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HAGOJ SPRENDŽIAMAS KARO 
ATPILDYMO KLAUSIMAS

Amerikos Komunistai Skatina
mi Ruoštis “Revoliucijon”

MASKVOS KOMUNISTAI PRIPAŽĮSTA, 
KAD SUNKU KOVOTI TIKĖJIMUS

VOKIETIJA SU FRANCIJA 
TAIKOSI

HAGA, saus. 7. — Karo at
pildymo reikale konferencijo
je Vokietija'su Francija štai 
ką sutarė: Jei tarptautinės 
bankos komitetas pripažins, 
kad Vokietija skirtu laiku ne
moka reikalingų karo repara
cijų, tada tas klausimas bus 
pavestas . spręsti tarptauti
niam teismui. Teismas išsp
ręs, ar Vokietija tai daro ty
čiomis, ar gal ji turi sunke-

KOMUNISTAI PRIPAŽĮ
STA NEPAVYKIMUS

RYGA, saus. 6. — Rusijos 
sovietų amatų unijų organas 
Trud skelbia, kad visoj Rusi
joj visi tikėjimai ir toliaus be 
atodairos kovojami. Ligšiol 
uždaryta virš 59,000 cerkvių, 
bažnyčių, sinagogų ir mečetų.

KONFISKUOTOS SVAIGALŲ ŠMUGELNINKŲ VALTYS ŽINIOS IŠ LIETUVOS
DEL LIETUVOS-LENKI

JOS SUSISIEKIMO
LIET. LAKŪNŲ SUKAK

TUVES

Neseniai Lietuvoje lankėsi 
I Tautų Sąjungos susisiekimo ir 
: tranzito komisijos pirminin-

Gruodžio mėn. 16 d. suėjo 
10 metų nuo mūsų karo avia
cijos mokyklos laidos išleidi!

kas p. Vaskonteellos. Jis kai- mo. 1919 metų gruodžio 16 (L 
bejosi su mūsų vyriausybe dėl karo aviacijos mokyklos laidą 
susisiekimo tarp Lenkijos ir j baigė 34 mokiniai. Iš jų ketu- 

iLietuvos. Kaip žinia, dar pe- ri: Vytautas Rauba, Juozas 
reitais metais gruodžio mėn. Kumpis, J. Pranckevičius ir 

. Tautų Sąjungos Taryba šitą Jurgis Dobkevičius yra žuvę; 
klausimą buvo pavedusi irtir- penki tarnauja kitose dalyse 

, ti ir pareikšti apie ji savo kiti išėjo> atsargom Dar tebc- 
nuomonę susisiekimo ir tran- tarnauja aviacijoje tos laidos
zito komisijai. aviatoriai: majoras A. Gus-

. . , . . . sudariusi dvi pakomisijėles,
Šios valtys sustatytos upėje šalę Detroit, Mich. Prohibicijos agentai jas yra a- kxtri- viena t u r ė-

Tas pat laikraštis tečiau i tėmę nuo svaigalų šmugelhinkų. Gal hus parduotos.
pripažįsta, kad kuo labiau ir į — -....- -C*
daugiau tikėjimai kovojami, ŠVENTOJO TĖVO BROLIO
tuo labiau gyventojai visu 
karštumu laikosi savo tikėji-

LAIDOTUVES

nybių tai atlikti. Jei teismas j mų ir dvasiškių veikimas di- 
Vokietiją pripažins kalta, ta-Į dėjo. 
da, Francija isnaujo užims
Pareinio plotus.

KARO ATPILDYMO REI-

SKATINA KELTI “RE
VOLIUCIJĄ”

ROMA, saus. 6. — Miręs į 
Šventojo Tėvo * brolis grafas j 

jFerno Ratti praeitą penkta-į 
dieni iškilmingai palaidotas.

I Gedulingose pamaldose da

lyvavo penkiolika kardinolų,
KALU KONFERENCIJA RYGA. W 7 Sį,’ ir dau

gelis diplomatų.kaja Pravda ragina AmerikosHAGA, Olandija, saus. 6. 
•— Čia prasidėjo santarvės 
valstybių ir kitų konferencija 
tikslu galutinai patvirtinti ka
ro atpildymo mokėjimo pla
nus ir kuriamą tam tikslui ta
rptautinę banką.

Konferencija svarsto pir
miausia Austrijos, Ungarijos, 
Bulgarijos ir kitų iškeltus rei
kalavimus.

APGRIAUTAS LENKŲ PA
STATYTAS PAMINKLAS

VARŠAVA, saus. 6. — Le 
nkijos valdomos Silezijos da
ly lenkai pastatydino pamink
lą žuvusiems ten sukilėliams, 
kurie gelbėjo Lenkijai apval
dyti Silezijos plotus. Dabar 
nežinia kas tą paminklą sudi- 
namitavo. Suprantama, lenkai 
kaltina vokiečius.

NUSKENDO 5 JŪREIVIAI

OSLO, saus. 6. — Norvegi
jos pakraščiuose aut povan
deninių uolų susidaužė olan
dų garlaivis Hofflein. 5 jūrei
viai žuvo.

GAISRO PALIESTA SENA 
BAŽNYČIA

BERLYNAS, saus. 6. — El- 
sene, arti Duesselford gais
ras apnaikino seną bažnyčią, 
kuri pastatyta 1120 metais.

SUSIRINKO KONGRESAS

Susisiekimo ir tranzito ko- k*piL • Jablonskis, A-
misija šiemet kovo mėn. bu- Stašaitis, S. Stanaitis, V. Švi-. 
vo šį klausimą pavedusi tam tris, majoras L. Peseckas, kpt. 
tikrai komisijėlei, o ši buvo ' ^enher gas ’r vyr- Imt. S.į

Tumas. i r

PP-IFC A ėieilp N W organizacijosVult.lV/AVJV7 J C suvažiavimas

“Brotherhood of Sleepi’ngj
Nužudytas svaigalų 

šmugelnlnkas
Car l’orters” negrų organi
zacija paskutinėmis sausio

Už poros mailių į rytus nno dienomis turės suvažiavimą 
Steger ant kelio rastas auto
mobilius iją
Zi

ie nušautas ne-
25

J. Valstybių komunistus da
bar imti ten smarkiau veikti 
ir sukelti “revoliuciją.”

Anot to laikraščio, dabar m r
. . .... EL PASO, Tex., saus. 6. —

Amerikoje esanti puiki proga v. • v, , , , Švenčiausios Širdies parapi-

IŠMOKĖTA PARAPIJOS 
SKOLOS

Mūsų lakūnai pirmąsias sa- 
jo ištirti, kokios kliūtys susi- vo mokyklos sukaktuves tin- 
siekimui ir prekybai susidaro karnai paminėjo. “M. R.”, 
iš dabartinės padėties ir ko- į

kios yra ūkiui tt to pasakos. j 33 RAuD0N|Ej, SUIMTA
Šitos pakomisijėles nariai YVASHINGTONE 

lankėsi Varšuvoj, Vilniuj ir, ------------
Rygoj, ir tyrė padėtį. Kitaį WASHINGTON, saus. 6. 

Chieagoje Ji priimama j A-- P“'o,miB>jėlė turėjo ištirti ko- — Šeštadienį jaunyji, komu- 
merikos Darbo Federacija. H™ tarptoutbiėa sutartys lie- nistų būrys suruošė demon-

čiančios šį reikalą. siraciją priešais JlbkMkos a-

Piktadariui veikia tWWrffib TG T susirinko pa- mbnsnijg.- JJ
. .... , •Jkomisijlų kad išklausytų pa-j Meksikos ambasadorius Tel.

Angliška spauda, praneša. komisijėlių pranešimus, iš ku- pasin- ino jaos palinosno. 
kad Clneagoj sumažinus poli- ri, bna padary,as belldras
cijos skaičių piktadariai la- pranešimas susisiekimo ir j,-,
biau pradėjo smarkauti. I’a- tranzito komisijai. į _____________
sirodė gatvės., dažnesni pra-i Komisija savo nuomonę pri- 29 KOMUNISTAI SUIMTA

žinomjjgs 
mžiaus. AutOmobiliuj meta 
astuonios po. penkis alkoholio 
galionus skardinės. Viena 
skardinių buvo tuščia, matyt, 
alkoholis ant nušauto išlietas 

ir padegta; kitos skardinės 
nuo karščio susprogusios An- 
tomobiliaus vidus išdegęs. La
vono galva dikčiai susvilus,išvystyti propagandą bedar

bių tarpe ir sugriauti gyvuo- ■
jaučią tvarką • j zuitas, į e metus išmokėjo , taip kad negalima pažinti as-

Be kitko, laikraštis nurodo, .
Amerikos komunistai visomis f AUSTR,JA| pANA|K|NA 
priemonėmis turi kovoti A-' j
merikos Darbo Federaciją.

jos klebonas kun. Garde, Je- 
į zuitas, į 7 metus išn 
'120,000 parapijos skolų.

—. . I. ■, ■. .1
USTRIJAI PANAIK 
MOS KARO SKOLOS

menybės. Bet policija turi ke
letą raktų, automobiliaus in- 
žino numeri ir kitus kelis dai
ktus.

eivių užpuolimai.

Išvaikytas komunistų 
susirinkimas

statys T. Sąjungos Tarybai, 
kuri šį dalyką svarstys, tur;
'būt, ateinančiais metais bir-i NRW y0RK, ggug fi 
želio mėn. Kokia bus ta nuo- Atviriam ore'komunistai su-

NEW YORKE

NESĄ KAM UŽIMTI DIK
TATORIAUS VIETOS

Lašt Chicagoj policija is- monė, kol kas nežinia. ruošė susirinkimą. Kilo riau-
vaikc komunistų susirinkimą. . Lenkai skelbia, būk T. Są- šės. Areštuota 10 moterų ir 

junga spirsianti Lietuvą nu- 19 vyrų.
statyti tiesioginį susisiekimą •-------------------

Chicagos gaisrininkų virši- gu Lenkija. Bet žinoma len. į PAKLIUVO PAKRAŠČIŲ
.,1,™ _________ /

Du 'areštuota.

i HAGA, saus. 7. — Čeko- j
Slovakija ir Jugoslavija suti-, 
ko panaikinti Austrijos moka
mus joms karo atpildymus.', . _ ... v. .

to prisidės ir Romu- Prok“roro pranese, «■ Chicagos upėje.

Kongresmenas įtariamas 
darbo pardavime

MADRIDAS, Ispanija, sau
šio 7. — Paskelbta, kad Ispa- r.a Pn< i” *• *'*'■ “ - kituomet kongresmoT

, 'nija, tada Austrija bus nuo-' . .mjos diktatorius Pnmo de: , , . . nui Kunz išmokėjęs 400 dole-± . sa nuo tos pokarines naštos,Rivera mielai karur tuojaus , .,,A... ...» • • i - kokios ji neturėtų vilkti.pasitrauktų is valdžios, jei bu

ninkas Ooodrieh iš tarnybos kai taip kaip nori
paliuosavo 220 gaisrininkų, ka(1 “M. R.”

Roman Tiochoįvski valsty- kurįe tarnavo keliuose laivuo-.

Nežinomi piktadariai mazu

IŠNUOMŲOTI JAVAMS 
SANDELIAI

SARGYBA

tų kam užimti jo vietą. Ka
dangi atatinkamo žmogaus 
nesama, tad diktatorius ir to
liaus turįs pasilikti.

PATVARKO MEKSIKOS 
GELEŽINKELIUS

MEXTCO CITY, saus. 7. — 
Meksikos geležinkelius patva
rkyti pakviesta du Kanados 
ekspertu, nes Meksika tam ti
kslui neturi atatinkanių žmo
nis- ! :

NORĖTA SUPLAIŠINTI 
TRAUKINĮ

GENEVA, saus. 7. — Švei
carijos policija susekė, kad 

jtarpe Chiasso ir Milano ko-

VISI SVETIMŠALIAI 
APSAUGOTI ’

HARBINAS, saus. 7. — Iš 
Hailar, šiaurrytinės Mandžiū
rijos praneša, kad tenai visi

------------- svetimšaliai esą apsaugoje,
WASHINGTON, sauk 7. —,fty. jiems nesą jokio pavojaus 

Po švenčių vakar susirinkę ten pasitraukus bolševikų 
l’’j'.igresns. kariuomenei.

rių, kad gauti poliemono vie- dė Rotarian garadžiaus, 5532 
i tą. Bet negavęs ir tomis die
nomis kongresmonas jam gra-

i NFAV LONDON, Conn., sau 
šio 6. — Karo teisman patrau 
kta pakraščių sargybos 24 vy
rai. Jie kaltinami už konfis-

žinęs tuos pinigus.

Policijos skaičių reikia 
didinti

“Chicago ('rime” komisi-

Į Lietuvos žemės ūkio kopė- kuotų svaigiųjų gerymų pasi- 
Elston avė., savininką L. N. sąjunga (“Lietūkis”) savinimą ir girtavimą. Keli
Aųtonuco. ,• neseniai išnuomavo Klaipėdo- jų prisipažino kaltais.

2 MILIONŲ DOLERIŲ 
BONUSAIS DARBININ

KAMS

jje patogius sandėlius, į ku-j 
j riuos gabenami jau galutinai
i paruošti eksportui javai. Pi-j ------------
rmai progai pasitaikius, javai' COLLINSVILLE, III., sau- 
bus kraunami į laivus ir ga- šio 6. — Junghan kūdroj©

NUSKENDO DU VAIKU

munistai norėję suplaišinti Paridentas Loescb parei-j YORK, saus. 6. — benami į užsienius. Vedamos čiužinėjant įlūžo ledas. Du
traukinį, kurinortii važiavo .^a’ nni8y policijos skai-, jęew York World derybos su daugeliu užsienių vaiku nuskendo, keturi vos iŠ-
Belgijos karališkoji šeimyna. 
Tuojaus pranešta Italijos po
licijai. l’ramatomi skaitlingi 
įtariamų areštavimai.

KLASTUOTI PINIGAI

čių reikia didinti^ bet ne ma
žinti.

pranešė, kad J. P. Morgan & firmų dėl javų eksporto. gellkda.
. Co. savo tarnautojams ir dar-! “M. R.”

Jis begalo stebis, aldermo- WninkaroB padalijo vir5 du' ----------------------
ną tory s ypatingais tari- rnįbonu doĮcrbj boinisais už f JUDĖJIMAS KLAIPĖDOS
mais mažinti islamas. , i - i • „i •rzAc'-ri-1929 metus. Sako, kiekvienom UOSTE

, skirta tiek, kiek kuris į metus J -------- -—
Nužudytas begulįs

Policija patyrė, kad Mrs.

CHICAGO IR APYIjIN- 
KES. — Nusakomas lietus, 
paskui sniegas ir šalčio ban
ga.

gauna užrnokesnio.
NEW YORK, saus. 7. -

Paskelbta įspėjimų, kad čia Leeney savo vyrą nužudė be- 
ir kitur pasirodė klastūnių de- gulintį ar miegantį ant sofos, 
šimtsdolerinių bnnknocių. Sa- Nes sofoje susektos kulipkų 
koma, prastai s ūkias tuo) a ir padarytos skylės ir šalę jų j 
lengva pažinti. Ant pi’ešaki kraujo taškai.
nės puses yra No. 9, ant at Į Mrs. Leeney tvirtina, kad nuolatinės kaitros vakar kai- 
virkšėios —r No. 174, s.i Ha- ji vyrą nušovus, kada tasai kurįose Kalifornijos valsty-

Į KETURIS MENESIUS 
PIRMAS LIETUS

J Šių metų lapkričio mėn. į 
Klaipėdos uostą įplaukė 77 į 

laivai, išplaukė 76. Prekių į- 
vežta bemaž 10 milijonų litų 
sumai, išvežta už 8 milijonus.

LOS ANGELES, Cal. sau Įvežta daugiausia anglis, ži- 
sio 6. — Po keturių mėnesių1 balas, nafta, geležis, druska;

PINIGŲ KURSAS

milto.ic portretu. užsimojęs j ją kede'. jbės dalyse palijo.

išvežta celuloza, apdirbti me
džiai, sėmenys, fanera, popie-, 
ris. “M. R.”

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

3.93
13.98
5.23
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JRIBSCKlPTlomj Ona Tfar — H-H. JB»

DIENOS KLAUSIMAI
SOCIALISTŲ DARBAI.

Pats pamatinis socialistų tikslas yra — 
naikinti žmonėse tikėjimų, griauti bažnyčias, 

šmeižti dvasįškijų, ardyti viskų, kas tik 
yrk rišama su žmonių sielų išganymu. Įro
dymų tam netrūksta.

Šiuo tarpu užteks pasakius žodį apie 
ietuviks socialistus, kurie savo “mokslui” 

Vykinti gyveniman visiškai nieko nėra pu

Šliaukusi atviros socialistų paramos ir yra 
tas naujai atrastas kelias lietuvių išeivijos 
vienybei ardyti, tikėjimui griauti.

Nors ir šiuo keliu eidami, socialistai 
tikėjimo nepanaikins, tačiau šiokį, tokį biz
nį iš to vis dėl to padarys.

“SUSIRUPINKIM.”

J. E. PANEVĖŽIO VYSKUPO X. PALTAROKO MINTYS
Apie organizacijų katalikišku
mų, jaunimų, spaudų ir kitus 

svarbius dalykus.

(šios ištraukos paįmtos iš J. 
E. skaitytos paskaitos K.. V. 
C. suvažiavime ir kurios pas-

Taip šaukia iš Lietuvos provincijos at- kaitos mintys yra priimtos* ka-
ėję į spaudų balsai. Tačiau tie balsai palie
ka balsais tyruose, nes karo griežta cenzū
ra neleidžia jų spausdinti. Vienų tokį raš
tų čia mes perspausdiname:

mus, išskyrus 3 ir 4 reikalavi
mus, kurių vietoje yra gau
namas Vyskupo dekretus, kad 
organizacija yra pripažinta 
katalikiška”.

Del spaudos Ekscelencija 
taip kalba:

“Yra būtino reikalo nusta
tyti ir katalikų visuomenei ži 
noti, kurie laikraščiai yra ka
talikų, kurie — rie, t. y., ku
rie laikosi Katalikų Bažny
čios mokslo ir drausmės, ku
rie — ne.

Tartų žodį girdi mažas bū
relis, rašytas pasiekia toli
miausius užkampius. Šiandien

talikų akcijos taisyklėmis 
Lietuvoje).

Kokius privalumus turi tu-
, .'rėti organizacija, kuri nori

“Savaime aišku, kad mums, esant mažai’ .... . . ... .v. ... y. .v 7 ..... .vadintis katalikiška, iki šiol
tautai, turi ypač rūpėti visuomeninio dar-' v v. , :• T • + . •’ . ... , . Bažnyčios valdytojų Lietuvoj
bo vertė didinti, (asmeninė iniciatyva bei sų- Į . , , . , _. . nebuvo pasakyta, kas davėmomngumas visuose, kiek galima, išjudinti, I. ... . ,.. v , • , dabai daug progos pasivadm-
tikshngmu mūsų vpac dvasios galios ir dva-i . .... , , ,s t j o ,tl kai palll ne tuo vartJu> tu
sios turtas kas kart geriau sunaudoti, kuol . ,-zi- m- i * - -

didžiausių bendruose reikaluose broliškos !nU®?lS tlU'C U Va 1 ltU\ ^dangus ir pragaras kovoja
meilės pageidaujamų sutartinumų mūsų vi- ™alį U1“a.T g& * pa are J‘ tarp popierių, raidėmis,

1 .. . ,7 iE. Panevėžio vyskupas savosuomenėje igvvendmti, nes nuo to imiklauso i . .. v ,r •„, . ’ paskaita s. m. K. V. C. suva-
valstybės tvirtumas. L. , yJ . ..... . . Iziavinie, nurodydamas siuosKatalikai nori ir gali dirbti sutartinai!. , ... .VI ...® . katalikiškos organizacijos pn
bendruose dalykuose, bet labai gaila, kadĮ vaĮunius.
tie, kurie perša visokias “vienybes” savo ,,T,. , . ....■ ■’ Kiekvieną organizacija, ku

ri nori priklausyti prie K. V.

raštais... Begalinės žalos daro 
žemos vertės laikraščiai, ne
padorios knygos. Daug nusi-

bloga — žmonių prapultis. 
Mokykla, kuri duoda moki
niams žinių, o ne įausti tiky
bos šaknis, auklėti gudrių ban 
ditų. Mokyk., užkrėsta netikė
jimu, .darbuojasi tautos pra
gaiščiai...

Nors buvo mokama skyrium 
už tikybos pamokas pradžios 
mokyklose, tačiau nustota mo 
keti pasauliniams tikybos mo
kytojams; jie nebenori veltui 
tikybos dėstyti; tai paliekama 
parapijos kunigui; jis vienas, 
turėdamas aprūpinti visus 
parapijos dvasios reikalus, ne
gali normaliai lankyti mokyk
lų; tikybos dėstymas dauge
lyje vietų dirvonuoja.

Nuo seno buvo paprotys, 
turįs įstatymo galios, kad ti
kybos pamokų savaitėje buvo 
dvi. Šiais metais mišriose ti-

' 4

■ 5?

Colombia resp. atstovas 
VVasliingtone, kuris pareiškęs 
kandidatuojąs į savo šalies 
prezidentus, kurio rinkimas 
bus vasario mėnesy.

darbais neparodo. Pav,, paskutiniai įvykiai 
su privačiomis katalikiškomis mokyklomis. 

Katalikai yra kantrūs. Kantrybė — geras, , . m v. , .... garbingoje vietoje turėtidalykas. Tačiau ji neprivalo pereiti i anes-, , i.. ... , , • • straipsnį, kuris pasako, kadtezijų (bejausmybę). Skausmo nejautimas
— blogas ženklas. Privalome tapti jautres
ni, skubiau įsižeidžiančiais. Kultas nuvel
tas neturi teisės iš mūsų tyčiotis. Kai į kiek-

Centro, turi 1) savo -įs Utįiose j skelhllJ ų g sakyklos„ (Pius 

" IX).

Šv. Tėvas Pius XI, atšaky- 
kybos atžvilgiu mokyklose -su-L|anias j Musolinio kalbų par-

, +14 1-1 i i lna**nta pamokų skaičius, kad jalnen(e tikslu monopolizuoti
pelno tas katalikas, kuris pla- kur .tėra 6 —‘ 15 mokinių, 
tina gerų spaudų. “Mūsų lai
kais daug daugiau reikia gy
nėjų plunksna, negu tiesos

organizacijos nariai turi bū
ti praktikuoju katalikai, 2) 
gauti iš Vyskupo savo įstatųI

i patvirtinimų, 3) patiekti pra-vienų skriaudų visu griežtumu atsakysi- v Tr ..»> + i + ' • ,v [symų K. V. Centrui, priimti ime: “Gana! , tada mes atgausim pirmyks- </ . , .. .v. . ’ + 1 + • v . - Įspyofcanų tarpų, 4) gauti iste verte, pagarbų, tada tapsime žmonėmis,1,, o ,< vr • • -ir , □, .. . ’įK. V. C. Vyriausios Valdy-o rie pastumdėliais. , ..." , ... . „ , •„ . bos priėmimo nutarimų, o) pri■ Mes turime uz kų karsciuotis: uz Kris- ..... , . , ..v ■ . . v , . , , . Įsiimti Į savo valdybos pilna-I tų, uz saVo sielų, uz laisvę katalikiškų drau- , . . ,r , ...1 v , riT’ , . . v , ; ri .o teisius narius Vyskupo skiria-. ...... , . gijų, uz katalikiškas mokvklas, uz katalikus- I , . , ,Kovai su tikėjimu vauovavo socialis- . . ,v , v , mų dvasios vadų, kuris yra
. .................. •• kęs spaudos išplatinimų, uz darnų musų _ . - • • .T iktaščiai — “Keleivis ir Naujienos . . t. . . , T.V1 organizacijai Vyskupo atstovu

tautiečių sugyvenimų, vienumų, broliškumų, teisę tikybos ir

rę, tačiau žmonių nuo tikėjimo gana 
ug atitraukė. Mat, jų visos pastangos bu- 

Vo ir tebėra nukreiptos kovai su tikėjimu. 
Musišteiai socialistai tų kovų vedė be galo 
jhykščiu, nekulturingu būdu.

tų laiktaščiai — ••Keleivis" ir "Naujienos 
Bet, žiūrėkit, kų dabar tiedu laikraščiu daro 

- jie, fttvirai išėjo į pagalba taipJl^dinaiųiū 
•‘nezaležnikijai”. Žinomas “ keleiviais 

nau j ijžriietis” F. Bagočius, socialistų šulas, 
tai “riezaležnikijai” vadovauja. Jo pagal
ite. sudarytas Lietuvių “tautiškos bažnyčios” 
sinodas, kurio generaliniu prokuroru išrink
tas Bagočius. “K.” ir “N.” pasidarė “ne- 
zaležninkų” organais.
i Daug kam nesuprantama toks mūsų so
cialistų “atsivertimas prie tikėjimo”.

Bet mes neskaitome to atsivertimu. Tai 
yra naujas sugalvotas būdas kovai su tikė 
jinrii ir, žinoma, biznis. Juk niekam nėra 
paslaptis, kad daugelis socialistų, belygin
dami pasaulį sau gerų biznį padarė. Bet 
dabar tas biznis jau nusmuko nes patys 
Tukliausieji jų pasekėjai suprato socialistų 
jva<ių veidmainingumų,F" e .

Pasirodė, kad “lietuviškasis socialisti
nis jadė.įimas” žmonėse tikėjimo nepanaiki- 

; no, tat ieškoma kitų kelių.
Taip vadinamoji “nezaležninkija 

BBBBiiį ‘i::: -■.-2-,......... — -

Pasaulis'mums sako: miegokit^Mes, 
bušk»fe! Saktu tvl4«te- 
kini tikėjimo visiškos laisroh

Sako: slėpkitės. Mes pareikalaukim,! 
kad viešam gyvenime Dievo valios ir žmo
gaus teisių būtų atsižiūrima. Kada nebeatsi-

dora| dalykuose, 6) patiekti 
sa$gf ^dvasios vadui metinės 
apyskaitos vienų egzemplio
rių

Katalikas negali nevertinti 
svarbaus vaidmens spaudos, 
katalikiškos minties skleidė
jos. Katalikui privalu rūpintis 
geros spaudos ugdymu ir pla
tinimu pavidale knygų, žur-Į 
na lig laikraščių, kurie skelbia 
ir gina tikėjimo tiesas, kurie 
stengiasi pastoti kelių plintan 
čiai demoralizacijai”.

Apie katalikiškų mokyklą 
reikalin gui n ų, Ekseelenc i jos 
žodžiai ypatingai įsidėmėtini. 
Jie taip skambėjo;

jaunuomenės mokymų ir auk- 
ten mėnesyje dvi painokos, lėjin^
kur virS. 15, ten viena pairau „į. tiknįjy va|stybs neg#. 
ka savaitėje, o kur nėra 6 mo- įį į,. nejurj nesirūpinti pilie- 
kinių, ten tikybos pamokų anklįjimu. ta;.iau ji vi<,n 
privalomų sulig Konkordatą turf tenj kul.
visose mokyklose nebėra, taryMnla nepaj(,gia patys vi„. 
tum didesnis mokinių skaičius nį apseį^į
reikalingas tikybos o mažesnis I ..Vals(ybi, ^ra tam, kad
gali augti be tikybos įtakos.' ai,sorduotų, prarytų, ar panai 
Vyskupų pasitarimas laiko kinty Sei„ląj nes tail bfltlJ ab. 
toki tikybos valandų mažini-' rdj.ka h. pl.irf prigimtji nes 
mą vienašališku, nepriimt.nu, 1^.^ t,^istuoja ankščiau,

kaip visuomenė ir valstybė.
“Taigi, valstybė negali ne- 

irūpinti auklėjimu; priešip-

atitaisytinu (1929 II 9).
Privatinės katalikų mokyk

los kaip tat yrą nesykį pareiš
kę Lietuvos Vyskupai, yra gaj, jį įurį stengtis, kiek yra 
Bažnyčios širdžiai daug arti-'reįka]įnga įr pakankama, pa
inesnės, nes jose galima pasi- dėti ir patobulinti šeimos vei- 

, , rinkti tinkamesnių mokytojų pilnąi pdsitaikindama
“Po bažnyčios, nfbfcyfcla y-pijstatas iV duoti mokiniams lprįe tėvo ir motinos norų, gerb 

ra svarbiausia visuomenės įs- tikslesnis auklėjimas. Jos šian' dama ypatingai dieviškas Baž
taiga. Mokykloje plėtojasi dien kaž kodėl varžomos; ati-‘nyčįOg teises.

Organizacija, nepriklausanti J žmogus, kurs mokslo ir auk-^mamos joms įstatymų piipa-j “Tam tikra prasme galima 
prie K. V. centro, gali vadin-.'ėjimo vaisiais turi maitinti žintos ir duotos pašalpos; jos pasakyti, kad Valstybė* yra 

žiūrima į . \tnčiausias žmogaus teises, ta katalikiška tik tada, kai j save ir būsimas kai tas. Gera uždaromos; jų vietoje steigia- į pašaukta papildyti šeimos ir 
da reikia manyti, kaži valstybiniame gyveni-' ,o sl,,..!n?tl,s „ikalavi. j ,„okykla yra tautos turtas, mos valstybinės. Bažnyčios darbui, kadangi
me nesilaikoma teisybes ir teisėtumo. Kai ; ........... . ....... ’ u_______
taip yra, išeina, kad valstybė užmiršo savo —'--------------- : ~ ~ [
tiesiogines pareigas, kitaip sakant, užmiršo j Matote, kas (baudžiama Lietuvos laik

raščiuose rašyti. Katalikams nevalia rašyti

_ • • ■ ' 1 ■■ .valstybė daugiau, kaip kas ki-
Čliicagos nusikaltimų skaičius didėtų, o ne las, aprūpinta priemonėmis,

A. Alvortas.

NEGRAS RILKO.

kam ji esanti. Į
Reikia vieno dalyko neužmiršti, kad laPx

didžiausio nuopelno yra verti tos tautos ,di- |'us- tikro kantii yra Katalikiškoji Lie- 
dieji darbai bei žygiai, kuri gyvena teisy- į tuva.
bės ir teisėtumo dvasia. i
' Xt i v , • - .... PERDAUG POLICIJOS?Ne naujiena, kad teisingumas ir teise-. 

tumas yra tautos džiaugsmas, vra didžiausii 
jos viltis ir tvirčiausias pamatas, kuriam į

savo visuomenės aktualiausius reika-

Tik prieš metus laiko Cliicaga iškovojo 
griūvant, griūva ir pati tauta. Atskirk tei- keletu siuitų daugiau policiantų, kad tinka- 
sybę nuo tautos, tų pat padarysi, jei iširusi iš į niiau apsaugojus piliečius nuo vagių, plėši- 
gyvio smegenis, atimsi iš neregio jį vedantį j^ų ir žmogžudžių. Vienok dabar vėl mažina

mu-< vaikutį.” puas policiantų skaičius, lyg norint, kad

matė, kad Fartas yra nublokštas į jū- | kalbėjome apie llilko drųsumų ir kilnia- 
rų ir kad jis dar stengias priplaukti prie Į širdiškumų. Aš dar ir dabar, po šešių 
laivo. Urnai sušaukiau visus jūrininkus, į metų, dažnai prisimenu ir nusilenkiu

mažėtu. I įteiktomis jai visų piliečių rei-
, . . . , kalams; ir dėl to yra teisinga,Tuo savo elgesiu miesto valdyba lyg', , , a a, . , . v. ..... . kad valstybe tas priemonesnori įrodyti, kad eta politika ištikro eina. t 1.» ... vartotų naudai tų, kurie jaskartu su nusižengėliais. . . , .jai suteikė...

Nors mes nemanome, kad policinėmis’ “Tokiu atveju mes visiškai 
priemonėmis būtų galima žmones sudorin- gytjktumėni... Tačiau, kame 
ti, tačiau piliečiams privalo būti užtikrinta nies yį^kada negalėsime siitik- 
tinkama apsauga. Jei miesto valdyba gali taį visame tame, kas sie- 
kitokiėnis, dažnai visai bereikalingiems daly- kia suspausti, nepripažinti, 
kams, rasti lėšų, gali jų rasti ir tinkąmo neigti teisę, kurįų gamta ir 
policijos skaičiaus išlaikymui. j (Tąsa B pusi).

miline tuomet, kai reikalas eina apie visi tie pulkai pilkųjų didvyrių snsiririko 
tai/ ar Lietuva bas nepriklausoma, ar vėl • po Lietuvos Vėliava ne pasaulį dideliais

(Pabaiga)

Už pusvalandžio tikiai pakilo audra. 
Mūsų škūna buvo mėtoma, kaip skiedre
lė ir mes pasijutom, kad jau esame pame
tę keliui Jūrininkai išbliškę stropiai kovo
jo prieš audrų ir buvo neramūs, nes mir
ti jiems čia buvo baisu: jų daugelio sąži
nę slėgė negeri dalbai. Tik vienas llilko 

1 buvo ramus; atrodė, kad jam vistiek: ar
męs visi nuskęsime, ar išsigelbėsime.

Didžiulė bangu, sugriebusi mūsą škū- 
, ną, užliejo visų vandeniu ir taip sviedė, 

kad ji vos neapvilto. Tik vairininko Far-
i to sumanumu, škūna vėl išsilygino.

Tik, štai, kilu, dar dalesnė, lai liga už- 
? liujo mūsų škflnų. Pasigirdo beprotiškas
Farto riksmas.

Gelbėkite! Gelbėkite!*’ ‘
Vandeniui nutekėjus pamųtėme. kad 

vairininko jaiii nėra. Vienas jūrininkas pa

ir paklausiau, kas apsiims išgelbėti val
tininkų Fartų. Vieni tylėjo, kiti sakė kad 
jo negalima išgelbėti. Tik vienas negras 
llilko ūmai šoko į putojančias bangas ir 
nuplaukė prie Farto. Mes su didžiausiu 
pasibaisėjimu sekėme akimis Uilko. Bet, 
pagaliau, Hilko priplaukė jn-ie Farto ir 
paėmęs jį viena ranka, pradėjo plaukti į 
škūnų. Mes jam mėtėme virves bei gu
mos lankus, tačiau de dūleiio vėjo nega
lėjome jam* tiesiai numesti. Bet llilko ir 
be mūsų pagalbos priplaukė laivų. Pir
miausia jis leido lipti koĮiečioniiy i palu- 
bę Fartui. Šis jau buvo užlipęs ir mes 
jau laukėme Hilko užlipant, tik staiga 
trečia bangu užliejo mūsų škūnų. Ši bai 
šioji banga pražudė vargšų negrų llilko, 
nepagailėjusiam savo gyvybės išgelbėti 
žmogui, kuris nekartų jį savo įžeidimais 
užgavo.

Audra siuntė tris valandas ir paskui 
nutilo. Tik antrų dienų po audros mes

krikščionies negro Hilko vardui.

KAREIVIO DIENA.
Rašo L. Vitkauskas.

(Mintys ir užrašai).
I.

Šiais metais, lapkričio mėnesio 25 
dienų minėta Lietuvos kareivio diena. 
Diena, kurioje kiekvienam Lietuvos pilie
čiui reikia atšutinti, jog Lietuvos nepri
klausomybę, nuo pat jos paskelbimo, pa
siėmė saugoti Lietuvos kraeivis, kuris 'pa
čioje mūsų kariuomenės pradžioje buvo 
savanoris.

Be ginklo šiais laikais dar niekas ne
priklausomybės jiagerbti neapsiima — 
tautos kol kas nepriklausomybę išgauna 
ir jų saugoja tiktai ginklo pagalba. Ir

jų svetimi gins. Džiaugiuos, kad ir man 
teko būti vienam iš pirmųjų Liet. karei
vių — savanorių, ir tų laikų visuomet 
su malonumu atsimenu. Aš esu lietuvis, 
ir daugiau niekas kaip lietuvis, ir todėl 
laikausi minties, kud’ su bičiuliu reikia 
būti giliai bičiulišku, o su priešu — jeigu 
jis tavo gyvybės pagrindus ardo — rei
kia, priseina, ginklu persiimti. Ir man, 
taikos šalininkui, kraujo liejimo giliam 
priešininkui, neatrodo negarbinga gintis. 
Ir visi mes, lietuviai ginamės, o ne puola
me. Tat, garbė ginklui, kuris tėra ski
riamas būtinam apsigynimui, ir amžinas 
pasmerkimas ginklui, kuris yfti rankose 
žmogaus, kuris bendrai nori kito žmo
gaus kraujo!..

II.
Juda, kruta pilka minia... Vis rimti 

veidai, iš akių spindi kilnios širdys, dar
bininkiškos sielos... Pilkoji minia — tai 
Lietuvos kareivių pulkai... Pilkos, karei-

karo žygiais stebinti, ne daryti savo šalį 
plėšriųjų vanagų lizdu, bet, reikalui kol 
kas esant, ginti sienas savo tėvynės^ o kai
mynams atsižadėjus savo plėšrumo, vėl 
stoti prie ramaus darbo ir pinti kultūros 
vainikų, kuris ir prie kitų vainikų tiktų 
pridėti...

Lietuvis ramus, ginasi, o nenori put- 
ti su tikslu užsigrobti... Pilkųjų pulkų di
dvyriai taipgi lietuviai, jie tik gina šalį, 
o ne grobia... lr kaip smagu, kad ir aš 
esu turpe tos minios — pulkų, kurie, it 
skruzdelės, neša medžiagų, stato rūmų, rū
mų ne aukso sostui pastatyti, bet visiems 
bet visiems Lietuvos vaikams gyventi.

Pilkieji dldvyriaj, kareiviškose mi
linėse, gražų Tautos ir darbo tėvynės rū
mų stato, nors patys taip prastai atro
do...

aš/ ir kiekvienas Uetuvoa pilietis,-nenori
karį ir yra tikri taikos šalininkai, bet viškos milinės, artojų vaikų pečius den 

priplaukėme Haiti. Kelionėje mes tik ir aš skaitau pareiga apsivilkti kareiviška gia, Vytis galingoji kepurę ženklina... Iii (Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
—!

Prof. Kampininkas

Tėvynės Mylėtojų Draugija, 
dešimts metu atgal buvus vei
kli, energinga, bet vėliau pa
kinkyta j laisvamanių vežimų, 
visai tajK) nuo kojų nuvary
ta ir jau nebepaveža kultūros 
vežimėlio. Dabar jų nuksi 
Karpavičius ir bando ‘‘ant 
kojų pastatyti”, tik bėda, 
kad jis, būdamas mažytis žmo 
gus ir neturėdamas Komaro 
svlos, negali nieko padaryti.

Chicagos “muzikalei” “Bi-

įsakymui, matyt, kas nors ln- 
' bai patikėjęs, kad pora dienų 
atgal paleista iš tarnybos veik 
pusė tūkstančio policmonų.

Taip įvykus, jūsų prof. 
Kampininkas rimtai siūlo da
bar visiems, einant vakare, 
kad ir pas kaimynų, atsisegio
jus visus iki marškinių guzi- 
kus, kepurę ant vieno šono 
užmaukus ir rankas į kišenius 
susikisus garsiai švilpauti. Pa 
tvrusiejį sako, kad tokiems 
“sutvėrimams” komai neima 
už gerklės. Esu, kų ten rasi 
pas tokį “švilpukų”.

Mūsų bedievių — komunis
tų jenerolai čia Gastonijos 
“šelpimu”, fašistų “kovoji
mu”, sovietams arklų ir ake
čių “pirkimu”
gauna ir į savo 
krauna.

Panašiai daro

“žyvnastį”
“kluonus”

ir Lietuvos
rutei” vaidinant Petrausko i bedieviai. Einąs iš Telšių be-
“Kaminkrėtį ir Maluninką”, 
pasak kai kurių sandariečių, 
vaikų orkestrą geriau griežė, 
negu lošėjai “kaminus krė
tė” ir “malūnus šukė.”

Nesenai vienas ‘Chicagos pro 
fėsorius vienam anglų laikraš
ty rašė, kad mūsų slaunus 
miestas nemuša rekordo 
“holdapais”, plėšimais, bomų 
užpuldinėjimais. Tokiam pa-

dieviškas laikraštis “Žemai
tis” paskelbęs, kad jo atsto
vai dykai duodu žmonėms pa
tarimus, kuriais reikia kreip
tis į gydytojų ar advokatų. 
Reikia tik susirinkti j salę ir 
atstovas už “patarimus” pa
reikalaus laikraščiui prenume
ratos.

Jei ne žmonių apgaudinėji
mas, mulkinimas, mūsų bedie
viai senai būtų bankrutavę.

"j.

tfAUJOVISKAS LOKOMOTYVAS.

Atvaizde parodomas lokomotyvas padirbtas Anglijoj ir vadinamas “ Husli-llusli”. Turi 
jėgos dideliam greitumui.

paštalautų jaunuomenės tar-j 
pe, trauktų kitus prie savos' 
organizacijos... Neteisėtai ne-J 
duodant susirinkimams leidi
mų, daryli konferencijas baž
nyčiose, kaip jau vietomis bu
vo daroma, pav., Kaune, Lin
kuvoje, Utenoje ir kitus”.

Del stokos vietos neturime 
jokios galimybės patiekti 
savo skaitytojams visų Eksce
lencijos brangių minčių išti
sai, tačiau su dideliu džiaugs
mu pranešame, kad paskaita 
ištisai yra atspausta ir iš
siuntinėta K. V. C. skyriams. 
Kuopų Valdybos yra prašomos 
tos paskaitos įsigyti ko dau
giausia ekzempliorių, paskleis
ti jų ko plačiausia narių tar
pe, išgvildenti jos mintis savo 
susirinkimuose ir pridėti savo 
pastangų prie jų įgyvendini
mo. ‘

KOMISIONIERIAUS TROŠ
KIMAI.

DRAUGAS

Komisionierius norėtų, kad 
kongresas tų skaičių susiaurin
tų kadir ligi KM),(KM).

Be to, jis norėtų, kad visi 
ateiviai griežtai butų paren
kami ir Įleidžiami tik reika
lingi tokiems ar kitokiems 
darbams.

Anot jo, šiandie Europoje 
yra du milionų žmonių, no
rinčių kadir tuojaus atvykti 
į Ameriką. Jei jų norai butų 
patenkinti, tada ir čiagimiams 
piliečiams dėl jų pasidarytų

anlkišta ir pritruktų darbo ir 
duonos.

Rodos, kad tie komisionie- 
riaus troškimai nueis niekais. 
Kongrese ir be to yra kelio
lika projektų, atkreiptų prieš 
ateivybę. Kaip praneša, Kon- 

Įgreso nariai į tai gana šaltai 
atsineša, kadangi juos pilnai 
patenkina šiandie gyvuoju 
įstatymai. Kai-kurie sako, bu
tų didelė klaida ateivybę dar 

'daugiau varžyti, jei šiandie 
I tas perdėm suvaržyta.

ES?

DRAUGO METINIS

!-*■
LIETUVIŲ KUNIGŲ 

SEIMAS.

Įvyks sausio 8 d., 1930 m., 
10:00 valanda ryte, Roosevelt 
viešbuty, New York, N. Y.

Naudokite išlaukiniai nuc 

Skaudamų Muskulų 
Peršalimų 
Skausmų Krutinėję 
Sustingusio Sprando 
Pečių Skaudėjimo 
Išsinarinimų ir 

Issitempimų 
Neuralgijos

Persitikrinkite, kad gaunate tik- . 
rąjį! INKARO vaisbaženklis ant 
pakelio pagelbės jums apsisaugoti.

Knygutė, kurioje paduodama pilni 
nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
PKLLERIO daugely atsitikimų, pri
dedama prie kiekvienos bokutės.

Parsiduoda vi-ose vaistinėse 
po 35c. ir 70c. bonka.

Arba galima užsisakyti stačiai ii

ZaAore/or/ee crf 
F.AaL RICHTER Ev CO.

BEflaVAND SOUTH FIFTH STS. 
BRCOKLYN, N.V

KILLS PAIN*

, Iš jaučio odos išdirba apie 
i 30 svarų odos.

PILNAS EGZAMINAS 
96.00 TIKTAI $5 00 
bpecialibtai

Taigi nenusiminkit. bet eikit 
pas tikrą specialistą, ne pas koki 
nepetyrėlj. Tikra* specialistas. ar- 
bą profeeorluB, neklaus Jūsų kee 
jutus kenkle, er kur skaude, bet 
pasakys pate. po pilno lžegeaml- 
navimo. Jus sutaupysit laiką Ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
Jie neturi reikalingo patyrimo, su
radimui žmogaus kenksmingumų.

Mano Radio — Bcepe — Rftr- 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vl- 
altkae bakterlologlžkae egeamlna- 
rimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu ai pa
imsiu Jus gydyti, tai jūsų sveikata 
Ir gyvumas sugryi jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ilgų skilvio, žarnų. Inkstų, odos. 
kraujo, nervų, ilrdles, reumatia
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kią užsisenėjuslą, jalkerėjualą. 
Bbronlfiką ligą, kurt nepasidavė 
net gabiam Ielmynos gydytojui, 
neatldėllokit neatėie pas mane.

DB. J. E. ZAREMBA
BPBCIALI8TAfl 

Inėjlmas Rūmas lėlė 
lė W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo lė ryto Iki 
1 oo pietų. Vakarais nuo S Iki T 

Nedėliomis nuo lė ryto Iki 1 
po pietų.

J. E. Panevėžio Vyskupo K. 
Paltaroko mintys

atskirų asmenų pažiūrų, o ga
lėtumėm laikytis pastovių dė
snių.

(J? E. Panevėžio Vyskupas 
toki fondą savo vyskupijoj 
jau įkūrė ir pavadino jį “Vy 

“.Šiuose reikaluose mes ne- tauto Katalikiškųjų Mokyklų 
sakysime, kad mes esame ne
sukalbami, nes tai nėra dory-

(Tąsa 'nuo 2 pusi..).

Dievas teikia šeimai ir Bažny
čiai auklėjimo srityje.

'Fondu” Red.).

Bet šitaip katalikai
bė, bet mes vien pasakysime, 
kad mes esame nepalenkiami, 
kaip lygiai nepalenkiami mes 
būtumėm, jei kas mus klaustų, 
kiek sivlaro du ir du.

“Du ir du yra keturi; ir 
ne mūsų kaltė, jei du ir du 
nėra nei trys, nei penki, nei 
šeši. Kada yra reikalas sielą 
išgelbėti, ar apsaugoti sielas 
nuo didesnių blogybių, mes 
turėtumėm drąsos derėtis su 
pačia piktąja dvasia...

“Mes jums kalbėjome apie 
nepalenkiamumą, kada eina 
reikalas apie principus ir tei
ses, kurie negali būti disku- 

•tuojami. Mes turime pridurti, 
kad mes neturime savo žinioje 
materialinių priemonių tam 
nepalenkiamumui paremti.

“Tačiau tas mūsų nė kiek 
nejaudina, nes tiesa ir teisė 
nėra reikalingos materialinės 
pajėgos, nes jos pačios turi 
savyje tiek jėgos, jėgos, ku
rios negalima nuginčyti, kuri 
niekad neišsenka — nepasibai
gia, kuri negali būti nugalė
ta”.

,, Jei tat valstybė atsisako 
šelpti privatines mokyklas, 
stenkimės esamas palaikyti vi 
somis priemonėmis, neišski
riant rinkliavų, bažnyčiose, kas 
šiemet per atvelykį jau buvo 
daroma trijose vyskupijose 
“Saulės” reikalams; sudary
kime “katalikiškųjų mokyklų 
fondą:”, kaip tai yra pasiūlęs 
Vyskupų pasitarimas š. m. va- 
sario 9 — 11 d., kad nebūtu
mėm visai priklausomi nuo

būtų
verčiami dvigubai dėti švieti
mo tikslams: išlaikyti valsty
bines mokyklas ir privačias. 
Prie K. V. C. įsteigtoji Švieti
mo Taryba turėtų paruošti 
katalikiškos mokyklos siste
mą, proporcionaliai subsidi
juojamą valstybės; išreikalau
ti biudžeto dalį, atitinkamą 
katalikų skaičiui. Kol to nėra, 
privalu kalti katalikams į są
monę, kad ton pusėn reikia 
eiti. Planingai vesti agitaciją 
už katalikiškas mokyklas yra 
svarbiau, negu išlaikyti jau 
esamąsias.

Vyskupo žodis dėl jaunimo 
ir jo veikimui statomų kliūčių.

“Jaunimas tauots viltis, 
nes kokia šiandien jaunuome
nė, tokia rytoj visuomenė. 
Todėl visi stengiasi ją’patrau
kti savon pusėn. Šiandien prie 
katalikų organizacijų, pavyz
džiui “Pavasario” sąjungos 
beveik negalima prisikviesti 
šviesuomenės į darbą, ypač 
mokytojų, nes tai laikoma 
nusižengimu tarnystei; o daly
vavimas kitos pakraipos orga 
nizacijose — nuopelnu. Katali
kiškas darbas ir čia palieka
mas vien kunigams; dar ir 
jiems trukdomas, neduodant 
kartais leidimo susirinkti.

To nežiūrint, katalikai turi 
palaikyti katalikiškas jau
nuomenės organizacijas mora
liai ir intelektualiai, kad jau
nimas laikytųsi savų įstatų, 
vykdytų tuos šūkius, vardan 
kurių susibūrė, kad neatsi- j 
trauktų nuo savo draugijų, a-1

Šios šalies ateivybės reika
lų generalis komisionierius 
II. E. Hull ima darbuotis tik
slu dar daugiau susiaurinti 
ateivybę į šią šalį. Jis sako, 
kad didesniu ateivybės var
žymu butų atsiekta dvilypė 
nauda: sumažėtų ‘ ‘ rak iete- 
riai” (galvažudžiai išnaudo
tojai) ir nedarbas. Išeina tas, 
kad buk šioj šaly “rakiete-
rių” gaujas sudaro tik vieni 
ateiviai ir nedarbą palaiko 
negeistini atėjūnai. Tuotarpu 
teisybė yra ta, kad “rakiete- 
rių” nykią mažumą sudaro 
ateiviai, gi nedarbą iškelia ne 
darbininkai, bet patys pra
moninkai.

Nežiūrint to, komisionierius 
trokšta ateitybę sumažinti 
ligi žemiausio laipsnio. Einant 
šiandieniniais įstatymais, atei 
vybė į šią' šalį per metus ap- 
ribuota ligi 150,000 asmenų.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

This In a Famous VI van t Sėt antį In- 
cludes face powd«r, Rouge 75c
Tl.eue Cream 51.00, Depllatory fl.«oi 
Factal Aatrlnsent 51.71, Bath Salt 1.0S, 
Tollet Water 51.25. Perfume 52.71. Brll- 
llantlne 75c. Skln Whltener 76c. Totai 
Value 512.00. Special prlce, 51.57 for all 
ten plecea to Introduce thia Ubo.

Vardas .....................................
Adresas .....................................
Siunčiame per paStą COD

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

Bea Ven 580-5th Avenue, Near York BE

ĮVYKS
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
«EW MtH, MNH. MHOSHA, WIS.
Operos artistės koncertas.

Šių metų gruodžio mėn. 29 
d. nevvliaviniečiai turėjo lai
mės išgirsti p-lės O. Rutkaus
kaitės koncertų. Dienų lyg 
tyčia pasitaikė labai blogų, 
tačiau žmonių buvo pusėtinai.

Lygia 7:20 būro atidarytas 
koncertas gerb. klebono kuri. 
,V. Karkausko, kuris savo 
trumpoje, bet turiningoje, kai 
boję priminė koncerto reikšmę 
mums, lietuviams.

Tuoj po kalbos buvo pra
dėtas ir koncertas. Pirmutinė 
pasirodė p-lė Bankiūtė (ly

riškas sopranas)). Iš karto, 
matyti, buvo susinervavusi ir 
dėl to nebegalėjo išvystyti 
pilnumoj savo balso, bet užtat 
kūriny j “Good bye”, ji pasi
rodė. Ypatingai gražiai skam
bėjo aukštutiniai tonai. Taip 
pat išpildė keletu kūrinių 
Vanagaičio ir kitų.

Antruoju pasirodė p-nas M. 
Krįpas (baritonas). Balsas sti 
prus, tačiau perėjimai yra 
per ryškūs ir kartais kerpa 
''ausį. Bet buvo ir gan gerų 
pusių. Gražiai buvo išpildyta 
“Ta senoji daina” Chrysler’- 
io ir puikiai pasisekė “Kaip 
sapnai išsipildys” Berlin’p. 
Įdomiai buvo padainuota “Li
tai” Vanagaičio (komiška) 
ir kitas.

Trečiųjų scenoj publika iš
vydo vakaro primadonų, p-lę 
O. Katkauskaitę. Kųčia man 
apie jų ir sakyti. Jų tinkamai 
įvertino Prancūzijos, Italijos 
ir Lietuvos kritikai. Visose 
šiose trijose valstybėse ji pa
sirodė kaipo gabi ir talentin
ga dainininkė. Ji buvo Lietu 
vos valstybės stipendiante.

Turėjauilaimės aš jos pirmų 
jį debiutų^ girdėti Lietuvoj 
“Kaukių baliuj”, raganos ro
lėj. Ištikrųjų, tuomet, sužavė
jo publikų, kuri nesigailėjo 
jai aplodismentų. Ir manau, 
jog ji yra viena iš rimčiausių 
dainininkų Amerikos lietuvių 
tarpe.

Pirmutiniu numeriu buvo 
arija iš operos “Fausto”, ku
ria žavėta žavėjo publikų. Ro
dos, tikroj operoj sėdi, o ne 
salėj. Su didžiausiu pasiseki
mu buvo išpildyta “Visur 
tyla” gruodžio ir “Mano ro
žė h Kačanausko. “As we 
part” Olgenfritz’o ir “All 
for you” Martino. Entuziastiš 
kai aplodismentai pilėsi po a- 
rijos ir operos “Caveleria Ru- 
sticara”, kurį buvo sudainuo
ta itališkai. Šiame kūrinyj p- 
lė Katkauskaitė parodė savo 
išsilavinimų. Paskutiniu nu
meriu buvo. “Kur bakūžė sa
manota”. Šis kūrinys paliko 
gilų įspūdį publikoj.

Visiems artistams akompa
navo p-lė PI i koniutė. Pažymė
tina, jog ji vienų duetų daina 
vo ir akaniponavo.

Žmonės skirstėsi patenkinti 
tokiu koncertu ir linki p-lei. 
Katkauskpitei didžiausių pa
sisekimų.

Dalyvis.

ir sudraskė rūbus. Nepaisyda
mi to, kad buvo apsupti karei
viais ir policija apginkluota 
su šautuvais ir durtuvais iš
rikiavo ir uždainavo “Lietuva

Parap. choras.
Negaliu likti neparašius po

rų žodžių apie Šv. Petro para
pijos varg. E. Laucaitę ir mer 
gaičių chorų.

Buvau nusiminęs, nes ma
niau, kad jau šįmet negirdėsi- 
me giedant Kalėdose giesmių 
iš priežasties, kad neturime ti
kro vargonininko ir, kiek gir
dėjau, kad vyrai iš choro išė
ję-

Kūčių vakarų atėjus į baž
nyčių, kurioj altoriai buvo 
gražiai papuošti seselių Prau- 
ciškiečių, kad užtraukė mer
gaičių choras “Tykioje nak
ty” ir kitas Kalėdų giesmes, 
tai net nustebau.
Garbė Kenoshos mergaitėms, 

kurios priklauso prie choro. 
Girdėjau, kad choras nupirko 
naujas mišias, taigi lauksim, 
kada jos jas pradės giedoti.

Kenoshiečiai širdingai a- 
čiuoja gerb. musų buv. klebo
nui, kun. Urbanavičiui, už 
gražų pamokslų Kalėdose ir 
linkėjimus. /

Dabar turime naujų klebonų 
kun. Al. Bublį, koris taip 
pat labai malonus, draugiškas 
visiems parapijonanis, ypatin
gai jaunimui.

Beje, Kalėdose Jonas Bub- 
lis su smuiką giedojimui pri
tarė prie vargonų. Ypatingai 
gražiaį pagrojo per “Offerto- 
rium” “Silent Nigdit”.

Lai gyvuoja mūsų dvasios 
vadai ir jaunas choras.

Senyvas žmogus.

SKAITYTOJI! BALSAI

įvairių dokumentų; darymų ir 
tvirtinimų, ieškojimų Lietu
vos priekėms rinkų ir t. t. 
Vytauto jubilėjaus paminėji
mų Amerikiečiai galės suruoš-

Tėvynė mūsų”. Apleidus gymlti patys be pašalinės pagalbos, 
nazijų įstojo savanoriais ir ii- yĮes nopriešingi tam, kad val

džios atstovai padeda mumsgų laikų kovojo už Lietuvų ii 
dabar toli būdami nuo Lietu-

dirbti, bet nepakenčiamas da
lykas pasidaro, kai jie prade
da kištis į mūsų organizacijų 
reikalus, ir pamėgina jas sa
votiškai pertvarkyti. Mes ge- 
įrai dar atsimename p. J. Vi
leišio laikus.

ATSHMKITE LAIŠKUS

.Šie laiškai yra atėję iš Eu 
ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina Į vyriausįjį paštą 
(Clark ir Adams gatvių) at
siimti. Reikia klausti prie lan
gelio, kur padėta iškaba “Ad- 
vertised Window” lobėj nuo

ko NUMERĮ,-kaip kad šiame 
surašė pažymėta. Laiškus pal
tas laike tam tikrų laikų, o 
paskui sunaikina.

1 13 Jankaitis Josos
14 Macekonas Viencas
20 Poška Antanas
21 Sabonaitis Jonas 
25 Strazdauskiene Eva

vos rūpinasi 
sostine.

savo pavergta Adams gatvės, pasakant laiS- 26 Ukrinienei Onai

Esu tikra, kad reikalui už
ėjus jie skubiai plauks pei 
vandenynų ir stos į kovotojų 
eiles ir išplėš visų Lietuvų iš 
plėšri o okupanto nagų.

Tegul organizuojasi ex-ka- 
riai, biznieriai, darbininkai, 
krikščionys, pažangieji ir ki- i 
ti. Tegul vsos partjos suvieni-, 
ja D. I\. Vytauto jubilė jus j į 
vienų partijų — Lietuvų, ku-! 
rie stotu į kovų už Vytauto 
kaulus, už visų Lietuvų su 
sostine Vilnium.

E. Vileišienė.

Red'. Prierašas, Dėdami prie 
rašų prie es-karių atsišauki
mo, mes nemažinome, pp. Jur
geli! padarytų tėvynei nuopel
nų. Lietuvos sargais jie turi 
teisę vadintis kiek tik nori. 
Tačiau “Lietuvos Sargų” or
ganizacijos klausimas yra vi
siškai hitas dalykas. Šiai jau 
senai likviduotai organizaci
jai pp. Jurgėlai buvo ir yra 
nežinomi. Kiek mums žinoma, 
p. K. Jurgela tarnauja ne at
stovybėje, liet New Yorko kon 
sulate. Konsulatų biznis yra 
rūpintis Lietuvos piliečių rei 
kalais, k. t. vizų išdavinėjimų,

Perskaičius “Draugo” No.
3 tilpusį ex-kareivių atsi
šaukimų ir redakcijos priera
šų, noriu šiek tiek pridėti.

Redakcijos prieraše tilpo: 
“Valdžios Atstovams f odos 
netinka kištis į vietos reika
lus”. Ar D. V. Vytauto jubi
liejus vietos reikalas? Man 
regis, kad tai reikalas visų 
kas tik jaučiasi lietuvis esųs, 
tuo labiaus atstovo reikalas, 
nes jis atstovauja Lietuvų. 
K. Jurgela Re Lietuvos atsto
vas, tik dirba Atstovybėje. 
(? ĖeJT). J. ir K. Jurgėlai tu
ri teisę save I.<aisvės Sargais 1 
vadint; jie būdami jauni gym- 
nazistai kovoja už savo Lietu
vų: organizuoja skautus, tai 
kovoja už prieglaudų gindami 
240 auklėt. tarp kurių buvo 70 
nuo 2-7 met., toj kovoje poli- 
cistai ir kareiviai sumušė juos

TUBBY

Nereikalingas
Skausmas!

Dabartinėmis dienomis daug žmionių 
ima Bayer Aspirin nuo daugelio ma
žų skausmų, ir taip tankiai kaip 
jaučia skausmų.

Kodėl ne ? Tai užtikrintas antido
tas nuo daug skausmų. Jis veikia!

Ir Bayer Aspirin tabletai visai ne
kenksmingi. Tame Jus turite dakta
rų užtikrinimų; jts nesilpnina širdies.

Dėlto, neleisk šalčiu "persirgti.” 
Nelauk, kad galvos skausmas "per
eitų.” Ar kad neuralgija, neuritis ar 
net reumatizmas yra tai kas tokio 
kuriuos turi perkęsti. Tik daktaras 
gali kovoti su tokiais skausmais, bet 
jus galit visada pasinaudoti Bayer 
Aspirin palengvinimui.

Bayer Aspirin visada yra ir jis 
visada pagelbsti. Apsipažink su 
jo vartojimų skaitlingumu, ir Iš- 
veng daug bereikalingų skausmų.

BAYER PI IIIX’*
Aspirin yra trade Bayer Fabriko Mpnoaceticaeidester: Sellcylicacid!! Į

Tčmykit Lietuviai
Tie, kurie laikote pasidėję pinigus ant Taupymo sąskaitų Chicagos 
Lankose dabar gavę nuošimtį galite juos perkelti į kitas Įstaigas. 
Turėdami kiek daugiau pinigų galite atsinešti savo knygeles ir in
vestuoti pinigus ant didesnių nuošimčių, nusipirkdami Pirmus Mor- 
gičius arba aukštos kainos Auksinius Bonus.

Malonėkite nepamiršti ir neatidėlioti, nes tie, kurie pasidės pi
nigus iki Sausio 15 d. š. m. gaus nuošimtį nuo Naujų Metų.

Lauksime Tamstų atsilankant.

Universal State Bank
33rd & S. Halsted St.

SAL STATE

Here’s Time, HimselE

AtlO’r LKT E.
BET IT AIN'T 
Foou o’cioo* 

VET

LIETUVIŲ VALANDA
KAS NEDĖLDIENĮ

Iš Stoties
WCFL 970 Kilocykles

Nuo 1 iki 2 po pietų

Cet5
Iš Stoties

WHFC 1420 Kilocykles
Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite 

Šiuos Programus Rengia

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

Telefonas Boulevard 4705 . .

Murins Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

URM" "M it

Tyros, Aiškios, Sveiko.

GRAŽIOS AKTU
Vra didelis turto.

Murinę valo, švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus jų. pamėgsit. 
Knyga “Eye Care” arba “Eye 
Beauty” ant pareikalavimo.

Išėjo Iš Spaudos Nauja

‘KRISTAUS PATARIMU KELIAIS'
— Parašė —

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

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

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

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

Rašykite:
“DRAUGO” KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avė.
Chicago, III.

~ ------ 1r--------

F0UP. OCLOCk! 
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NORTH SIDĖS ŽINUTĖS. klos alumnai kviečia visus sa
vo draugus į susirinkimų, ku
ris bus parapijos svetainėje 
vakare 7 vai. »

X Ufc poros savaičių, t. y.
sausio 19 d. West Sidėj bus nė. Bengs gavėnios metu na- 
dailus vakaras. Tai Vyčių 24 riu prisirašymo vajaus vaka- 
kp., kurios scenos mėgėjai1 rų.

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
i Rea. Tel. Mldway SKIS

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJA8 IR CHIRURGA8 
Oakley Avenue lr 24-tas Street 

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

lr Ketvergaiš vakare

• i * i i - i • i n — ■ ■ »■—

2 lubų, tel. BoUleVąrd 2800.
Ponas Gricius geras advoka
tas ir lietuvių visuomenėje
darbuotojas. gydytojas ir chirurgas

atidarė antra ofisą (su Dr. Laurai- 
X Sausio 0 d. įvyko Moterų čiu — viršuj Beiakio-itakščio aptio- 

ui i • • kos) po nr. 2423 VVest Marąuette Rd.Sų-gos 21 kp. susirinkimas, j ValįnpdOi>: nuo 2 iki 4 po plet. Tel.
Prisirašė prie kuopos p-lė K.Prospect i®30-

. t . . j Senas ofisas toj pačioj vietoj:
Bartkaitė ir ponį B. SilROnie-Į 4601 So. Ashland Ave. Valandos: nuo 'Ofiso Tel. Virginia 0036

6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Res. 6641 S. Albany Ave. Tel. Pros-
pect 1930. 
tart).

Nedėtomis tik pagal su-

Naujų Metų dienų tuojau 
po sumos parapijos choras 
turėjo “šurum-burum“. Ga
bios choristės paruošė labaį 
skanius pietūs, per kuriuos 
buvo pasidalinta praėjusių
metų įspūdžiais. Tarpe ehoris žada atvaidinti juokingų ko
tų matėsi ir svečiu, kaip tai medijų “Netikėtai”. Tai vi- 
p. Stulga, Rubliauskaitė, kuri sai naujas veikalas West Sidėj 
-persikėlė gyventi į North Si-' Bilietai vakarai jau pardavinė; Ona Parkauskas, gerai Sino
de. Taipgi sykiu dalyvavo ir'jami. Visas pelnas eis parap. ’ ma “ Beauty shoppe” savinin

kė jau grįžo iš ligoninės ir il- 
teks sisr namuose 4436 So. Fair-

GRĮŽO IS LIGONINĖS.

mus gerb. kleb. kun. Svirskas, 
kuris ragino choristus sutar
tinai darbuotis. Po užkandžio 
ir kalbų sekė lietuviški šo
kiai. Gražiai griežė P. Žeb
rauskas ant smuikos, p. Mas- 
kolaičiui pritariant pianu.

Federacijos knygynas, kny 
gininkų pastangomis, tapo 
gražiai sutarkytas. Nors ke

turiems žmonėms ėmė dvi die
ni darbo, bet dabar tikrai ma -1 
ionu knygyne atsilankyti. 
Tvarka pavyzdingiausia, laik
raščių pareina iš Lietuvos še- 
šį. Knygų yra Įvairaus tūri
nio.

naudai.
X Ir vvestsidiečiams 

diržus atsileisti juokui, nes field Ave. Ponia Barkauskas 
.Moterų Sujungus 55 kuopa,'buvo pasidavusi labai pavo- 
per p. S. Sakalienę, pakvietė jingai operacijai, kurių darė 
Vyčių Cliic. Apskr. scenos mė Dr. C. Obraitis, Mary Tlionip- 
gėjus čia atvaidinti “Nėr- json ligoninėje. Ponia Parkaus- 
vus“. Diena bus vėliau «pas- kas neužilgo vėl žada grįžti 
kelbta. Vai tie nervai, nervai, prie savo profesijos, 
kiek jie juoko padaro. Šaulys.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Rezidencijos: Van Buren 5858)

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki S v. v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 

Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd. 
Vai.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.

Telefonas Boulevard 1188

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 8 iki 12. 1 Iki I 

diena, ir 8:30 iki 8:88 vakare

4608 S. ASHLAND AVE.
Netoli 40th Street Chicago. III.

riS-
RADIO ŽŽŽ

T»wn of Lake. — Alex. Ja
sulaitis 4626 S. Wįnchester 
Ave. sunkiai buvo susirgęs 
plaučių uždegimu. Dabar kiek

Tel. Victory 6278

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

geresnis.

Sausio 1 d. mirė senas North 
Sidės veikėjas Pranciškus A- 
domaitis, kuris priklausė prie 
kaikurių draugijų ir jose sėk
mingai darbavosi. Taip-gi bu
vo Amerikos armijoje, kurio
je ištarnavo apie 7 metus ir 
buvo užsitarnavęs ar 4 me
delius. lš to aišku, kad a. a. 
Adomaitis buvo sumanus, ga
bus ir visuomenei naudingas.j --------- i..  ----- i----- «——.

Sausio 8 d. Lietuvos Vyčių 
5 . kuopa įvyksta metinis su
sirinkimas, kuriame bus svars
toma daug svarbių reikalų. 
Tame susirinkime nauja val
dyba užims savo vietų. Todėl 
visi Vyčiai nepamirškite at
silankyti į kuopos metinį su
sirinkimų.

Bijūnėlis.

X Serga M. Adomaitė, 4537 
So. Hermitage ave. Ji yra na-
ė I. C. B. V. M. ir Šv. Ce 

cilijos choro. j 1
X Sausio 2 d. p. Navickų! 

namuose, 5836 So. Artisian! 
ave. įvyko Šv. Pranciškos R. 
draugijos knygų ir turto pa-
ikrinimas. Pinigų turi $2,-

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė 

3265 S. Halsted Street 
Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12 

2-ras Ofisas 4191 Archer ave. 
Tet Lafayette 6820

“SARGYBA”
“Sargyba” duoda populia

rių straipsnių iš įvairių mok- 
518.94, narių apie du šimtu, slo sričių, supažindina skaity- 
Susirinkimus laiko kas trečias, tojus su naujaisiais mokslo 
mėnesio sekmad., Šv. Kryžiaus laimėjimais ir išradiainis.

“ Sargyba“ plačiai rašo 
sveikatos klausimais, pataria, 
kaip apsisaugoti nuo įvairių 
ligų, kaip pačiam susirgus pa
sigydyti pailginti gyvenimų...

Ofise Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette

DR. A. L. YUŠKA
Ofiso lr Ree. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH i
84(4 SO. HALSTED STREE1 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po 
pietų lr 4 iki 8 vai. vakare 

Rea 8201 S. WALLACE STREET

ADVOKATAI

DR. J. J. KŪWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
i Rezidencija 2359 So. Leavitt SL 

Tel. Canal 1330
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 ▼. ▼. 

009g Nedelioj pagal susitarimą

Oflao Tel. Vlctory 2(87

Of. Ir Rea. Tel. Hemlock 2174

DR. J. P. POŠKA
8122 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas ir Reaidencija 

1504 S. ARTESIAN AVH.
Ofiso Vai. Nuo 8-12 rytais: nuo 7-, 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-8 po 
plet: Utarn. ir Subat. Nuo 8-8 vak. 

; Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 87(4 Republio 8488

OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

Ofiso Tel. Vlctory (891 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
4193

NAMAI

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

A. A, OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tai. Randolph 0331-0332 Vai. 9-( 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vietory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčlos

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 8727

2151 W. 22 St. 1 iki 9 vak.I
Roosevelt MVO 

Vanile: 8 Ud • ryte Tel. Rcpub. 9800

Tet Hemlock 8151
t

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2486 VVest 69 Street 
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 4—9 

v, v. Nedėlioj susitarus.

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

Tel. Kemvood 5107

par. mokykloje. Knygų patik- 
rintojos džiaugiasi p. Navic
kų vaišingumu ir svetingumu.

X Skolinimo ir taupymo 
bendrovė “Lietuva“ susiliejo
su kita panašia bendrovė ir Į “Sargyba“ kovoja su įvai- 
išsikėlė iš šv. Kryžiaus parap. Iriomis dvasios negaliomis ir 
mokyklos namo į vadinamų • gyvenimo nenormalumais, k. 
Krenčiaus namų- ant 46 ir a. bedievybe, girtavimu, iš-

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halstel St. Chicago 
arti Slst Street

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

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Oydo staigias lr chroniškas ligas 
vyrų, moterų lr valkų

DARO OPERACIJAS .

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
ir X-IUY

2130 AVEST 22nd STREET 
CHICAOO

Tel. Lafayette 8798

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washington '
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-(. Blvd. j
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451 I Vai.

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas ir Chirurgas

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 1888

Nedėliomis
Susitarus

DR. A. J. JAVOIŠ

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

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ

OPTEMITRISTAI

1145 MILVVAUKEE AVENUE 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartj

DENTISTAI

2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 rak.

Office: 4459 S. California Ave. 
Nedėlioję pagal sutarti

DR. S. BIEZIS
/

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
X — Spinduliai

Ofisas 2201 VVest 2Xnd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 8221

Rezidencija: (640 So. Maplevvood 
į Avenue Tel. Republio 7SA(

Yalandoa 1 — X & 7 — 8 v. v. 
Nedėlioj: 10 — 18 ryto

Kensington. — Sausio 10 
7:30 vai. vakare, svetainėje 
341 Kensington Ave. įvyks 
Roselando Lietuvių Kliubų ir 
Draugijų Savitarpinės Pašal- 

•pos Susivienijimo metinis su
sirinkimas. Tame susirinkime 
bus raportų, pranešimų ir 
svarstoma nauji reikalai su
sivienijimo labui. Visi nariai-

( (rėš) ir kurie norite prisirašy
ti, atsilankykite.

Sekretorius.

Wood’ St. priešais klebonijų, 
kur yra B. Milaševičiaus ofi
sas.

tvirkimu ir t. t.
“Sargyboje“ skaitytojas

randa įvairių' žinių ir aipžval-

JOHN KUČINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22ud Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

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

Tel. Lafayette 3315

DR. K. NURKAITIS
Examinuoju akis ir prirenku akinius

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

OR. VAITUSH, 0. D.

DR. A. J. DIKSELIS
DENTISTAS

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

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

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

TaL Canal 9887 Rea. Prospect 8888

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED BT.
Rezidencija (((9 S. Arteslan Ave. 

Valandos. 11 ryto Iki 8 po pietų
( Iki 8:89 vakare

WEST SIDE ŽINIOS.

X Stanislovas Petrošius ir gų iš mokslo, meno, politikos 
Ona Marozaitė sausio 18 d. ir visuomenės gyvenimo.
sutarę priimti Moterystės Sa- “Sargybos“ kaina; metams
kranientų. Abudu augę Town 6 lit., pusei metų — 3 lit., 1 
of Lake. (numeris 15c, Užsienyj dvigu-

X Apaštalystės Maldos dr- bai brangiau.
jos atsigaivinimo susirinkimas Metiniams skaitytojams duo 
įvyks sausio 12 d, po Mišparų, da priedų “Laimės” kalen- 

X Kuomet bėdoje ar rei- dorins ir loterijos bilietas, 
kia advokato, kreipkitės prie' Adresas:
advokato Juozapo J. Griniaus 
(Grisk) 4631 So. Ashland Av.'

. ■ y ,; ii-iH iiiin*

“Sargybos” Adm. Kaunas, 
Liaudies Namai.

= ___

AUJOS DAINOS

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS 

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

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockwell Street 

Telef. Rppublic 9723

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampa* Michigan Ave.

Tel. Pullman 5950 Ir 6377

X Kolegijos Rėmėjų 19 
skyriaus susirinkimas buvo 5 
d. sausio. Valdybos perrinki
mas atidėta 2 vasario. Jeva 
Šaulienė gruzino automobilio 
laimėjimų knygelę su $10.00. 
Susitarta prašyti kiekvienų 
rėmėjų išplatinti automobilio 

"‘laimėjimo tikietų bent už 
$5.00. Amžinuoju kolegijos na 
riu priimta Saliomėja. Norvai
šienė. Iždininkui pavesta Fe
deracijos Centrui pasiusti pe
reitųjų ir šių metų priklausan
čius nario mokesčius.

X Sausio 7 d. Elzbietos Je- 
reckienės dvidešimties metų 
mirties sukaktuves dukters 
mitiėdamos Aušros Vartų baž
nyčioje užsisakė ekzekvijas su Į

LIAUDIES DAINOS MŪRAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS

1. Tai aukštus, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c
2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c
3. Ko liūdi mergužėlėT-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c
4. Aukštas krčantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetus 30c
1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ...................... 30c
2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ...........  30c
3. Oi, žalia, žalia-Augau pas močiutę, (Chorui) ............ 30c
4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c
5. Oi, tu dziemc-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
6. Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui) ........ 30c
7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ............... 30c
8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ............ 30c
9. Vai augom, augom Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30c
10. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c

Daugiau perkauto duodame nuošimtį. 
Reikalaukitė tuojau

■I “DRAUDA#”

Miesto Ofise Pagal Sutartį:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 Ir 935 
Tel. Franklin 4177

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų {tempimą kuris 

esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
mo, skaudamą akių karštj. Atitat- 

| sau kreivas akis, nuimu cataractua 
j Atitaisau trumpą regystę lr tolimą 
regystę.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučlama

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

4712 S. ASHLAND AVE.

Tel. Boulevard 7589

Telephone Central 6928

F. W, CHERNAUGKAS
ADVOKATAS

124 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 8:89 iki 6 vai. vak. 
ocal Office; 1900 So. Union Ava

Tei. Roosevelt 8710 
▼ai. nno ( iki 0 vai. vak.

Office Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4(45 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal (222 •

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TAS

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavitt St.)

Valandos* Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Mlltvaukee Avenue

Utarninke, Ketverge, Subatoj 
Nuo 10 ryto iki 8:30 vakare

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

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Ave.
SPECLJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 18—lt nuo S—4 p*

Dietų: 7—8:80 vakaru 
Nedėliomis 18 11d IS 

TELEFONAS MIDVVAY 8888

Tel. Boulevard 1401

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

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

7—9 vakare

. DR. HERZMAN
Ii RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 98 
metus kaipo patyręs gydytojau, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias lr chroniškas Il
gas vyrų, moterų lr valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prietalsua

Ofisas ir Laboratorija 

Netoli Morgan 8treet

1025 WEST 18 STREET

šv. Mišiomis. I
X Ryt Aušros Vartų moky-^2334 S. Oakley Avenue,

PUB. CO.
Chicago, Illinois

F. P. BRADCHULIS
Attorncy & Counselor at Law 

ADVOKATAS 

3112 South Halsted Street 

Tel. Victory 2394

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenne

Platt Bldg., kamp. 18 St. S ankštas 
Paatebėklt mano Iškabas

Valandos nuo 8:89 ryto iki 8:89 va
karo. beredorals nuo 9:88 iki 19 v. 

ryta. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8, 

ikiChicago, Iii.

Boulevard 7589
Rea.

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

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

Phone Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DE17TIKTB 

X-Ray
2137 8. CICERO. AV. CICERO. ILL. 
Valandos: 9-12 A. M. 1-6. 7-9 P. M. 

Trečladlena pagal sutartas

VALANDOS: Nuo 19 — 28 Platų N 
nuo ( iki 7:29 vai. vakare.

Hemlock 7691 j Tel. ofiso Canal 2118 Rea. Bo. hhore 
2238, arba Randolph 6809.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgai 

4631 SO. ASHLAND AVB. 
Tel. Yards 0994

Resldencljoa Tel. Plasa 8889

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 19 dienų,
Nuo 2 Iki S po olėtų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuė 10 iki 18



GRABORIAI: CHICAGOJE IS 18-TOS KOLONIJOS.

S, D. LACHAWICZ

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laidotu

vėse kuoplglausia. Rei 
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 
Arba 2516

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Tards 1741 li 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero 

Tel. Cicero T794 
SKYRIUS

8201 Auburn Avenue 
Tel. Boulevard 3201

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų 18- 
dlrbystės.

OF.’SAS
f«8 West 18 Bt. 
Tel. Canal 8174 
SKYRIUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet aąžiningaa ir 
nebrangus, nes neturt
ine išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ke 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugiškų 
patarnavimą.
Patarnavimas 

visose Chica- 
gos dalyse lr 
prlemleačuoee 
Grabai pigiai
net už $25. 

OFISAS
1238 South 

Halsted St
Vlctory 4088- 

89

4424 80. Aockwell St.

Virglnla 129S

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
. GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
- Chicago, UI.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS, GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dyka)
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7 532

J. LuieviČlus '
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

Patarnauju laido
tuvėse vtsose mie
sto lr miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halrfed 
St. Chicago. 111.

Tel. Vlctory 1116 1

16 VASARIO BUS VĖL GRA 
ŽUS VAKARAS.

Marąuette Park. — Pereitų 
sekmadienį Šv. Kazimiero dr- 
ja laikė mėnesinį sns-mų pa
rapijos saJėj, kur apkalbėta 
daug svarbių reikalų. Tarp 
kitko nutarta rengti didelį 
vakarų, 16 <1. vasario, parap. 
salėj su programa, šokiais ir
pasilinksminimu. Programai rapijinės mokyklos kambaryje 
išpildyti per p. I. Sakalų pa-'sausio 3 d. turėjo metinį su
kviesta West Sides scenos mė- sirinkimų’. Daug reikalų aptar-

__ Įta. Išrinkta valdyba: dvasios

I. J. Z O L P įvadas ir kasininkas gerb. ku
nigas Pr. Vaitukaitis, pirui. 

graborius ir laidotuvių į— J- Kudirka, vice-pirm. — 
B. Lindžaitė, sekretorius — 
W. J. Simanaitis, fin. rašt. — 
O. Ivinskaitū, menedžerius —
A. Liakas, maršalka — St. 
Barakauskas ir raporteriu —
B. Annoška. Susirinkimui už
sibaigus dvasios vadas kun. 
Vaitukaitis pasakė gražių pra 
kalbų ir po to baigė susirinki
mų malda.

Linkime naujai valdybai ne
nuilstamai dirbti užsibrėžtųjį 
darbų.

Raporteris.

VEDĖJAS

1650 VVest 46th Street

Kam paa 46tn lr Paulina Sta 
Tcl. Blvd. 6208

Nulludimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc. 

K-oplyėia Dykai
MO West 18th Street

Canal 3161

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

A. + A.
PETRAS

BALTRAMAITIS
Mirė sausio 4 d., 3 vai. iš

ryto 1930 m., sulaukęs 43 m. 
amžiaus, gimęs Šiaulių apskr., 
Radviliškio par., šniuraičių k.

Paliko dideliame nulludimo 
bro j Kazimierų gyvena Eliza
beth, N. J., vienų brolio sūnų 
Kazimierų, kuris rūpinas lai
dotuvėm Amerikoj, o Lietuvoj 
du broliu Jonų ir Vincentų ir 
vienų seserį.

Priklausė prie draugijų Vys
kupo Valančausko ir Garsus 
Vardas Lietuvių.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Masalsko koplyčioj 3307 Au
burn Avė. laidotuvės Įvyks 
trečiadieni sausio 8 d., 8 vai. 
iš ryto iš namų Į šv. Jurgio 
par. bažnyčia, kurioje bus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petro Baltre,'naičio 
giminėj, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvięčiaini daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Brolis, Brolio Sumiš Ir Giminės 
Laidotuvėse patarnauja grab. 
Masalskis, Tel. Blvd. 4139.

tA. I A.
POVILAS KINAS

mirė sausio 5, 1 930 m., 4:30
vai. vak., 43 metų amžiaus. Ki
lo iš Biržų Apskričio, Podvel- 
šlų Parap. Kirkallų Kaimo. 
/Amerikoje išgyveno 17 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Paulinų po tėvais Ne- 
vardauskaltę posūnį Juo
zapų H+ieput) ir gimines, o Lie
tuvoj 3 brolius ir seserį. Buvo 
harys Liet. Tautiškos dr-stės, 
TTnity Pašelpmlo Klubo.

Kūnas pašarvotas 4736 So. 
W<ntwarth Avė. Laidotuvės J- 
vyks ketverge sausio 9 d. Iš 
namų 8 vai. bus atlydėtas Į 
Sv. Kryžiaus bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. I’o pamaldų bus 
nulydėtas J Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažįstamus 
dalyvauti šiosė laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Posūnis Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Yards 1741.

gėjai, kurie be ahėjo vėl inar- 
ąuėtteparkiečiams atveš veži
mų. juoko, kaip kad buvo pe
reitam sekmadieny.

Sus-me buvęs.

IS PARAP CHORO VEIKI- 
MO.

Brighton Park. — Nekalto 
Prasid. parapijos choras, pa-

VYČIŲ DOMEI.

Town of Lake. — L. Vyčių 
13 kp. susirinkimas įvyks an
tradienį, sausio 7 d., 1930 m., 
Davis Sąuare Park salėje, ly
giai 8 vai. vak.

Prašome visus narius atsi
lankyti, nes turime sudaryti 
planus naujiems metams.

Z. Jurgaitė, pirm.

- DOLOROSA NAUMAVIČAITĖ
mirė sausio 6. 1930 m. 10:15 vai. ryte., 18 mėn. ir 11 d. amžiaus. 
A. a. Dolorosa gimė Chicago, III.

Pa’lko dideliame nuliudime motinų Kazimierų, po tėvais 
Žvirzdynaitė, tėvų Jonų, ciocę Teodorų Baubkienę, dėdę Jonų 
Baubkų ir dėdę Leonardų Ir dėdienę Naumavičtus ir gimines 
lr pažįstamus.

Kūnas pašarvotas 2111 W. Coulter St. Laidotuvės įvyks ket
verge sausio' 9. Iš namų 8 vai. bus atlydėta į Aušros Vartų par. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionės si e'Ji. 
Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: • Motina, Tėvas, Ciocė, Dėdės lr Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. Lachawlcz, Roosevelt 2515

MARGELĖ BAŠKIENĖ
PO TfcVAIR DARGAITfc

Mirė sausio 4, 1930 m., 11 vai. .ryte 40 metų amžiaus. Kilo Iš 
.Šiaulių apskričio. Užvenčio parap., LAbunovėlės kaimo. Ameriko
je Išgyveno 24 metus.

Paliko dideliame nuliudime vyrų Jurgį, 3 sūnūs: Juozapų 18 
metų, Jurgį 16 melų lr Edvardų 8 metų; seserį Veronikų Ku- 
člnsklenę, pusseserę Anelę Pocienę, pusbrolį Jonų I)argį. Gary, 
Ind. Ir pusbrolius Nųtaučlus Wilkes Barre, Pa. ir gimines, o 
Lietuvoj brolį Jonų lr brolienę Eleną, 2 seserį Emilijų Klapa- 
tauskienę Ir Aleksandrų Vitkauskienę; pusbrolį Juozapą Dargį Ir 
gimines.

Runas pašarvotas graboriaus Skudo koplyčioje 718 W. 18 St. 
laidotuvės įvyks seredoj sausio 8, iš Skudo koplyčios 8:30 vai. 
bus atlydėta į Dievo Apveizdos parap. bažnyčią, kurtoj įvyks ge. 
dullngos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta J 
Sv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, drau- 
gus-ges tr pažystainus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nulludlę: Vyras, Sunai, Seserys, lr Glmlrtės.
Laidotuvėms patarnauja graborius 8kudaa Tel. Roosevelt 7682.

Verti $2,500, viską parduo
sime ūži $475. Puikiai išrodan- 
tys rakandai 4 kamb., 2 mė
nesių senumo, 3 šmotų senoviŠ 
kas rayon parlor setas, 8 tū
bų Fada elektrinis radio, du 
9x12 IVilton kaurai, 8 šmotai 
riešuto medžio valgomojo 
kambario setas, 4 šmotų, rie
šuto medžio miegamojo kam
bario setas, 5 šmotų pusryčių 
setas. Tas viskas už $475. Pa- 
sirupinsim pristatymu. Par
duosim ir skyrium. 8228 Ma
ryland avė., 1-mas apt. arti 
Cottage Grove avė. Tel. Ste-

|iwart 1875.

........ i ' flč A u 0 a s

A. L. R. K. Fed. Chieągos 
Apskriejo mėnesinis susirin
kimas įVyks sausio (Jau.) 8 
d., 8 vai. vak. Aušros Vartų 
par. mokykloje.

Katalikų Vakarinių Valsty
bių Konferencijos rengimo ko 
misijos susirinkimas įvyks 
sausio (Jon.) 8, 1930, 7:30
vai. vak., Ąušros Vartų par. 
mokykloje.’.

■ -■■■

Bridgeport. — Dr-stės Pa
laimintos Lietuvos metinis su
sirinkimas bus sausio 8 d., 
8 vai. vak. Jįiptuvių, Audito- 
rijoj. Būtinai turi visi nariai 
suseiti, nes yip svarbus susi
rinkimas. ’<■

O. Pakeltis, rašt.

Bridgeport. — Dr-stę Sal
džiausios Širdies V. J. laikys 
savo metinį susirinkimų an
tradieny, sausio 7 d. 7:30 vai. 
vakare Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Malonė
sit visi nariai laiku susirink
ti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti.

Valdyba.
■ “T**" --------

L. Vyčių, 112 kuopos sus 
inąs. — Šiandie, sausio 7 d., 
8:00 vakare L. Vyčių 112 kuo 
pa, Marąuette Park, turės su
sirinkimų šv. Marijos P. Gi
mimo parapijos svetainėje. 
Kviečiami vi^i kuopos nariai 
ne vien dalyvauti, bet dar at
sivesti nauj$Hilb>pfti narių.

Kučpes Pirminink.

Draugija Av. .Tono Evange
listo laikė priešmetinį susi 
linkimų, 29 d. gruodžio, Die
vo Apveizdos parapijos mo
kyklos kambary.

Susirinkimų atidarė pirm. 
D. Svekauskis.

Apkalbėjus bėgančius rei
kalus, prieita prie valdybos 
linkimo. Pirmininku išrinktas 
J. Blankus, pagelbininku — 
D. Svekauskas, nut. rašt. — 
P. Kuproms, turto rašt. — A. 
Dau jotis, antru turto rašt. —
M. Lorancas, turto prižiurėto- 
jum — J. Žurhlis ir J. Gerel- 
tauskis, ižd. — V. Šniukšta, 
durų sargurn — L. Norkus, 
prie vėliavos nešimo — S. Re- 
mekis, Santaikos teisėjas — 
A. Seimenas, teisėjo rašt. — 
Jonas Dimša. Skolinimo ir Na 
mų statymo draugystėn. “Lie 
tuva” įgaliotas nunešti mo
kestį ir lankyti susirinkimus 
V. Šmukstas, knygoms patik
rinti — J. Dimša, P. Augus
tinas, V. Šniukštas, Federaci
jos susirinkimus lankyti — 
A. Grisius.

Atsilankęs Šv. Pranciškaus 
draugijos atstovas pageidavo, 
kad nori prisidėti prie šv. Jo
no draugystės. Apkalbėjus 
ta, dr-ja išrinko 3 asmenų ko
mitetų pasitarti su advokatu, 
kokiomis sąlygomis galima

MILDA
TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

UT., SER. IR KETVERGE į 
Sausio 7-8-9

“BR0ADWAY”
Paveikslas iš triukšmingo 
New Yorko gyvenimo. Daly- ■ 
vauja Glenn Tryon, Tvelyn 

Brent ir kiti garsus artistai.
NAUJAUSIO IŠRADIMO ; 

VITAPHONE į
Kalbantieji Paveikslai 

Graži Muzika

REIKALINGAS vargoni
ninkas. Tinkamiausia, kad at
sirastų žmogus, kurs dirbtų ir 
galėtų vargonininko pareigas 
eiti, nes didelės algos negali
me mokėti.

KUN. OELUMBIS
1910 E. Falls Street
Niagara Falls, N. Y.

Šv. Juozapo par. Mahanoy 
City, Pa. reikalingas vargoni
ninkas, norintieji užimti vie
tų, kreipkitės sekančiai.

REV. P. ČESNA

614 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

priimti. Įgaliotus J. Dimša, 
J. Grišius, P. Plančunas.

Nutarta metinį susirinkimų 
šaukti atvirutėmis.

Nutarta “Draugui’’ išmo 
keti už padarymų įstatų.

Nutarta nelaikyti pikniko 
ir vakarų, o kiekvienam nariui 
mokėti j 'iždų nepaprastų mo
kesčių $2.00.

Ši draugija labai daug dar
buojas kaip tautos, taip ir 
bažnyčios labui.

J. Blankus.

KOMISIJA TURI PASA
KYTI TEISYBĘ

VVASHINGTON, saus. 7. — 
Prezidento Hooverio paskirta 
komisija ištirti, delko šaly į- 
statymai negerbiami ir nepil
domi, sakoma, probibicijos 
klausimu nieko nentliksianti, 
kaip tik pasiųlyšianti, kaip 
pasekmingiau probibici.ja tu
ri būt vykinama.

Tuotarpu visuomenė iš ko
misijos laukia kitko. Jos pa
reiga surasti priežastį, bet ne 
kokius pasiųlymus duoti, del
ko nesiseka prohibicijos įvyk
inti. Kai-kurie Kongreso at
stovai pareiškia, kad komisi
ja turi paskelbti visų teisybę 
apie prohibicijos padėtį, ne
silaikant .jokio partyvumo.

Respublikos Prezidento ak
tu Lietuvos liuteronų konsis
torijos pirmininku paskirtas 

prof. dr. Gaigalaitis ir vice
pirmininku L. Bandrevičius. 
Be to, konsistorijos nariais

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

UT., SER. IR KETVERGE 
Sausio 7-8-9

“THE MIGHTY”
Paveikslas apie tai, kaip blo
gas žmogus buvo priverstas 
gerai gyventi. Dalyvauja Geo
rge Bancroft.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

T A X O S.
Norintieji žinoti, kiek kai

nuos jūsų namo ar loto Taxos 
už 1928 metų kreipkitės pas

A. OLSZEVVSKĮ 
3241 S. Halsted St. 2nd Floor
Čia gausite pilnų informacijų

MARIJUETTE JEWELRY 
& RADIU

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

tukslnlų ir sida- 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio, pianų rolių, 
rekordų lr t. t. ' 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago. 
Telefonas HEMLOCK 8888

NESPEKULIUOK!
Pirk pirmus mortgyčica ir 6% mortgyčių bonus 

ant Chieągos real estate.
JOHN OUSKA & CO.

3501 West 26th Street

Antradienis, Sausio 7, 1930

patvirtino dar keturis asme
nis. ši konsistorijos valdyba 
veiks trejus metus. “M. R.”

Porceiinis laikrodis kuris užtrauk
tas eina 8 dienas. Guarantuotas. La
bai puikus dėl papuošimo. Tik $2.9S

Taipgi užlaikome naujausios ma
dos elektrikinius laikrodžius. $12.00 
varčios tik ........................ $8.98

Neator Johnson’s visiems gerai ži
nomi ice skaitai visokių sizų tik
tai ....................................................... «5.»8

Ateikite arba Telefonuokite Izifa- 
yette 4689. l’ristatom visur.

J. DERINGIS
4414 So. Rockvvell St.

Del geriausios rųšlez 
ir patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
ai!), sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

JVAIROS kontraktoriai

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

Ik Hardvrare Co., dabar perėmė visą 
; biznj j savo rankas lr duos visose šio 
blsnlo šakose plrmee klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Palnters A Decoratora 
j. S. Ramandonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

Tel. Vlctory 7281

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5526

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

Tel. Boulevard 0214

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING & HEATING 

Kaipo lietuvis, lietuviams patamau-
. ju kuogeriausia 

4604 SO PAULINA STREET

MORTGEČIAI-PASKOLOS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną dieną. 
Perkama real estate kontraktus. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 8500,000.88 
8804 SO. KEDZIE AVENIU 

Tel. Lafayette 0728-8718


