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BAŽNYČIA IR ŠVIETIMO 
KLAUSIMAS

KARDINOLAS IŠKILMIN
GAI IŠLYDĖTAS

- •

<> ŠI

ROMA, .saus. 12. — “Osser- 

vatore Romano” laikrašty pas 

kelbtoje enciklikoje Šventasis

BERLYNAS. — Kardinolas 

Pacelli, buvusis apaštalinis 

nuncijus Berlyne, iš čia, pas-

-

Tėvas oficialiai išaiškina Baž- kui iš Bavarijos miesto Mu-

; \ v \ ■

“DRAUGAS”
The most influential 

Lithuanian Daily inl 

America.

METAI-VOL. XV

Rusijos Sovietų Valdžia Vos 
Laikosi - Miliukov

FRANCIJA SAVO PASIENIUS APJUOSI 
TVIRTUMŲ TINKLU

MILIUKOV APIE BOLŠE
VIKŲ VALDŽIOS

GRIUVIMĄ

i FRANCIJA STIPRIAI 
GINKLUOJASI

nyčios nusistatymą, (nekeičia

mą poziciją) vaiki} švietimo 

klausimu.

Šis klausimas virto labai 

opiuoju klausimu, kada Itali

jos valstybės aukštieji virši

ninkai reiškė noro, taip ta-

nicb.o iškilmingai išlydėtas i' 

Romą, kada jis vyko priimti ( 

iš šventojo Tėvo rankų kar

dinolo požymius.

Municlie i traukinį Jo E- 

minenciją nulydėjo aukštieji 

Vokietijos ir Bavarijos val-

O

RMK’fS

le

riant, suvalstybinti arba su- pilininkai, daugelis Įžymiųjų 

monopolizuoti vaikų švietimą.'vokiečių katalikų ir šiaip

Šventasis Tėvas Pijus XI 

pareiškia,- jog teisė vaikus 

šviesti pirmoje vietoje prigu-i 

Ii Bažnyčiai. Antroje — šei

mynai ir tik trečioje vietoje 

valstybei.

Šeimyna iš prigimties turi 

teisę rūpintis savo vaikų švie

timu. Ji stovi tad valstybės 

priešaky. Gi valstybei terūpi 

tik paskiau abelna visuome

nės gerovė.

žmonių numos.

Kardinolas Pacelli ilgus

metus yra buvęs nuncijum 

{Bavarijai.

BERLYNO VYSKUPO 
NAMAI

KOMISIJA ATRANDA, 
KAD PROHIB1CIJOS VYKI 

NIMAS NEPAVYKĘS

AVASHING.TON, saus. 12.- 

Prezidento llooverio kituomet 

paskirta komisija susekti prie 

žasčių, delko visoj šaly įstaty

mai nepildomi ir negerbiami 

ir surasti priemonių įstatymus 

pasekmingiau vykinti, paruo

šė savo įžengiamąją raporto 

dalį, ypač. probibicijos klausi

mu, ir įdavė prezidentui. Pre

zidentas tą raportą patieks 

Kongresui.

Patiriama, kad komisija 

probibicijos vykinime atran

da didelius nepavykimus.

CUKRINIAI BUROKAI 
ĮŠALĘ ŽEMĖJE

FORT MORGAN, Colo., s. 

11.—Cukrinių burokų augin

tojai Coloradoj turi didelius 

nuostolius. Netikėtai užėjo 

šalčiai ir nenukąsti burokai 

peršalo žemėje. Kada atšilus 

imta burokus kasti, Great 

AVestem Sugar Co. atsisakė 

juos pirkti. Sako peršalę ir 

cukrui gaminti netinkami. Nė

ra burokų ir cukraus dirbtu

vėse darbai, matyt, bus nut

raukti.

ORGANIZUOJASI ORLAI
VIŲ VAIRININKAI

Niagara Pails krioklys (vanden puolis) j yra garsus visam pasauly. Čia atvaizduojama, 

kaip jis atrodo žiemos laiku, kada šaltis į vandenį ima keisti ledais. Tokio reginio taipat 

visam pasauly, matyt, nerastum. Tai lyginai vestuvių karvojus.

LIETUVOJE
UŽŽIEBĖ ELEKTRĄ 

PRIENUOSE

KOELNE, Vokietija. —* 

įBerlyno katalikų vyskupas į 

Schreiber apsigyvena buvusio 

i karvedžio von Moltke senovės '

namuose. Tuose namuose von Lietuvos rajonini, elektros
Moltke buvo planavęs karas s,™'h' akc- K™«14i6
J8H4, 1866 ir 1870 metais. Tie 22 4 Pr’e”nI’Be "“žiebė eiek-
namai bus taip vadinama o- "«• Elektra P"**^*™ *• 

r- • •• Dlais iš Kauno. Hi bendrovė
Detale vyskupo rezidencija. I v .

__ . . _ T . duoda sviesą Palemonui, Gar
baniai arti Šv. Jadvygos .. . . T

, , _ . ° liavai, Karmėlavai, Jonavai ir
katedros. Berlyno katalikams , , it

J dabar Prienams. Mano dek-
buvo sunku surasti atatinka- ■ trifikacijos lil]kl, I)Va^„sti j 

mesmus namus savo vyskupui., Balbieri8[j) AJ yt,, žalius ir 

kitur. Petrašiūnuose stato ji

AUSTRIJOS PREZIDENTO 
SVEIKINIMAI ŠVENTA

JAM TĖVUI

VATIKANO MIESTAS.

Praeitų metų pabaigoje Aus

trijos respublikos prezidentas j 

Br. AV. Miklas prisiuntė svei

kinimų ŠVentąjam Tėvui Pi

jui XI dėl 50 meti} kunigys

tės jubiliejaus.

Sveikinimai giliai nuošir- Statistikos biuro žiniomis 

dus, koki tik gali būti ištiki- P61’ 11 mėnesių Klaipėdos kra

elektros stotį. Laidai į Prie

nus nutiesti kainavę 350,000 

litų. Bendrovė mano, kad kil

ikui bėgant netik miesteliai, 

bet ir kaimai t įsives elektrą.

“R.”

STATISTIKOS BIURO 
ŽINIOS

mojo sūnaus savo tėvui.

KATALIKŲ SKAIČIUS 
ANGLIJOJ IR VALIJOJ

šte buvo sugauta 1,948,105 

klg. žuvies, nž 2,300,564 litus. 

PernĮai per tą laiką sugautą 

1,684,880 klgr. už 1,902,007 li

tus. “R.”

LEGIONO VADAS UŽ 
GINKLAVIMĄSI

--------------------------

WASHI3 

Amerikos 

maj. Bode 

šalies adiui 

nuii vis

)N, saus. 12.- 

ino viršininkas 

ler priešingas 

jijos palinki-

mažinti ša-

CHICAGOJE
SUGRIOVĖ MIESTO MAJO

RO ‘VETO”

LONDONAS, saus. 11. —

Anot oficialės statistikos, An 

glijoj ir Valijoj šiandie yra 

2,174,673 katalikai.

1928 metais katalikybėn at

vergta 12,372 žmonių. Už pra 

eitus metus skaitlinių dar ne 

galima gauti.

NUVIRTO AUTOMOBILIS

Važiuodamas iš Alytaus į 

Seirijus pil. Gubaro automo

bilis nuriedėjo į griovį. Šo

feris ir su juo, važiavęs p. Ma

linauskas išliko sveiki. Katas

trofa ištiko dėl sugedusio vai-

SIR ESME ATSISVEIKINA ro. ‘R. M

NEAV YORK, saus. 12. — 

Keleivinių orlaivių kompani

jos žymiai sumažino vairinin

kams užmokesnį. Į tai atsi

žvelgus, vairininkai ima or

ganizuotis į uniją ir reikalaus 

atatinkamo ithnokesnio.

AVASHINGTON, saus. 11.— 

i Britanijos ambasadorius Ame 

Į l ikai, Sir Esme Howard, žino

mas įžymus katalikas, atei

nantį mėnesį apleidžia diplo

matinę tarnybą ir pasitraukia 

į privatinį gyvenimą.

Į Tad kaip jis kitiems, taip 
kiti jam čią ruošia atsisvei
kinimo vakarus su pokyliais.

MIRĖ VETERANAS MISI
ONIERIUS

lies apsaugą.- Jis nurodo, kad 

šiandieninė administracija se

ka buvusių Hardingo — Coo- 

liiige admnistracijų takais ti

kslu kuolabiau sumažinti ša

liai apsaugą. Anot jo, šalis y- 

ra reikalinga nuolatinės stip

rios apsaugos kadir nuo vi

dujinių priešų, nekalbant jau 

apie išorinius.

Chicagos alderntonų taryba 

balsų didžiuma sugriovė mies 

to majoro “veto,” kokį jis 

padėjo ant tarybos praverto 

miesto biudžeto 19.30 m.

Šiuokart taryba pripažino, 

jog negalimas daiktas mažin

ti policijos, gaisrininkų ir ki

tų reikalingi} tarnautojų skai

čių. Nutarta iš biudžeto paša

linti aiškiai nereikalingas iš

laidas.

PARYŽIUS, saus. 12. —

Buvusios Kerenskio valdžios 

ministeris Paul Miliukov pa

reiškia, kad Rusijos sovietų 

valdžia vis labiau ir daugiau 

painiojasi savo ekonomiškuo

se keblumuose ir ima netekti 

savimi pasitikėjimo.

Miliukov pareiškia, jog 

tarp sovietų teorijos ir prak

tikos plotmė'darosi taip dide

lė, kad patys šimtaprocenti

niai komunistai jau abejoja 

apie ilgesnį sovietų valdžios 

gyvavimą.

Komunistų ir Rusijos val

džios diktatorius Stalin ima

si visų galimų priemonių 

prieš sovietų valdžios laips

nišką irimą. Kol-kas tik jis 

vienas sulaiko visišką bolše

vikų valdymo aparato suirk 

mųr Bet la? ilgai neatlaikys.

PARYŽIUS, saus. 12. 

Nežiūrint Įvairių tarptautini 

taikos klausiniu konferencijų 

ir suvažiavimu, Francija di

dina išlaidas ginklavimuisi.

Darbuojasi apsidrausti a 

teičiai. Ji bijos Vokietijos 

Tuo tikslu pirmoje vietoje ji 

visus savo pasienius, pradė

jus Šiaurine jura ir baigų 

iTarpžemių jura, perdėm gink 

' luoja.

Visu tuo ilgu pasieniu Fra 

neiįa ima dirbdinti tvirtum 

su įvairiausiais požeminiais 

'susisiekimais. Tai visa padir- 

Įbdinti užims ilgiau keturių mo 

į tų. Bet, sakoma, tada pasie

nis priešui bus nepereinamas,

KUBOJE MAŽINAMOS 
ALGOS

PAPIGINTA ORU 
KELIONĖ

NEAV YORK, saus. 11. — 

Transcontinental Air Trans- 

port — Maddux Air Lines 

prezidentas Keys paskelbė, 

kad kelionė oru išilgai visas 

Amerikos J. Valstybes — iš 

Rytų į Vakarus, žymiai at

piginama. Iš New Yorko į 

Įjos Angeles vienam kelieiviui 

bus imama 159 dol. 92 centu.

IMSIS “ŠVIETIMO ’ ŽYGIŲ

AVASHINGTON, saus. 12.- 

Kad nustelbti slapiųjų probi- 

[bicijai kenksmingas r.gffaci- 

jas, probibicijos biuras, kaip 

pranešta, pradėsiąs visuomenę 

“šviesti” tikraisiais apie 

probibicijos gerumus faktais 

— tam tikromis brošiūromis. 

Kongresas to “švietimo” dar

bui yra paskyręs 50,000 do- 

lliienų.

SEATLLE, AVasb. — čia 
Apvaizdos ligoninėje mirė 
Šiaurvakari} veteranas misio
nierius kun. J. Cardon, Jėzu
itas. Buvo gimęs 1866 metais 
Francijoje. Velionis daugiau
sia darbavosi indionų tarpe.

KANADA DAUG PELNĖ

0TTAWA, Ont., saus. 11.- 
Praeitnis metais Kanadą ap
lankė 4 milionai Amerikos J. 
Valstybių piliečių. Jie šioj ša
ly paliko virš 300 milionų dol.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

274 KOMUNISTAI AREŠ
TUOTI BERLYNE

BERLYNAS, saus. 11. — 

Vakar vietos komunistai su

kėlė naujas riaušes. Areštuo 

į ta 240 vyrų ir 34 moterys. 

■Pas daugelį areštuotų rasti 

ikišeniuose ginklai.

HAVANA, saus’ ~

į Kad apsidrausti nepritekliaus 

Kubos respublikos ižde, iš-- 

spręsta sumažinti algas vals

tybės tarnautojams, kuriems 

j metus moka daugiau kaip 

3,000 dolerių.

UŽDRAUDĖ NUO RAUP
LIŲ ČIEPUIMUS

Gerai pakliuvo vagilius
Thomas C. Jetke, 21 m., nu

baustas kalėjimu nuo vienerių 

metų visam savo gyvenimui.

Jis išpažino apie 46-se baž

nyčiose ištuštinęs aukų dėžu

tes ir pagaliau užpuolęs vie

ną troko vežėją.. Pastarąjam 

atsitikime jis suimtas.

Paimtas trokas su svaigalais
Prohibiciniai agentai paėmė 

didelį troką su svaigalais ir 

automobilių su trimis vyrais, 

kurie troką lydėjo. Sakoma, 

svaigalai buvę prisiųsti iš De

troito.

Sudegė garadžius
Gaisras sunaikino Soutli- 

land garadžių, 7425 Excbange 

ave. Nustolių apie 25,000 do

lerių. Sakoma, gaisras kilęs 

nuo pamesto degančio cigare- 

to.

JAPONIJA LEIDO IŠVEŽ
TI AUKSĄ

i AMSTERDAM, saus. 11.—« 

'Olandijos parlamentas viene- 

rieins metams suspendavo čie 

įpyti nuo rauplių žmones.

TOKYO, saus. 12. — Pra

dėjus 1927 metais Japonijos 

valdžia buvo uždraudus auk

sų gabalais išvežti į užsie

nius. Dabar tas uždraudimas 

panaikintas.

PASITRAUKĖ PORTUGA
LIJOS KABINETAS

LISBONA, saus. 12. — At

sistatydino Portugalijos minis 

j lerių kabinetas, kurio prieša

ky buvo Ivens Ferraz. Kabi-

I
netas gyvavo tik pusę melų.

Chicagos policija darbuoja-

I
si iš miesto pašalinti daugy

bę valkatų.

ATNAUJINTI DARBAI

ANTAVERPENAS, Belgija, 
saus. 11. — Visose deimantų 
apdirbimo dirbtuvėse atnau
jinti darbai.

MADRIDE SNIEGAS

MADRIDAS, saus. 12. — 

Čia pasnigo. Didesnėj Italijos 

■daly kilo šalčiai. Tai retas 

■ įvykis. Gyventojai daug nu- 

j kentėję.

NORI SULAIKYTI VAIKUS 
NUO TEATRŲ

ROMA, saus. 11. — Moti- 

nybės ir Kudikybės tautinė 

italų organizacija padarė re 

zoliuciją, kad Italijoj vaiams 

būtų uždrausta lankyti teat

rus ir šokių sales.

ARKIVYSKUPAS MESS- 
MER SVEIKESNIS

BATON ROUGE, La., saus. 

12. — Patirta, kad čią sergąs 

Milvvaukees senelis arkivysku

pas jaučiasi kiek sveikesnis.

f 20 MINUČIŲ 90 MAILIŲ,)

MONCTON. N. B., saua.lL 

— Orinės pastos vairininkas 

AV. Fleming iš St. John į šį 

miestą skrizdamas pasiekė 

pirmenybės, f 20 minučių pra

skrido 90 mailių.

CLEVELAND, O., saus. 11. 

— Sudegi* didelis grūdų san

delis, Cleveland. Gran Co. pri

gulįs. Nuostolių apie vienas 

milionas dolerių.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 109 Jitų .. $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl 4.87 
Francijos 100 frankų 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.91

3.93

13.98
5.23
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PRENUMERATOS KAINA: Metama — M-M. lb- Metų — H.H, inmi Mėneolame — 
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Bendradarbiams lr fcoreapondentama raitų 
l Jei neprašoma tai padaryti lr neprlatundlama 
Aut palto lenkių.

RaCaktorlua priima — nuo 11:11 iki 11:99 vnL
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Skelbimai kaUuM priatuACUnuMi paretkalaTua.

Skalbimai sekančiai dienai priimami iki I 
vaL po piet

M*.

baudžiama jo padarinius, neatsižvelgiant i tai, 
kad nebuvo leista įvykdyti pradėtieji žygiai, 

Nekiltų šiandien jbks dešiniųjų kooperatyvų 
draugiškų vekselių klausimas, kaip jis neky

la kairiųjų kooperatyvų tarpe, jeigu pirmie

siems būtų buvę teikiami tokie pat kreditai, 

kaip šiems pastariesiems. Jie būtų juos iš- 

pirkę ir grųžinę savininkams, jei būtų galėję 

dirbti. Bet kaip dirbsi, jei atimami kreditai,

LIETUVIŲ KAT. VAKARUČIŲ VALSTYBIŲ 7-TOB 
KONFERENCIJOS RENGIMO KOMISIJOS.

3
s “DRĄUGAS”

LITHUANIAN DAILY FBIEND
Publlataed Daily, Bxoept Bunday. 

SOBSCRIPTIOfeTS: One Tear — 91.11. Blx Monika
«— 9».se, Tbree Montba — 91.11. One Montk — Tie. 
Kuopė — One Tear — 9T.lt, 81z Montha — 94.91, 
Oupy — .IU.

Advertlalnf ln “DRAUGAS” brlnga beat raralta 
Advertlsing ratea on applleation.

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

Gerbiamieji; —
Šįmet sukanka penki šimtai metų nuo Didžiojo Lietuvos 

Kunigaikščio Vytauto rhirttes. Sis jubiliejus yri didžiai svar- 
siuurinamos teisės ir grųsinama teismu. Ir tie! ^Us mūsų gyvenime. Todėl, Am. Lietuvių. R. K. Federacijos 
pasišventę ūkininkai, kurie juos davė, kad Chicagos Apskritys, jaučiant reikalų šį jubiliejų tinkamai pa- 
pakeltų savo materialinę būklę, šiandien ne minėti, gruodžio 5, 1929, laikytame susirinkime, Aušros Var- 
tik nukentėjo medžiaginiai, bet ir moraliniai. J Par*> vienbalsiai nutarė šaukti Lietuvių Katalikų Vakari 
Reiikia nepamiršti, kad tik kooperatyvų vai- “V Valstybių Septintųjų Konferencijų, vasario 23 d. 1930 
dybų nariai 'daugiausia jų davė, tuo tarpu j m*> 2 vai. po pietų, Dievo Apveizdos par. salėje, 717 W. 18th 
už šį jų pasišventimų, jie dar baudžiami, jiems į Street, Chieago, Illinois.
grasinama kalėjimu. i Svarbiausi Konferencijos tikslai yra: 1) tinkamai prisi-

T „ , įruošti paminėjimui 500 m. Vytauto mirimo sukaktuvių ju-
Ir uz kų.?! i ______. .. . - . _

Už tai, kad jie buvo pirmieji pionieriai

ėmėsi sunkaus ekonominio darbo. Jie jo nebu-.

biliejaus, 2) apsvarstyti kitus mūsų svarbius ir aktualius gy
venimo klausimus.

DIENOS KLAUSIMAI
TEISINGUMĄ VYKDANT.

Čia dedame straipsnį, kurio cenzūra nelei

do spausdinti Lietuvos laikraščiuose.

“Paskutinių dienų ištisa eilė bylų, iškel

tų kooperatyvų Vedėjams, ne .vienų rimtesnį 

žmogų privertė susimąstyti ir pagalvoti iš 

kur visi tie veikėjai vienu momentu tapo 

nusikaltėliais, pasmerktais net kalėti. Kas 

(dar labiau sudomina, kad bylos keliamos tik 

buvusiems krikščioniškų kooperatyvų va

idams, o ne kairiųjų kooperatyvų vedėjams, 

nors ten klaidų ne mažiau padaryta, kaip pir

muosiuose. Štai U. S—gos vadai p. p. Mikšys 

Į ir dr. Draugelis nubausti, štai greit būsianti 

(Rokiškio U. S. Sm. Kr. likvidacijos byla, štai 

dar kelios Koop. Centro ir Centralinio Uk. 

B-ko vedėjams bylos, vis tai buvusieji krikš

čioniškieji kooperatyvai, visi prifefsti likvi

duotis,, visų veikėjams iškeltos Kųip
tai Visa atrodo keista, nesuprantama,' iftiant' 

grynai teisingumo atžvilgiu. O tai nesupran

tama, kad tokiais pat darbais vertėsi ir kai

rieji/kooperatyvai, už kuriuos šiandien bau

džiami dešinieji. Ir “Lietūkis” savu laiku 

. statė ukrainietiškus, ne lietuviškus, lašinius, 

ir kairiųjų yra likviduotų, rasta trūkumų, bū

ta nuostolių, bet visa tai nutylima, ten visa 

neva “tvarkoje”, atleistina. Objektyvus tei

singumas tokių užuolankų daryti negali, jam 

visi, kas nusikalto, lygiai baustini. Jis neturi 

nei sūnų. nei posūnių. Valstybėje, kur nėra 

tokio teisingumo, kur tai kam daromos išim

tys, o kai kas specialiai baudžiamas, kad ne

begalėtų dirbti ir veikti, nėra teisybės, ten 

sėjama kerštas, tokios valstybės tautai arti 

liepto galas. Ten negali būti kalbos apie vie

nybę, bendradarbiavimų. O dar blogiau, kad 

privertus uždaryti įsteigtų draugijų dūris ir

vo niekados dirbę, bet stojo dirbti, matydami,! 

kad nelietuviai amžinai naudosis jų triūsu, 

jeigu jie nelauš mūsų nerangumo ledo. O per 

10 pirmųjų savo veikimo metų negi išeisi klai

dų nepadaręs, negi pasidarysi iš karto geni

jų, ypatingai turint savo konkurentais iš 

kartos į kartų įgudusius asmenis. Del to jie 

neapsėjo be vieno antro suklydimo, bet tokių, 

kurie būtų turėję blogos valios, pasinaudoti ir 

pakenkti savo kaimynams, buvo gal tik vie

nas kitas, o smerktini visi, lyg kokie tautos 

nenaudėliai. Tuo tarpu, kai panašios klaidos 

kitiems atleidžiamos, net skaudžios jų, kur 

valstybė pati pridėjo ne vienų’ milijonų litu

kų, bet jos pamirštamos ir jų autoriai gerbia- • 

mi. Pora stambių bankų Kaune turi pana- į 
šias praeitis, bet tas nė nejudinama.

Visa tai matant, ar gali šiandien ūkinin

kas džiaugtis mūsų šalies teisingumu, ar gali 

jis būti ramus, kada jo vadai, jo paties pra

šyti jam padėti vykdyti jo norus ir pageida-1 

viinus smerkiami už tai, kad jie jo klausė,; 

jam norėjo gero, jam dirbo? Deja, buvo su- 

tnikdyti ir, nepavykus išeitį iš painiavų, kų- 

riokįMėra bv politinį® atspalvio,jaiiįekiittii ' 

bandžiau j,'.iš kokiti tik .juf^oias’ir^-iSt 4el-

Mah pagailo nekaltų ašarų 
ir žiaurių kančių. Dovanojau Į 
apsileidimo kaltes if suteikiau 1 
jums laisvę. ' ,

I
Kaip jūs tuja laisve pasi 

naudojot?

Tiesa, pirmutinio tėvynės 

meilės karščio pagauti didvy

riškai atmušėt aziatų bolševi

kų gaujas; ištvirkėlius ber 

montininkus, ir, plėšriųjų len

kų antplūdį sulaikėt. Tai he- 

roiški žygiai.

0! toliau ?

Dorinto supuvimo liga ir 

jūs greit užsikrėtėt. Prasidėjo 

tarp jūsų politinės rietenos. 

Pakliuvot į valdžių tų, kurie 

skelbia atvirų kovų Tam, Ku

ris yra visų laisvių Davėjas.. 

Čia Vėl, skaistesnės asmeny
bės rteteko kantrybės, susijun

gė, susikaupė, galingai pasi 

purtė i*r pašalino juos!

toliau ?.. 

tie pamiršo,

EftttJOB NACIONALISTŲ 
LYDERIS.

A

Z/

Bet, kas 

Greitai ir kat

Javaliaral Neliru, jaunas

«
Indijos nacionalistų suvažia

vimo pirmininkas, kurio karš

ta kalba prieš 50,000 delegatų 

— visiškai atsipalaiduoti nuo 

Anglijos — padarė didelio įs

pūdžio.

KAS

Konferencijoj dalyvauja: parapijos, draugijos, organiza
cijų apskričiai ir skyriai bei kuopos, kliubai ir chorai prfsiun- 
čiant po penkis atstovus. Atstovai privalo turėti mandatus 
(įgaliojimus) su valdybos parašais.

Lietuviai! Atsižvelgiant į Konferencijos užbrėžtus užda
vinius, gavę šį atsišaukimų stokite darban, rinkite atstovus, 
darykite nutarimus, kuriuos galima siusti komisijai iš anksto.

Konferencijos reikalais kreipkitės pas pirmininkų ar raš- JUOs pakylėjo i viršūnes, n
įovę savo pagalbininkams

KONFERENCIJOS RENGIMO KOMISIJA: 1 veid* Palliažu de(la savo

Inž. Antanas žvirblis, pirm., 6707 S. Maplewood Avė.,
, Phone: Republic 9275.

Stud. Petras Atkočiūnas, rašt., 2334 S. Oakley Avė.,
Phone: Roosevelt 7791.

Antanas Bacevičius, iždininkas.
NARIAI: Kun. L. Draugelis; L. Simutis; J, Motekaitis; 

p. Y. Lukošienę.

KONF. RENGIMO TARYBOS NARIAI: Kun. H. Vai 

čiūnas, kun. Ig. Albavičius, dr. V. S. Naryauskas, p. A. H.
Nausėdienė, B. Nenartonis, adv. P. B. Mastauskas, p-lė M.
Gurinskaitė, adv. J. Grišius, J. Mickeliūnas, kun. P. Gasiū- 
nas, kun. Dr. K. Matulaitis, Antanas Beldžias, p. O. Aleliū- 
nienė, kun. Pr. Vaitukaitis, p-lė Zofija Jurgaitė, Pr. Zdan
kus, Z. Gedvilas, Pr. Gudas, stud. V. Petrauskas, Ig. Sakalas;
V. Rėkus, J. Bulevičius, stud. Adelė Rubliauskaitė, p. S. Sa- 

J. Aukštaitis. J;.; t. m- /Dmo.i' • ’ m
RED. PRIERAŠAS: Šie laiškai šiomis dienomis įteikia-

tininkų.

mis.' Jei pasdskaitysinie kairiųjų spaudų, tai I 

kiekviename jos puslapyje pamatysime tų 

džiaugsmų.

Tokiuo keliu eidami toli nenueisime. Ank-I 

sčiau ar vėliau patys save sunaikinsime. Jei- į 

gu vykdyti teisingumų, tai nedaryti išimčių, 

neduoti progų kitiertis išvengti teisybės ram 

kos, bet visus lygiai, kas tik nusikaltęs, bau

sti ir bausti ne už dėl pasišventimo padarytas 

klaidas, bet už blogų' valių, piktus tikslus. Tik 

toks teisingumas atitiks teisybę ir tik tokį

mi visoms draugijoms, organizacijų kuopoms ir klubams.

BAISUS SAPNAS.
Prisiminęs paskutinįjį teis

mų, įsigilinau į jojo reikšmę 

ir ilgai negalėjau užmigti. Už 

' migęs sapnavau tokį baisų sap 

nų.

teisingumų įvykdžius mūsų valstybės rūmų' “Visi iš savo'darbų duoki- 

pry šakyje bus galima įrašyti “Iustitia ėst atskaitomybę! — kažkoks 

fundamerrtum rėgnorum”. (Teisingumas yra be ?a^ rūstus balsas nuolat 

valstybių pamatas). ' i ■

'.įkyriai šaukė. — Daf taip ne- 

Isenai jūs buvote kitų vėrgu-

I
vėj; jūs kilnesnieji sūnūs bu

vo grūdami į šaltųjį Sibiru ii* 

ten guldė ‘savo kaulus. Kiti 

sunkiais grandiniais sukausty

ti kalėjimuose puvo. Motinėlės 

kruvinoms ašaroms siunčian

čių ar žuvusių raudojo. Vis 

tai dėl tikybos, dėl spaudos, 

dėl žodžio laisvės.

letenų jienis ant sprando.

Viena po kitos užsidarinėja 

tos mokslo įstaigos, kurios 

dar carų laikais drįso skinti 

Saviesiems kelių į tikrųjų, švie 

sų.
Nachališkiausiu būdu mėto

mi į patvorius tie, kurie to

kiose įstaigose nori darbuotis.

Na, o kų gi plačiosios ma

sės? Katalikiškoji visuome

nė? Juk čia eina kova dėl 

švenčiausių katalikybės prin

cipų !

— Riktelėja laiks nuo laiko 

per spaudos subandažuotus 

spielčius ir vėl. Skausmų krū

tinėj nuslopinus, dantis su

kandus tyli.

— Ar tat šitaip jūsų > ra su

prantama katalikų korojan- 

fi Bažnyčia?

Visi iš savo darbų duosite 

atskaitomybę! —- dar rūstes

nių balsu pabaigė”.

Išskėčiau rankas ir grau

džiu balsu sušukau:

“Viešpatie, atleisk 

nes nežino tų karo!”.

Chicagos Viešasis Knygy

nas, kuris randasi ant Wasli- 

iAgton ir Michigan g-vių, tu

ri Įvairių knygų ir duoda 

mandagų patarnavimų be jo

kio atlyginimo. Ten randasi 

įvairiu tautų, įvairiomis kal

bomis knygų, tarpe kurių yra 

ir lietuvių skyrius. Bet kų rei 

kia pasakyti apie lietuvių sky

rių? Na-gr, vos kelios knygu

tės! Visas jas susiėmęs į vie

nų rankų, pavartęs — pažiū

rėjęs, net prakaitas išpylė iš 

gėdos.

Kas kaltas, kad mes tokį 

silpnų skyrių tegalime turėti 

tokianie., milžiniškame kuygyT 

ne? Ar-gi ne gėda mums sve

timtaučių akyse.

Nepamirškime kad, apie lie

tuvius ir lietuvių literatūrų 

plačiai žinoma, svetimtaučiai 

ja įdomauja. Lietuvių kalba, 

tai Viena seniausių kalbų, dėl

to ir mokslo žmonės ja įdo

mauja.

Štai, teko sužinoti, kad lie

tuvių kalba bus dėstoma net

jiems,; (.ųYįrag0S Universitete.

I Dažnai mums tenka išgirs- 

Ir pabudau Saitu prakaitu: patrijOtiSk„ «spyči,- pn. 

išpiltas. Isisa>al|4. Įlaikimni savo kalbos; dažnai

matosi spaudoje balsai d-ei 

palaikymo lietuvybės ir t. 

t. Bet nepasirūpinama vieša

me knygyne lietuvių skyrio 

oadaryti turtingu, įdomiu.

A. F. S

I

i žymėtinas katalikų augimas Anglijoj ir Va- 

' lijoj. Nuo paskutiniojo cenzo katalikų skaičius

--------------------------------- j ten paaugo 18,527 asmtenimis. Pastatyta daug

Visuose pasaulio kraštuose katalikai stip- naujų bažnyčių, mokyklų, susilaukta naujų 

nebesuspėjus išvesti iki galo pradėto darbo, ’ rėja ir savo skaičiumi ir veikimu. Tikrai pa- kunigų,* Veikimas padidėjo, katalikų įtaka 

i ------------------------- -------------į. ~ —•*v.jrTwr* t . u/r.. .-..— .-I,, , .^n'• ,a s... i

KATALIKŲ STIPRĖJIMAS.

žymi, atsivertimų daugybė. Katalikybėn pe

reina protestantų kunigai, žymūs mokslinin

kai, profesionalai, įmonininkai ir kitokie, 

Toks apsireiškimas, žinoma, džiugina kuta- 

Jikiškųjį pasaulį. :

r.. Įgj i ii-ii .. .................................... ... ...................... .... M,
Michajil’as Jurjevič’as Lermontovas.

MUSy LAIKŲ KARŽYGIO
BĖLA.
(Tųsa)

— Kodėl gi taip.
— Ot taip. Aš daviau sau įžadus; kai 

aš buvau dar podporūčikių kartų, žinot, 

mes paftžėm tarpusavy, o naktį iškilo pa

vojus: štai mes ir išėjome fronte linksmi; 

nu jau ir teko mums, kai sužinojo Aleksie

jus Petrovičas: neduok, Viešpatie, kaip 

jis perpyko. Tilę tik neatidavė teismui. 

Taip ir, yr, kitų kartų ištisu metus gy

veni, nieko nematai, o kaip tik ta įlegtinė

— prapuolęs žmogus.

Išgirdęs tai, aš veik nustojau vil

ties.

— Oi štai nors čerkesui, — tęsė jis:
— kaip pasigers buzos (gėrimas iš mil

tų, lyg ir broga), vestuvėse arba laidotu
vėse, tai ir eina peštynės. Aš kartų var

gais kojas išnešiau, o day ;itos taikų ku

nigaikštį buvau svečiuose.

— Kaip tai atsitiko? ' • .

— štai, (jis prisikimšo pypkę, už* 

traukė ir pradėjo pasakoti), štai, niatykit, 

aš tuomet stovėjau su kuopa tvirtovėje 

už Tereko, — greitai jau sueis penki me

tai. Kartų, rudenį, atėjo transportus su 

provijantu (maistu), transporte buvo ka

rininkas, jaunas, kokių 25 metų žmogus. 

Jis atvyko pas mane pilnoje formoje ir 

pranešė, kad jam įsakyta pasilikti pas 

mane tvirtovėje. Jis buvo toks plonutis, 

išbalęs; jo mundieras buvo tokis naujutis, 

ir aš tuojau supratau, kad jis pas mus 

Kaukaze nesenai. “Jūs tur būt, — pa- 

klausiau aš jį, — atkelti čia iš Rusijos.’ 

— “Taip tikrai, ponas štabs — kapito

ne”, — atsakė jis. Aš paėmiau jį už ran

kos ir tariau: “Labai džiaugiuosi, labai 

<Uiaugiuosi. Jums bus truputį nnobuodu.. 

Na, bet mudu gyvensim bičiuliškai. Taip, 

prašau, mane vadinti tiesiog Maksimu 

Maksimičiu, ir meldžiu -- kam gi šita 

pilna forma. Ateikit pus mane visuomet 

su kepure”. Jam davė būtų ir jis .apsi

gyveno tvirtovėje.

— Jo vardas... Grigorijus Aleksandro 

vičas Pečorinas. Puikus buvo jaunuolio, 

drįstu jus tikinti; tiktai mažumų keistas. 

Juk, pavyzdžiu, lynojant, šalty išbūna 

visų dienų medžioklėje, vįsi perstips, nu

vergs, — o jam nieko. O kitų kartų, sė

di savo kambaryje, vėjas kvepia — ti

kina, kad peršalo; langinėmis barkštels 

— jis sudrebės ir išsigąs, o prie manęs 

ėjo ant šerno viens prieš vienų; būdavo, 

ištisas valandas žodžio neišguusi, užtat 

kai jau prudės kada pusakoti, tai pilvė-

Varstus apie 6 nuo tvirtovės gyveno vie
nas taikingas kunigaikštis. Jo sūniokas,

! vaikas, kokios 15’mėtų įprato pas mūš vis
atjoti: kasdien, būdavo, tai šis,

tai kito. Ir jau tikrui mudu su 

Grigorijum Aleksandroviču išpaikinom jį. 

O koks jau buvo pramuštgalvis, tiįtęs katu 

tik nori: ar kepurę nukelti pilname šoly, 

ar iš šautuvo šauti. Viena buvo jame blo

ga: labai grabštus buvo į pinigus. Kartų, 

juokais, Grigorijus Aleksandrovičas” pri

sižadi'jo jam duoti* i*audonų,jį (pinigas-čer- 

Tiai trūksta iš juoko... Taip, didelis keis- j; voncas) jeigu jis pavogs jam iš tėvo ban-

tuolis ir, tur būt, turtingas Žmogus: kiek 

jis turėjo įvairių brangių daiktų...

— O ilgai jis su jumis gyveno? — 

aš vėl paklausiau.

— Apie metus. Na, bet gi užtai mun 

atmintini tie metai; pridirbo jis man ni- 
pesčių, ne tuomi tebūnie atmintas... Juk 

esama, tiesa, tokių žmonių, kuriems gim

siant būna užrašyta, kad su jais turi at

sitikti nepaprasti dalykai.

— Nepaprasti! — sušukau aš žtn-

— O kaip jo vardas? — paklausiau geidaudamas^, pripildamas jam arbatos, 

aš Maksimų Maksimičų. — Tai štai, aš jums papasakosiu.

dos geriausių ožį; ir kų jū« manote. Se

kančių naktį atitempė jį už ragų. O, bū- 

davo, sumanysim mes paerzint, tai akys? 

krauju ir pasriūva, ir tuojau už kinžalo 

(kardo). “Ei, Azamatė, ne tau kapoti gal

vas, — sakydavau aš jam: — jani&rtu taps 

tuvo smageninė.

“Kartų atjoja pats senis Kunigaikš-' 

tis kviesti mus į vestuves; jis leido vyres

niųjų dukterį už vyro, o mudu buvova 

su juo kūnakai (bičiuliai), tai negalima 

juk, žinot, atsisakyti, nors jis ir totorius. 

Nuvykome. Aūle daugybė šunų mus pa

sitiko triukšmingu lojimu. Moterys, pa

matę mus, slėpėsi; tos, kurias mes galė

jome pamatyti iš veido, toli buvo ne gra

žuolės. “Aš buvau kur kas geresnės nuo

monės apie čerkesiukes”, tarė man Grigo

rijus Alėksandrovičas. “Palaukit”, atsa

kiau aš. nusijuokdamas. Aš turėjau savo 

mintį galvoje.

“Kunigaikščio saklėj susirinko daug 

žmonių. Azijiečių, žinot, paprotys visus 

sutiktus ir aplinkinius kviesti vestuvėsna. 

Mus priėmė pilnu pagerbimu ir nuvedė 

į kūnakinę (lyg ir svetainė, kur priima 

aūkštesniuosius svečius ir gerus bičiu

lius). As, vienok, neužmiršau pastebėti, 

kur pastatė mūsų arklius, — žinote, ne- 

numdtytain atsitikimui.

“Kai}) jie švenčia vestuves? — pa

klausiau uš štabs-kapitonų.

(Bus daugiuu)

Demokratija — žmonių valdžia.

Sv. Tomas Akvinietis.
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Prašau Į Mano Kampelį I
Prof. Kampininkas

Kad ir dvidešimtas amžius, 
ale pas mus, katalikus (gėda 
ir sakyti) vis da yra, taip 
sakant, “netašyto” susiprati
me elemento.

Iš vienos vietos jūsų prof. 
Kampininkui pranešama, kad

“šviečiasi”. Ir da nesisanna- 

tija viešai tuo girtis.

Esama katalikiški) draugi

jų, pats žinau, kurių valdy

bų nariai yra uolūs tokios kvai 

lybės: “žmonės daugiau nebe- 

mirs” sekėjai — biblistai. Ir 

keista, kad visa draugija tai 

žino, bet nedaro savo kūnui 

‘ ‘ operacijos ’ ’. Pa vo j inga yra 

I lankti, kad tokia “zaroza”

I pati užgytų. Juk žuvis nuo 

galvos pradeda pūti.

Esama pas mus vargoni

ninkų, kurie negali įžiūrėti 

skirtumo tarp savo, kaipo 

vargonininko, pareigų ir daly

vavimo bedieviškuose vaka

ruose. Prof. Kampininkas ne

gali jų kitaip vadinti kaip

išvykęs į Europi). Tuose na

muose misija apgyvendinta.

Lapkričio 23 d., 11:00 pirm 

pietų misija iš majoro namų

I

DRAUGAS

laikymu. Visa ta našta buvo 

ant vyrų pečių. Moterys tik 

namie šeimininkavo. Svarbiau 

sias jų užsiėmimas buvo na-

—e
3

darbiauti, tad už atliekamus gai prisimins savo geradarę 

vienodus darbus su vyrais jos užsakytojų.

turi būt apmokamos lygiai 

kaip vyrai. Visur turi būt

automobiliais nulydėta į vai- mu ruoša, gi svarbiausia pa-i. . . , , ..

, _ , . įvesta uzmokesnio lygybe
dovo ramus. Įvyko nepapras-1 reiga — vaikų auklėjimas.

tai iškilmingas oficialia prie-(šiandie gi didžiuma moterių 

mimas, kuriame dalyvavo be yra priverstos eiti nždarbiau- 

valdovo jo žmona, jo namiš-’ti, kad bendrai su vyrais iš-

Aguona.

Kiekvienas iš Jūsų taip 'pat 

padarys didelį džiaugsmų sa

vo artimajam, jei Naujų Mė

tų proga užprenumeruos jam 

“Rytų” — vienintelį Lietu

voje katalikiškų dienraštį.

LABDARIO CENTRO 
VALDYBA

Pinto. A. Nausėda 
1024 Center St. 
Tek Lincoln 3044

ten esama katalikų, kurie be-!.., ,

. įtik bedievių talkininkais, pa
dievišku vakaru tikietus par-i , . . .. ,v- . 1 (dedančiais griauti žmonių sir
davinėja katalikams. , ...< dyse tikėjimų.

Daugely kolonijų esama ka

talikiškų draugijų, kurių pir

mininkai per susirinkimus na 

riams krytžių ant stalo pasta

to, o patys namuose laisva

manių bei cicilistu laikraščiais

Yra ir daugiau mūsų tarpe 

“špetnių” reiškinių, kurie 

katalikams tik gėdų daro; ale 

kaž kodėl ar bijomasi, ar ne

norima to “smarado” tikrai 

pajudinti.

Į VAIRUS STRAIPSNIAI

ŠVENTOJO TĖVO MISIJA Į 
ABISINIJĄ.

mitvvis. Ties pašieniu traukinį 

pasitiko kiti Abisinijos valdo

vo atstovai. Naktimis neva- 

Nesenai žiniose paduota, kad žiuota. Tad pirmųjų naktį mi- 

praeitų metų pabaigoje Šven- j sija apnakvota miestely Dire 

tasis Tėvas Pijus XI į Abisi- — .Daoua, gubernatoriaus na

muose. Miestelio gubernato-

kiai, visi valdžios nariai ir 

aukštieji kariuomenės virši

ninkai. Rūmų pašaliais buvo 

tūkstančiai kareivių. Misijai 

saliutuota armotų šaudymais. 

To priėmimo laiku misijos 

viršininkas valdovui, jo žmo

nai ir jo namiškiams įteikė sa

kytas dovanas. Reikšta gilios 

padėkos Šventųjain Tėvui už 

dovanas ir misijai už apsilan

kymų, tų dovanų atvežimų.

Po to per kelias dienas į- 

vyko kasdien oficialiai pietus 

ir vakarienės misijos pagerbi

mui. Tuos pokylius rengė val

dovas, tai miništeriai, tai vėl 

valdovo žmona. Lapkričio 28 

dienų misija apleido Addis — 

Abeba. Išsivežė daug pergy

ventų gilių įspūdžių. Gruo

džio 2 d. laivu apleido Gibuti.

Misijų sudalė: arkivysku

pas Marclietti — Selvaggiani 

ir trys kiti kunigai, arkivys

kupui palydovai.

Abisinijos valdovas (jis tu

ri imperatoriaus titulų) yra 

palankus Katalikų Bažnyčiai 

ir katalikų misijoms.

laikyti šeimynas. Tokiu budu 

jos prarado savo pašaukimo 1 

kiltunių, koks amžiais buvo 

branginamas.

Miss Peterson svarbiausių 

domę atkreipia už užmokesnių 

nelygybę už darbų. Ji pareiš

kia, kad ta nelygybė yra iš 

senovės užsilikusiu prietaru, 

buk silpnesnioji lytis turi būt 

mažiau apmokama. Ta nely

gybė labai neteisinga ir mo
terys darbininkės- tai turi ko

voti, kol’ laimėsiančios.

Jei likimas lemia moterims 

šiandie bendrai su vyrais už-

BROLIAI AMERIKIEČIAI!

Š. m. gegužės mėn. 31 d. 1(1 
vai. į “Ryto” administracijų 
užėjo, gtvvknsi pasisvečiuoti 
į Lietuvų ponia Agota Sabu- 
tienė,* gyvenanti Amerikoje 
St. Louis, Ilk, ir užprenumera
vo “Rytų” visiems metams 
net šešiems savo giminai
čiams. Be abejo, tai buvo gra
žiausia dovana, kurių Ji ga
lėjo savo senai matytiems gi
minėms, nes “Rytas” eina 
kasdien ir kasdien skaityto
jas, jį paėmęs į rankas, dėkin-

Žinoma, kiekvienas iš Jūsų i F« Fabijonaitis

neužmirš “Rytų” ir sau už

siprenumeruoti, ar sumokėti, 

jei dar nesumokėta, už pra

ėjusį laikų.

Tuo Jūs pradžiuginsite sa

ve, kitus ir parenisite vienin

teli Uetuvos katalikų dien

raštį.

Prenumeratų galima siųsti 

pinigais ar čekiais adresu: 

“Ryto” administracija, Kau

nas, Duonelaičio g. 24. Lith

uania. Kaina metams: Lietu
voje — 50 litų, Amerikoje — 

100 litų, pusei metų — per 

pusę.

MDRAUGO 99

UŽ UŽMOKESNIO 
LYGYBĘ.

2350 So. Oakley Avė.
«

IŽd. Kun. F. Kudirka 
2334 So. Oakley Avė.

AGITATORIAI;
* ' ' - ’ * • *

Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakley Avė.

V. Duoba >i
2328 W. 23rd St.

j. Dimša
3230 So. Emerald Avė.,

M. Šlikas
10555 So. State SL

Visokiais Labdarybės rei* 
kalais kreiptis į valdyba arba

torius.
žfe

METINIS
nijų (Etbiopijų) pasiuntė spe

cialų misijų. Tos misijos svar

biausias tikslas brtvo pasvei

kinti tos šalies valdovų, nese

nai visai užėmusį sostų, nes 

pirmiau jis buvo vien regen

tu. Be to, tas valdovas anais 

metais lankėsi Romoj ir buvo 

priimtas Šventojo Tėvo au

diencijoj. Tatai pasiųsta spe- 

cialė misija atliko taip vadi

namų revizitų.

Einant Rytų įpročiu, spe- 

cialė misija Abisinijos valdo

vui ir jo žmonai nuvežė. Šven

tojo Tėvo dovanų — valdo

vui Popežiaus portretų aukso 

rėmuose ir aukso medalį, gi 

jo žmonai Dievo Motinos Nuo 

latinės Pagelbos statulų Ir 

taip pat aukso medalių. Do- Į blausias 

vanos įteiktos ir valdovo na- 

miškams.

Įdomi buvo tos misijos ke

lionė per Abisinijų traukiniu 

per placiųsias dykumas. Mi

sijos priešaky buvo Jo Eksce

lencija arkivyskupas Fr.

Marclietti — Selvaggiani.

Jš Franci jos miesto Marsei- 

lles misijos nariai garlaiviu 

j>er Tarpžemių jurų! nuvyko į 

Gibuti, franeuzų Somalidandų,

Afrikoj. Tai buvo lapkričio 17 

<1. Tenai misijų pasitiko vys

kupas Jarosseau, Galias (Abi

sinija) apnštalinis vikaras, A- 

bisinijos valdovo specialis at

stovas ir franeuzų Valdžios 

atstovai. Valdovo specialiu 

atstovu buvo Bclatton Gbota 

Wolda Mariam, Abisinijos vi

dujinių reikalų vyriausias di

rektorius, katalikas.

Ant rytojaus iš Gibuti Abi

sinijos specialiu traukiniu mi

sija leidosi į sostinę Addis A- 

beba. Ėmė tris paras važiuo

ti Pirmųjų dienų važiuota per 

plačiausias dykumas, kur vie

tomis gyvena somali 'pader

mės. Jų gyvenimas labai pri- j

rium pasirodė yra Baasliab- 

ivartid llabtwold, kurs moks

lus ėjęs Oliio valstybės (Ame

rikoj) Universitete.

Kitų dienų misija važiavo 

išimtinai krumyrlais apaugu- 

j siais plotais ir iš vagonų per 

(langus teko matyti daug viso

kių žvėrių, taip pat įdomių 

{(aukščių. Kai-kur skleidėsi 

kuoplačiausios ganyklos. Ant

ra naktis praleista prekybos 

stoty. Nebūta reikalingi) pa

togumų.

Trečių dienų pavakarėj trau 

kinis pasiekė sostinę Addis—

Abeba, kur yra apie 110,000

*
gyventojų. Tai vienatinis svar 

Abisinijos centras.

Stoty garbingų Šventojo 

Tėvo misijų pasitiko ir svei

kino užsienių reikalų direkto

rius. Vietos katalikai pirmiau

sia atvykusiai misijai suren

gė iškilmingų priėmimų.

Iš stoties misijos nariai 

valdžios automobiliais, lydi

mi kariuomenės raitelių, nu

vežti į miesto majoro namus. 

Pats majoras tuo laiku buvo

.Miss Agnės L. Peterson, A- 

merikos J. Valstybių Darbo 

departamento moterių biuro 

direktorės pagelbininkė, pa

skelbė biuletinų apie moterių 

darbininkių padėti.

Biuletine pažymima, kad 

moterų iškovota šioj šaly vi

siška politinė laisvė joms 

brangiai atsiėjusi. Tuomi jos 

prarado iš senų — senovės gy

vavusį vyrų karžvgingumų 

moterių atžvilgiu ir priede 

nelaimėjusios darbe sau rei

kalingos lygybės. Šiandie už 

viepodų darbų moterys darbi

ninkės toli pigiau apmokamos 

už1 vyrus darbininkus.

Jei seniau mergaitė išeida

vo už vyro, nuo pastarojo 

jinai tikėjosi pilno išlaikymo 

kaip sau, taip busimai šeimy

nai. Taip ir būdavo. Seniau 

vyrai moterių atžvilgiu buvo 

tikrais karžygiais. Šiandie gi 

taip nėra. Jei moteris išsi

kovojo lygias teises politiko- 

į je, tegul sau žinosi. Šiomis i 

laisvės teisėmis ji daug kų 

prarado ir to visa savo lai

mėjimu negali padengti.

Seniau moterims nerūpėda

vo rūpintis savo šeimynų iš-

t
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.MllSy POEZIJA IR DAINOS
SPINDULIAI.

Yra spinduliai—Jie, pamilę bakūžę, 

Paauksina skurdą lopus, 

lr viltis ten nauja vėl bus,

Kur jųjų įspindo saulužė. —

\ ra spinduliai, — jie apmirusių sielų, 

Širdies mylinčios plakimu,

Aliejų šventų dvelkimu,

Gaivina, — ir žmogui vėl miela.

Yra spinduliai...

Leonas Vitkauskas.

Dygo. ritu, dygo. mėta... ir t. t,

Arba štai:
Oi dariau, dariau eželes,

Oi sėjau, sėjau rūtelės.

Oi lankyk, kinkyk mane bev- 

nei i

Žaliam rūtų darželyj.

Šie pavyzdžiai aiškiomis

spalvomis piešia lietuvaičių 

papročius, jų sielos kilnumų, 

jų prisirišimų, meilę prie rū

tų darželio. Ir kodėl gi sako

ma rūtų darželis, o ne gėlių

darželis, juk tiek jame puikių, i Marylando valstybėje kele- 

akį veriančių gėlelių. Mūsų £as žmonių pavojingai susir- 

lietuvaitė iš visų gražiausių i gO užsikrėtę ‘i papūgų liga’ -, 

gėlelių, pasirinko savo šir

šiai svetimomis dainomis, o 

takręji mūsų tautos daina, 

šiandien glūdi veik tik sene

lių atmintyje, samanotoj pir

kelėj i Daina — gyvoji mūsų 

tautos, mūsų senovės istorija, 

juo ji skambės plačiau, juo 

mūsų tėvynės

karščiau.

meilė

Žygintas

M

Ir Vokietijoj jau buvę miri- mūsų Broliams užjūryje ir y-

mų lino tos ligos.
Vokietijos vidujinių reika

lų ministeris iškelia reikala

vimų, idant atskirios vokiečių 

valstybės kokiam laikui už

draustų iš savo ribų papūgų

žėrės išvežimų.

I Amerikoj gi tuo reikalu bus 

atlikti nuodugnūs ištyrimai.

D. 0.
PAPŪGŲ LIGA”.

PADĖKA AMERIKIEČIAMS

DZŪKIŠKA .DAINA.
(Tarmė paliekama ta, kaip dainuojant užrašyta, lied.)

Aš užsimaniau ramaus miegelio,

Aš apsiversiu raibu deguti. *)

Aš apsiversiu raibu deguti,

Oi aš nulėksiu močiutės dvaran.

Oi aš nulėksiu ir t. t.

Kur aukšti mūrai, margi pakajai.

Gali pakajų vyšnelių sodas,

Tami sodely ievarų Krūmas.

Oi aš intūpsiu ievarų krūman,

Aš užkukuosiu degutės balsu.

Įsais močiutė pauliodama,

Degutės balso paklausydama.

Anta plūksnelių būtų degute,

Anta balsalio — mano dukraiė.

— Oi dukra, dukra, dukrala mano,

Oi kam tep sėjai tankiai rutely.

Oi kam tep ir t. t.

Oi kam vožinais už pono aicie.

Oi kam vožinais ir t. t.,

Kuris važavo šašatu žirgų.

Kuris važavo ir t. t.,

Iš šalių jojo viernos slūgelės.

Iš šalių jojo ir t. t.

An kampų įdegė šviesios žvakelės.

d&iai kukliausių žaliųjų rūtelę.

Jų visų labiausiai brangina 

ir myli, nes toji rūta — ža

lioji, tai lietuvaitės doros sim- j

bolis. Kol ji žaliuoja - lie- tikumo generalis chi- 

tuvaitė linksmai dainuoja, 

kai ji nuvysta — lietuvaitė 

vargeliu nugrimsta. Mat, jau 

iš senovės lietuvė mergelė 

skaistybės dorybe save vaini

kuoja, tartum vaidilutė šventų 

ugnį — mūsų seselė savąja rū

telę saugoja. Bet deja... šian-

idien ne visai jau taip yra... Ir

Brangūs Užjūrio Broliai!

Šiemet siuntinėsiine Tams- 

Tai įvyko nuo importuotų tų toms “Vienybę-”. Tamstų gra-

pač Tiems, kurie pasiskubino 

atsilyginti, šiuo laiškeliu krei

piamės į Tuos, kurie dar ne

atsilygino už 1929 m. “Vie

nybę” ir prašome ir toliau 

mūsų neužmiršti.

“Vienybė” metams kainoja 

tik 60 amer. centų. Tai ne

paprastai pigu.

Jums gražiausius linkėjimus 

siunčia ir sveikina su Nau

jais 1930 metais.

“Vienybė”, Kaunas, Micke

vičiaus g-vė 21 nr. Lithuania.

POLICIJA IŠPURTUSIAM 
MEDY

VYAHKENHOLZ, Vokieti

ja, saus. 12. — Šio miestelio 

policija, neradusi savo sto

čiai namų, laikinų stotį įtaise 

milžiniškam išpurtusiam ų- 

žuole. [eiti išpurtiman įtaisy

tos durys. Ant durių padėta 

parašas: “Vietos policijos sto 

tis.”

PLATINKITE “DRAUGĄ’

t iui ? T’*) DeguĮfe^- gegutėm 

Padainavo A šerkšniutė, Abarauskių k., Leipalingio vai.

Užrašė -St.-šerkšnas.

MŪSŲ DAINOS.
Daina yra tautos papuoša

las. Jei neturėtume dainų — 

tauta būtų lyg apmirusi ne

gyva. Tačiau dainų mes turi

me daug ir gražių. Lietuvių 

tauta yra labai poetinga ir 

toji poezija pasireiškia dau

giausia liaudies dainose.

paukščių, kurie 

vilose laikomi.

namie nar-

Amerikos J. Valstybių žmo-

'žūs ir širdingi atsiliepimai a- 

'pie “Vienybę ” mus labai džiul 

gina. Ne vienam iš Tamstų J 

prieš 20 su viršum metų gy-' 

venant Lietuvoje, be abejo, i

JOS. F. BUDRI K, Ine. 
Muzikos Krautuvė

rurgas Cumming iš AYasliing 

tono paskelbė įspėjimų, kad Steko skaityti pirmuosius Vie 

s„w>«su įnybės” numerius ir džiaugtis
žmonės paliautų glamonėja i

Parduoda Itadios, Pianus, Victrolas vi
sų gerųjų išdirbysčių. Suteikiame leng
vus išmokėjimus ir pilnų garantiją.

Nauji lietuviški rekordai po 75c. vie
nas. Siunčiame Į kitus miestus. Perkan
ti mažiaus kaip 6 rekordus, prisiųskite 
ekstra 50c. už supakavimą.
26106 Ar žinai kaip gerai, polka 

Mano tėvelis, Valcas
Petro Sarpaliaus ork.

Dainuoja J. Sarsevičius
26107 Kraic Polka

Džiaugsmo valandos, Mazurka 
Petro Sarpaliaus Orkestrą

26103 Petro vestuvės, Komiška Scena 
Atliko Juozas Uktveris, Adelė

Žavistaitė
Senis Petras, Polka 
Petro Sarpaliaus Orkestrą

26100 Aut laivo, Komiška scena
Atliko Juozas Uktveris, Adelė Za- 
vistaitė ir kiti, P. Sarpaliaus Ork.

Būsiu Vyru, Komiška scena
Atliko Juozas Uktveris, Adelė Za- 
vistaitė ir kiti P. Sarpaliaus Ork. 

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

26099 Amatninkų Dailia 
Pet. Petraitis, Baritonas su ork. akomp.

Obuolys
1 et. I etraitis, Baritonas su ork. akomp. 
2609 / Gaspadinė Rozalija

Jonas Pas Rožę
26098 Barborytė Nosi Trina, St. Pilką 

i Alutis, ir Žemės Rojus •’*
16140b Linksma diena mums 

nušvito
Pulkim ant kelių 

Jonas Butėnas, Baritonas, su
Vargonų Akompan.

16148 Senelio 'Polka
Jaunas Senis 

A. Vanagaitis ir Akiras
Pasikalbėjimas su Armo
nika

16132F Atvažiavo Meška 
(A. Vanagaitis)
O, Jūs Kriaučiai

Ant. Vanagaitis ir M. Žemaitė 
(A. Vanagaitis) 
Girtuoklio Daina

16041F Mes be Vilniaus Nenu
rimsim
Girtuoklio daina

16133F Žideli-Judeli, Polka 
F. Stankūnas 

Kariška Polka
16112F Magdės Polka

Medžiotojo Valcas
26022 -Sveikas Jėzau Gimusis 

Linksmų Giesmę Mes už
trauksim

Brooklyno Mišras Kvartetas
26023 Gul Šiandienų 

Atsiskubino Betliejun
Brooklyno Mišras Kvartetas.

16145F Pragėriau Žirgelį 
A. (Vanagaitis 
Eisim Laukan 
A. Vanagaitis

16141F Gul Šiandieną
Sveikas Jėzau Mažiau
sias ‘1

16146F Šalčiai ir Merginos
Ilinksmas Amerikietis

16142F Paprieniokų Polka 
Prano Polka

16144F Mergyte Jaunoji 
Motušaitė Miela

16136F Piršlybos Amerikoj
Neišpildomas Prašymas

16137F Žalia Girelė
Lik su Dievu Panitėlia

16139F Gi, Skauda, Skauda M 
Aš Žirgeli Balnosiu

16143F Petro Polka 
i Vestuvių 

26070 Dzūkų Kraštas
Kudlis su Kanklėmis

26087 Bernužėli, Nevesk Pačios 
Sibiro Tremtinys

26073 Saulelė Raudona 
Aš Bijau Pasakyt

O
“Viekatalikišku laikraščiu, 

nvbė” nenori nutraukti ry

šių su Tamstomis — nori nuo

lat Tamstas lankyti iš gim

tojo krašto, iš Lietuvos.

1 Dėkodami už širdingumų it

Generalis chirurgas tų įs- , - , ,
° i 1 nialonų prielankumų

importuotas papūgas, kurių 

daugelis serga taip vadinama 

“Psittacbosis” liga, kas yra 

artima plaučių ligai arba'šil

tinei.

pta mūsų tautos kūrėja, jauno-!pėjinių atliko, kada Marylan- į
visiems

M

ji mergelė vis dažniau ir daž

niau prie tos sielos aukuro 

užsnūsta... Nelaimė.. Ugnelė 

užgęsta. Baisi tamsa tada pa- 

plysta... Ir tie tamsybės šešė

liai ris labiau ir labiau mūs 

tėvynę pančioja.

Malonios tėvynės dainos vi

sų mūsų gyveninių, nuo lop

šio, ligi karstui, ant savo pui

kaus , aukuro iškloja.

Lietuva — dainų šalis. Nors

Įima pažinti senovės lietuvių 

būdų, jų dvasių ir papročius. 

Jos dažnai skamba taip liūd

nai, taip galingai, kaip pats 

lietuvio gyvenimas; mat, lėtų 

lėtą mūsų brolį amžinai var

gas slegia. Jis vis susimąstęs 

dainų niūniuoja, į jų savo šir

Liaudies dainose yra ap- dies skausmų lieja. Ar brolis 

dainuojama sodiečio var-! laukelį aria ar kariauna, ar

gai ir džiaugsmai. Daina už

slopina vargus, lengvina dar-

s tinku baudžiavos jungų ne

ša — jis vis dainos sparnais

bus, kariautojui priduoda vii- dangaus mėlynėse skrieja. Ar

ties ir dausos, svetimoje šaly

je esančiam ilgesio dienas 

trumpina. Jei esi linksmas — 

dainelė tave žavi, jei nuliūdęs, 

tai ji suramina, jei tave var- 

.gas slegia, jinai tau paguodos 

•rankų tiesia, aiškų vilties 

-spindulėlį širdin skleidžia, 

drąsių mintį sieloj audžia.

Mūsų liaudies dainos, tai į 

poezijos perlas, tyriausias vei- rpaį V(-,j 

drodis, kuriame atsispindi vi

sas tautos gyvenimas. Mūsų 

senovės dainose glūdi grožis,

rūtų darželį sesutė ravi, dabi

na, ar linelius rauna, drobelės 

audžia ar bernelio laukia ar 
į marteles rengias vis iš jos 

jaunos krūtinės skamba dai

na. Ji dainuoja:

Oi rūta, rūta,

Rūtelė žalioji,

Kodėl ne žaliuoji 

Žiemų, vasarėlę

Sėjau rūtų, sėjau metų, 

Sėjau lelijėlę —

Sėjau savo jaunas dienas,

do gubernatorius kreipės į sa- i 

komų šalies sveikumo biurui 

prašydamas pasiųsti savus j 
gydytojus į Baltimore ir An- i 
napolis, kur keletas asmenų 

pavojingai serga ta liga.

Generalis chirurgas pareiš

kia, jog: jis nepramatųs tame 

pavojaus, ^kadangi ta liga 

pereina tik nuo papūgų į žmo

nes, gi žmonės kiti nuo kitų

i
negalį užsikrėsti. Bet jis įs-

taip malonios mūųų pranokėju įpėja, ka<f žmonės papūgų ir

. x • • ‘ /_ y - ‘ •_____________.M-T .-....i. -y 1- xdainos, taip jos gražios ir ža

vėtinos, tačiau juo tolyn, juo 

labiau vis nyksta, gęsta ir am

žių bedugnėn ritas viena pas

kui kitų. Laikui bėgant, jau

nimo meilė savosioms dainoms 

atvėso. Jis pradėjo raminti sa

vo sielų naujomis, savo dva-

jų narvų iTet visako šalintusi.

Iš Vokietijos apturima ži

nių, kad ir tenai kai-kur žmo

nės susirgę nuo papūgų. Il

gus metus’ta liga Europoj ne

buvo žinoma, tik šįmet netikė

tai iškilusi. Kas blogiausia, 

kad ši liga -perdėm neištirta.

LIETUVIO VALANDA

KAS KEBftDIENI
C

Iš Stoties
1MCFL 4>7O Kilocykles

Nuo 1 iki 2 po pietų

Iš Stoties
WHFC 1420 Kilocykles

Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite 

Žinos Programus Rengia

tai t. bumu t
3417-21 So. Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705 . .

PILNAS EGZAMINAS 
15.00 TIKTAI 15.00
SPECIALISTAS

Taigi nenusiminkit, bet eikit 
paa tikrų specialistų, ne pas kolų 
nepatyrei).. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
Jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pUno lfiessaml- 
n&vlmo. Jųa sutaupysit laikų lr 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, sn- 
radymul žmogaus kenksmingumų.

Mano Radio — Scope — Raggt 
X-Ray floentgeno Aparatas lr vi
siškas bakteriologt&kaa egsamlna- 
▼lmas kraujo atidengs man Jūsų 
tikras negeroves, lr jeigu ai pa-

lr gyvumas sufffys jums taip kaip 
buvo, pirmiau. Jeigu kenčiat nno 
ligų skilvio, žarnų. Inkstų, odos, 
kraujo, nervų, Mrdlea reumatls- 
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kių užalsan ėjusių. Iškerėjusių, 
chroniškų ligų, kuri nepasidavė 
net gabiam Šeimynos gydytojui, 
neatldėlloklt neatėie pas mano.

DB. J. E. ZAREMBA
BPECIALI8TA3 

Inėjimas Rūmas ISIS
SS W. JACKSON BOULEVARD 

Arti 8tate Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo lt ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nno B Iki T

Nedėliomis nno lt ryto Iki 1 
1 po pietų.
*•

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

vrith

Alt drnuitia—35a ud 65c Įsra ud (nb-«. 
Chiidrea'c Mucterole (milder fono)35c. 

Better than a Mustard Plaster

Feen-amint
The ;Laxative

Mėgsta jį visi 

Skanus kramtimui 

mint, taip kaip guma.
-poezija. Iš jų aiškiausiai ga- • Kaip žalių rūtelę.

Radio, 9 tūbų, 
3 screcn grid

•J tūbos, -Dynamic 
spcakeris, kaina 
su tūbomis, su 
kabinetu, su vi
skuo

$99

ua

Naujas grojiklis pianas, kai-

$195

Portable, panešamas fonogra

fus, vertės $15, tiktai

$6.95uz

(tik vienas dcl kiekvieno kos- 

tumerio). Galima groti visus 

tuos naujus rekordus, kiniuos 

girdite per radio.
I.h-tuvlški Ratilo Programai ,|s r W. C. F. I,. kiekvienų ncdėldtcnf nuo 
1 Iki 2 po pietų. Per WIIF(' kas ketvergi), iruo 7 Iki s vai. va karto

duodami lėšomis Jos. F. Ikulrlko korporacijos

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

’ Tel. Boulevard 4705
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Lietuvos Šfittfls!
1930 metais sukanka lygiai 

500 meti}, kai Lietuva neteko 
D. L. K. Vytauto DidSfiojo. 
Neteko Didvyrio, kurio kūry
biškoji išmintis švyturiavo vi
sam pasauliui, kurio skaisti 
aureolė tebespindi ir šian
dien.

Praslinko penki amžiai, nu
bluko istorijos lapai, maža 
teliko Vytauto Didžiojo dy- 
vinos galybės gyvųjų nevys
tančių žymių, — bet skambūs 
padavimai apie Didžiojo Lie
tuvos Valdovo genijų, apie Jo 
milžiniškų Vais.-Liet. nuo Bal
tijos iki Juodųjų jūrų — te- 
bežaibuoja ir šiandienų. Vy
tautas Didysai buvo, yra ir 
bus aukščiausios išminties gini 
bolis. Jo genialaus valdymo 
paslaptys nenuvys per am
žius. Jo garbė ir šlovė ne
nustos gaivinusi pasigėrėjimo 
jausmus visose kultūringose 
tautose. Todėl, kad Vytautas 
Didysai buVo netik galingos 
Lietuvos Valdovas, bet ir vi
sos žmonijos slaugintojas bei 
kosiiiiškosios kultūros ir ci
vilizacijos pranašas.

Suprantama tad, kodėl Vy
tauto Didžiojo iškilmingoms 
sukaktuvėms besiruošdama su 
bruzdo visa Lietuva, kodėl 
taip pat sujudo ir išblaškyti 
po platųjį pasauli mūsų tė- 
vynainiai; kurių tarpe di
džiausio aktualumo parodė 
lietuviai — amerikiečiai, — 
tie gerieji mūsų kompatriotai 
ir draugai, tie nuolatiniai 
Lietuvos rėmėjai tiek dlžiaug- 
smo, tiek liūdesio valandomis. 
Juk Didvyrių dievinimo kuk
tas yra Įprastas visoms tau
toms, visai žmonijai. Juk jis, 
tas kultas, tik ir gaivina žmo
nijos kultūrinį brendimų.

O kadi konsoliduotų tų pat
riotiškų judėjimų Lietuvos 
laikinojoj sostinėj susitvėrė 
net specialus organas — Vy
riausias Vytauto Didžiojo iš
kilmingoms sukaktuvėms ruo
šti Komitetas. Gi provincija 
nusisagstė pagelbiniaig komi
tetais — ir taip, kad šiuo me
tu nebeliko nė vieno kampe
lio, kur nebūtų ruošiamasi be
siartinančiai Tautos didžiulei 
šventei.

sieninių

stabilizuotųsi visas Vytauto 
genijaus didingumas, kad iš 
kraujo ir pelenų atgimusios 
Lietuvos dirvonai išdaigintų 
viliojančius į garbingų ateitį 
švyturius, kad mūsų šalis ap
sikaišytų Vytauto vardų gar
binančiais židiniais — mušė
jais, mokslo įstaigomis, gran
dioziniu Vytautui Didžiajam!

kalendo- Ir iš tikrųjų, net nekalali- 1 Tel- Mldway 8111.rių, gunia&fas ir pažįstamiems, kai, teisybės verčiami, pripa-• DR. R. G. CUPLER
X “Draugo” agentas p. J. žino, kad Bažnyčia rūpinusi

Mockus ir užpustytais ke- visais žrtionių luomais, o y pū
liais “Draugų” visiems kas
dien į laiku pristato. Vargiai 
berastum kitų tokį pasišven
tusį spaudai žmogų.

tingai tais, kurio vargstu.
Popiežius Leonas XIII.

i l'.VUU. -.I.ĮI1. .1 ■. -

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
‘ Oakley Avenue lr 24-ta* Street 

Telef. Canal 1711-0241 
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllal* 

Ir Ketvergais vakare

A

KHf A 4YDAMŠ PUIKI 
PROGA

PRANEŠIMAS

OR. M. T. STRflCOt
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (bu Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskjo-Rakščio aptle- 

<i r *. i k**6) p0 n* 24ti West Marąuettė Rd.International Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.

Ofiso Tel. Vlrginia 0036
Rezidencijos: Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 1121

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos* * iki 12. 1 Iki » 

dieną, lr 4:20 iki V: IV vakarė

4608 S. ASHLAND AVĖ. 
Netoli 44th Street Chieago. UL

Jei tikėti
paminklu ete. — Ir, pagaliau, News Servieė” pranešimui iš , p*^^t toj

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
2 iki 4 ir 6 iki 8 v. v.

pačioj vietoj: į Nedėliomis -nuo 10 iki 12 ryto
kad ansikaišiusi Lietuva vei- Madrido sausio 3 d., tai Ru-14801 s<>- Ashland Avė. valandos: nuo - Namų ofisas 3413 Frankim Bivd upoin-tuoiu.-,! msuit* vvi . . . ’ v 6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 I Vai.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.
kiau grųžintų sau pagrobtų S1.jos, Lenkijos ir Lietuvos zy-
Vilnių.

Bet kad visa tai įgyvendin- 
’ tiuli, — reikia lėšų, lėšų ir 
lėšų. O šias lėšas sukrauti — 
pačios visuomenės šventa pa
reiga.

Tad lai nepasilieka nė vie
no abejingi Lietuvoj sūnaus 
šiems kiinieihš tikslams. Au
kokime visi — iki vienoj ne
žiūrint nei tautybės, nei tiky
bos, nei politinio nusistaty
mo. Pramonninkai, pirkliai ir* 
ūkininkai nuo savo pelno, — 
o karininkai, valdininkai, lais 
vųjų profesijų žmonės, amati
ninkai, darbininkai ir kiti nuo 
savo algų ir uždarbių — vi
si skirkime bent per metus 
tam tikrų nuošimtį Vytauto 
Didžiojo Forido Komitetui, 

(iris.)'

Vytauto Didžioj Frirtdb įtom. 
Garbės Blrmiiiittkas.

(j**)' ,
flafe kttt. r.

VVriUtUdbjb VytttMtfo' Didžiojo
Iškilmių Kdm. Pirmininkas.
(pas.)

Anastazija Rimšienė,
Vytauto Didžiojo Fondo Kom.

Pirmininkas. 
Red. prierašas. — Ir ame

rikiečiai ruošiasi Vytaūto Di
džiojo jubiliejų paminėti-. Va
karinėse Valstybėse daromi 
tai iškilmei ruošti planai, ku
rie būs priimti busimoj liet. 
kat. konferencijoj, vasario 23 
d. Toj konferencijoj ir tinka
mas komitetas bus suorgani
zuotas.

Įdėję šį atsišaukimų, turi
me pastebėti, kad Lietuvoje 
yra sudarytas ir Vyskupų ko
mitetas Vytauto .jubiliėjui pa
minėti. Šis komitetas rūpina
si bažnytinių pareigi} suruo
šimu ir rinkiniu medžiagos iš

Vadinasi, belieka tik, kalt Vytauto padarytų nuopelnų 
iškilmių metais atgimtų ir’Bažnyčiai.

danis švinta nauja proga ras
ti sau atatinkamų- gyvenimui 
vietų.

Sakoma; Ispanijos valdžia 
pasirengus paskelbti viso pa
saulio 'žydams kvietimų, kad 
jie vyktų į Ispanijų, kur jie 
pkgėidanjjartii ir k«¥ jie a t 
ras sau tinkamų gyvenimui 
vietų ir sųlygų.

Ispanijos valdžia’, sakoma, 
labiausiai pageidaujanti Ru
sijos ir Lenkijos žydų. Gi mes 
pridėsime, kad Ispanijai bu
tų atatinkami ir Lietuvos žy
dai.

Kam Ispanijai reikalingi 
žydai? .Sakoma, šalies preky
bos padidinimui. Ispanai yra 
nuomonės, kad kaip Rusija, 
taip Lenkija žydų nfebrangiria. 
Bet jei žydai tris šalis kokiu 
nors būdu staiga apleistų, jos 
greitai pasijustų turinčios di
delius nttostbliUš vidujinėj pre 
kyboj.

Ligi 1492 ritėtų Ispanijoj 
btivO žydų galybės. Tais įlie
tais karaliaus Ferdinando pa
rėdymu jiems liepta ~ apleista 
Ispanijų. Didžiuma žydų per
sikėlė į rytinę Eulopų. Kai- 
kufife išvaryti žydai Ispanijoj 
buvo gyvenę pradėjus trečiuo-1 
ju šimtmečiu. Jie buvo pavel- Į 
dėję ispanų kalbų ir įpročius.? 
V adiribši ‘ ‘ sesapardio ’ ’ žy- j 
dais. Pirm dešimties metų, ty. 
po didžiojo karo, Ispanijos 
valdžia paskelbė kvietinių tų 
žydų gentskartėriis gryžti į Iš
peni jų. Bet nyki dalis jų at
siliepė ir gryžo. Tad dabar 
Ispanijos valdžia galvoja pa
skelbti viso pasaulio žydams 
kvietimų. Kuriems žydams kur 
blogai gyveriasij tie turės pro
gos vykti į Ispanijų.
‘ Keista tai Ispanijos val
džia.

6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6041 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1920. Nedėtomis tik pagal su
tari}.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. lt. BARTON

Ofise Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUSKA
. OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. VVeetern Aventiė 

TeL Prospect 1022 
Realdencija 2359 So. Leavltt 8t 

Tel. Canal 222*
Valandos: 2-4 po pietą lr 7-t ▼. v.

NedelloJ pagal susitarimą 
=========

Ofiso rifl. vietory liti (
Ot lr Ūsą Tel. Hemlock 2274

DR. J. P. POŠKA
1128 8. HALSTED STREET 
Antra* ofisas Ir Recldenotja 

6504 S. ARTESIAN AVK.
Ofiso Vai. Nuo 2-12 rytais: auo 7-1 
vak. Antro Of. Val.: Noo 8-6 po 
piet: Utarn. lr Subat. Nuo 8-4 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

TeL Canal 6764 Republio >462

A. RAŠIUS

NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.
Gydytojas ir Chirurgas .

6658 SO. HALSTED STREET |
Vafcf 2-4 ir 7-9 vai. vakare lValandds: Pr,e5 p‘etlls Pa*al sutarli

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

ADVOKATAI Tel. Hemlock 8151

LIETUVIAI AMERIKOJE 
CICERO, IU.

Radio Stoties AJJ.
X Gruodžio 31 d. įvyko 

Naujų Metų sulauktuvių va
karas, parapijos svetainėje, 
kurį rengė parapijos komite
tas.

Rodos, tų vakarų turėjo bū
ti kupina svetainė. Bet išėjo 
kitaip: jaunimo visai mažai 
tentsilankė, o ir senesni taip
gi patingėjo ateiti į svetainę.

Muzika buvo labai gera. 
Jaunimas būtų galėjęs gražiui 
pasilinksminti. Bet jis buvo 
išvažinėjęs kitur. Tat ir pelno 
Vakaras mažai parapijai davė.

X Sausio 5 ir 6 dd. vakare 
Aė. Antrino parapijos svetai
nėj p. J. K. Milius rodė ci’cfe- 
riečiams visų lietuvų juda

muose paVeikslriOse. Ciceriė- 
elai per ūbu vakaru skaitlin
gai atsilankė. Visiems patar
tina paveikslus pamatyti.

X Dabar Cicerojė eina ka
lėdojimas. Praeitų savaitę ka
lėdojo vikaras kun. M. Švari is 
drauge su varg. Mond'eika ir 
zakr. p. Mockaičiu. Sausio 8 
d. rakate aplankė ir radio sto
tį. Šių savaitę eis kalėdodamas 
kitas vikaras kun. J. Gaspa- 
raitis.

X Kat. Fcderacijbs 12 sky
rius rengia vakarų 16 d. va
sario Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktuvėms paminė
ti. Vakaras bus Šv. Antarto 
parapijos svetainėje.

X P. A. Bemadišius, kuris 
užlaiko didžiUnsį iLnglių “yar- 
dų” ant 16 ir 49 Court', šįmet 
daugiausia pasiuntė į Lietuvų'

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Rooon 1701 
Tel. Randolpk 0331-0332 Vai. 9-6 

. Vakarais
*241 SO. HALSTED STREET 

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

Pėtnyčios
.. . . J  

JOHN B. BORDEN

.MU fi.
Nuo reuriiatižm'o ir šalčio
Kas yra tas T. A. D ?
T. A. D. yra liuosuojrintis, 

Valantis ir taisantis vidurius 
vaistas, T. A. I). tukstaričiui 
žmonių vartoja, o milionai 
'dar rifcžirio.

Jeigu arti nėra galimu gau
ti, tai kreipkitės po num.

5221 So. Halsted* Street

Chicago, III.

Tel. Boulevard 6631

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

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

v, v. Nedėlioj susitarus.

A. L. DA VIDŪNIS, M. D.
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107

Ofiso Tel. Vietory <292
Realdencijos Tel. Drocel *121

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas

Specialistą* Moteriškų, Vyriškų
Valkų Ir visų chroniškų Ilgų

Ofisą* 2102 So. Halstel St. Chicago 
arti llrit Street

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

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OB8TETRIKAS

Gydo stalgia* lr chroniška*' liga* 
vytų, moterų lr valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nno 
pietų iki 8 vaJL vakaro.

Nedėliomia ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22rid STREET 
CHICAGO

Tel. Lafayette S 7 S*

OFISAI:
1446 Š. 49 Ct. 2924 vVa*Wngton
10-12, 2-4, 7-9 12-2; 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kėdelė 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas ir Chirurgas

Dfc A. J. M
ital.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė. 
> Nedėlioję pagal sutarti

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus 08. S. DIEZU

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
X — Spinduliai

Ofisas 2201 Weat ttnd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel Canal <221 

i Rezidencija: 6640 SO. Maplevkood
Avenue Tel. Republio 7868
Valandos 1 — 8 4k 7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: lt — 12 ryto

Phone Armitagc 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartį

Vai.(John Bagdziiinas Borden)

ADVOKATAS nuo
LOS W. Adams St. Rm. 2117

Telepboae Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

i.

Telepboae Roosevelt *0*0 
le: 8 IU • ryte Tel. Repnb. 9600

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
6 iki 8 vai. vak. apart 

šventadienio ir ketvirtadienio 
===================
O PTEMITRIST Al

JOTN KDGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 VPekt 22rid Street
Arti Leavitt Street 

Telefoną# Canal 2552
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va 
tore. Sereddttis ir Pėtnyčio
mis nuo 9 ild 6. 
================

JOSEPH J. 6RISH
(Juozas J. (Jrišius)

ADVOKATAS

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

RESIDENCIJA: 
6515 So. RočkWell Street 

Telef. Uepublic 9723

Tol. Vietory 6272

DR, & SERHER
LIBTUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė 

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

2-ras Ofisas 4191 Archer are. 
Tel. Lafayette 5220

Tel. Lafayette 3315

DR. K. NURKAITIS
Examinuoju akis lr prirenku akinius

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

Ofiso lr Ros. Tel. Boulerard 6*12

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po 
pietų lr 6 iki 8 vai. vakare 

Res. 8201 8. WALLACE STREET

DR. VAITUSH, 0. D.
DENTISTAI

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

BH. R. 2. ZAIATOAIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 So. Artesiah Avė. 

Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 
6 iki 8:30 vakare

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avena* 
Ant Zaleskio Aptiekos

J. P. WAITCHUS
Advokatas.

52 East 107th Street
Kampa* Michigan Avė.

Tel. PUllmkn 5950 ir 6877 

Miesto Ofise Pagal Sutartį:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 lr 935 
Tel. Franklin 4177 

“===±=====i=====
Teltfphonė Central 6924

P, W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

124 North La8all* Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Orio •:>• Iki 5 vai. vak. 
ocal Office: 1900 So. Union Ava

TeL Roosevelt 271*
▼ai. nuo c Iki • vai. vak.

f, P, BRADCHULIS
Attorncy & Counsclor at Law 

ADVOKATAS 
3112 South Halsted Street 

Tel. Vietory 2394

Chicago, III. ’

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą kuri* 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractua 
Atitaisau trumpą regyste lr tolimą 
regystp.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos valkučiama

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampa* Leavltt St.)

Valandos* Nuo B Iki 12 'ryto 
nuo 1 Iki * vakare

DR. CHARLES m
Perkėlė eavo ofisų po nuodeliu

4729 S. Ashland Avc.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų U*ų 
Vhl. r ryto nuo i*—12 nuo 2—4 po

pietų: 7—f: *• vakar* 
Nedėliomia 1* iki l* 

TELEFONAS MlDVTAY 8rt¥

Tėl. Boulevard 14*1

DR. A. J. GUSSEH
LIETUVIS DENTISTAS

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

Ciceroj 4847 W. Mth Street
Panedėly, Seredoj, Pėtnyčioj 
Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

DU. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgą* lr AkuBerle

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 f p. pu 

7—y vakare

25 MĖTĮ) PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETSISTAS

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

M. »EIZ»JH
n buaijoa

Gerai lietuviam* žinoma* por tl 
metu* kaipo patyrę* gydytojai, ohl- 
rurgaa lr akušeri*.

Gydo staigia* lr chroniška* 11- 
gasvyi'ų, Oioterų Ir valkų' įtaiki nau
jausiu* metodus X-Ray lr kitokiai 
elektra* pristatau*.

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan StreOt

1025 WEST 18 STREET

Z
Boulevard 7689 

R«

DR. A. P. KAZLAUSKU
VALANDOS: Nuo lt — 12 platų ll 
nuo 6 iki 7:>4 vui. vakare.

Hemlock 7621 Tel. ofiso Canal 811* ReŠ. 80. Okon 
2288, arba Randolph 6844.

. .. T-įg —šį-ą.

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenud 
Vai.: Nuo 4 ryto Iki t vakaro

tkspertaa tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg.. kamp. 12 8t 2 aukšta* 

Paatebėklt mano Iškaba*
Valandos nno »:W ryte IMS 8:2P Via 
Itero. Steodbml* nuo V:« Ik) 1*

ryte. Nedėliomia nėra skirtų 
valandų. Room S.
PkoM Oaaal 2>8I

Phono Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DENTiaTN 

X-Ray
8117 8. CICERO. AV. CICERO. ILL. 
Valandos: 4-18 A. M. 2-4. 7-4 P. M. 

Trečiadjona pagal sutarkna

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgą* 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 09&4
Rectdencljo* TeL Pla**

VALA1#DO8:
Nuo 10 Iki 11 dieną.
Nuo 2 iki • po niotų,
Nuo 7 Iki 4 vakare.
Nedėl. nuo 10 Iki 18 d)ea«.
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GRABORIAI: CHICAGOJE
S. D. LACHAWICZ WEST SIDE ŽINIOS.

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laidotu

vėse kuopigiausia. Ilel 
kale meldžiu atsiSauk- 
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 
Arba 2516

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Simpatiškas — 

Mandagus —

Geresnis ir Piges

nis nž kitų patar

navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDftJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermjtage Avė.

Tel. Yards 1741 Ii 1742
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero T794

SKYRIUS
1201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

X Altorių Puošimo Drau

gijos komisija iš klebono, A. 

Krotkaitės, S. Balčiūnienės, 

Mažonienės ir M. Petrauskie

nės 10 sausio turėjo Balčiūnų 

namuose posėdi, kuriame nus

tatė valdybos kandidatų se

kančių eilę: pirmininkė — V. 

Butkienė, vice-pirm. — A. 

Krotkaitė, sekr. — S. Mikšai- 

tė, ižd<. — J. Šaulienė, fin. 

rast. — S. Straukas ir maršai 

ka B. Urbanavičius.

X .Sausio 10 d. mirė virš 

metų sirgusi a. a. Veronika 

Žvirgtždienė, Ant jos karsto 

Kunrckių šeimyna sudėjo kai- 

■po dvasinį bukietų dviejų šv. 

Mišių Aušros Vartų bažnyčio

je užsakytų liudijimų.

X Aušros Vartų parapijos 

komitetų priešmetinis susirin

kimas bus 14 sausio parapijos 

mokykloje. Visi k-to nariai 

malonės dalyvauti.

J, F. RADZIUS
.riOIACSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

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

OPJSAfl
448 West 18 St. 
Tel. Cinai 0174 
SKYRIUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4018

IŠ LITHUANIAN AMERI
CAN POLITICAL CLUB 

OF THE NORTH 
WEST SIDE.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
i.

GRABORIUS
U asų patarnavimas 

rMuomat sųilnlngaa Ir 
nebrangus, nes neturt
ine Išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Auhnrn Avenne

North Side. — Lietuvių po

litikos klubo susirinkimas bu

vo 6 d., sausio, parapijos sve

tainėj, pirm. J. Jankui.

Perskaičius nutarimus perei

to susirinkimo, kas liko vien

balsiai priimta, sekė rapor

tai.

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

I. J. Z o L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VBDftJAS

1650 We»t 46th Street

Kampas 4(tn Ir Paulina Sta.
Tel. Blvd. 5102

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manės. patarnausiu simpatiB- 
kal, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišku 
patarnavimą.
Patarnavimai 

visose Chica 
goa dalyse Ir 
prlemlesčuose 
Grabai pigiai

net už >26. 
OFISAS

1988 South 
Halsted St.

Vlctory 4088- 
8t

BUTKUS
CNDERTAKING CO.
P. B. Hadley IAc.

Koplyčia Dykai
riO West 18th Street

Canal 8161

4424 So. RocksveU 8t 
Virginia 1284

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas
4603 te. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

Egzekutyvis komitetas pra

nešė apie busimų balių, kuris 

įvyks sausio 19 d., parapijos 

svetainėj. Bet apie politikų 

nieko nepranešė.

M. Andruškevičius raporta

vo iš politikos lauko. Paaiški

no, kad demokratai dabar ge

rai sustiprėję. Čia reikia pa
žymėti, kad M. Andruškevi

čius nėra išrinktas iš klubo 

apie politikų raportuoti, bet 

Jis rūpinasi tais dalykais.

Toliau sekė raportas* iš me

tinio klubo knygų peržiūrėji

mo, kurį išdavė J. Perkelis. 

Pasirodė, klubas gerai gyvuo

ja.

Duota įnešimas, kad laike 

balio būtų priimami nariai 

dykai: užsimokėję už 6 mėne

sius mėnesines duokles ir tam 

pa pilnais nariais. Tat visi 

lietuviai kviečiami atsilanky

ti į balių ir įsirašyti į klubų. 

Daugiau tokių progų, gal, ne

bus.

V. Stroga pastebėjo, kad 

klubas kreiptų daugiau do

mės į kolonijos švarumų, pav. 

elės nevalomos, pelenų visur 

i pilna ir kitų nešvarumų dau- 

Igybė. Reikėtų klubui apie tai 

daugiau rūpintis.

Buvo paklausta apie Kalė

dų “beskes”, kurias wardos 

organizacija dalino neturtin

giem žmonėm. Egzekutyvis ko 

mitetas pranešė, kad nieko 

tam dalyke nedirbo, nes nesi- 

l rado tokių žmonių, kuriem 

i būtų buvę reikalinga dova

nos. Bet pasirodė, kad buvo 

ir yra, tik komitetus pralei

do progų, ir nenorėdamds lab

daringo darbo veltui dirbti, 

ųieko nedirbo.

Pakelta klausimas, kad 

egzekutyvis komitetas daž

niau lankytus į “ Etkvodėar” 

(? Red.) politikierių susirin

kimų ir parneštų klubui ra

portus. Tada vienas ir antras 

'iš egzekutyvo pradėjo kalbė

ti apie dalykus, kurie jau se

nai pamiršti.

Iššaukta komisija, kuri bu

vo išrinkta pagaminti klubui 

įstatus. A. Bacevičius pers

kaitė. Vieni paragrafai buvo 

priimti, o kiti reikėjo taisyti. 

Čia bus galima keletu pami

nėti paragr. Pav., prigulėda

mas klube jei vaikinas ar 

mergina susižieduoja, tai gau

nu dovanų $5. O jei narys 

miršta, tai klubas perka gėlių 

vainikų' nepigesnį kaip $10 

ir nebrangesni kaip $15. Taip 

gi klubas patarnauja savo na

riam gavime pilietybės popie- 

rų ir užlaiko savo ofisų. Ku

rie nariai nori pirmas arba 

antras poperas išsiimti, turi 

pilnų tiesų kreiptis į klubo 

valdybų ir gauti patarnavimų, 

įdvkai, o ne nariai turės mokė

ti tiek, kiek bus reikalaujama.

Taigi gera proga visiems 

lietuviams, vyrams ir mote

rims,

čiams, priklausyti prie minė

to klubo, nes tik organizuotai 

galima darbų nudirbti.

P. K. P.

KVIEČIAME.

Lietuvius katalikus, abiejų 

lyčių, nežiūrint amžiaus, my

linčius dainos menų įsirašyti 

į L. V. Chic. Apskr. “Dainos” 

chorų, kuris savo painokas 

laiko kas penktadienio vaka

rų, Malk AVbite parko salė

je, 29 ir S. Halsted St., 8 vai.

Valdyba.

REDAKCIJOS ATSAKYMAS

John St. LPKS. — Ačiū už

... v. . ... siuntinėjamas mums žinias ir kariuomenės
piliečiams ir nepilie- .. , .,
r . ... 'eilutes. Gaila, kad prisiųsto-

LIETUVOJE. — Bažnyčia 

Slabadoje, Kauno priemiesty, 

rimtai manoma statyti. Kun. 

J. Dagilis yra paskirtas rū

pintis statomai bažnyčiai že
mės išgauti. Kun. .1. Dagilis 

tuo reikalu yra jau padaręs 

rimtų žygių. Tikisi gauti apie i 

2 ha žemės bažnyčios reika

lams, be to, dar žemės dar

žams būsimam prie tos bažny 

čios klebonui. Slabados gy

ventojai bažnyčios statymui 

labai pritaria.

Amnestija. Girdėti, kad 

šventės proga

bus padaryta amnestija. Am

nestija palies ir karo komen- 

datų administratyviniii būdu 

baustuosius.

Vyšnios žydi. Kretkampio 

kurorte pas gyv. Smilgevičių 

dėl šilto oro pražydo vyšnios, 

kurios dėl šaltos žiemos va

sarų buvo suvargusios. Bet iš 

to žydėjimo tur būt vaisių ne

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7 532

J. Lulevičius 
GRABORIUS IR 
BAliSAMl'OTOJA*
Pstarnnuju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Modemiš
ka kop:yčia veltui.
3103 S. Hnlrted
SL Chicago, UL

Tel. Vlctory 1118 i|

A. "|" A.

VERONIKA ŽVIRŽDINIENE
(Po tėvais Račeikaitė)

Mirė Hausio 10 d., 1930 m., 6:15 vai. ryte, 53 metų amžiaus.
Kilo iš Telšių apskričio, Alsėdžių miestelio.

Paliko dideliame nuliūdime gimines, pažįstamus ir drau
gus, o Lietuvoj seserį ir gimines.

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

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

Nubudę: Giminės ir Draugai.
Laidotuvėms patarnauja graborius Mažeika Telefonas 

Yards 1138.

VAKARAS.

North Gide. šv. Kazimie 

ro Brolių ir Seserų d r-jos va

karas ir koncertas Įvyko 5 d. 

sausio, parapijos svetainėj.

nūs eilutėmis negalėsime pa 

sinaudoti, nes jos parašytos 

nesilaikant taisyklių. Prašome 

ir toliau “Draugui” bendra

darbiauti.

VISI DABAR ŽINO, KAD
‘VIENYBE’ pigiausias

katalikų savaitraštis.

‘ ‘ VI ENYBĖ ’ ’ spausdinama

paveiksluota; “Vienybėje”

Vakarų vedė p. Andruškevi- 

čienė. Programoj dalyvavo J.
Daugirdas,

čiutė, p-lė Sinkevičiūtė, p-lė.^ab 1,111 s U žymesniųjų žmo- 

Nausėdaitė. ' |niV fotografijos, jų gyvenimo

J aprašvmai ir jų raštų nuotru-
Kalbėjo draugijos pirm. p.

Kizelevičia, V. Mačekonis, p,

BacevMn, p. And-mškevifia,' biauja 

p. Lukošaitis.

p-lė Andriuškevi-’ bedama mūsų krašto vaizde-

pos.

‘ ‘ VIENYBĖJE ’ ’ bendradar- 

žinomi visuome-

MILDA
TEATRAS

3140 So. Halsted St.

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

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
Vitapbone Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios, 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

ĮVAIRŪS kontraktoriai

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Brldgeport Palntlng 

A Hardware Oo.. dabar perėmė visą 
hlznĮ J savo rankas Ir duos visose 81o 
hlanlo Sakose pirmos klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS
& WALL PAPER

» •
Palntera & Decorators

J. S. Ramanclonis, savininkas
3147 So. Halsted Street

TeL Vlctory 7281

nės veikėjai ir rašytojai; ša

lia jų “Vienybė” duoda pro- 

Nors publikos netaip skait-* gos pasireikšti ir pradedan-' 

lingai buvo, bet visi linksmai tiems mūsų visuomenės dar- 

vakarą praleido?- į bininkanig — jaunimui.

i “VIENYBĖ” būdi Tautos,

Tėvynės, Tikybos sargyboje.

“VIENYBĖ” lanko skaity

tojus jau 20 su viršum metų; 

lankys ji ir toliau, riipindama-

t/ . . . v ' Porcellnls laikrodis kuris užtrauk-4’ • SI mūsų salies geroves reika- ,as eina 8 dienas. Guarantuotas. La-
Visiems, ypač jaunimui pa- lajs * jbal puikus dėl papuošimo. Tik >2.98

tartina įsirašytai šių draugijų. į

Pa«kui sekė šokiai.

Ši draugija..}^ viena geni

jų, kokios pas mus gyvuoja. 

Turi trijų skyrių pašelpų.J 

Mėnesiniai mokesčiai sulig 

skyrių.

Gaišti nėra ko!

Ateity bus laiiųingi. Įstojimas ( Metas užsisakyti “Vienybę” 

jauniems dykai.
Draugijos narys.

Taipgi užlaikome naujausios ma
dos elektrikinius laikrodžius. >12.00
varčios tik ..................................

I ____________

PRANEŠIMAI.
Brighton Park. — šv. Pran 

ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 2; 

. skyriaus susirinkimas įvyks j 
I saugia 14 d., 1930 m., 7:30 

vai. vakare, Nekalto Pras 

Šv. parapijos

kamb.

1930 metams. j jąestor Johnson's visiems gerai žl-
“ VIENYBĖS” kaina: me-hon1‘ ice skaital visokių sizų tik-

' tai ...................................................... $’»-»8
tams Amerikoje 60 centų' ---------------------

» 4 v m Ateikite arba Telefonuokite Lafa-
iAiner. Adresas: vienybes :yette 4689. rristatom visur,
j Administracija, Kaunas, Mic-1

kevičiaus g. 21 nr. ,

Visi rėmėjai ir rėmėjos ma

lonėkite dalyvauti susirinki- 

nes yra daug svarbiųme

reikalų svarstymui.

Valdyba.

LIETUVIŲ VALANDA.

BALABAN & KATZ 
TEATRAI

Cbicagos Teatre dabar «ro- 

P. domas paveikslas “Navy Blu-

mokyklos es. ” Tai yra komedija, kur 

{dalyvauja artistas Daines. 

Didesnė veikimo dalis atsitin 

ka ant karinio laivo.

Roosevelt Teatre eina gar

sus veikalas “The Virginian.”

United Artists eina indomi 

ir smagi Šekspyro komedija 

The Taming of the Shrew”.. •

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

>a98 7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 5526

J. DERINGIS
4414 So. Rockwell St.

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

Del geriausios rųšlea 
Ir patarnavimo. Saukit

GREEN VALI.EY 
PRODUCTS 

Olaella Šviežių klausi
nių. sviesto Ir aurlų.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

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

Dalyvauja Donglas Fairbanks nuos jūsų namo ar loto Taxos 

už 1928 metų kreipkitės pas

A. OLSZEWSKĮ

ir Mary Pickford.

Oriental Teatre eina

Kibitaer”.
MeVicker Teatre rodoma 

komedija “Welcome
Dan<er.”

The

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

Pereitų sekmadienį nuo 1 

iki 2 vai. po pietų iš radio 

stoties WCFL (970 kiloc.) 

vėl teko girdėti lietuvių radio smagi 

programa, kuri savo įvairiu

tariniu darė klausytojams ------------ —1------------=

daug malonumo. Žmogus net j Verti $2,500, viskų parduo- 

ne pastebi, kaip greit ta va- sime ūži $475. Puikiai išrodan- 
landa prabėga. Rekordų repre- tys rakandai 4 kamb., 2 mė- 
dukcijoje teko pastebėti kele-. nėšių senumo, 3 šmotų senoviš 
tų naujų ir labai gerų dalyke- kas rayon parlor setas, 8 tū
lių, kariuos labai malonu bu- bų Fada elektrinis radio, du 
vo išgirsti. Jos. F. Budriko 9x12 Wilton kaurai, 8 šmotai 
radio krautuvė ne tik moka riešuto medžio valgomojo 
programus surengti, bet ir ži- kambario setas, 4 šmotų rie-
no kokia muzika ir dainos šuto medžio miegamojo kam- ] 
didžiumai žmonių patinka, bario setas, 5 šmotų pusryčių 
Ketvergo vakarais nuo 7 iki setas. Tas viskas už $475. Pa- 
8 iš stoties WHFC irgi būna sirupinsim pristatymu. Par- 
labai gera ir graži programa, duosim ir skyrium. 8228 Ma- 
Kiekvienam verta šias pro- ryland avė., 1-mas apt. arti 
gramas išgirsti. Cottage Grove avė. Tel. Ste-

Klausytojas. ‘wart 1875.

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreikoms
Užlaikau visokių 

, lukatnių ir sida-
orlnių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų Ir t. t 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Talefonas HEMLOCK 8889

Tel. Boulevard 0214

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING & HEATING 

Kaipo lietuvis, lietuviams patamau-

4004
ju kuogeriausla 

SO PAULINA STREET

MORTGEČIAI-PASKOLOS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 1 viena dienų. 
Perkame real eatate kontraktus. 

Internatūrai Investment 
Corporation

Kapitalas >500,00099 
1804 80. KEDZIE AVENUB 

Tel. Lafayette 87S3-0710

SKOLINAM 
. PINIGUS
$200 iki $30,000 

ant 1, 2, ir 3 morgičių 6%

J. NAMON 8d CO. 
2418 W. Marųuette Road
Arti Western Avė. 

Telefonas Grovehill 103S

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 
konkrvto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS


