienomis numažinta
sų Tautą: Lietuva turi buti lengvas dalykas; 4) Vytauto
ant 10c. daugumoj atsitikimų ir ant 5c. kituose
nepriklausoma nuo Lenkų.
atsitikimuose.
Pavyzdžiui dieninė kaina nuo sto
jubiliejų minėti reikia įjudin
1930 metais visa Lietuvių ti visą mūsų1 visuomenę, o ne
ties iki stoties Lš Chicago į Kankakee, III. numa
žinta nuo 50c. iki 45c.; Chicago i Belvidere, III.
Žinelės.
Tauta, vėl atgavusi Nepri- tik ex-kareivius.
nuo 55c. iki 50c.; Chicago įi Mihvaukee, VVis. nuo
Moterų Sąjungos 60 kuopa klausomybę, su pasididžiavi60c. iki 5Oc.; Chicago į Indianapolis, Ind. nuo
laikė priešmetinį susirinkimą, mu mini 500 metų D. L. K
$1,00 iki 90c.; Chicago į Springfield, III. nuo
$1.05 iki 95c. ; Chicago į St. Louis, Mo. nuo $1.35
gruodžio 8 dieną, 1929. Atsi Vytauto mirties jubiliejų,
iki $1.25.
lankė beveik visos nares. Kp. sekdama savo himno žodžiais:
Šitas kainų sumažinimas ant long distance tele
valdyba liko ta pati: pirm. — “lš praeities Tavo sūnus te
KATALIKŲ VEIKIMAS
foną snčėdvs telefonų vartotojams daugiau, kaip
A. Švilpauskienė, vice-pirm. stiprybę semia”.
RENGIA
$5,000,000 metuose. Vienas iš pamatinių tikslų
KAUNO RAJONE.
— K. Žvirblienė, prot. rašt. — Nūnai Lietuva laisva. Bet
Bell Systenios yra tai teikti kuogeriausią galimą
patarnaviritą už kuomažiausią kainą.
K. Januškienė, iždo rašt. — Vytauto mirties vieta, Trakų
Lietuvių Politikos ir Pašelpos Kliubas
K.
V.
C.
Kauno
Rajono
A. Pranienė, iždo globėjos — pilis, ir Vytauto kaulai pa
Bei tolimesnių žinių, telefomiok, rašyk arba
V-boj gaunami pranešimai,
atsilankyk į Mūsų Biznio Ofisą
A. Lekavičienė ir L. Petraitie- niekinti ilsisi Lenkų pagrobto
kaip buvo minėta katalikų
je
krašto
daly.
Šiandie,
mi

nė.
veikimo — Kristaus Kara
ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
Nutarė metiniam susirinki nėdami Tautiškos Lietuvos
liaus — šventė. Pastebėtina,
BELL SYSTEM
me, kuris įvyks 12 d. sausio, Pranašo mirties sukaktuves,
kadi
daugelyje
vietų
Šiaulių,
One Policy • One System - Universal Service
DIEVO APVEIZDOS PARAP. SALĖJ, ■
2 vai. po pietų, pirmininkės visi Lietuviai mintyse skren
ypač
Kėdainių
apskrityse
re

name, turėti sudėtinę vaka da į Vilnių, mūsų Vilnių.
18-tos ir Union Avenue
Nors tautiškas Lietuvos at liginio pobūdžio susirinkimai
rienę.
negalėjo Įvykti dėl Apskričių
Gerbiamos narės, malonėki budimas prasidėjo dar prieš
PRADŽIA 6:30 VAU VAK........... ĮŽANGA 35c.
te kuoskaitlingiausia sueiti keliasdešimt metų, bet Tau- administracijos sauvaliavimą,
neduodant
leidimų.
Štai
fak

CUNARD LINIJA LIETUVON
ir po naują narę atsivesti, tos svajonės liko įkūnytos tik
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. ISplauklmal Iš New
tai
:
Kėdainių
apskr.,
Survi

kad galėtumėm daugiau nu tai geriausių Tautos sūnų paYorko j Southampton kas Sereda vienu li milžinų ekspresinių laivų
sirižimu ir kruvinomis kovo lišky knn. St. Telksnys bažny
BERENGARIA
AQUITANIA
MAURETANIA
veikti šiais metais.
čioje
pasakė
katalikų
veiki

• paskui Muitam i u J Kauna.
lu
IŽ
Nev
Yorko J Kauną |2«>
=33
mis fronte. Kaip paprastai,
fl
Pamatykite Londoną pake
ir brangiau. Atskiri kamb., er
mui
pritaikintus
du
pamoks

ly. Taipgi tiestai | Londo
dvi vieta, geras naminis val
Kančios Jėzaus draugija mes, kariai, savo kaulais su
ną kas Pėtnyčią nauji, allogis, mandagus tarnavlmaa Dol
lus.
Aukų
K.
V.
S-trui,
dali
Ju varomi laivai. Trečios
kitų Informacijų klauskite bllo
laikė priešmetinį susirinkimą, kūrėme istoriją. Tautos sūnų
Išėjo Iš Spaudos Nauja
Cunard agento, arba rąžykite
jant knygutę “Pijus XI”, su klesos laJvtkortto | abu gakaulai
užmiršti
ilsisi
Sibiro
gruodžio
29 dieną; 1929.
tiesiai pas:
rinkta 126 lt 15c.
dykumose,
Gudijos
giriose,
346 No. Michigan Blvd.
Valdyba paliko ta pati: pirm.
|^ę BI y
£!. s
Chioago, m.
K.
V.
C.
skyriaus
susirin

Vilniaus
—
Varėnos
—
Au

— M. Janušauskienė, rašt. —
M. Šimanskis. Narių buvo su gustavo nuplikintose kalvose, kimas neįvyko, nes Kėdainių
sirinkę nedaug. Nutarė su Prancūzijos laukuose. Vilkė- Apskr. Viršininkas prieš pat
teikti auką Kančios Jėzaus darni ar tai laisvos Lietuvos, sus-in<l leidimą atšaukė. Die— Parašė —
Seserims, Scranton, Pa. Na ar Amreikos uniformos mili kėj buvo pažymėta: prakal
KUN. DR. K. MATULAITIS, M. I. C.
riai malonėkite atsilankyti į nes, — visi mes lietuviai ka ba: 1. Kristaus Kar., 2. Kaumetinį susirinkimą, kuris į- riai kovėmės vienu pasirįžiKnyga yra naudinga visiems, kurie siekia dva
vyks 26 d sausio, tuoj po mu: Lietuvai laisvę iškovoti.
sinės
tobulybės. Knyga paskirstyta į tris dalis. 1.
pamaldų, bažnytinėj salėj ir 1930 metais trimitai vėl
'Apie Tobulybę, 2. Apie dvasios vadovybę, 3. Apie
Telefonas Pullman 5950
atsiveskite naujų narių. Švil- gaudžio: Lietuva dar nevisa JAUNIMAS 8TAT0 GYVĄ
bendrąsias priemonei tobulėti.
pauskaenės pastangomis dvi laisva; kad ir atgavus Vilnių,
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairus
Pirmoje knygos dalyje sužinosite daug naujų
naujos narės net iš Lietuvos Lietuvos vaikai vistiek turės
patarimai ir visi rašto darbai.
dalykų apie dvasinį gyvenimą, dorovinę dvasią,
prisirašė: Ona Vonsevičienė ir nuolat budėti saugodaani sa
sielos takus etc. Antroje dalyje rasite apie žmo
vo nepriklausomybę nuo skait
Uršulė Mikolaitienė.
gaus būdą, temperamentus, pašaukimus etc. Tre
-m
Kančios Jėzaus draugija lingi) plėšrių priešų. Trimitai
čioje dalyje yra nurodyta dvylika tobulinimosi
gaudžia:
Bndėkit
Lietuviai!
priemonių.
buvo sutverta 1922 metais
“Pavasaris” jaunuolį —
MES MOKAME CASH
Atgaivintas
Lietuvos
Lais

per Tėvo Alfonso misijas. DrKnyga turi 215 p. teksto, gražiais “fabrikoid”
lietuvį išauklės dora, kilniu,
UŽ LIETUVOS 5% BONUS
vės
Sargų
Štabas
ir
žemiau
ja nėra pašelpinė, bet mirus
aptaisais. KAINA VIENAS DOLERIS.
energingu, sąžiningų, narsiu,
Money
Orderiai
į
Lietuvą
per
Rodio
tiktai
25
centai
pasirašę
iniciatoriai
šaukia
Rašykite:
nAriųi užprašoma mišios. Be
ištvermingu.
to, kiekvienais metais užpra Amerikos Armijos Lietuvių
“DRAUGO” KNYGYNAS
Vytautas
Didysai
pats
to

Veteranų
ir
Lietuvos
Kariuo

šoma mišios už gyvus narius.
Katalikai ražykitės kuoskait menės bei Klaipėdos Sukilimo kiu buvo ir tokiais nori ma
2334 So. Oakley Avė.
tyti
visus
ateities
lietuvius.
veteranų
bei
savanorių
seimą
lingiausia į Kančios Jėzaus
124 N. LA SALLE St.,
OHIOAGO, ILL.
“
Pavasaris
”
tekainuoja
5
Chicago, 111.
1930
m.
vasario
16
d.
Aušros
draugija.
lit.
Kaunas,
p.
d.
88.
Vartų parapijos salėje, 568
“Moina”.
3S RE
58

LIETUVIAI AMERIKOJE

VVEST PULLMAN, 1IL

Brome St., New York City. Vi
si. ex-karini kviečiami sknitlingai dalyvauti: vietose or
ganizuok itės ir visi, pas ką
lietuviškas bočių kraujas kun
kuliuoją, atvykite į Karių
Seimą.
Seimo programa bus pas
kelbta vėliau.
Lietuvos laisvės Sargų
Štabas ir

CICERO, ILL.

LABDARIŲ CENTRO
VALDYBA

AGITATORIAI.*

A. F. CZESNA

ME1ISSE PARC IL

g DIDELIS METINIS BALIUS

UEIUYOJt

g

SU lSLAIMEJIMAIS

H
g

S

lioje, Sausio - Iii. S d., 1930 g

B

■
B

'

-
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CUNARD LINE

‘KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS’

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE

1930 METAIS

PAMINKLĄ

DIDŽIAJAM

JUSŲ

REIKALUOSE

NAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE

52

E.

107

St.

Kampas

Michigan

Avenue

VYTAUTUI

UŽSIPRE

NUMERUODAMAS.

“PAVASARI”

$65.00

Paskolos

teikiamos

ant

Real

Estate

KAUFMAN STATE BANK

-

deSIacfienis, Sausis

O N K fl O M 8

7, 1930

A

i Res T«1. Mldivay B B1I
PRANEŠIMAS
X Poni M. Sudeikienė, ku
J
riai padaryta sunki operaci
Ofiso Tel. Vlctory 8687
Telefonu Boulevard 1989
ja Šv. Kryžiaus ligoninėje,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Of. lr Rea Tel. Hemlock 2374
Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue lr 24-tas Street
NEPAPRASTAS VAKARAS medijos “Tarnas Įsipainiojo”. jau pradeda sveikti.
, atidarė antrą ofisą (eu Dr. LauraiTelef. Canal 1713-0241
,,
.
v •
ėlu — viršuj Belsklo-RakšCio aptie— “NERVAI”.
! Brigbton lošta net tris kartus
X Bonų JUCIU Seimą, 41)10 kos) po nr. 2423 West Marųuette Ril. I Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėlials
Ofiso Valandos; I Iki 16, 1 iki I
lr Ketvergais vakare
ir po vienų kartų West Pull- Su. Lincoln St., aukojo *25.00 "“S"
dieną, lr «:30 iki 9:14 vakare
M
»* I
»
>133 8. HALSTED 8TREET
Marąuette Park. — Kas ne man ir Roseland, kur pilnos sa įtaisymui P. Š. Liu rito ŠV.
Sena. oft.oa toj
pado] vietoj: I
Antras ofisas lr Rezidenciją
4608
S.
ASHLAND
AVĖ.
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo Ofiso Tel. Virginia 0036
4504 S. AKTESIAN AVĖ.
žino, kas tai nervai! Sako, lės žmonių prisirinko. Lošėjai Kryžiaus bažnyčioje.
Chieago. III.
6 iki S vakare. Tel. Boulevard 7820
Rezidencijos: Van Buren 5858 Netoli 4<th Street
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-4
Ros. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros- 1
kad tai liga, kuria serga vy yra geri dramos ir komedijų
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 2-4 po
X
šv.
’
Vardo
draugija
ap1S3
°Nedėiomis
tik
pagal
j
piet: Utarn. tr Subat. Nuo 8-4 vak.
rai ir moterys. Bet čia iš ner artistai: B. Stulgaitė, M. Stul
Šventadieniais pagal sutarimą.
vų, daroma komediją, kurią gaitė, S. Mockaitė, A. Moc- vaikščios šventę švento Vai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4142 Archer Avenue
pamatyti kviečiame visus i kaitė, A. Bamošauskaitė, rez. do Jėzaus šiame sekmad., sau- T , Ws.«twnrth ’-tnilO
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS Tel. Canal <764
Republlo 8414
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
J.
Kareiva,
B.
Simonaitis,
S.
šio
5
d.
Iškilmės
bus
Šv.
Var
'
parapijos svetainę rytoj vaka
2
lki
4
ir
6
iki
8
v;
r.
Ofisas 2403 W. 63 Street
Rez. Tel. Stevvart 8191
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
re, 7:30 vai. Čia kiekvienas Barkauskas, B. Armoška, B. do katedroj, 8 vai. ryto. Na
Kertė So. Wostern Avenue
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Tel. Prospect 1028
^alės pamiršt savo nervus ir Kastenas, K. Šimkus ir Z. riai kviečiami dalyvauti.
VaJ.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
GYDYTOJAS,
£aus jiems vaistų. Nes yra sa Vyšniauskas.
Tel. Canal >331
Gydytojas ir Chirurgus
CHIRURGAS
Ofiso Tel. Canal 2118
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. v.
PRAKALBOS.
koma “sveikas juokas į svei
IR OBSTETRIKAto
Šis klubas sutvertas, kad
Nedelioj
pagal
susitarimą
Namų Tol. Lafayette 0098
Į 6558 SO. HALSTED STREET1.
katą eina”.
Gydo staigias lr enromškaa ligas
visi lietuviai katalikai galėtų
Brighton
Park. — Labdarių Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
vyrų, moterų ir vaiaų
“Nervai” bus Vaidinami L. turėti viena iš didžiausių kaOfiso Tel. Victory <891
Rezidencijos Tel. Drezel 9191
DARO OPERACIJAS
V. Chic. Apskričio Dramos lalikiškių teatrališkų klubų. 8 kuopa turės prakalbas, sau
OFISAS
sio
5
d.,
2:30
vai.
po
pietų,
Ofiso lr Rea. Tel. Boulevard 6913
Batelio artistų po vadovyste Katliie mėgsta dramų, kviečia
Ligonius priima kasdieną nuo
1900 S. HALSTED STREET
pietų, iki 8 vai. vakaro.
gerb. p. Ig. Sakalo. Artistai prisirašyti. Kas nori rengti parapijos svetainėj. Bus žy
Ned tilo uit;, ir seredomis tik
mus kalbėtojai. Įžanga veltui.
NAMAI
lškalno susitarus
rinktiniai.
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
ivakarus lai kreipiasi i “busi8464 SO. HALSTED STREET
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Rap.
4193 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po
Ofisas ir Laboratorija
Pats p. Ig. Sakalas vaidins ness manager” ir kontroleValkų ir visų chroniškų ilgų
pietų ir 6 Iki 8 vai. vakare
Ir X-RAS
:
Valandos:
prieš
pietus
pagal
sutartį
rolę Sakerdonų Sakerdono rių Zig. Vyšniauskų, 2517 W.
Ofisas 8102 8o. Halstel St. Chieago
Town of Lake. — Moterų Res 8201 S WALLACE STREET Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.
erti Slst Street
2136
VVEST
22nd fSTKEE'J
Terlės — kukmisterio ir kon- ,43 St., Chieago, III.
Sųjungos 21 kuopos metinis
CHICAGO
VALANDOS:
1—3
po
piet,
diterio. P. Dona Kaminskienė '
Red Cherris.
7-8
vak.
Nedėliomis
ir
šventadieniais
Tel.
Hemlock
8181
susirinkimas įvyks sausio 5
ADVOKATAI
(Gustaitė) Rozalės Burboniu10-12.
Tel. Lafayette 8798
d. 2 valandų po pietų, Šv.
tės iš Paryžiaus modininkės. DIDELĖ “BUNCO PARTY n 1
Kryžiaus mokyklos kambary.
Rolėj A. Glemžos bus p. A.
OFISAI:
Visos sųjungietės kviečiamos
OYDYTOJAS lr CHIRURGAS
1446 S. 49 Ct.
2924 Washlngton
Benaitis, gi jo moters Veros
West Side. — šį sekmadie
10-12, 3-4. 7-9
12-2, 4-4. Blvd.
2435 West 69 8treet
ADVOKATAS
skaitlingai susirinkti, nes yTel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461 Vai.: 2 lki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak
rolę loš p-lė K. Mickaitė. Jų nį, parapijos salėje vakare 7
Vai.: 9—12 ryte. 1—4 p. p. 8—9
La Šalie St.. Room 1701
gyvenime bus nervai ir nėr- {vai., Aušros Vartų moterų — ra daug svarbių dalykų ap Tel.11 So.
v, v. Nedėlioj susitarus.
Office: 4459 S. California Avė.
Randolyk 0331-0332 Vai. 9-6
svarstymui.
Vakarais
Nedėlioję pagal sutart)
vai.
merginų draugija rengia ‘bun
1241 SO. HALSTED STREET
Valdyba.
Gydytojas lr Chirurgas
Tel.
Vlctory
0562
Rolę M. Karšos vaidins J. co party’. Nuoširdžiai visi
7-9 vai. vek. apart Panedėlio ir ,
REZIDENCIJA
Pėtnyčios
Brazauskas, gi jo žmonos Zi- kviečiami atsilankyti į šių gra
Nedėliomis
4729 W. 12 PL
PUIKUS VAKARĖLIS.
Susitarus
Tel
Cicero
1888
naydos
— ip-lė Z. Jurgaitė. žiu pramogų. Dovanų bus gra4910 So. Michigan Avenue
4
dlbll’UJAB IR UhlKUKUŠ*
Kas pirmų kartų juos matė lo- žiu, visiems bus proga savo
Tel. Kenwood 5107
Phone Armitage 2822
North Side. — šv. Kazimie JOHN B. BORDEN
X — Spinduliai
šiajit, tas nepamirš, kiek jie laimę pamėginti. Taip pat pra
Ofisas
2201
West zžnd štreet
ro brolių ir seserų idr-ja, sau
(Joktt Baydzlunas Borden)
V’al.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
pridarė juoko. Pulruimis tai šome visų draugijos narių būCor. So. Leavitt Si. Tel. Canal <jl»
sio 5 d. rengia puikų vaka į
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
ADVOKATAS
Rezidencija: 664V So. . MaplėvroOd
huvo vastai Zinaydos nėr- tinai imti dalyvumį šioje pra
1145 MILVVAUKEE AVENUE
Avenue
Tel. Republlo 7868
rėlį su programa, kuri prasi ; 105 W. Adams St. ■ Rm. 2117 šventadienio ir ketvirtadienio Valandos:
12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
vanta gydyti.
imogoje, nes tik šiokiu būdu
Valandos 1 — 14 7 — • v. v.
dės 6 vai. vak., Šv. Mykolo
Seredos vakare uždaryta
Telepboae Randtftph 6727
Nedelioj: 10 — 18 ryto
Tarnų rolėse bus p-lė Z. galime sustiprinti ir parem- j
Nedėlioj pagal sutartį
2151 VV. 22 St. 6 iki 9 vak.
Bartkiutė ir p. L. Lahanaus- ti savo draugijos reikalus. Tai
P’
•
OPTEMITRISTAI
i
T#l- C*11*1 #26I Hes. Prospect 466S
Dr-ja nedaug terengia va
Telcpbrae RoosėAelt SUSO
kas. Jiedu taip natūralus, (gi kaip visų draugijos narių,
Sąrate: 8 Iki S ryte T41. Kcpab. 9609
Šiame vakare bus prirašinė- ■ taip svečių lauksime atvyks karų, tad-gi prašo šio neužmirąti,; kviečia žmones atsilan ;
jamos gaujos juufs^i 6&LetertĮ , taftai • /
#
j t t
kyti. Muzikantai jauni ir tin
Gydytojas ir Chirurgas.
Sąjungų už papigintų įstoji
DENTISTAS
Ezamlnuoju akis ir prirenku akinius
kami
smagiam
pasilinksmini

mų, nes vajus jau prasidėjo. į
Ofisas: 4603 S. ASHLAND AVĖ.
1831 SOUTH UAl^TED HT.
2045 YVEST 35th ST.
Tel. Blvd. 9459
Sąjungiečių reikalais kalbės YVEST SIDE NAUJIENOS. mui. Mūsų jaunimas neper- LIETUVIS ADVOKATAS
Rezidencija 8600 S. Arteslan Ava.
Nuo 9 iš ryto iki 6 vai. vakare
Valandos. 11 ryto Iki g po pietų
Vai.; 9-12 prieš piet; 3-8:30 v. v.
daūgiausia lankosi į vakare2221 YVest 22ūd Street
gerb. kun. A. Baltutis ir nau
4 iki 8:86 vakare
Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA A VE.
X Aušros Vartų mokykloje bus, kurie būna parap. svet.,
Tel. Lafalette 4184
Arti Leavitt Street
ja Mot Sąj. Chic. Apskr. rasVai.: ' 12-3 vai. kasdien
tinlhkė į>. Domą Kaminskienė, ,ryt bus šie susirinkimai: a) Bet jie nežino^ kad dr-jos vi-’
Telefonus Canal 2552
(Gustaitė).
{Kolegijos Rėmėjų 19 kp. tuo- sados turi paėmusius kuoge-1
Office Boulevard 7042
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
Visi mūs parapijonys pri- jau i>o sumos; b) Šv. Kazimie- riaušių orkestrų kuri patenki
Perkėlė suvo ofisą po numeriu
kare. Seredsmis ir Pėtnyčiona
šokėjus.
Neužmirškite
atsi

valėtų dalyvauti ir draugus ro vyrų ir moterų susirinki mis nuo 9 iki 6.
4729 S. Ashland Avė.
atsivesti, nes pusė pelno ski-'mas 1 vai. po pietų; c) Aka- lankyti.
.;
- ■
r*
LIETUVIS DENTISTAS
SPECIJALISTAS
Komisija.
riama parapijai. Taigi Vakm- dėmi jos Rėmėjų — tuojau po
4646 So. Ashland Avenue
Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų
Ant Zaleskio Aptiekos
ras rengiama gražam tikslui. misparų.
Vai.: ryto nuo 16—11 nuo 2—d pa
pietų: 7—6:46 vakare
X
L.
V.
Clii.
Apskr.
“
Dai

LIETUVIS
AKIŲ
Rengėjos Mot. Sąj. 67 kp.
X Ateinančiame pirmadieTel. Canal <323
(Juozas J. Grišius)
Nedėliomis 16 iki 13
stengsis atsilankiusius paten nyje diakonas J. Šlikas grįš- įnos” Choras atspausdino dai
SPECIALISTAS
TELEFONAS UIDVVAY 3886
ADVOKATAS
kinti, gi atsilankę tikrai ne- ta šv. Pranciškaus seminari- lius sieninius kalendorius su
— ,
---------Palengvins aklų Įtempimą
kuris
•ati
priežastim
galvcs
skaudėjimo,
savo trijų vakarų skelbimais. 4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
sigailės. Tat ryt vakare visi jon,
DENTISTAS
Tel. Boulevard 1441
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotuTelef. Boulevaęįa 2800
Vakarai
bus
kovo
16
tl.,
—
2201
WEST
22nd
STREET
mo,
skaudamą
akių
karšt).
Atitai

pasimatysime parap. salėj.
X Ateinančiame pirmadieRE S I D E N* C I J A:
sau kreivas akis. nuimu cataractua.
(Kampas Leavitt St.)
N . N.
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą
Invje po kalėdinių švenčių vi Kimball Hali, gegužės 4 d. —
6515 So. I<ockwctl Street
regystę.
Valandos* Nuo 9 iki 12 ryto
Telef. Repuhlic 9723
Gydytojas, Chirurgas lr Akušeris
sose mokyklose prasideda mo Meldažio salėj ir lapkr. 16 d. j
nuo 1 iki 4 vakare
Prirengiu teisingai skintus visuose
JAtnClMAS GRAŽIAI PA—
Lietuvių
Auditorijoj.
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
3343 SO. HALSTED STREET
kslas.

CHICAGOJE

DR. R. G. CUPLER

DR. M. T. STRIKOL

DR. S. A. BRENZA

DR. T. DUNDULIS

DR. J. P. POŠKA

DR. J. J. KŪWARSKIS

DR. A. RAČKUS

DR. H. BARTON

DR. A. L. YUŠKA

DR. A. A. ROTH

DR. A. J. BERTASH

A. A. OLIS

DR. V. S. NARYAUGKAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. S. A. DOWIAT

A. L. DAVIDONIS, M. D.

V'i

•;r-

DR. S. BIEZIS

DR. W. F. KALISZ

IR, P. L ZALAT08įįv

- DR. A. J. DIKSELIS

JOHN KUCHINSKAS

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. CHARLES SEGAL

DR. G. Z. VEZELIS

JOSEPH J. GRISH

DR. G. I. BLOŽIS

DR. V. A. ŠIMKUS

SIRODĖ.

Brifhton Park. — Gruodžio

22 d. mūs jaunimas, būtent
Nekalto Pras. Panelės Švetoč.

X Anelė Mikolaitė vėl iš
vežta slauginti ligoninėn.
RADIO ŽŽ2.

Tel. Vlctory 8274

DR, 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ

SPECIALISTAS

J. P. WAITCHUS

mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

ADVOKATAS.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams

52 East 107th Street
Kampu Michigan Are.
Tel. Pullman 6460 lr <377

cboias ir Liet. Vyčių
jjuvo atvykęs į klebono,
Miesto Ofise Pagal Sutartj:
127 N. Ueftrboria Street
36 tktoopa gražiai rožėmis pa- kun Alex. Skripkaus pagerRooms 928 lr 936
sipnošę ėjo behdiai prie &v’-į|)inio iškilmes ir bankietu iš
Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
Tel. FrankllA: 4177
3265 S. Halsted Street
Komunijos. Choras
• pittsburgh, Pu., Šv. PrancišValandos 10-8. Nedėlioj 10-12
Mišias. Virš 300 jaunųjų pri kaus Seserų Vienuolijos kape
2-ras Ofisas 4191 Archer avė. Telsnhoce Central '1921
ėmė Komuniją.
lionas, kun. Juozapas SkripTel. Lafayette 5820
kus.
Pasisvečiavęs,
sausio
2
Vytauto Teat. Katalikiškas
d. grįžo namo.
Kliubas.
ADVOKATAS
X Silvestras Paukšta, 4508
Artinanties 500 metų didžio
184 North LaSalla Street
jo kultigaikščio Vytauto mi So. Honore St., sunkiai tebe- — Neslkankyklte savęs skaus- ■
CHICAGO, ILLINOIS
mala fteamatlsmu,
Sausgėle, g
Nuo 4:89 Iki 6 vai. vak.
rimo sukaktuvėms, sutvertas serga plaučių uždegimu,
• Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
ocal Office; 1900 So. Uhlon A ve.
— raaanaą sukimu; nes skau- ■
Tel. Roosevelt 8719
naujas katalikiškas klubas,
X Visas .jaunimas rengia
Vai. nno • Iki 9 vai. vak.
. dėjimai naikina kūno gyvybę B
būtent Vytauto Teatrališkas si dalyvauti L. Vyčių šokiuo- ■ Ir dažnai ant patalo paguldo, g
CAPSICO COMPOUND moKlūbas. Rezisoriūm yra palik- se, kurie įvyks sausio 4 d., •
0 Mis Isngvat praSallna vlrlml- "
dėtas Ilgas; mums Uandle dau- ■
tas Lietuvos “Dramos Tėvo” E, Windermere Hotel, 1660 ■. gybė
įmonių siunčia padėka- a
Vaičkaus artistas Juozas Ka- E. 50th St.
■ tonas pasvslkę Kaina S6o per
IIo arba dvi ui |i.6S. ■ Altorne'y & Counselor at Law
reiva. Jis jau yra pastatęs
X įvykęs klebono pogorbi- g paltąDukart
tvirtesnė 76c.
■
Knyga: "iALTINIS BVHI- H
daug Veikalų.
tt>ui bankietas Congress Hotel ■
advokatas
K KATO8" augalais gydyties. kalLabai dabar sekasi “Dainos Į visais žvilgsniais pasisekė, i G *a M
3112 South Halsted Street
ir Vaidinimai”, snsidedantie- ,žmonių buvo pilnas Gold G
i
.'
įi iš daug dainų ir dialogų, Room, programa graži, smaTel. Victory 2394
Halsted Street
ivieno akto dramatinio veika-j gus pasisvečiavimas.
Visi ■
CDCK<M) ILL.
■
Chieago, 111,
lo “Vagis” ir vieno akto ko-'džiaugiasi įspūdžiais.
■
Patftp.

utltaMiaailii.i
; Reumatizmassausgele.

F. W, CUERNAUCKAS

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

25 METĮJ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0, D.
OPTOMETRISTAS

Justin Kulis

llllf I lll>

LIETUVIS

V

Valandos:

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

Ciceroj 4847 YV. 14th Street
Panedėly, Seredoj, PėtnyCloj
Nuo 10 ryto lki 8 vakare

Tel. Lafayette 5820

DR, J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY
4193 Archer Avenue
Rez. Tel. Lafayette 4365
Hemlock

OR. A. P. KAZLAUSKIS
4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 9 ryto Iki I vakare

1801 South Ashland Avenae

Phone

Cicero

OR. HERZMAN
Ift

RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 81
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas lr akufieria
Gydo staigias
lr chroniška* Ugasvyrų, moterų lr vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius
| elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 YVEST 18 STREET

VALANDOS: Nuo 14 — 18 plotų to
nuo 8 ik, 7:80 vai. vakaro.
7691 Tel. ofiso Canal 8119 Res. Bo. f>hor«
2238, arba Randolph <806.

DENTISTAS

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
akinių

Nuo 2 — 4 p. P.
7—9 vakare

DENTISTAS

Boulevard 7689
Rez

F. P. BRADCHULIS

t

DR. A. J. GUSSEN

731

DR. HELEN M. WISNOW

Platt Bldg., kamp. 14 St 8 aukštas
Pastebėklt mano Iškabas
LIETUVE DENTISTfi
valandos nuo 6:16 kyto iki 4:16 va
X-Hay
karo. boredorals nuo 6:66 Iki 16 V.
ryta. Nedėliomis nėra skirtų
3137 8. CICERO, AV. CICERO. ILL.
valandų. Room 6.
Valandos: 9-12 A. M. 3-6, 7-9 P. M.
Phoao Ganai 6668
TreCladlena pagal sutarkna

■■

»ei4<P

DR. MADRICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgai

4631 SO. ASHLAND AVlk
Tel. Yards 0994
Reeidencljoe f*el. Plaaa 4864

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 11 dieną.
Nuo t Iki 8 po Dietų,
Nuo 7 Iki 9 vakaro.
Nedėl. nuo 10 Iki 18 dieną.

1L

Šeštadienis, Sausis 4, 1930

D RA U G A S

GRABORIAI:

S. D. LACHAWICZ

CHICAGOJE

ryšyje su kitais sakramen
tais.”
Lietuvis Graborius
Pamaldų ir Metų pabaigoje
Patarnauja laidotu
X ftv. Kazimiero Seserų pagiedota “Tave Dieve gar
vėse kuopigiausia. Rei
kalo meldžiu atsišuukVienuolyne buvo 40 vai. pa biname”.
tl, o mano darbu busi
te užganėdinti.
maldos 29. 30 ir 31. gruodžio
X Ryt vakare Gimimo P-lės
Tel. Roosevelt 2515
d. Vakarais pamokslus sakė:
šv. parapijos salėj, 68 ir S.
Arba 2616
1. Kun. L. Draugelis, M. J.
Waslitenaw ave., bus vaidina2314 W. 23rd Plaee
C., temoje — Šv. Sakramentas
Chieago. III.
įma
triveiksmė
komedija
— sielos maistas.
“Nervai”.
2. Kun. A. Petrauskas, M.
Simpatiškas —
T. C., “Apie ftv. Sakramento
Mandagūs
—
lankymų”.
Geresnis ir Piges
3. Kun. M. Urbonavičius,.
nis nž kitų patar-W
M. 1. C., “Šv. Sakramentas są Brighton Park. — Moterų
navimas.
Sų-gos 20 kp. narių draugiš
susirinkimėlis įvyks sau
I. J. ZOLP kas
sio 5 d., 5 vai. vakare, ponios
PAGRABŲ VEDĖJAI
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
P. Vaicekauskienės namuose,
Didysis Ofisas:
VEDĖJAS
4507 So. California Ave. Vi
4605-07 So. Hermitage Ave.
1650
West
46th
Street
Tel. Yards 1741 H 1742
sos briglitonparkietės prašo
SKYRIUS
mos susirinkti.
Kampas 4<tn ir Paulina Sta
4447 So. Fairfield Avenue

ŽINiy-ŽINELĖS

H

PRANEŠIMAI.

J. F. EUDEIKIS KOMP.

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct. Cicero
Tel. Cicero 2794
SKYRIUS
8201 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 3201

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABOIUUS.
CHICAGOJE
laidotuvėse
pa
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų 18dirbvstės.
OF5SAS
(68
West 18 St.
Tel.
Canal
8174
MTC RIUS:
8238
So. Halsted Street
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139

Tel. Blvd. 5i 01
Nuliudimo valandoje kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai.
gerai
ir pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Uc.
Koplyčia Dykai

MO West 18th Street
Canal

3161

jos finansus.

$2,000 PIGIAU, NEGU
rinkimas. Kiekvienas turime
B. K., nut. rast.
KAINAVO.
užsimokėti savo mėnesines
duokles ir kitus mokesčius. Naujas mūrinis namas, 2-6,
T*---------Brighton Park. — Susirin Mylimi broliai,
stengkimės bot water heat, Marąuette
kimas Susivienijimo L. R. K. darbuotis draugijos labui, nes Park,70 ir So. Artesian, tikras
A. 360 kuojas įvyks sekmadie- tai mūsų globėjas ir gerinu bargenas. Atsišaukite:
skuitlingai atsilanlfyti ir at sias draugas. Jis sušelpia mus 7008 So. Rockwell Street
sivesti naujų narių. Bus ren ligoj. Po mirties gyviesiems,
Pirmas augštis
kama nauja valdyba 1930 m. išmoka pašelpų.
Neatsilanku&eji į šį metinį
IŠS1RENDUOJA
fomiTat būtinai turime atvykti
susirinkimų,^ bus baudžiami
šiuoti kambariai, šviesus, su
į susirinkimų ir atsiveskime
visais patogumais. Tinka Bin
po 1 naujų narį.
fr
J. M., rašt.
geliams arba mažai šeimynai.
Taip-gi pranešu, kad kurie 1237 No. Leavitt Street
ny, 5 d. sausio, parap. moky nariai turite praėjusio balio
klos kambary, tuojau po su ti kietus, arba už tikietus pi (Savininkas ant 1-mo flioro)
mos. Malonėkit visi nariai < nigus, būtinai turite sugrąžin
REIKALINGAS vargoni
ti, nes turime išduoti raportų. ninkas. Tinkamiausia, kad at
Bridgeport. — S v. Pran
Bus raportas ir komisijos pa sirastų žmogus, kurs dirbtų ir
ciškaus Vienfnolyno Rėmėjų 1 tikrinimo knygų, ir svarstoma
galėtų vargonininko pareigas
skyriaus susirinkimas bus 5 d. kiti svarbūs dalykai.
eiti, nes didelės algos negali
sausio, 2 valandų po pietų, šv.
J. K. Butkus, rašt
me mokėti.
Jurgio parapijos svetainėj.
KUN. GELUMBIS
Kviečiamos Į. susirinkimų vi
Aleksoto tiltas visai baigia
1910 E. Falls Street
sos narės ir nariai, nes tai
mas statyti. Oficialus atida
Niagara Falls, N. Y.
metinis susirinkimas.
rymas įvyksiųs sausio mėn. 7
Daug yra reikalų svarsty
d.
“R.”

Simono Daukanto draugija mui.
h
laikys metinį susirink imu' sek
Valdyba.
madieny, sausio 5 d., 12 vai.
dienų, Chicagos Lietuvių Au
Marąuette Tark. — Draugi
ditorium, 3133 So. Halsted jos Šv. Kazimiero Karalaičio
't
Street.
susirinkimas įvyks sekmadie
Visi nariai būtinai malonė ny, sausio 5 d., 1 vai. po pie
kite dalyvauti, nes turime tų, parapijos ^svetainėj.
daug reikalu apsvarstyti. Taip Visi nariai kviečiame atsi
gi bus raportas apie draugi- lankyti, nes tai metinis susi

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f i s a s

4603 S. Marsbfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

-y,-, i

ūk

$

A. MASALSKIS
A.

GRABORIUS
Musų patarna rimas
rtsnomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes netartme Išlaidų užlaikymui
įkyrių.

PRANCIŠKUS
ADOMAITIS

Nauja, graži ko
plyčia dykai.
3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutei
kiam manda
gų, draugiškų
patarnavimų.
Patarnavimas
visose Chica
gos dalyse lr
prlemiesčuose
Grabai pigiai
net už 326
OFISAS
>238 South
Halsted Si
Vlctory 408889

4424

So.

Rocbwell

"f1 A.

St.

mirė sausio 1, 1930 m., 11:10
vai. vak. 4 5 metų amžiaus. Ki
lo iš Kėdainių Josvainių par.,
šingalių
k.
Amerikoje
iš
gyveno 34 metus.
I’aliko dideliame nuliudime
moterį Zuzaną, 2 sunu Pran
ciškų 18 ir Stanislovų 15 m.
ir 1 dukterį Joaną 11 ir gi
mines. Buvo narys šv. Cecilijos
Vyrų ir Mot. dr-jos ir taip-gi
Spanish - Alne.riean War Vete
ran. Bus kareiviškai palaidotas.
Kūnas pašarvotas 1825 Wabansia. laidotuvės įvyks Utar
ninke sausio 7 d. Iš namų
8:30 vai. bus atlydėtas į Sv.
Mykolo par. bažnyčią, kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Moteris, Vaikai ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Lachawicz, Roosevelt 2315

Lt

.V

MILDA

Kūnas pašarvotas 5234 S. Šeeley Ave. Tel. Hemlock

METINĖS SUKAKTUVĖS

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rel-

kalarbs. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Cbicago, III.

S, M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET

Xoi.

Roosevelt 7 532

J. Lulevičius
GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto
ir
miestelių
dalyse.
Moderniš
ka koplyčia veltui.

3103 S. Halrted
St. Chicago, III.
Tel. Vlctory 1115

A

tl

A.

JUOZAPAS
LAMSARGIS
Mirė sausio 2, 1930 m. 9:40 v.
ryte 37 metų amžiaus.
Kilo iš Tauragės Apskr. Svekšnių parap., Toskučtų kaimo.
Amerikoje išgyveno 18 metų.
Paliko dideliame nuliudime
m-oterį Barborą po tėvais Kozaitę, 2 dukterį Jozefinų 14 m.,
Antolnette'ą 16 mėnesių, sese
rį Agniešką Kačktenę, 3 ftvogerius Teodorą Račkų,
Jonų
Kuzą, Aleksandrą Belsk), tetų
Marijoną Melžilaitę Ir gimines,
o Lietuvoje puseseres, dėdes ir
gimines.
Kūnas pašarvotas 2508 W.
40 St.
laidotuvės įvyks utarninke,
sausio 7 d. Iš namų 8 vai. bus
atlydėtas į Nekalto Prasid. par.
bažnyčių, kurioje Įvyks gedu
lingos
pamaldos už velionio
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į ftv. Kazimiero kapine*
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažystamus
daly\auti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Moteris, Vaikai, Se
suo, švogerial Ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Eudeikis Yards 1741.

A.
STANISLAVO PAUKŠČIO

Musų mylima vyro ir tėvelio, kuris persiskyrė su šiuo
pasauliu 5 d. Sausio, 1929 m. Kilo Ežerenų apskr.,
Rimšės parap., Cizunų k. Sulaukęs 39 m. Palaidotas
9 d. sausio Šv. Kazimiero kapinėse. Jau praslinko
meteliai kaip tu musų brangus ir mylimas vyre ir tė
veli mus apleidai ir palikai musų širdyse neišdildomas
žaizdas. Slegia tave šaltas kapas, o musų. širdis veria
gailestis ir nuliūdimas. Laukiam mes tavęs kožnų die
nų ir valandėlę sugrįštant, bet veltui laukimas, nebesugrįši prie musų ir nenuraminsi musų širdžių skaus
mų 'parvertas. Greičiau tu mus pas save sulauksi.
Brangusis tu musų vyre ir tėveli, mes tau suteikti
daugiau nieko negalim, kaip tiktai maldas ir Šv. Mi
šių aukų. Aukojam už tave tu musų brangus, šv. Mi
šias, Vienas 5 d. Sausio 10:30 vai. ryte. ftv. Kryžiaus
bažnyčioj, antras toj pačioj bažnyčioj 6 d. Saus. 8:30
v. ryte, trečias toj pačioj bažnyčioj 16 d. saus. 8 vai.
su ekzekvijomis, ketvirtos bus Šv. Kazimiero Vienuo
lyne 7 d. sausio 7:30 v. ryte, penktas bus Šv*. Marijos
Panos Censtakavos West Hammond, Ind. Į šitas
pamaldas kviečiame brolius, brolienes, žvogerius, švogerkos ir visas gimines, draugus ir pažįstamus atsi
lankyti minėtose dienose ir valandose ant s v. Mišių
ir dalyvauti pamaldose. liekame nuliūdę:
Moteris, Dukterys, Broliai, Brolienės, Svogėriai.
švogerkos ir Visi Giminės.

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

Ateikite arba Telefonuokite Iztfayette 46 89. I’ristatoni visur.

J. DERINGIS
4414 So. Rockwell St.
i,.
Del geriausios rųšies
lr patarnavimo, šauklį
GREEN VALLEY
PRODUOTS
Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St
Tel. Boulevard 1889

Ned. ir Pan. Sausio 5, 6
“RED HOT RHYTHM”

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI
(Savininkas ant 1-mo flioro)
Muzikalė Komedija
Kreipkitės laišku ar asmeniš
Taip-gi komedija “So Tliis Ia
kai. Agentų nereikia).
Marriage”.

IŠSIRENDUOJA ant antro
augščio 5 kambarių flatas
kampiniame name. Tinka akušerkai, daktarui, advokatui,
beautv parloriui arba šiaip
šeimynai.
JULIUS SLICK1S
2150 So. ftoyne Ave.

NAUJAUSIO IŠRADIMO
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai
Graži Muzika

J. S. RAMANCIONIS

Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng
Hardvrare Co., dabar perėmė visų
,’blsnj J savo rankas Ir duos visose tlo
J blsnlo šakose pirmo* klesos patar
navimų.

A

HARDWARE PAINTS
& WALL PAPER

Ramova

Palnters A Docorators
J. S. Ramanoionls, savininkas

3518 Bo. Halsted Str.

8147 So. Halsted Street
ToL

'Gražiausias Teatras Chicagoj

PENKTAD. IR ŠEŠTAD.

Vlctory

7941

M. ZIZAS

PARSIDUODA geros rūšies
Sausio 3 ir 4
grojiklis pianas, elektros švie
Namų Statymo Kontraktorius
“YOUNG N0WHERES”
Statau įvairiausius namus prieinama
sos, benčius ir rolės. Pigiai. r
'Dalyvauja garsus artistas Rikaina.
6331 So. Albany
'chard Barthelmess.
7217 S. CALIFORNIA AVE.
Tel. Republic 10142
Telefonas Hemlock 5526
Ned. ir Pan, Sausio 5, 6
“JAZZ HEAVEN”

BIZNIS ANT PARDAVIMO

Phone Virginia 2054
Vitaphone Vodevilio aktai
Gerai išgarsyta langų už
JOSEPH VILIMAS
Kalbantieji paveikslai, dai
laidų dirbtuvė, pilnai įrengta,
Namų Statymo
parsiduoda. Priežastis — tu nos, muzika, pasaulio žinios.
Kontraktorius
rime kitų biznį. Gali gauti už Durys atsidaro 1:30 vol. po p.
4556 So. Rockwell Street
keletu šimtų dolerių arba iš
T A X O S.
mainyti ant automobiliaus.
i
Norintieji žinoti, kiek kai Tel. Boulevard 0214
Gera ateitis tinkamam žmo
nuos jusų namo ar loto Taxos
M. YUSZKA & CO.
gui. Kreiptis į
už
1928
metų
kreipkitės
pas
PLUMBING
& HEATING
“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Ave.

A. OLSZEWSKĮ
3241 S. Halsted St. 2nd Floor

Vlrglnla 12M

Telefonas Yards 1138

Taipgi užlaikomo naujausios ma
dos elektrikinius laikrodžius. $12.00
verčios tik .......... .. ............................ $8.98

Ir komedija “GOLFERS”

ANDRIUS POŠKA
1237 No. Leavitt St.

STANISLOVAS CIBULSKIS

0653. Laidotuvės įvyks panedėly, Sausio 6 d., iš namų bus
atlydėtas į Aušros Vartų parapijos bažnyčią^ kurioj įvyks
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldi) bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažystajnus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Tėvai, ^Sesutės, Dėdės, Tetos ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius Lachaivicz. Telefonas
Roosevelt 2515.

Porceįinis laikrodis kuris užtrauk
tas eina 8 dienas. Guarantuotas. La
bai pulkus dėl papuošimo. Tik $2.98

MAINYSIU 13-kos šeimy
TEATRAS
nų namų ant geros nedidelės
3140 So. Halsted St.
farmos, ne toliau, kaip 100
mailių nuo Chicagos. Duosiu Ketv., Pėtnyčloj Ir Subatoj
Sausio 2, 3, 4
geras išlygas. Priežastis —
“BULLDOG DRUMMOND”
nepatinka būti mieste.

Tel. Canal 5529
Mirė Sausio 2 d., 1930 m., 3 vai. po pietų 4 metų amžiaus.
A. a. Stanislovas gimė Chicagoj, III.
Paliko dideliame nuliūdime motinų Kotriną. po tėvais
Antanaitytę, tėvų Stanislovą, 3 sesutes: Angelą, Matildą
ir Teresę, tetas, dėdes ir gimine^

GARSINKITĖS “DRAUGE”

Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
ju kuogeriausia
4604 SO PAULINA STREET

Čia gausite pilnų informacijų
PADĖKONĖ

MARQUETTE JEWELRY
& RADID

t
STANISLOVAS

A.

SHEPUIIS

A.

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių
luksinlų ir sidaorlnių daiktų, vė
liausios mados ra
dio, pianų rolių,
rekordų
ir t. t.
Taisau laikrodžiu*
ir muzikos Instru
mentus.

*

Mirė gruodžio 27, 1929, o pftlaidotas Sv. Kazimiero kapi
nėse gruodžio 31.
Reiškiame gilios padėkos žo
džius gerb.
kun.
A. Linkui,
kurs atlydėjo velionį iš namų į
bažnyčių. Dėkojame visiems ki
tiems kunigams laikiusiems ge
dulingas pi$maldas
už a. a.
Stanislovo sielų. Dėkojame gė
lių aukotojams,
gėlių
nešė
joms,
šv. Mišių aukuotoams.
grabnešlams ir visiems gimi
naičiams. draugams ir kaimy
nams šiuo ar tuo prisidėjusiem
prie teikimo paskutinio patar
navimo.
Esame dėkingi graboriui pnul Eudeiklul už gražių laido
tuvių surengimų Ir puikios tva
rkos palaikymų.
Regai lentinga mirtis Išplėšė
iš musų tarpo vyrų ir tėvelį.
Gai'.estlngaa Pieva* tesuteikia
tavo nemariai sielai amžinų at
ilsį.
Nuliudust Slinpučlų šeimyna.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas

HEMLOCK

>889

MORTGEČIAI-PASKOLOS
2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 1 vienų dienų.
Perkame real estate kontraktua

įnternationl Investment
Corporation
Kapitalas $500,000 #•
8804 SO. KEDZIE AVENUE
Tel. Lafayette 6788-4714

NESPEKULIUOK!
Pirk pirmus mortgyčius ir 6% mortgyčių bonus
ant Chicagos real estate.

JOHN OUSKA

8C

3501 West 26th Street

CO.

