
Katalikai paaaullonya turi kilnų ttl- 
davlnĮ, — |nettt Į Šeimynai Ir | vi
suomenę Krlataui mokslą, atnaujinti 
įmonių dvasią. JSzans Slrdlea viešpa
tavimas milijonų Širdyse — tai musų 
niduotla “Draugas” padls Jums tą 
apaltaiavlmo darbą atlikti. Uit* t, 
skaitykite Ir platinkite “Draugą.” LITHUANIAN DAILY FRIEND

"Draugas" atstovauja organizuotą 
katalikų mlnt|, remia nuošlrdtial ka» 
tallklškas draugijas, sąjungas, para
pijas Ir lietuvių kolonijas. "DraugaT* 
dilauglasl didele katalikų parama IR 
nori. kad toliau pasilaikytų tl* prla- 
tallškl Jausmai 

No. 29£ 36 A C 0 P Y
“Draugas,” 2334 Sa. Oakfey Avenue

CHICAGO, ILLINOIS KETVIRTADIENIS, GRUODŽIO (DEC.) 19 D., 1929 M.
ENTERED AS SECOND-CLASS MATER MARCH 11, llll. AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH J. 1I7S

36 A COPY
Telefonas! Roosevelt 7791

METAI-VOL XIV

BRITANIJOS PARLAMENTE KOVOJA 
MAS ANGLIŲ KASYKLŲ VALSTY- 

BINIMAS
JAPONIJA IŠNAUJO PROTESTUOJA 

PRIEŠ BOLŠEVIKŲ VEIKIMĄ 
MANDŽIŪRIJOJ

Iš Oklahomos Kasyklos
Išimami Žuvusių Lavonai

ANGLIŲ REIKALE SUMA
NYMAS — PLĖŠIMAS i

47 LAVONAI IŠIMTA

LONDONAS, gr. 19. Pa-
įlamente imta svarstyti vald
žios suntonymas (įstatymui 
projektas) suvalstybinti ang
lių kasyklas.

Kasyklų suvalstybinimas y- 
ra surištas didelėmis išlaido
mis. To pasekmėje — anglių 
pabrangimas.

Konsėrvatistai ir liberalai 
atstovai tą valdžios sumany
mų vadina paprastu visuome
nės plėšimu, kas gali kilti tik 
(’bivagos plėšikų galvose.

j MCALESTER, Okla., gr. 
Į19. — Iš Old Town Coal Co. 
kasyklos, kur įvyko dujų spro
gimas, vakar išimta 47 angle- 
kasių lavonai. 12 lavonų dar 
trūksta.

59 ANGLEKASIAI ŽUVO 
KASYKLOJE

JAPONIJA PRIEŠ KINIJOS 
SKALDYMĄ

SHANGHAI, gr. 19. — Pa
niški, kad Japonija rinitai su
sirūpinusi bolševikų veikimu 
Mandžiūrijoj ir Kinijos dalių 
neliečiamybe.

Japonija per Maskvos so
vietų ambasadorių mieste To- 
kyo iškėlė aštrų protestų prieš 
sovietų valdžių, kuri sukursto 
mongolus Mandžiūrijos plote, 
vadinamųjam Barga, įkurti 
nepriklausomų Kinijai sovie
tų respublikų.

Japonija Mandžiūrijoj turi 
specialius militarinius agen
tus, kurie savo valdžiai pra
neša apie kiekviena bolševikų
•v _ •žygi.

MC ALESTER, Okla., gr. 
18. — Old Town anglių kasy
kloje vakar darbo laiku įvyko 
didelis sprogimas.

Sprogimo ląiku kasykloje 
buvo 64 darbininkai. Iš jų tik 
5 vos išsigelbėio. 59 žuvo ar
ba sprogime arba nuo kilu
sių nuodingųjų dujų.

Iki šiandie ryto apie 30 
lavonų jau buvo išimta. Prie 
kitų lavonų kolkas negalima 
prieiti dėl dujų.

TARNAUTOJAMS PA
LENGVINIMAI

MADRIDAS, gr. 19. — Is
panijos valdžia paskelbė iš
sprendimų, kad valdžios tar
nautojai, prireikus, gali gauti 
iškalno už du mėnesiu algas. 
Paskiau jie tai gali atsilygi
nti dalimis.

BOLŠEVISTINĖJ RUSIJOJ 
VEDYBOS NETEISOTOS

52 KOMUNISTAI BULGA
RIJOJ NUBAUSTI

KALĖJIMU

SOEIA, Bulgarija, gr. 19. 
— 52 komunistai nubausti ka
lėjimu. Jie buvo areštuoti už 
iškeltų jų veikimų perorgani
zuoti savo partijų.

i LONDONAS, gr. 19. — An- 
iglijos teisėjas Sir Maurice 
Hill išsprendė, kad Rusijoj a- 
tliekamos vedybos neturi jo
kios reikšmės ir neteisotos 
Anglijoj.

Rusijoj vedusios poros ne
reikalauja kreiptis į teismus 
Anglijoj, jei nori gauti divor- 
sus. Nes bolševikų šaly vedy
bos nėra jokios vedybos.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
BRANGINAMĄ ELEKTRĄ KARALIŪNAS GENEROLU

IJSBONA, gr. 19. — Vi
nis krautuvės ir visos preky
bos įstaigos, išėmus bankas, 
vakar buvo uždarytos. Tai 
protestas prieš branginamų e- 
Icktrų.

BUKAREŠTAS, gr. 19. — 
] Rumunuos karaliūnas Nika- 
lojus paaukštintas kariuome- 

Jnės generolu.

NICE, Francija, gr. 19. — 
Mirė buvusis 1920 metais Ita
lijos karo ministeris baroiiu i 
Flaminius Raiberti.

AMERIKOS AMBASADO
RIUS MADRIDE

MADRIDAS, gr. 19. — ūki 
atvyko naujas Amerikos J. 
v’alstybių ambasadorius Ispa
nijai, T. B. Laugblin.

____ JL-j. II
M.

KRUTOMŲJŲ VAIZDŲ GAMINIMO BOTO GAISRAS
-wr-r

Atvaizduojama, kaip andai NewA"orke gaisras palietė krutomųjų vaizdų gamini- 
mo vietą— keturių aukšty būtą. Kaip žinoma, tame gaisre dešimts asmenų žuvo.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
DEL “KOWNO” IŠLINDO YLA IŠ MAIŠO

Amerikos lietuvių spauda] Lenkų leidžiamas Vilniuje 
■jau seniai kelia užsieniuose laikraštukas “Vytis” reiškia

nepasitenkinimų, kam Vilniu
je lietuviai įsteigė iš karto 
net dvi skaityklas. Lietuvia
ms, girdi, pilnai pakaktų ir 
vienos skaityklos. Nors “Vy
tis” nuduoda esąs lietuviškas

MIŠKO VARŽYTINĖS

; vartojamos Kauno vardo sla- 
jviškos formos klausimų ir su 
: charakteringu griežtumu rei- 
įkalauja, kad būtų imtasi žy
gių pakeisti jų lietuviškąja.
Paskutiniu laiku tuo klausimu
matyti ir pas mus susirūpin- laikraštis, bet čia išlindo yla 
ta, ir net į vienų laikraštį bu- iš maišo. “M. B.V

jvo įdėtas straipsnelis, kuria- 
, me buvo pamėginta motyvuo
ti tų pakeitimų ir buvo nuro-

įdyti precedentai tokiam pa- Iš varžytinių miškų dcpar- 
keitimui ir būdai „jam prave- tamente buvo parduota 41,834 
sti. i ktm. medienos už 562,017 •&»

j Tas susirūpinimas labai^ar(Jav^ Taujėnų, Tikį 
sveikintinas. Turėtų būti pra-• m®r^s h Utenos ųrėdijų.y~2 
dėta kampanija platesniu ma-! h '/so I*r dienas ir 
štabu Kauno vardo slaviškai ,varžytlniU buvo parduota 138^
formai pakeisti lietuviškų ja. i 5'f6 ktm’ im*ko >7^™* 
lir.i,, įoLoi beri L,v. o 1,921,364 litus is 8 urėdin

DAUGIAU DU KINIEČIAI 
KUNIGAI VYSKUPAIS

Kas valdo miesto gatves
Chicagos gyventojai savo

, miesto gatves ištaiso jas iš- , • . , ,
T ) - Dar dn SRUTŲ NUOVADŲ KLAU- laiko, kada oinasi’apie ga tlnkaml huh'

kiniečiu kvr.’T Šventasis Tė- • SIMAS CHICAGOJė “ * 

V »1

Būtų labai gražu, kad jau a- “V,,0”"*. l l”B ' ° 
teinančiais metais, kada švę- Į Putiniškai priedo gavo 37.8 
sime Kauno miesto įsteigimo . Proc*
900 metų sukaktuves, jau ati-

BOLŠEVIKAI DŽIUGINA 
ALKSTANČIUS DARBI

NINKUS
reikiamus žygius ir užsieniai 

no, bet 
“R.”

tvių tvarkymą, gyventojai, nei Ra vadint M Row
pati miesto valdvba neturi ba- „, ' Kaunas.

vas paskyrė■ vyskupais. Tai
kunigai Ouang Uen Cien ir Iš IVasbingtono pranešta, jso 
Francis Wang. Pirmasis pa- kad Chieago sanitarinis dis- Chieagos gatws valdo vai
skumas pirmuoju apaštaliniu t riktas negali vartoti daug stybės Prekybos Komisija, 
vilčaru Shunking, gi antrasis Michigano ežero vandens iš Taip išsprendė vyriausias val- 
— apaštaliniu vikaru AVang- miesto visokių sriutų pašali- stvbės teismas.
sien. Abu vikariatu yra nauju nimui. Devynerių metų laiko- ‘Miestas> pavyzdžiui, negali 
ir abu Szohwan provincijoj. , tarpu tam tikslui turi padirb-’nurodyti kokiomis gatvėmis 

Vyskupas Cien gimęs 1890 dinti naujovines nuovadas. })Usaj ga]j važinėti ir kokiomis 
m. Chengtu vikariate. Kuni-, Kitaipgi ežero vandens nau-|negalL
gu įšventintos 1920 m. Shun- Klimas bus perdėm suvaržy-

! Jungo vikariate yra arti 19,000 tas.

PLYTŲ GAMYBA 
LIETUVOJE

Paskutiniais metais plytų 
gamyba Lietuvoje žymiai pa
didėjo dcl žymiai didesnio jų 
pareikalavimo. Šiemet Lietu
voje įvairiai statybai sunau
dota 20 milijonų plytų, iš ku
lių apie trys ketvirtadaliai te-Sniego pūga Chicagoj

Chicagų vakar palietė dide-'nka Kauno miestui. Kaune
katalikų, kurių tarpe Idarbuo-1 TaiP įsprendė Vyriausiojo 
iasi 90 kunigu , Teismo paskirtas .speeialis tv-
' VvZknnns Wnn<r <ri.»es 1872’rčjas Charles E. Hughes ir,.lė snies° Pf,Sa ir šahis. Gat-;plytų kaina su pristatymu lai- 

tai visa jis pasiūlė tam pa-įV®8 sn^eg0 užneštos. Sutruk- kėši apie 125 130 litų už
“M. R,”1 *

biliais susisiekimas. Michigan 
Padirbdinti naujovines nuo- J pžere buvo pavojinga pakraš- į 

vadas atsieis šimtai milionų eitoms ir laivams audra 
dolerių

!m. Szehwan' provincijoj. Ku- lH1 vlsa PK pasiųlc tam pa ... ,
nigu įšventintas 1909 m. Jo ^iam Teismui atlikti'galutinų'.d^as gatvekariais ir automo- (tūkstanti
vikariate vra arti 23,000 ka- nuosPrendį 

, Valikij ir 23 kunigai.

MASKVA, gr_19. — Bol
ševikų laikraščiai jau neturi 

(kuom alkstančių darbininkų 
pradžiuginti, tai rašo apie 
griūvančių Amerikoj kapita
listinę sistemų.

įGirdi, buvusi New Yorko. 
biržoje pasiauba jau išjudinus, 
tos sistemos pamatus. Kadar 
ta kapitalistų tvarka Ameri-; 
koj griūsianti, tada ir Rusi-' 
jos darbininkams ateisiu -ge-, 
rieji laikai.

________ — I
MIRĖ BUVUSIS PORTU
GALIJOS PREZIDENTAS-

NAUJAS PLENTAS

40,000 ŽMONIŲ EUCHA
RISTINĖJE PROCESIJOJE

Praėjusių savaitę Plentų va-

Mirė automobHIuje
Bepročių ligoninėj gaisras Idybos komisija priėmė Pala- 
Valstybinėj bepročiu ligoni-, n«°ė Siemet nulie8‘» 715

MANILA, gr. 17 (snvėlin-i Automobiliu važiuojant štai-!"si- Dnnninge, kilo ««i8ras-. 
ta). — Filipinų salų Eneba-'ga sn8irgo ir mirė cigarų pa-j Dvyliki ligonių tuojans paša- P r . anųjų i ala gų . 
rištinis Kongresas čia baigės; rdavėjas • A. Zimmerman, 32,hutą. Gaisras greitai užgesi- os ° in

eina

praeitų sekmadienį. Eucharis- m., 6848 East End avė. ,ntas-
tinėje procesijoje 
40,900 žmonių.

dalyvavo

SCHURMAN MOKSLO 
AKADEMIJOS NARIU

Važiuojant mašina pasuko į 
šaligatvį ir atsimušė į medį. 
Zimmerman turėjo širdies li-

BERLYNAS, gr. 19. — J. 
0. Schurman, Amerikos ,1. 
Valstybių ambasadorius Vo
kietijai, paskirtas garbės na-1 
riu
joj-

Ta pati sena pasaka

Sausieji nusako, kad ateina
nčiomis Kalėdų ir Naujų Me
tų šventėmis Chieago miestas

, , ,, , . būsiąs “sausas.”Prūsų Mokslo Akademi-. __
Kas metai tas nusakoma. Ir 

kas metai nusakymai neišsi
pildo.NORI PALENGVINTI 

ŪKININKAMS Mažai paštos
MANILA, gr. 19. — Fili ! Chieago paštos viršininkas 

pinų salų gubernatorius Da- praneša, kad šįmet pastoje 
vis darbuojasi kokiu-ndrs bū-, mažas judėjimas, palyginus 
du palengvinti ir pagerinti fi- su praeitais metais. Kol-kas 
lipinama ūkininkams gyvini-,mažai laiškų ir siuntinių siu
ntų. Nori įvesti taip vadina- J neįama. Gal tai visa Naųjie- 
mų kredito sistemų gelbėti mu Metams atidedama, pažy-
mažuosius ūkininkus.

/

rmi viršininkaR.

Plentas yra miesto gatvės 
tipo, 8 metrų pločio, su pla- 

50,000 FRANKŲ PA- ičiais šaligatviais. Jo nutiesi- 
VARGĖLIAMS mas kaštavo 70 tūkstabčių li

tų. Šis plentas pagražino Fa
langų ir pagerino susisiekimų.

“M. R.”

LISBON A, gr. 18. — Mfre 
buvusis Portugalijos respubli
kos prezidentas fieldmaršalna 
Oomes da Costa.

1926 metais jis su kariuo
mene sugriovė Portugalijos 
valdžių ir patsai paliko pre
zidentu.

——— ' ’ ■ • • <
SIŲS SKAITLINGĄ 1 

DELEGACIJĄ

AVASTIINGTON, gr. 19.' — 
Amerikos J. Valstybės, kaip 

j praneša, siųs skaitlingų dėle- 
igacijų į Londonu kato laivy-

BRIUSELIS, gr. 19. — Ka
ralaitė M'arie Jose, Italijos 

' sosto įpėdinio sužadėtinė, šio j 
miesto pavargėlių sušelpimuij PROF. DOVYDAITIS AT- i,ul mažinimo konferencijon. 
davė ,50,000 trankų. LEISTAS NUO PABAUDOS. Delegacijų sudarysiu 60 asm e-

BEDARBIŲ RIAUŠĖS 
VOKIETIJOJ

• nų.
Kauno karo komendantui 

nnbaudus administratyviniu Į CHICAGO IR APYLIN-
------------ !būdu “Lietuvos Darbininkų,” KĖS. — Šaltis; pramatoma

FRANKFORT, Vokietija, jo redaktorius prof. Pr. Do-1 saUlėta diena; vakare šalčiai
gr. 19. — Šimtai vokiečių be- (vydaitis padavė krašto apsau-

1 darbių vakar vakare priešais gos ministeriui skundų. Mini- 
rotužę sukėlė demonstracijas, 'steris prof. Dovydaitį nuo pi-
Keliolika demonstrantų ir po- 
licmonų sužeista.

HAVANA, Kuba, gr. 19. — 
Madruga mirė Margarita Fer- 
nandez sulaukuRi 121 metus 
amžiauR.

niginės paliaudos ir arešto at
leido. Tačiau komendanto nu
tarimas “L. Darbininkui” pa
liktas senas—vadinasi, jis už
darytas visam karo stoviui, o 
33 numerio platinimas susta
bdytas. “R.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 109 litų f*-. $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.8J 
Franeijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 13.99 
Italijos 100 lirų 5.23
Šveicarijos 100 frankų 19.31 
Vokietijos 100 markių 23.91
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KUR EINA LIETUVOS VALDŽIA?

MENAS IR LAISVĖ.
(Pabaiga)

mas įvairiais badais. Sunku ir apsakyti, kiek 
privargsta žmonės iki išgauna leidinius su
sirinkimams. Yra pav. draugijų skyrių, ku
riems į apskrities miestų apie 10 kilom., ir į 
policijos nuovadų ir-gi apie 10 km. Skyriaus džiaugiasi moderniniai
pirmininkas asmeniškai turi paduoti prašymų menininkai savo populiariš- 
apskrities viršininkui, o paskui, policijos kuinu, garsiausiai išpučia sa- 
nuovadoj atsiklausti ar leidimas gautas — vo nuodingus obalsius ii vel- 
čia ir-gi reikia keliauti, nes telefonai ne vi- niškai šypsosi iš jųjų apkvai- 
sur yra. Jei toks pirmininkas bandė prašyti kntos publikos, kimšdami už 
5 ar

atjautė šitos gamtinės muzi
kos grožės? Ko šita muzika ne 
patraukia prie savęs? Ši mu
zika yra išsisklaidžiusi po vi
sų gamtų: ir traukte traukia 
ir žavėte žuvėja ne vien žmo
gų, bet ir neprotinguosius gy-

7 kartus ir tai dar negavo leidimo, aiš- 6avo išparduotus nuodus dole- vūnus. Kas nesiklausė čiurle- 
ku, kad jau jis neturės noro daugiau bandy- rius kišenėn, o kad jųjų arti- pančiojo upelio, ar šlamančios 

s taisyklių valdžia inUjU jaunimas krinta bedug- .girios muzikos ? Ko nesužavėti. Draugijų susirinkimams taisyklių
neišleidžia, tai paskui turi laisvės vienų sykį nt>n» tai jiems visai nerūpi, 
prikibti prie vieno dienotvarkės punkto, kitą Atkreipę visas savo pastan- 
sykį prie kito ir t. t. Viskas aiškinama karo Sas ne nieno grožei, ne Pra’ kad kas mink»tai paliečia ty 
stoviu (kilniems jausmams atvaizduo- ,kios arfos stygas ir pagal le-!

jo kalstančiojo ežero melodin
gieji garsai, kurie išrodo, lyg

Lietuvoje dalykai eina blogyn, ypač ka
talikų reikalai. Daug kas manė, kad pasitrau
kus iš valdžios p. Voldemarui, dalykai page
rės. Atrodė, kad tik jo nachališkas užsispy
rimas darė tokias nesųmones. Veltui tikėta: 
po' jo pasitraukimo dalykai negerėja. Pasi
rodo, tokia yra tautininkų valdymo sistema; 
tiesa, ne visi tam pritaria, bet yra tam tikra 
klika. Toji klika, Įkinkius į savo “kromelį” 
Valstybinį aparatų nori prasigyventi savo ša
lininkais.

Kų gi jie daro? Pastatė savo tikslu su
griauti katal. organizacijas ypač ateitininkus 
ir pavasarininkus, kad padaryti juos “tauti
ninkais”. Skleisdami nuomonę, kad ateitin. 
ir pavasarin, esą persiėmę krikščionių demo
kratų dvasia, kad esu opozicijoj valdžiai, sa
ko kad reikią juos nušluoti, išsklaidyti. Ka
dangi Liet. Uaiversiteto Teologijos — Filo
sofijos fakultete ir privatinėse gimnazijose 
(Žiburio ir Saulės dr.) yra žymi. dalis ateiti
ninkų ir be to, profesorių ir mokytojų tarpe 
gerų katalikų, tai anot taut. valdžios, reika
linga panaikinti ar suvalstybinti minėtos įs
taigos. Į kiek laiko po perversmo 1926 m. jei 
valdžioj buvo koks veiklus katalikas, tai nai
kino tų etatų ar departamentų, kad “nenau
dėlį” iškrapščius, o paskui vėl steigė etatų 
ar departamentų, gal kitaip pavadinę, ir sta
tė tenai savo žmogų, o neturėdami savo, liau
dininkų <y kų kitų.

Ekonomines draugijas, buvusias katalikių 
rankose, taip sunaikino: staiga atėmė tei
kiamas iš valdžios pašalpas ir tas, žinoma, 
blogai paveikė-. Tiesa į kaikurias draugijas 
buvo Įsibrovusių blogų žmonių, kurie pada
rė nuostolių. Bet blogumų buvo ir tautininkų 
ar liaudininkų ekonom. organizacijose, bet iš 
jų Valdžia pašalpų neatėmė ir leido savo bė
das pamaži likviduoti.

Katalikiškų draugijų veikimas trukdo-

Įti, bet savo “nuogybėmis” 
pasipelnyti, jie putote puto- 
jasi, kai Bažnyčia iškelia sa
vo balsų, išrodo šitokios meno 
krypties pragaištingumų, įs-

,............................. pėja nesusidėti su šitokiais iš-aplmkrasti Kr. 202, kuriuomi privačių gnnn. ‘ . . v. . . , _., . . . , . 4 . tvirkimo apaštalais! Jie pamokintai yra apkraunami nepaprastai sun
kia egzamenų našta (iš 4 klas. į 5 ir užbai
giant gimnazijų) ir be to atimama tų gimna
zijų teisės, nes tenai pasakyta, kad jeigu prie 
baigiamųjų egzaminų nedalyvaus valdžios at
stovas, tai toks gimnazijos baigimas nesu-

Kaip suvalstybinamos privatinės gimna
zijos? Jau nuo metų su viršum valdžia sklei
džia, kad neduosianti piniginės pašalpos priv. 
gimnazijoms. Tuomi norima atbaidyti moki
nius. Bet tas negelbėjo. Dabar išleido garsų

dų išnešioja po visų ežerų to
kiuos garsus, kad stačiai žmo
gus nenori tikėti, jog tai le
das galėtų išduoti tokius mink 
štus, meilius garsus! Visa gani 
ta yra jų pilna. Sužavėtas ši

ANTKAPIS.

Arlington’o nacionalėse kapinėse pastatytas antkapis B. 
T. Linkolnui, sūnui didžiojo emancipa torio (šalininko ver
gų paliuosavimo). Antkapis, sakoma, vienas dailiausius ar
tistiškiausių iš visų ten esančių.

Friedrich von Schilier.

PARAZITAS.
Arba

Sugebėjimas tapti laimingu. 
Komedija iš prancūzų gyvenimo.

(Tąsa)
“Prie upelio sėdėjo vaikinas,
Skyrė gėles vainikui.

Bet štai jos jam išspruko 
Ir vandens bangose šoko šokį.
Taip bėga mano dienos,
Kaip upelis, be paliovos...
Taip nyksta mano jaunystė,
Kaip vainikai, greit vysta!”
P. B. (Pažvelgdama į Selicour’ų). Pra

džia jau puiki!
SEL. (nurodydams Karolį Firmin’ą). 

Hitam lamui priklauso komplimentas.
P. B. Gerai, gerai! Aš suprantu! 
FIRM. Mintis yra kasdieninė, pap

rasta, bet yra. tikra.
NARB. (Užsiėmęs darbu). įžangų yru

tokios muzikos žmogus, be a- 
kelia prieš Bažnyčios parė- į bėjo, panorėjo ir patsai pa- 
dymus tokį triukšmų, kad net mėgdžioti
žemė dreba! iš .čia prasidėjo giesmės ir mu-

Jie šiaušiasi ir prieš tų, 
jog Bažnyčia reguliuoja (tv-

teikia teisiu. Aišku kad šiose apystorėse tas ark°> bažnytinėm muzB
atstovas pasistengs nedalyvauti. Šis aplinkr. kų ir giesmes ir reikalauja iš
sukėlė nerimų mokiniuose ir visuomenėj. Ta- ^a^n^^os patarnautojų var
dą valdžios žmonės paskleidė mokiniuose gan- »on^nklL kad «9e nedalyvautų

“laisvamanių” choruose, ar 
koncertuose. Šio delei vadina 

nesu-

dų, kad reikia tik sustreikuoti — neiti kokių 
dienų į pamokas, tada gimnazijos bus suvals
tybintos ir viskas bus gera. Ir štai dabar atžagari u o

prantančių meno ir t. p.
Kad Bažnyčia supranta ine- 

žmones

viena po kitos gimnazijos streikuoja: š. m. 
lapkričio 14 d. Utenoje “Saulės” gimnazija,1
lapkr. 23 d. Vilkavišky “Žiburio” gini. Eina ną ir kad ? ragina . 
gandai, kad tuoj sustreikuos visos. įT^e S*esinkl.ir muzikos, tai

Katalikai mokytojai atstatomi nuo vietų u^ek^ tiktai priminti Dovi- 
arba persekiojami už pasidarbavimų kat. dr- do Psaknes’ arka kad ir šv. 
jose. Pavyzdžių šimtai. Mokytojai ir valdi- P^aus žodžius: “Būkite pil 
ninkai dabar bijo pasirodyti draugijose ir n* ventosios Dvasios, kalbė-
net su kunigu susitikti, kad nepultų koks įta- damies tarp savęs psalmėmis,

... • , n-i • r himnais ir dvasinėmis liesumas ir nenustotų vietos. O į tatttunnkiskaa . . . 77.
organizacijas mokytojai ir valdininkai varu 
varomi.

Gal kam atrodyti, kad tai netikėtini da
lykai. Bet taip yra. Žmonėse kįla nerimas. Rei 
kalinga valdžiai čia aipsisergėti — teko pas
tatyti visos gaujos šnipų ir eilės “vilkų” (Ge- 
lež. Vilko), kurie sektų katalikus ir praneš- 
dinėtų. Tada prisipildė kalėjimai ir koncent. 
stovykla Varniai. Į šnipus ir vilkus susimetė 
visoki neigiami tipai. Trūksta tautininkams 
'žmonių, tai jie ima kas tik prieš juos moka 
nusilenkti ir pasakyti “mes tautininkai” ar
ba “my tovtiniki”. Liaudininkai moka taip 
padaryti, tai jų tenai tiek ir tiek.

Kodėl tautininkai taip daro? Tiesa, ne
visi tam pritaria. Bet šis režimas eina dėlto, 
taip, kad grįžti jau nelengva. Jie bijo Seimo, 
kuris paimtų kritikon jų darbus, bijo spaudos 
laisvės ir žodžio laisvės. Jie bijo, kad neišci 
tų aikštėn, kiek jie šnipams sunaudojo pini 
gų. Jeigu Seimo ir žodžio laisvės laikais pa
sitaikydavo Įvairių piniginių panaudojimų.

labai gera ir tuojau sužadina dėmėsi.
GHARLLOTTE’A. (toliau dainuo

ja):
“Neklausk, dėl ko a.š liūdžiu,
Gyvenimo gražųjį rytą...
Visur tik džiaugsmas ir viltis,
Pavasariui gimstant!
Bet tie tūkstantiniai balsai
Atgimstančio rytmečio
Juunosios širdies gilumoj
Sužadina vien tik sunkų liūdesį!”
P. B. Žavėtinai puiku!
FJRM. Ne blogai.
SEL. (į Karolį Firmin’ų). Matote, 

kaip visi jumis stebisi.
NARB. (skaitydamas). Puikini išvys

tyta ir reikšmingai pasakyta. Paskaity- 
kie su manim, ponas Firmin’ai! (Firmin*- 
as prieina prie ministerio ir skaito pef 
jo kairįjį petj).

P. B. Iš tiro, dieviškai!
SEL. (Prieidamus prie Narbonne’o. 

Bet, žinoma, už tai aš ponui Firmin’ui 
turiu daug, lubai, daug padėkoti. Vėl žen
gia į kitą pusę tarp Firmin’o ir ponios

mėnris, giedodami ir džiaugda
mies savo šifdyse Viešpačiui” 
(Ef. V, 19).

Pirmąja giesmės balsą žmo
gus yra išgirdęs iš čiulbančio 
paukštelio, pirmąjį muzikos 
garsą iš pat gamtos. Kas ne

tatydavo gaidas, tvarkd. muz. niškusis giedojimus ir muzika 
(Šv. Atanazas, Šv. Ambrozie- yra tai puikiausioji visų me- 

iokius garsus ir jus, Grigalius Didysis ir kiti). Jodijų ant žemės”.
“Qui cantat, bis orat” Mozart’as yra šitaip išsi- 

(Kfls gieda, tas dvigubai mel- (aręs; “aš visas savo kompo- 
džiasi) —štai, žodžiai, kuriais zicijas mielu noru mainyčiau 
Bažnyčia ragindavo ir ragina1 ant vienos Gregaliaus susta- 
tikinčiuosius atiduoti garbę lytos Prefacijos melodijos”.

zika, kuriąja jis panorėjo visų 
pirma atiduoti garbę tam Su
tvėrėjui nuo kurio jis jautėsi 
priklausąs. Šituose garsuose 
jis instinktyviai jauste jautė 
kažką kilnaus, aukšto; ir jo

Aukščiausiąjam grožės Sutve- Berlioz’as, kursai pats yra
rėjui. Ir šis paraginimas ne-;parašęs melodingiausiųjų Re-

įgimtasis tikybinis instinktas f buvo tuščias šauksmas — Baž-'ąuieni, yra pareiškęs, jog
/_____ • \ _____ a- __ iJmrZiu iricu/lnc 1 n i tiIaLoci(nuojauta) verte ji atiduoti nyčia visados palaikydavo
garbę Aukščiausiajam kaip 
tik muzika, ar giesme. Iš čia 
ir buvo gavęs pradžią muzi
kos menas.

Šitą matome pas visas tau
tas. Šitą matome ir pas iš
rinktąją Dievo tautą—žydus. 
Ypač pragarsėjo savo muzika 
ir giesmėmis Dovidas kara
lius.

Krikščionija nuo pirmų
jų savo gyvavimo šimtmečių

muzikos mylėtojus ir padėda
vo jiems išvystyti savo mu- 
zikališkąjį gabumą. Pakaks 
priminti tokį Palestrįnų, prieš 
kurio genijų (aukščiausi ga
bumą) ir šiandien nulenkia 
galvas, kad ir didžiausieji mu 
zikai.

Bažnytinė muzika, kurią

‘muzikoje niekas negali susi
lyginti su gregorijoniškuoju 

Dies irae”.
Panašiai yra išsitarę ir ki

ti, kad ir ne katalikiškieji 
muzikai. VVagner’is buvo di
džiausis garbintojas Palestri- 
no muzikos.

Mendelson’as didžiausiu uo
lumu rinko bažnvtines melodi

sustatė dievoti žmonės, gali jas ir jomis Vadovaudavosi. 
nesibijoti jokių varžytinių su 
pasauline muzika; šitokios

Tokie muzikai, kaip kad 
Mozart’as, Juozapas Haydn’-

garbindavo Viešpatį savo gies- nuomonės yra ne tik tokie gi- 
mėmis ir muzika. Daugelis’lūs katalikai, kaip kad Witt’- 
šventųjų vyskupų ir Popiežių
ne vien kitus ragindavo gie
doti per pamaldas, bet ir pa- 
tvs būdami muzikališki sus

as, ar Geyaert, bet 
kaip kad HaleVV, 
ir Berlioz'as.

ir tokie, 
Alozart’as

Halevy sako, jog “gregorijo

as, Betlioven’as — garsieji 
mistrai — ir-gi buvo mėgi
nę sukomponuoti gaidas baž
nytinei muzikai, bet nesuge- 
Įbėjo, anot tokių muzikų, 
kaip va: Mendelshon, List ir 
Wagner. Gi delko? Gi dėlto, 
kad bažnytinei muzikai sus
tatyti, reikia pačiam būti gi-

vai jau smarkiai suiro, ir kai kas pamojo 
ranka į visą. Jeigu kalbėti apie kaimiečius,
tai jie tų gudrybių nelabai supranta, pain- įhai tikinčiu žmogumi! 
formuoti cenzūra ir policija neleidžia. Gauna 
jie iš valdžios gyvulių kergimo punktams ir 
pieninėms po kiek litų ir tyli.

. i • j- s, i- ; .i i ■ muzika privalo prisitaikini i 
Kuogi gal visa baigtis? Kuo gal dalykai į

[prie liturgijos (pamaldų) žo
džių ir dvasios; joje nepriva-

tai ką kalbėti dabar apie to galimybės kada 
visokios kritikos suvaržytos. Taigi apsistatę 
karo stoviais ir cenzūromis jie eina, pats, 
turbūt, neklausdami kuo tas viskas baigsis.

Gal kas pasakys: jei taip bloga, tai kodėl 
dar viskas nesugriuvo? Tiesa, nesugriuvo, 
bet užtai, kad visuomenėj yra gerų žmonių,
tai dalykai dar kol kas šiaip taip laikosi ne- baigtis valstybėje, kur valdžia stengiasi ap- I
žiurint į tokį režimą.

Kų sako katalikų vadai? Metropolitas be-

Sulyg' “Motu prcprio”, ku
rių yra paskelbęs Pius X. 
(1903 m. Lap. 22) bažnytinė

eiti Įstatymus, kur kariuomenė įtraukta į po
litiką, kur mokiniai išimti iš pedagogų ži-

veik čia nieko nedaro. Kiti vyskupai nervuo- nios, kur Konkordatas pasirašytas tam, kad 
sėkmingiau katalikus spausti ir t. t. ir t. t. 
spėkite patys.

jasi, bet pro Metropolitą nenor praeiti. Sv. 
Sosto Nuncijus gina kiek galėdamas Teol. — 
Filosofijos fakultetą. Pasauliečių vadų ner-

Belmont’os, bet ir antrosios grupės neiš
leisdamas iš akių).

CHAR. (vėl dainuoja):
“Kas gali man džiaugsmą grąžint, 
Kuri man išplėšė gražusis pavasaris? 
Tik viena yra, kurios aš taip trokštu! 
Ji man taip arti ir amžinai toli...
Aš ilgesio tiesiu rankas
į brangų jos veidų,
Ak, aš negaliu jo pasiekti, 
lr širdis mano trokšta, nerimsta! 
Nuženk, tu graži mylimoji,
Ir apleisk savo aukštųjų pilį!
Aš bersiu po kojų gėles tau,
Kurias mums pavasaris ugdo. 
Kluusyk, gojus aidi nuo giesmių,
Ir tyrūs upeliui čiurlena!
Erdva yra ir mažiausiam kampely 
Laimingai mylinčiai porai.”
P. B. Kokia jaudinanti pabaiga! .Ala

no mielas vaikelis visai susijaudino.
CHAR. Taip, kas jį sukurė — ne

svarbu. Bet tai plaukia iš širdies, kuri 
moka mylėti!

SEL. (lenkiasi'Charllotte’ai). Tui sal

dus pagyrimas.
KAR. Ką? Jis: dėkoja?!
SEL. (greit atsisuka į Karolį). Al

ne tiesa, mielas drauge?
P. B. Aš esu tiesiog užburta...
SEL. (lenkiasi poniai Belmont’ai).

Perdaug malonu, ponia!
KAR. Kaip čia suprasti?
SEL. (taip pat greit į Karolį Fir

min’ą). Na! Ar aš jums nesakiau? Jūs 
visai nugalėjot.

KAR. Ar jis mane kvailu laiko? 
NARB. Puikus veikalas! Visai pui

kus!
SEL. (į tėvą Firmin’ų). Matote, aš 

visiškai laikiausi jūs idėjos.
URM. (juokdamasis). Turiu prisi

pažinti, kad aš pastebiu šį tų...
CHAR. Aš nežinau, kuris ir abiejų 

ponų..
SEL. (į Charllotte’ą, nurodydams

Karolį Firmin’ų). Abdonus triumfus au
toriui.

NARB. (padėdamas darbą). Iš tikro, 
puikus mend ^Veikalas!

lo būti nieko pasaulinio; ji 
privalo atsižymėti rimtumu, 
ramybe ir prakilnumu; ji ne
mėgsta (su jąja nesutinka)

(Tąsa aat 3 pusi.)

SEL. (lenkiasi Narbonne’ui). Perdaug 
garbės!

P. B. (kartoja paskutines eilutes):
Klausyk, gojus aidi nuo giesmių,
Ir tylūs upeliai čiurlena!
Erdva ra ir mažiausiam kampely
Laimingai mylinčiai porai.”
Gražu! Dangiškai! Kas gali geriau!... 

Selicour’ai, jūs vesite Charllotte’ų!
KAR. O dangau!..
CHAR. Ką aš girdžiu!...
NARB. (keliasi). Aš maža žinau dar

bininkų, kurie taip puikiai dirba. Seli
cour’ai, jūs būsite pasiuntinys!

KAR. Mano Dieve!..
NARB. Jūs esate! Aš jus išrenku! 

Kas galėjo tai parašyti, tai yra teisingas, 
aukšto genijaus vyras!

SEIj. Bet, atleiskite, aš nežinau, ar 
gulėsiu apsiimti. Aš esu patenkintas ir 
savo dabartiniu padėjimu..

NARB. Jūs turite visko išsižaiFti, jei 
valstybės, tėvynės gerovė reikaluuja.

(Bus daugiau)
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Prašau J Mano Kampelį
Prof. Kampininkas

Kai buvo užėjęs moterims 
— plaukus kirpti,i t v • y «soris

kuruojami tiktai pasenę daik
tai, surūdijusios pečių “pai
pos”, ir 11., o dabar bus tepa

lini ir “sniart” moterų rankų 
•pirštų nagai. Galima tikėtis, 
įsakoma, kad neužilgo lakelis 
pabrangs.

Del pramatomo lakel io bran 
gurno jūsų prof. Kampininkas

.\larquette Park. Moterų Sų- du reiškia linkėjimus p. Ant. 
gos 67 kp.: E. Mickeliunienė, Bacevičius, 

j K. Yančienė, M. Svenciskaitė.
Auka $5.00.
Lalxl. Sų-gos 23 kp.: A. Že- 

gunienė, B. Lazdauskienė, M.
Skrebienė, J. Gailius, J. Vait
kus.

Auka $25.00.
Šventos Barboros Draugi

ja: B. Strodomskienė, T. G'e-

tai ne žmonių, liet garbinimas tui yra laisvė, ir jog pilnos ,<) kadangi B. K. Bažnyčia pa- 
Dievo nuoširdžia mulda. Ne- laisvės negali turėti nė vie- ties Dievo yra pastatyta tie- 
tikintis žmogus niekados ne į lias žmogus, kad ir didžiausis
pagiedos, arba nesugros melo- laisvamanis menininkas.
dijos tinkamai, neatvaizduos j Menus privalo atsižvelgti galutinai, kas yra dora, kas 
tų jausmų, kuriuos muzika, ar. tiesos, gerumo, doros; priva- 
giesmė turi iššaukti besiiuel- lo veikti dorinančiai, sveikai, 
džiančio žmogaus širdyje! 'o ne tvirkinančiai, pūdančiai!

Šitokių dievotų jausmų ne

sos ir doros sargyboje, tai ji 
ir turi pilnos teisės išspręsti

nedora, kas leistina, kas ne
leistina menui.

Snaudulis.

reškienė, O. Sloksnaitienė. 
Auka $5.00.
A. L. B. K. S. 16^ kp.:prašo nenusiminti. Ir be lake

lio moterys gali nagus niinė-!Mi(;keliunas> p Gailius, J 
tom spalvom “nudažyti”, jei Butkus> A j. žvirblis.
manęs paklausys. O būdas la- 

kaikurie juokdariai sakė, kad ibai paprastas ir nieko nekai- 
jos nori įrodyti turinčios ne
trumpų protų. Mat, iki šiol bu 
vo sakoma: moterų ilgi plau
kai, trumpas protas.

P-nas L. .iusevičius sveikina 
7 kuopos vardu su auka $5.00.

P-nas J. Dimša sveikina sei
mų ir teikia auka $5.00.

Labdarybės Centro valdy
bos direktorių pirm. p-nas B.
Sekleckis sveikina vardu 4į
kuopos ir aukoja $25.00. j gali 1 urėti tasai, kursai bas

P-nas J. Naugžemis reiškia• tosi su laisvamaniais, ir šiuo-' 
seimui linkėjimlis su auka mi parodo, jog jam nedaro | 

j$25.00. 'skirtumo tikintis ir netikin-j
tis žmogus, dora ir ištvirki
mas. i

Iš virš paminėto galima jau

J., P-nas V. Nausėda sveikina
K. nuo Motinos Dievo 

i Vartų draugijos.
Aušros

Išmokėsime Prieš Kalėdas

Gal tas ir buvo teisybė, nes 
nūdien, pradėjus moterims 
vėl plaukus auginti, iš naujo 
kaikurių protas ėmė trumpėti.

Antai, laikraščiai rašo, jog 
New Yorko “sniart” moterys 
pradėjo rankų pirštų nagus 
trijų spalvų — tamsios, rau
donos ir baltos — lakeriu da- 

\žvti.

nuojantis, būtent ištiesus ran
kų ant kokio kieto daikto ku 
jaliu smarkokai per nagus 
paukštelėjus, jie tuojau nusi
dažys. Bus ir gražu ir ilgam 
laikys. Madas bevaikančios 
leidės jau dabar gali tų būdų 

pabandyti. Neu'žsivils.

— Taigi, kadangi mūsų su
žieduotuvės nutrauktos, grą
žink man mano žiedų.

— O ne, mano brangusai —
žiedų sau pasiliksiu; juk ma- 

Fabrikantai, esu, džiaugiasi jtai jame tavo įsakymu puda- 
nauja, visai neieškota lakeriui irytas parašas; “Tavo ant vi
riniai. Mat iki šiol buvo la-'sados”.

LABDARYBĖS SKYRIUS
PRANEŠIMAS LABDARIŲ 

KUOPOMS.
tojų ar informacijų) į centro 
pirm. A. Nausėdų, 1024 Center 
Str., Chicago, Ilk, Tel. Lin
coln 3044.

7) Praeitas Seimas visų dr- 
jų prašė prisidėti prie labda
rių su auka bent po $10.00 į 
metus. Prašome nepamiršti.

8) Labdarių Sųjungos na-

1) Visos Labdaringosios Sų
jungos kuopos prašomos pri
duotų centrui šelpiamų naš
lių ir našlaičių vardus.

2) Kuopos privalo laikytis 
centro nutarimo — nelaikyti
savo ižde daugiau, kai $50.00! rio mokestis yra 10c. mėnesiui 
— turi priduoti į centrų. Visi prašomi būti nariais.

3) Visos kuopos privalo pa ‘ A. Nausėda,
sirupinti, kad jų ribose esanti Centro Pirm.
našlaičiai ir našlės būtų tin- ——————
kainai sušelpti per šv. Kalė
dų šventes.

4) Labdariai neprivalo pa- 
niiršii ir tų nelaimingųjų, ku
rie yra Oak Forest prieglau
doj.

5) Dabar eina Labdaringo
sios Sųjungos vajus ūkio iš-

LABDARINGOS SĄ
JUNGOS SEIMO 

PROTOKOLAS

(Tųsa).
Brighton Park: Tretininkų 

Dr-ja: Petronėlė Milašienė, M. 
mokėjimui. Visi prašomi prisi-: Navickienė, V. Jereckienė, K.

Boseland. Visų Šventų Dr-1 P-nas Dargis senas labdarių suprasti, delko ir mūsų choro 
ja: M. Urba, B. Daukšienė, B. veikėjas sveikina seimų 
Kučienė, S. Litvinavičius, J. savęs ir savo šeimos.

nuo

Petrauskienė.
Auka $2.00.
Dr-stė Nek. Pras. Šv. Man

ijos Panos Mot. ir Merg.: B.

dėti. Skirkite tam tikslui Ka
lėdų dovanėlę ir jų siųskite:
Rev. F. Kudirka, 2334 South 
Oakley Avė., Chicago, III.

6) Dabar eina labdarių kuo- Steponavičienė, A. Juknienė, 
pu atgaivinimas. Tuo reikalu!S. Nakrošienė. 
atsišaukite (jei reikia kalbė- Liet. Vyčių 36 kp.: F. Grai-
— --------- - — = į baite, A. Barkauskas, M. Stan

<ait
PILNAS EGZAMINAS 

$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS 

Tnifl nenudlminklt. bet eikit
ru tikrą specialistą. ne pas koki 
nepatyrėl}. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus Jūsų kaa 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno tSegmnl- 
navlmo. Jųa sutaupysit laiką lr 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
tie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų, 

klano Katilo — Scope — Raggt.
X-Hay Roentgeno Aparatas tr vl- 
Riėkas bakterlologtftkas egzamina
vimas kraujo atidengs man Jūsų 
tikras negeroves, lr Jeigu ai pa
imsiu Jus gydyti, tai Jūsų sveikata 
Ir gyvumas nugryl Jusns taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat ono 
ligų skilvio, tarnu. Inkstu, odoa 
kraujo, nervų, ilrdlea reumatiz
mo. kirminų, uždegimo tarnų, sil
pnų plaučių arba jeigu turit ko
kia užslsenė Juslą. JslkerėJuslą, 
cbroniiką ilgą. kuri nepasidavė 
net gabiam Šeimynos gydytojui, 
neatldėltoklt neatėjp pas mana

DR. J E. ZAREMBA
RPECIALI8TA3 

Tnėjlnias Kūmas lėlė
>• W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvėa
Ofiso Valandos: Nuo lė ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo B Iki T

Nodėliomia nno lė ryto Iki 1 
( po pietų.
S., — . ii—

Šileikis.
Auka $5.00.
L. B. K. S. Am. 33 kp 

Žukauskas, M. Šlikas.
Auka $5.00.
Lalai. Sų-gos 2 kp.: P. 

ličenas, J. Žukauskas.
Auka $10.00.

J.

(Bus daugiau)

MENAS IR LAISVE.
(Tąsa nuo 2 pusi.)

Užtikriname, kad jūsų pinigai dabar išsiųsti per 
mus bus jūsų giminėms išmokėti prieš Kalėdas. Tru
putį reikės primokėti už telegramą.

Žinokite, kad suteikiame teisingas informacijas a-
pie atitraukimų giminių iš Lietuvos ar kitų kraštų.•

Padarome visokius lėgališkus dokumentus pirkime 
ir pardavime — įgaliojimus bei doviernastis.

Parduodame laivakortes ant visų linijų į Lietuvų 
ir iš Lietuvos.

Parduodame ir mainome namus, farmas, lotus ir 
kitokius biznius

Visokiais reikalais tuoj kreipkitės ypatiškai ar laišku

REGISTRUOTAS NOTORAS

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Telefonas Yards 4669

dalyviams ir vargonininkams 
yra uždrausta dalyvauti “lais 
valminių” choruose, ar koncer 
tuose.

Įstabus dalykas! Laisvama- 
Įnįai tuč tuojaus iš savo tar
po išbrėžtų laisvamani, kur
sai išdrįstų ateiti per šv. 
Mišias bažnyčion ir savo gra- 
žiu balsu padėtų garbinti Die
vų. o patys pyksta, kai Baž
nyčia uždraudžia savo tar
nams dalyvauti laisvamanių 
koncertuose, ar choruose. Kur 
gi nuoseklumas ?

Tiesa pas laisvama
nius nuoseklumas ras-

triukšmingų melodijų; ji žnio-
’gaus širdyje privalo iššaukti 
ne pasistebėjimų, bet jų pa
kelti prie Dievo ir padorinti 

Melrose Park, Ilk: MoterųI. . • . . , , ... •’ „ ‘ .lojo sielų; ii privalo būti vi-
Sųjungos 60 kp.: A. Pranienė., • ■■ , ,w ° r suomeniskoji bendra, o ne
P. Stočkienė. . , , . , , ..vienos kokios tautos muzika...

Štai, ko delei bažnytinė mu-* .
’zika yra Bažnyčios priežiūro
je; štai delko ne kiekvienas,
kad ir garsiausiojo muziko 

J° parapijų, °4- drauSbjoS ikurinys gali tikti bažnytinian, i ti, tai didelė retenybė, bet

Te-I

Auka $5.00.
“Draugo” — L. Šimutis. 
“Laivo” — Kun. dr. K. Ma

tulaitis.

175 delegatai.
Sveikinimai:

vis-gi ir tarp jų yra negalu
tinai menkų žmonių; taigi 

muzikų kompozicijos nepri- ^:ad 'r jh'ins reikėtų prisipa-; 
pinnų į\y kusį nnujoje imtos bažnytinian clioran, ar ž.inti, jog šitokie šauksmai iš-!
paiapijoje ii reiškia linkt ji-^muzikon. įstato juos tiktai juokan iri
inus- ! Anot “Motu proprio”, gai-!žmoguje iššaukia pasigailėji-

dos privalo prisitaikinti priejni0> kad įgimtųjų išmintimi 
žodžių ir neleista į maldas įs- i apdovanotieji sutvėrimai gali

Kun. A. Baltutis sveikina!

P. L. Šimutis, kalba nuo 
dienraščio “Draugo”, linkė
damas, kad neužilgo būtų pas

chorui, ir bažnytinei muzikai; 
štai, delko kad ir garsiųjų

tatyta prieglauda našlaičiams 
ir seneliams.

Kun. A. Linkus sveikina Šv. 
Kryžiaus parapijos vardu ir j 
teikia aukų $25.00 nuo savęs.I

Kun. K. Matulaitis sveiki
na vardu Marijonų Kolegijos, 
taip-gi ir Aušros Vartų pa
rapijos vardu.

Dr. S. Biežis trumpai paaiš
kina ligoninės stovį ir jos gy
dytojų vardu sveikina seimų. į

Vilniaus našlaičių vardu $į 

sveikina seimų jų atstovė p. 
Vileišienė teikdama aukų ® 
$1.00. |g

Moterų Sąjungos Chicagos jp 
Apskričio vardu reiškia linkė- $ 
jimus p. B. Bitautienė, pra- 
nešdama, kad Apskritys tru- 
mpoj ateity įsteigs ligoninėj g 
kambarį. • įjjp

Adv. J. Grišius vėl sveikina $

prausti atkartotinųjų žodžių, taiP 
uosa nuo teatrališkumo.
Sulyg tuo pačiu “Motu pro

prio” gali dalyvauti choro 
muzikoje tiktai išmėgintos do
ros žmonės ir privalo užsilai
kyti per giedojimų rimtai ir 

.dievotai! Delko? Gi dėlto, jog 
bažnyčia tai ne teatras, jog 

ir bažnvtinė muzika

neišmintingai galvoti, , 
manydami, jog jie apdums! 
visiems akis ir šiuo keliu pa-! 
trauks prie savęs,

Šitaip besielgdami jie tik-Į 
tai patvirtina mano šio straip-j 
snio pradžioje privestų saki-į 
nį, jog yra daug tokių, kurie
šaukdami; “laisvė”, nesupran

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS KALĖDINIŲ 
PREZENTŲ

GINTARAIS, SALDAINIAIS, KNYGOMIS, 
KALENDORIAIS. FOL'NTAIN. PENS 

gintarinių daiktų “Lietuvos” Knygyne galima 
gauti šiuos;

L
9

MOTERIMS:
Karoliai 
Branzalietai 
Špilkos 
Auskarai 
Agrafos

VYRAMS:
6. Cigarnyčios
7. Pypkės.
8. Plunksnakočiai
9. Kolionikai

10. Rėmai Paveikslams.

•seimų, šį karta L. Vyčių or-

ta. arba nenori suprasti, kas:

KALĖDŲ DOVANOS
$ Mes turime didelį pasirinkimų Jeivelrv, Deimantų,

/ j $ Laikrodėlių, Žiedu, Karolių, Gintarų, Sidabrinių Pei-
ganizacijos vardu, ragina M- ,iy. katruos del stokos vietos turima išparduoti nž 
vas pratinti jauninu, prie or-;fj kllil|o„, x,.l)ril!,,i«klt„ llr„„os

K. Lindžiutė.
Auka $5.00.
I^abd. Sų-gos 8 kp.: J. Kis- 

. likauskienė, F. Vaicikauskas, 
i M. Sadauskienė, J. Bartušie- 
nė, A. Gendrolius.

Auka $5.00.
Marijonų Kolpgijos Rėmėjų 

35 kp.: K. Urnezas, O. Kaz- 
ragienė, O. Vaicekauskienė,
L. Vaicekauskaitė, J. Klimas.

Šv. Kaz. Akad. Rem. 6 sk.:
B. Lindžienė, M. Svcnciskienė,
M. Anužienė, K. Lindžiutė, 
M. Stankiutė, M. Tverijonie- 
nė.

Auka $5.00.
G var. Pirm. Div. Šv. Kaži-Į 

miero Kar.: P. Dargela, J.' 
Žiedas, Stan. Žylius.

Auka $5.00.
Saldžiausios Širdies V. J. 

No. 1: J. Gajauskas, Ag. Pet
kus, A. Lukošius.

Auka $5.00.

ganizacijos ir ruošti juos prie 
visuomenės veikimo.

P-nas J. Krotkus, vice-pirm.' 
Metropolitan State Bank, reiš 
kia linkėjimus. j jį

$ 
(9

pusę Nepraleiskite progos.

Jos. F. Budrik Inc.l
34-17-21 S. Halsted Street #

Tel. Boulevard 4705 3
Mcijos Chicagos Apskričio var- &&&&&■&&&&&&&&&&&,&&&&&&&&&)3

P-nas F. Valančius sveikina
nuo 3 kuopos. I

A. L. B. Katalikų Federa-
F

JP

Taipgi kitų dalykėlių gintarinių ir ne gintarinių.
Lietuvos saldainius-kendės galite gauti gražiau

siose dėžutėse tinkamose teikimui kalėdinių dovanų 
bei šiaip pasipirkimui.

Kalėdinių atviručių su pasveikinimais bei lin
kėjimais anglų ir lietuvių kalbose. Taipgi įvairių 
laiškų su aprašomais.

Platus pasirinkimas sieninių kalendorių su Lie
tuvos vaizdais — tinkami siųsti Lietuvon arba sau 
pasilaikyti.

Turime šimtus skirtingų turinių knygų: apysa
kų, žodynų, teatralių, muzikalių ir tt.

Didelis pasirinkimas Parker Fountain Pens, 
plunksnos gražios, labai geros išdirbystės. Parduodam 
pigiau, negu kitose sankrovose.

Gyvenantiems toliau uuo Chicagos siunčiam gin
tarų ir knygų katalogą kalėdinių prezentų pasirin
kimui. Gyvenantieji Chicagoje ir artimose Chicagos 
apielinkėse nuoširdžiai kviečiami atsilankyti asme
niškai tikslesniam pasirinkimui įvairiausių kalėdinių 
prekių. Lauksime.

Musų sankrova atidara iki Kalėdų kasdien nuo 
9 vai. rĄ’to iki 8 vai. vakaro. Nedėldieniais nuo 10 
vai. ryto" iki 7 valandai vakare.

KNYGYNAS “LETUVA”
3210 S. HALSTTD ST., Chicago, IU., Tel. Victory 1266

Paismg the Family- Pa s Coat Hasn i Stopped Traveiingl Flsher

L
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CICERO. IU.

X
Radio Stotis AJJ.
Sekmadieny, gruodžio

dirka, J. Brazaitis, B. Janu
šauskas, X. Kulys, 8. Žylius, 
iš Waukegaių lll. ir A. Glem- 
žu iš Indiana Harbor.

Altoriai buvo dailiai gėlė-
8 d. mūsų bažnyčioje paipuošii. Garbė už tai se-

ventoją. Ten susitinka su RŪPESTINGAI RUOŠIASI.
mergina. Prasideda kvailas ---------------
flirtas. Mergina šiek .tiek varg Town of Lake. — Draugi- 
šą apvalo. Motina tai pašte- ja Nekalto Prasidėjimo mote- 
bėjus nugąstauja. Tuom tar-1 rų ir mergaičių — rūpestingai 
pu nuskriaustasis žagarą ne-juosias prie vakarėlio, gruo- 
šėjas prieina prie jį užgavu-jdžio 22 d. Dimbelio svetainėj, 
šio automobiliaus. Prasideda 4523 So. Wood St.. Vakarėlis 
pagieža bei kerštas ir tokis bus su programa apie “naš-

didelės iškilmės — 40 v. atlai 
dai. Sumą laikė kun. Albavi
čius, pamokslą sakė kun. P. 
Karalius. Vakare mišparus 
laikė kun. Draugelis, pamoks
lą sakė kun. A. Linkus.

Pirmadienio vakare mišpa
rus laikė kun. A. Skripko, pa
mokslą sakė kun. V. Kulikaus 
kas.

Antradienio vak mišparus į 
laikė kun. pral. M. Krušas, pa
mokslą sakė kun . Bičkaus
kas.

selėins Kazimierietėms.
Svečių kunigų buvo daug 

per visas tris dienas ir vaka
rus. Paskutinį vakarą' proce
sijoj dalyvavo 20 kunigu, o 
žmonių per visą laiką buvo 
kupina bažnyčia.

X Labdarių 3 kuopa rengia 
šaunų vakarą su gražia pro
gramą, gruodžio 22 <1., para
pijos svetainėje. Bus atvai
dinta trijų aktų juokinga ko
medija “Moterims” neišsi-
meluosi”. Vaidintojai bus ga- 

Paskutinį a akai ų bažnyčioje į j. jausį artistai L. Vyčių 5 
buvo labai gražu; didelį įspūdį Į-UOpa įj Xorth Side, po vado- 
darė ypač vargonų grojimas
ir choristų giedojimas. Buvo 
devyni svečiai vargonininkai:' j vai-are 
A. Pocius, V. Daukša, J. Ku-;

vyste pp. Maskolaičių. Kvie
čiami visi atsilankyti 7:30

Del Kalėdų
Muzikos Lankykite

Peoples
FurnitureCo
KRAUTUVES

2536-40 W. 63 STREET
Hemlock 8400

4177-83 ARCHER AVĖ,
Lafayette 3171

Pilnas rinkinis Kalėdinių 
Lietuviškų ir kitatautiškų 
rekordų ir volelių dėl pi- 
janų.

Taipgi
Reprezentuojame 
Visą Eilę

R. C. A. RADI0LIŲ 
ATWATER KENT 

MAJESTIC 
ZENITH 
VICTOR 
FADA

KIMBAL RADIOS ir 
KIMBALL PIJANŲ

Prieinnmiausios kainos ir iš
lygos. Tarnauja patyrę ir 
mandagus žmones. 
Krautuvės atviros kas va
karą ir Nedėldieninis nuo 
10 valandos ryto iki 4 va
landai ]M> pietų.

CHICAGOJE
WEST SIDE NAUJIENOS.

X Pirmadienio vakare Auš
ros Vartų svetainėje Pilnių 
Bendrovės darbuotojas p. Mi
lius pirmu kart čia rodė juda
muosius paveikslus iš Lietu
vos gyvenimo. Paveikslai su
maniai ir planingai tvarkomi. 
Jų atvaizdavimas labai aiškus 
ir be jokio mirgėjimo rodomas. 
Tikrai graži mintis filmomis 
tampriau jungti išeiviją su 
savo gimtine. Bet kadangi tai 
yra realus, mokslo dalykas, 
tat pavienio žmogaus pastan
gomis sunkiai atsiekiamas.

Šią Filmų Bendrovę tikrai 
turėtų remti musų diaugijos 
parapijos, o ypač mokyklos, 
kurių bendrai mokiniai pri-. 
valėtų su savo mokytojų pa
gelba ir įvairiais paaiškini
mais atsilankyti. Kaipo aišku 
šio nusistatymo įrodymą turi
me iš p. Miliaus pridėtojo jau
no automobilisto amerikonu
ko juokų vaizdelio, kuris jau
nų žiūrėtojų tarpe kelia link
smą trukšmą bei patenkinimą/
Bet šisai paveikslas savyje 
yra pilnas keršto. Tik paste
bėkite jo turinį. Jaunuolis ne
atsargiai autotroku važiuoda
mas ir nuo kelio nustūmęs ža
garus nešantį vaikiną, nori 
patsai neatsiprašęs pabėgti, 
bet staiga sustoja jo mašina, 
kurią jisai besistengdamas iš
judinti, visas susipaišo ir ga
lutinai pastebėjęs vandens tru svetainės savaitinį susirinki- 
kuiną bėga pas artimąjį gy- mų.

nesąmoningas veikimas, stum- 
dymąsis, apsilaistymas, moti
nos užgavimas, žodžiu tariant 
niekšiški, nežmoniški vaizdai, 
kurie iššaukia tiktai nesuval
domą juoką' ir į žiūrinčius vi
sai nekaip veikia. To viso sėk
mė — musų jaunimo lengva
pėdiškumas, nemandagumas, 
visokio autoriteto išjuokimas 
ir galutinai pačių jaunuolių 
prasižudymas. Kas protą turi, 
tesidomi judamaisiais paveiks
lais ir tenaudoja juos neleng- 
vapediškai, bet rimtai.

X Šiandien Aušros Vartų 
mokyklos alumniečių būrys 
vakare renkasi mūsų svetainė
je tikslu sudaryme kokios, 
nors sodalieijos kuri padėtų 
jiems savytarpinėje jungėje 
gyventi ir ruoštis prie savy- 
stovio gyvenimo.

X Penktadienio vakare ber
taininis susirinkimas Federa
cijos 3 skyriaus.

X Penktadienyje Aušros 
Vartų mokykla šv. Tėvo kuni
gystės aukso jubiliejaus dieno 
je ruošia šv. Komunijų dva
sinį bukietą.

X Šiandien Martinas Sta- 
kenas laidoja savo žmoną a. 
a. Anastaziją, kuri visai AVest 
Side gerai pažįstama. Pamal
dos Aušros Vartų bažnyčioje 
už mirusiąją bus apie devintą 
valandą ryto su trejomis šv. 
Mišiomis ir pamokslu. Pirm 
poros metų Stakėnai minėjo 
savo šeimyninio gyvenimo si-

laitėlę”. Per vakarienę bus 
prakalbos, o po vakarienės 
kiekvienam bus duodama do
vana. Be to, pirmininkė auko
ja kanarką su narveliu. Kas ją 
laimės, tas džaugsis. Bus da 
ir kita dovana, kurią aukoja 
narys.

Širdingai prašomi visi atsi
lankyti.

Kas turit tikietą dėl laik
rodėlio ir-gi atsilankykit.

Valdyba.

JAU GRĮŽO.

Brighton Park. — Juu grįžo 
iš šv. Kryžiaus ligoninės po 
uppendeitis operacijos Juo
zas Vilimas, statybos kont fak
torius, 4556 So. Rockwell St. 
Velijant jam greitai pasveik
ti ir sugrįžti prie vedamųjų 
statybos darbą.

Kaimynas.

X Ar niekas nereikalauja 
valdininkų, ar jie yra bejėgiai, 
kad užpuolikai taip dažnai ir 
taip drąsiai užpuola žmones, 
apiplėšia. Kur piliečių kliu
bas? Ko jis snaudžia? Kam 
vra policija?

X Nors šįmet Town of La
ke jau įvykinta daug iškilmių, 
nudirbta nemažai darbų, bet; 
da ruošiasi prie vienos iškil
mės, būtent klebono pagerbi
mo bankieto, kuris įvyks gruo 
džio 29 d., Congress Hotel, į 
Golden Room. ,

Naudokite išlaukiniai nuc 
Skaudamų Muskulų 
Peršalimų 
Skausmų Krutinėję 
Sustingusio Sprando 
Pečių Skaudėjimo 
Išsinarinimų ir

Išsitempimų 
Neuralgijos

Persitikrinkite, kad gaunate tik- 
irąjį! INKARO vaisbaženklis aut 
pakelio pagelbės juras apsisaugoti.

Knygutė, kurioje paduodama pilni 
nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
PELLERIO daugely atsitikimu, pri
dedama prie kiekvienos Sakutes.

Parsiduoda visose vaistinėse 
po 35c. ir 70c. bonka.

Arba galima užsisakyti stačiai iš

7h» Latiora+oriot of
F.AA RSCHTER CO,

BCIVMYANO SOUTH FIFTH CTC. 
BROOKLYN, N.V

KILLS FAI N *

prie toP-nas Stankūnas, žino
mas fotografas, 3315 So. Hal
sted st. juu prirengė savo gra
žią studiją šventėms. Šven- “Kas paukščiui sparnai, 
tems žmonės nusiperka nau- i kas žuviai peliakai, tas kul-

X

jų drabužiu ir tada pasirėdžiu 
sietus patogu fotogrufuotis,

i

ir p-nas Stankūnas 
prisirengęs.

turingam žmogui spauda”,
Liverpool.

LIETUVIŲ VALANDA
KAS NEDĖLDIENĮ

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

Nuo 1 iki 2 po pietų

Iš Stoties
W. H. F. C. 1420 Kilocycles

Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite 
Šiuos Programus Rengia

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

Telefonas Boulevard 4705 . -

-inuunįiiiuiini ininunniHiHHnnnii nu AHHinniH įiimuiiH

X Sukėlimui fondo, P. 
Liurdui, Šv. Kryžiaus bažny- 
čioje, darbuojasi Tretininkų ZZ 
draugija. Kun. A. Linkus ir-gi 
priima aukas tam fondui.

X Rodosi, gruodžio 22 d. 
bus šaukiamas susirinkimas, > 
kad atgaivinus Apaštalystės j 
Maldos draugiją.

dabrinį jubilėjų ir buvo Auš
ros Varto parapijos garbės 
nariais. Ant karsto a. a. Anas
tazijos sudėjo dvasinius bu
kietus: A. Kazlauskienė ir O. 
Kazlauskaitė aukodamos gie
dotines šv. Mišias; E. Šlekie- 
nė, L. Jasnauskis ir U. Jas- 
nauskienė calunavas šv. Mi
šias.

X Ryt mūsų šv*. Tėvo auksi
nio jubilėjaus dienoje Aušros 
Vartų mokykla šv. Tėvo inten 
cija rengia dvasinį bukieną iš 
Šv. Komunijų ir šv. Mišių. At
einančiame sekmadienyje bus 
laikoma Aušros Vartų bažny
čioje iškilminga suma šv. Tė
vo intencija ir parapijonys 
aukos šv. Komunijų dvasinį 
bukietų.

X Ryt Vyčių 24 kp. turi 
savo kliube prie Aušros Vartų

b)
T —et- HhimI C... Sdt U. S. A.

LARVEX
APSAUGO

DRABUŽIUS

Šlakstymas Laite*: 
Apsaugo nuo kandžių ne

skalbiamus drabužius, kau
rus, rakandus.

Plovimas Unrvcxu: 
Apsaugo nuo kandžių

plaunamus vilnonius.

TUBBY
EVER SlMCE AAOM BOUGHV 

ME TRIS OLE HAT AM MAbE ME 
VOEAR IV l GOT TA CO«VMV£eLF 
AUtHE HMF 8ECMKE THE Kl&S AU 
CAL L ME *JO*3T PLAV \AHTR
ME - CBE. < * COULfc <£T

\ RtO OF "TBE &LAMED THtMG So »
V VJOOLDN'T HKFTA

""

Kalėdos Netoli!
J .

Ateinant Kalėdų šventėms, kiekvienas galvoja ka 
savo giminėms, esantiems Lietuvoje, pasiųsti dovanų. 
Geriausia ir brangiausia jiems dovanų - Litai ar doleriai

Dabar jau laikas pinigus siųsti į Lietuvų, kad gau
tų Kalėdų, šventėms. Siųskite pinigus per “Draugų”.

/ •
“Draugas” siunčia pinigus: perlaidomis, draftais, 

čekiais ir telergamomis.

Pinigų siuntimo skyrius adaras kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vakare.

DRAUGAS PUB. CO.

2334 So. Oakley Avenue,

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

Chicago, III
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CHICAGOJE
VAJAUS VAKARAS.

siaus pas Kaipošių laikas bė
ga. Svetainė paimta, reikia 
tokį ar kitokį programų reng-1 
ti. Pasidaro baimės ir išlaidų.

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
Rm Tel. Mldway 6811

I DR. R. G. CUPLER D A K T A A i

North Side. — M. K. R 2 
skyrus turėjo vajaus vakarą 
su programų, 15 d. gruodžio, 
Šv. Mykolo parapijos svetai
nėj. Žmonių suėjo gana dikto- 
kas būrelis, bet turėjo būti 
da daugiau.

Vakaro vedėjui paaiškinus 
tikslų, pirmiausia senoj pasi
rodė smuikų duetas, kurį iš
pildė E. Paskaeimiūtė ir P. 
Šniaukšėiutė. Solo dainavo 
A. Rauskinas ir M. Daugir
daitė. Pianu solo skambino A. 
Daugirdaitė. Kalbėjo kun. Dr. 
Matulaitis, kuris gražiai nu
piešė kolegijos reikalingumų. 
Taipgi pianu skambino . F. 
Nausėdaitė. Kalbėjo mūsų 
klebonas kun. J. Svirskas, ku
ris nuoširdžiai ragino remti 
kolegijos vajų. Taipgi solo 
dainavo p-lė A. Rubliauskai- 
tė. Reikia pažymėti, kad A, 
Ęubliauskaitė gražiai pasižy- 
niNįo savo dainelėm. Jų gali
ma skaityti jau nortlisai- 
diete, nes persikėlė North Si
de gyventi. Dabar nortlisaidie- 
čiai jų savinasi ir sykiu džiau 
giasi susilaukę rimtos veikė
jos. Antru atveju kalbėjo kun. 
Matulaitis apie Marijonų vie
nuolijų ir kokiom sąlygom ga
lima įstoti.

Kurie dalyvavo programe, o 
ypač N. Kuliui, vietiniam var
gonininkui už suruošimų pro
gramo, skyrius taria širdingų 
ačiū.

P. K. P.

GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 
, atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai-

Kartais duodama net gar- eiU — -iršuj Beiskio-itakšCio uptie- 
k»s) po n r. 2423 West Marąuette Itd.

nuo 2 iki 4 po piet. Tel.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241 
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliais 

lr Ketvergais vakare

,monaitis, II vice-pirm. L.
Vyšniauskas, Scenos vedėjas:
B. Kastėnas, Sekretorius B. bės žodis, kad “sulošim”, bet “’andL"
Anmika, Seniūnas - tvark _ - ------------------ ..................., v,cto,

ko nėra: pažadui palieka pa- 4G01 So. Ashland Avė. Valandos: nuo i Rea. Ui. Vau Buren 6863 
v , . 16 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
zauais. |Rcz, 6641 S. Albany Avė. Tel. Bros- 1 nn T nilRinill 10

pect 1880. Nedėtomis tik pagal su- Ulll ll UUIsUULlV

Telefonas Boulevard 1188

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; • Iki lt. 1 Iki S 

dieną, lr 8; 80 Iki 8:St vakare

| 4608 S. ASHLAND AVĖ. 
Netoli 46th Street Chlcagh. IU.

darys St. Barkauskas.
Narys.

■AUKSINIS” BALIUS. VI
SI GAUS DOVANŲ.

X A. Linkus, katalikiškų 
draugijų darbuotojas, iš 2322 
So. Oakley Avė. persikėlė į 
2411 So. Hoyne Avė.

NAUJAS SUMANYMAS.

Taigi, visi North Side artis
tai, ir šiaip veikėjai, kalba, 
kad reikia tverti Dramos Ra
telis. Ta syk žinotum žmogus 
kur kreiptis ir ko prašyti, nes 
kų ratelis pažadėtų, tai ir iš-j 
tesėtų. Tada būtų didelis su-j 
sitvarkymas ir didelė nauda. 1

North Side. — Teko man North Side yra gana gabių] 
kalbėti su keliais North Si- artistų, kaip Vyrų, taip ir mer

tartj.

de artistais ir su kaikuriais 
idėjinių draugijų veikėjais. 
Visi jie pritaria tvėrimui N. 
side’je “Dramos Ratelio.

Yra nusiskundimų, kad jei
gu maža draugija nori pa
daryti sau kokio nors pelno, 
norėtų turėti veikalų o patys 
nariai nesugeba, atvaidinti, 
kreipiasi į pavienis asmenis 
prašydami, kad suloštų kokį 
nors veikalų.

gaičių ir moterų. Tokiu būdu 
susidarytų gana gražus bū
rys. Vienas artistų.

Įvedus, privalomų mokslų, 
Kauno miesto valdybos socia
linis skyrius turėjo išmokėti 
20,900 litų neturtingiems mo
kiniams, kad nupirktų rūbų.

Be jų, mieste yra dar 6,200 
pavargėlių, kuriems reikia ma 

Žinoma, tarpe i žesnės ar didesnės pašalpos.
pavienių yra nusimanančių to 
je šakoje, bet kažin kodėl yra 
daug ir puikybės.

Būna tokių atsitikimų, kad 
ir prižada tokį ar kitokį vei
kalų sulošti, bet kai už kelių 
dienų paklausi, tai tas, kuris 
būna paėmęs pirmenybę tame 
veikale, sako: “Eik pas tų, 
arba tų”. G kai “tų” paklau
si, tai jie sako: “Prašyk to4’.

Ir taip, einant nuo Aino-

Bridgeport. — Draugija Šv. 
Petronėlės turėjo priešmetinį 
susirinkimų, gruodžio 1 d.

Apsvarsčius bėgamus rei-
kalus, kalbėta apie garbės na-
res, kurios turi gauti dova- 12 —**
nas už neėmimų pašalpos per 
dešimtį metų. Tokių narių Z2 
randasi net 13. Taigi, tam tik- 
slui draugija rengia vakarų Z2 
Lietuvių Auditorijoj, gruodžio !
29 d. Vakaras bus “auksinis”. 
Kas tik ateis į balių,, visi 22 
gaus dovanų. Garbės narėms 
bus duodama dovanos ir gy
vų rožių bukietai.

Kas, svarbiausia, tai jau
nos moterys ir merginos, no
rinčios įstoti į draugijų, ba- j 
liaus vakare įstojimas nuo 16 Į 
iki 20 m. bus dykai, o nuo 20! 
iki 30 m. 1 dol. Į

Lietuvaitės, nepraleiskit ge-, 
ros progos. Ateikit į balių iri 
įsirašykit į šv. Petronėlės dr-

Viena iš visų.

is artistų mėgėjų 
VEIKIMO.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Daugumas iš jų yra elgetos.
• “R.”

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3265 S. Halsted Street

Valandos 19-8. Nedėlioj 10-12
2-ras Ofisas 4191 Archer avė.

Tel. Lafayette 5820

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Balte 800 1578 Mlluraukce Avė.

Tel. Brunswlck 0624 I
Valandos; nuo t Ik: 7:80 vai. vak J 

i kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki 2 vai ! 
• po pietų.

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Te’. Lafayette 88 8»

DR. A. L YUŠKA

DR. J. J. KŪWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2868 So. Leavitt SL 

Tel. Canal 2888
Valandos; 2-4 po pietų lr 7-8 ▼. ▼. 

Nedelioj pagal eueltarimą

Ofiso Tel. Vlctory 1(17
OL lr Res. Tel. Hemlock 2174

DR. J. P. POŠKA
8188 8. HALSTED STREET 
Antras ofisas lr Rezidencija 

8604 8. ARTESIAN AVĖ.
Ofise Vai. Nuo 8-18 rytais: nuo 7-8 
vak. Antro OL Vai.; Nuo 2-6 po 
piet: Ųtarn. lr Subat. Nuo 2-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą-

Tel. Canal 0764 Republlc 8461

Ofiso tr Res. Tel. Boulevard 6818

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

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

Res. 8201 S. WALLACE STREET

OFISAS

1900 S. HALSTED STREET 
NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.
valandos; prieš pietus pagal sutarti 

1 Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

Ofiso Tel. Vlctory 8898 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH

Tel.

ilimmimiihmiimiiiiiiuniiiiuiummiu:

I John A. Kassl
(KAZAKAUSKAS) į

Watchmaker And Jeweier—MM

2045 W. 35 ST.
Cbicago, III.

dovanų; didelis 
laikrodėlių.

Kainos yra

geriausia vieta plikimui Kalėdinių 
pasirinkimas deimantų ir auksinių

■žemesnes, kur kitur.

PRIRENKAM AKINIUS K. NURKAITIS, 0. D.

Registruotas Optometristas

AD VOKĄ i AJ Tel. Hemlock 8161

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St.. Roolm 1701 
Randoijh 0381-0382 V&l. 9-6 

Vakarais
1241 ŠO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562
7-9 vai. vtak. apart Panedėlio lr 

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(Jote Dagdr.lunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

TeiėplMoe Randolph <787

2161 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

telepCaMe Roosevelt *0*0 
Rande: B fkl • ryte Tel. Rrpeb. MOS

I

“tiiftffmiiiiiifmmifuifitufiuitffiuiffiir

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2426 West 89 Street
Vai.; 9—12 ryte. 1—4 p. p. 

v. v. Nedėlioj susitarus.

Rusas Gydytojas lr Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Vaikų Ir visų chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halstel St. Chicago 
arti liet Street

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

OR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias lr chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų lr valkų 

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis ir seredomis tik 

Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

Tel. Lafayette 6798

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

Tel. Kenwood 5107
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 

i nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washlngton
10-12, 2-4. 7-9 12-2, 4-4. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas lr Chirurgas

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

Office; 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

Pboue Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILiVAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartį

OR. S. BIEŽIS
z

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X — Spinduliai 

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. so. Leavitt St. Tel. Canal 8222 

Rezidencija: 6640 So. Maplewood 
Avenue Tel. Republlc 7868 
Valandos 1 — 8 A 7 — 8 v. y. 

Nedėlioj: 19 — 12 ryto

OPTEMITRISTAI

Tel. Lafayette 3315

JOHN MINSKAS DR- NURKAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 22nd Street
Arti .Leavitt Street 

Telefoną* Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredsoais ir Pėtnyčio- 
rnis nuo 9 iki 6.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)
ADVOKATAS

*631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. iSoulevard 2809 

(1 E S I D E N C I J A: 
6615 So. Hockvrell Street 

Telef. Republlc 9728

Examinuoju akis ir prirenku akinius

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

DR. VAITUSH, 0. D.

DENTISTAI j Tol. Canal 0267 Rea Prospect 8469

‘ M P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1881 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 8600 S. Arteslan Ava
Valandos. 11 ryto iki S po pietų I Iki 8:80 vakare

DR. CHARLES SEGAL'
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų lt Vyrų Ligų
Vai.! ryto MO 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:88 vakara 
Nedėliotais 11 iki 18 

TELEFONAM MZDWAY 8888

DR. A. J. DIKSELIS
DENTISTAS

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

Vai.; 9-12 prieš piet; 3-8:30 v. v.
Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA AVĖ. 

Tel. Lafalette 4484 
Vai.: 12-8 vai. kasdien

=

Office Boulevard 7048

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4846 So. Ashland Avenaa 
Ant Zaleskio Aptiekos

Brighton Park. — Teatrališ
kojo kliubo, vedamo artisto 
Juozo Kareivio, grud. 14 d. 
parap. mokyk, kambary įvyko 
narių susirinkimas. Prie pilno 
narių kvorumo aptartu daug 
reikalų. Kadangi nuo D. L. K. 
Vy tunto mirties sukanka 500 
melų, pasinaudojant tn proga, 
susirinkimo kliubui duotas 
pavadinimas Vytautas. Be to 
išrinkta valdyba iš šių: Pir* 
min. — rėžis, artistas J. Ka
reiva, T vice-pirm. V.

Iš Spaudos Nauja 
o y a ■

‘KRISTAUS PATARIMU KELIAIS’
9

% —* Parašė —

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

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

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

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

Rašykite:

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Av/.

Chicago, III.

J. P. WAITGHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampu Michigan Avė. 

Tel. Pullman 6960 lr 6377

Miesto Ofise Pagal Sutartį:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 ir 935 
Tel. Franklin 4177

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų įtempimą kuria 

eati priežastim galvcs skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį. Atital- 

| sau kreivas akis, nulmu cataractua 
Atitaisau trumpą regyste lr tolimą 
regystę.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Telephone Central 4924

F. W, GHERNAUCKAS
ADVOKATAS

124 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILLINOIS

Nuo 9:30 Iki 6 vai. vak. 
ocal Office; 1900 So. Union Ava.

Tel. Roosevelt 8710 
Vei. nno 8 Iki 9 vai. vak.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS n
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavitt St)

Valandos* Nuo 9 Iki 12 rytb 
nuo 1 iki 9 vakare

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

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

Ciceroj 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj, PėtnyCioj 
Nuo 10 ryto Iki 8 vakare 

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Tel. Boalevard 1401

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

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

7—9 vakare

v .

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counsclor at Luw 

ADVOKATAS 

3112 South Halsted Street 

Tel. Victory 2394 

Chicago, III.

Boulevard 7689
Rea. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

i
Phone Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 

akinių
1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 8t. 8 auk*

I ,mm,«klt mano Iškabs. LIETUVE DENTISTfc
Valandos nuo 8:89 ryto Iki 8:88 va
karo. Seredomis nuo 9:88 Iki 11 v, X-Ray

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 2187 B. CICERO. AV. CICERO. ILL.
valandų. Room 8. Valandos: 9-12 A. M. 2-8, 7-9 P. M.
Phoaa 8881 _ TreCiadlena pagal autarkua

DR. HERZMAN
IA RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 88 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas tr akušeris.

Gydo staigias lr chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų lr vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokia 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street 

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 11 — 18 pietų U 
nuo 6 Iki 7:80 vai. vakaro.
Tel. ofiso Canal 8118 Res. So. Shore 
2238, arba Randolph <809.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel Yards 0994

Rezidencijos Tek Plaaa 8808 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 iki 12 dienų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nuo 10 iki 11 dieną,
Nuo 2 Iki S po pietų.
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GRABORIAI: i PRANEŠIMAI.
S. D. LACHAWICZ

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laidotu

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

Tel. Roosevelt 2515 
Arba 2516

2314 W. 23rd Place 
Chicago, Iii.

.--"j

Simpatiškas —
Mandagus —,

Geresnis ir Piges-j 
nis nž kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAG KABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct. Cicero 

Tel. Cicero P794 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
laidotuvėse pa 

tarnauju geriausia 
tr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų 18-

f, t dirbystės.
OFJSAS

668 West 18 St. 
Tel. Ganai 6174 
CKTRIUS: 3238
So. Halsted Street 
Tel. Victory 4088 ‘

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes nežavi
me Išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
patarnavimą.
Patarnavimas 

visose Chica
gos dalyse ir 
prlemiesčuo«e. 
Grabai pigiai
net už 326. 

OFISAS
8238 South 

Halsted St
Victory 4088- 

89

<424 So. Rockvvell HL 

virginta 1294

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S, M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7 532

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
2103 S. Halsted 
St. CMcago, III.

TcL Victory 1118

Katalikų Vakarinių Valsty
bių Konferencijos renginio 
komisijos ir Tarybos narių 
susirinkimas įvyks šį vakarų, 
gruodžio 19, 7:30 vai. vak., 
Aušros Vartų par. mokyklos 
salėj.

Malonėkite visi, kurie tik 
gavot pakvietimų, būti Tary
bos nariais, dalvvauti šiame 
susirinkime.

Komisijos rašt.

Brighton Park. — Teatra
liškasis kliubas “Vytautas” 
prie gastroliavimo apielinkėse

A. + A.
ANTANAS

GAYDYURGIS
mirė gruod. 17, 1929 m., 3:25 
vai. ryt. 52 metų amžiaus. Ki
lo iš Raseinių Apskričio, Kra
žių Parap., Paplušėtų Kaimo. 
Amerikoje išgyveno apie 25 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Prancišką, 2 sūnų A- 
nufrą 15 metų, Antaną 13 me
tų, brolį Anufrą ir gimines 
Amerikoj ir Lietuvoj.

Kūnas pašarvotas 4510 So. 
Paulina St. laidotuvės įvyks 
pėtnyčioj gruodžio 20 d. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus pa.r. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
pulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nubudę:
Moteris, Sunai, Brolis

ir GiminM.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Zolp. Blvd. 5203

A. + A.

MYKOLAS
TERLECKIS

Mirė gruodžio 17 d., 1929 m.. 
7 vai. vak. 23 metų amžiaus. 
Kilo iš Kauno .rėdybos, Rasei
nių apskričio. Kražių parap. ir 
miestelio. Amerikoje išgyveno 
18 metų. •

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Zofiją po tė\ais Balu- 
taitė, seserį Kazimierą, bro:j 
Antaną ir brolienę Stefaniją, 
dėdes ir tetas taipgi ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas 4433 S. 
Wood St. Laidotuvės įvyks Su- 
batoje, gruodžio 21 d., iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas. į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioj Įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. I’o pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Motina, Sesuo, Bro
lis, Brolienė, Dėdės, Tetos ir 
Giminės.

laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis. Yards 1741.

I. J. ZOLP
GRABO RIU8 IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street

Kampas 46th lr Paulina Sta 
Tel. Blvd. 62 03

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatlš- 
aal, mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyiia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc.

Koplyčia Dykai
UO West 18th Street

Canal 8161

E7ERSKI
LIETUVIS GRABORIU* 

Ofisas:
6608 8. MAR8HFIELD AVENUB 

TeL Boulevard 8877
ji

lietuvių kolonijose jau prisi
rengė ir savo gastroles pra
deda didelėje programoje 22 
d. gruodžio West Pull mane, 
29 gru(xlž.io Roselande. To
linu seka: Ind. Harbor, North 
Šitie. Bridgeport ir t. t.

Žinąs.

PADĖKOS ŽODIS.

Niekuomet netikėjau, kad 
turiu tiek daug prietelių. Bet 
dabar žinau kas mano priete- 
liai, nes ligoninėj mano kam
barys buvo pilnas gražiausių 
gėlių iš ko net visa ligoninė 
stebėjosi.

Moterų Sųjungos 20 kuopai, 
seseriai P. V. Kucliinskienei, 
brolėnei P. A. Sinušienei ir

VIEŠAS PADĖKOS ŽODIS

A. T A.

’ -i

"T :
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ONA KLIMAVIČIŪTĖ - POCIENĖ
Mirė 1929 m. spalio 19-tą, palaiota spalio 24-tą. 

“Skambą varpas' užu šilo, — ką gi lydi jo garsai?
Žmonės kanu kapą gilų, — ką šaltai priglaus jisai?

Skamba varpas užu šilo, — virgdo kvepiančias lankas...
Tokj pat nejaukų; gilų, — kapą juk ir mums sukas.”

Juozas Mikuckis.
Praslinko jau bevelk du mėnesiai, — mėnesiai Ilgesio, liū

desio ir sielos slopinimo, — kai gilus kapas šaltai priglaudė ma
no brangią mylimą gyveninio draugę, Onutę. Daugel sykių paėmęs 
plunksną rankon, mėginau parašyti viešą padėkos žodį mano 
brangiems tautiečiams už jų man pareikštą nuoširdžią užuojau
tą valandoje mano didžiausios gyvenimo nelaimės ir už paro
dytą giiią pagarbą atminimui mano mylP.nos žmonos, bet kožną 
sykį tas neužmirštinas ir iš akių neišnykstantis vaizdas, — 
vaizdas mirties, šermenų, dangišką aromatą dvelkiančių su
neštų gražių gėlių tarp kurių karste ilsėjosi amžinu miegu už
migus mano mylLuoji Onutė, Iškilmingų laidotuvių, tūkstantinės 
banguojančios žmonių minios; gausus užuojautos pareiškimai ir 
žmonių nepaprastas nuoširdumas, — mane kiekvieną sykį taip 
sugraudino, kad veltui buvo mano rašymo pastangos, — skaus
mas suspaudė širdį, akys užplūdo ašarom, plunksna iš rankos 
išslinko — likau btjiegiu. Dabar, šiek tiek susiraminęs, nors 
ir šiam vėlyvam laike, rašau šiuos kelius padėkps žodžius.

Tariu širdingiausią ačių visiem: už prisiųstas puikias gėles, 
Už užsakytas šventas mišias už vėlionės sielą, už atsilankymą į 
šermenis, už pareikštą gilią simpatiją, už palydČjljmą velionės 
į paskutinę atilsio vietą — kapinyną. Ačiū Almos rateliui už 
budėjimą šermenyse, už lelijas ir teiktą pagalbą surengime lai
dotuvių; ačiu Chicagos Lietuvių Moterų Kiiubui už g“leg, už 
atsilankymą į šermenis ir skaitlingą dalyvavimą in corpore lai
dotuvėse; ačiū mano bendradarbiams vargoninkams, solistams tr 
solistėms už jų gražų ir įspūdingą giedojimą; ačiū karsto nešė
jams už jų nepaprastą ir Imponuojant) patarnavimą laidotuvė
se; ačiu dvasiškiams už jų pnlankumą; ačiū ge.rb. Broniui Ba
lučiui, Lietuvos Ministerių!, už prisiųstą užuojautos telegramą ir 
jame pareikštus gilius sentimentus: ačiū Lietuvos konsului An
tanui Kalvaičiui už jo asmenišką ir laikraščiuose partikštą už
uojautą; ačiu tam žmogiškam oro paukščiui, kapitonui Dariui, 
už gausias rožes iš dangaus išbertas, kurios apdengė visą kar
stą ir savd dvelkiančiu aromatu šildė atšalusią be gyvybės mano 
mylimos krutinę, širdingą ačių “Draugui', “Naujienoms”, "žan
darai”, “Tėvynei”, * "Garsui”, "Moterų Dirvai” ir kitiems laik
raščiams už . prielankumą, ' užuojautą ir patalpintus simpatingus 
straipsnius.

Jeigu apsilenkiau kam nors nepadėkojęs, teiksitės man 
už tai atleisti, kadangi sunku yra susiorientuoti tokiam bildesio 
momente, nes kaip poeto Mykolo Vaitkaus eilėse pasakyta:

"Man ludna, liūdna, man širdį skauda.
Sudrėkę akys į tolį sminga.
Mintims pareikšti map žodžių stinga. j 
Valią slopina krūtinėj rauda,”

Kad parodžius lietuvių visuomene dėkingumą už jų gausią 
užuojautą, ir kad pagerbus mano mylimos žmonos atmintį, ruo
šiu gedulingą koncertą jos mirties metinių sukaktuvų dienoje, 
1930 nv. spalio 19, Lietuvių AuditorjoJ. Dedu visas savo spėkas 
lr pastangas kad šis gedulos koncertas savo ypatingumu Ir tu
riningumu liktu neužmirštinu dainos ir muzikos meno monu
mentu mano prietelių mintyse ir jų širdyse. Prašau visų atsilėn- 
kytl. Apie tai savo laiku bus plačiau parašyta.

Dar syk) tardamas nuoširdų ačiu, prie kurio prisideda savo 
padėkos žodžiu ve/lonės budinti motinėle, Elzbieta Klimavičienė, 
ir jos broliai ir giminės, lieku lietuviu visuomenei dideliai dėkin
gas liūdintis

ANTANAS POCIUS.

DRAUGAS

P. M. Norkienei už prijautimų 
ir lankymų kusdienų ir vi
siems draugams draugėms ir 
giminėms nėiu, ačiū. Pasvei
kus vėl busiu sykiu su jumis.

Moterų Sųjungos kuojioja 
vėl galėsiu veikti, kaip lig 
šiol veikiau jau beveik vienuo 
likų metų, nes M. Sąjunga li
goje yra geriausia drauge.

Elena Statkienė.

Town of Lake. — Vardu 
visos “Arbatėlės” komisijos, 
širdingiausia tariam ačiū mū
sų didžiai gerb. dvasios va
dui, kun. A. Linkui, viso pro
gramo dalyviams ir visiems 
kurie atsilankė i sodai ieijos 
“Arbatėlę”.

Komisija.

■

KLAIDOS PATAISYMAS.

Ketvirtadienis, Gruod. 19, 1929

Dievo Apveizdos Parap. —
Susivienijimo Brolių ir Sese
rų draugijos tilpusioj kores- 

ipondencijoj, “Draugo” 296 
įnumery turėjo būti Bugvilienė,
Į o ne J atl vilionė, J. Puksmie- 
.nė, o ne Puksnienė, J. Jova- 
rauskis, o ne Janarauskis.

Draugija yra daug aukojusi
Lietuvai $600.00. Buvo parašy 
ta, kad aukojusi, o kam nebu- 

jvo pasakyta.
j

Parašas po korespondencija
• turėjo būti Juozas Blankus, 
į pirmininkas, o ne raštininkas, 
į Nuo redakcijos. Sus. Bro
lių ir Seserų dr-jos korespon
dento, ir visų kitų, širdingai 

; prašome ypač pavardes aiškiai 
j rašyti, kad paskui nereiktų 
jų pataisymams laikrašty vie
tų užimti. Be to, visi kores
pondentų prašomi korespon
dencijas rašyti aiškiai, nesu- 
glaudžiant eilučių ir kairėj 
lapo pusėj paliekant kokius 
du eolu “lauko” pataisy
mams, Negailėkite poperos.

ROSELAND, ILL.
i ___________

Staiga mirė

I Juozas Draugelis gyvenan
tis, 234 W. 105 St. staiga mi
rė. Buvo vedęs. Laidotuvės į- 
vyks šeštadienyje, gruodžio 21 
d. bus iš namų nulydėtas j Vi
sų Šventų parap. bažnyčių, o 
iš ten į Šv. Kazimiero kapines. 
Laidotuvėmis rūpinasi grabo
rius Eudeikis.

“GREITAS IR TEISINGAS 
TEISMAS”V DM'

Sužinota, kad byla dėl Plu
ngės “Saulės” gimnazijos tu- 

Į rto ; užgrobimo ir nuomos su
tarties sulaužymo jau metai 
kaip guli p. teisėjo stalčiuje. 
Kada jų svarstys, niekas ne
žino. O materialiniai “Sau

MILDA
MODERNIŠKAS TEATRAS

3140 So. Halsted St.

UT., SER. ir KETVERGE 
Gruodžio 17, 18, 19 

“HIS GLORIOUS NIGHT”
Dalyvauja John- Gilbert.

Taipgi komedija “Hunting 
t be Hunter”.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

VEIK DYKAI.
$275 vėliausios mados 8 tū

bų elektrinis Fada Neutrody- 
ne radio. Už tų geresnio nė
ra. Turi puikias slankiojan
čius duris, riešuto medžio ka
binėtas ir Ce-Co drūtos tū
bos, dynamic spykeris. Ati- 
duosiin už $80. Taipgi 3 šmo
tų tikras senoviškas rayon 
parlor siutfts, vertas $350, a- 
tiduosim už $115; 9x12 AVilton 
kauras, vertas $65, atiduosim 
už $25. Riešuto medžio valgo
mosios ir miegamosios setas, 
venecijiniai veidrodžiai, dai
lios lempos, pietų setas. Tuoj 
ateik pamatyti. Privatinė re
zidencija. 82^8 Maryland Avė. 
1-mas Apt. l\blokas j rytus 
nuo Cottage Ųrove Avenue. 
Tel. Stcvrnrt 1^75.

KALĖDINIAI BARGENAI
NESTOR JOHNSONS

$1 verčios tiktai 69c. 
Taipgi užlaikom įvairiausių 
zabovų dėl vaikų ir mer
gaičių.

Geriausi iš visų "lce Skeltai” visokių 
šaižų dėl vyrų, merginų ir vaikų $5.98 
$7.50 varčios už ...........................

ELEKTRIKOS SETAS dėl papuošimo Kalėdų eglaitės aštuoniom 
8 leimpikėn. Tiktai ..............................................(................................ggg setas

Taipgi turim visokių gražiausių papuošalų dėl parėdymo eg
laitės. •

DIDELIS BARGENAS ANT STALAVINIŲ PEILIŲ

Setas šešių peilių lr videlčių “Stainless Steel“, kurių nereikia 
šveisti.
Juodom Kriaunom setas ...................  .......................................••••••• $2.98
Baltom Kriaunom setas ...................... ................................................... $3.48

JOHN DERING
4414 So. Rockvvell Street Tel. Lafayette 4689

lės” draugijos nuostoliai di
deli. “R.”

Ramova
3518 So, Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

KETV. ir PĖTNYČIOJE 
Gruodžio 19 ir 20
“BALUTĖ”.

Dalyvauja Oeo. O’Brien ko
medija apie tai, kaip vienas 
Suv. Valstijų kareivis ir vie
nas jūreivis kovojo dėl mer
ginos.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

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

T A X O S.
Norintieji žinoti, kiek kai

nuos jūsų namo ar loto Taxos 
už 1928 metų kreipkitės pas

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

MARQUETTE JEWELRY 
& RAŪIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

auksinių ir sida- 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, pianų rolių, 
rekordų ir t. t. 
rajsau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8883

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigiai. Neriam | 
sulig užsakymų naujus sveterius ir , 
taisome senus. Vilnonios gijos dėl 
nėrinių ir vilnonės materijos dėl 
kelnių vyralms ir vaikams. Atsilan- 
kyklt ir įsitlkrinklt musų prekių ge
rume. Atdara kasdien ir vakarais. 
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
tų.

Siunčiam užsakymus į kitus mies
tus.

F. SELEMONAVIČIUS
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė.

Tel, Victory 3486

NESPEKULIUOK!
Pirk pirmus mortgyčius ir 6% mortgyčių bonus 

ant Chicagos real estate.

JOHN OUSKA & CO.
3901 Wmt 3«th Street

Del geriausios rųšles 
lr patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių klaušl- 
alų, sviesto ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

JVAIROS kontraktoriai

J. S. RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

A Hardware Co., dabar perėmė vis* 
biznį į savo rankas lr duos visose šio 
blanio šakose plrmoe klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Palnters 4fc Decorators 
J. S. Ramanclonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

TeL Victory 7261

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5326

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

Tei. Boulevard 0214

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING & HEATING 

Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
ju kuogerlausia 

4604 SO PAULINA STREET

MORTGEČIAI-PASKOLOS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 1 vieną dieną. 
Parkams real estate kontraktus. 

Intemationl Investment 
Corporation

Kapitalas 3500,000.#•
3804 SO. KEDZIE AVENUE 

Tai. Lafayette 6788-6713

_____ i... r.i .■ ■*: y,;. j
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