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BRITANIJA NURODO FRANCIJAI 
NUSIGINKLAVIMO REIKALINGUMĄ

Badu Mirė Du Milionai Kinie
čių Shensi Provincijoj

SIŪLOMA DAR GRIEŽČIAU VYKINTI 
PROHIBICIJĄ AMERIKOJ 

Hagos Konferendjon Nuvyko Schacht

SIŲLO GRIEŽTESNI PRO- 
j HIBICIJOS VYKINIMĄ

1 5VASHINGTON, saus. 14.’ 

— Prezidentas Hoover vakar 

Kongresui įdavė įžengiamąjį 

įstatymų vykinimo komisijos 

raportų apie prohibicijų. Kon-1 

gresas to raporto labai pagei

davo.

{statymų vykinimo komisi

ja, kurių prezidentas Hoover 

pirm 7 mėnesių paskyrė, apie 

prohihicijos priedo tinkamu- j 

mų arba netinkamumų nieko

TAI AL, CAL IR JULIUS

w Ii

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
NETIKĖTINA D. LIET. 
PILIEČIŲ EKZEKUCIJA 
KLAIPĖDOS KRAŠTE

PROF. VOLDEMARO 
VARGAI SU BŪTU

Yra žinių kad Lietuvos Ba

nko Valdyba p. Voldemarui) 

nuo sausio mėn. pradžios sa

vo rūmuose atsakė būtų ir pa- 

“K”

Tik dabar paaiškėjo atsiti

kusi Klaipėdos krašte visiškai 

netikėta istorija, kuri tikrai 

nustebins plačiųjų Lietuvos vi-'tarė išsikraustyti kitur, 

suomenę. i — ■ ■ ■ ,

PASAULIS NORI NUSI
GINKLAVIMO

BADU MIRĖ 2 MILIONAI 
KINIEČIŲ

Lapkr. mėn. 29 d. 1929 m., 

Pagėgių apskr. gydytojas En-

Try$ įžymieji šalies piliečiai — buvusis New Yorko drulaitis ir dar vienas gydy- 

nekalba. Tik pažymi, kad lig-’ gubernatorius Al Smith, buvusis prezidentas Calvin Coo- tojas, atvykęs, iš Klaipėdos da- 

šiol prohibiicijos vykinimas ne H<jge ir įmoninkas Julius Rosenwald — katalikas, protes- lyvaujant krašto policijos va-

IŠEIS EILĖRAŠČIŲ 
RINKINYS

LONDONAS, saus. 13. — PETPING-, saus. 14. — Pra- kinama.

betikęš ir nurodo keletu prie

monių, kuriomis einant pro- 

hibicįja turi būt griežčiau vy-

Britanijos valdžia, atsakyda- eitais metais Shensi provinci- Į —.......................................1------------- ••• '‘M

ma į Franeijos notų nusigink- joj badu mirė virš 2 milionai VAIKAS TARNAS APKRIK- 
lavimo klausimu, pareiškia, kiniečių. Kiti du milionai žmo ŠTIJO SAVO PONĄ
kad visos didžiosios valstybės nių badauja. į - ........................-

yra reikalingos tuojaus pra-' Be pav(,jus gresia y.! KOMA. - Iš Basutoland, 

dėti nusiginklavimo darbus, Uems „ mi|ionams P. Afrikos, praneša, kad te.
nelaukiant T. Sųjungos veiki- nuQ ajj[į0 įr nai vienas katalikybėn atverSųjungos 

Tuo tuo reikalu/ Nes pasaulis 

reikalauja nusiginklavimo, pa

žymi Britanija.

Didžiosios valstybės, sako 

Britanija, ne vien turi mažin

ti karo laivynus; liet taipat 

sausžemio ir oro jėgas.

katalikybėn 

stas vaikas apkrikštijo mirft-

NERIMSTA PAREINIO 
DISTRIKTAS

DR. SCHACHT HAGOS 
KONFERENCIJOJ

tantas k žydas. Nevv Yorko valstybėje kituomet mirė chmistrui Naujokui Pagėgių 
Conrad Humbert ir paliko 10 miliony dolerių labdarybės Panemun5je kaitn„ tvaje rai.”
reikalams. Reiškė noro, kad tą sumą paskirstytų trys T . ‘ i____
įžymieji amerikiečiai. Globojanti tuos pinigus banka šiuos pne mzo . ° .^au(p^ z>(lp-į 
trįs parinko. Jie dalį miliony j.au paskirstė. "us» atvykusius is Didžiosios ,

A ..... ........ ........ ........ --— Lietuvos prekybos reikalais ir, j
Sumažėjus džiovos liga atvarę juos į krašto policijos j

Tuojau išeis jauno dzūko 

poeto Vaciaus Kavaliausko ei

lėraščių rinkinys “Pumpu- 

“R.”

SNIEGO PŪGA KALI
FORNIJOJ

MIESTE ESĄ VIENI SUO
DŽIAI IR DULKĖS

SAN • FRANCISCO, CaJ., 

13., — Tarpe San Andreas ir 

Angels Camp plotus palietė

I t> •, \ *1 -j-: stovyklų, leido kraujų.Po ugi} metų neatlaidzios J e •’*
kovos su džiovos liga Chica-1 Pasienio policijos žiniomis,

go’j pagaliau sergančių skai- šis kraujo leidimas buvęs at-, . . , .

čius sumažintas ligi mažo lai- liktas tikslu ištirti atvykusių ! . e<? snl(k° pūga, un per*
J ~ UI

Chicagos. Universiteto mok- psnio. Bet kova turi būt ve- iš Didžiosios Lietuvos preky-

tantį savo ponų, kuriam kelis slo vyrai skeJbįa, kad mūsų dama

nueste žnaoni 
tyro oro. Vi 
nai suofw 

t Chicag^ ti 
skara

cijon atvyko Dr. H. Schacht,1 Apkrikštyto žmogaus var-

metus ištikimai tarnavo.

Tai nepaprastas įvykis. A-

HAGA, Olandija, saus. 14. pie tai plačiai rašė pasauli- \ 

- Karo atpildymo konferen- niai laikfaščiai.

į

,sinietė iš Oregono.

bininkų kraujų, nes jie esu at- i Apie 1,300 išvažiavusių au-

| Vokietijos valstybės bankos das nepaduodamas. Vaikas y- kU „iflėB'sprodąluu. r t6 ne_ apie'GO Įmonių, gi 1929 ra.1 Ši e: 
.prezidentas. J ra Frederikas, prigulįs Ro- 8veikwnai> ligos jr kapai. buvę tik 57 žmonės. 50 žyd

neturi jokio Iš statistikų patiriama, kad gabena į Klaipėdos kraštų ši- į tomobiliais žmonių ilgas va-^ 

alsuoja išimti- ši liga daugiausia paliečia Įtinę ir kitokias užkrečiamas landas turėjo klaidžioti 

dulkėmis, kas meksikonus, paskui seka neg- ligas. Tokio kraujo buvę su-jaukus iškrypę iš užneštų snie i

aubę kai ko- ^ai ir ant galo baltieji. rinkta apie pora litrų ir nu- go vieškelių.

žiemos laiku1 1928 metais iš 100,000 bal- siųsta į Tilžės laboratorijų iš-' -----------------7------------------—

pasie-, tųjų gyventojų džiova susir- tirti.. GAISRININKAT ŠELPIA
ekzekucija padaryta apie "" BEDARBIUS

1 Kaip žihoma, konferencija) ma misijai, Basutolande. 

labai sunkiai vedama. Vokie-

..................................... „ 1 tijos delegacija gina savo tau-

Po didžio jo karo Eupen-Mal-1, ., , M . . v.. J. 1 tos reikalus. Nenori pnpazi-

medy distriktas, Pareiny, tai-1 ™ •- . . •,
kos sutartimi pripažintas ^e' ]avįm«
įgijai. Dabar to distrikte vo- Į kad dabar konfe.

kiečiai gyventojai šaukiasi

BERLYNAS, saus. 13.

JAPONIJOJ MIRĖ KUNI
GAS MOKSLININKAS

TOKYO. — Gruodžio 3 d. 

čia mirė kun. Emile Raguet,

j Dūmai ir suodžiai paeina J 1928 m. meksikonų 100/100 

daugiausia iš dirbtuvių kami- gyventojų išpuolė 1,012 aukų, 

nų ir garvežių. Igi 1929 m. tik 722-

Valkas žuvo garadžiuj Kinietis admirolas Chicagoj

juos
fr . , ‘ . .. irencįjoB pavykimas ar nepa-į belgas, 76 m., 50 metų darba-|

s grumti atgal \ bktetijai. I .. , nnn T)r. a’asis .TiannTinni ?innnifls Vnl-

Garadžiuj, Melrose Parke, 

nuo “carbon monoxide” du-

,, Vakar keletu valandų Chi
cagoj viešėjo Kinijos karo lai

,vdelių. ‘R.

DETROIT, Mich., saus. 13. 

— Šio miesto gaisrininkams "f 

padidintos algos 5 nuošim-

------------ -------- . )čiais. Gaisrininkai išsprendė*

Naktį iš gruodžio 23 i 24! U padidinimų skirti bedarbių^ 

d. 1929 m. Naujų km., Visa-j šelpimui.

kio Rūdos valse, savo liūte va-

IR VĖL NUŠOVĖ PER 
LANGĄ

Jie pasiūlo plebiscitų (baisa- .s*ehacht,0 • 

vimu apsisprendimų). 1

FRANCIJOJ KALĖJIMU 
NUBAUSTAS AMERI

KOS PILIETIS

____________ ______ . Visiems gaisrininkams į naePf

vyno viršininkas, admirolas Ig^nt Vakarienę per langų mi-Lus ^as pa(jį(jinimas padarų^
T- •• j. -, į xr iz- T» 1 • iv v rtinai nušautas Ant. Ba-ceviįbininkas in gilaus mokslo vy- no- Kada JlsJ)Pr fhen$ nzda-JL K. Tu. Išvyko r Mashmg 

ras, Japonijos imperatoriaus rytam garadžiuj buvo užtroš- tonų.
kęs, visur buvo ieškomas. j ........ ——

vykimas prigulės nuo Dr/vesis Japonijoj, žinomas kai- Jkl žuvo 15 metų John Sturi-

BARGOJ MONGOLAI 
LAIKOSI

DARBINAS, saus. 14. —I

ZZ .. Bolševikų sukurstyti mongolai'

MONTPELIER, Francija, , . ai 1 i
. _v ’ ’ laikosi Barga plotuose, Mand-1

saus. 14. — Is Amenkost J. • •• .!
,T , x v - v. zninjoj. Gražiuoju jie nenori;

a s y ių gryzo. sergančių pagįduotį Mandžiūrijos vald-1

atžymėtas. ?

Į Japonijų misionieriautų

jis atvyko 1879 metais.

BULGARIJOS KARALIUS
l

--------------------- ) AMERIKONIŠKŲ VIZŲ
Perorganizuos Chicagos ; KLASTAVIMAS

policiją Į ________
Kriminologų grupė senai; VARŠAVA, saus. 13. — Ka

čius 50 m. amžiaus ir lengvai 

sužeista jo žmona. Nužudę 

Bacevičių žmogžudžiai išmušė 

langų ir paėmė sau visokių 

daiktų, žmogžudžiai ligšiol 

nesuimti. “R.”

215,000 dolerių.

PIETUOSE KILŲ TVANAI

TRUMAN, Ark.’, saus. 13.

* •
j— Arkansas, Tennessee ir ki

tose pietinėse valstybėse keli-

PAS ŠVENTĄJĮ TĖVĄ planuoja perorganizuoti Chi-Hėjiman uždaryta apie 40 as-1 , .znwciii atai af i para l!,’ąs lletuS PaPhlk’ 

________ ________1,’____ * ___ J Liti. KUIMoULAIAI AL- j- • Vnilniriocagos polici jų moksliniais pa- menų už amerikoniškų vizų

motinų aplankyti naturalizuo 

tas pilietis Julės Barral. Jis 

suimtas ir karo teismo nubau

stas šešiems mėnesiams kalė

jimu už prasilenkimų su tar

nyba kariuomenėje.

PLANUOJA DIDELj 
VIEŠBUTI

LON DONAS, saus. 13. — 

Čia planuojama statydinti mi

lžiniškų viešbūtį, kuriam bu

siu 2,000 kambarių.

ATIDARYTAS EGIPTO 
PARLAMENTAS

CAIRO, Egiptas, saus. 13. 

— Karalius Fuad atidarė pa

rlamentų. Pirmiausia bus sva

rstomi santikiai su Britanija.

TEMESVAR, Rumunija, 
saus. 13. — Uždaryta čia ban
ką “Sshwabenbank”, kuri vi
soj Tanat provincijoj turėjo 
28 šakas.

dė upes ir kaikurie miesteliai 

užlieti.

Tvanai taipat kilę kai-ku- 

Kiek teko patirti, manoma rios(, Jndiana jr I1]inoi5 va]s_

RIKOJ IR KANADOJROMA, saus. 13. — Tomis grindais, kad iš jos veikimo klastavimų. Nesenai Am. J.

žiai. Jei pastaroji norės įves- dienomis Šventasis Tėvas au- būtų daugiau miestui naudos. Valstybių konsuliate pavogta

ti ten nuosavų tvarkų, turės diencijon priėmė Bulgarijos Pranešta, jog artimoj atei- konsulio antspauda. Greitai atj,3ary|į lietuvių konsulatai

pasiųsti skaitlingų kariuome-, karalių Borisų, kurs praeitų ty tie planai būsiu vykinami -- A----------------1-A- ’ -’

savaitę dalyvavo Italijos sosne

Mongolai stipriai apsigink

lavę bolševikų suteiktais gink

lais ir skelbia revoliucijos par 

dėtf.

PARDUODAMOS VOKIE
ČIŲ KARO PASLAPTYS

HAGA, Olandija, saus. 14. 

— Karo laiku vokiečiai inži

nieriai atliko daugybę įvairių 

naudingi) militarinių išradimų. 

Karo sutartimi tai visa Vo

kietijoj uždrausta gaminti, 

kadi r tolesnius išmėginimus 

daryti.

Tad išradėjai savo tas pas

laptis perkėlė į Olandiją ir 

parduoda kitoms valstybėms. 

Sakoma, daug tų militarinių 

išradimų pirkusios Italija, Ru 

sija, Rumunija ir kitos vals

tybės.

. Pašovė žmogų
Šerifo padėjėjas W. Klar-

-------------------------------*--------------  koįvski užpraeitų naktį vienoj

FRANCUOS SOSTO PRO kavinių AYaukegane pavojin-

to įpėdinio sutuoktuvių iškil

mėse.

TENDENTAS AUDI
ENCIJOJ

gai pašovė D. E. Steuber.

Po to įvykio policija Klar- 

————— i kowskį rado namie sau ra-

ROMA', saus. 14. — Vakar miai miegant. Kas jam gal- 

Šventasis Tėvas audieneijon voje apie pašautąjį, 

priėmė Vendome kunigaikštį

Emanuelę pretendentų į Fra
ncuos sostų.

Melrose Parke .bomba

PUNTA PAPŪGŲ LIGA
WASHINGTON, saus. 13.

po to susekta lenkų pasų klas- p.^ A,nprikoj ip Kanadoj.

tingas vizavimas tikslu ineiti m , . .

Ten gyvena nemaža lietuvių,
į Am. J. Valstybes. ' kuriu reikalais beveik niekas

Toliaus tyrinėjant susektas nesirūpina. Dabar konsulatų 

platus vizas klastuoti sumoks- steigimo klausimas randasi 

las. Už pasų “vizavimus” nno ministeriu kabinete. “R.” 

žmonių buvo imama nuo 590 ----------------------------------------—

dolerių ligi 1,500 dclcrių. GAVO PAKVIETIMĄ

DU DARBININKU UŽDĄ- Liet. žurnalistų sųjunga ga- 

RYTA KASYKLOJE ;vo- pakvietimų įstoti j Tarp-

---------------------------- tautinę žurnalistų sąjungų, ku-

HENDERS0N, Ky., saus. ri yra. prie Tarptautinio inte- 

13. — Kentueky kalnuose vie- lektualinio bendradarbiavimo 

“R.”

Susprogdinta bomba ties 

Melrose Parko miestelio ad-Įnoj kasyklų kilo gaisras inė- instituto (Paryžiuje), 

vokato Guerine namais, ku-1 jime. Atkirstas išėjimas dviem

rie apgriauti

— Kai-kuriose šalies dalyse Į piktadarių, 
tarp žmonių pradėjo plisti pa 
vojinga papūgų liga, taip va
dinama “psittacosis.” Keletas 
asmenų jau mirė. Tai savo rū
šies šiltinė, panaši plaučių už
degimui. Kai-kur daug žmonių 
serga.

Policija ieško VERTĖJŲ ŽINIAI

tybių dalyse.

TURĖDAMAS PINIGU 
MIRĖ BADU

LOS ANGELES, Cal., sau

sio 13. — Čia gatvėje mirė 

kažkoks J. Eubank, senyvas 

vyras. Pasirodė, kad jis mirė 

badu. Tuotarpu jo kišeniuoso 

atrasta 567 doleriai.

CHICAGO IR APYLIN

KĖS. — Pramatomas sniegas 

ir šalčiau. «

Plėšiko pašautas mirė
J. Bondi, 23 m.? sausio 6 d. 

plėšiko pašautas tik už tai, 
kad pas jj nerasta jokių pini- 
ipų. Pašautas mirė ligoninėje. 
Gi piktAitaris linosas.

darbininkam. Kadangi nebu

vo priemonių nelaimingųjų iš

gelbėti, federalio kasyklų in

spektoriaus parėdymu kasyk-į ] 4-ojo leid. Fr. W. F 

los inė jimas aklai uždugnytas r’io Schule und Cha 

tikslu nuslopinti gaisrų. Ka

sykla busianti atidaryta tik po 

4 ar 5 savaičių. Tokiu būdu 

ir darbininku ten palaidota. Raputėnai.

Verčiu iš vokiečių kalbos 

oerste- 

harakter. 

Jeigu kas būtų išvertęs ar ve

rstų, prašau kreiptis šiuo ad

resu: M. Blusiui, Malėtų pšt..

‘R. M

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 109 litų .. $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87 
Franeijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.91

13.98
5.23
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PRENUMERATOS KAINA] Katama — F»*
■Mų — fl.Bt, Trinia Mtneatama — »1.W, VlttUUB 

tol — 7Ba Europoje — Katama |7.M, Puaat ■•-
— Kopija .Blo.

Bandradarbtama lr korespondentams raitų nefrų- 
jal neprašoma. tat padaryti lr neprlKusdlama tam

paMa Ženklų.
KaCaktoriaa priima — nua ll.M Iki 1I:M vaL

.* o 1
Skelbimų kainos prlalunCtamoa paralkalaraa 
j Irimai sekančiai dienai priimami jjį |

▼at po piet

žudyta* milijonai žmonių. Giliose upėse, neper- 
reinamose pelkėse, plačiuose vandenynuose 
plflduravo nesuskaitomi kareivių kūnai. 
Kiek kraujo išlieta, kiek ašarų! Ir kokia iš 
to visko nauda? Naudos nė už centų*, o žalos 
pridaryta ištisiems amžiams.

Po karo kilo nauji žmonijos vadai ir šau

kte šaukė, kad tik jie vieni parodys tikruosius 

gyvenimo kelius. Ir šitie naujieji vadai pas

kelbė komunizmų ir išgarsino jį Rusijos že 

mėj. Bet kas pasirodė? Pasirodė, kad komu

nizmas yra kraštutiniškas, vienašališkas. Pa

sirodė, kad komunizmas neatatinka tikrai"

Kristaus žodžiai tarti apaš

talams “docete eilines ” nepa

siliko užmiršti. Jų įpėdiniai 
juos uoliausiai pildė visais lai

kais. Čia mes pirmiausiai su

sitinkame su vadinamomis 

katechumenų ir katechetų mo

kyklomis. Jų pradžių galime 

"išvesti jau iš pirmo šimtrac-

suprastai žmogaus prigimčiai. Ir koki gi ko Ičio. Il-me ir 111-me šimt. to- 

munizmo vaisiai? Komunizmas paskelbė ko kių mokyklų jau randame

PAMINKLAS KONFEDERATŲ DIDVYRIUI.

“D R A U G A S”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlafeed Daily, Kzcepf Bonday.
■UBSCRIPTIONBi Ona Tear — »«•». Blz Koatka 

ea.B«. Tbrea Koatka — »!•••. Ona Montk — IM.
— Ona Taar — fT.M. Blx Kontka — M-M, 

— .Mo.
▲drartialns In "DRAUGAS" brlnga best reeulta. 
▲drartlalni ratas on applloatlon.

lUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago.

DIENOS KLAUSIMAI
ŠV. TĖVO ŽODIS.

Katalikų Bažnyčia ypatingo dėmesio krei

pia į žmonių švietimų. Jos nuopelnai toje sri

tyje yra labai dideli. Visais amžiais Bažny

čios didžiausiu rūpesčiu buvo ir yra 'žmonių 

sielų reikalai ir kėlimas žmonėse kultūros ir 

švietimo. Kultūros ir švietimo keliu eidama, 

Bažnyčia patraukė prie savęs šimtus milijo

nų žmonių ir jų tsielas veda į amžinąjį iš

ganymų.

Pastai uoju laiku tai vienoj tai kitoj val- 

tybėj pasireiškia tendencija atimti iš Bažny 

ios Švietimo ir auklėjimo teisės. Italijos fa- 

stai, nors ir susitaikė su Šventuoju Sostu, 

įiau sumanė paimti į savo rankas jaunimo 

auklėjimų ir švietimų. Šv. Tėvas jau keliais 

atvejais yra pareiškęs, kad valstybė pradeda 

siaurinti Bažnyčios teisę. Tokį jgjfrrel 

tik dątįg ilgesnį ir labiau motyvifflų,'-ir

vų prieš Dievų ir turtinguosius. Dievas pa

siliko Dievu, nes Jį nugalėti niekas negali 

Kai dėl turtingųjų, tai iš jų išplėšę turtus 

komunistai ir patys liko turtuoliais.. Vadinasi, 

čia atsitiko tik tiek, kad iš vienų rankų tur

tai perėjo į kitas rankas. Bet toks turtų pe

rėjimas nieko gero nerodo. Šiandien jau aiš

ku, kad komunistų vadai su priplėštu auksu 

ir sidabru kitose valstybėse yra įsigyję dva

rus, didžiausius rūmus ar kokį kitų stambes

nį turtų. Štai kokia jų lygybė, brolybė! Tai 

tik velniškas pasityčiojimas! Gal manote, 

kad komunistai duoda žmonėms laisvę? Ne, 

nėra ten jokios laisvės. Laisvė tik tol, kol 

kalbi komunistiškai, bolševikiškai, o kaip tik 

prieš nors žodelį —• tai tuoj kartuvės arba su

šaudamas. Žodžiu, dabar komunistų “tojuj” 

tikras žvėriškumas.

Netrukus buvo -pastebėtos komunizme 

blogybės. Mestasi į kitų. kraštutinumų, vien 

pusiškumų, būtent, į fašizmų. Fašizmas iške

lia diktatoriaus reikšmę ir sako, kad tik vie

nas galingas asmuo — diktatorius galįs tin

kamai žmones valdyti. Kaip komunizmas, 

taip ir fašizmas iš savo pavaldinių reikalau

daug. Garsiausios iš jų; A- 

leksandrijos, Autijocliijos, Ce- 

sarejos, Edessos, Nisibis, Je

ruzalės, Romos, Konstantino
polio, Kartagos. Garsiausia iš 

jų buvo Aleksandrijos mo

kykla. Čia buvo dėstoma jau 

Il-me šimt. filosofija, matema

tika, fizika, etika, teologija, 

astronomija. Su klasine litera

tūra taipgi susipažinta. Da

bar greitai prabėgdami, pa

minėkime taip ujamus viduri

nius amžius.

Praūžus tautų kilaojimuisį, 

kultūringų tautų vietoje atsi

stojo barbarų tautos. Kultū

ros stovį po tautų kilnojimo

si apibudina išlikęs iš anų 

laikų vandalizmo žodis. Išėjus 

krikščionybė iš katakombų 

IV šimt. pradžioje ir pradėjus 

leisti gražias kultūros atžalas, 

užplūdus barbarams, ji vėl 

turėjo slapstytis- po miškus.

nai buvo vieninteliai mokslo 
židiniai.

Dar reikėtų paminėti vadi
namos katedrinės mokyklos. 
Jos steigiamos vyskupų. Tokių 
mokyklų viduramžiais randa
me daug. Be vienuolynų ir ka
tedrinių mokyklų buvo stei
giamos parapijinės mokyk 
los.

Jose buvo praeinama dau

giausia Vadinami 7 laisvieji 

iiu-nai: gramatika, retorika, 

dialektika, aritmetika, geome

trija, astronomija, muzika. 
Mokinių skaičius nemažas. 

Taip, pav., Fleury buvo apie 
5,000 mokinių. Šių mokyklų 

įtaka neliko be vaisių. Bažny

čia per šias mokyklas sukultū

rino barbarus, atpratino nuo 

kardo ir pasodino prie kny

gos.
Be šių žemesniųjų mokyklų 

apie 11 — 12 šimt. Europoje 

atsirado'ir aukštųjų mokyklų 

— universitetų. Daugumas jų 

išaugo iš vienuolynų bei kate- 

drihių mokyklų. Pirmieji uni

versitetų kūrėjai buvo taip 

pat vienuoliai, vyskupai ir 

popiežiai. Seniausi universite-
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Šitoks paminklas projektuojama pastatyti Frederieksbur- 

go (Va.) nacionaliam Ballefield parke Ričardui (Diek) Kirk- 

landui, kuris civiliam J. A. Valstybių kare pasižymėjo neši 

mu pagelbos sužeistiems savo draugams — konfederatams ir 

kovoje ties viršui paminėtu miestu. Paminklų statys Ameri

can Legion.

(prieš užimdamas sostų). Jis tų. Tai tiesioginiai popiežių
net parašė knygų apie akies 

ligas. Romoje popiežiai taip 

pat įsteigė medicinos univer

sitetų.

ja griežtos paklusnybės ir ištikimybės. Ais- |rPačiau dabar krikščionybės a

kiausias.fašizmo pavyzdys yra Italija, kurių 

dabar vaido diktatorius Mussolini. Kaip ko

munizmui, taip ir fašizmui tikėjimas visiškai 

nereikalingas, ypač nereikalinga krikščiony

bė, turi skalbia Dievo ir artimo

Viduriniais amžiais popie- 

tai Europoje yra Bolonijos ir žiai įkūrė šias mokslo j štai- 

Paryžiaus universitetai. To- gas : Klemensas VI 1343 met. 

liau Salerno universitetas iš- įkūrė Pizos universitetų, Be

augo iš 8 š. įsteigtos benedik- Įnifacas IX-sis 1391 m. — 
tinų medicinos mokyklos. Jis Ferreraros, Honorijus III-sis

bar Šv; Tėvas padarė. Savo pareiškime 

Tėvas Pijus XI aiškiai pabrėžia, kad teisė 

Vaikus .šviesti ir auklėti pirmoje vietoje pri

klauso Bažnyčiai, antroje šėmy ii, o tik tre

čioje valstybei. Jo Šventenybė pacitavo net 

erįkos vieno teismo parėdymų tuo klausi

mu.

KRIKAIONYBe, komunizmas ir
FAŠIZMAS.

‘Didysis karas parodė visų žmonijos nuo 

gybę ir menkybę” — rašo “Ž. Pr.” Didysis 

iras išvilko į aikštę žmonijų ir atidengė jos 

lisiausį pasiutimų. Didžiojo karo metu nie- 

nesigailėtu, viskas naikinta su žiauriausiu 

irtiinu. Sugriauti didžiausi miestai, sutru- 

tos tvirtovės, išdeginti sodžiai, išmušta, iš-

komunizmas nei fašizmas šida meilės'nepripa

žįsta. Ir komunizmui ir fašizmui rūpi tik jė

ga, narsumas, kad galėtų sėkmingai kovoti n 

kitus nugalėti. .

Iš to, kas jau pasakyta, galima lengvai 

suprasti, kad nei bedieviškas komunizmas nei 

bedieviškas fašizmas žmonijos neišgelbės h 

jos nenuves tikraisiais gyvenimo keliais. L 

fašizmas ne tik nesirūpina nemirtingos žmo

gaus sielos reikalais, bet dar tuos reikalu? 

mina į mėšlynų.

Kur gi tad ieškoti žmonijos išganymo 

Žmonijos išganymo reikia ieškoti krikščiony 

bėjo. Krikščionybė savo dvasios turtais yra 

galingiausia ir tvirčiausia. Krikščionybė — 

pats gražiausias žmogaus sielos kūrinys. Vi

sa, kas žemėje dora, kultūriška, kilnu, ta 

krikščionybės vaisius. Pats giliausias k rikė

paštai ai ne tiek save slėpė, 

kiek kultūros liekanas. Tik 

vienuolių pasiaukojimo dėka 

yra išsaugota senosios kultū

ros liekanos, pradėjo nykti
• 1pelkės ir miškai ir dygti gra

žios sodybos. Iš tikrųjų praū
žus kanj viesulams, vienuoly-

ir Gregorius IX-sis 1233 — 

Tuluzos universitetų, Jonas 

XXII-sis 1332 įkūrė universi

tetų Gaborse, Benediktas XII- 

buvo šiame universi- j sis 1339 met. — Grenoblyje, 

pryfasoruuh.*' Heidelbergo universitetu* įs

teigtas popiežiaus Urbono VI- 

tojo 1385 m., Bonifacas LSLsis 

1390 m. — Ofeno universite-

ir pasiliko garsingiausia vi 

duramžių medicinos mokslo 

įstaiga. Popiežius Viktoras 

III-sis, prieš išrenkant jį po. 

piežium

tete medicinos 

Taip pat medicinos profeso

rium buvo šienuos universite

te ir popiežius Jonas XXI

įkurti universitetai. Daugeliui 

davė steigiamuosius raštus,

t
suteikdami universitetų tei

ses. Iki 1400 metų Vakhru 

Europoje buvo jau 46 univer

sitetai, kurie daugiausia buvo 

popiežių įkurti įr kuriuose 

daugelyje vietų profesoriavo 

vienuoliai. Kaip greitai kilo 

universitetai, tai parodo šios 

skaitlinės, kad jau 1509 met. 

Europoje universitetų buvo 

arti 70, o Reformacijai prasi

dedant jų skaičius siekė 81. 

(Bus daugiau)
< t' , i > J *

, St. Griškevičius.

ĮDOMUS TRUPINIAI.

Michajil’as Jurjevič’as Lermontovas.

MUSŲ LAIKŲ KARŽYGIS.
(Tųsa)

— Gi paprastai. Pirmiausia mūlla 

t( Mahometonų dvasininkas) perskaito jie

ms kažkų iš Korono ( Šventasis mahoine- 

tonų raštas) paskui apdovanoja. jaunuo

lius ir visus jų gimines, geria buzų; pas- 

u prasideda džigituotė (vikrus jody- 

Uias žirgu dirbant Įvairius arusius prati

nus: jojimas stovint ant balno, paėmimas 

luo žemės daiktų ir t. p.), ir visuomet 

.Vienas koks nors driskius, susitepęs, ant 

nenko šlubo arkliuko, laužosi, lankstosi, 

>kina dorų kompanijų; paskui, kai su

temsta, kainakinėj prasideda mūsiškai ta

riant, puota. Yųrgšfls senukas! barškina 

ftristyge... pamiršau kaip-jų vajtLina... na, 

Įpanaši į mūsų balalaikę. Mergiotės ir 

luni vaikėzai stųjusi į dvi giltas, viena 

'i'i’ieš kitų, ploja delnais ir dainuoju. Štai 

j inu viena mergina ir vienai* vyrus į 

Įj mūrį, ir pradeda sakyti vų-tils antram 

liles dainuodami, kas pakliuvo, b likusieji 

ištveria- choru. Mes su I’ečorinu sedė-

nės — Dievo vaikai. Tik ant tokio pagrindo 

galima sukurti laisvę, lygybę, brolybę. Ko

munizmas ir fašizmas šį pamatų griauja, ir 

todėl komunizmas ir fašizmas — aršiausi žmo 

nijos neprieteliai. Sugriaukite pagrindų, rr 

nieko nebeliks: vietoj laisvės — priespauda, 

vietoj lygybės — išnaudojimas, vietoj broly

bės — tarpusavio karas.

•>

Taigi, norint susilaukti naujos aušros, 
naujų laikų, reikia grųžinti žmonėms tikrų- 
jį jų vardų, reikia įrodyt, kad žmonės yra 
Dievo vaikai. Tik po šitokio įrodymo, tik po
to, kai patys žmonės supras savo priklauso- 

čionybės supratimas yra labai paprustas: žnu. hnybę nuo dangaus Tėvo, tik tada galėtų pra

'iir/■irriuu--i4JHi>'4»JB«8gaaB»rir .put
jom garbingoj vietoj, ir šit prie jo priėjo , stengiaus įžiūrėti ir pažinau senų mano

mažesnioji šeimininko duktė, mergiotė 

į kokios šešiolikos metų, ir uždainavo jam..

kaip čia pasakius... lyg komplimentų^.
— O kažin kų ji dainavo, nepamenat?

— Gi, rodosi, šit kaip: “Liekni mūsų 

jaunieji džigitai, ir aptaisas jų siūtas si

dabru, o jaunas rusų karininkas lieknesnis 

už juos, ir galionai jo auksiniai. Jis kaip 

topelis tarp jųjų, bet-gi neaugti ir nežy

dėti jam mūsų sodne.” Pečorinas atsikė

lė, pasilenkė jai, pridėjo rankų prie kak

tos iš širdies ir prašė mane atsakyti jai; »š 

gerai moku jų kalbos, ir išverčiau jo at

sakymų.

“Kada ji nuo mūs atsitraukė, tada 

aš pakuždėjau Grigorijui Aleksundrovi- 

čui: “Na kų, kokiu.” “Puiki” — atsa

kė jis. — O kaip jų vadina.” — “Jos var

das Bėda”, atsakiau aš.

“Ir tikrai ji buvo daili: aukšta, plo

nutė akys juodos, kaip kalnų stirnos, taip 

ir žvelgė mums į sielų, Pečorinas snsimųs- 

tęs neatitraukė nuo .jos akių. ir ji dažnai 

iš paniūrų pažvelgdavo j jį. Tiktai ne vk» 

nas Pečorinas g*i*i'ėjosi dailiųjų kaaigai- 

kštyte: iš kambario kampo į jų'ižmrėjo ki

tos dvi akys, nejudančios, ugningos. Aš

pažįstamų Kazbičų. Jis, žinot, buvo nei 

tai karingas, nei tai taikus. įtarimų jis 

turėjo daug, nors jisai jokioj piktadary

bėj nebuvo pastebėtas. Jis atgabendavo 

mums į tvirtovę avinų ir pigiai parduo

davo, tiktai niekuomet nesiderėdavo: 

tiek užsiprašė, duok, — nors papiauk, ne

nusileis. Kalbėjo apie jį, kad jis mėgsta 

valkiotis nž Kūbanės su abrekais (plėši

kais), ir, tiesų sakant, jo snukis buvo tik

rai plėšikiškas; mažas, sausas, plačių pe

čių... O jau vikrus gi, vikms buvo, kai 

biesas. Bešmetas (susegamas iki kebų 

drabužis iš parčos, kinų bar kano ir dg.) 

\isuoniet sudraskytas, o ginklai sidabruo

ti. O jo žirgas buvo garsus visoj Kabar- 

doj, — ir tikrai, geresnį arklį įsivaizduo

ti negalima. Neveltui jam pavydėdavo vi

si jojikai, ir nekartų mėgino jį pavogti, 

tik nepavykdavo. Kaip dubar matau tų 

arklį — juodaa, kaip derva, kojos — sty

gelės — ir aklys ne menkesnės už Belas; 

o kokia jėga! lėk nors 50 varstų; o jau 

iš jodytas, — kaip šuo lakšto paskui š«i-

— Dvyliktame amžiuje vii 

gvveni- na av*s kaštavo apįe 1 litų.

— Blakės gali šešis metus 

išbūti be jokio maisto.

— Šalčiausias dienos laikas 

esti po saulės užtekėjimo.

— Greičiausia kūdikiai au- 

šešiuose mėne-

sidėti žemės paviršiuje palaimintas 

mas.

Tad visi, kas tik gyvas, kas tik turi ge
rų valių, griebkitės ginklo ir eikite į kovų.

Kovokite prieš komunizmų, prieš fašizmų, ko

vokite prieš bedievybę ir perkūno smarkumu

skelbkite visur ir visuomet, kad žmonės yra ga pirmuose 

Dievo vaikai ir kad jie patys turi tai supras- siuose.

ti. Atsiminkite, jūsų ginklas ne kardas, ne ( — žmogus turi savyje 254 

granata, ne, jūsų ginklas — tai iš Dievo ir kaulus.

artimo meilės plaukius pasišventimas, pažen- j __ Amerikoje, Chicagos sker

klintas Kristaus Kryžiaus ženklu. Tik šiuo įkloję Swift Co. kasmet 

ginklu tikrai galima kovų laimėti ir išlais- papjauna 17 su puse milijonų 

vinti žūstančių žmonijų. 'gyvulių.
LMŲiBarniT —..—^7.

“Šį vakarų Kaaibičas buvo labiau nu

siminęs, negu kurį kitų kartų, ir aš pas

tebėjau, kad jis po bešmetu užsidėjęs 

šarvus (panašus į marškinius apsivilktu- 
ves iš metalinių žiedų). “Neveltui jis su 

šarvais, — pamaniau aš: —- jan jis — 

tur but, ką nors galvoju.”

“Tvanku pasidarė suklėj, ir aš iš

ėjau j orų atsigauti. Naktis jau gulė kal

nuose rr ūkanos pradėjo klajoti tarpe

kliais. Aš sumaniau užsukti imstogėn kur 

stovėjo mūsų arkliai, pažiūrėt, ar jie tu

ri pašaro, o be to, atsargumas niekuo

met nekliudo; aš taip pat turėjau puikų 

žirgų, ir jan ne vienas babardietis į jį 

meiliai pažvelgdavo, kalbėdamas: jnkšit- 

cbe, ček jaksi.”

“Slenku patvoriu ir staiga girdžiu 

balsus; vienų balsų aš tuojau pažinau: 

tai buvo padauža Azamatas, mūsų šeimi

ninko mumis; kitau kalbėjo rečiau ir ty

liau.”
“Kų jie čia dera! — pagalvojau aš. 

— Ar jau tik ne upie maro® arkliukų.” 
Štai prisėdau aš patvory ir ėmiau klau-

mininkų: net jo balsų’ <pa»indavo. Būdavo, į sytis stengdamasis nepraleist nei vieno
jis jį niekuomet nė neriša. Tokia jau plė
šiko arklys!..

žodžio. Kartais dainos triukšmas ir kal

bų garsai, išskrisdami iš saklės, nustelb

davo man žingeidų pokalbį.

“ — Puikus tavo arklys. — kalba 

Azamatas. — Jeigu aš būčiau šeimininką- 

namuose ir turėčiau tabūnų (bandų) tri

jų šimtų kumelių; tai pusę atiduočiau už 

tavo bėgikų. Kazbičai.

“ — A, KazUčas. — pamaniau aš 
ir atsiminiau šarvus.

“ — Taip, — atsakė kiek patylėjęs 

Kazbičas: — visoj Kabardoj nerasi tokį. 

Kartų — tai buvo už Terūko — aš jodžiau 

su abrekais (Abrekas — žmogus, atsisu

kęs nuo prievolių bei ramaus gyvenimo 

rr paaukojęs save kovai su priešais; kur

tais prasmė,įe “plėšikas”) atmušti rusų 

tabūnus; mums nepasiseki-, ir mes pas- 

klidome kus kur. Paskui mune lėkė ketu

ri kazokai; jau aš girdėjau užpakaly su- 

vęs giaurų ( Giaūras — reiškia “šuo”; 

taip muzulmonųi vadinu įiemuzulmonus, 

ypatingai krikščionis) riksmus ir prie

šais mane buvo tanki giria. Priguliau aš 

prie balno, pavedžiau save AHacbui, ir 

pirmų kartų gyvenime įžeidžiau arklį vy

tinio smūgiu. Kaip paukštis, nėrė jis 

tarp šakų; aštrioe dygės plėš*'- man dra

bužius, sauso karagačo šakos mušė man 7 

-veidų. (Bus daugiau)

r
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paprastu kareiviu bei partiza

nu. Savanorių knygoj įdėti 

raštai ir atvaizdai įvairių par

tijų bei pažiūrų žmonių, ku

rie tik ginklu kovojo dėl Lie

tuvos bei vadovavo ginkluo

toms jėgoms. Tai knyga, ku

rioj, iš tikrųjų, nesimato jo

kios politikos, bet tik viena 

Tėvynės meilė. Be to, “Sava

norio” knygoj yra ir ameri

kiečiams skyrius, kur aprašyti 

Amerikos lietuviai, dalyvavę 

didžiojo karo metu Prancūzi

jos laukuose ir vėliau stojusie-

Pasirodo, kad musų “tavors knyga. “Savanoris 1918- ji Lietuvos kariuomenėn. Įdė-

Prof. Kampininkas
NAUJOS KNYGOS.

LIETUVOJ IŠĖJO DIDELĖ 
IR GRAŽI SAVANO

RIŲ KNYGA.

1929 metų lapkričio m. iš

ėjo Lietuvoj graži Lietuvos 

Kariuomenės Savanorių Su

jungus centro valdybos išleis- 

“ Savanoris 

Knyga turi su vir
čių” viršūnės žino, kas dedas

jų vadinamoj tėvynėj — so-' v. . ,

™ . sum pustrečio šimto puslapių
vietijoj. “Vargo Vaikas Clii | f v - - -

J ® ... ... .. .(didelio formato). Knygoj p

cagos komunistų “builinej ar-;.., . iv...
..................................... . „ , dėta apie du šimtu įvairiau-

tilenio rašo ir prašo drau- . , ,v T. .
. * v , 'šių paveikslų iš Lietuvos ne

gu netikėti tam, kas rašo, kad. ... • . , . , ,
. .... . . pri klauso mvbes karų ir dabar

“Sovietų Sąjungoj didžiausis i . . ' ., , , , v 7 • x . v tinio savanorių gyvenimo,
badas, kad šimtai tūkstančių' ... . .

. . . įKnyga pilna jvainausin karo

vaikučių bastosi kampas nuo .... , . ... . . , _
atsiminimų, kaip lietuviai ku-

iu. ta iš amerikiečių lietuvių sa

vanorių ir paveikslų.

“Savanorio” lapus perver

tęs kokių randi jaudinančių 

vietų, pavyzdžiui, 1919 m. 

pradžioj savanorių būrius išlei 

džia į kariuomenę su didžiau

siomis iškilmėmis. Žmonės pa

lydi, motinos, sesutės, žmonos

rė savo kariuomene ir nepri- Įverkia, seneliai laimina, kuni- 

klausomų valstybę, kaip karia gai bažnytinėmis iškilmėmis,

kampo, apdriskę, apiplyšę, iš

badėję ir nėra kam jais rūpin

ais.” (ji tuo tarpu sovietų 

“rojuj” tikrai taip ir yra.

Viename Lietuvos laikrašty 

atspausdinta Bandarovo laiš

kas iš Maskvos apie sovietų 

Rusijos gatvės vaikus. Jame 

rašoma:

“Jei tamstai, pone redakto

riau, teks kada nors dabar 

atsidurti Maskvos ar kito ku

rio Sovietų Rusijoj miesto gat

vėj, tai, be kitų prašmatnu

mų, kely sutiksit ištisus pul

kus vaikų, kurie “medžioja” 

gatvių užkampiuos. Tuos sut

vėrimus, kuriuos, bendrų su

pratimu, vadinu vaikais, sun

ku įsivaizduoti, savo akim jų 

. nemačius. Tikrarn vgizdųi su

sidaryti būtinai reikalinga 

pamatyti tuos mažus sutvėri

mus, vaikščiojančius ant dvie

jų kojų ir nešiojančius ap

valias galvas ant pečių. Jūs 

pamatysit akis, kurios nuo 

nuolatinio vargo, bastymosi, 

bikurių ligų ir alkio pavirtu

sios žvėriškomis, tykančiomis 

grobio kiekvienam žingsny. 

Jose nėra mažiausios žmoniš

kumo kibirkštėles. Visas kū

nas, kurio didesnė dalis ver

čias laukan pro lopuose išpuvu 

sias skyles, mėšlu apskretęs, 

žaizdomis, pūvančiomis žaizdo

mis, nusagstytas. Fizinės ir 

dvasinės ligos pavertė, tų kū

nų dvokiančia ir spuoguota 

dvėseliena, kurioj nesupranta

mu būdu gyvybė dar tebesi

laiko.

’ “Tokių tad vaikų sutiksit 

dabartiniam Sovietų mieste. 

O jų daug, gana daug. Ištisos 

jų gaujos dominuoja savo skur 

(iu ir nežmoniškumu kiekvie

noj vietoj.

“Vargas ir alkis tas nesau

gojamas vaikų bandas jau se

nai sujungė artimon tarpusa

vio draugystėm

“Tos vaikų krūvos naktį 

praleidlžiia įvairiuose užkam

piuose, sugriuvusiuose trobe

siuose ir rytais išsirengia į 

“žygį”. Didieji būriai išdali

nami į dalis ir gavę instrukci

jų išžygiuoja į įvairius kvar

talus. Kiekvienų grupę veda 

“vaiias”, kurio įsakymai pri

valomi visam būriui.”

Taigi, mūsų “tavorščių” 
viršūnes žino, koks komunis 
tų “respublikoj” “pienu pa
saldintas” gyvenimas plau
kia, tik savo draugams ne
sako. Bijo, šelmiai, kad biznia 
nenukentėtų.

Jiems tiesiog Ims tie karų lai

kai kaip pasaka, nes daugelis 

dalykų jiems atrodys tiesiog 

stebuklas, netikėtina, liet iš 

tikrųjų visa tai buvo teisybė. 

O knyga pagal savo didumų 

ir gražumų tiesiog pigi, tik 

vienas doleris su -parsiuntimu 

į Amerikų. Tokių pigių knygų 

tik gal vieni savanoriai temo

ka išleisti, kuriems rūpėjo ne 

biznis, bet palikimas istorijai 

tų garbingų laikų, kuriuos jie 

pergyveno.

“Savanorio” knygų redaga

vo 1918 m. Vilniaus savanoris 

atsargos vyresnysis puskari

ninkis, o dabar Lietuvos Ka

riuomenės Savanorių Sąjungos 

centro valdybos sekretorius, 

Stasys Butkus, kuris 1921 ir 

1922 m. yra rašinėjęs ir į 

‘ ‘ Draugų ’ pasirašinėdamas 

“Šy vinis”.

Amerikiečiai, norintieji šių

knygų įsigyti, gali jų tiesiog 

iš redaktoriaus rekalauti šiuo 

adresu: Stasiui Butkui, L. K.

! Savanorių Sųjungos eentro 

[valdybos sekretoriui. Kaunas, 

“Kario” redakcija. Litbųania.

Tai yra knyga, kuri kiek

vienam yra brangi ir įdomi. 

Tenka ja pasveikinti savano

rius, kurie ėmėsi tikrai gra

žaus darbo.

J. Skinulis.

BROLIAI AMERIKIEČIAI!
6. m. gegužės mėn. 31 d. 10 

vai. į “Ryto” administracijų 

užėjo, atvykusi pasisvečiuoti 

į Lietuvų ponia Agota Sabu- 

tienė, gyvenanti Amerikoje 

St. Louis, III., ir užprenumera

vo “Rytų” visiems metams 

įnet šešiems savo giminai

čiams. Be abejo, tai buvo gra-

žiausia dovana, kurių Ji ga- nas, Duonelaičio g. 24. Litli-

lėjo savo senai matytiems gi

minėms, nes “Rytas” eina

unnin. Kaina metams: Lietu

voje — 50 litų, Amerikoje --

kasdien ir kasdien skaityto- 100 litų, pusei metų — per

jas, jį paėmęs į rankas, dėkin

gai prisimins savo geradarę 

užsakytojų.

Kiekvienas iš Jūsų taip pat 

padarys didelį džiaugsmų sa

vo artimajam, jei Naujų Me

tų proga užprenumeruos jam 

“Rytų” — vienintelį Lietu

voje katalikiškų dienraštį.

Žinoma, kiekvienas iš Jūsų 

neužmirš “Rytų” ir sau už

siprenumeruoti, ar sumokėti, 

jei dar nesumokėta, už pra

ėjusį laikų.

Tuo Jūs pradžiuginsite sa

ve, kitus ir paremsite vienin

telį Lietuvos katalikų dien

raštį.

Prenumeratų galima siųsti

pusę.

LABBARIįJ CENTRO 
VALDYBA

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

Rašt. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė.

Hd, Kun. F. Kudirka 
2334 So. Oakley Avė.

AGITATORIAI;
Kuii. K. Matulaitis

2334 S. Oakley Avė.
V. Duoba 

2328 W. 23rd St.
j. Dimša

3230 So. Emerald Avė.,
M. filikas

pinigais ar čekiais adresu:

“Ryto” administracija, Kau-' 10555 So. State St
— ... > 4

vo, visko trūkdami ir iš pra

džių nieko neturėdami. Iš šios 

knygos žmogus matai, kokį 

Vargų teko perkęsti, kol buvo 

sukurta Nepriklausoma Lietu

va. Įdomiausi atsiminimai į- 

vairių kariuomenės vadų bei 

viršininkų, taip pat ir papras

tų karevių visa tai ryškiai 

nušviečia. Šioj knygoj įdėti 

atsiminimai pradedant Kespu 

blikos Prezidentu ir baigiant

maldomis juos palydi ir lai

mina einančius mįrti už Tė

vynę. O savanoriai eina link

smi, dainuodami, tartum kur 

nors į balių, o ne į baisų 

įnirtis laukų prieš galingus 

priešus, kurių ant vieno sava

norio stovi po 100.

Ypač ši knyga naudinga kuo 

labiausiai paplatinti amerikie

čių lietuvių tarpe, kurie viso 

to nematė ir nepergyveno.

3S=
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6t DRAUGOn METINIS

Išvengiamas
Skausmas!

Žmogus kuris nevažiuotų pusę my
lios su sugedusiu automobiliu, tan
kiai dirba protu visų. dienų plėšiant 
jam galvų.

Tokį bausme nėra sveika nie
kieno nervams! Ji neišmintinga ir 
bereikalinga. Tabletas ar du Bayer 
Aspirln atleis galvos skausmų kiek 
vienų sykj. Dėlto atminkit Sj pri
imtų antidotų nuo skausmo, ir iš- 
vengk daug bereikalingo kentėji
mo. Skaityk patikrintus nurody
mus ir rasi daug naudingų tiks
lų Šiems tabletams. Nuo galvos 
skausmo; sustabdyti šaltį. Paleng
vinti skaudančių gerklę ir suma
itoti infekcijų. Palengvinimui nuo 
neurtUgijos. neuritis ir reumatizmo 
dkaūamų.

Žmonės abejodavo ar Beyer 
Asttirin tabletai nčra kenksmingi. 
Daktarai atsake j tų klausimų daug 
metų atgal. Jie Nekenksmingi. Kai

kas dar abejoja ar Jie tikrai 
atleidžia skausmų. Tas išrišta! 
Nes milionai vyrų ir moterų per
sitikrino. kad atleidžia. Prašalin
ti priežastį bile skausmo jus 
turite kreiptis pas daktarų; bet 
Jus galito imti Bayer Aspirin 
greitam palengvinimui.

{VYKS-

t * ♦ n

Sekmadienyje,
> , ‘.f. .

*

BAYER ASPIRIN
Aspirln yra trade žyme Bayer Fabriko Monoacetlcacidester Salicylieacld ' BE

.... .............................■■■ - ■■ —........... . . .............. ...... .......................................
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LIETUVIAI AMERIKOJE 6ARY, INDIANA.

CLEVELAND, OHIO.
Iš Lietuvių Centro.

“Geriau vėliau, negu nie

kad”, sako priežodis. Taip ir 

čia negaliu praleisti nepami

nėjus Kalėdų įspūdžių, kurie 

pasiliks Šv. Jurgio parapijo-i

metės paaukojo šv. Jurgio baž. 

maliavojimui.

Valio AI. S. jaunametiės! Ne , 

kantriai, lauksim daugiau jū

sų vakarų.

Neišdildomus įspūdžius pa

liko mums šįmet Kalėdų pa

maldos ir muzika.

Šv. Jurgio parap. skaitlin

gas choras giedojo naujas da

(Suvėlinta).

Svetingi pietus įvyko pas 
nuotakos giiuinaitį, gerb. kun. 

'J. S. Martį, vietinį klebonų 
Į kur dalyvavo svečiai net iš į

i .................................. n

ŠTAI A4 BA&O MUMS 
AME ŽIDINĮ”.

.... , . „_______ ___________________ „ ‘Židinys” visuomet man

.los kolonijoj įvyksta ^'.Gliieagos; pralotas M. L. Kru-ibuvo laukiamas svetys: ir 

išas ir kun. A. C. Martinkus. 'Lietuvoj, o ypač čia užsieny.

Noriai jį skaitydavau nuo len

tos lig lentos. Jis teikdavo

maža. įvairenybių, tik gaila,

kad nevisos pasiekia 

dienraštį “Draugų”. 

Štai, šv. Kazimiero

gerb. J

P-nas Juozapas Šimkus yra 

bažnv- į sumanus, turtingas ir plačiai

čioj buvo iškilmingas šliubas gaiiečiams įžūnonias kaipo vie

nams ilgam laikui.

Pirma — tai Mot. Sų-gos 26! čia negirdėtas Kalėdų giesmes,

pritariant vargonams ir or

kestrai, vadovaujant muz, 

čižauskui. Visus stebino

kuopos Jaunamečių skyriaus 

Kalėdų programas. Tenka gir

dėti apgailestavimų tų, kurie

negalėjo atsilankyti, ir didelį džiugino. Altoriai ir “kūtelė” 

pasitenkinimų tų, kurie turėjo)buvo papuošti gėlėmis ir

vietiniams gerai žinomo Juo- uas ž.vnuiIJŲ parapijonų. 

zapo Šimkaus su p-le Ona Ste- p.te Onutė SteponavičiuM 

ponuvičiute iš Chicagos - _ diicagietū visų idėjiniu 

Bridgeporto. Idartaf skai.

Bažnyčia buvo dailiai is. tytoja, visados buvus vra šv. 

j puošta. Vestuvių Mišias 10

'visuomet tikro pasitenkinimo, 

j Jis mane kaip gerus vadas va

džioja po visas Lietuvos gyve

nimo sritis, nuveda ir ten,

užsienietis, pavartęs jį, tikrai j 

nustemba, kad mes galėtume1 

turėti tokių gerų spaudų ir 

pasigeri jo rimta išvaiadu-..”

(Iš privačio vieno žymaus 

asmens laiško).

Nesivėluokite tad užsisaky

ti “Židinį” 1930 metams!

“Židinys”, eina jau šešti 

metai. Jį redaguoja prof. Dr. 

V. Mykolaitis — Putinas.

Prenumeratos kaina: uiž«ie-

PADĖKA.

Reiškiame gilios padėkos žo 

džius l>r. Jovaišai už labai ge

rų' patarnavimų ir sėkmingų 

operacijų musų dukterei Julei. 

Kartu dėkuojanie Šv. Kazi- 

! miero seserims, šv. Kryžiaus 

ligoninės vedėjoms, už rūpės- 

tingų priežiūrų.

Stočkų. Šeimyna.

ir

e-

lektra, kad darė įspūdžio. 

Kalėdų aukų (dėka parapi

jiečiams) surinkta $990.00. 

Sųjungietės O. Martišauskie

nės. rezidencijoj buvo sušauk

ta Sų-gos choro susirinkimas. 

Bet vieton susirinkimo įvyko 

i“ arbatėlė”. Visos links-

I
imai laikų praleido ir įteikė 

Neminėsite viso programoj vadov(ji a|.( M Cižaugkienei 

Tik tiek pasakysiu, kad

buvo
— - * urtu.g,

j specialiai dėvėti per koncer- 

lietuviai yra matę. p Cižauskienė tikla, liko

Vaidylas jaunametės parodė „astebinttt ir ;„a5.

progos dalyvauti.

Programai prasidėjus, di

džiulėj parapijos svetainėj pri 

truko vietų. Komitetas turėjo 

net iš bažnyčios nuo viškų 

gabenti žlemyn lonkas ir tai 

visiems neužteko. Daugelis tu 

rėjo stovėti.

vai. celebravo gerb. kleb., kun. 

J. S. Martis, asistuojant gerb. 

kunigams: K. Bičkalskui, A. 

Stepunick ir J. B. de Ville. 

Per Sv. Mišias p. Radienė, vie

tinio vargonininko žmona, gie 

dojo “Avė Maria”.

Jurgio parapijonė.

Naujavedžiai labai dėkingi 

savo giminaičiui, gerb. klebo

nui kun. J. S. Marčiui už su

ruošimų taip iškilmingų ves

tuvių.

Drauge.

. • . . c p,AT.O*f
tai

mrpraizų” Kalėdoms 

gražiausias ir Įspudin-J,ra„g^ i,„pi)l.t„oti} 

giausias vakaras; kokį vietos

tai

“scarf”

mums, kad galima lietuvių

kalboje savo tėvus ir tautie 

čius patenkinti, kad jų vaidi 

niinai gali būti įdomūs. Kiek

vienas judėjimas, aiški kalba 

natūralumas kuogeriausia iš

laikyta. O kų jau sakyti apie 

jaunamečių chorų ir skaitlin

gų'parapijos mergaičių clrorų! į 

Tomis Kalėdoms pritaikinto-1 

. mis dainomis ir giesmėmis neL 

galima buvo atsigerėti.

Nors programas tėsęs arti 

tris valandas, publika nenoro

mis skirstėsi namo.

Kam priklauso dėkui už tų 

viskų? Be abejo, kiekvienas 

pripažins, jog vadovei art. M. 

Čižauskienei, kuri visa savo 

liuosų laikų pašvenčia jauni

mo lavinimui. Be to, da p. Či- 

žauskienė įteikė penkias dova 

nas toms, kurios daugiausia 

bilietų pardavė tam vakarui.

Kleb. kun. V. Vilkutaitis sa 

vo trumpoj kalboj gražių min

čių pabėrė apie M, S. jauna

metės ir nuo savęs įteikė tris 

dovanas.

Visų mylimas vakatų vedė

jo choristėms kaip nors atsi

mokėti.

Jaunamečių skyrius ir-gi 

neužsileido. Savo vadovę ir-gi 

pagerbė, įteikdamos ilgas 

skurines pirštinaites.

Malonu ir gera matyti tokių 

gražių taikų mūs sųjungiečių 

tarpe.

Ir gi Sąjungietė.

CHIOAOO ims, KL
Šv. Kazimiero parapija maži

na savo skolos.
Sausio 14 d. užmokėjome 

McMahon & lloban $2,250.00: 

$2,000.00 skolos, $250.00 nuo

šimčių. Dabar parapija turi 

skolos $8,000.00.

Teatras.
Šokiai ir veikalas “Tėvas 

atvažiuoja iš Tėvynės” loš 

parapijos moterys sekmadie

ny, sausio (Jan.) 26 d., Italų 

Co-Operative Hali, 31) E. 14 

St. Pradžia 6 vai. vakare. Ti- 

kietas 50c.

Iš veikalo vardo suprantame,

jas adv. P. č’esnulis gražiai i kad tai yra pamokinantis vei- 

vedė programų. kalas. Dėlto laukiame skait-

Nors įžanga buvo pigi, bet 

pelno liko $137.00, kurį jauna-

ingos publikos.

Bėgtas.

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLIU RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullipan 5950

Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairus 

patarimai ir visi rašto darbai.

kur gyvenimo aplinkybės pa- my met $4.50, pusin. $2.50.

čiam neleidžia pažvelgti. Jis 

ne tilt išvidiniai, bet ir išori

niai imponuojantis žurnalas. 

Su musų dienraščiais užsieny 

aš rodytis viešai gėdinuos ir 

bijau; jų miniatiuriškumas 

galėtų keistų užsieniečių nuo

monę sudaryti apie .musų tė

vynę. Su “Židiniu” aš ne tik 

nebijau rodytis, bet ir afišuo- 

juosi juo. Jis ne tik prilygsta, 

bet net praneša užsienių dau

gelį to tipo žurnalų. Ne vienas

Adr.: “Židinys’ 

Laisvės Al.

Kaunas

O
O. GARSINKITĖS “DRAD6E"

JOS. F. BUDRIK, loc. 
Muzikos Krautuvė

>4$

Neapleiskite
Persalimo!

Sustabdykite pirm negu įsi- ' 
oalės — pirm negu pastos tik
rai .pąvoj'n8U-.^ts^rpAiN- 
peršalimo naudodami 
EXPELLEBĮ SU pirmu ko
sulio ir čiaudėjimo apsireiski-
TuPMN-EXP^LEWU su
teiks jums neįkainuojamą pa
galbą. . . .

PAIN-EXPELLERIU išsitrynimas ^’° Cjįš
kuliacija. Jis pralinksmins jus. Jis sustipn J_Sag

kelia jumyse impulsą kovai su paprasta
Netenka — Galios

tvirtina visą just* sistemą. esate atnau)lu
ir sutvirtintas. __

PAIN-EXPELLERIS įrodė savo nauninRtima 
suvirs Šešiasdešimt metų laikotarpiu. Delt , 

visame pasauly nauLjamas " rekomenduoja 
mas nuo Peršalimu, Kosulių,
Skaudėjimų Peršalimų Krutinėję, Vėlimų .
se? Sustingusio Sprando, Neuralgijos, Strėndiegiio

".Dvejopo populiarių k*™} °«ntl“'‘
mažesnė 35 centai, didesne 70 centų.
Reikalaukite artimiausioje. Vaistinėje 

arba rašykite 1

The Laboratories cfLF.Ad.k BERRYAND SOUTH FIFTH STS. 

brooklyn,

TR.v A

N.v

p/vlN-EXPLLLtR «LZS TOOAY

PILNAS EGZAMINAS 
15.00 TIKTAI 96.00
SPECIALISTAS

Taigi nenusiminkit, bet eikit 
pas tikrą specialistą, ne pas koki 
nepątyrėlį. Tikras Bpeclallstss. ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pilno ifiegsaml- 
navtmo, Jus sutaupysit laiką Ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, »»- 
radymul žmogaus kenksmingumų.

Mano Radio — Bcope — Ragg:. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vl- 
sifikas bakterlologl&kas egaaralna- 
vrlmae kraujo atidengs man Jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu a& pa
imsiu jus gydyti, tai Jūsų sveikata 
tr gyvumas sugryfi jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų, inkstų, odos, 
kraujo, nervų, Širdies, reumatla- 
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kią užslaenėjuslą, ' {atkerėjusią, 
chronišką ligą, kuri nepasidarė 
net gabiam Šeimynos gydytojui, 
neatldėllokit neatėle pa* mana

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas lėlė
IS W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo lt ryto Iki 
L po pietų. Vakarais nuo B Iki T

' Nedėliomls nno lt ryto Iki 1 
1 po pietų.
«■ r

ETZTi

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

$99

LIETUVIŲ VALANDA
KAS NEDĖLDIENI

Iš Stoties
WCFL 970 Kilocykles

Nuo 1 iki 2 po pietų

Is Stoties
WHFC 1420 Kilocykles

Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite 

Šiuos Programus Rengia

10S. F. BUDRIK, Ine.
3417-2~l So. Halsted Street

. Telefonas Boulevard 4.705

10 PIECE COSMET1C 
SĖT $1.97

Thls ls a Famons Vlvanl Sėt and In- 
clutles faco potvder, 51.00; Roukp, 75c, 
Tlssuo Crearn 51.00, Depilatory 51.00, 
Facial Aatringent 51.75, Bath Sajt 1.00, 
Toilet Water 51.25. Prrfumo 52.75. Brll- 
įlantlnc 75c, Skln Whltcner 75c. Totai 
Valuc 512.00. Rpeclal prlco, 51.97 for all 
ten pleces to tntroduce tl:la line.

Vardas .................................
Adresas .................................
Siunčiame per paštą COD

Pinigai grąžinami, Jei 
nepatenkintas.

Bea Van 580-5th Avenue, New York

Parduoda Radios, Pianus, Victrolas vi
sų gerųjų išdirbysčių. Suteikiame leng
vus išmokėjimus ir pilnų garantijų.

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

Alano tėvelis, Valcas
Petro Sarpaliaus ork.

Dainuoja J. Sarsevičius
26107 Kraic Polka

Džiaugsmo valandos, Mazurka 
Petro Sarpaliaus Orkestrą 

26103 Petro vestuvės, Komiška Scena 
Atliko Juozas Uktveris, Adelė 

Zavistaitė
Senis Petras, Polka
Petro Sarpaliaus Orkestrą *

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

Būsiu Vyru, Komiška scena 
Atliko Juo?as Uktveris, Adelė Za
vistaitė ir kiti P. Sarpaliaus Ork. 

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

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

Obuolys
1 et. Petraitis, Baritonas su ork. akomp.
26097 Gaspadinė Rozalija

Jpuas Pas Rožę
26098 Barborytė Nosi Trina, St. Pilka

Alutis ir Žemės Rojus
1614OF Linksma diena mums 

nušvito
Pulkim ant kelių 

Jonas Butėnas, Baritonas, su 
Vargonų Akompan.

16148 Senelio Polka 
Jaunas Senis 

A. Vanagaitis ir A kiras 
Pasikalbėjimas su Arrno- 
hika

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

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

16041F Mes be Vilniaus Nenu
rimsim
Girtuoklio daina 

16133F Žideli-Judeli, Polka
F. Stankūnas

Kariška Polka 
1611-2F Magdės: Polka

Medžiotojo Valcas
26022 Sveikas Jėzau Gimusia

Linksmą Giesmę Mes už
trauksim f

Brooklyno Mišras Kvartetas
26023 Gul Šiandieną 

Atsiskubino Betliejun
Brooklyno Mišras Kvartetas,

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

16J41F Gul Šiandieną 
, Sveikas Jėzau Mažiau

sias
I.

PfllSlng tllC Pčimiry- Hgnynutpoor fa seeing trnngj evan tho

ISOME t°
KfeEP feiOtOM

| FROM tH*\T OCO 
LOOtf.E - HES-

Portable, panešamas fonogra

fas, vertės $15, tiktai,

............ •' $6.95
(tik vienas dėl kiekvieno kos- 

tumerio). Galima groti visus 

tuos naujus rekordus, kuriuos 

girdite per radio.

16146F Šalčiai ir Merginos 
Linksmas Amerikietis

16142F Paprieniokų Polka 
Prano Polka

16144F Mergyte Jaunoji 
Motušaitė Miela

16136F Piršlybos Amerikoj
Neišpildomas Prašymas

16137F Žalia Girelė
Lik su. Dievu Panitėlia

16139F Oi, Skauda, Skauda 
Aš žirgelį Balnosiu

16143F Petro Polka 
i Vestuvių

26070 Dzūkų Kraštas
Kudlis su Kanklėmis

26087 Bernužėli, Nevesk Pačios 
Sibiro Tremtinys

26073 Saulelė Raudona 
Aš Bijau Pasakyt

IJt t.iviAkl K«Mlto Vi-osraniai per W. C. L. kiekvieną niMb ldieal kuo 
1, Iki 2 po pletij. Per WHI C kas ketviergą. nuo 7 iki S vai. vakare., 

duodami Mtomfa Jos. F. nudriko karooradjos

JOS. F. BUDRIK, Ine.
341^-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705
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CHICAGO

“SEPTYNI ŽODŽIAI NUO 
KRYŽIAUS.”

Ateis kovo 16 d. ir Chicagos 

lietuviams paliks neišdildomi) 

atmintį. Tų dieni}. L. Vyčių 

Chicagos Ap. ‘Dainos’ choras

JAU RENKA ATSTOVUS Į 
LtEL VAK. VALST. 

KONf€RENGIJA.

Gerb. klebonas ragina kuo- krieio valdybų, pasiūlant per R«- Midway iiii 
pų šiais metais energingai Panelės švenčiausios Grubny 

veikti, narių skaičių didinti, čių. Šventę surengti Aušros 

kuopa populurizuoti, jaunimų, Vartų parapijos svetainėje 

kiek galima, daugiau traukti, blaivininkų Chicagos apskri-

Klebonas naujai išrinktųjų čio konferencijų. Taipgi susi- 

kuopos valdybų prisiekdina ir tarta 19 sausio dalyvauti Vy-

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į 
Oakley Avenue tr 24-tas Street 

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

tr Ketvergei* vakare

tuo Sis svarbus kuopos meti- čių 24 kp. vaidinime komedi- ofi80 Tei. virginia oose

Telefoną* Boulevard 1949

DR. S. A. RRENZA
Ofiso Valandos; • iki 12, 1 Iki » 

diena, ir 4:30 Iki vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 44tk Street Chicago. m.

Ofiso Tel. Vlotory >447

Of. Ir Rea Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
Sl>3 8. HALSTED STREET 
Antra* ofisas Ir Rezidencija 

4404 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytai*: nuo 7-4 
vak. Antro Of. Vai.: Kuo 4-4 po 
plet: Utarn. Ir Subat. Nuo 8-> vak. 
Šventadieniai* pagal sutarimą.

jos “Netikėtai” ir 26 sausio ' 

‘ ‘ Draugo ’ ’ koncerte Liet uv i ų 

Auditorijoje. J vakarinių val

stijų L. K. Federacijos kon-

. ... .. -■ į 1‘erencijų 23 vasario išrinkta

Parapijos choro metinis au- atstovais: J. Kamarauskas,

nis susirinkimas baigiamas.

SUSMO 163 KP. VEIKIA.
Marąuette Bark. — Praei-'

statys scenoje religinį veika- ^.na^eni, sansro 12 d.,

u, garsaus Prancūzų kompo- Sv- p*ne'?s P“- »*

zitorio Uubois kurinį - Kan- k’’klos kiu,'b(u'y ‘v>'ko L- E'

’tat» “Septyni Žodžiai Nuo K- S’ A' 163 kuopos svarbu!'

Kryžiaus”. Veikalas bus iŠ- ,uetin“ k“n““‘«

.,, , , . dalyvavo labai gražus narių
pildytas su orkestrą ir vargo- j o \

NORTH SIDE ŽINUTĖS.

Rezidencijos: Van Buren 5858Į

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 Iki 4 Ir 6 Iki 8 v. v.
; Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto

sirinkimaa įvyksta 16 d. sau- Jankevičienė, Rinkevičiūtė, | Namų ofisas 3413 Franklin Bivd.
„ -nr -v 1 • - t\ • • • • Vai.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.šio. Bus svarstoma daug svar- Masuiauskiene, Donmene ir

bių reikalų, taip-gi kas uorė- Radzevičienė,

—----------------------- —o- . . v_ tų prisirašyti prie choro, ma-1 —. , būrys. Pnsirase keletas nau-, »
nais, kuriais gros pats kompo-.. . . . (lonėkite ateiti į tų susirinki-

ui nuriti ui tnrrui iinAnn Vfti. ‘ ‘zitorius Antanas Pocius, “Dai ™ nttri* tar^ Vftl*

,, , ... , įkėjai — p. Pianas Oizauskasuos choro dirigentas. T .
I ir p. Pumputis. Nesenai prie 

Kovo 16 d. bus antras gavė- h^topos prisirašė ir gerb. kun.

ma. Būsite maloniai priimti. 

Paakutniu laiku jau daug 

mergaičių prisirašė, bet būt

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL

Ofise Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Weetern Avenue 

Tel. Frospeot 1031 
Resldenclja 2369 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 3334
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. ▼. 

NedelloJ pagal susitarimų

Tel. Canal 4744 Republlo 8441

OFISAS

nios nedėldienis. Tokiam lai

kui ir toks veikalas paimtas. 

Bus tai vienas didžiausių re

liginio turinio koncertų, ku

ris skiriamas komp. Pociui 
► pagerbti. Paminėtas koncer

tas įvyks gražioj Kimball

J. Jusevičius, vietos asisten

tas ir Lietuvių ligoninės ka
pelionas.

Nauja kuopos valdyba.
Šiame susirinkime, užbaigus 

i senuosius kuopos reikalus, 

naujoji valdyba užėmė paskir-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . nn tt a iatidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai- 1900 &. HALSTED STREET 
labai gražu, kad musų choras au — viršuj Beiskio-RakSčio aptie-1

, i kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. NAMAI
dar dvigubai pasidaugintų. 1- , Valandos: nuo 2 iki 4 po plet. Tel. | .....

Prospect 1930. I 4193 ARCHER AVĖ.

. p“či°j vietoj: valandos: prieš pietus pagal sutarti
1 4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo „

--------------------  i 6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v.
Draugija po Cicilijos globa ’ Roz. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros- 

• , . . y > • 1 pect 1930. Nedėtomis tik pagal su-smarkiai ruošiasi prie savo tartj.

pač pageidaujama vaikinų.

Tel. Hemlock 8151
balio, kuris įvyks 26 d. sau

sio, Šv. Mykolo parapijos sve

tainėj. Ši draugija yra viena

Hali piie S. \\abash ir Van |as vįetas. Pirmininkas yra

Btiren gatvių. .žinomas veikėjas p. J. Micke- r . XT 1

1 . . . . . , . didžiausių North Sideje. Joje
Kadangi salė nepordidžiau- luinas, vice pirmininkas p. A- priklaus0 (JlraguBla čia gimu.

šia, o vietos visos rezervuotos,,Gailius; agitatoriai - uiz. A. au^ vaikinu

tat pranešame ir prašome! bromavičius, sekretorius p-lė

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

2436 West 49 Street
Vai.: 9—12 ryte. 1—4 p. p. 4—9 

v, v. Nedėiioj susitarus,
p: uiuiiiuv įviufe* šelviui iu.b p-ie • T i ' ~ j j . .- , . . . .. .... , •’mergwcių- Ir sktučlus V1S kas 6558 SO. HALSTED STREET

1S anksto pagyti bilietus, nes Stoginte, iždininke, p. Petin, kart didinasi. skyria, Į Qjįy|gQ^,0 n
I ’

koncerto dienų gali pritrukti. Žvirblis ir senas Sus-mo vei- sį nuo kity> ir tuQ> moka ga

Bilietų galima gauti “Drau

go”, “Vyties” redakcijoj,

kėjas p. J. Butkus. Kuopai iž

das didinti nutarta sudalyti
vo nariams ligos pašalpos į į 

savaitę $6, o mėnesinė mokės-! ADVOKATAI

Ofiso Tel. Victory 4894 
Resldencljo* Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų ligų

Ofisą* 8102 So. Halstel St. Chicago 
arti Slst Street

VALANDOS: 1—3 po plet,
7-8 vak. Nedėliotais ir šventadieniais
10-14.

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo stalgias Ir chroniškas Ilga* 
vyrų, moterų Ir valkų

DARO OPERA CUAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomla tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija

Ir X-RAY
2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

Tel. Lafayette 6793

Bethoveno konservatorijoj ir atatinkami planai ir t*m tiks- tig> ka-p ir visose kitoge dran. 

pas choro narius. Bilietai vi- lui išrinkta šie asmenys: l*r'igįjoge 25c 

«u nebrangūs $1 ir $1.50. Jei'iCižaunkas, jUė Stogintė ir p., da n.

kam aplinkybės neleis atsilan- Aahnekan. Dr. V, NaryaMokaa, rft prWražęs prie Sios draugi.

kyti į paminėtas įstaigas, kad A. Žvirblis ir L. Šimutis pir-

įsigijus bilietų, arba suseiti 

choro narius, galės bilietų gau 

!ti paštu pareikalavds iš cho

ro menedžerio Luke Krekš- 

čiunas, 1934 W. 22nd Place 

(Telef. Roos. 7741). Bilietai 

bus siunčiami tik atsiuntus pi

nigus — čekiais ar “money 

orderiais”.

mininko paskirti informuoti 

spaudų apie kuopos veikimų, i

Gydytojo patarnavimas vėl- j 

tni.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

... , . ..... i . 11 So. La Šalie St., Romu 1701
jos, atsilankykit į tų balių ir t*i; Randoirk 0331-0332 vai. 9-6
prisirašykit.

1 1
■TF-

163 kuopos gydytojas kvo

tėjas yra gerai

Nepamirškite, kovo 16 d. 

bus nepaprastas koncertas.

Tas pats “Dainos” choras 

sausio 26 d. dainuos “Drau

go” koncerte, Lietuvių Audi

torijoj.

“Dainos” mylėtojai, šen! ,llarių

L. V. “Dainos” choras pa

siryžo sudaryti didžiausį ir 

geriausį lietuvių chorų Chi- 

cagoje. Dabar priimami nau-

Teko man girdėti nuo lite- 

ratinės komisijos, kad jau pa

rapijos apžvalga paduota į 

čia žinomas HpaU(j^ įr netrukus bus išleis-J 

daktaras, dienroSčio “Dran-:,a knyga Bns gan

go” bendradarbis dr. V. Na-! gražiais viracliiis. !

ryauckas. Jisai šiai kuopai j _______________

yra nemažai nusipelnęs, šiame į 9 d. sausio Šv. Mykolo pa- 

susirinkune, kalbant apielapijos svetainėj buvo rodomi

Sus-nio vajų, jisai štai kų pa- judomieji paveikslai. Rodė p. 

reiškė: i J. Milius. Turiu pasakyti, kad

“Visi žinome, kad L. R. K. 

S. A. yra labai svarbi orga-

nieks nebuvo atvežęs iš Lietu- 

Vos tokių įdomių paveikslų,

jnizacija. Dabar eina naujų kaip p. Milius. Kurie nematė, 

vajus. Visiems reikia dabar labai gailisi 

kuomi nors prisidėti, kad šį Bijūnėlis,
vajų padarius pasisekusį. Aš

savo dalį galėsiu atlikti štai 

kaip: kas šio vajaus metu

WEST SIDE ŽINIOS.

, . . x . _ . X Aušros Vartų blaivinin-

ji nariai. Tat dainas mylėto-; Prirašys pne mus, 1«3 feno- 
jai, šen! Kviečiame ateinantį! P«>s, aš to aplikacijų išpildysiu 

penktadienį 8 vai. vak. atvyk ir išegzaminuosiu voltui”, 

ti į Mark White parko salę,

29 ir Š. Ilalsted St. Bus cho-

k
ro pamoka, o paskui linksma 

valandėlė,

Dainos meno rėmėjai.
Remti dainos menų yra gra

žus dalykas.'“Dainos” choras 

'turi skaitlingų būrį gerb. rė

mėjų — visokio luomo ir pro

fesijos. Visi jie gauna veltui 

bilietus į visus “Dainos” cho 

ro koncertus. Dabar norima rė

rė atsišaukti į Chicagos Aps-

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 VVashington
14-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. A. J. JAVOIš
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutarti

4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107

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

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel Cicero 2888

NedėltomlB
Susitarus

Phone Armitago 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MIbWAUXEE AVENUE 

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

Nedėiioj pagal sutarti

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Avenue Teil. Republic 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v. 

Nedėiioj: 10 — 12 ryto

Vakarap
3241 80. HALSTED STREET

<r

BėtnyCfBs

JOHN B. BORDEN
(John B**dziųM* Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Km. 2117

TelepboM Randolph 6737

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Tcleptea* Roosevelt 6090 
■anie: 8 Iki 9 ryte Tel. Repob. 9600

OPTEMITRISTAI

Tel. Lafayette 3315

DR. K. NURKAITIS
Ezamlnuoju akis ir prirenku akinius

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

Ofiso Ir Re*. Tel. Boulevard 6914

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

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

Rea 3201 S. VVALLACE STREET

DR. VAITUSH, 0. D.
DENTISTAI

Tel. Canal 0257 Res. 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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va

kare. Seredanūs ir Pėtnyčio- 

mis nuo 9 iki 6.

Office Boulpvard 7042

DR. C. Z. VEZEUS
LIETUVIS DENTISTAS

4646 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptlekos

Kuopos susirinkimas šį gra 

žų daktaro pasiūlymų džiaug

smingai priėmė ir nutarė juo 

pasinaudoti, aktyviau vei

kiant šiame vajuje: rengiant 

prakalbas, spausdinant tam 

tikrus pranešimus, einant per 

namus ir t. t.

Išrinko atstovus.
Pranešta, kad šiemet Lietu- dar n^iino

vių Kat. Vakarinių Valstybių
Konferencija įvyks vasario 23 Jeigu arti nėra galima gau- 

d., Dievo Apveizdos par. di- j 1i» 1®i kreipkitės po num.

5221 So. Halsted Street 

Ghioago, III.

Tel. Boulevard 6631

IMK T. A. D.
Nuo reumatizmo ir šalčio
Kas yra tas T. A. DJ

T. A. D. yra liuosuojantis, 

valantis ir taisantis vidurius 

vaistas, T. A. D. tūkstančiai 

žmonių vartoja, o milionai

JOSEPH j. GRISH
(Juozas J. Grisius)

ADVOKATAS
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) 

. Telef. Boulevard 2800

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockvvoll Street 

Telef. Republic 9723

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą kuri* 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą aklų karšti. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractu*. 
Atitaisau trumpą regyste ir tolimą 
regystę.

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

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

mėjų skaičius padvigubinti, tižiojoj auditorijoj. Taipgi pra ‘ 

Kas nori tapti “Dainos” cho- nešta, kad šioj konferencijoj 

ro rėmėju (metinė mokestis bflg daromi planai Vytauto ju 

$5 ir $10: už $5 gaunu po 1 biliejui paminėti. Del to kuo-

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampa* Michigan Avė. 

Tel. Pullman 6960 Ir 6377

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOM1TBISTA8

Tel. Canal 4234

DR. 6. L BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampa* Leavitt St)

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

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Milwaukee Avenue
Utarn i n ke. Ketverge, SubatoJ 
Nuo 10 ryto iki 8:80 vakare

Clceroj 4847 W. I4th Street
Panedėly, Seredoj, Pėtnyfiloj 
Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė eavo ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECU AUSTAS

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų 
▼SI.: lyto nuo 10—19 nuo 2—4 pe

pietų: T—1:44 vakare 
Medėllomls 14 iki 14 

T9LBFONA8 MIDWAY 4484

Tel. Boulevard 1441

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

3343 SO. HALSTED STREET

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

bilietų į visus vakurus, o u* 

$10 po du bil.), prašomi atši

pti nutarė konferencijoj daly

vauti ir išrinko tvirtų delegu-

šaukti ar į biznio menedžerį'cijų, į kurių įeina; p. J. Mic- 

arba į choro pirm. Ig. Sakalų, keliunas, p. Pr. Olšauskas, p. 

2334 S. Oakley Avė. Dabar J. Butkus, dr. V. Naryauckas

T»l. Victory 8479

DR. 6. SERNER
J.IETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Miesto Ofise ragai Sutarti:
127 N. Dearborn Street

Rooms 128 Ir 986 
Tel. Franklin 4177

įsirašę rėmėjais ir įnešę mo

kestį asmenys gaus veltui bi-

* lietus į Kimball Hali Duboiso

H

ir p. P. Gailius.
Klebono žodis.

Į šį susirinkimų atėjo ir vie-

Kantatai “Septyni Žodžiai j tos klebonas, gerb. kun. A. 

Nuo Kryžiaus”.

širdukas.

Ofisas Ir Ąklnlų Dirbtuvė 
3265 S. Halsted Street 

Valandos 10-8. Nedėiioj 10-12Baltutis. Pirmininkas paprašė^ ofišag <191 Archer ftye 

pratarti keletu: žodžių. '> Tei. Lafayett* 6820

Telepbone Central <921

F. W, CHERNAUGKAS
advokatas

114 North La8alle Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 6:10 iki 6 vai. vak. 
xwal Office; l»0n 8o- Union Ava 

Tel. RooMv«|t <714 
VaL nuo 4 liti 4 vai. vak.

Ekspertą* tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg.. kamp. 14 84. 9

P**t*bėkit mano iškaba*
Valandos nuo 9:4* ryt* iki SiN va
karo. beredoml* nuo 4:44 iki 14 v. 

ryto. Nedėliomi* nėra skirtų 
valandų. Room 4,
Pkoaa danai 4644

DR. HEBZMAN
Ii RUSIJOS

Gerai lietuviams žinoma* per 90 
matus kaipo patyrė* gydytoja*, ohi, 
rurgaa ir akušeri*.

I Gydo staigia* ir chroniška* li> 
■Mvyrų. moterų ir valkų pagal nau
jausiu* metodus X-Ray ir kitokiu* 
•l*ktro* prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan 8tre*t

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — lt pietų |> 
nuo 4 iki 7:30 vai. vakar*.

Rea. Hemlock 7491 T-|. oflso Cana) ,110 Rea Bo Ph0M

DR, A. P. KAZLAUSKIS ,rb* “ ""
Boulevard 7889

DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 9 ryto lld 8 vakar*

Phon* Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
LUBTUVE DBSTlSTt

X-Ray
4187 8. CICERO. AV. CICERO. .ILL. 
Valandos: 9-14 A M. 4-6, 7-9 P. M. 

Trečtadisnn pagal mitartaa

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVK 

Tel. Yards 0994

Rmldeneljee Tel. Plasa 4M4

VALANDOS:
Nuo 16 Iki 11 dieną,
Nuo i Iki l po platu.
Nuo 7 iki 9 vakar*.
Nedėl. nuo 14 iki 19 dleo*.
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GRABORIAI: CHICAGOJE
. >»

S. D. LACHAVVICZ
Lietuvis Graborius 

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

Tel. Roosevelt 2515 
Arbą 2516

2314 W. 2Srd Place 
Chlcago, 111.

PIRMAS CHORO KON
CERTAS.

Daukša, .T. Kudirka, J. Balsis, 

B. Lauraitis.

Choras padainavo įvairių 

kompozitorių dešimts dainų, 

keletu gana sunkių — klasiš

kų. Bendrai imant, dainavi

mas išėjo gerai, publikų pa

tenkino. Reiškia, pirmas pasi

Simpatiškas — 

Mandagus —

Geresnis ir Piges

nis nž kitų patar

navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 lt 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfleld Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero 2794 

SKYRIUS
2201 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 arabų t*- į 
dlrbystės.

OFJSAS
448 West IS St. 
Tel. Canal 4174 
SKYRIUS: 2228
So. Halsted Street 
Tel. Vletory 4488

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Mošų patarnavimą/ 
įsuomet sąžiningas b 

tebrangus, nes netari 
me Išlaidų užlaikymu į 
<kyrlų.

Nauja, graži k» 
plyčia dykai.

3307 Aubnrn Avenue

aTpetkus
Graborius ir Balzamuotoj as

Mes sutei
kiam nianda- 
gy, draugišką 
patarnavimą.
Patarnavimo* 

visos* Chica 
gos dalyse Ir 
piiemiesčuose. 
Grabai pigiai
net už 486.

• OFISAS 
8238 South

Halsted Rt 
▼lctory 4088- 

89

4494 Bo. RocbweU Ht. 
Vlrginta 1894

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
. GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532 

Marąuette Park. — Praeito 

sekmadienio vakare, parapiji

nėj salėj, Sv. Panelės Gimimo 

par. choras, vadovaujant p.

B. Janušauskui, surengė pir-1 rodymas pavyko ir, be abejo,

_   _ 1   „ ~ „ A ~ 1_____ i . _ X ii  ' ne čin/t oliAtnii zl o Y* CY1«_nių koncertų, kuris visais žvilg 

sniais reikia skaityti pasise

kusiu. j 1 i

Ši parapija dar jaunutė, tat 

jaunutis ir jos choras. Tačiau 

choras jau skaitlingas, turis 

gerų būrį balsingų dainininkų, 

solistų. Ne vienam buvo įdomu 

jo debiutas. Del to į koncer

tų suėjo daug vietos žmonių, 

nemažai ir iš kitur suvažihvo. 

Publikoje matėsi muzikai: V.

jis duos ūpo chorui dar sun

kiau padirbėti, kad kitas kon 

eertas būtų dar sėkmingesnis.

Kai kuriose dainose įėjo ir 

solo dalys. Jas išpildė: E. Jo- 

vaišaitė, K. Miėkaitė, M. Ja

nušauskienė.

“Oi greičiau, greičiau”’ -— 

Šimkaus ir “Gale sodo ryma-

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street

Kampas 46tn Ir Paulina Sta 
Tel. Blvd. 5208

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

BUTKUS
UNDKRTAKING CO,
P. B. Hadley LIc. 

Koplyčia Dykai
MO West 18th Street

Canal 8141

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

JUOZAPAS
RUDINSKAS

mirė sausio 12, 1930 m., 12:30 
vai. dieną, 1 metų Ir 6 dienų 
amžiaus. A. a. Juozapas gimė 
Chlcago, 111.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Oną, tėvą Antaną, 1 
broliuką Albiną, tetas, dėdės, 
pusbrolius, pusseseres ir gimi
nes.

' Kūnas pašarvotas 1021 SoJ 
Sacramento blvd. Laidotuvės 
Įvyks seredoj, sausio 15. Iš na
mų 8:30 vai. bus atlydėtas į 
Dievo Apveizdos par. bažnyčią, 
kurioj Įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas Į Sv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: > .
Tėvai, Broliukas ir Giminės. 

Laidotuvėms pafernauja ‘ grab. 
I. J. Zolp, Boulevard 5201

vo" — Pociaus, solo gražini 

padainavo p-lė K. Mickaitė.

“Cliarge of the Hussars”— 

Trits Spindler, pianų duetų 

gerai išpildė Bronė Paliliuriai- 

tė ir Emilė Prosevičiutė.

Deimantų arijų iš operos 

“Faust” dainavo p-ni M. 

Janušauskienė. Dainavo labai 

gražiai. Buvo priversta padai 

nuoti dar ir kitų dainų.

“Humoresąue” ir “Serena- 

de”, smuiku solo grojo K. Bi

čiūnas (C. Beacham), akompo- 

nuojant p-lei J. Belinskaitei.

“Kur bakūžė” — Šimkaus 

ir “Bernuželi’* — Petrausko, 

solo dainavo jA. Oželienė. Rei

kia pastebėti, t kad ši daini

ninkė turi nepaprastai stiprų 

balsų*. Paskutiniųjų dainų bu

vo priversta pakartoti.

Duetu iš “Malūnininko ir 

Kaminkrėčio” padainavo M. 

Janušauskienė ir A. Kamins

kas. Šis duetas daug entuziaz

mo publikoje sukėlė. Juodu 

dainavo dar ir kitų dainų.

Chorui ir solistams gerai 

pianu akomponavo J. Šulcai

tė.

Lauksime ir kito šio choro 

koncerto.

Rap.

ff1 .. . ,iwi»ja—ggg-

do žymių politikos vadų ban- 

kietų, kuriame dalyvavo ir 

žinomas adv. Leooard Reid, 15 

vardo republikonų (Deneeno 

grupės) vailas ir daug politi

koje žadantis «inogus. Ben- 

kiete dalyvavo apie 20 vyrų, 

kurie džiaugėsi savo vadu p. 

Reid ir gyrė p. Mast vaišin

gumų, ir gerų jo darbų Felony 

korte, kaipo pagelbininkas pro 

kuroras,

Rap. .

nų, valstybės sekretorius Sti 

mson, delegacijos pirmininkas, 

išsprendė tėmyti į šios' šalies 

visuomenės atsinešimų į sako

mų konferencijų. Tas yra sva

rbu konferencijos pavykimui.

ALYTAUS APSKRITIES 
VALDYBOS RINKIMAI

valsčių atstovai. ] valdybų iš

rinkta; R. Adžgauskas ir Va

škevičius — abu liaudininkai, 

pastarasis seninu komunistų 

partijai priklausęs. Krikščio

nys demokratai ir Ūkininkų 

Sąjunga apskrities valdybos 

rinkimuose savo kandidatų 

nestatė, nors iapsčiai turi sa

vo žmonių apskrities Tarybo

DVIEJŲ MĖNESIŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

-------- T—------

VIEŠA PADĖKA DR. 
JOVAIŠAI.

AL.

Su dižiaugsmu noriu dėkoti 

daktarui Jovaišai, kuris gyve

na antrašu 4459 S. California 

Avė., už jo pathmavimų mano 

ligoje.

Keletas daktarų buvo pra

nešę, kad' mano užnuodyta ko- 

ja neišgydoma. Tas man sutei

kė labai didelio rūpesčio ir 

jau buvau pasirengus eiti į 

ligoninę. Galop, patarė man 

pakviesti lietuvį daktarų Jo- 

j vaišų, kurio patarimai išgydė 

mano užnuodytų kojų ir da

bar esu pilnai1 sveika.

I-»T
Labai ačiuoju, daktare!

Ona Bajorinienė,
5833 So. Albany Avė.

POLITIKŲ TARPE. 
--------------- ,

LABDARIŲ PIKNIKO KO
MISIJOS SUSIRIN

KIMAS.

Šiandien, 7 vai. vakare, 

Aušros Vartų par. mokyklos 

kambary, būs Labdaringosios 

Sąjungos centro išrinktosios 

pikniko komisijos susirinki

mas, Į kurį kviečiami visi 

nariai būtinai susirinkti.

Kvieslys.

VISI DABAR ŽINO, KAD
“VIENYBE” pigiausias 

katalikų savaitraštis.

“VIENYBE” spausdinama 

paveiksluota; “Vienybėje” 

dedama mūsų krašto vaizde

liai, mūsų žymesniųjų žmo

nių fotografijos, jų gyvenimo 

; aprašymai ir jų raštų nuotru

pos.

1 “VIENYBĖJE” bendradar

biauja mūsų žinomi visuome

nės veikėjai ir rašytojai; ša

lia jų “Vienybė” duoda pro

gos pasireikšti ir pradedan

tiems mūsų visuomenės dar

bininkams — jaunimui.

“VIENYBE” budi Tautos, 

Tėvynės, Tikybos sargyboje.

“VIENYBE” lanko skaity

tojus jau 20 su viršum metų; 

lankys ji ir toliau, rūpindama

si mūsų šalies gerovės reika

lais.

Gaišti nėra ko!

Metas užsisakyti “Vienybę” 

1930 metams.

“VIENYBES” kaina: me- 

įtams Amerikoje 60 centų 

J Amer. Adresas: “Vienybės” 

Administracija, Kaunas, Mic-

Marąuette Park. Praeito kevičiaus g. 21 nr.
seštadienįo vakare adv. Frank _____________________

Mast (Mastauskas) savo ra

inuose turėjo malonų 15 var.-1
ORGANIZUOS DARBININ

KUS PIETUOSE

6 MĖN. PAMINĖJIMAS

J. Lulevifiius
GRABORIUS IR
BAIjSAMI'OTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mle- 
»to ir miestelių 
dalvse. Modernli- 
ka koplyčia veltui.
8108 S. Halsted
St. Chicago, III.

Tel. Vletory 1118

A. "j" A.

FRANCIŠKUS JUKNIS (JUKNEVIČIUS)
•

Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 15 d. 1929 m. 

sulaukęs 30 m. amfžiaus. gimęs Klovainių parap., Kap- 

čiunų kaime, Šiaulių apskr. Paliko dideliame nuliū

dime mamytę Ona. (Tėvelis miręs 1914 m. liepos 3 d), 

seserį Elzbietą Sarnačinskienę, švogerį Mykolų, dėdę, 

tetų, pusbrolius ir pusseserės Lietuvoje. Amerikoje se

serį Oną Aleliunienę, švogerį Tadų, brolį Bronislava 

Juknį, pusbrolį Aleksandrų Juknį.

Palaidotas Klavainių kapinėse lapkr. 18 d.

Liūdnoms sukaktuvėms paminėti bus gedulingos 

pamaldos už a. a. Tėvelio Stanislavo, sielų, ir brolio, 

Franciškaus Aušros Vartų par. bažnyčioje West Si- 

dėj, Sausio 15 d. 8 vai. ryte. Maloniai prašome gi

minės, draugus ir pažįstamus atsilankyti ant šv. Mi

šių minėtoj valandoj.

Ilsėkis brangus ir mylimas musų brolelį, Laisvos 

Lietuvos Tėvynės žemelėj, šaltuose kapuose, ten kur 

amžina tyla viešpatauja, kur ašaros ir <žemės skausmai 

užsibaigė vien tik tyla ramybė belieka. Vien tik at

gijus gamtai pavasarį, gėlėlės ant tavo kapo žaliuos. 

Medelis svirunėlis sviruos. Paukštelis nulupęs malo

nių balselių užgiedos.

Mes liekame pervertomis širdimis skausmo kala

vijų. ir lauksim tos laimingos valandos, kada teks 

nueiti pas tave.

Alelinnų šeimyna.

PETRONĖLĖS
DVARIONIENES

Mirė liepos 16. 1929 Ir paliko 
dideliam* nuUudlme vyrą Ka
zimierą, 2 sūnūs ir 1 dukter) 
ir gimine* Jau 6 mėnesiai pra
slinko nuo dienos muaų myli
mo* mpterie* ir motinėlės min
ties, bet musų atmintyje gyven
si amžinai, tavo kūnas ilsis Av. 
Kazimiero kapinėse, o mes pa
likom. nubudę ir tavo kapą nuo 
tatai lankom. Miela moteris Ir 
motinėlė, tu po* mus nebesu- 
grĮžl, o me* pas tave anksčiau 
ar vėliau ateisim. Tave visuo
met žirdyj laikom ir grau
džiom* ataroms atminti aplals- 
tom. Pama/de* už vėllonės sie
lą bus sausi* 15, 1980, 4:80
vai. ryt* Bt. Gali bažnyčioj, 66 
Ir Kedst* Ar*. Protam gimines 
Ir draugus atsilankyti.

IJekatne nubudę:
Vyras ir Valkai. 
8644 8. Albany Avė.

Gruodžio 17 d. 1929 nr., A- 

lytuje' įvyko Alytaus apskr. 

savivaldybės valdomųjų orga

nų rinkimai. Pirmutiniame a- 

pskrities Tarybos posėdyje 

buvo išrinkta apskrities Val- 

dyba: rinkimuose dalyvavo 

naujai išrinkti viršaičiai ir

MILDA
TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

UTARNINKE, ir SEREDOJ 
Sausio 14, 15 

“PAINTED FACES”
Dalyvauja Joe E. Brown 

Helen Foster.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 

Graži Muzika

PorceJnis- laikrodis kuris užtrauk
tai pina 8 dienas. Guaruntuotas. La
bai puikus dėl papuošimo. Tik 42.98

Taipgi užlaikome naujausios ma
dos elektrikinius laikrodžius. $12.00 
varčios tik ........................... — 48-98

Nestor Johnson's visiems gerai ži
nomi ice skaitai visokių sizų tik
tai .......................... .. $5.98

Ateikite arba Telefonuokite Lafa- 
yette 4689. Pristatom visur.

J. DERINGIS
4414 So. Rockwell St.

Del geriausios rųžies 
tr patarnavimo, šaukti

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių klauM- 
alų, sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1849

je. ‘R.’

LENKAI GRĄŽINO 
POLICININKĄ

XII-25-1929 Trakų apskr. 

lenkai ištrėmė mūsų pusėn 

policininkų Stasį Kralikį, ku

ris anksčiau tarnybos vietoj 

buvo paimtas nelaisvėn. “R,”

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

UTARN., SERED. ir KETV.
Sausio 14, 15 ir 16 

“ISLEIOF LOŠT SHIPS”
Dalyvauja: Virginia Valli 

Noah Beery Jason Robards.
Vitaplione Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

ĮVAIRŪS kontraktoriai

J. S. RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

A Hardvrare Co., dabar perėmė visą 
hlsnĮ j savo rankas ir duos visose Mo 
biznio Sakose pirmos klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Painters A Decorators
J. S. Ramanclonls, savininką*
3147 So. Halsted Street

T*L Vletory 7841

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraictorius 

Statau Įvairiausius namus prieinamą 
kaina.

7217 S. CALIFORNTA AVĖ.

Telefonas Hemlock 5526

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins

4556 So. Rockwell Street

BIRMINGHAM, saus. 14. 

— Amerikos Darbo Federaci

ja, vadovaujant pačiam Fede

racijos prezidentui Green, i- 

masi organizuoti visų pramo

nių darbininkus pietinėse val

stybėse. Tam tikslui siunčia

ma 50 organizatorių.

ŽIŪRĖS VISUOMENES 
ATSINESIMO

AVASHINGTON, saus. 13. 

— Pirm išvyksiant karo lai

vynų konferencijon į Londo-

PAIEŠKAU savo kūmo K. 

Jokubonio kuris 6 metai atgal 

gyveno Muskigan, Mich. Jis 

pats ar kas kitas prašau pra

nešti jo adresų už tai busiu 

labai dėkinga.

* ONA LIBERIUTĖ 
2859 W. 64 St. Chicago, IU.

M0RT6EČ1A1-PASK0L03
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

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

, , lukslnlų Ir stda- 
orlnių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, pianų rolių, 
rekordų ir t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 83rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 2444

2- RI MORGIČIAI
3- TI ^MORGIČIAI 

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

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000 44 
4444 80. KEDZIE AVENUE 

T*l. Lafayette 4788-4714

SKOLINAM
PINIGUS

$200 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių 6%

J. NAMON & CO.
2418 W. Marąuette Road
Arti AVestem Avė. 

Telefonas Grovehill 1038

IŠSIRENDUO.TA fomišiuo- 

tas gražus kambarys, su val

giu arba be valgio.

7333 So. Oakley Avė.
, 1-mas augštis

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAOO, ILLINOIS

i


