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KINIU PALIETE ŠALČIAI; SUSALO 
15,000 ŽMONIŲ

Nežinia Kaip Baig sis Hag os 
Konferencija

BOLŠEVIKAI APIPLĖŠĖ MIESTĄ 
HAILAR, MANDŽIORIJOJ

SALVADORO RESPUBLIKOS GELEŽINKELIS

urg
K
*

SUŠALO 15,000 KINIEČIŲ,

PEIPING, saus. ll. — Kai

kurias šiaurines Kinijos dalis 

palietė dideli šalčiai, ko nebū

ta 60 metų. Labiausia palie

sti nukentėję nuo bado plotai. 

Gyventojai velka 'didžiausius 

vargus.

Šiaurinėj Shansi provinci

jos daly, anot laikraščių suša

lo 15,(XX) vaikų ir suaugusių.

Vienam Eengchen mieste 

nuo šalčio žuvo 2,500 žmonių; 

Sahsien —- 2,000; Paotowcbęn 

— 300 žmonių.

Honan provincijoj taip di

delių šalčių nebūta nuo 1870 

metų. Han upė ledais užblo

kuota. Sudaužyta daug laive

lių. Nuskendo šimtai žmonių.

r- kad Antrosios ki

niečių armijos 700 kareivių

sulaję.

Pačiam Peipinge i tris die

nas rasta sušalusių 167 vyrai 

ir 40 moterų.

KAIP BAIGSIS KONFE
RENCIJA?

ŽINIOS IS LIETUVOS

NUŠOKO NUO BĖGIŲ KE-| 
LEIVINIS TRAUKINYS

VYSKUPŲ KONFERENCI
JA KATALIKŲ ORGA
NIZACIJŲ KLAUSIMU

Gruodžio 19 d., ketvirtadie- 

Vyskupų konferencijoje, nįo naktį bemanevruodamas 

. Kaune, 1928 in. lapkričio mėn. nušoko nuo bėgių keleivinių 

13—15 dienomis nutarta. . traukinys. Visas 3-čios klasės|

“Kiekviena olĮtanizaeija, i va«onas buvo «<’iM>inęS ir 

kuri nori priklausyti prie K. PasvirCa. bet važiavusių kolei-

vių nieks nenukentėjo. “R.
V. Centro, turi 1) savo įsta

tuose garbingoje vietoje turė

ti straipsnį, kuris pasako, kati 

organizacijas nariai turi būti 

praktikuoju katalikai; 2) gau-

ti iš Vyskupo savo įstatu pa- Ties demarkacijos Unija 5Q|
tvirtinimų; 3) patiekti praSy- mctn> i miis Pus‘- ras,as tik 

mų K. V. Centrui priimti į nukautas civilis asmuo! 

savo narių tarpų; 4) gauti iš Spėjama, kad nepažįstamas ir 
K. V. C. Vyriausios Valdy- nukautas iš užpeltaUo perti-1 

bos nriėmimo nutarimą- 5) nant demarklinijų ifi lenkų pu- 

ležinkeliui ruožą išvedė Amerikos J. Valstybių inžinieriai. Kainuoja 12 milionų dolerių. priRjįmtį j savo Valdybos pil — *

NEKRIKŠČIONIS APIE

RASTAS NUŽUDYTAS 
CIVILIS ASMUO

HAGA, Olandija, saus. 11.

— Nežinia kaip baigsis karo

atpiblymo kontereneija. geiežinkei js baigiamas tiesti. Juomi sujungiama Salvador su Tarptautiniu Ce
pm tai reis ama įvairių ntraĮįnėS Amerikos geležinkeliu Guatemaloj tikslu tiesioginiai susisiekti su Atlantiko

nuomonių. A įem sako, kad a- j vandenynu. Geležinkelis 80 mailių ilgas. Eina per raistus ir per akmens kalvas. Ge- 
teinantį ketvirtadienį vokie

čiai pasirašysiu konferenci

jos protokolų, tuo būdu pri- j 
pažindami Youngo planų, ku- J 

riuoni einant Vokietija mokės • 

karo at pildymų.

DIEVO MOTINĄ

• TOKYO. — Kyoto Imperri- 

Kiti vra nuomonės, kad Vo-' ,oriSko-io Universiteto vienas 

kietijos' delegacija atsisaky- "rknkščion.s (pagonas) profe 

sianti pripažinti sakoma pla- sorlus Praelta,s metais mies- 

nų, grvšianti į Berlvnų ir tų Osaka' I*r radin

klausima spręsti ,avėsianti kl‘let‘> Prakalbų. Kuone

“yra lavinamos būti žmono-1 

mis ir motinomis. Štai šiame 

latsitikime ir yra joms gra

žiausiu pavyzdžiu krikščionių 

Pana — Dievo Motina. Tai 

tobuliausias mergaitėms mo

delis. Dievo Motinos sekimu

CHICAGOJE

CHICAGOS APYLINKES 
UŽBLOKUOTOS

sės. !»

Reichstagui.
kiekvienoj jis garbingai atsi

liepė apie Dievo Motinų, Šv. 

Marijų Paną. Jo prakalbų te- 

1 ma buvo “Šiandieninė Japo-MARIE JOSE GAVUS
DIDELI KRAITI

__________________ nų Mergaitė.” Šv. Marijų Pa-

ROMA, saus. 11. - Prane-* jis vadino “krikščionių Pa-

ša, kad Belgijos karalaitė Ma-^ana*

' rie Jose, kuri tomis dienomis ! Profesorius užvislabiaus au-

susituokė su Italijos sosto į- kžtlno nekoltybe- “Nekaltybė 

pėdiniu Ilumbertu, gavusi 50 1H‘la koks tai prasimanymas , 

'milionų belgų frankų kraičio. sakė #"• “Tuo atžvilgiu yra

„1T)OT~---------------- .. 'tsosto įpėdiniui Italijos ka-1 skaisčiausia Kristaus Motina,

HARBINAS saus 11. - ralius ave,l s dideles nekil. Kurių krikšėionys vadina Pa-

Gauta žinia, kad bolševiku’ . - A. im pana
, . . ’ .. , " noiamas savastis. , J

kariuomene Mandzmr,jos mie-r Dj , tarpe kalbama, i ja”""8 margaitės
Ilailar apleidus, gruodžio' g Hnmbert gu .„^Japonijoje,” tęsė kalbėtojas,

OI Z| I ’*• ‘
na šiandie esu turtingiausioji

DIDELI BOLŠEVIKŲ 
GROBIAI HAILAR’E

Tų miestų bolševikai buvo 

užėmę keletu savaičių. Iš san

delių ir krautuvių jie pagrų^i 

bė įvairiausių prekių vertės 

350,090,000 dolerių ir tai visa 

išsiuntė į Siberijų. ,

Daug namų arba sudeginta 

arba sugriautu.

karališkoji pora Europoje.

NUSKENDO FRANCIJOS 
KARO LAIVAS

PARYŽIUS, saus. 11. —

nateisius narius Vyskupo ski- į

riamų dvasios vadų, kuris y- PER ANKSTI ŽVEJOTI 
ANT LEDOra organizarijai Vyskupo at- : 

į stovu ir turi veto teisę tiky- Į 

[bos ir doros dalykuose; 6) pĮi- Į
Įtiekti savo dvasios vadui me- Seirijų gvv. M. Kiela be-

Gruodžio 21 d. praeitų me-

rn . . . _ įtinęs apyskaitos vietių egze-
Chicagoj ir apylinkėse pu-1 w

galima daugiau atlikti mūsų gos laiku tik dn žmogų žuvo, įmPll«™J- 

jaunų mergaičių apšvietoje, bet medžiaginiai nuostoliai di-Į Organizacija, nepriklausanti 

negu kitais kokiais karžygiu- deli. Visose apylinkėse keliai prie K. V. Centro, gali vadin- 

gais mūsų tautos garsių mo- užiiešti sniegu. Eina perdėm (tis katalikiška tik tada, kai iš- 

terų pavyzumais.”' kelių valymas. Pačiam mieste pildo suminėtus reikalavimus,

Praeitų vasarą japonų lai- kaikuriomis gatvėmis del daU- išskyrus 3 ir 4 reikalavimus, Į 

kraštis Osaka Mainichi paske- gelio sniego važiavimas nega- kurių vietoje yra gaunamas

žvejodamas su kitais dviem, 

jlūžus ledui, paskendo. “R.”

KONGRESJ 
ŠL>

SUDARYTAS

AYASHINGTON, saus. 1L 
- Kongreso žemesniuose rū-

lbė eilę s’traipsnių apie jaunų Jimas. Iš vidumiesčio sniegas Vyskupo dekretas, kad orga- muo‘s^ tuotarpu is oO atstovų, 

moterų lavinimų ir švietimų. jau pašalintas.

Ir tuose straipsniuose buvo į 

pažymima, kad krikščionių į 

Dievo Motina vra tobuliausiu l 

modeliu visoms šiandieninėms: 

motinoms ir būsimoms motį-

FilmŲ operatoriams padi
dinta užmokesnis

Teatrų savininkai filmų o-

’.nizacija- yra pripažinta kata

likiška.”
(“T. K.” Nr. 10). “R.”

noms

s. Be kitko tas laikraštis !^ratoria,ns.Padidino ažmok<’-

’ snį ir tuomi nustelbtas pasta-
i vienų straipsnį įsegė dar ir . ....
Šv. Marijos P. paveiksi, _, «»« rtikalavmas įvest, 6 d,e- 

nų darbų savaitėje.
Rnfaelio pieštų “Madonų.”

STREIKUOJA “TAXI” 
VEŽĖJAI

PARYŽIUS, saus. 10. — 

Čia 24-ioms valandoms su

streikavo “taxi” vežėjai (šo

feriai).

DIDELI ŠALČIAI MĄNI- 
TOBOJ

KĄ TIK ŽMONIŲ NE- 
UŽGRIUVO

prigulinčių abiem partijom, 

sudarytas slapiųjų blokas. Jol 

tikslias yra trukdyti ir pakirs

ti įvairius sausųjų fanatikų- 

I žygius Kongrese. Blokas sto- ' 

į vi už griežtas atmainas šian- 

į dieninėj prohibieijoj, kurios 

{negalimai įvykinti.

SVEČIAI PASIVĖLINO, 
NESIMATĖ SU PRE

ZIDENTU

PROFESORIUI ATSAKY
TA PILIETYBE

Reikalauja sumažinti 
mokesčius

Cook apskrity 47,000 ūkini-. kirsdami senas

Gruodžio 18 d., 1929 m. prie 

namų kertėje Lukšio ir Sei-' 

mo gatvių Maizelio namus be-1 

(remontuojant būsimai “Para-j

mos” krautuvei, mūrininkai) KAKTON, Pa., saus. 10. —

* *■ r • * '
Namuose? ties Canal gatve

GAZO SPROGIMAS 
NAMUOSE

AVASHINGTON, saus. 10. 

- Kaip 9:00 vakare preziden-

Algerijos pakraščiuos ant se-! tas Hoover Baltuose Rūmuose 

klumos užplaukė 14,000 tonų priėmė lankytojus. Tam tiks- 

i Francijos karo laivas Edgar lui laikas buvo nustatytas. Bet 

Quinet. Norėta jis gelbėti, liet nemažas skaičius lankytojų pa 

nuskendo. I sivėlino ir prezidentas atsisa-

I kė su jais matytis. Jiems ma

ndagiai pranešta, kad visadosLENKIJOJ NAUJAS 
TRIUKŠMAS turi laikytis nustatyto laiko.

siehas dide-

nkų reikalauja^ kad jiems mo- lioms krautuves langams tiek^SprOgO besisunkiąs ifi vamzd 

žio gazas. 2 asmeniu žuvo, 5
NE\\ HAA EN, Conn., sau- kesčiai (taksos) būti} sumaži- .)U iškirto ir taip nuplonino. 

šio 11. — Yale Universiteto ntj, nes jje neturės iš ko išsi- paliktus sienų gabalus stogui 

profesoriui D. C. Macintosh mokėti. (palaikyti, kad jid neišlaikė.

atsisakyta pripažinti piliety- 

bę, kada jis atsisakė prisiegti, 

kad prireikus ginti šalį, im-

Viršutinė namų siena ir sto

gas ūmai pradėjo linkti. Visi

sužeista ir dviejų nerandama. 

Namai sugriauti.

VARŠAVA, saus. 11. — 

Patirta, kad Lenkų valdžios 

politiniai priešai ilgas laikas 

klausėsi prezidento Moseickio

2 ASMENIU ŽUVO 
INDIANOJ

Vagilius susektas teatre
Apvogti H. Sebel namai, * dirbantieji darbininkai iš vi- 

sis ginklų, kad tas ir būtų 701 jllnior Terrace. Išnešta (la«s greit prasptuko. Žmo- 

priešinga sųžinei. Profesorius 2,000 dolerių vertės brange-' nių prisirinko daugybė ir vi- 

yra kitokios nuomonės. Jis ayj)įų jj- drabužių ir priede juokėsi is mūro atliekamų 

sako, sųžinė vra pirm visako. du teatro tikietų. Sebel žino- darbų. Nors darbininkus, gy- 

jo tikietų numerius. Tad po- vais išlikusius, sveikino. “R.”

POLICIJOS VIRŠININKAS 
TRAUKIAMAS TEISMAN

HARRISBURG, III., saus. 

11. — Vietos policijos virši

ninkas traukiamas teisman už 

žmogžudystę. “Grand jury” 

jį apkaltino. Praeitais metais,

INDIANAPOLIS, Ind., sau 

,, privatiškų pasikalbėjimų per šio 11. — Šiaurinėj Indiana

, telefonų su ministeriu pirmi- valstybes daly didele vėtra ir

da, saus. 10. — Šiose apylin- . t, . , m ... . . , ... . , . . 11.1. . ninku Bartel. Tam tikslui bu- kilęs vietomis tvanas atliko

tf mp< ratuia aip. niuo.jn prjsegtos pašalinės telefo- nemažus medžiaginius nuosto-Į sakoma, lx» jokio reikalo, jis
tarp 34 ir 46 laipsnių žemiau

0. i ", :i
nų vielos. Valdžia veda tar- 

rlvmns.

liūs. Be to, du asmeniu žuvo.' nušovė vieną negrų.

SERGA MILWAUKEE 
ARKIVYSKUPAS

PASMAUGĖ KŪDIKf, 
LIUOSA

BERLYNAS, saus. 11. — 

Viena motina pasmaugė savo 

kūdikį, kada gydytojai prawe-

KANADOS DELEGACIJA 
I LONDONĄ

VANDENS UŽLIETI 
KELIAI

PAVARGĖLIAMS PENSIJA

MONTREAL, Kanada, sau

sio 11. — Kanados delegacija 

fiė, kad jis nepagydomas. Tei- išvyko į karo laivynų konfe- 

smas jų palinosavo. • / renciją Lonrfone.

HARRISBURG, Ilk, saus. 

11. — Kuone tris dienas šio

se apylinkėse lijo. Vietomis 

keliais negalima naudotis — 

užlieti vandens.

NEVV YORK, saus. 11. — 
New Yorko valstybės įstaty

mų leidimo rūmuose iškeltas 

sumanymas senesniems 70 me

tų pavargėliams mokėti pen

sijų — 50 dolerių į mėnesį.

licija vakare nuėjo į teatrų ir 

atrado vagilių.

Tai M. Le Fever, 27 metų 
Jo namuose atlikta krata ir{ “Slowo” praneša, kad į Vil- 

atrasta apie! 3,000 dolerių ve- nių plaukia aliarmuojančios 

rtės įvairiausių vogtų daiktų, žinios apie gręsiantį kai ku-

______________ rioms Vilniaus krašto apskri-
IŠTRAUKTAS IŠ UPĖS tims badų. Pastok tų praneši-

_________ mų, bado šmėkla šiais metais
Joseph Shrut, 52 metų džia esanti pavojingesnė, kaip pe- 

nitorius, įšoko upėn tikslu nu- mai. Jau sausio mėn. turės 

siskandyti. Policijos seržantas 

Bums jį ištraukė ifi šalto va

ndens.

VILNIUJ GRęSIA BADAS

BATON ROUGE, La., sau

sio V). — Čia pavojingai su

sirgo Milwaukee arkivysku- 

j>as Messmer, 82 m. amžiaus. 

Jo Aukštoji Malonybe atvyko 

čia sveikatos atgautų.

Sanitarinio dtstrikto 
biudžetas

Sanitarinio distrikto Chica
goj trustisų taryba pravedė 
64,135,400 dolerių biudžetą.

PINIGŲ KURSAS

CHICAGO IR APYLIN

KĖS. — Ifidalies debesiuota; 

temjjeratūra palengva ima kil- 

tl.

būti pradėta maitinimo akci
ja 7,000 vaikų. Dysnos apskr., 
4,000 — Švenčionių, 1,000 — 
Postą vo, 2,900 — Molodečno 
ir 2,500 vaikų, 3,100 vyresn. 
ir 6,000 suangusiiį Brasla- 
voa apskr. Pagelhai skubriai 
reikalinga 2,000/100 gldfcų, E.

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

13.98
5.23
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Ttsln* k**dl*o, MUKyru*

IERATO8 KAINA; Metami* — >«■
_ — Trim* M4ne*laxn* — H-**. ▼!<

lealot — 76a. Europoj* — Metam* IT.44. PuaM M*- 
M-m, Kopija .Mo. .,

Bendradarbiam* Ir korespondentam* raktų negrų* 
neprašoma tai padaryti Ir neprlMundtama tam 

JMlto kenkiu.
Ine priima — nue 11:44 1*1 1S;M ynL

■telkimų kalno* prisiunčiamo* parelkalaToa

sekančiai dienai priimami iki I 
vai. po piet.

M. f*-

III IJJIH ..
negaliifie pamiršti savo senosios tėvpiės Lie

tuvos. Daugplyję atvejų mes apleidome savo 

asmeniškus ir visuomeniškus reikalus ir sku- 

bėjome j talkų Lietuvai, kad tiki ji buvo lais-1

va, demokratinga, kad. joje visiems butų gera 

ir jauku gyventi. Tačiau ne visi mūsų troš

kimai išsipildė. Lietuvoje įsigyveno keletas

D K A a G A S Šeštadienis, Sausio 11, 1030
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DIENOS KLAUSIMAI
IVARBIOS KONFERENCIJOS BELAU

KIANT.

Chicagos ir apylinkių lietin iai katalikai 

metais reųgia taip vadinamų Lietuvių K.

inių Valstybių konferencijų. Šiemet to-

konferencija, jau septinta iš eilės, įvyksta 

23 d., Dievo Apveizdos par. salėje, 

cago, III.

Prisirengimo darbas varomas pirmyn.

Daromi komisijų susirinkimai, ruošiami į dr- 

s kvietinio laiškai, planuojama.

Šių metų konferencijos tikslas numatyta:

(VAIRUS STRAIPSNIAI
KUNIGŲ VIENYBĖS PIRMININKAS

STATYBOS AMATŲ UNIJŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

Šalies Statybos Amatninku

namai stovi nebaigti. Nuo to 

nukenčia kontraktorius ir na

mų savininkas.

Kaskart atsiranda ir kitų 

naujų dalykų statant naujo- 

vinius namus. Arčiau to dar

bo stovį amatninkai nori tuos

karjeristų, kurie šautuvo pagalbu paveržė pi.ir Amerikos Darbo 

liečiu teises ir dirba ne tautos ir valstybės! iteracijos Statybos depurta- 

gerovei, bet tik savo asmens garbei ir naudai.'nwnto (skvriaus) pildomosios

Ir to ne gana. Neskaitlingoji tautininkų gru- 'taryboB atstova'i susirinks kun! naujus .laibus pasisavinti.! 

pė persekioja geriausius tautos sūnus, kurie ferencijon mieste Tampa, Fla., Kaip bematai pakilu kitos u- i 

daugiausia Lietuvai yra nusipelnę, persekioja -io 24 d „įjOS alaatnillkaL j- giačai.

tas organizacijas, kurios savo valstybe, yra' K,nlf(.rentijll suiaukialna ir varžytos.

ištikiu,rausias, uždarinėja katalikiškus moky- tarp Jeį d(d tų aaiatninkų unijų

klas, kurios tautai ir valstybei vra reikalin-1. .. v. . . . v .„j,,,„..„.lu:
’ J ’ lalančius vis naujus ginčus, gmcų nebaigiami pradėti sta-

giausios. Matomai, tautininkai užsimojo visų .„. . .. . . • • i i
S* . V1 yy ,v y. T - 4 , ,• T . , • Tie laikai senai praėjo, kada

Katalikų Babsnveių Lietuvoje atvesti į tokia, ... , . ,
. T , . , -.r y 'statvbos amatninkų unijos su-

padėti, kokia ji buvo, o ir tebėra Meksikoje, i ‘ i j- i
1 /’ .. , ... ... gyveno gražiuoju, kada kitos

Amerikos lietuvius katalikus reiktų tik-),., . y , ,
. . * i kitoms nusileido ir kada ginčų

rai Lietuvos posūnra.s pavaduoto, jeigu j.e ne-| buv0 nįreįkaiingi.

kreiptų savo dėmesio į tų tragingų Lietuvos ! žino)na

katalikų padėtį. Suprantama, kad Vakarinių1 .jandie reika|inga įvai.

Valstybių ir kituose lietuvių centruose įvyks- . v. . • , a-- ,
J 1 1 . (rios rųsies amatmnkų. Kiek-

y-
tančios konferencijos dėl tos padėties turės . . \ . , . , •

J 1 • vieni skirtingi amatninkai

tyti namai, kontraktorius ne

gali nusamdyti jokių pašalinių 

žmonių, nes tada gali visų li
nijų amatninkai .sustreikuoti. 

Jei amatninkų unijų valdyba 

mėgintų kaip-nors tų klausimų 

spręsti, nepasitenkinusi unija 

gali sukelti streikų.

Šie amatninkų unijų ginčai 

j ra susirišę į unijas, Kiekvie- angliškai yra vadinami “ju-
tarti savo žodį.

Tat, turint galvoje šiuos labai svarbius na aniatninkų unija turi sau 

dalykus, minėtoji konferencija turėtų būti'parskįrų dalbų namų staty- 

skaitiinga. Nei viena Chicagos ir apylinkių nR1 Į-itų amatninkų dar-

draugija neprivalo atsisakyti nuo dalyvavimo' bo jokiu buju negaįĮ atlikti, 

taip svarbioje konferencijoje. I10rs tą darbę niokotų. Tas

Įsidėmėkime, konferencija bus Vasario 23' griežtai uždrausta unijų įsta- 

d. ir visos lietuvių draugijos jon yra kviečia- tais. 

mos. Juk mums visiems lygiai yra brangus 

Vytautas, svarbūs išeivijos ir Lietuvos re i-! pastatyme šiandie dalyvauja 

kalai.

SUSIORGANIZAVO.

risdikciniais” ginčais (juris- 

dictional disputes), t y. gin

čai už teises tuos ar kitus dar

bus dirbti.
I

Tas teises spręsti tad ir su- į 

šaukiama konferencija, kurio-' 

se galutinai tai visa bus iš

spręsta.

Visuomenė tais amatninkų

Gerb. kun. Jonas Ambotas, Hartford, Conn., 

lietuvių par. klebonas ir žinomas mūsų visuome

nės veikėjas, naujai išrinktasai Kunigų Vienybės 

pirmininkas. Gerb. kun. Ambotas yra A. L. K. 

K. Federacijos Dvasios Vadas.

VIENA BAISIAUSIŲ VĖ- į Vėsulos smarkumas nebuvo 

SULŲ ANGLIJOJ. !žinomas, bet pakanka tai su-

---------------------------- įprasti iš atliktų išnaikinimų.

Nesenai Anglijos pakraš- Prasidėjusi 11:00 vakare ir 

čius ir vietomis sausžemį pa- išnykusį apie 7:00 ryte. Nei 

lietė didelė vėsula, kuri riau- žaibų nei griausmų nebūta,
Paprastų

'mojo apie tris paras. Bet tas bet baisus oro užimąs užėmė 

yra menkniekis palyginus su‘griausmų vietų. Iš upių van- 

tuoin, kų' Angliju pergyvenus pino bangomis išverstas ir už- 

me- lieti miestai, miesteliai ir so- 

naiiim m,r ™n,omn m,r. — — .............—-.......... kai- dybos. Medžiai visur išlaužyti,

apie 25 — 30 atskiriu unijų.'unijų ginčais labai nepaten 

Jei Igiri viena unijų nepridės kinta. Nes tais ginčais ne vien 

sav6 darbo, nors tas

butų mažiausias,

įiepnues Kipia. i\es tais ginčais ne vien 7 ‘ °
i darbas kovojama už pirmenybę, bet Į ^pkncio 26 ii 27 d-, 1703 

mai bus atširadusienis naujiems dar- Lii 1^ įiena toki

iryti planų tinkamam Vytauto mirties 500 Sausio 8 d. įvykusiame lietuvių kunigų nebaigti. Ir kitos unijos amat- bams norima iškelti naujas u- si vėsula (^ganas) įrašyta namai sugriauti. Dvylika britų

sukaktuvių paminėjimui ir tani darbui • seime, New Yorke, atgaivinta Lietuvių Kuni-'nįnkaį jokiu būdu nepava-

nti išrinkti pastovus komitetas, į kurį 

Įeiti visų parapijų ir visų tautiniai nu- 

sių organizacijų bei draugijų atstovai.

Be šio svarbaus Vytauto jubiliejaus, ,gy
Venimūs kelia visų eilę kitų svarlnųiflauf 

pro kuriuos konferencijos dalyviai negi 

praeiti be tam tikrų pastabų, be tinkamų nu

tarimų.

'T v
Amerikos lietuvių visuomeniniame gyye- 

uė. yra daug spragų, daug trukumų. Mes 

rime, ar nenorime, apie tai esame Verčiami 

artotinai kalbėti, nes padarytosios spragos 

pdidėja ir jei jos laiku nebus užkamšytos, ipa- 

ijųsiiųe bejėgiai, neteksime ir pačios lietu-

nįskosios visuomenės.

Tam darbui yra reikalinga sucementuoti 

bos mjįsų turimos pajėgos, sutvirtinti ir 

ienyti qrganizacijos bei draugijos; reika- 

ęa nugalėti besireiškiantis Amerikos lietu- 

gyvenime lokalizmas, kuris grųso pavoju- 

niĮmarinti visų lietuvių tautinį veikimų.

Bgi, honferencijoj savaiipi turės iškilti cen- 

sacijos ir vienybės reikalai.

Amerikos lietuviai n uaniiršome ir

gų Vienybė, kurios valdybon išrinkti šie plą-jduos anos pirmosios, 

čiui žinomi kunigai: gerb, kun. J. Ambotas išj Kadangi namlJ statv;ae kuo 

Hartford,; Conji, pirnunmkas; gerb. kųn. J.;ne kas metai sugalvojalna vi.

wakių parankumo ir patogumo

*’iWWykių, iškila naujų dar- 

sekretorius irgerb. kun. lt tankus iš Bridge-'^ §ors tie darbai yva maM 

ir nežymus, bet amatninkai
port, Conn., iždininkas

- Valdybos sųstatas rimtas ir autoritetin-

ro jas — naujus 

iv tuo budu pabranginti na

mų statymų, kad tuotarpu 

šiandie vidutiniam darbinin

kių, namelių pasHtahadas ■ ne

prieinamas. -

p , ‘
Žinovai tvirtina, kad nau- 

jovinius namus statant iškilę

ainatninkus Anglijos rekorduose. Žuvo a- karo laivų sulamdyta ir di-

Michajil’as Jurjevič’as Lermontovas.

MUSŲ LAIKŲ KARŽYGIO
BĖLA.
(Tųsa)

Iki stoties dar pasiliko apie varstas. 

{Aplinkui buvo tylu, taip tylu, kad uodo 

[ėjimu buvo galima sekti jo sklidimas, 

irėje juodavo gilus tanpukalnis; už jo 

priešais mus, tamsiai mėlynos kalnų 

iūttės, išraižytos grioviais, apdengtos 

iego sluoksniais, matėsi balzganoje pa-

;ėje, dar išsaugojusioje žaros atsis- 

ėjipių. Tamsiame danguje pradėjo 

lirgėti žvaigžiLės, ir keista maų pasirodė, 

jos žymiai aukščiau, negu pas mus, 

ireję. Abįem kelio pusėm, riogsojo 

|pogi, juodi akmenys; kur — pe — kur 

I po sniegų kyšojo krūmokšniai, bet nė 

^BUųs gausus lapelis nejudėjo, ir lipks- 

buvo girdėti šiame iniriisiuųie gani- 

supne —nuilsusio pašto tr<*je|o prunkš- 

iių ir netolygų čerškėjimų ru iško var

lio.

- ltytoj bus puiki giedria/(|įęna, -~z 
mu aš.

jais negali gražiuoju pasida

pie 8,000 žmonių. Sugriauta 

daug namų, išrauta ir išlau

žyta galybės medžių, patsai 

karo laivynas baisiai nuken- 

tėjo.

(TO v , '
Tais metais valdovavo ka

ralienė Auna. Jinai per nak

tis nemiegojo. Jos rūmų bai-

džiuina įgulos nuskendo. Nau 

jai pastatytas Eddyston švi- 

turys jūron įverstas.

Po tos vėsulofe buvo sušauk

tas parlamentas. Apskaičiuo

ta, kad vėsulos laiku žuvę a- 

pie 8,000 žmonių ir galybės 

gyvulių. Tečiaus šie baisus 

viešumon

koki nauji darbeliai gali būt

gas. Dėlto iš jo reikia laukti, kad jisai su- imti. Būtent, nauji darbai ne-Įtos ar kitos unijos atliekami ■11 w~s uP’n,ti tarnai susispietė J^nuostoliui viešumon nepa- 

burs visų mūsų' dvasiški jų vienybėn, kuri be nustatyti taisyklėmis, kuriai be jokių ginčų. Šalies Staty- į aPknk jų ir saukęs pagelbos. Ligoti, kad gyventojų tarpe 

galo yra reikalinga katalikų visuomenės gy-^unijai turi prigulėti, tad įvai- bos Amatninkų sąjunga pri-Į 1'ai,s laikais neturėta jokių;nesukelti pasiaubos. Medžia- 

venimui. Atgaivintoji Kunigų Vienybė turės'rjy unijų amatninkai sukelia*valo turėti vienų kokį žmogų ■ prietaisų užregistruoti vėjoįginiai nuostoliai siekė apie

būti gyvuoju pavyzdžiu mūsų vifios išeivijos I ginčus ir vedama kova. 

vienybei stiprinti ir katalikų akcijai plėsti, j pavyKclžiuį statolm namai, 

Kokie seime priimta nutarimai, tuo tar- kur reikalinga įtaisyti meta- 

pu dar neržinoine. Jei gausime žinių, su ger- ’linįai langams stiklų rėmai, 

biaiuais skaitytojais pasidalinsime. Kada rėmai yra mediniai,

Tat, sveikiname atgijusių Kunigų Vie-'darbų atlieka karpenteriai. 

nybę ir jos naujai išrinktųjų valdybų! į Tuos metalinius rėmus įtaisy-

---------------------------------- ti nori dvi unijos: geležies

sprendėjų, kurs tos rųšies iš- sniarkuina ir kitus gamtos pra!20 milionų dolerių, kas tais

kilusius klausimus be jokių J°vus. Dėlto nepatirta nei pat- laikais buvo milžiniška su

trukdymų ir kovų spręstų ir|sai smarkiausias vėsulos ta-ima. 

jo sprendiniai turėtų būt ga-Į^as. Kalbėta, kad ta vėsula

lutini.

Grūdas.

Į buvus iškilus kur Šiaurinėj 

I Amerikoj. Praūžus skersai A- 

j tlantikų supurtė ir apagriovė

Japonijoj darbininkai1 pietvakarinę Anglijos dalį. Iš

dirbdami ryžių laukuose apsi 

ginti nuo atvėsimo nešioja iš

ten vėsula persimetusi į Eų 

ropos sausžemį. Per Olandijų,

- Chicagos miestas įklimpo į tokių balų, iš darbininkai (iron workers) ir 

kurios išsiklampuoti nebesurandama kelių, metalo (slieet metai) darbi- 

Be abejo, kitais miesto yaldybos rinkimais ninkai. Kada unijos veda gin-‘žmonių plaukų padirbtas ko- i okietijų ir Rusijų nuužusi į 

turės įvykti žymių atmainų. čns už to darbo pirmenybę, Ijines. , [Siberijos plotus.

Štabs — kapitonas neatsakė nė žo- | stotyje pakeleiviams kambario, mums 

džio ir parodė man pirštu į aukštų kalnų, davė nakvynę dūminėje saklėje. Aš pa-

L'ilunli finuioi nrmu niiiokliautį tiesiai prieš mus.

— Kas gi tai? — paklausiau aš.

— Hud — kalnas.

— Na, tai kas gi.

— Pažiūrėkit, kaip rūksta.

Ir iš tikrųjų, Hud — kalnas rūko; 

jo šonais šliaužiojo lengvos debesų sro

velės, o ant viršūnės gulėjo juodas debe

sys, kas tamsiame danguje rodėsi dėme.

Jau mes įžiūrėjome pašto stotį, jų 

apsupančiųjų saklių pastoges, ir prieš 

mus jau žibėjo kviečiančios ugnelės, kai 

atsiduso drėgnus, šaltas vėjas, tarpkelis 

suošė ir ėmė smulkiai lynoti. Aš vos spė

jau užsimesti burkų (kudlotu viršumi ap

siaustas l>e rankovių; vailoko medžiaga

kviečiau savo sankeleivį drauge išgerti 

arbatos stiklų, nes aš turėjau špižinį ar- 

bątindį — vienintelę mano paguodų ke

lionėse po Kaukazu.

ISaklė buvo pridrūtinta vienu šonu 

prie uolos; trys slidūs -šlapi laiptai vedė 

prie josios durų. Abgraiboniis įėjau ir 

atsimušiau į karvę, (tvartas pas šiuos 

žmoneų atstoja šeimynbutį). Aš nežino

jau, kur dėtis: čia bliauja avys, ten urz

gia šuo. Laimei, šone žybtelėjo tamsi švie

sa ir pagelbėjo man rasti kitų angų, pa

našių į duris.

Čia atsidengė gan užimantis pa

veikslas: plati saklė, kurios stogas rėmė

si į du užsmailintu stulpu, buvo pilna

— Vargingi žmonės, — tariau aš į 

štabs-kapitonui, rodydamas į mūsų biau- I 

rius šeimininkus, kurie tylomis į mus j 

žiūrėjo kaž kokiame sustingime.

— Kvailiausia tauta, — atsakė jis. — Į 

Ar tikėsit, nieko nemoka, netikę jokiam 

apsišvietimui. Jau, šiaip ar taip, mūsų 

kabardinai arba čečėnai, nors plėšikai, 

nuogaliai taip j,at, bet užtat atkaklios 

galvos; o šie nė prie jokio ginklo noro 

neturi: tinkamo kinžalo nė pas vienų 

nepamatysi. Jau visuomet osetinai.

— O jūs ilgai buvote Oečnėje?

— Taip apie dvidešimtį metų aš ten 

stovėjau, tvirtovėje, su kuopa, ties Ak

mens Brasta, — žinot.

— Girdėjau.

— E, bra, įkyrėjo mums tie gulvužu-

arba avikailiai vilnomis į viršų), kaip 1 žmonių. Viduaslyje, tiesiog žemėje sukur- j džiai. šiandien, ačiū Dievui, ramesni; o,

pradėjo spigti. Aš su pagarba iiąžyelgiau ' 1a, spragsėjo ugnis ir dūmai, vėjo stu- 

į štabs — kapitonų... Į mianiį atgal per stogo angų, sklaidėsi up-

— Alums teks čia nakvoti, — tarė I linkui tokiu tirštu kamuoliu, kad aš ilgai 

jis su apmaudu: — tokioje pūgoje per* negalėjau įsižiūrėti; prie ugnies sėdėjo 

kalnus mųiefvažiupsi. Kų, buvo ntiųgriu- 1 dyi senutės, ir vienas Resvas gruzinus, vi

jų ant kryžinės? — jiaklatisė jis vežėjų, si apdriskę. Nebuvo kų daryti. Mes pri-

— Nebuvo, pone, — atsakė osetinas 

— vežėjas, — o kybo daug, daug. Nesant
siglaudėiH^ prie ugnies, užiiikėm jiyųnkes, 

o netrukus maloniai užvirė arbatindis.

būdavo, tik šimtų žingsnių nueisi už ap- 

kasimo, jau kur nors kudlotas velnias sė

di ir tyko: tik užsižiopsoji, tai ir žiūrėk 

— arba arkanas (kilpa) ant kaklo, urba 

kulka pakaušy. O vyrukai!...

— Gal būt daug jūs turėjote įvai

rių prietykių? — tariau aš žingeidumo 

dilginamas.

Pažinkite Dievų, įkurkite Jo 

karalystę žemėje, ir busite lai

mingi.

u -------- —■ -

Esate tikri krikščionys de

mokratu!, ir sveikinu jus kai

po tokius.

Kardinolas Paroeehi.

— Kaip-gi ne, būdavo...

Čia jis prade,jo pešioti kairįjį ūsų, 

nukorę galvų ir užsimųstė. Man baisiai 

norėjos ištraukti iš jo kokių nors isto- 

rijukę, — noras, savas visiems keliaujan

tiems ir užrašinėjantieiiis žmonėms. Tuo 

tarpu užvirė arbata; aš ištraukiau iš va

lizos dvi kelionės stiklines, pripildžiau ir 

pastučiau vienų prieš jį. Jis gurkštelėjo 

ir tarė lyg sau: “Taip, būdavo”. Šis 

šauksmas man davė daug vilčių. Aš ži

nau, seni kaukaziečiai mėgsta pakalbėti, 

papasakoti, jiems taip retai šitas pasitai

ko: kitas kokį penketų metų stovi kur 

užkampyje su kuopa, ir ištisų penketų tne 

tų jam niekas nepasakys sveiki, (todėl, 

kad fedfėjielis sako linkiu sveikatos). O 

papRųiėti būtų apie kų: aplinkui žmonės 

laukiniai, žingeidūs; kasdien pavojus, bū

na stebėtinų atsitikimų, ir čia nenoroms 

apgailėsi tai, kad pas mus turp maža už- 

rušinėju.

— Gal norite papiblvti romu. — ta

riau aš savo sėbrui. — Aš turiu baltojo 

iš Tifliso; dabar šalta.

— Ne, dėkoju, negeriu.

(Bus daugiau)
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Prof. Kampininkas

daug galėjo kilti iš krikščio- mos imperatoriai, pavartoda-

nių tarpo mokslo genijų. Tie
sa, reik pripažinti, knd krikš
čionys davė genijų, ir tai kan
kinių genijų.

Kodėl pirmieji besireiškian-
tieji krikščionių tarpe moks-

;mesa, pyragaičiai ir mergi- 
' nos. Ir neklysiu, nos ir savo 
principuose jie šeštam para
grafe turi įsirašė, jog “kievie.......................

. „ .» .. , . liniukai nesieme pradzoje spręnas žmogus (znocijas, laisva- . . ,
Į manis, prof. K.) privalo tu
rėti pilnų teisę naudotis gy
venimo progomis.”

jančių' apie dangiškus migdo-, 106 — 166 m. po Kr. 2) At- — Vokietijoj Kalėdoms iš
kis, visai nesirūpinusių pažiu-j honagoras iš Atėnų — 177,1 kertama kasmet už 10 įnilijo- 
ti graikų filosofijų ir graiku1 Tlieophilas iš Antijocliijos —inų litų eglučių.

Chicagos lietuvių 
čios” Bridgeporto “populeei- 
ja” gali sumažėti viso labo 
puskapiu senberniu. Visa san- 
dariečių singelių bendrovė, e- 
sų, žada keltis į Town of La
ke. .Jei taip įvyks, bus ačiū 
merginoms, kurios laukiant 
Naujų Metų buvusios jiems 
labai draugiškos,
visus sutiko, mėsos, pyragai
čių ir kavos davė. Po tokio 
“užtritinimo” sandariečiai 
viešai pareiškė, kad “jeigu 
dar pora tokių vakarų, tai 
mūsų Bridgeporto singelių 
bendrovė keliasi į Town of 
Lake”.

Sulig to išeitų, kad mūsų 
san la liečiu idealai vra —

Anų dienų vienas mano to- 
ivorščius paprašė įdėti kanipe- 

stoly-iliu šitų “istorijų”.
Kartų traukiniu važiavo 

klierikas ir bedievis. Bedievis 
užsimanė pasijuokti iš klieri
ko ir klausia:

— Ar tamsta esi girdėjęs 
didelę naujienų?

— Egzaminai buvo, netu
rėjau buko laikraščių skaitv-

maloniai t i.
— O, visi apie tai kalba!
— Nieko nežinau, — atsakė 

klierikas.
— Na, tai a,š tau pasakysiu: 

pereitų naktį mirė velnias.
— Iš tikrųjų? — paklausė 

klierikas. Na, tai, še tamstai 
10c. pašelpos, nes tikrai man 
gaila visų likusių jo našlai
čiu.

sti įvairių gamtos mokslų, bet 
dargi šliupo manymu juos 
niekino, ir užsiėmė mistiško
mis svajonėmis? Šis reiškinys 
gerai išaiškinamas, suprantant 
anų lakų padėjimų. Pradžioje 
senosios stabmeldiškos pasau
ližiūros atstovai į krikščiony
bę nekreipė dėmesio. Ji lai
kyta nereikšminga žydų sek
ta. Bet laikui bėgant, kada 
krikščionių mokslas prasipla
tino, kada jis apėmė ne tik 
vergi}, sluoksnius, bet pradė
jo laužtis ir į patricijų rūmus 
— juo susirūpinta. Krikščio
nybė pradėta atakuoti. Val
džia pavartojo prieš juos li
zine galybę, gi senosios stab
meldiškos pasauližiūros atsto-

mi prieš beginklius krikščio

nis fizinę galybę ir, nuva

rydami juos į požemius, su- mokslus bendrai, bet dar la-ĮlŠO, Irenijus gerai 
trukdė mokslų ir menų aps-1 biau reikėtų smerkti juos pa- 
kritai, tui senosios filosofi- • cius už istorijos faktų iškrai- 
jos atstovai, bepuldaini pagrin
dines krikščionybės tiesas, iš
šaukė apologetinio turinio lite 
rutūrų. Filosofų puolimai ver
tė krikščionis atsakyti į daro
mus priekaištus. Suprantama 
tad, kodėl pirmiausia krikš
čionys turėjo užsiimti teologi
niu ir filosofiniu mokslu.

Pirmuose amžiuose krikš

pažinęs
graikų filosofijų, Klemensas 
iš Aleksandrijos, Origenas, 

pynių, už absurdų skelbimų; Atanazijus Didysis, Bazilijus
mokslo vardu. Kad jau pir-1 Didysis, Grigalius iš Nysos.

BAŽNYČIOS IR MOKSLO SANTYKIAI.

čionių tarpe pasireiškia, jei 
taip galima išsireikšti, nusi- 
gręžmas nuo šio pasaulio. Pir
miausia tai buvo kaip antite
zė prieš beribį tais laikais se
nojo pasaulio ištvirkimų. Krik 
ščionvs matė stabmeldžių du

rnaisiais amžiais krikščionys 
pažinojo graikų filosofijų, tai 
aišku iš vyraujančių tais lai
kais filosofinių pakraipų. Jau 
pačioje pradžioje II šimtme
čio po Kristaus graikų filoso
fijos Įtaka pasireiškia pas 
krikščionis filosofus (apologe
tus) neoplatonizmo forma. 
Suprantama jau iš to fakto, 
kad stabmeldžių filosofai pa
naudodami graikų filosofijų 
puolė krikščionybės tiesas, tai 
aišku, kad krikščionys, norė
dami atsakyti, turėjo taip pat

rini supuvimų ir stojo opozi-į susipa*int* su .IU pačių gink- 
jon. lais — graikų filosofija. Taip

ir buvo.Nors kai kas smerkia tų 
laikų krikščionybę, kaip pas

Bet ypač graikų filosofijos žy
dėjimas patristikos laikais iš
sivystė pas Šv. Augustinų. Šv. 
Augustinas — tai yra patris- 
tinės filosofijos klestėjimo 
žvaigždė. Tiek dėl pirmųjų 
krikščionijos amžių. Apie 
scholastikos laikus jau nė ne
manau kalbėti. Užtenka pami
nėti, kad. šiuo laiku kova tarp 
platonizmo ir aristotelizmo iš
kyla aukščiausiai pirmosios 
nenaudai. Taigi, didesnio pa

smerkimo turėtų susilaukti 
p. Šliupas už istorinių erezijų 
skelbimų, kaip kad pirmieji 
krikščionijos amžiai ir vėliau 

j viduramžiai už graikų filoso-

tai atsigręžė prieš juos su kendusių misticizme ir svajo-
dvasios ginklais, pradėjo filo-1 ______

sotiniai įrodinėti tariamų; krik !
ščionybės menkumų. Jei Ro- ...

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St. 
Te?. Lincoln 3044

Savo paskaitoje apie religi- sauližiūrai vadovaujamos ro
jų ir etikų mokykloje p. Šliu-' lės, atėjo į šį pasaulį Kristus, 

pas, kaip paprastai į Kristus rado žmonijų pabėgu- Ragt. p. Fabijonaitis
prikalbėjęs apie šių ir sužeistų, kaip tų, Evan- i«:aug

visa, tik mažiausia apie kų 
turėjo kalhėti, palietė neiš- 
spręsdamas daug klausimų.
Bergždžias būtų dalykas gin
čytis dėl Šliupo paskaitoje 
pareikštų minčių -— jos visie
ms yra žinomos, tad tik tos 
paskaitos lyg proga panaudo
dami trumpai prisiminsim 
kai kuriais klausimais istori
jos faktų, ir būtent, pirmoje 
eilėje apie Bažnyčios ir mok
slo santykius.

Ar Katalikų Bažnyčia, Po
piežiai yra priešingi moks
lams bendrai, ir ypa ■ gamtos 
mokslams; ar Bažnyčia yra 
mokslo pažangos tramdytoja, 
tamsybių skleidėja, ar viduri
niai amžiai buvo tamsybių 
amžiai 1

Viduramžiai yra istoriškas 
faktas, todel norint juos kri
tiškai nagrinėti, reikia atsi
žvelgti Į aplinkybes, kuriose 
tie faktai vyko, ir juos ma
tuoti anų laikų šviesoje. Dau
gelis, o kartu ir p. Šliupas, 
prikaišioja, esu, prieš krikš
čionybę mokslai žydėte žydėje,
o krikščionybei įsigalėjus jie mokslo nupuolimui (kur tais 
nusmukę. ‘laikais besireiškiančios di-

Susmukus graikų romėnų džios asmenybės?) ir dabar 
kultūros pasauliui, įsivyravus krikščionims sprendžiant gy- 
moksle skepticizmui, išsekus vybės nr mirties klausimų, su- 
senojo pasaulio kūrybinėms prantnma, kaip

2350 So. Oakley Ave. 
gel ijoje aprašytų, Samaritonas įKd> Kun p Kudirka 
keleivį. Praėjo graikų išmin- j 2334 So. Oakley Ave.
čiai, patriumfavo Romos im- '

. AGITATORIAIperatonai, IkJ jai nepagelbe-
jo. Žmonės laukte laukė Išga- j Kun. K. Matulaitis z
nvtojo, kuris turėjo jų išvesti; 2334 S. Oakley Avt.
iš tų laikų gyvenimo chaoso.' V. Duoba
Tai aiškiai liudija tų laikų 2328 W. 23rd St.
pasauližiūros idėjų sinkrętiz- j J. Dimša
mas. Žmonės nusigręžę nuo , 3230 So. Erųerald Ave.,
proto, nuo savšrankaus galvo- j M. Šlikas
jimo ir atsigrįžo į religijų. 10555 So. State St.
Graikų filosofinės idėjos smili- Visokiais Labdarybės rei
šo su orientališkomis rebgijo- kalais kreiptis į valdvbn arbs 

mis. Atsirado daugybė sektų,' agitatorius.
U pranašų”, kurie sakėsi išve
siu jų iš to chaoso. Jeigu dari 
prie to pridėsime visuotinį' 
ištvirkimų, turtuolių išlepimų, 
vergų padėjimų, kaskart vis 
labiau beplintantį epikureiz- 
mą. tai gausime aiškų vaizdų.

O kaip senasis pasaulis pasi- ; 
tiko krikščionybę? Per tris 
šimtus metų krikščionys buvo 
nuvaryti į katakombas. Krikš- 
čionių krauju bnvo nudažytas 
senasis supuvusios Romos 
pasaulis.

Tad dar prieš Kristų, esant

10PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thl« Ir i Pamot,r Vivanl Sct and In- 
eludca face powuer, >1.00; Kouec. 75c. 
Tįsimo Crcam >1.00, Depllatory >1.00, 
Pačiai Aatrlngent >1.75. Bath Salt 1.00, 
Tollet Water >1.J5. Pertume >1.76. Brll- 
llantlne 75c. Skln TVhltener 76c. Totai 
Value >1J.OO. Special prlce. >1.J7 for all 
ten plecea to introduce this line.

Vardas 
Adresas 
Siunčiame per paStą COD

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

Bea Van 380-5th Avenue, New York

Tokiais gali būti paminėti: 
1) Justinas Kankinys apie

f i jos “nežinojimų”.

(Bus daugiau) r

PILNAS EGZAMINAS 
S6.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAI

T<igi nenusiminkit. bet eikit 
pae tikrą specialistą, ne pas koki 
nepatyrėų Tikras specialiausi ar* 
ba profesorius, neklaus jusą kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno Hsąra m I- 
navlmo. Jus sutaupysit laiką lr 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, sn- 
radymul žmogaus kenksmingumą.

Mano Kadio — 8cope — Raggt 
X-Kay Roentgeno Aparatas tr yt- 
slfikas bakterlologi&kaa egzamina
vimas kraujo atidengs man jusą 
tikras negeroves, lr jeign ad pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
lr gyvumas sugryft jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligą skilvio, žarną. Inkstų, odos, 
kraujo, nervų. Širdies, reumatla- 
mo, kirminą, uždegimo žarnų, sil
pną plaučių. arba jeigu tnrlt ko
kią užsisenėjuslą. Jslkerėjuslą, 
chronišką Ilgą, kuri nepasidavė 
net gabiam Šeimynos gydytojui, 
aeatidėlloklt neatėle pas mana.

DB. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas lėlį 
lt Pk. JACKSON BOULEVARD 

Arti 8tats Gatvės 
nfi»o Valandos: Nuo lė ryto Iki 
I po pietų. Vakarais nuo B iki T 

Nedėliomis nno lė ryto Iki 1 
po pietų

E®

DRAUGO METINIS

ĮVYKS—

Sekmadienyje,

Sausio - January

“gražiai” gn-

galioms, nustojus senajai pa- Įėjo pražysti mokslai, kiek

Apsisaugokite užsikrė
timo! Gydykite kiek
vienų žaizdų arba įsi- 
brėžimų su šiuo išnuo
dijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakte
rijas ir gydo.

BE E3E "BE

—

Balius
Rengia Dr stė šv. Pan. Mar. Rožančavos Panų ir Moterų

NED., SAUSIO 12 D., 1930 M.
Dievo Apveizdos Parap. Salėj, Prie Union Ave. ir 18 St.
Pradžia 6 vai. vakare Įžanga 35c.

Visus maloniai prašome atsilankyti, išgirsti puikiau
sia muzika kokios dar nesat girdėję, nes muzikantai 
bus iš Paryžiaus atvažiavę, grajis puikius grajus (šo
kius). Visiis širdingai kviečiame atsilankyti.

Komitetas.

Ralslng ttie Family- Pnoirm t rmuur »l., ■ nierfen m umnnci^ncai errr,rs>
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MUSŲ POEZUA IR DAINOS

KĄ SVAJOJAI?..
Kų svajojai, mergužėlė,

Kad prie lango atdaryto 

Tu išvydai baltas gėlės,

Vos pražydusias iš ryto!

Kų šnabždėjo tavo lūpos,

Ten kad nukreipei akis 

Kur pasaulio groižyj supos,

Kur gyventi nor širdis?

Kų nuėjusi darželiu 

Prakalbėjai į gėlės,

Kai pavasario vėjelis 

Bėrė žemėn jų rasas?

Ko tu laukei, mergužėlė,

Ko ilgėjaisi darželyj,

Kam nuskvnei baltų gėlę,

Ar manei sulaukt bernelį?

Ko nušvito tau veidelis,

Kuo nusidžiaugė siela,

Kad atvyko ten bernelis,

Kur jo laukei tu viena ?

Ko liūdėjai, mėlynakė,

Kad atėjo jau ruduo,

Kad “sudiev” jis tau pasakė — 

Skirtis reikėjo su juo? •>

Kų svajojai, mergužėlė, 

Pasirėmus ant darželio 

Kad nuvyto baltos gėlės,

Tau belaukiančiai bernelio.

JAUNAMĄRTlS BAUDA.

Nuo putino, nuo avietės 

Sodai raudonuoja; 

nuo to vyro girtuoklėlio 

širdelė dejuoja.

Vai, močiutė, vai širdelė, 

mano piktas vyras, 

užtat piktas, kad nuplaktas 

nuo jaunų dienelių.

Eisiu, eisiu pas močiutę 

muštaisiais takeliais, 

susiėmus už rankelių 

su mažais vaikeliais.

Vai, močiutė, vai širdelė, 

kuo aš nusidėjau, 

kad neleidai už bernelio, 

katrų aš mylėjau.

Lenkei širdį, kaip nendrelę, 

prie girtuoklio vyro 

ir įstūmei man’ vargelin 

ant viso amželio.

Žmonės geria vandenėlį 

iš Dunojaus upės, 

o aš geriu ašarėles 

dėl mielos močiutės.

Užrašė Leonas Vitkauskas.

SKAITYTOJŲ BALSAI
Skaičiau “Drauge” žmonių 

pastabas, kaip jie jautė, kai 

girdėjų lietuviškus progra

mas per radio ir kaip jiems 

patiko. Ir aš turiu jausmus ir 

galiu jausti, kaip kas mane 

užgauna. Tie jūsų programai 

I užgavo mano širdį tik ne 

t skausmu, bet džiaugsmu. Aš 

} jaučiuos, kad ne veltui klau- 

1 siau tų'programų. Man rodos, 

į klausiant tuos progranius jie 

i kas kartų' buvo geresni ir kas 

kartų man labiau patiko. 

[ (Nežinau, kaip su kitais žmo-

programai patiktų 
lqu.

Su pagarba
Jenas Buja,

Loveli, Alass.

Buvusi Britų karališkoji 

jaekta (laivas) Aleksandria, 

šių žiemų padaryta pasažeri- 

niu laivu, kursuojančiu taip 

Mjumi (Pla.), Bahamas ir 

West Indies.

žmonėms, biaurų šmeižtų atšauktų laik
raščiuose.

Žmogelis atšaukė: ‘ ‘ Pra

nešu visuomenės žiniai, kad 

pusė miesto tarybos nėra ti

kros kiaulės”.

TEISĖJAS JAREOKI SU 
TAUPINA PINIGUS 

TAKSŲ MOKĖ 
TOJAMS.

i

misiofiievių Tarybos, p. Jolin kėtojams bus sutuupiųta;

B. Ruseli. Ji parodo, kad pe 

įeitais metais buvo sutaupinta 

taksų mokėtojams Chieagoje 

ir Cook pavietė $268,256.89. O 

kadangi yra priimtas priedas 

prie registracijos įstatymų, 

kurį rekomendavo ir rėmė 

Pavieto Teisėjas Edmund K. 

Jarecki ir Rinkimų Komisio- 

nierių Taryba, sulig kurio 

bus tik viena registracija, vie-

Ttisėjai ir klerkai $154,500.00 

Balsavimo vietos 39,900.00 

Ręgisteriai 22,000.00

Reikmenys 2,600.00

Viso liūs sutaupinta

$210,000.00

Finansinė atskaita paskiri-,^on darytų dviejų registiaeijų,- 

Tūlas miestietis nuolat sa-Jmo. išlaidų ir sutaupimo Rin- sutaupinta dar

kydavo: “Pusė miesto tary

bos yra tikros kiaulės!”

Nugirdus miesto taryba pa

reikalavo, kad žmogus šitų

kinių Komisionierių Tarybos, $-10,000.00, arba $478,265.39 

nuo sausio 1 iki gruodžio 31 lM'r a^u nie^us-

d., 1929, tapo 

riausio klerko

'paskelbta vy- 

R ink imu Ko-

PRIEŠ-INVENTORINIS RADIO 
IŠPARDAVIMAS

LIPSKY MUSIC & RADIO STORE
4916 West 14th Street

Telefonas Cicero 1329 Cicero, Illinois
Atsilankyk j musų storų 

kad gauti tikrų radio 

bargenų. Pilnai elektrinis 

AC-Screen Grid tūbos ir 

dynamic spykeris. Radio 

po

$ .50

ir augščiau

Pilnai įrengtas su tūbo

mis.' M

Mes turime pasirinkimui 

šių Standard radio ir 

kombinacijų.

PHILOO, ZBNITH, VICTOR, LYRIC, KBNNEDY, 
ORGSLEY, AMBAD, KOLSTER RADIO

DYKAI demonstracija Chicagoj ir apylinkėse. Pri

imsime jūsų senų muzikai} instrumentų i mainus.

Ątdara vakarais

SĮ.^—i .... -1 ...... -J 1

Raportas yra sekamas. Chi

cagos miesto taryba paskirė 

$1,575,500.00; už vartotų po

pierų’ gauta ir depozituota 

pas miesto iždininkų $834.23. 

'Išlaidos siekė $1,171,906.25. 

Tokiu budu vien iš miesto 

tarybos paskirtų pinigų liko 

sutaupinta taksų mokėtojams 

$211,421.95.

Pavieto komisionieriai buvo 

paskirę $250,600.00, išleista gi 

; $193,765.56. Sutaupinta $56,- 

834.44. Tuo budu viso, mieste 

ir paviete bendrai sutaupinta 

$268,256.39.

Sutaupimas 1930 m.
1930 m. nebus visuotinos re

gistracijos.

Sulig naujaisiais registraci

jos įstatymais, papildytais 

valstijos legislaturos, reko

menduojant teisėjui Edmund 

K. Jarecki ir Rinkimų Komi 

sionierių Tarybai, bus tik 

viena registracijos diena 1930 

m., vieton dviejų registracijų 

ir tik šiame dalyke taksų mo-

}■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
SVARBUS PRANEŠIMAS B 

CHICAGOS LIETUVIAMS |

J. F, RADŽIUS I

GRABŲ ISDIRBYSIEI |
Pranešu Chicagos lietuviams, kad jau nerei

kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar 
mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Ku
rie laidoja gimines, arba savo draugą ar organi
zacijos narį, galės sutaupyti pusę kainos ant gra
bų dėl sekamų priežasčių:

1. Nereikės mokėti komišinas graboriui už 
grabą.

2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja 
graborių.

To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš 
jūsų kišeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra 
lengva.

Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki
to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešime į 
savo išdirbystę ir jūs pasirinksite grabą! už pusę 
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar
navimo, lai galėsite kreiptis prie bile graboriaus, 
kurs jums patiks.

J. F. Radžius
Pigiausias Lietuvis Graborius Chieagoje

Ofisas:
668 W. 18th St. 

Tel. Canal 6174

Skyrius:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088
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LIETUVIŲ VALANDA
KAS NEDĖLDIENĮ

Iš Stoties
WCFL 970 Kilocykles

Nuo 1 iki 2 po pietų

PATARIMAS
mūsų tautiečiams lietuviams, kad mūsų banka turi labai gerų ir saugių Pirmų 
Morgičių ant pardavimo, taipgi pirmos rūšies Auksinių Bonų (Gold Bonds). 
Ypatos arba Draugijos turėdamos sutaupyto turto prie pirmos progos galėtų 
pasinaudoti atnešdami bankos knygutes dėl iškolektavimo, už kuriuos pinigus 
nusipirktų tinkamus Pirmus Morgičius arba Auksinius Bonus, ant kurių gau
tų 6%.
Nepamirškite draugai ir draugės, kad jeigu mes nedirbsime iš vieno ir ne- 
remsime savuosius, mes greitai išnyksime susimaišydami su svetimtaučiais. 
Jau šiandien nekurios korporacijos slegia darbininkus ir per savo dideles 
bankas bando susiaurinti augimą ir veikimą mažesniųjų.
UNIVERSAL STATE BANKA yra vadinama 100% Clearing House bank, kur 
jūsų sudėtas turtas yra garantuojamas su desėtkais milionų dolerių. Apie tą 
ne visos bankos Čikagoje gali pasigirti.

Dabar yra laikas atsilankyti pasitarti ir sudaryti ryšius su

I neužilgo mes, lietuviai, vėl 

turėsime progos pal^lųųųyti 

lietuviškų programų.

Baigdaųias puriu padėkoti 

“Draugui” ir Peoples Fųrni- 

ture Kompanijai ir visiems, 

kurie prisidėjo balsu, protu, 

kalba arba pinigu, kad tie

TUBBY

nėmis). Klausant tų progra

mų, manyje kįlo jausmai —

Į labiau pamylėti savo tėvelių 

numylėtųjų šalį ir tų gražių 

kalbų.

Man labiausia patiko pas-

! lentinis programas.

_ Dabar, seredos vakare, kai■
| pe; .i lietuviško programo, ro

dos kad ko trūksta. Bet, gal,

Iš Stoties
WHFC 1420 Kilocykles

Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite 

Šiuos Progranius Rengia

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

Telefonas Boulevard 4705

SAV YOO AiM’T G0WWA\
HftVE Buck MEEKIM 
OM V00Q. TCAM - JTS 
KV SAU AM' HE AltfT

\aOMKJA PLA V MUITU IT

............

vCE GOTTA LbT^r 
HIM PlAVOtt 
VLL 8E THE

O*XT OUE OW 
MV TCAM

S AL S TAT

1

•T\-

Keeping Buck in the Game.

Universal State Bank
3252 South Halsted Street

VJELt. IDOM'Y CARE 
I KUO*) THAT 6IQO 

AVOttlCHT, HE G ET S 
-THE CHAUCE. HE 
VUILL C«A8 THE. BALL 

am' Ruaj Home 
WlTH CT 

Aieuca

' BET 
ne jmou'T rb 
A<3te To K.UM 

vJVTH JT. 
NOU0

akt ver t l EVr it ACMią

V- ,

,Tn

lIlMMtR-
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L. VYČIŲ BASKETBALL 
LYGOS STOVIS.

W. L. Pct.

Town of Lai G 0 1001)

Cicero G 1 857

Brighton 4 o GGG

Ind. Harbor 4 •> GGG

North Side 3 •» 
o

500

Bridgeport 9
ari 4 333

Roseland 2 5 285

M est Side 1 5 1G8

Providence 0 G 000

Pereitų slekmadienį įvyko

tymu

įvyks nepaprastos iškilmės: 

minės 500 metų sukaktuves 

nuo Didžiojo Lietuvos Kuni

gaikščio Vytauto mirties. Tuo 

laiku Lietuvoje bus visokių 

įvairumų. Lietuvos sportinin

kų Įvairios sekcijos irgi ren

giasi įvairiai prisidėti prie 

tų iškilmių.

Lietuvos sportu besirūpinau 

tis majoras Ardickus rašo man 

ir prašo, kad čia užkviesčiau 

ir sužinočiau, ąr nebūtų gail

ia ir amerikiečiains sporti-

city, say tliis mateli was the 

tougliest fought contest wit- 

nessed in Baltimore in 15 

vears. Three otlier lašt bouts 

betvveen several of the na- 

tion’s best stars will preced 

the main event.

Baltimore newspaper pri

teis liave been loud in Įheir 

praise fqr the clever and mas

teliui manner in wliich the 

Lithuanian Marvel disposes 

of his opponents.,

Severąl weeks Požėla issųed 

a challenge through tl^e Bal

timore papers showing a wil- 

lingness tp ųieet any lieavy- 

\veight boxer in the natįon. 

Kari also agreed to grapple 

every fighter of Baltiiųore in 

one nįght in mixed bouts. This 

stand on the part of the clever 

Lithuanian ace won foy him

Iš Kelionės Po Kraštą.
(Literato politiko pergyveni- ir faraonų siūlės pasikelia pu

mai Lietuvoje).

Neva feljetonas.
Kiekviena kelionė, kuri pra. 

sidetja iš sprindžio, yra lygi 

taškui einančiam nosies tiesu

mu. Kelionė gali būti panaši 

žmogui, kuris dirba gulėda

mas arba maudosi iki kelių. 

Išeiti prieš saulės tekėjimų,

delkas. O kai gyvanašlei su

gelia šonų, vystyklų su recep

tu perka.

Gyveua ant neužrašytos, bet 

pagrobtos lankos. Užpernai, 

kol saviškiai išėjo, rudenį ir 

užkuriui geru buvo. Bet per

nai mažai kas augo, trakto

riai sustreikavo ir savųjų trą

šų kerginios punktai neišdir-

pasiliksi su gyvuliais po ga-,bo. Taip, kad kaltas Dievas,

ninkams vykti į Lietuvų ateį- ltlie friendsbįp and adinirationseptintas susirėmimas 

L. Vyčių lygoje.

Pirmam žaidime smarkus 

Cicero tymas lengvai nugalė

jo Brighton, antram žaidime 

Indiana llarbor tymas, kuris 

buvo laikomas silpnesniu už 

Bridgeporto tymų, irgi gana 

lengvai laimėjo.

Town of Lake palaikė pir

mų vietų visai lengvai laimė

dami nuo North Sides tymo, pavieniai 

kuris sezono pradžioje taip 

gerai žaidė, bet per pereitus 

tris žaidimus pralaimėjo visus 

žygius. Roselando tymas lai

mėjo antrų šio sezono žaidi

mų, supliekdamas Providence 

tyma, kuris iki šiol dar nėra 

laimėjęs ne vieno žaidimo ir 

stovi paskutinėje vietoje.

minčių vasarų ir len dalyvaut 

įvairiose sporto šakose, su 

Lietuvos sportininkais.

Taigi, Lietuvos sportininku 

vardu prašau visų jaunimo 

sportininkų, kas norėtų daly

vauti sporte Lietuvoje su sa

vo gudrybėmis, savo gabu

mais pasirodyti ir lenktyniuo

ti su Lietuvos sportininkais, 

ar grupėse, atsi-

nykių. Išeiti rytų ar dienų, tai 

turi pasiieškoti pavėsį pasi

kloti. Išeiti pavakare ar va

kare susitiksi dūšių marški

niuose, o jau naktį, paliksi 

kų turėsi.

Taigi išeiti, kelionę, pirma 

pasiklausk savęs, ar neesi 

kliedėjančio inteligentų kvar

talo siųstas...

Iš kelionės po kraštų daug 

kas darė maršrutų, liet už

of Baltimore’s leading sports- 

men and businessmen. To 

sliovv tlieir appreciution for

tlie fine \vork Kari bas done įniršo laikrodį, pieštukų ir

bere, a banąuet was tendered j bloknotų prie kompanijos pa

tilę Lithuanian Tigerman re- 

centlv, and several speeches 

vvliich were made by city of- 

ficials and otlier prominent 

persons, paid Požėla the lii- 

gliest compliments and honors

saukti, o aš visa raportuosiu jever given a wrestler in Bal- 

Lietuvon. timore. Even Jack Dempsev

Visi, kurie ten Lietuvoje jdidin’t receive such high ac- 

claini as is being accprded tlie

siimti. Ir paklaustas, atsako, 

lyg vyžas sunarplinęs apie 

pačios kulnų.

Visas kraštas, tai laukas su 

akmenimis ir bulvėmis nusė

tas, o pakrūmiau ir samagon- 

ka teka. Tai lyg pasaka sce

noje be vaidilų, o buvo tai ne

senai, būva, ir šiandie.

t

sporte ir kitokiuose veiks 

muose dalyvausit, būsit nu- little Lithuanian 

filmuoti judamuose paveiks-}frOni Chicago. 

luose, kurie bus rodomi Lie

tuvoje, Amerikoje ir kitur.

Šis dalykas yra labai nau- llmniediately after tlie mateli 

..?.portinrin»“'" tef>n

s) visi žaidimai žada bū- minui, viena, kad visa Euro- cally every ringside and re

pą bus supažindinta su mūsų '.served seat in tlie armorv we-

giant killer

The Pdžela-Vogel mateli is 

attracting unusual interest.

jaus

ti daug įdomesni, nės visi 

keturi tymai stos prieš ke

turis oponentus lygų jėgų. Iš 

anksto perą galima spręsti 

kas laimės, nes bile vienas ty

mas gali laimėti arba pralai

mėti.

Pereitos nedėlios, sausio 5 

<1. rezultatai:

Cicero 28; Brighton 17 

Ind. Harbor 29; Bridgeport 2G 

Town of Lake 27; N. Side IG 

Roseland 23; Providence 14.

Rytoj žaidimai.

1:40 P. Ar. Roseland prieš 

,West Side.

2:50 P. M. North Side prieš 

Providence

4:00 P. AI. Town of Lake 

prieš Bridgeport

5:10 P. AI. Brighton prieš 

a Ind. Harbor.

J. Juozaitis.

jaunimu, kita, daug naujų da

lykų vieni nuo kitų išmoks pa

čioje sporto srityj.

Tai linkėtina ir prašoma, 

kad kuodaugiau rastųsi tokių 

drųsuolių plaukti per okeanų 

ir tėvynėj susirasti naujų 

draugų ir simpatijų. Rašykit:

J. K. Milius,
3251 So. Union Ave., 

Chicago, 111.

re sold out. Among those ex- 

pected at Tuesday’s mateli 

inelųde GoVemor Ritchie; Ala- 

vor Broening; Meųsrs Balutis 

and Bagdonus of tlie Lithua

nian Legation; ' Ambassador 

AI. Aląrtinį of the Italian Em-

Inteligentų kvartalas jau 

nuo užvakar bagaslovija tė

viškės laukus. Jų nepilnas tu

zinas su pasiskolintomis gy

vanašlėmis ant mielių raugi

na gyvenimų; JStįjsusapnuoja

.-.t

bassy; Afiss Fifi Colintore of 

the Italian Consulate of tliis 

city; Slieriff Potee and otlier 

influential offtdfiis.

Wrestlįng is” progressing 

i n Baltimore. Tt fš įveli backed 

bv, sportą foliowers of this 

region.

kam Nylo žiotis neuždarė. Vi

si tėvai, vaikai, kaip tie trys 

račiai kabina pilvus ant ša-1 

kų, gal daugiau bado pakęs.

Inteligentų kvartalas užmir

šo ir motinas, tėvus, seseris 

ir brolius. Ateina pasišnekėti 

— pasitarti, parodo duris ir, 

pasodina į'klėtkų. O kiek aša

rų, vargų tėvai panešė, kol 

inteligentus į vyrus pastatė.

Ana, keli metai atgal, kvar

talo. viršininkas ponas Ver

šis su žvaigždėta papilve 

kreditavo savo sveikatų. Da

bar neprisileidžia tėvų. Bet 

jis vis šiaip taip. (J tas grafas 

Alavolderis, tai tikrai ir stalo 

nevertas. Kad ne jis to nebū

tų. Turi kelis tokius musmė- 

rius ir piudo šunimis. Kaip jį 

ir vėjas Nobilei nepadavė, 

nors būtų parašiutu buvęs 

jam ir netrotijas generolo 

laipsnio. Toks lengvas pus

padis, pati ir Mikąlda džiau

giasi, kad pagerinta veislė 

bakterijų , neveisia.

Inteligentų kvartalas daž

nai vį| i Juo jų ję susiedus. Ne

senai raš-F A šiito t&tbnientų,

' t
sutartis, žada daryti piršly-i 

bas pas Juzapatos pakalnės 

konsulų ponų Unijų. Nutarta. 

O paskutiniu laiku vakari

niam traukiniui pardavinėja

kilnojamąjį gyvųjį inventorių, 
tame skaičiuje kas į pilvų 
lenda.

Prabanga jau numatė kur 

jpinigus dėti. Visas vynas, rie

bios gyvanašlės sukraunamos 

išvakarėmis. O statomieji plan 

tacijų rūmai ir šacho Alavol- 

derio aero rezidencija išnuo 

mojania gamtos prajovums. 

Buvo atsilankę Anglijos svir

pliai su Italijos makaronais, 

viltis atidėta iki Purinio.

Viskas, kas gali būti bloga, 

kas gimdo kerštą ir augina 

nepasitikėjimų yra jų gerieji 

darbai. O geras darbas neį
manomas gera.

Pirmasis, kas drįsta pers-

pėjimu nugalėti blogų jĮaibų, 

Us išdavikų krdpdįbunąs įf 

atostogoms atlaidiiaąiąa. Jų 
tikrieji broliai užsidėję kau

kes šalyje mirties dekretų' 

skaito, čebatų aulais nugar- 

dinami ir pseudabąusm8«»is 

nukorojami. Tie nelabai tna- 

tomi. Teisybės ne už gliątĮų 

inteligentų kvartale perą.

Darbo žmonės, kurie gyve

nimų supranta tik darbu. O 
darbas yra gyvenimo pelnas. 

Ne puotos, vynas, gyvanašlės 

yra poilso pasitenkinimųs: bet

Pradžia aut 6-tq pugL

JOS. F. SUDRIK, Ine, 
Muzikos Krautuvė

Radio, 9 tūbų,
3 screen grid 
tūbos, Dynamie ' 
speakeris, kaina 
su tūbomis, su 
kabinetu, su vi
skuo

$99

A

BALTIMORE, MD.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPORTININKAMS 

ŽODIS

Amerikos lietuvių sjMirtinin 

kai prašomi kreipti dėmesio 

į čia minimų dalykų.

Laikraščiuose jau esat patė- 

miję, kad 1930 m. Lietuvoje

Jan. 10. Kari Požėla, the 

Lithuanian Tigerman grapp- 

ler of Chicago wjio has won 

ail of l|is matehes in Balthno- 

re the past four montbs, was 

signed by Promoter John Con- 

tos yesterday to vrestle Carl 

Vogei, German heavy\veight 

“rough and tunible” mauler, 

Tuesdav night, Jan. 14 at 

104 Regiment Armory.

Vogei and Požėla vrestled 

liere about six \veeks ago. Tlie 

mateli was so liard fought 

tbat lx>tli men bled profusely 

ori leaving tlie ring. Tbose of 

tlie fang who liave been fol- 

lowing up tlie garne in this

IŠKILMINGAS BALIUS
----------  Rengia ----------

Simano Daukanto Draugija 
NEDĖLIOJĘ, SAUSIO 12 D., 1930

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ,
3133 So. Halsted Street

Įžanga 50c ypatai. Pradžia 7:00 vai. yak.

Kur Geriausia Padėti Pinigus 
Per Šiuos Naujus Metus

Geriausia jums pasirinkti savąją 
Pirmutinę, Stipriausią ir Seniausią

Lietuvių Valstijinę Banką 
Amerikoje.

METROPOLITAN STATE BANK
PO VALDŽIOS ir CLEARING HOUSE PRIEŽIŪRA 

Sutrauk savo pinigus čionai, kur žinai, kad būsi patenkintas
patarnavimu ir apsauga.

3-čias1 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:
Kapitalas ir Perviršis Yra $475,000.oo 

Banko Turtas Virš #3,500,000.oo 
DAR YRA LA,KO ĮSTOTI I MOŠŲ KALĖDINĮ KLIUBĄ

Metropolitan State Bank
2201 West 22nd St. Kamp. Leavitt St. Chicago

Bąnkas atdaras šį vakarą iki 8:30 vai. vakaro.

na

Naujas grojiklis pianas, kai-

$195

Portable, panešamas fonogra
fas, vertės $15, tiktai

$B,9SHZ

(tik vienas dėl kiekvieno kos- 

tumerio). Galima groti visus 

tuos naujus rekordus, kuriuos 

■girdite per radio.

Parduoda Radios, Pianus, Victrolas vi
sų gerųjų išdirbvsčių. Nuteikiame leng
vus išmokėjimus ir pilnų garantijų.

Nauji lietuviški rekordai po 75c. yipt 
nūs. Siunčiame į kitus miestu^. Perkan
ti mažiaus kaip 6 rekordus, prisiųslute 
ekstra 50c. už supakavimų.
20106 Ar žinai kaip gerai, polka

Alano tėvelių, Valcas 
Petro Sarpaliaus ork.

Dainuoja J‘. Sarsevičius 
26107 Kraic Polka

Džiaugsmo valandos, Alazurka 
Pptro Sarpaliaus Orkestrą

26103 Petro vestuvės, Komiška Scena 
Atliko .Juozas Uktveris, Adelė

Zavistaitė
Senis Petras, Polka 
Petro Sarpaliaus Orkestrą 1

26100 Ant laivo, Komiška scena
Atliko Juozas Uktveris, Adelė Za
vistaitė ir kiti, P. Sarpaliųus Qrjc.

Būsiu Vyru, Komiška scena
Atliko Juozas Uktveris, AJelė Zų- 
vistaitė ir kiti P. Saiųialiaus Grfc, 

26071 Gaidys, Polka .. Kariškas Benas
Klaipėdos ,Valcas Kariškas fĮcpaų 

26099 Amatninkų Dailia 
l’et. Petraitis, Baritonas su ork. akomp.

Obuolys
Pet. Petraitis, Baritonas su ork. akomp.
26097 Gaspadinė Rpzalija

Jonas Pas Rožę
26098 Barboi<tė Kosi Trina, St. Pilka

Alirtik’dr Žfcmės Rojus

16140P Linksma diena mums 
nušvito
Pulkim ant kelių 

Jonas Butėnas, Baritonas, su 
Vargonų Akoippan.

16148 Scuelio Poliu 
Jaunas Senis 

A. Vanagaitis ir Akiras 
Pasikalbėjimas su Armo
nika

16132F Atvažiavo Meškų
(A. Vanagaitis)
D, Jūs Kliaučiai 

Ant. Vanagaitis ir M. Žerųaitįj
( A. \ anagaitįs) ' I
Girtuoklio Daina 

16041F Mes be Vilniaus Nenu
rims} m
Girtuoklio dailia 

16133F Žideli-Judelį, Polka
P. Stankūnas

Kariška Polka
16112F Magdės Polka

Medžiotojų Yalca? 
2pO22 Sveikas Jėzau Gimusia

Linksmų Giesmę Mps už
trauksim

Brooklyno Mišrus KvartetųsĮ 
26023 Gul Šiandienų

Atsiskubino Betlįejun
Brooklyno Mišras Kvartptaą

16145F Pragėriau Žirgelį 
A. Vanagaitis 
Eisim Laukan •
A. Vapagaitis

16U1F Gul šiandienų
Sveikas Jėzau Mažiau
sias I

16146F Šalčiai ir Merginos
Linksmus Anicrikietių

16142F Pųprieniokų Pol)ta 
Prano Polisą

16144F MergAde Jaunoji 
Motušaitė Miela

16I36F Piršlybos Amerikoj
Neišpildomas Prašymas

16137F Žalia Girelė
Lik su Dievu Panitėlia

16139F Oi, Skauda, Skauda 
Aš Žirgelį Balnosiu

16143F Petro Polka 
l Vestuvių 

26070 Dzūkų Kraštai
Kudlis su Kanklėmis

26087 Bernužėli, Nevesk Pačios 
Sibiro Tremtinys

26073 Saulelė Raudon*
Aš Bijau Pasakyt

Kviečia visus Chicagos Lietuvius ir Lietuvaites at
silankyti į minėtą balių.

KOMITETAS.

Ka<lh> Promunuil ju r W. C. F. I.. kiekvienų n«lėl<llenj nito 
1 Iki 2 imi piety, l’er «Hn? kas k<Hverę|, mio 7 iki S tai. takaųLM

(looriumi lė&miin Jo*. F. Btiilrjko korpotneljos

JOS. F. BUDRIK, Ine. ,
3417-21 South HaUted Street \

TeL Boulevard 4705

X. *
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Aeštadiienis, Sausio 11, 1930

alsuotojams—
icago, Chicago Heights, Berwyn, 

Cicero, Summit ir Evergreen Park

UMBERTO IR MARĖ MEDALYJE. CHICAGOJE
ŠOKIAI LIETUVOS VYČIŲ Į kieno; Labdarių Sąjungų pa-

daringus darbus. Parems i? 
dabar savo atsilankymu.

Bijūnėlis.

GOS APSKRIČIO.

(Tąsa).

4 kp. rengs pramogėlę — 
“bunco party”.

7 kp. gan gerai gyvuoja. 
Pridavė dovanų Apskr. “bun
co”.

20 kp. dLidėja narėmis. Per
1 p-lę Nevulytę pridavė dau
giau aukų ligonines fondan. 
Aukojo: L. Račkauskienė
$5.00, A. Stirbienė $1.00, M. 
Stevenson $1.00. Valdyba už-
gyrė tą pačią. Dalyvaus Apsk. i 
“bunco”.

21 kp. gerai gyvuoja. Rengs

Jūsų domė yra atkreipiama j sekamus Centralinės 
Registracijos patvarkymus Sekcijos 16b ir perkėlimo pa- 
/arkymus Sekcijos 16c, straipsnio III Miesto Rinkimų 

Jstatymų, kurie nusako: —

Sekcija 16b — (Tarpinė Registracija Rinkimų
Tarybos raštinėje). “Tarp antros dienos po bile ku
rių rinkinių ir penkiolikos dienų prieš bile kurią ge- Italijos kunigaikščio Umberto ir Belgijos kunigaikš-
neralę ar tarpinę registraciją ar bile rinkimus, delei tytės Marės — Josės medalis yra padarytas jų sutuoktuvių 
kurių nereikalaujama registracijos, miestuose turin- atminčiai. Medalį nukalė garsusis belgų skulptorius G. Bo
čiuose virš 200,000 gyventojų ir turinčiuose rinkimų vreese. Kaip žinoma ši karališkoji pora susituokė Romoje 
komisionierių tarybą, ir miestuose, kaimuose ir jkor- praeitų trečiadienį, šliubų davė kardinolas Maffi. Po šliubui 
poruotuose miesteliuose esančiuose po tos rinkimų važiavoi pas šv. Tėvų, kuris juodu palaimino, padarant šias 
komisionierių tarybos jurisdikcija, kiekvienas kvali- sutuoktuves istoriškomis.
fikuotas rinkikas, kuris nėra užsiregistravęs, gali už- .... . ..
siregistruoti rinkimų komisionierių tarybos raštinė
je * * * *” SV. K. AKAD. REMČIU DARBUOTE

Sekcija 16c — (Perkėlimas registracijos Rinki
mų Tarybos raštinėj). “Tarp antros dienos Jpo bile Iš AKADEMIJOS RĖMĖJŲ 
kurių rinkimų ir penkiolikos dienų prieš bile kurią VEIKIMO,
generalę ar tarpinę registraciją ar bile rinkimus, de
lei kurių nereikalaujama registracijos, miestuose tu
rinčiuose virš 200,000 gyventojų ir turinčiuose rinki
mų komisionierių tarybą, ir miestuose, kaimuose ir

Bridgeport. — Sausio 3 d. 
įvyko susirinkimas Šv. Kaz.

». , . Akademijos rėmėjų 2 skyriaus,
ikorporuotuose miesteliuose, esančiose po tos rinki- _ T . ,
my komisionierių tarybos jurisdikcija, kiekvienas už- Sv’ Jurg,° par' kamhary 

siregistravęs balsuotojas, kuris persikelia iš precrnk-
to, kuriame jis yra užsiregistravęs, į kurį kitą pre- 
cinktą tos pačios rinkimų komisionierių tarybos ju
risdikcijoj, ir kuris yra išgyvenęs paviete mažiausia 
devynias dešimt dienų ir savo naujos rezidencijos 
precinkte mažiausia tris dešimt dienų, gali eavo var
dą perkelti iš registerio to precinkto, iš kurio jis iš
sikėlė, į registerį naujo precinkto, į kurį jis persikė
lė* ♦* ♦”

pūgos, tačiau gryno pelno pa 
daryta virš $50.00.

Atmokėta bilos: už salę 
$10.00 ir už) spaudą taipgi 
$10.00. Susidarė ir kitokių 
mažų išlaidų. Visgi, galima 
sakyti, nevisai bepasisekė.

Ir čia turiu priminti, kad 
didžiausias nuopelnas mūsų 
nenuilstamos tėiitėjos p. B. 
Naugžemienės. Jį viena parda 
ve tikiėtų už $17.90o. Laimė
jimo serijų, pardavė už $53.20. 
Ji dirba nenuilstamai, nepai
sant į savo arnži. Jei Visi pen-

Sulig tuo patvarkymu, Rinkimų Komisionierių Tary
ba priiminės aplikacijas užregistruoti ir aplikacijas per
kelti registraciją, nuo balsuotojų, gyvenančių Chicagoj, 
Chicago Heights, Summit ir Evergreen Park, kiekvieną 
dieną, išėmus sekmadienius ir legales šventes, nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vai. vakare iki vasario 24 d., 1930, Room 308, 
Čfty Hali, Chicago. Cicero ir Berwyne tokios aplikacijos 
registracijai ir perkėlimui registracijos bus priimamos nuo 
vasario 13 d., kas yra antra diena po vasario 11 d. Pri- 
inary, iki vasario 17 d., 1930, kas yra 15 dienų prieš ko
vo 4 d. registraciją, Town Hali, Cicero ir City Hali, Ber- 
wyn. šios įstatymų permainos buvo padarytos, kad pa
tenkinti komercinius keliautojus, geležinkeliečius, kurių 
biznis neprileidžia jiems būti mieste registracijos dienoj, 
taipjau ir visus kitus žmones, kurie dėl įvairių priežasčių 
negali būti mieste, kuriame jie gyvena, registracijos die
noj, ar neranda patogiu dalyku nueiti į precinkto registra
cijos vietą registracijos dienoj.

Teisė perkelti vardus tinkamai užsiregistravusių bal
suotojų iš precinkto, kuriame jie pirmiau gyvena į bile 
kurį precinktą Rinkimų Tarybos jurisdikcijoj, kuriame jie

Apsvarstyta daug naudingų 
dalykų. Gerb. pirm. A. Nau
sėdienė pranešė, kad sesutės 
sveikina rėmėjas su šventomis 
Kalėdomis' ir Naujais Metais.

Raportų iš Centro susirinki
mo, įvykusio gruodžio 15 d. 
padarė p-lė Gurinskaitė ir p.
Nausėdienė, kad narių vajus ki komisijos natffd brįtų taip 
tęsis iki seimo. Be ko kito,1 dirbę, tai pariadhmbs būtų 
pranešė linksmų žinių, kad, buvęs didžiauribs.
Centro pastangomis, bus su-. Antroji taipgi jbparki dar- 
rengta paskaitos, kurias duos fcuotoja tai p. M. Tamanaus- 
gerb. prof. kun. Vaitkevičius, 
kartų į savaite.

Raportų iš “bunco party”, 
įvykusio gruodžio mėn. 18 d., 

p. B. Naugžemienė.
Nors diena buvo nepaprastai 
žiauri, smarkiai siautė sniego

IŠ KELIONĖS PO 
KRAŠTĄ.

(Tųsa nuo 5-to pusi).
nuovargis. Darbu iškovojama 
laisvė, ateitis ir gerinamas

“bunco party” ligoninės fon
dui.

55 kp. susirinkimai įvyksta 
skaitlingi. Rengia Naujų Na
rių vajų. Paminės kuopos 10 
metų gyvavimų ir organizuos 
Jaunamečių skyrių’.

67 kp. daug darbavosi apsk. 
“bunco”, pardavinėjo serijas 
ir bilietus. Vakarų rengia sau 
šio 5 su prakalbomis.

Nauji Sumanymai.
Ponia S. Sakalienė, C. vice 

pirm., pakėlė klausimą naujų 
nariu vajaus reikale ir ragi
no chicagietes subrusti. Kitos 
davė sumanymus, kad Apskri
tys rengtų agitatyvišką vaka
rą*. Ponia M. Vaičiūnienė pra
nešk1, kad Centras duos dova
nų $10.00 tai sųjungietei, ku
ri prirašys 25 naujas nares į 
pašelpos skyrių. Kuri prirašys 
į Jaunamečių skyrių — gaus 
$5.00. Šis reikalas yra palik

tas kuopoms apsvarstyti ir 
pranešti Apskr.

Įnešimas priimtas, kad Aps
kričio ligoninės fondui kviesti 
2 kps. lošėjus atvaidinti ko
mediją “Bajoras Gaidys”, tin 
kamiausioje kuopoje ir dalin
tis pelnu pusę ant pusės su 
'parapija. Vakaro surengimo 
komisijų sudaro: A. Nedvarie-

likta kitam susirinkimui.
I

Valdybos rinkimas.

Dvasios vadas vienbalsiai 
užgirtas tas pats gerb. kun. 
H. Vaičiūnas, pirm. — M. 
Vaičiūnienė, vice-pirm. — A. 
Sutkienė, rašt. — p-lei Nevu- 
lytei rezignavus iš raštinin
kės ir korespondentės pareigų, 
išrinkta vienbalsiai p. 1). Ka
minskienė, ižd. tų pati S. Sa
kalienė.

Išrinkus valdybų p-n i M. 
Vaičiūnienė savo prakalboje 
nupiešė nuveiktus darbus bu
vusios pirm. B. Bitautienės, 
vice-pirm. R. Maziliauskienės 
ir rašt. O. A. Nevulytės, duo
dama joms daug kredito.

Apskričio metinis svarbus 
susirinkimas įvyks paskutinį 
sekmalienį, sausio 26 d., 2 
vai. po pietų, Šv. Jurgio pa
rap. mokyklos kambaryje.

B. Bitautienė, pirm.,
O. A. Nevulytė, rašt.

ŠOKIAI LITTUVOS VYČIŲ 
38 KUOPOS.

Nedėlioj, sausio 12 d., Lie
tuvos Vyčių 36 kuopa, lhigli- 
ton Park, turės šokius Melda
žio svetainėj ant 23 Place ir 
Oakley Avenue. Pradžia 8 
valandų vakare.

Atėję galėsite smagiai pasi
šokti prie Povilo Simučio 
“Royal Clucagoans” orkes- 
tros. Orkestrą yra “Hot”, 
kaip Amerikos jaunimas sa
ko.

Korespondentas.

NORTH SIDĖS ŽINUTĖS.

4BBBBBBBBBBBB
; Reumatizmas sausgėlų Z

a Nealkankyklte savęs skaui ■
mala, Reumatizmu, Sausgėla, aB Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 

K — raumenų sukimu: nes ekau ■
dėjimai naikina kuno gyvybę B

■ Ir dainai ant patalo paguldo. a 
B CAPSICO COMPOUND mo-
g «tls lengvai prašalina vlrfml- ■ 

nėtas Ilgas: mums Šiandie dau- B
B gybė Įmonių siunčia padėka- _ 
B rones pasveikę Kaina 6$c per 
g paltų IBo arba dvi ui tl.BB B

Dukart tvirtesnė 76c. B
■ Knyga: “Šaltinis SVEI- _ 

I KA.TO8” augalais gydyties. kai- _ 
, na ia

kienė, kuri niekuomet nepa
vargsta. Prirašė ' daugiausia 
narių ir kitokiuos darbuos ne
atsilieka nuo B.‘ Nongžemic- 

. nės. Jodyi, kaip tikros, se- ^ė, M.. Vaičiūnienė, B. Bitau-
okylnt’ TiAPinl i v* enlilzimn zlav*.sutes, noriai ir sutikime dir 
ba. Tikimasi, kad ateity ir 
kitos nepasiduos.

Kalbėta kas link vajaus, 
kad kovo mėnesio 30 d. reng
ti kokių naujų pramogėlę. Po
nia Nausėdienė praneša, kad 
gerb. sesutės dirba Šv. Kry
žiaus ligoninėj visai veltui, 
kaipo labdaringų darbą. Užtat 
mūsų visų pareigą jas tinka-žmonijos būvis. Viso kvartalo

ribos narys yra šalies darbi- •. mai ’ įveriinti, labiausiai jas 
dabar gyvena, yra svarbi 1929 m. General Assembly įninkąs ir vienas kitam brolis, Qgjausti. Tat rengkimės prie 
koncesija rinkikams. Šios privilegijos yra pilnai apsau-1 sesuo, o ne vergas, ar išda-1 vajaus> sėkmingiausiai
gotos, kadangi taip įrašyti ar perkelti vardai bus rūpės-tvikas. .pavyktų. Vajui rengti renka-
fingai patikrinti ir gali būti aptardomi ir išbraukiami, .. ...........................................
kaip ir vardai kitų balsuotojų.

Teisė užsiregistruoti vyriausioj raštinėj Rinkimų Ta
rybos, ar perkelti žmones, kurie turi aiškią legalę teisę 
balsuoti, mūsų nuomone, yra teisingoje kriptyje. Daugely 
valstijų šios privilegijos jau yra suteiktos balsuotojams 
lr 29 valstijose yra įvesta pastovios registracijos sistema.

tienė.
Į knygų ■ reviziją išrinkta 

M. Vaičiūnienė ir R. Mazi- 
liauškienė.
Atstovės įvairioms orgamizaci 

. /joms.
Lankyti Federacijos Apskr. 

susirinkimus: S: Sakalienė, 
A. Mickeliunienė; Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 
Dr-ja — A. Sutkienė, M. But-

Sausio 12 d. parapijos sve 
tainėj įvyksta Labdarių vie 
tinės kuopos gražus vakaras 
su Įvairiausia programa, ku
ria išpildys AVest Side Mote
rų choras, varg. J. Brazaičiui 
vadovaujant. Bus solisčių, 
kvartetų ir kitų pamargini- 
mų. Kiek teko girdėti, tai ir 
mūsų vietinis varg. prasižadė- 
jo prie programo prisidėti ir 
vieną — kitą programos dalį 
atlikti. Todėl sausio 12 dieną 
visi į labdarių vakarą. Parem- 
kim vietos kuopą, kuri laukia 
visų paramos, nes Kalėdose 
daug sušelpė neturtingų šei
mynų; kas tik prie jos krei
pėsi, niekam neatsakė. Tat 
dabar visi privalom jų parem 
ti savo atsilankymu.

Aš neabejoju, kad šis va
karas tikrai pasiseks. Mūsų 
žmonės visuomet remia lab-

Justin Kulis
MK« Soath Halsted Street "

CHICAGO m, ■
IBBBBBBBBBHH

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS 
SULFURINĖS VANOS IR 
ELEKTRIKINIS GYDY

MAS

Treatmentai visokių ligų, reu
matizmo. nervų atitaisymo, šalčio 
ir taip - toliaus, su elektriniais 
prietaisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausių kraujo cirkulia- 
3iją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ainkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėsimo.

A. F. CZESNA
1657 WEST 45th ST.

Kampas Paulina Street

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

Phone Boulevard 4552

CUNARD LINIJA LIETUVON
G.reitas reguicriškas laivų patarnavimas. Išplaukimai i& New 

Yorko | Southajnpton kas Sereda vienu 19 milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA

• paskui saužemiu J Kauna.
Pamatykite Londonu pake
ly. Taipgi tiesiai | Londo
nu kas Pėtnyčių nauji, alie
jų varomi laivai. Trečios 
k] ertos laivakortės | abu ga-

CUNAKD LINE

lu 19 New Yorko J Kaunu $203 
lr brangiau. Atskiri kamb., er
dvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus tarnavimas. Del 
kitų Informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykite 
tiesiai pas:

346 No. Michigan Blvd. 
Chicago, m.

RINKIMŲ KOMISIONIERIŲ TARYBA 
E , BY/JOHN S. RUSCH,

Chief CIerk
ra r i i

^UŽTVIRTINTA:

įEdmund K. Jarecki,
COUNTY JUDGE

Per švenčių vnkncijas buvo 
suparaližuota inteligentų vy
resnybė. Paleido krivūles kal
tininkių ieškoti. Rado.

Kiekvienas, kuris teisybę 
daro ir klaidas nurodo, yra 
atviras, nesislepia ir kaunkė- 
mis nesidangsto. Taip ir čia.

Žymūs šalies sūnūs, kurie 
ir žilų plaukų susilaukė be 
dirbdami tėvynei, tapo balza
muoti ir išdavikų kadroje pa
talpinti. Tai buvo Ambrazas 
Kazimieraitis ir Jesys Petrai
tis, abu iš Eldefo, sekų jie 
pamatė kadrų? Už teisybę...

Liežnvis ir šuva tai du bul- 
vonai. Kas turėjo reikalų su 
faktais, tas atskiria. Kam ne
galvoja viduriai teisybės be
skaitant, yra kandidatas be
pročių ligoninėje. * .

ma komisija iš šių rėmėjų: 
p. Bakienės, M. Tomananskie- 
nės, Malinauskiehės ir B. 
Naugžemienės. Narių mokes
čių įplauki $9.06.

Atsirado n&rią, duodančių 
dovanų. P-lė Beinoraitė davė 
$10.00 laimėjimui. Ir kitos ža
da šį-tų, pav., p. įSiugždienė, 
B. Naugžemienė.

Susirinkimas baigtas gra
žioj nuotaikoj.

/ Laima.

Town of Lake. — ftv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų• . . » - 4 •
1 skyrius laikys metinį susi
rinkimą; 12 d. sausio, 2 valan
dų po pietų,. Sv. Kryžiaus 
mokyklos RAmbarįr. Vidos re- 
mėjoR prašomos skaitlingai 
susirinkti, nes bus svatstoma,

«A.L’

?W.; ...
■III - "L -

kaip tinkamiau prisirengus 
prie vajaus. Katros pasiliku
sios su mokesčiais, prašomos 
atsilankyti ir užsimokėti.

Valdyba.

1930 METAIS
JAUNIMAS STATO GYVĄ

PAMINKLĄ VYTAUTUI
DIDŽIAJAM UŽSIPRE 

NUMERUODAMAS.

“PAVASARĮ”
“Pavasaris” jaunuolį — 

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

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

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

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES RROLIĮĮ RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. ♦ Kampas Michigan Avenue

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

patarimai ir visi rašto darbai.

iįF*,*: ą -..—B------- .B' -,g:

$65.00MES MOKAME CASH 
UŽ LIETUVOS 5% BONUS
Money Orderiai į Lietuvą per Rndio tiktai 25 centai

Paskolos teikiamos ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. LA SALLE St., OHICAOO, ILL.

— __ II I
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LIETUVIAI AMERIKOJE
kurią, perstatė p.

ątsiĮająkyti, nes yra 

reikalų svarstymui.

Valdyba
JAU ČIA PAT!

Marųuette Park. — Parapi
jos choras rengia puikų kon-

Brighton Park. — Draugija
Gvardijos Pirma Div. Šv. Ka-

svąrbių lankyti, nes turime daug svar- ReB Tel- Ml>

bių dalykų aptarti. Taipgi 

'atsiveskite naujų narių, nes tą 

dieną įstojimas bus dykai.

Ona Staseliai©, rast.

DR. R, G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 24-tas Street 

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

lr Ketvergals vakare

O A M T A R
—■

p. Brožienė,

Nedvarienė.

' Sekantį susirinkimą nutar

ta sušaukti atvirutėmis, vi- zimiero Karalaičio laikys mo- 

certą ir šokius sausio 12 d.,1 soms išdalinti vakaro bilietus tinį susirinkimą sekmadieny,

parap. salėj. Varg. B. Janu- pardavinėjimui veikalui “Mo- sausio 12 d. 2 vai. po pietų, 

šauskas deda pastangų, kad t erinis neišsimeluosi”, taipgi parapijos mokyklos kambary.

koncertas visiems ii-I sekančiame susirinkime bus Visi nariai kviečiami atsilan-

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
pirmas

gai pasiliktų atmintyje.

.. v. , . v. • • • pos įsisteigimo
Nuoširdžiai kviecianu visi *• *

. , , v , . -4. apvaiksciorinias.
į koncertą ir sokius. Busite + *

patenkinti. Kas jau yra gir-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (SU Dr. Luurai- 

. . , ,. čiu — viršuj pelskto*nykščio aptie-
galutinai aptarta 15 metų kuo kyn, nes turime daug svarbių tos) po nr. 2423 west Marųuette Rd.

sulcaktuvin reikalų svarstymui. ~ valandos: n»o a 1M * w Tai.Toir- o-i vaiantios: nuo J aip gi Prospect i930>
kviečiami atsilankyti ir tuos Senas ofisas toj pačioj vietoj:

' ’' . . . . 4601 go. Ashland Avė. balandos: nuo »
Pirma kuona   uirma vie- lietuvius, kurie norėtų prisi- c iki s vakare. Tet. Boulevard 7320 ;

" ” Rez. 6641 g. Albany-.-Avę. Tel. Pros- 1
dėjęs mūsų chorą giedant"-/^^oje. Si kuopa ilgiau- S. 'Nedėioml?>,^<ul 8U‘j

Ofiso Tel. Virginia 0036
Rezidencijos: Vau Buren 5858Į

BR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IJt CHIRURGAS 

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

2 iki 4 ir 6 iki 8 v. v. v * ’
Nedeliomis nuo 10 iki 12 ryto1’ 

Namų Ofisas 3413 Frankiin Blvd. 
Vai.: nuo 8:30 Iki 9:30 vak.

Telefonu Boulevard

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos: 9 Iki U, 1 Iki » 

dieną, lr 8:80 Iki 9:88 vakare
4608 S. ASHLAND AVĖ. 

Netoli 4»th Street Chicago. IU.

dainuojant, tikrai gėrėjosi. 

Programa susidės iš choro, 

kvartetų, duetų, solo; piano 

duetų, smuikus ir t. t. Šiam 

koncerte dainuos ir p. M. Ja

nušauskienė. Bus ir naujų so

listų.

Šokiams grieš Povilo Simu

čio orkestrą.

Koresp.

šiai egzistuoja, daugiausiai *r būti jos nariais, kadangi, 

pinigų sumokėjo Centran, nes ši draugija yra viena geriausią Į 

čia visos pilnos draugijos na- kolonijoj, kuri visuomet 

rėš (pašalpos) ir jon plikiau- prisideda prie gerų darbų ša

šo susipratusios ir veiklios (vo aukomis ir darbais. Yra 

sąjungietės. ' pasidarbavus ir auko-

Ilgiausių metelių musų kuo-' Jus parapijos reikalams, Lie 

pai ir josios vadovėms!

Moteris.

Ofiso Tel. Canal 2118

WEST SIDE NAUJIENOS.

X Ketvirtadienyje Westsi- 

dėje pas Tėvus Marijonus lan 

kėši Slieboygano klebonas ku

nigas P. Garmus, kad užsi- 

kviesti vasario mėnesyje mi

sionierių kun. A. Petrauską 

su šv. Misijomis.

Įtuvos laisvei, Labdarybei, Ma

rijonų Kolegijai ir Šv. Kazi

miero Seserų Vienuolynui. 

Taigi kiekvienas lietuvis kata 

likas nuo 18 iki 45 metų am

žiaus gali prie jos priklausy- 

CHICAGOS IR APIELINKĖS t i. Pašalpos ligoje mokama Į

Tel. Wentwortb 3000 ♦

Rez. Tel. &tewart 8191

DR. H. BARTONf4 ■ 4 ir ' > r r v ” •
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET i

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

PRANEŠIMAI. ADVOKATAI

Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kaitė So. Weatarn Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So, Leavitt St. 

Tel. Canal S3S8
Valandos: 2-4 po pietų tr 7-9 v. ▼. 

Nedelioj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Vlctory 8887
Of. Ir Rea Tel. Hemlock 3'7«

DR. J. P. POŠKA
8188 S. HALSTED 8TREET 
Antras ofisas Ir Rezidencija 
• 604 S. ARTESIAN AVĖ.

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

Tel. Canal 8784 RepubUc 8488

LIETUVIŲ VARGONI
NINKAMS PRANE

ŠIMAS.

Vargonininkų mėnesinis su-

savaitę. Pomirtinė apie 160

dol. o mokestis tiktai 35c. į

mėnesi.
»

Valdyba.

iri ūkimas į vyks pirmadieny, i Dievo Apveizdos Parap. — 
į sausio 13 d., 1 vai. po p., Be- šv. Onos draugija laikys mė- 

X Ateinančiame piiniadie-ieti'ov<,n<> Konservatorijoje. Į tinį susirinkinu, sausio 12 ,1. 

nyje, 13 sausio Aušros Vartų!** k™čian,i vis. 1 valandų po pietų, Dievo Ap-

bažnyčioje bus a. a. Juozai vargommn^a. ir ex-yarg. skait veizdos mokyklos kambaryj. 

r • 11+- lmgai susirinkti, nes bus svar- Visos narės kviečiamos atsi-

vaj bus susirinkimas. Į si susįpip-Į . , , , __
! kimų pasižadėjo atsilaikyti

X Ryt, 12 sausio Aušros '“Draugo- - redaktorius ir pa- 

Vartų parapijos mokykloje1
IMK T. A. D.

tiekti svarbų pranešimą.

bus susirinkimai: 

kinkų — tuojau po sumos, b)

Aušros Vartų vyrų ir moterų West Sidę. — Moterų Są- 

dr-jos po pietų 1 valandą, c) jungos 55 kp. metinis susirin

a) Blaivi-

Moterų Sąjungos 55 kp. tuo 

jau po mišparų.

X Ligoniui Juozapui Ro

kui antrasis širdies atakas 

praėjo laimingai ir dabar jau 

jaučiasi pakenčiamai.

MOTERŲ SĄJUNGOS 1 KP. 
DARBAVIMASIS.

f ()>?•
Sekr.

T <4;

Nuo reumatizmo ir šalčio

■ :.r.

OFISAS
1900 S. HALSTED STREET

NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.

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

I Tel. Hemlock 8161

A.Ai
ADVOKATAS

I 11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randoljh 0331-0332 Vai. 9-6

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir 
. '. į Pėtnyčios
-«— , ■ , ...... ..

JOHN B. BOROEN

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

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

v. v. Nedėlioj susitarus.

Ofiso Tel Vlctory 6891 
Rezidencijos Tel. Dresel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų lr visų chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halstel St. Chicago 
arti Slst Street

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

OFISAI:
>446 S. 49 Ct. 2924 Washington
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Lei. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
(lydytojas Ir Chirurgas

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel Cicero 2888

Nedėliornls
Susitarus

T. A. D. yru liuošuojahtis,

valantis ir taisantis vidurius

vaistas, T. A. I). tūkstančiai

Tr. . . . „ žjnonių vartoja, o niilionai

Visų nariu maloniai prašome ,
. . . . . ■ . . dar nežino.

kimas įvyks šį sekmadienį, 

sausio 12 d., 4 vai. po pietų.

būtinai atvykti į šį susirinki

mą. Turime daug kuopos bė Jeįgu arti nėra galima gau-

gamųjų reikalų, kuriuos rei-|tb tai kreipkitės po num.

kia įvykinti. Trumpu laiku 

yra rengiamas kuopos vaka

ras. Reikia tinkamai prie jo 

prisiruošti. Todėl visų narių 

dalyvavimas šiame susirinki-Bridgeport. — Skaitlingas 

ii-jaukus metinis susirinkimas ! me būtinai reikalingas

Moterų Sąjungos 1 kps. įvy

ko sausio 6 d., Šv. Jurgio par. 

mokyklos kambaryje.

Susirinkimą atidarė ir tak

tingai vedė p. Alena Nedva

rienė, kuri pirmininkauja šiai 

kuopai jau penkti metai.

4 Ponia Ambrazienė perskaitė 

pereito susirinkimo nutarimus 

kurie vienbalsiai priimti.

Ponia pirmininkė išdavė 

raportą iš ‘‘bunco pąrty” ir 

gintarų laimėjimo. Atmokėjus 

išlaidas, kurios buvo nema

žos, gryno pelno iš bunco liko 

$30.00 suvirš. Raportas pri

imtas su padėka. Gintarus lai

mėjo p. EJsie Petrulis.

Nutarta kviesti jaunimo ra 

tel į iš Diev o Apveizdos para

pijos, kad mūsų kolonijoje 

pakurtotų veikalą “Moterims 
neišsimeluosi”. Pelną dalinsi

mės su paiapija. Komisijon su 

rengimui šios pramogos įgalio 

ta. kuopos pirm. p. T. Ned- 
varienė ir iždininkė p. B. Bi- 

tautienė.

Į Moterų .Sąjungos Apskri

čio susirinkimą įgaliotas at- 

titovės (pasirenkant) pp. Ned- 

\ zVarienė, Bitautienė, Aleliunie- 

nė, Nausėdienė, Volterienė ir

p-lė Klehaitė. ...................... *

Kuopon įstojo nauja narė,'

Tą pati.

Brighton Park. — Moterų 

Sąjungos 20 kuopas metinis 

susirinkimą bus sausio 12 d., 
1930 m., 2:00 vai. po pietų, 

Nekalto Pras. P. Šv. parap. 

mok. kambaryje.

Visos sąjungietės prašomos

5221 So. Halsted' Street 

Chicago, III.

Tel. Boulevand 6631
------------ - , -"-v--- ■

M. Victory 6279

DR. 6. SERNER
.. * t f t\ • < *7 ,

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
3265 S. Halsted Street

Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12 
2-ras Ofisas 4191 Archer avė. 

TeL Lafayette 6820

Ą. A.

VERONIKA 2VIR2DINIENB

Mirė sausio 10 d., 1930 m., 6:15 vai. lyte, 53 metų amžiaus. 
Kilo iš Telšių apskričio, Alsėdžių parapijos.

Paliko dideliame nuliūdime gimines, pažįstamus h* dram 
gus, o Lietuvoj seserį ir gimines.

Kūnas pašarvotas 11040 So. Sawyer Avė. Laidotuvės į- 
vyks Utarninkc, Sausio 14 d., iš namų 8 vai. bus atlydėta 
j Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines. .

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

Nuliūdę: Giminės ir Draugai.

Laidutuvėjns putmiiauja gruboriuH ihižviku 
Vardą 1138.

Telefonus

, A. L. DAVIDONIS, M. D.
1 b . ’•j

,,4910 Sp. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107
; L • . I

(John Bsjdztunaa Bordcn) Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 

ADVOKATAS nuo 6 iki 8 vai. vak. apart

105 W. Adams'St. Rm. 2117 šventadienio ir ketvirtadienio 

Telephone Reudolph 6727

2151 W. 22 Steiki 9 vak. OPTEMITRISTAI

Phone Armitagc 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MIi-iWAUKEE AVENUE 

Valandos: 11* iki i ir 6 iki 8 P. M.
• Seredos vakaie uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKA8

Gydo stalgias lr chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų lr valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro.

Nedėliornls tr seredomis tik , 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija

Ir X-RAY
2130 AVEST 22nd STREET

CHICAGO

Tel. Lafayette 6798

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų. 7 Iki 9 vak
Office: 4459 S. California Avė

Nedėlioję pagal sutartj
■ '...............

OR. S. BIEZIS |
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Straat 

Cor So. Leavitt St. Tel. Canal 6881
Rezidencija. 6640 So Hapiesrooė 

Avenue T ei. RepubUc 7868 
Valandos 1 — 8 & 7 - 8 v. ti

Nedėlioj: 18 — 18 ryto

TeleptMtoe Roo<*4ėlt 9obo 
Jfenle: 4 4M » rrt».3WUHe|*ub.

JOHN KUCfflNSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West J£2ml Street
Arti Leavitt Street 

Telefoną* Canal 2552

i i u1
-Trr -.irKėr-r

Tfy Lafayette 3 815 ‘ I

DR. K. NURKAITIS
' Examlnuoju akis ir prirenku akinius

2045 WEST 35th ST.
1 Nuo 9 Iš ryto iki 6 vai. vakare

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va 

kare. Seredamis ir Pėtnyčio- j 

mis nuo 9 iki 6.

DR. VAITUSH, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius)

ADVOKATAS
: Palengvins aklų Įtempimą kuris 

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) !®*u priežastim galvos skaudėjimo, 
i svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-Telef. Boulevard 2800

RESIDENCIJA: 
6515 So. ROckvvėll Street 

Telef. Republic 9723

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampas Mlchrf&an Avė. 

Tel. Pullman 5950 lr 6377

Miesto Ofise Pagal Sutartj:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 lt 935 
Tel. Frankiin 4177

mo, skaudamą akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystą.

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

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va 
kare. Nedėliornls nuo 10 ryto iki 
12 pa pietų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

ofiso ir Res. Tei. Bou(avard 691J

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vai. vakare 

Res 3201 S. WALLACE STREET

DENTIST AI

Office Boulevard 7043

DR. C. Z. VEZEL1S
LIETUVIS DENTISTAS

4445 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 6223 %

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

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

Tei. Canal 02 57

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Mi1waukee Avenue
Utaminke, Ketverge, Subatoj 
Nuo 10 ryto iki 8:30 vakare

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

Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED ST.

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

6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGA1
Perkėlė savo ofisą po numerio

4729 S. Ashland Avė.
SPECLJALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų
Vai.: ryfo nuo 18—13 nuo 3—4 po

pietų: 7—8:88 vakare 
Nedėllomia 18 iki 18 

TELEFONAS MIDWAY 8888

------ - . . ........ i x"

Tel. Boulevard 1461

. V. A. ŠIMKUS
t Gydytojas. Chirurgas lr Akušeris

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

7—9 vakare

DR. HERZMAN
II BUSIJOS

Telephone Central (926

F. W, CHERNADCKAS
ADVOKATAS

184 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS

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

Tel. Roosevelt 8718
▼•1. nuo • Iki 9 vai vak.

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OFTOMETRISTAS

Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 

4193 Archer Avenue

Rez. Tel. Lafayette 4365

Gerai lietuviams žinomas per 88 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgai. ir akušeris. ‘

Gydo staigias lr chroniškas U* 
••svyru, moterų lr vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prletalsua

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET

F. P. BRADCHULIS
p *

Attorncy & Counsclor ot Law 

ADVOKATAS .

3112 South Halsted Street

«

Tel. Victory 2394 

Chicago, III.

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg.. kamp. 18 8L 8 aukštas 
'< Pastebėklt mano Iškabas 
Valąndoe nuo 8:88 ryto Iki 8:88 va
karė. beredorals nuo 8:88 Iki II T.

ryb*. Nedėllomia nėra skirtų 
valandų. Room 8.
Pkoee Oaaal 8188

VALANDOS: Nuo 18 — 18 pietą to 
nuo 6 Iki 7:10 vai. vakare.

Hemląck 7691 Tel. ofiso Canal 8119 Res. So. Pkort

DR. A. P. KAZLAUSKIS ‘2 ..... ................... .

Boulevard 7689
Rea

DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo S ryto ild 8 vakare

Phone Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DENTISTŠi 

X-Ray
8187 8. CICERO, AV. CICERO. ILL 
Valandos: 1-11 A, M. 8-1, 7-8 P. M. 

Trečladlena papai eu taika*

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgą® 

4631 SO. ASHLAND AVBį 

Tel. Yards 0994
C* ♦ * o’*’

Rezidencijos Tel. Plasa 8888
VALANDOS:

Nuo 18 Iki 18 dieną.
Nuo 8 Iki S pe Piktų.
Nuo 7 iki 8 rakai*.
Nedėl. nuo 10 Iki 18 dlenp.
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DRAUGAS —
Šeštadienis, Sausio 11, 1930

ju.

S. D. LACHAWIGZ
Lietuvis G ra bortus 

Patarnauja laidotu- į
vėso kuopigiausia. Rei 
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu busi- ' 
te užganėdinti. |g

Tel. Roosevelt 2515 
Arba 2516

2314 W. 2Srd Place 
Chicago, III.

Simpatiškas — 

Mandagus —,

Geresnis ir Piges

nis nž kitų patar-’

navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP,
PAGRABŲ VEDftJAl 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 Ii 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue

** —V v.

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct. Cicero 

Tel. Cicero f 7 94 
SKYRIUS

8201 Auburn Avenue 
Tel. Boulevard 3201

J. F. MOŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. G RA B ORIUS. 

CfflCASOJE
Laidotuvėse pa

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

OPJSAfl
<68 West 18 St 
rei. Canal 6174 
PKA RIUS: 3238
So. Halsted Street 

.Tel Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnavimas 
icuomet sąžiningas Ii 
lebrangus, nes netari 
ne išlaidų užlalkyrau 
vyrių

Nauja, grafa kv 

•lyčia dykai

3307 Auburn Avenne

ŽINiy-ŽINELĖS
X Kun. B. Vitkus, M. I. C. 

susirgo ir dabar yra Šv. Kry

žiaus ligoninėje.

X Pralotas Maciejauskas, 

svečias iš Lietuvos, viešįs pas 

gerb. kun. A. Baltutį, Mar- 

ųuette Parko lietuvių klebonų, 

išvažiavo į Springfield, UI. 

Ketina sugrįžti už poros sa

vaičių ir vėl apsistoti pas 

viešingų klebonų.

X Šiandie ir rytoj, sausio 

11 ir 12 d. "p. J. K. Milius ro

dys Lietuvą: krutamuose pa

veiksluose ant Town of Lake 

Krenčiaus salėj prie 46 ir S. 

Wood gatvių. Pradžia 7:30 V. 

vak.

X Šiandie, sausio 11 d. Ci- 

ceroj, Liberty salėj Liet. Rau

donos Rožės Pašelpinis klu

bas turės didį maskaradinį 

balių. !

X Rytoj, sausio 12 d. 7 vai. 

vak. Simano Daukanto Dr-ja 

turės iškilmingų balių lietu

vių Auditorijoj.

j X Nemaža Westsidiečiams 

i naujiena yra apie tai, kad p- 

ihų (Jasparkų duktė Brony tė 

;vra susižiedavus su <p. Petru 

J. Jaukščiu. Šliubas bus Auš

ros Vartų par. bažnyčioj sau

sio 18 d. 9 vai. ryto. Vestuvių 

pokilis bus nuotakos tėvelių 

namuose, 2318 So. Oakley avė. 

P-nų Gasparkų šeimyna yra 

plačiai žinoma AVest Sidėj, o 

jų duktė Bronė yra baigusi

šv. Kazimiero lietuvių akade
mijų.

X Stefania Kazanauskaitė- 

Lenkauskienė randasi Šv. 

Kryžiaus lietuvių ligoninėj. 

Sausio 8 d. turėjo labai pavo

jinga operacijų. Ačiū Dr. A. 

J. Javoišai, operacija pavyko. 

Nors ligonė dabar yra silpna, 

bet linksma su viltim greitu 

laiku pasveikti.

PRANEŠIM AL
L. V. CHICAGOS APSKRI

ČIO METINIS SUSI
RINKIMAS.

Sausio 11 d., 8 Vai. vakare, 

Visų Šventi} parap. salėj į- 

vyks Lietuvos Chicagos Aps

kričio metinis susirinkimas, 

kuriame senoji valdyba iš

duos raportus ir perduos va

dovavimų naujai valdybai. 

Susirinkiman visos kuopos 

privalo atsiusti savo atstovus. 

Bus svarstoma svarbūs reika

lai.

Valdyba.

Dievo Apveizdos Parap. —
Susivienijimo Brolių ir Sese

rų draugija laikys metinį susi

rinkimų sausio 12 d... parapi

jos mokyklos 3 kambary, 1 V, 

po pietų. Kviečiame visus na

rius susirinkti, nes turime 

daug reikalų apkalbėti. Turė

I. J. Z O L P
GRABORTUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Kampas 4<tn Ir Paulina Sta 
Tel. Blvd. 55 03

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

Pirmas KONCERTAS ir ŠOKI AI
------------- Rengia -------------

GIMIMO PANELES ŠV. PAR. CHORAS
Po Vadovystė P-no B. Janušausko

SEKMADIENY, SAUSIO 12
Parapijos Salėj, 68 ir So. Washtenaw Avė.

I
Koncerto programų dalyvaus p-nia M. Janušauskie- 

H nė, Ant. Kaminskas, p-nia A. Ožclienė, p-lė K. Mickaitė, 

■ p-lė E. Jovaišaitė.

Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 75c., Vaikams 35c.
Po koncerto šokiai. Grieš Povilo Simučio orkestrą.

Visus maloniai kviečia

KOMITETAS.

sime kaikuriuos įstatų paragra 

fus apkalbėti. ’ Gal bus kiek 

pamainyti, nes reikia kuogrei

čiausia duoti įstatų knygeles 

į spaudų. Komitetas išduos ra

portų iš knygų patikrinimo, 

kaip draugija turtinga. Atsi

veskite po vienų naujų narį.

Valdyba.

Garfield Park Lietuvių Vy

lų ir Moterį} Pašelpinio klubo 

metinis susirinkimas bus ne

dėlioj. sausio 12 d., Lawler 

Hali, 3929 W. Madison St., 

1 vai.
/

Visi draugai būtinai atsi- 

lankykit.

Raštinikas.

IŠ LIETUVOS KONSULA
TO CHICAGOJE.

Mes šutei
Rlam manda 
<ų, draugiška 
pataria viiuą

Patarnavimu* 
visose Chlca 
gos dalyse !» 
prlemlesčuoef 
Grabai pigi >
net už >26 

OFISAS
<238 South

Halsted Si
Vlctory 4088- 

89

BUTKUS

-

CNBERTAKING CO.
P. B. Hadley IJc.

Koplyčia Dykai
MO West 18th Street

Canal 3161

4424 Bo. Rockvrell Ht. 

Virgin!* 1391

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue 

Tel. Boulevard 9277

ANTANAS VAIČIULIS
mirė sausio 9, 1930 m. 12:45 
va\ ryt. 39 metų amžiaus. Ki
lo iš Tauragės Apskričio, Žvin
gių Parap. Kaiščių Kaimo.

Paliko dideliame nubudime 
seserį Barborą Sudeikienę ir 
švogerį Sudeikj, 2 pusbroliu 
Pranciškų ir Joną Venckus ir 
pusserę Ba.rborą Leknerienę, o 
Lietuvoj tėvelį ir 3 brolius 
Pranciškų. Juozapą ir Vincentą, 
3 seseris Petronėlę, Ona ir Sta
nislavą.

Kūnas pašarvotas I. J. Zol- 
po koplyčioj. Laidotuvės įvyks 
paned. sausio 1 J, iš koplyčios 8 
vai. bus atlydėtas į Šv. Kry
žiaus par. bažnyčią, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. I’o pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta.nus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Sesuo, švogerls lr Giminės, 

laidotuvėms patarnauja grab. 
I. Z. Zolp. Blvd. 5203

Šie asmenys gyvenų Ame

rikoje yra ieškomi:

Slavickas Jonas. Kilęs iš 

Mariampolės miesto. Kadaisi 

gyveno lloboken, N. Y., ir vė

liau bicagoje.L «( 

į Stanulienė Ona (Malaškevi- 

čienė). Kadais gyveno Chica

goje.

Stošius Kazys. Kilęs iš Ty 

tavėnų miestu Raseinių aps. 

Kadaisi gyveųo Chicagoje su

lig adresu: 2247 West Austin 

Avė. ■-

Vaičekauskas Jonas. Kilęs

i V

ŽIŪRĖKITE
n

10 pagyvenimų naujas mu

ro namas šiltu vandeniu šildo

mas, parsiduoda arba išsimai

no ant seno namo, nežiūrint 

aplinkybių.

Naujas biznio namas šiltu 

vandeniu šildomas parsiduoda 

arba išsimaino ant mažesnio 

namo.

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turtu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

PADĖKONĖ

S. M. SKUBĄS
lietuvis c.nAnonirs

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

J. Lulevifcius
GRAnonius m 
HALSAM VOTOJ AS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka kop:yčla veltui.
3103 R. Halsted 
St. Chicago, III.

Tel. Vktory 1118

MARCELĖ BA&KIENĖ
Mirė sausio 4, 7 930, o palaidota Sv. Kazimiero kapinėse 

sausio 8. Buvo sulaukus 40 metų amžiaus, kilus iš Šiaulių apskr., 
Užvenčio p., Labunovelės k.

Paliko dideliame nubudimo vyrą Jurgf, 3 sūnūs Juozapą, 
Jurgį ir Edvardą ir kitas gimines.

Cla norime išreikšti gilios padėkos žodžius gerb. klebonui 
kun. Ig. Albavičlui, kun. Gašlūnui, kun. P. Vaitukaičiui už at’ai- 
kytas pamaldas, o kunigui Vaitukaičiui be to es$me dėkingi už 
gražų ,r įspūdingą pamokslą bažnyčioj. Toliau dėkuojam sesc- 
ret vienuolei Stanislavai, kurl pasirūpino su savo draugėmis se
serimis atlankyti pašarvotą velionę graboriaus Skudo koplyčioj, 
papuošti altorius ,r atvesti vaikučius f gedulingas pamaldas. Dė
kingi esamo p-nu, Saboniu,, vargonininkui, už vaikučių prie var
gonų sutvarkymą Ir gražų per šv. Mišias giedojimą. D Akuojame 
šv. Mišių lr gėlių aukuotojams. grabnešiams ir visiems, kurie 
lankė pašarvotą velionę, dalyvavo gedulingose paėnaldose baž
nyčioj ir lydėjo į kapines.

Ypatingai esame dėkingi graborlul Rkudul už mandagų pa
tarnavimą Ir tvarkių laidotuvių surengimą.

Dar kartą ačiū vtalems.
O tau musų brangioji moterėlė ir motinėlė sakome: IaI 

gailestingas Dievas tavo sielai suteikia amžiną atilsį.
Nubudusi: BASKŲ ŠEIMYNA.

iš Plungės, Telšių aps. Prieš 

karų gy veno Chicagoje.

Vasiliauskas Juozo (Kaspa

ro sunaus) įpėdinių.

Aukščiau išvardyti asme

nys yra prašomi atsiliepti, ir 

kiekvienas kas kų nors apie 

juos žinotų yra prašomi su

teikti žinių. Bet kokia žinia 

bus brangiai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas,

PAGROBĖ 10,000 DO
LERIŲ

LONSDALE, Minu., saus. 

11. — Vakar plėšikai užpuolė

MILDA
TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

REIKALINGAS vargoni

ninkas. Tinkamiausia, kad at

sirastų žmogus, kurs dirbtų ir 

galėtų vargonininko pareigas 

eiti, nes didelės algos negali

me mokėti.

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

Verti $2,500, viskų parduo

sime už $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 AVilton 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- 

sirupirtsini pristatymu. Par

duosim ir skyrium. 8228 Ma- 

ryland avė., 1-mas apt. arti 

Cottage Grove avė. Tel. Ste- 

wart 1875.

Parsiduoda ūkis Lietuvoj 2 

kilometrai nuo Panevėžio, 31 

hektaras, su gerais triobė- 

siais. visais įrankiais ir gyvu

liais, 20 hektarų dirbamos, 11 

pievas su mišku — ąžuolai ir 

beržai. Liekiškės Vienkiemis. 

Kaina 6,000 dol. Sužinoti 

! ANT, ŽUKAUSKAS 
3247 Emerald Avė. Chicago

4 pagyvenimų naujas muro 

namas parsiduoda arba išsi

maino ant mažesnio hamo 

nežiūrint aplinkybių.

2 pagyvenimų muro namas 

po 5 kambarius šiltu vandeniu 

šildomas, 2 krtrų garadžius 

parsiduoda už $12,000.00.

4 pagyvenimų po 4 kamba

rius pečiais šildomas namas, 

parsiduoda dideliu bargenn 

tik už $5,000.00.

Šie visi namai randasi Mar- 

ųuette Park apielinkvje. No

rintieji pirkti ar mainyti, at

sišaukite pas mus.

Taipgi statome namus pi

giausiomis kainomis ir pri

imame senus namus į mainus.

JOHN MEZLAIŠKIS
2453 WEST 71 ST. 

Telef Republic 4537

1ŠSIRENDUOJA fornišiuo- 

tas kambarys. Viskas moder

niškai įtaisyta.

6916 So. Maplewood Avė.
* a’

1-mas flioras

PĖT. IR SUBATOJ 
Sausio 10, 11 
‘UNTAMED”

NED. IR PANEDĖLYJ 
Sausio 12 ir 13 
“DARK SKY”

Dalyvauja garsus artistai

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 

Graži Muzika

PorceHnls laikrodis kuris užtrauk
tas eina 8 dienos. Guarantuotas. La
bai puikus dėl papuošimo. Tik $2.98

Taipgi užlaikc<nie naujausios ma
dos elektriklnius laikrodžius. $12.00 
verčios tik ........................................... $8.98

Į Nestor Johnson’s visiems gera, ži
nomi ice skaitai visokių sizų tik
tai ............................................. ............ $5.98

Ateikite arba Telefonuokite Lafa- 
yette 46 89. Pristatom visur.

' J. DERINGIS
4414 So. Rockwell St.

PARSIDUODA laikrodžiams 

taisyti varstotas, Įeita, čiokai, 

vilas ir daug kitokių įrankių 

ir materijolo.

6315 So. Lincoln Street

$2,000 PIGIAU, NEGU 
KAINAVO.

Naujas mūrinis namas, 2-6, 

bot water lieat, Marųuette 

Park,70 ir So. Artesian, tikras ! 

bargenas. Atsišaukite:

7008 So. Rockwell Street
Pirmas augštis

IŠSIRENDUOJA fomi- 

šiuoti kambariai, šviesus, su 

visais patogumais. Tinka sin- 

1 geliams arba mažai šeimynai.

į 1237 No. Leavitt Street
(Savininkas ant 1-mo flioro)

j MAINYSIU 13-kos šeimy

nų namų ant geros nedidelės 

Ifarmos, ne toliau, kaip 100 

'mailių nuo Chicagos. Duosiu

I I-geras išlygas. Priežastis — 

nepatinka buti mieste.

ANDRIUS POŠKA
1237 No. Leavitt St.

(Savininkas ant 1-mo flioro)

,Kreipkitės laišku ar asmemiš-

Del geriausios rųšies 
lr patarnavimo, šaukit

6REEN VALI. ET 
PRODUCTS 

Olaells šviežių k,auš, 
alų, sviesto lr sūrių

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1181

vietos bankų. Pagrobė 10,000 

dolerių.

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

PĖT. IR SUBATOJ 
Sausio 10, 11

NED. IR PANEDĖLYJ 
Sausio 12 ir 13 

“LOVE LIVE & LAUGH”
Labai smagus paveikslas

Vitaplione Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

ĮVAIRŪS kontraktoriai

J, S. RAMANGI0N1S
Buvęs vedėjas Bridgeport Palotina 

& Hardvare Co., dabar perėmė visą 
blanį į savo rankas lr duos visose Mo 
Manio šakose pirmo* klesos patar 
□avimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Palnters A Decor&tors 
J. 8. Ramanclonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

TeL vieton 7341

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktoriua 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNTA AVĖ.

Telefonas Hemlock 5526

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktoriua 

4556 So. Rockvell Street

Tel. Boulevard 0214

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING & HEATING 

Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
ju kuogeriausia 

4604 SO PAULINA STREET

T A X O S. j
Norintieji žinoti, kiek kai- j 

nuos jūsų namo ar loto Taxos 

už 1928 metų kreipkitės pas

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

MORTGEČIAI-PASKOLOS

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO '

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

luksinlų lr sida- 
orlnių daiktų, vė
liausios mados ra
dio, planų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos tnatru- į 
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago 
Telefonas HEMLOCK 3386

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama I vieną dieną 
Perkame real estate kontraktus. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,0 0 0 66 
$804 80. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 0738-6716

SKOLINAM PINIGUS
$200 iki $30,000 , 

ant 1, 2 ir 3 morgičių 6%

J. NAMON & CO.
2418 W. Marąuette Road

Arti IVestom Avė.
Telefonas Grovehill 1038

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Bndavotojaa, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

i t


