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FRANCŪZAI SU VOKIEČIAIS SUSITAI 
KE HAGUS KONFERENCIJOJ

|. INDIJA YRA REIKALINGA 
KUODAUGIAU KUNIGŲ 

' MISIONIERIŲ

ROMA (F. T.). — “Indijai 

išmušė tikroji valanda. Tūk-

Arkivyskupas y Cecilia yra 

57 metų. 34 metus jis Indijoj 

darbuojasi ir pradėjus 1919 

metais yra arkivyskupu.

Jo Aukštoji Malonybė pa

reiškia, jog pasaulis turi su-'

CHICAGOJE

ATGAL GRĄŽINTI MIES
TO TARNAUTOJAI

MEKSIKOS VALDŽIOS PARTIJOJE KILO stančiai pagonų šaukias krik- prasti, kad Indija yra naujo- Kadangi Chieagos miesto

RIMTI NESUTIKIMAI

Kunigy Vienybės Centro 
Valdyba

(“Draugui” Telegrama).
Kunigų Seimas 9 Sausio dieną išrinko Kunigų Vieny-]

_Sto ir laukia kunigu, kurie jie- vinė Salia ir turi žinoti, kad majora8 aldermonų tarybos bes Centfo Valdybą į kurią įeina: Kun. J. Ambotas
'ms tų Sakramentų suteiktų”, 

pareiškė čia pirm 'Kalėdų at-

katalikybė ten sparčiai paža- pravesto biudžeto nepasirašė, prezidentas; Kun. Švagždys — vice-prezidentas; KunJ
1-1 n kilai IT . .... Pi__ 1__ — IZ__  I/_ _!• f •

Kiniečiai Įspėja Vokietiją*• 1 J J * ivo kunigystes jubiliejuje Ve-

_ 'rapoly, Indijoj, arkivyskupas

DANIJOJ IŠKELIAMAS REIKALAVIMAS Anįeio Maria iv™, v cU 
GRĄŽINTI MIRTIES BAUSMĘ! »T

“Mano paties valdomuose

ngiuoja. Štąi A erapoly arki- gį taryba negavo reikalingo Pankus — iždininkas; Kun. Karalius — sekretorius, 
vykęs dalyvauti Šventojo Tė- vyskupijos, įplote yra Trava'n- ba]Sų skaičiaus majoro ‘veto’

core valstybė. Tenai virš 20

nuošimčių gyventojų yra ka- kvi-esti tarnybon paliuosuoti: 

talikai. Kad tuotarpu imant poliemonai, gaisrininkai, svei- j 

visų Indijų, katalikai sudaro ]<u: !o departamento ir kiti ta-! 

vos 1 nuošufctį.

sugriauti, tad vakar atgal pa- ŽINIOS IŠ LIETUVOS

POPIEŽIAUS JUBILIE- Itos firmų. Kalbama, kadi sta-

VOKIEČIAI NUSILEIDŽIA 
HAGOS KONFERENCIJOJ

RUBIO GREITAI IŠVYKO 
Į MEKSIKĄ

JAUS ŠVENTE

Alytus. ' Gruodžio mėnesio 

15 d., 1929 m., abiejose para

pijų bažnyčiose buvo iškilmi-

tyba teks danų firmai.
• mau •••jai.

Verapolif arkivyskupijos, Maj()ras pareiškia, kad- tie Į 

plotas užiwb;i8,000 ketvirtai- larnautojai miestui vra gyvai' 

nių mailių, j gyventojų yra rcikalil gl h. aldennonų tary- 

2,350,000. Katalikų lotinų a- ba negajį tuo atžvilgiu ma-

peigų 125,818; syro-malabar žirni išlaidų. Jei nėra pinigą, apvaikščiojama. Popie-

plotuose yra vietų, kur gyve

ntojai ilgus metus laukia šv. 

Krikšto. Žinau vienų mieste

lį, kur žmonės per penkerius 

metus nesulaukė kunigo. Tų

HAGA, Olandija, saus. 10 

— Karo iitpildymo reikale ko- 

nf^rencija nenutraukta, kada 

Vokietijos delegacija atsieini 

grasinimus apleisti Hagą.

Francijos ministeris pirmi

ninkas Tardieu pirm to turė

jo pasiaiškinti, būtent, kai’ jis 

kalbėdamas neturėjęs min ty 
Vokietijos delegacijų įžeisti 

arba pažeminti.

Nors Vokietijos delegacija 

ir tolesniai veda derybas, bet 

jos nariuose matomas aiškus 

nepasitenkinimas.

Kol-kas vokiečių, su frantu- ___... w
zuis bendri pasitarimai yra1 bailes, kurs partijoje uŽi- 

privatiški. Vokiečiai, santar- ina svarbių vietų, mėgino mai- nepasibaigusios jvairios. iškil- 

vės delegatų spaudžiami, su- stus nuslopinti. Kada jis ne- mės sųryšy su sosto įpėdinio 

tiko Youngo plane padėti kai- atsiekė pageidaujamo tikslo, vedybomis. Keliami įvairūs o-

MEXIC0 CITY, saus. 10., 

— Anksčiau pranešta, kad bu-

LAŠINIŲ BYLOS KASA- 
CIJĄ VYRIAUSIAS TRI

BUNOLAS ATMETE

kada 8įma8 Meksikos prezidentas^ Skenavimų aš pats prail- katalikų, kurie turi nuosavų ;uri bl-5t pasįdarbuota. jų gau- žiaus /ijaus XI 50 »ietV. ku’ Lašinių bylos kasaeijų Vyr.

• ’ ’ ... *--- , . _ .m ...... - ----------------- ™k.i..................... tx o----------, Tribunolas iš nuteistųjų ir kaRnbio greitai gryšiąs iš Ame- «mau> kad «avus *ema ‘en 

rikes J. Valstybių, nes jo žmo- rczi<fent* (nuolat ten apsigy- 

na susirgusi. ivenusį) kunigų. Tokio kunigo

negavus, prisiėjo juos gelbėti. 

Dabar patirta, kad jis na- Pasiųstas ten kunigas ir vi- 

mo atšaukiamas. Buvusio pre- sįems suteiktas Krikštas. Kų- 

zidento Calleso sudarytoj po- nigų, kunigų, kuodaugiau ku- 

litinėj revoliucionierių parti- štai ko šiandie Indija

joj ėmė kilti maištai. Parti

jai grųsina suskilimas. Nesu

tikimai kilo dėl daugelio no

rinčių patekti Rubio kabine

tan.

labiausia reikalinga.”

DAR 'NEPASIBAIGUSIOS 
IŠKILMES

ROMA, saus. 10. — Čia dar

hierarchijų — apie 490,009. u 

Arkivyskupas y Cecilia! yra,

Karmelitas., 

darbuojasi 

tų ordeno 

kunigų indi

priguli tre 

ordenui; 

indėnų pi
bėgusių vadas.

NUBAU

^Arkivyskupijoj plėšikas grąsina teisėjui 
Jrmojo Karmeli-'

kunigas ir 14 Andai & Cook apskrities 

šie pastarieji nau.i° kalėjimo pabėgo šeši 
Karmelitų kabliai. Iš •19 suimtas tik vie- 

įau 50 kunigų nas plėšikas Louis Stanek, pa

MANKATO, Minn., skus.
10. — Mrs. May Arnold, 34 

m., nuo vyro pavogė apie gyVas ’> 

2,000 dolerių,-• apleido namus

nigavimo jubiliejus. Iš Suval 

kų pusės bažnyčios tuojau po 

sumos atvyko Vilniaus pusės 

bažnyčion didelė dviejų kuni-' 

gi} vedama jubiliejinė proce

sija.

Įėjus procesijai į bažnyčių, 

buvo atlaikyti iškilmingi miš

parai. Po mišparų, išėjus iš
Kriminaliniam teisme jis HI ^^H

plėšimus nubaustas kalė- bažnyčios procesijos dalyvia-

jimu nuo 1 metą lig- gyvos ,ns ir P«™t>ijiečiams,

g visi sustojo aikštėje tarp ba£-

*£ nubaus- ėiua.

tas plėšikas j teisėją atsilii- iSklaas'1 P- Karveli° ir Dine!- 

pė: "Tamsta neilgai pasiliksi kos kalbu apm Popiežiaus Pi-

riuomenės teismo prokuroro, 

pusės gruodžio 1 dienos spre

ndimu atmetė. Galioj palieka; 

pirmiau paskelbtas kariuome

nės teismo nutarimas. “R.*

ENERGINGAS KUNIGAS
Gruzdžiai (Šiaulių apskr.). 

Šioj parapijoj jau antri me

tai, kaip gyvena kun. B. Su

gintas. į. -
Parapijiečiai. j'i gjria, 

jisai kiekviėrlSm prieinamas^

kurių Franeijai palankių at- tuojaus namo gryžti pakvies-(Hcialiai pokyliai suvykusius iir išleido pinigus. Vyrui rei-' Atsakyta atnaujinti bylą
mainų tas Rubio.

KINIEČIAI RADIKALAI 
PRIEŠ VOKIETIJĄ

NIEKUS DARO Iš 
PRIEŠŲ

svečius pagerbti. Sosto įpėdi

nis su žmona gal rytoj apleis 

Romų.

SHANGHAI, saus. 10./— Arinumit! mT_. , ... n I MADRIDAS, saus. 10. —

Kinijos radikalu partijos (da- ’ .V1 . . , , .. ...,
.. . Paaiski, kad Ispanijos dikta-

KARDINOLAS MAFFI PAS 
ŠVENTĄJĮ TĖVĄ

kalaujant policija jų surado 

ir ji patraukta atsakomybėn.

Teisėjas jų nubaudė septy- 

neriais metais kalėjimu. Jos 

advokatas apeliuoja.

lis tautinės partijos) vadai, 

kurie kovoja šiandieninę Nan- 

kingo valdžių, paskelbė Vokie-

torius Primo de Rivera: visoj

šaly neturi nei vienos jokios

.................................. , , .. . . sau palankios organizacijos.

tijai įspėjimų, kart ji nešimai- ,T....................... . .. ,
„ ...... , • i-- visi įžymieji ispanai ų kovo-
šytų į vidujinius Vokietijos 

reikalus.

Mat Vokietija atviriai rė

ja ir yra nusistatę prieš jo 

valdžių. Bet diktatorius iš to

visa niekus daro. Jis diaug 

mia Nankingo valdžią, kas tos pasitiki san i5tikima kariuo 

valdžios priešams labai nepa

tinka.

Sakoma, tos rųšies įspėji

mų sulauksianti Amerika ir 

kitos valstybės.

ROMA, saus. 9. — Jo Emi

nencija kardinolas Maffi, kurs 

vakar sutuokė Italijos sosto 

įpėdinį su Belgų karalaite, 

priimtas Šventojo Tėvo audi

encijoj.

APSIGINKLAVO MAJO
RAS IR KITI

pasiūlyta visų Alytuje esan

čių katalikiškųjų organizacijų 

vardu taip brangių dienų pa- 

Federalis apeliacijų teismas ajyStį 8V_ Tėvui per jo Nunci- 

atmetė prašymų atnaujinti by- Lietuvoje Jo Eminencija 

lų buvusiam aldermonui Hat- arkivyskupų Bartoloui sveiki- 

fa, kurs už nusižengimų prohi- nimą.

bicijai teismo nubaustas kalė

jimu ir pinigiška pabauda.

Jis moka įeiti į kitų padėji- 

jaus XI jubiliejų. Gale buvo j mų: blogiausiais keliais aplan-

‘R,’

ko pradžios mokyklas, kiek

vienų parapijietį pažįsta.

Be kunigo bažnytinių parei--4 

gų daug dirba tikybinėse or

ganizacijose ir rūpinasi para* 

pijos švietimu, platindamas 

laikraščius. “R.”

mene.

SUIMTA KETURI 
ANARCHISTAI

PARYŽIUS, saus. 10. — 

Havas Žinių agentūra prane

ša, kad Cannes’e areštuota

COPENHAGEN, Danija, ketllri itariami <“>«<***"• 
„ana. 10. - Pastaraisiais ]ai.| jn™ ™sta sprogstamosios 

kais Danijoj nužudyta keistas, mfidžiagos.

vaikų. Iškeliami reikalavimai

UŽ MIRTIES BAUSMES 
GRĄŽINIMĄ

grųžinti mirties bausmę. PARYŽIUJE TRIUKŠMAS

REIKALAUJA 8 VALANDŲ 
DARBO

KTNGSTON, Jamaika, saus. 

10. — Uosto darbininkai su

skato reikalauti astuonių va

landų darbo paroje. Pramato- 

mas streikas.

PARYŽIUS, saus. 10. — 

Šio miesto taryba padidino 

mokestį už važinėjimų gatve- 

kariais. Kilo nepaprastas gy

ventojų triukšmas prieš tary

bų.

MIRĖ ĮŽYMUS TUR
TUOLIS

LAKE WALES, Fla., saus. 

9. — Mirė Edward W. Bok, 

žinomas autorius ir filantro

pas iš Philadelphijos. Jis daug 

darbavosi už šios šalies į- 

tra,ukimų T. Sųjungon. Turė

jo 66 metus. Tai olandas atei

vis.

AVAUKEGAN, III., saus. 10. 
— Šio miesto majoras ir mie

sto tarybos nariai antrukart 

gavo grųsinimų, kad būsiąs 

subombuotas naujas miesto 

būtas. Sakoma, tai jmlitinių 

priešų grųsinimai. Majoras ir 

kiti apsiginklavo revolveriai^.

KARO LAIVYNO MA- 
NEBRAI

DELEGACIJA IŠVYKO Į 
LONDONĄ

NEW YORK, saus. 1,0. — 

Laivu George AVaRhington į 

Londonu vakar išvyko Ameri-

DU MIRĖ NUO KARŠČIO
RIO JANEIRO, saus. 9. — 

Vakar čia buvo didelis karš-

GYDYTA DAUG GIR
TUOKLIŲ

Dwight, III., yra Keeley in 

stitutas, kuriame girtuokliai

tis. Daug žmonių susirgo, du, gydomi. Praeitais metais ten 

mirė. ‘gydyta 754 girtuokliai.

NORFOLK, Va., saus. 10. 

— Iš čia į Kubos pakraščius 

išplaukė 28 karo laivai. Ten 

suplauks daugiau laivų ir ke

lis mėnesius bus vedami ma- 

nebrai.

UŽ PRIEDO PATAISYMĄ

PARAPIJOS SUSIRIN
KIMAS .

Pagrobė vežėją j _____ _
Du piktadariu pagrobi* A. Pajevonis. Gruodžio 15 d 

Romanovsky, vienos krautu- jy29 m. parapijos salėje įvv-1 

vės troko vežėjų. Atėmę nuo parapijos susirinkimas. Nu* 

jo 35 dol. pašalino iš troko ir tarfa statyti nauja prieglau- 

patys kažkur nuvažiavo. da jr kiti trobesiai. Parapi- 

-------------------------------------------- jiečiai apsidėjo mokesčiais

Gaisras ties geležinkeliu nu0 galvos po 3 litus ir turi-

Gaisras apnaikino General ntiejį žemės dar po 50 centų 

Fireprooving Co. sandelį, 29-a nuo hektaro. Nutarta senoji 

ir La Šalie gat. Traukinių va sai^ pirmiau buvusi bažnyčia 

žinojimas buvo sutrukdytas. (jįopa) parduoti ir pinigai pa- 

Nes sale sandelio praeina, ke- 8kjrti naujai salei statyti. Pa

lių geležinkelių bėgiai. siuntė sveikinimo raštų Ar-

į kiv. Bartoloni šv. Tėvo Pi- 

ijaus XI 50 metų jubiliejaus 

proga. Vietos susitveręs Vy

tauto Didi. 500 mt. sukaktu-

1
vėms minėti komitetas pada

rė pranešimų apie Vytauto 

' Didž. Jubiliejų, ragino visus

DETROIT, Mieli., saus. 10.

— Buvuris New Jersey val

kos J. Valstybių delegacija1 8tybės senatorius, dem., E. I. 

dalyvauti ten karo laivynų ma- Edward8 čia kalbėdamas pa

žinimo konferencijoje. Delega- reiškė, kad demokratų partija

cijų sudaro apie 100 asmenų.)turi stovėti ož 18.ojo priedo US automobiliaus išvarė

Pasirodė peršaltas 
vanduo

Ties Monroe gatve į Michi

gan ežerų kaip stovi apsiiai- 

sęs įšoko N. Babaeff, 39 me

tų, tikslu nusižudyti.

Bet greitai išsirepečkiojo į aktingai prisidėti prie staty 

kraštų. Sako peršaltas vanduo. mo paminklo Kaune Vytau- 

-------------------------------------------- tui Didžiajam. “R.”

Pagrobė autdmobflią » į
Du plėšiku sulaikė auto- j 

mobiliu važiavusį Dr. J. ii.1 

llcss. Jį su šoferiu (vežėju)

DANAI STATYS TELŠIŲ 
— KRETINGOS GELE

ŽINKELI
ir P*’-

j pataisymų. Tik tuo būdu par- tys nuvažiavo.

Einant šerifo raportu, pra- tija pasiliks savo praeičiai ti- 

eitais metais per Cook apskri-'kra ir ištikima, 

ties kalėjimų perėję 13,014] Buvusį Nėw Yorko valsty- 

kalinių; iš jų 2,574 buvo mo-jbės gubernatorių Al Smithų 

terys. Taipat iš jų visų 11,*-^išvardino drąsiausiuoju detno- 

572 gimę šioj šaly. > kratų partijos vadu.

Cook apskrities kalėjime 

vienam kambarių sutruko ka

rsto vandens vamzdžiai ir pa

vojingai apšutino aštuonis ka

linius.

Iš patikimų šaltinių teko 

sužinoti, kad artimiausiu lai

ku susisiekimo ministerija re

ngiami atiduoti statyti Telšių 

—Kretingos geležinkelį. Esą 

gauti pasiūlymai iš danų, pra

ncūzų, vokiečių, anglų ir vie-

2 NAUJOS DAINININKES
Su valst. teatro vadovybe 

pasirašė sutųrtįs dvi naujos 

dainininkės p-lės — Staškevi- 

čiūtė ir G. Matulaitytė. “R.”

• y——---———

CHICAGOJ DAUG 
SNIEGO

Chicagą ir apylinkes vakar 

palietė nauja sniego pūga. Per 

dienų snigo ir pustė. Ir šian

die nusakomas sniegas. Šaltis 

nedidis.

Nušovė tėvą
Eugene Grzeeliowski, 18 m., 

nušovė savo tėvų John Grzec- 

bowskį, 1041 W. 34 gat., sa- 

liūno savininkų.

Jaunas žmogžudis teisinasi, 

kad tėvas kirviu užpuolęs mo

tinų, kuri į galvų sužeista. Mo

tina tai }>atvirtina.

CHICAGO IR APYLIN

KES. — Daugiau sniego ir 

šalčiau.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 109 litų .. $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. '4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 2X91

13.98
5.23
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TRAGINGA LIETUVOS BAŽNYČIOS 
PADĖTIS.

SUSIRUPINKIME!

DRANGAS Penktadienis, Sausio 16, 1930

1. KATALIKIŠKŲ ORGANIZACIJŲ 
SMAUGIMAS.

Visos -ekonominės katalikų organizacijos 
priešų pastangomis jau pasmaugtos ir dar 
jų lavonai iš archivų iškasami ir kompro
mituojami teismuose spaudoje, gatvėje...

Kultūrinės katalikų organizacijos baigia
mos slopinti: draudžia ir trukdo susirinki
mus, spaudžia piniginėmis pabaudomis, iš- turės sukelti. Pagaliau, ačiū 

tremia veikėjus... -Dievui, gal susipras ir tie,

q Mariampolės Mokytojų Seminarijoje at-| kurie ligi šiol to nesuprato 

eitininkų jau nėra, nes tokiems tenai neva 
lia būti.

LAIŠKAI Iš KETUM vyriąusybė. 0 kiek policijos!! į bė esu krikščionys demokratai

1929. XII. 12. Ilgai nerei- i nuotaika, dėl nuomonių skir 

kėjo laukti: L. Aidas išdrožė į luino. Sako, nuncijus vienaip, 

šiandien straipsnį prieš Epis

kopatų. Joks bent kiek nusi

manęs 'publicistas tokio straip daryti nutarimus. Tačiau gal 

snio nebūtų rašęs. Jis audrą,pats Dievas tautininkus nu

baudė, nes “L. Aido” straips-

arkivyskupas antraip, kiti dar 

kitaip manė ir sulig to norėję ’ žvėrys, 

daryti nutarimus. Tačiau gal

Raita, pėsčia, žmottių arti ne

prileidžia, raiti vaiko ten Kle

boniškiuose, diesiog nejauku. 

Atrodo, kad tie žmonės, kurie 

iš tolo norėjo pažiūrėti yra

gruodžio 17 d. darys pervers

mą. Matyti jisai intriguoja ii 

gęzdina tautininkus.

2. KATALIKIŠKŲ MOKYKLŲ 
NAIKINIMAS.

Dalis katalikiškų vidurinių mokyklų, bu

ar nenorėjo suprasti. Gera 

proga. Vyskupai susirinko 

konferencijon, o jiems čia o- lyką rišti, stojo

fieiozas išdrožia, pilna burna

nesąmonių vedamo straipsnio

pavidale. Gali gailėtis tauti-

imt gtauiaaiję, jau uždaryta. Einama prie Ilinkui to žygi„. ,Ije ^,.4
gerą meškos patarnavimą. Ge

rai žmonės sako, kad ką Die

vas nori nubausti, pirmiau 

protą atima. Tačiau p. Gus

tainis didžiavosi, kad paga

liau jie tiesą atvirai pasakė 

kataliku vyriausiom Galvom.

Lietuvos kataliką padėtis yra tikrai tra- 
Apie tai mes gana daug žinių savo 

henrašty paduodame.
Daug kas ligi šiol -dar manė, kad katalikų 

mokyldų, organizacijų ir spaudos persekioji
mas pačios Katalikų Bažnyčios Lietuvoje ne- 

ir dėl to į tų visų tautininkų valdžios 
’bų galima ramiai žiūrėti, nes anot kai ku- 
išsireiškimų: “tautininkai tik krikščionis
okratus nuginki* uoja”.

Katalikai labai kantrūs. Ilgai ir vyskupų 
katalikybės persekiojimo klausimu ne

ėjome. Gal kai kam tat ir išrodė, kad 
PU tylėjimas, tai pritarimas ^utfcinittt

•alingai politikai. Tačiau prabilo ii^Vy&kupafc 
Jų teisingas ir griežtas žodis jau paskelbtas. 
Lietuvos spauda ir mums siunčiamieji raštai 
jau aiškiai sako, kad katalikai Lietuvoje pra
deda nerimauti, nes aiškiai įsitikino, kad tau- į 

kininkų sąmoningas ir sistematingas katalikų 
dikcijos, spaudos ir mokyklų persekiojimas, 
iai kova prieš Bažnyčia.

žemiau dedame vieno Lietuvos kunigo Į 

tų raštų, kuriame aiškiai vaizduojama
inga Bažnyčios padėtis Lietuvoje.

“Kiekvienas tikras Lietuvos Bažnyčios 
us, tikras katalikas turi susirūpinti da- 

Lietuvos' Bažnyčios padėdini ir ko 
o susilauksime. Toji padėtis yra ne

rastai sunki, tikrai verta susirūpinimo, 
jų turi atkreipti akis kiekviei lietuvis ka- 

patrijotas, kuris dar jas gali atkreip- 

*. r- a
Per tris pastaruosius metus Bažnyčiai pa- 

didelės žaizdos: 1) organizacijose, 2) 
e, 3) katalikiškoje akcijoje, 4)

tpaudoje.

likvidavimo likusiųjų, niekur pasaulyje ne 
praktikuojamu budu.

Pradinėse mokykose katalikams mokyto
jams užčiaupė lupas, nekuriu ir sąžinę. Da
romos pastangos masoniškoje dvasioje, su 
Bažnyčios skriauda, auklėti vaikus.

Universiteto įstatų, tvarkos pakeitimas, 
kad katalikus nuskriaudus, tebeplanuojama. 
Nebetiksliai užsienių spauda pažymi, kad da
bartinė valdžia, nepaisant Konkordato, įvyk- 
dins universitete atmainų su katalikų skriau
da. šiomis-gi dienomis išleistas Švietimo 
Ministerijos aplinkraštis No. 202, kuriame 
nustatytas griežtas skirtumas tarp valstybi
nių ir privatinių mokyklų, duodama Švieti
mo Ministerijos atstovams neribuotos teisės 
prie kvotimų, atima iš katalikiškų mokyklų 
visas teises ir jas dar šiais metais užsmaugia. 

3. KATALIKŲ AKCIJOS GRIOVIMAS. 
Kunigo darbas už bažnyčios iš visų pū

siu suvaržytas.
į žymesnis katalikų inteligentas, net kai
mo veiklesnis vyrukas, terorizuojamas, jei 
kunigui padeda dirbti.

~ liaudies mokytojai suvis atakiiiznįOA- 
ikdško veikitto. ' •

Michajil’as Jurjevič’as Lermontovas.

MUSŲ LAIKŲ KARŽYGIS.

BĖLA.

Aš krausčiausi iš Tifliso. Visi mano ve- 
ūėlio kroviniai susidėjo iš vienos nedi

dės valizos, kuri iki pusės buvo prikimš- 
kelionės užrašų apie Gruziją. Didelė 
dalis, jūsų laimei, prarasta; o valiza 
likusiais daiktais, mano laimei, pasili-
sveika.

Jau saulė pradėjo slėptis už snieguo
tų gauburių, kai aš įvažiavau Kojšaūro 
Iygumon. Osetinas — vežėjas henuilsta- 

li ragino arklius, kad iki nakties sus
ijus įkopti į Kojšaūro kalną, ir visu
»rklė laidė dainas. Puiki vietai ši lygu

Iš visų pusių kalnai, neprieinamos 
lųsvos uolos, nukarstytos žaliui* ftiptlec 
lais ir apvainikuotos činarų keksinis, 
įltoni skardžiai, išvagoti įh-igraužų, o

Pasirodo, kad ministerijo

se, sąryšyje su gruodžio 17 

d., Vaikščiojo žmonės rinkdami 

parašus, esą jie norį dabartinį

REIKALIN
GA SPAUSTUVĖ.

nis “ Išsiaiškinkime ” lyg ug

nis krito konferėncijoų ir pa

kreipė vieningesnėn linkmėn.'Paridentą matyti toje vietoje 

Tie, kurie norėjo švelniau da-

grieštesnėn 

pusėn negu kiti ir balanse 

nuomonės susivienodino ne

palankiau pozicijai (vyriausy

bei) pusėn. Koks bus oficia

lus komunikatas dar nežino

ma. Kalbama, kad Episkopa

tas nutarė pakartotinai pa

siųsti raštą su reikalavimais 

dėl mokyklų, organizacijų ir 

K. V. C. spaudos laisvės,

dar penkerius metus, kitur bu

vo rašoma esą visą gyvenimą. 

Tačiau vėl nustota tie para

šai rinkti.

pažymėdamas, esą nutraukia

XII. 13 d. AtsilanliėĮbonb‘rf‘ne'-'i'’ lattMamas P*' 

, lankaus išsprendimo rašte pa 

reikštais klausimais. Konferen 

ciją tęsti susirinks pradžioje 

sausio mėnesio.

1929
keletas žmonių iš provincijos 
Pasirodo, kad provincijoj 

prieštautininkiška nuotaika 

labai didėja. Suvalkijoj gerai 

užderėjo javai, o nieks visai, 

galima sakyti, neperka. Jei 

kada buvo pinigų badas, tai

dabar tikras badas. Viena lai-
1 ,

mė, k#d gyvuliai ir paukščiai 

pakankamoje, palyginti, aukš

tumoje. Bet jų daug nėra.

Po sprogimo p. Raupio na

muose, sako, provincijos poli

cijai buvę duotas įsakymas 

sekti Įtariamuosius ypač iš 

krikščioniško bloko. Kai kur 

btoVįę jgandų, esą apygardos 

teismas susprogdintas, nes 

prieš p. Voldemarą iškelta by

la dėl 3 mil. neatsiskaitytų 

litų. Toliaus gandus esą leidę 

pozicionieriai. Vis dėlto pasi

piktinimas prieš tokį linliga- 

nišką darbą didelis. Didesnės 

kompromitacijos vilkams ne

gali būti, nors, berods, jie 

dabar smarkiai organizuojami

1929. XII. 14. Nuncijus, sa

ko, išgirdęs, kad oficiozas ra

šo, esą jie (tautininkai) norį 

tik su Nuncijum, o ne su E- 

piskopat.u kalbėtis, pareiškė, 

kad galį kas manyti, jog ji-

1929. XII 16 d. Kalbama, 

esą straipsnį “Išsiaiškinkime” 

parašęs Dzidorius. Pats Gus

tainis susitikusiems aiškinasi, 

kad nenorėjęs dėti. bet jį pri

vertę. Nors jisai visuomet vie

naip sako kitaip daro, tai ir 

čia juo tikėti negalima.

Skundžiasi, sako. p. Aravi- 

čins, kati blogi}, palikimą ra

dęs. Kalba, esą reikia dau

giau grupių vienybės, kitaip 

darbas labai sunkus. Be to, 

pasirodo, kad p. Musteikis ne

gabiais žmonėmis buvo apsis-

tatęs. Ir tikrai, atvirai paša- nutarė kovoti nekatalikiš- 

kius, ten buvo tokių, kurie j M spaudą ir stengtis įkurti 

lyg bezmėnas tik vietą užėmė, savąją, spaustuvę ir, jei gali-

Rytai pasiliko be jokio vie

šo kultūrinio centro, be spaus

tuvės ir be laikraščio. ‘‘Gar

sas” iškėlė savo spaustuvę. 

Pasiliko laisvamaniška “Vie

nybė”, kuri yra antikatali- 

kiška.

Neturint katalikiškos spaus 

tuvės, spaudos darbus teks 

siųsti “Garsui” arba “Dar

bininkui”. Visgi skubotus rei 

kalus būsim priversti duoti 

“Vienybei” arba “Laisvei”. 

Toks mūsų parėmimas stip

rins jų laikraštį, kas yra prie

šinga kiekvienom geram ka

talikui.

“Draugo” sausio 6 ,d., š. 

m., iškeltas sumanymas yra 

labai remtinas. Rytinių vals

tijų konferencija gruodžio 

29 d., 1929 m., Newark, N.

Kulba mieste, esą politinės po 

licijos mieste yra apie 800,

sai tokių mintį vyriausybei tuo tarpu, kitados nei ptisės 

siūlęs, tačiau griežtai tvirti- tiek nebuvo visoj Lietuvoje 

no jos klaidingumą. Be to, Norėdami pasilaikyti šnipai,

talikiško’
Valdininkai taikindamieši prieškatalikiš- 

kai- valdžiai, kas syk aiškiau šalinasi nuo Baž
nyčios ir bėga nuo kataliko viešų pareigų at
likimo.

4. SPAUDOS PAVERGIMAS.

Valstybinė spauda aiškiai nustatyta prieš 
Bažnyčių. Laikraščių tendencija yra nusta
tyti liaudį prieš kunigiją ir prieš katalikų ak
cija. Kataliku akcijoje kunigai izoliuojami, 
gališkai, nesąžiningai išpučiami katalikę ne- Iwt Kalba> b“‘
taktai, suklydimai. n!"'k- vm-

Katalikę laikraščiams aštri valdžios ceu-,,lubaustas s^e “u s'>r°- 
zura neleidžia teisingai visuomenės informuo-i®,nlu 1,lms nt!1- 

ti ir atitaisinėti akyplėšų šmeižtų.

LIŪDNOS PERSPEKTYVOS.
Pasekmės katalikų persekiojimo Lietu

voje yra labai liūdnos.- dvasinis smukimas, 
pastoracįjos darbas kasmet darosi sunkesnis 
ir nevaisingesnis.

Visų tai suglaudus, sunkiai esant kata
likybės padėčiai Lietuvoje ir dar liudnesniai 
ateičiai, — reikia nepaprastų priemonių toms

pareiškė jisai tolimas nuo to

kių minčių. Kai kas mano, 

kad dabar galį būti sensacijų. 

Tiesa užmiršau pažymėti, kąįj 
p. R. Prezidentui rašte, esą 

dar pabrėžiama, kad neišrišus 

palankiai Episkopato patiektų 

reikalavimų ligi sausio kon

ferencijos, jisai kreipsis su 

pranešimu Vatikanui ir apie 

tai ganytojišku laišku kreip

sis į tikinčiuosius. Nors jų 

skirstymasis buvęs taip pat 

niūrios nuotaikos, bet vis dėl 

to žingsnis priekyn padaryta. 

Katalikų visuomenė šį žingsni 

triumfaiiškai sutiks. Išvaka

rėse ypatingo momento gyve- 

1929. XII. 14. Vyskupų kon name- D»^antiems Dievas pa- 

ferencija, kuri prasidėjo 12 d.

šiandien -baigėsi. Pradžioje, 1929. XII 15 d. Vandentie- 

kalbama, buvusi labai bloga kio atidarymas. Dalyvavo visa

matyti, daro klaidinančius pra 
nešimus ir tuo blogina situaci
ją'. Taigi leidžiami pinigai 
maža naudos duoda.

1929. XII. 17. Ryte ėjo 8:30 

min. darban niekur nieko ne

matyti. Jau apie 10 vai. prie 

valdiškų įstaigų kai kur tau

tinės vėliavos. 14 vai. prie 

daugelio namų iškabinta, ga

limas dalykas policija įsakė 

iškabinti.

Iš “Tiesos Kelio” persis- 

pauzdino “Rytas” vyskupų 

konferencijos komunikatą ir

ma, laikraštį išleisti. Tuo tiks

lu išrinkta komisija, kurioje 

dirbs kun. J. Balkonas, J. 

Mačiulis ir J. Lietuvninkai 

Bi komisija, neabejoju, svars

tys “Draugo” sumanymų ir 

pasitars su “Vyties” Centru.

Praeitą vasarą p. K. Kru- 

šinskas buvo iškėlęs “Vy

ties” persikėlimo į Brooklyną 

klausimą. Bet tuo laiku ėjo 

pasitarinfai tarp vietinių Vei

kėjų ir manyta tartis sū Phi- 

ladelpbia įsikurti vietoje 

spaustuvę. Pramatyta daug 

kliūčių, ypač finansinių ir 

klausimas buvo atidėtas ligi 

Konferencijos. Nors Konferen 

ei jos spaudos referentas (kun. 

J. Balkunas) ragino adoptuo-

..■J L'."

žaloms prašalinti, kad Bažnyčių Lietuvoje 
nuo Meksikos likimo apsaugojus. Kiekvienas 
šiame klausime sveikas žodis, sumanymas — 
kol nepervėlu — yra toms žaizdoms gydyti
-....... ..m —.i * 4* ' iššMb^U.

Arkivyskupo laišką kunigams Li “Darbininką” sau už or

ganą, bet, jei galimybės yra 

“Vytį” pasikviesti į rytus, 

tos Kelias” visai vadinamų j klausimas savaime būtų išris-

smetonininkų dvasioje. Pasi- Įtas- ' ytis” ir didysis Neį

rodo, kad p. Voldemaras vaik Vork’as pakiltų ir atsirastų 

tinkama pdžbcija kovai prieš 

bedievišką spaudą.

J. ksys.
-t——-' .•.......

— Rusijos caro Mikalojaus 

virtuvėje dirbo 267 žmonės.

del “L. Aido”.

Šiandien išėjo “Mūsų Tau-

šeioja po pažįstamus ir skel-

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

vaistai. Todėl, kiekvienas lietuvis katalikas 
turi giliai susirūpinti ir kiekvienas kuomi jie 
gali prisidėti, kad preispauda katalikų Lie
tuvoje išnaikinus.

U*

ten aukštai — aukštai auksinė sniegų mu- 
eė, o apačioj Aragva, apsiglėbusi su kita 
bevarde upytp, trukšiningai besiveržiančia 
iš* juodo, pilno ūkų tarpeklio, traukiasi 
sidabriniu siūlu ir žiba, lyg žaltys savo 
žvynais.

Privažiavę Kojšaūro kalno pado, mes 
sustojome ties diudianu (karčiama). Čia 
trukšiningai knibždėjo apie dvidešimt 
gruzinų ir kalnėnų; netoliesia kupranu
garių vilkstinė sustojo nakvynei. Aš tu
rėjau samdyti jaučius užtraukti’ mano ve
žimėlį ant šio prakeikto kalno, nes jau 
buvo ruduo ir nuogaledė, o šis kalnas 
turi apie du varstu ilgio.

Nėra ką daryti, aš pasamdžiau še
šis jaučius ir kelis osetinus. Vienas jų 
užsivertė ant savo pečių mano valizą, o 
kiti ėmėsi padėti jaučiams veik vienu į 
riksmu.

Paskui mano vežimėlį ketvertas jau

čių traukė kitą, lyg nieko nejausdami, ne

žiūrint į tai, kati jis buvo iki pat vir

šaus prikrautas. Bi aplinkybė mane nus

tebino. Paskui jį ėjo vežimėlio šeiminiu- '

kas, rūkydamas iš mažos kabardinų pyp

kutės, aptaisytos sidabru. Jis dėvėjo kari

ninko švarką be antpečių ir kulotą čer

kesų kepurę. Jis atrodė penkiasdešimties 

melų; įdegusį jo veido spalva rodė, kad 

jis senai pažįstamas su užkaukazio sau

lė, ir pirm laiko pražilę ūsai neatatiko 

jo tvirtai eisenai ir gyvai išvaizdai. Aš 

priėjau prie “jo ir nusilenkiau; jis tylė

damas atsakė man j pasveikinimą, ir pa- 

eido didžiulį dūmų kamuolį.

— Mes su jumis pakeleiviai, rodosi.— - 

Jis tylėdamas vėl nusilenkė.

— Jūs, tur būt, važiuojat į Stavro

polį! .
— Taip tikrai... su valdiškais daik

tais.

— Pasakykit, meldžiu, kode! tai jūs 

sunkų vežimėlį keturi buliai žaisdami

Jis nusistebėjo antrą - kartą. j niu ėjova toliau vienas šalia kito. Kalno

___ 0 i<as gj. - j viršūnėj mes užtikome sniegą. Saulė nu-

— Tai taip sau; baisūs bestijos šie , sileido ii- naktis pasekė dieną be pertrau-

T- - ____ rvl-O jG, i lift***! Ttl/htllSVC! A •aziječiai. Jūs manot, jie padeda tuo rik 

mu. O velnias juos supras, ką jie rėkia.

kos, kaip tai paprastai būna pietuose; bet, 

dėka sniego ižiėrėjimo, mes lengvai galė-

Būliai tai juos supranta; pakinkykit nors 1 jome Atskirti kelią, kuris vis dar ėjo į

dvidešimt, tai kai jie šūktels saviškai, bu

liai vis nė iš vietos... baisūs sukčiai. O 

ką iš jų paimsi... mėgsta pinigus plėšti iš 

pravažiuojančių... Išlepino apgavikus. Pa

matysit, jie dar iš jūs pareikalaus deg

tinei. Jau aš juos žinau; mane AeapdainA

— O jūs senai čia tarnaujat?

— Ei, jau aš čia tarnuvau prie Alek

siejaus Petrovičo (Ermolovo—Lermon- 

tov’o pastaba) — atsakė jis stabteldamas.’ 

— Kada jis atvažiavo į Liniją (Eilė tvir

tovių1), Aš buvau pndpoi-ūčiku (Karininkų 

laipsnis), — pridėjo jis, — ir prie jo ga-

traukia, o mano, tuščią, šeši galvijai vos vau da laipsniu už žygius prieš kalnėnus

tik pajudina, sū pagelbd’ šių osetinų.
Jis klastingai nūsišypsojo ir reikš-'

mingai pažvelgė į tnAnri v

— Jūs, tur būt, nesenai Kaukaze?

— Apie metai, — apakinu aš.

— 0 dabar jūs...
— Dfobtff skaltausi trečiame linijinia

me batai i jorte. O jūs, drįstu 'paklausti...

Aš palakiau jam.

Kalba tuomi baigėsi ir mudu tylėda-

kalną nors jau ir. ne taip staigiai* Aš lie

piau suvo valizą padėti vežimėlin, pakeis

ti bulius arkliais ir paskutinį kartą pa

žvelgiau žemyn, lygumnn; bet tirštos mi

glos, bangomis užplūdę iš tarpeklių, ją 

visiškai dengė, ir nė jokis balsas jau ne- 

atskrisdavo iš tenai iki mūsų klausos. 

Osetinai trūkšnūngai apstojo mane ir rei

kalavo pinigų itegtinei; bet štabs-kapito- 

nas taip žiauriai juos užriko, kad jie 

tuojau išlakstė.

— Juk šit kokie žmonės — tarė jis. — 

Nė duoną rusiškai paVadihti nemoka, o 

išmoko: — karininke, dudk degtinei. Jau 

Totoriai, mino nuomone, geresni: tie nors 

negirtuokliautu.

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas

< Dr. A. Ia Graičiunas sanda- 

riečiams taip sako: “Mes se

nosios kartos medikai — den- 

tistai ir taip jau esame mil

žinai — galiūnai. Neatims ir 

nepridės daugiau. *Tų, kų mes 

nuveikėm — atsiekėm, kitiems 

tų progų nėra”.

Kas jaunų medikų — den- 

tistų nori Imti “milžinais” ir 

“galiūnais”, tevaikšto auto- 

rio pėdomis.

Labai sęnai yra gyvenęs 

Graikijoj didelis išminčius Ta 

les. Septynių kitų išminčių

klausiamas, jis atsakė i visus 

klausimus. .Jo klausia:

— Kas yra seniausia?

—* Dievas, jis atsakė, —-

nes gyvuoja nuo amžių.

— O kas didžiausis?

— Gi erdvė, nes ji viskų

apima.

— Kas patvariausia?

— Gi viltis, nes mes nors

ir visko netenkam, bet vilties 

niekuomet neprarandam.

— O kas greičiausis ?

— Gi mintis, nes vienu a-

kies mirksniu aplekia visų 

pasaulį.

— O kas tvirčiausis?

— Gi reikalas, nes jis nu

gali visas kliūtis.

— O kas lengviausia?

— Gi teikti kitam patarimų. 

— O kas sunkiausia?

— Gi pažinti save patį.

Ir visi išminčiai stebėjosi iš

tokių gudrių Talės atsakymų.

(“Ž. P.”).

kai gal ir laimės dividendų at 

naujinus darbus. Bet darbinin

kams maža nauda. Padirbės 

per vasarų, rudenį ir vėl rasis 

priežasčių sumažinti darbus.

Visgi mes iš \Vashingtono 

užtikrinami, kad pavasarį bu

siu daug darbų. Tad turime 

apsiginkluoti kieta kantrybe 

ir laukti dar kokius keturis 

ar penkis mėnesius.

Taip mus apie darbus džiu

gina Iždo sekretorius ir visi 

tie, kurie nereikalingi sunkių 

darbų dirbti.

Darbinin.

DAUGIAU GERBŪVIO.

D A R B A S
DARBININKŲ SKYRIUS ==

DARBO BUSIĄ PAVASARĮ. ir pramatomi, gal iv busiu ger 
------------------------------- Ibuviu negali pasidžiaugti dar

ia AVasbingtono praneša,; bininkai. 

kad visoj šaly įvairių reikalų] Šiandie milionai darbininkų

Jack Frye, “Aero Corpoia- 

tion of California” preziden

tas, štai kų nusako: šįmet 

šalies aviacijoje pramatomas 

didelis, labai didelis gerbū

vis. Aviacijos pramonė jauna. 

Per dešimtį metų ji atliko 

daug pažangos. Šįmet gi pa

žanga busianti daugiau kaip 

padvigubinta.

Ką tas reiškia? Štai kų: 

Jei aviacijos pramonė pažan

giuos ir žydės, dešimtims tūk

stančių darbininkų bus už

tikrintas dailias.

Prez. Frye sakosi apvažia

vęs visų šalj ir asmeniškai iš

tyręs ten ir kitur aviacijos 

padėtį. Pagaliau įsitikinęs, 

kad gerbūvį galima aiškiai

nusakyti. Aviacijos pramonės j žemė vežiojamomis prietaiso- 

praplėtimui daug milionų do-, mis javų dulkinimui išleista 

lerių busiu panaudota. j virš astuoni milionai dolerių.

Pirmoje vietoje, anot Frye, Orlaiviais tas darbas butų at-

šįmet busią dirbdinama visa 

eilė didelių orlaivių (eropla 

nų) žmonių vežiojimui.- Oru 

susisiekimai visur busią įves

ti. Tomis oro linijomis visa 

šalis kai tinklu busianti už

klota. Busiąs pigus keleivių 

vežiojimas, beveik lygus gele

žinkeliams. Kadangi oru susi

siekimas yra greitas, tart dau

gelis žmonių naudosis orlai

viais, kad negaišinti brangaus 

laiko.

Daugelio orlaivių dirbimas 

šįmet bus reikalingas dar ir 

kitiems dalykams. Antai ja

vų laukuose dulkinimui. Tik 

orlaiviais galima pasekmin

gai ir pigiai javus laukuose 

apdulkyti milteliais įvairių ja

vams kenkiančių vabzdžių 

išnaikinimui.

Praeitais metais štai tik vie

liktas toli pigiau ir pasek

mingiau. Šįmet tatai prie to 

busiu siekiama. Tokiu budu 

avicijai atsidarys nauja nau

dinga darbo dirva.

Pagaliau, anot Frye, šįmet 

visoj šaly plačiau bus išvysty

tos atatinkamos aviacijos pra

monei mokyklos. Jauniems 

vyrams bus gražios progos jsi- 

dirbti šioje pramonėje.

D. C.

NAUJA RAŠTAI.

Šiomis dienomis išėjo iš 

spaudos kun. prof. Vaitkevi

čiaus, M. I. C., parašyta kny

gutė “Šv. Širdies Jėzaus In

tronizacija”. Knygutėje telpa

Šv. Tėvo Benedikto XV laiš- 

*
kas kv.n. M. Craivley — Boe- 

vey; aprašymas, kada prasi-

noj Kalifornijoj paprastomis dėjo V. Jėzaus Širdies garbi-

nimas, kas yra intronizacija; katalikui. Visus leidinys su

kau) ji yra žmogui išganin-įkrauta “Draugo” knygyne, 

ga, intronizacijos apeigos, mai i , ,

dos ir t. t. ' ■

Knygutė nedidelio formato, 

raudonais audeklo apdarais. 

1 ulbai naudinga kiekvienam

NEVIRŠKINIMAS 
DINGSTA - GREITAI,

ŠVELNIAI
Kuomet kankina rėmuo, gesai, ar

ba nevirškinimas, tai to priežastis 
paprastai yra rūgšties perviršis. Ge
riausias — greičiausias būdas — pa
šalinti jusi, trubelį yra Phillips 
Milk of Magnesia. šaukštas jo van
denyje panaikina rūgščių kelis sy
kius daugiau už save ir tų atlieka 
akimirkoj. Simptomai išnyksta į pen 
kias minutas.

Kaip tik. pažinsi Phillips Milk. taį 
atmesi visus kitus nemalonius bu
dus. Ir jus nekuomet neįeisite savo 
kankinti .rūgšties perviršui Tai ge
riausias priešrugštimis vaistas ir per 
50 metų daktarai tokiu laikė.

Phillips Milk of Magnesia aptie
kose po 25c. ir 50c. buteliuose. Pil
ni nurodymai ant kiekvieno paRie- 

,to. Reikalauk tikro. Netikras ne
veiks taip gerai.

“Milk of Magnesia” buvo Chas. 
H. Phillips Chemical Kompanijos 

iŠ V. registruotas vaizbos ženklas ir 
j jo pirmtakuno Chas. H. Phillips nuo 
11375.

PILNAS EGZAMINAS 
16.00 TIKTAI 16.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit

pae tikrą specialistą, ne pas kokį 
nepatyrėlį. Tikras apedallstaa, ar
ba profesorius, neklaus Jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno lšegumi
navimo. Jus sutaupysit laiką lr 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
Jie neturį reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.

Mano Radlo — Bcope — Raggi. 
X-Kay Roestgeno Aparatas Ir vi
elikes bakterlologiškas egsamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, lr jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
lr gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ilgų skilvio, žarnų, inkstų, odoa 
kraujo, nervų, širdies, renmatls- 
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių arba Jeigu turit ko
kią užalsenėjuslą, įslkerėjusią. 
chronišką lirą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatldėlloklt neatėie pas mana

DR. J. E. ZAREMBA 
SPECIALISTAS 

Inėjlmae Rūmas lėlė 
»• W. JACKSON BOULEVARD

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 1« ryto Iki 
1 oo pietų. Vakarais nuo B IU T

Nedėliomis nuo lė ryto lkl 1 
po pietų

vedimas šiuokart žymiai su- 

mažėjęs. Bet yra aiškių ženk

lų, kad ligi pavasario daly

kai žymiai pasitaisysiu, taip 

kad tada ir vėl busiu visoj 

fšalv darbų visiems, anot- iš
gyvenusio priežodžio, kad tik 

tie nedirbsiu, kurie dirbti ne

norėsiu.

Tie visi, kurie ateiti pra

mato kuogražiausioj šviesoj, 

nurodo į Iždo sekretorių Mel

lon. Sako, tas žmogus geriau 

už kitus pažįsta šių šalį rei

kalų vedinio atžvilgiu. Jis 

tvirtina gi, kad šie 1930 me-

bedarbiauja. Nereikia nei ti

kėtis, kad ateinantį pavasarį 

jų didžiuma gautų darbus. 

Kadir gautų. Nuo pavasario 

ligi rudens yra trumpas lai

kas. Darbininkų didžiuma 

dirba ir gyvena tik iš dienos 

dienon. Kokį tad jie gali tu

rėti gerbūvį ? Gražus gerbūvis, 

jei darbininkas vos gali su 

šeimyna prasimatinti. Kų už

dirba, tų išleidžia maistui, 

kurui ir pastogei. Nėra iš ko 

nei drabužių įsigyti.

Gali būt, kaip iš AVashing- 

tono praneša, kad didžiosios

tai pasižymėsiu dideliu ger-įfaly bendrovės laipsniškai at- 

buviu. i sigaivelioja, tvarkosi, kadiiž

NUODAI J us y 
KŪNE

Nuodai nuolatai gaminasi iš jūsų 
kūno. Gamta sutelks mums galios 
juos išvalyti, bet moderniškas gyve
nimas toli gražu neatsako gamtos 
erikalavimams ir todėl mes privalo
me pagelbėti musų kunui šiuos nuo
dus

TRINERIO KARTUS VYNAS
yra pasltikStina pagelba, jei nori iš 
valyti savo pilvą ir žarnas nuo nuo
dų, kurie užkrečia jūsų visą kūną. 
Bandyk jj šiandie. Pamatysi, kad Jū
sų menkas upetitas, sukietėjimas, 
galvos skaudėjimai, nerviškumas ir 
panašus simptomai vidurių trubelių 
greit pranyks. Visose aptiekose. Sem- 
peliai nuo Jos. Triner Co., 1333 So. 
Ashland Avė. Chicago, Iii.

NEMOKAMAS SEMPELIO 
KUPONAS Dept. 13

Vardas .'.........................................................
Gatvė ................... Miestas.................

‘DRAUGO
.u.

METINIS

-{VYKS

Tie visi, kurie į ateiti per 

apnikusius akinius žiuri, tuo 

jaus atsako, kad iždininkui

kelerių mėnesių ir vėl dar

bus atnaujinti. Gal jos ir at

naujins. Bet kaip ilgam, kas

Melionui ir kompanijai gal gali žinoti. Bendrovių dalinin-

Žiūrėk, kad 

gautum tikrų

EAU DE 0U1NINE
Padary- .

,as Pinaud
— Visam pasaulyj garsus 
plaukų tonikas, naikina

pleiskanas, stiprina plaukus. 
Jusų aptiekoj arba rašyk: Pi
naud, Dept. M, 220 E. 21 St., 
New York, N. Y. Sempelfs dy
kai.

PAKVIETIMAS

Šis bankas kviečia jus naudotis juo 
savo taupymo sąskaitoms. Jo resursams 
siekiant $13,900,000.00, jis yra vienas iš 
Chicagos geriausia žinoma finansinių į- 
staigų.

Sąskaitos pradėtos pirm sausio 15 
d. neša nuošimčius nuo pačios metų pra
džios. Šiandie gali pradėti sąskaitą j ke
letą minutų. Mes aprūpinsime visas 
smulkmenas. •

Feeira-mint
The Laxadve

Mėgsta j j visi 

Skanus kramtimui

mint, taip kaip gums. Įggn
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Fisher

Central^^^Bank
A TRUST COMPANY

1110 West 35* Street
A State Bank • • • • A Clearing Houje Bank

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600
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M ŪSŲ SVEIKATA.
Rašo Dr. V. S. Narytrackas

SKILVIO UŽDEGIMAS.

Dr. V. S. 
NARYACCKAS 

12435 VVest 69 St.
Chicago, III. 

|Tcl. Hemlock 8151

Skilvio užde

gimas pasi

rodo visuose 

amžiuose ir 

abiejose gim 

tyse. Kai ku

riems dau

giaus nuo 

jos papuola 

kentėti, ne

gu kitiems.

Paprastoji priežastis yra 

suerzinimas skilvio netinka- 

rais valgiais kaip ir persi- 

valgimas. Nešvarūs penėjimo 

indai arba nenunokė vaisiai.

j tutnai, saldumai ir degtinė yra 

uždrausta.

5. Palengva gerti bisfei, dru

skos i vandenį, įdėjus arbati

nį šiaukštų “Milk of Magne- 

sia” pusę varflndos prieš val

gį — taipgi gera pagelba.

Kad pagydyti skilvio užde

gimą, reikia pirmų rasti ir 

prašalinti tas priežastis, ku

rios gamina. Neprašalinus 

priežasčių, visos pastangos pa 

si gydyti bus be vertės. p

Ligonis, turėdamas skilvio 

uždegimu, jei nori pasveikti, 

privalo kreiptis prie tikro dak 

turo, kol dar nėr komplikaci

jų. O jei dar vėmimas su 

krauju yra, tai be jokio atidėji

|kaip pas žydus ir vokiečius, neturi reikšmės. Sakoma, kur 

tai mės- būtumėm pirmieji vi- vienybė, ten galybė. Bet mes Į 

sur kur. ^°8 nepaisome.

Dauginu prie bendro darbo!
J. K. Milius.

Bet kaž kodėl tų geriausių 

ir gražiausių ypatybių toks 

skūpūmas taip mūsų?

Pavieniais mes visako turi

me: turime turtuolių, advoka

tų, daktarų, mekanikų; inžinie 

rių, galvočių, išradėjų ir vi

suomenininkų. Bet pavieniai

■ • - — ■

— Suaugęs žmogus viduti

niškai kasmet suvartoja 37 

svarus sviesto arba taukų, 

102 litru pieno, 400 svarų ja

vų ir 700 litrų visokių skys

timų.

Bereikalingas
Kentėjimas

daugely atsitikimų yra prie- mo privalo eitį prie daktaro, 

kilv io ne- į<oį jar n-r perVelU.žastimi kūdikių 

sveikumų.

Kitos priežastys yra:

1. Užkrečiamos ligos.

2. Uždegimas kuris eiiia iki 

puvimo iš priežasties užsiga

vimo arba septiškos kondici

jos — kūno užnuodijimo.

3. Valgymas arba gėrimas 

nuodų.

4. Kroniškos skilvio ligos.

5. Vienpusiška obstrukcija 

ir vėžys. •

Skilvio uždegimas apsireiš

kia kai kuriais sekančiais bu
dais:

1. Antpilvio skausmas.

2. Jautrumas, galvos skaus

mas ir neramumas.

3. Vėmimas.

4. Liežuvis apveltas ir ne

smagus skonis burnoj.

5. Užkietinti viduriai.

G. Sunykimas.

Kenčiantieji nuo skilvio už

degimo, jei valgio priežastis, 

tai gali sekančiais patarimais 

pasinaudoti:

1. Valgyti reguliariškam 

laikė tris karį į dienų. Tarp 

vieno ir kito valgio privalo 

būti penkių valandų tarpas. 

Valgyti mažiau negu yra no

ras. Gerai sukramtyti maistų. 

Kad skilvis būtų tuščias ir 

pasilsėjęs po kiekvieno val

gio.

2. Valgyti kiaušinius, vir

tų arba šaltų mėsa, virtų žuvį, 

ir arbatų gerti geriaus negu 

kavų.

3. Gėrimų arba valgį geriaus 

yra palengva nuryti.

4. Druska, pipirai, rūkyta 

arba! raugintas maistas, rugš-

SKAITYTOJO BALSAI
PRANEŠIMAS VISUOME

NEI!

LABDARIO CENTRO 
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijęnaitis 

2350 So. Oakley Avė.

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

AGITATORIAI:

Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakley Avė.

V. Duoba
2328 W. 23 rd St.

J. Dimša
3230 So. Emerald Avė.,

M. ŠI i kas
10555 So. State St

Visokiai* Labdarybės rei-
k;n.i, k: • i ptl> I i,n n: b«

Ar 'žino mūsų visuomenė, 

kas yra Išradėjų ir lšdirbėjų 

Sujungę. Labai mažai.

Chicagoje »yra susitvėrusi 

sakytu vardu sųjunga, kurios 

priekyje stovi išradėjas dau

gelio daiktų S. Gasparaitis. 

Kaikuriuos dalykus yra užpa- 

fetftaYęs ir ateityje gali turėti 

labai gerų pasėkų.

Bet da daug turi išradimų, 

kurie neužpatentuoti. Tam 

trūksta, rodos, lėšų, Išrartimn 

yra naudingu, kaip namų šėi- j 

rūininkams ir labisfūsia šėiiAi- j 

ninkėms, kasdieniniame dar-1 

be.

Pageidaujama, kad atsi

rastų pritarėjų ir rėmėjų tuo

se darbuose, tuomi galėtų sau 

ir kitiems padaryti daug 

gero.

Dažnai mes stebimės iš sve

timų, kad jie gabūs išradėjai, 

greit lieka garsūs ir turtingi. 

Bet jie netaip žiuri į saviš

kius, kaip mes. Pas juos ma

žiausias dalykėlis tuojau bū

na žinomas visam pasauliui.

Mūsų tarpe šis dalykas toli 

nepriaugęs. Vietoje remti vie

nus kitų, būna priešingai: sto

jama skersai kelio, kad pa

kenkti.

Mūsų spaudtv bijo duoti ke

letu eilučių išreikšti geresnes 

mintis apie t o* a r kito asmens 

nuopelnus.

Kaip Lietuviai yra gabūs ir 

patvarūs, sunku kitus tolygius 

rasti.

J r jei pas lietuvius būtų 

nors kelintoji dalis vienybės,

TUBBY

$1.000 DOVANOMIS $1000
DIDIS MASKARADINIS DALIUS

Rengia

LIET. RAUDONOS ROŽES KLUBAS
SAUSIO-JAN. 11 D., 1930

LIBERTY SALĖJ. 14-tą. Gatvė ir 49-tas Court
Muzika: Buek Jonės & Jo Harmony Kings 

Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 75e. Visus širdingai kviečia Komitetai

n -• »-

LEDAS

I

Jei Ritų. syk galvos skausmas pri
vers jus būt namie—

Ar kokis kitas skausmas sulaikys 
atlikti sutartį—

Atmink Bayer Aspirin! Nes vargu 
yra skausmas- kurio jis nepalengvin
tų, ir palengvintų greitai.

Šie tabletai sutelkia tikrą, paleng
vinimą, ar milionai jų neimtų be- 
sustojimo. Jie yra neikiek nekenk
smingi, kitaip daktarai visada jų ne- 
užrašinėtų.

Nebūk bankiniu nereikalingo skau 
smo. Nuo šalčio kuris taip lengvai 
sustabdomas, nuo neuritisr, neural
gija, nuo ypatingų moterų skausmų, 
ar nuo bile kitų kentčjimų, kuriems 
Bėę'er Aspirin yra veiklus antidotas.

ShVe apsaugoti, pirR tiltitą. Bayer 
yra saugus. Visada tas pats. Niekad 
nespaudžia širdies, dėlto vartok taip

tankiai kaip reikia; bet prie
žastis bile skalismo gali buti 
gydoma tik per daktarą.

(ttvm aspirin
Aspirin yra trade žymi Bayer Fabriko Monoaceticacidester Salicylicacid

LIETUVIŲ VALANDA
RAS NEDĖLDIENĮ

Iš Stoties
WCFL 970 Kilocykles

Nuo 1 iki 2 po pietų

Iš Stoties
WMPČ 1420 Kilocykles

Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite 

Šiuos Programus Rengia

IBS. F. B U D RI K, Ine.
3417-21 So. Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705

H6Y, f? u ATT, COMF OM 
ALONiG - *0E' RE GOtAJ 

SKAT I M'

Kuomet mažiausia jo tikies...apdengia 
vieškelius šąlantis lietus...trafikas ne
žmoniškai slidus ir trukdosi ant ke
lią it stiklu apdengtu. Tikrai didis pa
vojus važiuoti vieškeliais!

Jūs Geriau 

Tą Atliksite 

Elektriniu!

Naudokis musų Autingų ir Pa
silinksminimų Biuru, 72 W. A- 
dams St. Randolph 8200. Nemo
kamos informacijos apie autingus, 
tripus, pasilinksminimo vietas ir 
moksliškas ekskursijas po visą 
Chicagos Apygardą.

Del laiko, lėšų ir informacijų ant visų trijų gelžkelių tel. Randolph 8200
CHICAGO SOUTH SHORE CflfCAGO NORTH SHORE CHICAGO AURORA &
* SOI'TII ItEND RAILROAD & MIIAVACKEE RAILROAD ELGIN RAILROAD

A (The Sunset Lines)

Važiuok 70 mailių valandoj
Į RYTUS ŠIAURĘ VAKARUS

Sig Hearted Hopirin

I C Amt go - ' 
GoTTA Joe SAVJiAj' 

TH15 VJOOb FoB 
MltTEft. ROPKIMS

tf,

I AlMT GOMM?. Af'V
MOAJttY, MtSTtk rtTPKlM*

SAIO IF I SAV^ e D 'THE. M įX 
AU. ME D QWE ME THE ] 
SAVU OUST To PLAV /
. CIRCUS VUlTrt s

H0W MUCH MOMEV 
ACESbv GOW«A GET 
FOR SA\WIN' AIL 
.*THOSr LOCS? .
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LIETUVIAI AMERIKOJE

ROCKFORD, ILL
Parapijos susirinkimas.

Sausio 5 d., tuojaus po su

mos naujoje parapijinėje sve

tainėje Įvyko Šv. Petro ir Po- 

vylo parapijos susirinkimas.

dės po Naujų Metų dirbti. Dau 

gelis jau nedirba po tris mė

nesius, o gyventi su šeimyna 

reikia. Tai labai sunku.

Teisybė, statoma naujų dirt)

ž kp., CiėėTO, ifl. — M. t*ai- pridavė Apskr. “bunco”. 
člųnfenė, T. Mikolaitiėiiė,. K. Vykdo vakarinius kursus, pa-1 

Srtubienė, O. Samsonaitė, A. čios išmoko komedijų “Bajo- 

Johnsonienė, B. Palubinskie-, ras Gaidys”. Galės ir kitoms 

kuopoms atlošti.
ne.

4 k'p., North Side — N. 

Kręg?dienė, O. Šniaukštienė.

7 kp., West Pullman — M.

(Bus daugiau)

Rea Tel. Mldway 1111

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

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

Ir Ketvergaia vakare

D A
-■ —g--------1----- i-B-t—■— Jg’-Li

Telefonas Boulevard 1939

tuvių, kuriose, sakoma, bus Žilevičienė, B. Žitkevičienė, 

dirbama ūkiams įrankiai. . j 20 kp., .Brighton Park —

Kaip kitur, taip ir 'pas mus P. Vaicekauskienė, M. Pana-

Žmonių susirinko skaitlingas senesnienis darbininkams sun viėtiė, J. Baliunienė. 

būrys. Visiems įdomu pa- ku gauti darbas. Jeigu kur 21 kp., Tovn of Lake — M. 

tirti, kas jų nuveikta p*rei- pareikalaujama darbininkų, Paukštienė.

tais metais. įtai pirmenybę duoda jau-! 55 kp., AVest Sidė — F. Ži-

Jie išgirdo smulkią jeigu niems, o senesniems lieps pa- bienė, V. Ribiekienė, M. Ai

ir išlaidų atskaitą. Pats nuste

bo, kuomet išgirdo, kiek jie 

suaukojo pinigu per metus ir 

kiek gero tais pinigais pada

ryta.

Visų susirinkusiųjų ūpas 

buvo rainus, pakilus. Visi žiu

ri ramiai į ateitį. Pasirįžimo 

dirbti toliau gražiai pradė

tų darbų matoma buvo žmo- 

daug.

Klebonas prajuokino susi

nėse

tutiene, A. Ješnauskienė, J. 

Atmokėjo skolas. t Linkevičienė. (Apie penkių

St. Charlėj yra viena airių 'vardai nesužinoti), 

parapija, kurioj klebonauja! 07 kp., Marąuette Manor— 

kunigas, labai geros širdies , Z. Končienė, A. Mickeliunienė, 

žmogus. Parapija turėjo sko- j A. Butkienė, D. Kaminskienė, 

los apie 10,000 dol. Pereitų ’M. Butkienė. Viso 31 atstovė, 

sekmadienį klebonas pranešė, į Pereito susirinkimo protc- 

kad parapija atmokantį visų kolų perskaičius, p-nia A. 

.skolą, nes tūlas turtuolis, ne- į Nedvarienė padarė (pastabų, j 

katalikas, daug gera miesteliui kad 1-nios kp. susirinkimai į- 

padaręs sužinojęs iš klebono, i vykdavo kaip paprastai, to-

laukti.

PRANESIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR chirurgas 

atidarė antrą, ofisą (au Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptio- 
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po plet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki t vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

Ofiso Tel. Virginia 0036
Rezidencijos: Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 iki 12, 1 iki I 

dieną. Ir <:20 Iki >:>• vakare

4608 S. ASHLAND AVE.
Netoli 44th Street Chicago, III.

rinkusius, pranešdamas, kadikiek parapija turi .skolos, ap-,del pereito susirinkimo atsto-

kad

siėinė 8,000 dol. atmokėti, o. vės pranešimas buvo be pama-

kitas dadėjęs 1,000 dol. 

Parapijonys dabar džiau

giasi, kad bažnyčia ir mokyk

la bus be skolos.

Nauja mokykla.
Tūlas labdarys iš Chicagos

to. Protokolas priimtas vien

balsiai. i

Apskr. “bunco party”. Ko

misija pranešė, kad darbas 

sėkmingai ėjo ir kad viskas 

yra suruošta. Ponia K. Sriu-

paskelbė pastatysiąs katuli-į bienė padarė smagų praneši 

kiškąją mokyklų. Tuojau prie, nių, kad Melrose Parko kuopa 

šais miesto parką nupirko že-į žadėjo priklausyti prie Apskr.

mes> darbų pradėjo ir iki 

Naujų Metų mokyklą pastatė. 

Sausio 6 d. jau prasidėjo joj 

mokslas. Mokina sėserys. Mo-

parapijos komitetai ir šiaip 

ne kurie žmonės skundžiasi ir 

labai skundžiasi, bet ne dėlto 

kad daug jiems teko visur 

padirbėti, bet kad jie negali 

padalyti tiek, kiek norėtų.

Tapo išrinkti į pagalbų kle

bonui be šešių buvusių pagal

bininkų dar šešis naujus. Jais 

yra Petras Aitutis (Eytolis), 

Pr. Krikščiūnas, Alf. Pan- 

kauskas, J. Pilipaitis, St. Va

liulis ir D. Varašius.

Daugelio nusakoma,

^šiais m^tųi^5,vį^6k

naudai darbai turės eit taip 

gerai, kaip praėjusiais metais 

arba dar geriau, nes darbinin

kų išrinkta daugiau.

Lietuvis daktaras 
Rockforde daug lietuvių, 

bet čia iki šiol nebuvo nei 

vieno lietuvio daktaro. Dabar 

Rockforde apsigyveno Dr. W. 

Yovaisli.

Jo ofisas yra 1009 Talcot 

Bldg., telefonas Forest 8976 

Lietuviams bus daag patogu

mo ir gerumo, nes galės pasa

koti savo ligas lietuviškai ir 

bus geriau suprasti.

Šv. Vardo draugija.
Sausio 5 d. per pirmąsias 

Mišias didelis vyrų būrys ėjo 

“in eorpore” prie Šv. Komu

nijos. Tai Šv. Vardo draugijos 

nariai.

J Tuojaus jo Mišių buvo pri

imti į draugiją nauji nariai. 

Jų lAivo keletas.

Po pietų 2 vai. įvyko tos 

draugijos susirinkimas. Be 

kitų dalykų buvo išrinkta nau 

ja valdyba.

Išrinkti St. Valiulis — 

pirm., L. Kazlauskas — sekre

torium, Al. Pankauskas — 

iždininku — P. Aitutis ir M. 

Sautilas — patarėjas.

Išrinktas komitetas rengti 

prieš užgavėnes pasilinksmi

nimo vakarėlį.

Raporteris.

ir kad paėmė 20 bilietų delei 

Apskr. “bunco”.

Apskričio paskaitų reikale 

2 kp. iš Cicero (pranešė kad

finas..atsiėjo ši-[nebūtų rengiama, ketvii

nitą tūkstančių dol 

Tokių Įvykių St. Charlėj nie

kas nei sapnuota nesapnavo.

Ig. Grig.

CHICAGOJE

IŠ MOTERŲ SA-GOS CHICA 
GOS APSKRIČIO.

A. L. R. K. Moterų įSą-gos 

Chicagos Apskr. priešmetinis 

susi rinkimas įvyko 29 gruo

džio, Aušros Vartų par. sve

tainėje.

Susirinkime dalyvavo visa 

valdyba: pirm. — B. Bitautie- 

nė, vice-pirm. — R. Maziliaus- 

kienė, rast. — O. A. Nevuly- 

tė, ižd. — S. Sakalienė.

Atstoves užregistruotos se

kančiai :

1 kp., Bridgeport — F, 

Burbienė, A. Nedvarienė, J. 

Voltierienė.

ST. CHARLES, ILL.
Darbai.

Pas mus darbai silpnai eina. 

Kurie dirba, tai dirba po 

kiek, o kuriuos darbininkus 

'‘atleidžia, tai sunku būva dar

bas gauti. Išėjus ieškoti gauni 

•taak ymę, kad mos neėmam, 

f*t (ia atleidžiam darbiniu

(į žmonės leidžia paska

la*! ta ar ta dirbtuvė pra-

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. N. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 SO. HALSTED STREET 

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

ADVOKATAI

Ofise Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098j

DR. A. L. YUŠKA

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street

Kertė So. Western Avenue 
Tel. Prospect 1028 

Rezidencija 2359 So. Leavltt SL 
Tel. Canal 2339

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 ▼. ▼. 
Nedelloj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Vlctory 1617
Of. Ir Res. Tel. Hemlock 2174

DR. J. P. POŠKA
1133 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas Ir Rezidencija 

4604 S. ARTESIAN AVE.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po 
plet: Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal <764 Repubilo 8464

OFISAS

,1900 S. IIALSTED STREET 
l

NAMAI

4193 ARCHER AVE. .

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

A, A. OIIS
advokatas

11 So. La Šalie St.. Rootn 1701 
Tel. Randolph 0831-0332 Vai. 9-6 

Vakarais
9241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėlio Ir 

Pėtnyčios

niais, nes negalės dalyvauti.

Ponia B. Bitautienė išdavė 

raportą iš Labdarių Sąjungos 

Seimo, pranešdama, kad Sei

mas buvo* skaitlingas ir kad 

Są-ga yra nupirkusi ūkę, ant 

kurios statys namų našlai

čiams priglausti.

Kuopą darbuotė.
1 kp. užgyrė tą pačią vai

dybą. Pasidarbuos Apskr. vė

liau. Rengiasi prie kuopos 15 

metų gyvavimo sukaktuvių.

2 kp. naują valdybą išrin

ko. Kuopos narės 9 dovanas

JOHN B. BORDEN
■•Y-

(John Bagdztvųi* Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams 8t. Rm. 2117

Telephone Bandolpb <797

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

TelephMee Moosevelt 9090 
Vėmle: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 8000

Tel. Hemlock 8161

DR, V. S, NARYAUGKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

v. T. Nedėlioj susitarus.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVE ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va

kare. Seredemis ir Pėtnyčio- 

inis nuo 9 iki 6.

Tel. Vlctory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

I

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
3265 S. Halsted Street

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

TeL Lafayėtte 6820

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius) 

ADVOKATAS 
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800

R E S I D E N C I J A:
6515 So. Rockwell Street 

Telef. RepubMc 9723

NAUJOS DAINOS
LIAUDIES DAINOS MERAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS

1. Tai aukštas, ankštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c

2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c

3. Ko liūdi mergužėlė t-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c

4. Aukštas krčantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c

1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ..................................................... 30c

2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............................. 30c

3. Oi, žalia, žalia-Augau pas močiutę, (Chorui) .............................30c

4. Ant ežero krantelio-Atvažiuėja piršlys (Chorui) .. 30c

5. Oi, tu dziemc-dziemedfcli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c

6. Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui) ..................... 30c

7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ..................................... 30c

8. Vai dariau lyseles-Motinėlo mano, (Chorui) ........ 30c

9. Vai augom, augom-Jau saulutė leidus, (Chorui) .... 30c

10. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c

Daugiau perkante duodame nuošimtį. 

Reikalaukite tuojau

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. Oakley Avenue,

J. P. WAITCHU$
ADVOKATAS.

62 East 107th Street
Kampu Michigan Avė. 

Tel. Pullman 6950 Ir 4377

Miesto Ofise Pagal Sutartį:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 Ir 935
Tfel. Franklin 4177

Ofiso Tel. Vlctory 6899 
Resldencijos Tel. Dresel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chronišku ligų

Ofisas 8102 So. Halstel St. Chicago 
ard 21st Street

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

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS*

IR OBSTETRIKAS
Gydo stalgias Ir chroniškas ilgu 

vyrų, moterų Ir valkų
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis Ir seredomls tik 
Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 

Ir X-RAY
2130 AVEST 22nd STREET 

CHICAGO

Tel. Lafayette 5792

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

Tel. Kenwood 5107

VaL: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 

nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 

šventadienio ir ketvirtadienio

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washington
10-12, 2-4. 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas Ir Chirurgas

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

f .Nedėliojo pagal sutartį

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel Cicero 28X8

Nedėliomis
Susitarus

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 Iki 8 P. 24. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 Weat 28nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 2221 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republio 7868 
Valandos 1 — 8 A 7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 19 — 11 ryto

O P T E M I T R I S T A I

Tel. Lafayette 3315

DR. K. NURKAITIS
Examinuoju akis ir prirenku akinius

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

Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 6919

DR. A. J. BERTASH
2464 SO. HALSTED STREET 

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

Rea. 8201 S. WALLACE STREET

DR. VAITUSH, 0. D.
D E N T I S T A I

Tel. Canal 0257 lies. Prospect 6659

' DR, P, Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED ST.

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

6 iki 8:30 vakare

Office Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4646 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė ivo

Telephone Central <924

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

124 North LaSalle Street 
CHICAOO, ILLINOIS

Nuo 9:90 Iki 6 vai. vak. 
oca) Office; 1900 So. Union Ava

Tel. Roosevelt' 2719 
Vėl. nno < Iki 9 vai. vak.

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law 

ADVOKATAS 

3112 South Halsted Street 

Tel. Victory 2394

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kurt* 
esti priežastim galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį. Autai- 
sau kreivas akis, nuimu cataractua 
Atitaisau trumpą regyste ir tolimą 
regystą.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose. egzaminavimas daro 
mas su elektra, parodančia mažlau- 
slas klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVE.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal <222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

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

ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 19—12 nuo 2—4 p*

platų: 7—1:19 vakare 
Nedėliomis 19 Iki 12 

TELEFONAS MIDVVAY 2281

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

1

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

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

Ciceroj 4847 W. 14th Street
Fanedėly, Seredoj, PėtnyčioJ
Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tel. Boulevard 1401

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

3343 SO. HALSTED STREET

Valandos: Nuo 2 — 4 p. *■
7—9 vakare

DR. HERZMAN

Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 

4193 Archer Avenue

Rez. Tel. Lafayette 4365

Eksportas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., k*mp. 18 St. X aukJtaa 

Pastebėki t mano Mkabas
Valandos nuo 9:89 ryto iki 9:29 va
karo. Seredomls nuo 9:19 Iki II v.

ryt* Nedėliomis nėra eklrtą 2127 8. CICERO. AV. CICEUO, ILL.
S. Valandos: 8-18 A, M. 8-6. 7-9 P. M.

Boulevard 7689
Rea Hemlock 7491

DR. A. P. K AZLAUSKIS
DENTISTAS

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

IS RUSIJOS
Gere! lietuviam* žinomas per 19 

metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.

Gydo staigias Ir chroniškas il
gas vyrų, moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — II pietų lt 
nuo 6 Iki 7:29 vai. vakarų 
Tel. ofiso Canal 2110 Rea. 8o. hhore 
2238, arba Randolph <809.

Phone Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DENTISTfc 

X-Ray

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVU 

Tel. Yards 0994

Reeldencijoe Tel. Plasa 1299
VALANDOS:

Nuo 10 Iki lt dieną.
Nuo 2 Iki 9 po ptotų.
Nuo T Iki 9 vakar* 1tat
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DRAUGAS

GRABORIAI:

S. D. LACH AWICZ
Lietuvis G ra bortus 

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausia. Rel 
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu busi- ' 
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 
Arba 2516

2314 W. 23im1 Tlace 
Chicago, Iii.

Simpatiškas — 

Mandagus — t

Geresnis ir Piges

nis už kitų patar

navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDftJAl 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ii 1742
SKYRIUS

<447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero f794 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. RADZIUS~
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE.
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabu 18- 
dirbvstės.

OF58A8
448 West 18 St 
Tel. CanaJ 8174 
ĮKYRIUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel. Victory 4088

-

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnavimas 
rteuomet sąžiningas Ir 
aebrangus, nes netart
ais lSlaldų užlaikymui 
■kyrlų.

Nauja, graži k» 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
tų, draugiškų 
patarnavimą.
Patarnavimas 

visose Chlca 
gos dalyse Ir 
prlemieačuose 
Grabai pigiai
net už 

OFISAS
K 8238 South

Halsted St
S-į Victory 4088-

89

4424 Bo. Rockvrell St. 
Virginia litą

I ----------------------------------- -----------------------------------------

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKABf GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

f .
Turiu automobilius visokiems rel-

3319 AUBURN AVENUE 

Cbicago, III.

| ________

S. M, SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė gfnžl koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

C H 1 C A
NORTH SIDĖS ŽINUTĖS.

O
a. Pran- 

visi ka-

) Po paskutinio a. 

eiškui patarnavimo, 

reiviai ir didele žmonių ftiinia 

buvo maloniai pavaišinti p.

»Sausio G (L tapo palaidotas 

a. a. Pranciškus Adomaitis. 8 

vai. ryto, prie namų, kur bu- Adomaitienės namuose.

vo pašarvotas kūnas, atvažia

vo būrys kareivių ir išsiri

kiavo į dvi eili. Karstui pasi

rodžius, kareivių vadas užko- 

mandavo; “Šautuvu gerbk!”

įdėjus karstų i vežimų, ka

reiviai gražiomis eilėmis žen

gė bažnyčios link. Varpams 

gaudžiant ir kareiviams šau

tuvų gerbiant karstas įneštas 

į bažnyčia, kur atlaikyta ge

dulingos pamaldos ir pasaky

ta pamokslas, o po to tokio

je pat tvarkoje išneštas iš 

bažnyčios ir nuvežtas į Šv. 

Kazimiero kapines.

Kareiviams

niai sustojus prie kapo,' nu

traukta paveikslai. Leidžiant 

karstų į duobę, iš toli pasigir

do griaučius trimito balsas ir

Aš manau, kad North Side 

buvo pirmos laidotuvės su to

kiomis iškilmėmis, kurioms 

patarnavo graborius Lekavi

čius. Jis grabnešius net buvo 

į savo namus užsivežęs ir gra

žiai pavaišino. Ypač labai 

maloni ir simpatinga .pasiro

dė p. Lakavičienė, kuri ir pa

ti paeina iš Nortli Side.

Bijūnėlis.

X Kad ir žiema, bet North 

Sidę atlankė garnys, kuris pp. 

Paliuliams paliko dailų sūne

lį. F-as Paliulis seniau uoliai

ir žmonių mi- veikė jaunimo • tarpe.

kasdieniniai darbai trukdė ir 

pastaraisiais laikais chore jo 

nebesimatė. Mirtinosios ligos 

priežastis buvo uusišaldymas.

X Naumavičių šeimynos pa 

guodai dėliai jų dukrelės Do- 

lorosos mirties, krikšto moti

na Baukienė ir Buividų šei

myna Aušros Vartų bažnyčio

je laidotuvių dienoje užsakė 

dvejas iškilmingas šv. Mišias.

X Labdarių West Sidės 7 

kp. už a. a. Jonų Sanmilį, savo 

narį 17 sausio aukoja šv. Mi

šias Aušros Vartų bažnyčio

je 7:45 vai. ryto.

X Sausio 18 d. Petras Jauk- 

štis su Bronislava Gasparkai- 

te rengiasi Aušros Vartų baž

nyčioje prie iškilmingo šliubo, 

kuris bus per šv. Mišias 9 

vai. ryto.

RADIO žžž.

WEST SIDE ŽINIOS.
Town, of Lake. — Jau pas

kelbta, kad A. Stabulionis ir 

V. Paukštytė ims Moterystės 

Sakramentų sausio 25 d. Šv.X Trečiadienyje, 8 sausio 

kareivių vado komanda “Šau- Cook County ligoninėje mirė Kryžiaus bažnyčioj.

ttavu gerbk”. Žmonių akyse Juozas Laucius, 25 metų am- 

sužibo ašaros, o giminių ir na- žiaus; jaunas vyras, gyvenęs

X Nek. Prasid. Panelės Šv. 

mergaičių Sodalieijos susirin-

rniškių ėjo griaudus vaitoji- prie tėvo našlio, M. Stakėno: kimas įvyks šiame sekmadie- 

3. Leavitt. ny, sausio 12 d.*, 1 vai. p. p.mas. I namuose, 2301

Trimitui nutilus, vėl pasigir I Velionis sirgo tiktai mėnesį ir j Taipgi šiame sekmadieny na-

rių “monthly communion’

X Žinote, kad mergaitėms

dera priklausyti prie N. P.

do komanda: “Del garbės savo jaunystėje nei nemanė, 

aukštyn šauti!” Ir tuo pačiu kad reikės taip greitai baigti 

momentu pasigirdo trys sal- savo trumpas amželis. Turėjo

vės. neblogų balsų ir draugų buvo P. š. mergaičių Sodalieijos.

Tokios laidotuvės įvyko prikalbintas prie Aušros Var- Taigi, kurios da nepriklauso,

dėl to, kad a. a. Pranciškus tų parapijos choro, bet jo 

tarnavo Amerikos armijoj 7

. M

metus ir buvo atsižymėjęs.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street

Kampas 46tn Ir Paulina Sta. 
Tel. Blvd. BIOS

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpatlB- 
kal, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKITTG CO.
P. B. Hadley 1.1c.

Koplyčia Dykai
DO West 18th Street

Canal 3181

EZERSKI
• LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas
4603 S. Marslifield Avenue

Tel. Boulevard 9277

saaaMMGM
kvibciame.

Lietuvius katalikus, abiejų 

lyčių, nežiūrint amžiaus, my

linčius dainos menų’ įsirašyti 

į L. V. Chie. Apskr. “Dainos” 

chorų, kuris savo pamokas 

laiko kas penktadienio vaka

rų, Mark AVliite parko salė

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

Šiandie įvyks svarbi choro 

pamoka. Visi nariai prašomi 

susirinkti lygiai 8 vai. Po pa

mokos bus linksma valandėlė.

Valdyba.

DETROIT, MICH.
Koncertas.

Kompozitorio M. Petrausko 

koncertas įvyks sausio 12 d., 

1930 m., Lietuvių svetainėje.

Kompozitorius M. Petraus

kas apleidžia šių šalį ant vi

sados ir grįžta į Lietuvų.

MILDA
TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

PĖT. IR SUBATOJ 
Sausio 10, 11 
“UNTAMED”

Romansas, kurs prasideda Pie 

tų Amerikos raistuose ir bai- 

iasi New Yorko turtuolių

namuose.

Penktadienis, Sausio 10, 1930

JUOZAPAS LAUCIUS
mirė sausio 8, 1930 m. 1 vai. 
p. p.. 25 metų amžiaus. Kilo iš 
Lietuvos. Amerikoje išgyveno 
18 metus.

Paliko dideliame nuiiudime 
2 brolius Petrą, ir Kazimierą Ir 
daug giminių Kenoshoj, Wis. ir 
Waukegan, III.

Kūnas pašarvotas 2301 So. 
Leavitt St. Laidotuvės Įvyks 
panedėly, sausio 18. Iš namų 
8 vai. bus atlydėtas i Aušros 
Vartų par. bažnyčią, kurioj Į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus, 
nulydėtas Į Sv. Knzi’.niero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dayvautl šiosel laidotuvėse.

Nuliūdę:
Rmllai ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja , grah. 
Kadžius, Tel. Canal 6174

dabar pradžioj metų ateikite 

ir prisirašykite.

XŠv. Kryžiaus bažnyčioje 

pabaigoje šio; mėnesio jau 

pradės dirbti Panelės šven

čiausios Liurlintos stebuklin

gos vietos atvaizdų. Bus vie

nas gražiausių į Liurdų. Aukų 

rinkėjoms ir davėjams reiktų 

pasiskubinti. ..y,,,

X Jau senai rengtųsi čia 

atgaivinti Apaštalystės Mal

dos draugijų. ,Ši sekmadienį 

Šv. Kryžiaus par. mokykloj 

pp mišiparų įvyks draugijos 

susirinkimas. Visi buvę na

riai ir visi kiti prašomi su

sirinkti.

X Poną M. Sudeikienė sun

kiai tebeserga. Guli Šv. Kry

žiaus ligoninėje.

X Žmonės grįžta į Town of 

Lake gyventi. Mat, čia kam

barių nuomos daug pigesnės.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

REIKĄLINGAS vargoni

ninkas. Tinkamiausia, kad at
sirastų žmogus, kurs dirbtų ir 

galėtų vargonininko pareigas 

eiti, nes didelės algos negali

me mokėti.

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

Be konip. AI. Petrausko, da

lyvaus art. J. Olšauskų, J. 

Valiutų, St. Rimkus, S. Žu

kauskaitę, A. Šatnlaitienę, A.

UŽDARYTAS FABRIKAS 
“DUKAT”

Prekybos departamento pa-

Zigmantieuę ir A. Piktinsimi-1 rėdymu uždarytas naujas ta- 

i bako fabrikas “Dukat.” Jistę.

V.

LIETUVOS IR LENKIJOS 
SUSISIEKIMO KLAU

SIMAI

“Journal de Geneve” pra

nešimu, ateinantį pirmadieni 

susirenka Tautų S-gos paski

rta subkomisija Lietuvos ir 

Lenkijos'susisiekimo ir tran

zito klausimams išaiškinti. Ji 

gavo du raportus: komisijos 

susidedančios iš Dr. Herbert 

(Anglija), gen. de Candole 

(Argentina) ir M. Kroelle (()- 

landija.) apie padėtį vietoj, 

nes komisijos nariai aplankė 

Kaunu, Rygą, Liepojų ir Var- 

šuvų, ir antrų juridinės ko

misijos sustatytų raportų Pa

ryžiuje. Kų šita komisija Ge- 

nevoje nutars, dar nežinia — 

tik Lietuvai iš to nieko gero 

tikėtis neverta. “R.”

KIEK UŽREGISTRUOTA 
KAUNE LIGONIŲ

Kauno ligonių kasoje dabar 

užregistruota 26,976 žmonės. 

Iš jų 15,431 atskiri asmenys 

ir 11,545 šeimynos. “R.”

neįėjo į tabako fabrikantų ne

seniai sudarytų sindikatų. ‘R.’

' Z . < I > I » '

Porce’.inls laikrodis kuris užtrauk
tas eina 8 dienas. Guarantuotas. La
bai puikus dėl papuošimo. Tik $2.98

Taipgi užlaikcgne naujausios ma
dos elektrikinius laikrodžius. $12.00 
vęrčios tik ......................................... $8.98

Nestor Johnson's visiems gerai ži
nomi ice skaitai visokių slzų tik
tai ......................................................... $5.28

Ateikite arba Telefonuokite I.afa- 
yętte 4689. Pristatom visur.

J. DERINGIS
4414 So. Rockvrell St.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

\ A. ■ A

JUOZAPAS ŠNAUKSTA

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltai.
3103 S. Halrted 
8t. Chicago, 111.

Tel. Victory 1118

mirė sausio 8, 1930 m. 9:35 vai. ryt. 44 metų amžiaus. 

Kilo iš Tauragės Apskričio, Šilalės Parap. Gūbrių 

Kaimo. Amerikoje išgyveno 40 metus.

Paliko dideliame nubudime moterį Elenų po tėvais 

Uselaitė, 6 dukteris: Onų, Elenų, Barborų, Anelę, Ma

rijonų ir Genovaitę, sūnų Juozapų, 2 žentu Stanislovų 

Šlajų ir F. Sclnvartz, 3 brolius Pranciškų, Julijonų ir 

Kazimierų ir gimines, o Lietuvoj brolį Motiejų.

Kūnas pašarvotas 532 W. 41 st. Laidotuvės įvyks 

Snbatoj, sausio 11 d. Iš namų 8 vai. bus atlydėtas į 

Šv. Kryžiaus par. bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos 

pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydė

tas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 

pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, Žentai, Broliai ir Giminės
Laidotuvėms patarnauja grab. Eudeikis, Yards 1741

L. V. CHICAGOS APSKRI
ČIO METINIS SUSI

RINKIMAS.
*T......

Sausio 11 d., 8 vai. vakare, 

Visų Šventų parap. salėj į- 

vyks Lietuvos Chicagos Aps

kričio metinis susirinkimas, 

kuriame senoji valdyba iš

duos raportus ir perduos va

dovavimų naujai valdybai. 

Susirinkiman visos kuopos 

privalo atsiusti savo atstovus. 

Bus svarstoma svarbūs reika

lai.

Valdyba.

RENGIA GRAŽŲ BALIŲ.

Bridgeport. — Didelė Sima- 

no Daukanto drrja, kuriai pir

mininkauja veiklus preziden

tas p. Janulis, rengia balių sek 

madieny, sausio 12 d. Lietu

vių Auditorijoj. Komisija rū

pinasi, kad balius butų kuoge- 

riausia surengtas ir kad visi 

svečiai butų patenkinti.

Rap.

Verti $2,500, viskų parduo

sime tiž $475. Puikiai išrodan- 

tys rakandai 4 kamb., 2 mė

nesių senumo, 3 šmotų senoviš 

kas rayon parlor setas, 8 tū

bų Fada elektrinis, radio, du 

9x12 AVilton kaurai, 8 šmotai 

riešuto medžio valgomojo 

kambario setas, 4 šmotų rie

šuto medžio miegamojo kam

bario setas, 5 šmotų pusryčių 

setas. Tas viskas už $475. Pa- 

sirupinsim pristatymu. Par

duosim ir skyrium. 8228 Ma- 

ryland avė., 1-mas apt. arti 

Cottage Grove avė. Tel. Ste- 

wart 1875.

PARSIDUODA Peter’s ice- 

cream parlor. 4 kambariai pa

gyvenimui užpakalyje. Biznis 

gerai išdirbtas.

1409 So. 49 Avė. Cicero, III.

Parsiduoda likis Lietuvoj 2 

kilometrai nuo Panevėžio, 31 

hektaras, su gerais triobė- 

siais, visais įrankiais ir gyvu

liais, 20 hektarų dirbamos, 11 

pievas su mišku — ųžuolai ir 

beržai. Liekiškės Vienkiemis. 

Kaina 6,000 dol. Sužinoti
ANT. ŽUKAUSKAS 

3247 Emerald Avė. Chicago

PARSIDUODA laikrodžiams 

taisyti varstotas, Įeita, čiokai, 

[vilas ir daug kitokių įrankių 

ir materijolo.
6315 So. Lincoln Street

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicago]

PĖT. IR SUBATOJ
Sausio1 10, 11

“MARRIED IN
H0LLYW00D”

Labai linksma drama, kuriai 

muzika pritaikinta garsaus 

komp. Oscar Straus.

Vitaplione Vodevilio aktai 

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vaL po p.

J. S. RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palotini
Hardorare Co.. dabar perėmė visą 

hlsnj } savo rankas Ir duos visose Mo 
Manto Sakose plrmee klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Patnters & Decoratora
J. 8. Ramanctonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

TeL Victory 7341

M. ZIZAS
I Namų Statymo Kontraktorlua 
Statau Įvairiausius namus prieinama

kaina.
7217 S. CAUFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 5526

Del geriausios rųfiles 
‘Ir patarnavimo, saukti

GREEN VALLEY 
PRODUCTS

Oiseils Šviežių kiauši 
alų, sviesto Ir sūrių. ,

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1189

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorlua 

4556 So. Rockvrell Street

Tel. Boulevard 0214

M. YUSZKA & CO.
PLUMBINO & HEATING 

Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
ju kuogeriausia 

4604 SO PAULINA STREET

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

MORTGEČIAI-PASROLOS

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama Į vieną dieną 
Perkame real estate kontraktus. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000 99 
$804 80. KEDZIE AVENUE 
Tet Lafayette 6788-6714

Užlaikau visokių 
auksinių Ir slda- 
orinlų daiktų, vė
liausios mados ra- 
flio. planų rolių, 
rekordų Ir t. t 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK l$89

jįm

SKOLINAM PINIGUS
$200 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių 6%

J. NAMON & CO.
2418 W. Marųuette Road

Arti Western Avė. 

Telefonas Grovebill 1032

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkrvto darbas ir senų namų taisytojas 

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS
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