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DVIEM KOMUNISTAM LIETUVOJE 
NĖRA PASIGAILĖJIMO

Tarp Japonijos Ir Maskvos 
Iškįla Rimti Nesutikimai

VOKIETIJOJ IR RUMUNIJOJ SEKA 
KOMUNISTŲ RIAUŠES

PHILADELPH1JOJ SUDEGINTA 500 NETINKAMŲ AUTOMOBILIŲ

į t 
sGenevoj Posėdžiaujaę T. Sąjungos Taryba

LIETUVOS KOMUNISTAM 
NĖRA PAGELBOS

JAPONIJA PRIEŠ SOVIE
TŲ RUSIJĄ

KAUNAS, saus. 14. — Vy

liausias Lietuvos teismas .va- » 

kar atsakė susimylėjiraų dviem 

komunistų vadam, Kantautui 

ir Kušinskiui.

TOKYO, saus. 15. — Visa 

Japonija išjudinta prieš Ma-

skvos sovietų valdžių už jos: 

vedamų propagandų ne tik 

Mandžiūrijoj, bet ir Korėjoj. 

Pastarųjam krašte raudonoji 

Nesenai karo teismas jiedu propaganda atkreipta prieš 

pasmerkė nugalabinimui už sų Japonijų.

mokslų sugriauti valdžių. Į Nusakomas tarp abiejų vai- j
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KAIP TELŠIUOSE BUVO 

MINIMAS ŠV. TĖVO 
JUBILIEJUS

paprastai gražias iliuminae 

jas. Telšių kunigų seminari 

rūmai bnvo paskendo įvairu 

spalvos elektros šviesoje, 

nuo tolo matėsi didžiulis ar 

stogo terasų iškeltas šviesi 

parašas “Pijus XI.” “R.

AR BUS KADA NORS BI 
VALSTYBES KONTRO
LIERIAUS DR. A. MIL

IAUS BYLA?

Viena taxi-cab kompanija Philadelphi joj sudegino 500 seny savo automobilių, 
kurie pasirodė tarnybai neatatinkami.
■„■.'.'i ■ r . .............. ' . ------!?2!L-=-'."-aS=.»

KINIEČIAI KATALIKAI 
MINĖJO ŠVENTOJO 

TĖVO JUBILIEJŲ

ALDERMONŲ TARYBA 
PRIEŠ MAJORĄ

giedota “Te Deum.“ Bažny

čioje buvo Kinijos valdžios

atstovai, aukštieji civiliniai ir i-------------
kariniai viršininkai, akademi- Chicagos alderraonų tary- 

niai korpusai, diplomatiniai bos didžiuma atsisuko priešPEIPING, Kinija. — Šve

ntybių diplomatinių santikių nt o jo Tėvo Pijaus XI kunigy- korpusai, inėmus Amerikos majorų Thompson miesto iš

LONDONAN SUVAŽIUOJA suirimas,’ jei Maskva nepa- stės aukso jubiliejų kiniečiai ir Japonijos pasiuntinius, ir laidų sąmatos klausimu. 

' DF1 FCiACIJOS , liaus vedusi savo propagan- katalikai iškilmingai minėjo Katalikų Mokyklų Sųjungos Kaip žinoma, tarybos

----------------------------- dbs Tolimuose Rytuose. gruodžio 20 dienų visoj Jtini-

.1 ____________ (______________  • joj. Didžiuma katalikų tų die

nų priėmė šv. Komunijų, tai

LONDONAS, saus. 15.

Čia suvažiuoja didžiųjų vals-1 KOMUNISTAI KURSTO
tvbių delegacijos dalyvauti Į VOKIEČIUS BEDARBIUS /^sa aukodami Bažnyčios Gal-
karo laivynų konferencijoje, -------------- .vai Misijų Popiežiui. Be
kuri artimiausiomis dienomis BERLYNAS, saus. 15. — to, Šventų jam Tėvui per ar- 
prasidės. Oficialiai skelbiama^ kad Vo- kivyskupų Constantini, apaš-

c, . „ ... kietijoj bedarbių skaičius šie- talinį delegatų Kinijai, auko-
Spauda konferencijai daugiau,'jo 10,000 doleri, aukso,

pašvenčia daug vietos savo » ».
skiltyse. Visaip spėjama apie 

konferencijos pavykimus ir 

nepa vykimus.

negu praeitų metų pradžioje.! Didžiausios ir įspudingiau-

„ .... . sios iškilmės gruodžio 20 d.

tas valdžiai sukelia didelių . , ,įvyko čionai, vadovaujant pa-
.nesmagumų. Nes bedarbių tar- v. T m i •• • G.

. . ,ciam Jo Ekscelencijai apasta-
- ■■ ■ i pe darbuoijasi komunistai a- . , , . . TV , . ,

r • • . ■ , , . nmam delegatui. Išryto ivvko

J ocrLS0 ptatonai .Knrsto juos kelt., ldos. Cekbruotos iMrai.

NUSISTATYMAS muses.Otelu sugriaut, vald- ir „
----------------------------- zių ir gyvuojančių tvarkų.

TALINAS, Estija, saus. 15.; Pastaromis keliomis savai- 

— Estijos respublikos prezi- temis kaip čia, taip kituose į 
dentas Stradmann pasiketinęs miestuose dažnai sukeliamos į 

aplankyti Lenkijų. Maskvos kruvinos riaušės

sovietų valdžia tam priešinga

Vietos sovietų valdžios atsto-

I
vas pareiškia, kad tas prezi

dento žygis būtų Rusijai ne

draugiškas.

DAR VIENA VĖTRA 
ANGLIJOJ IR EUROPOJ

T. SĄJUNGOS TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

GENEVA, saus. 15. — Čia

Gruodžio 20 d., 1929 m. bu

vo darbo diena, bet jau nuo 

6 vai. ryto bažnyčioje prie 

klausyklų matėsi didžiulės ei

lės žmonių, kurie tinkamam 

minėjimui atliko išpažinti ir 

' priėmė Šv. Komunijų. Apie 

10 vai. tiek prisirinko žmonių,

kad vos Telšių Katedra gale- i -----------------------------

jo sutalpinti. Iškilmingose Mi-! Dar prie p, Voldemaro st 

šiose, kurias laikė J. E. Tel- .daryta buv. Valstybės Kon 

šių vyskupas asistuojant kapi- trolieriui dr. Milčiui byla 

tūlai, dalyvavo dv. seminari- kėsinimosi nuversti esamųj; 

jos auklėtiniai, visų vietos j vyriausybę dar ligi šiol gal 

mokyklų mokiniai, kat. drau- j raštinių stalčiuose. Del jos 

gijos su savo vėliavomis. Per ' Milčius turėjo daug kliūčii 

šv. Mišias kun. dr. Ramanaus- pastodamas advokatų luorr 

kas sakė pamokslų: “Švento-'Advokatų Taryba dėl turime

pra-

atstovfri. vestų šiems metams išlaidų

Popiety apaštalinio delegato sąmatų, kuriųja einant turėta 

rūmų aikštėje įvyko milžiniš- paliuosuoti daug tarnautojų,

ka demonstracija. majoras nepatvirtino.

Šventojo Tėvo kunigystės Tųryboje darbuotasi jo “ve-

aukso^jubįfo&s iškilmingai to” sugriauti, bet nepavyko, 

minėtas ir lutose misijų šaly- Tokiu būdu majoro padidin- 

se. Visur reikštas stiprus prie ta sąmata gavo viršų. 

Šventojo Sosto, prisirišimas. Bet štai dabar taryba susi- 

Antai Indijos katalikai sūdė- rinkime atsisuko prieš tų jo 

jo 35,000 dolerių nupirkti ten sąmatų ir jų atmetė.

pastovius apaštaliniam dele-1 ---------------------------------------------

gatui gyventi namus. Tai Šve- Lenkų finansai esą sklandus
ntųjam Tėvui auka. Pietų Af-, Trumpam laikui į C'hieagų 

rikoj ir kitur taipat įvyko ka-'gryžo c s Dewey> Lenkijos 

taliku suruoštos iškilmės. finansu diktatorius. Jis parei-

_ škia, kad Lenkijos finansinėf 11—/aCiLjTP ekonominė padėtis esanti
*" sklandi ir stipri.

ŽUVO DU PLĖŠIKU IR
VIENAS POLICMONAS i n ,

I Cook apskrities komisijos
pač luina, kiekvienam žinge- ‘•'f ‘.T" pW' P™**®*“ Cermak pranešė,

nv saugoja policiniai agentai,?" |Sll""UiM 1 ”‘7n"JT’•kad j'S tolesnlal neMsi*8 ka- 

kadangi gauta gryninu;, «*-l^n vii/4 •*dWrt" ’ užimanlą Siandie

~~ ” ................. (kreiptu prieš jų ir kitu gyvy-son , 11 v' ,1J

tų Rumunijoj komunistų va- 1 ■ • <bno miegančius

dovaujami bedarbiai sukėlė, .. .. „ ,

naušes. Visur policijai pasi- , , ... . . ,
...... . Ims, kad ji visiems laikams iš- ‘

priešinta jegomįB. 1

RUMUNIJOJ KOMUNISTŲ seka Tautų Sąjungos tarybos 

* * posėdis. Tarybos narius, y-

RIAUŠES
— 1 »

BUKAREŠTAS, saus. 15. 
— Čia ir daugely kitų mies

LONDONAS, saus. 14. — r—------------ , .. .. ,

Angliją ir siaurinę Enropą pa-1 Prasnlejo sk.itl.ng, raudo- nos„ u 

lietė nauja baisi vėtra. Vie-1 nųjų areštavimai. Kai-kur ” J
arabai su žydais Jeruzalėje

nur ir kitur ir jūroje žuvę a- riaušininkai buvo mėginę are-, ................................

• kzv v • -rv v . a V X- TJ, a. neturėtų kivirčui ir kruvinupie 50 žmonių. Daug žmonių štuotus paliuosuoti. Daugybe 

sužeista, daug laivų sulamdy- sužeista, 

ta ir nuskandinta.

riaušių.

jo Tėvo primatas.“ •tokios bylos nenorėjo duoti 

Milčiui advokatavimo teisu
la vai. kunigų seminarijos „ . . , ,

v. . -v v, • • ... . Pagaliau davė, nors bylosgražiai išpuoštoj ir įhuminuo-; „j
toj salėje įvyko iškilmingas i
susirinkimus, kuriame dalyva , 

vo J. E. Telšių vyskupas, se-j 

minarijos rektorius, prof. ir 

klierikai. Po. gražios įžanginės 

vyskupo kalbos, apibendrinan

čius šios dienos iškilmės reik

šmę, dvasios tėvas kun. Judai- 

tis nupasakojo šv. Tėvų gy- 

. veninių,

nenumarino. Nevisai su 

pr&ntama, kodėl šiai bylai ne 

duodama eigos ir p. Milčii 

neteisiamas arba jo byla ma

nnama.

PROHIBICIJOS KLAU
SIMAS

• ■" 1

WASHINGTON, saus. D
— Prezidento Hooverio pn? 

kiltos komisijos jžengiamasi 

raportas apie prohibicijos' vy-

lenku

paskaitas: “šv. Tėvas ir mi

sijos, šv. Tėvas ir katalikų a- 

kcija.” Po to klierikų choras 

pagiedojo “Tu es Petrus,“ jkinim<> Kongrese ir visuome

buvo pasakyta keletą užbaigos ! n<Ge neSTlkėlė jokio įspūdžiui 

kalbų ir tuo baigėsi pakelta vienas dalykas paaiš' ų 

nuotaika posėdis. kad kaip komisija, taip pre

zidentas nebetekę vilties pro- 

18 vai. parapįj'os salėje ivy- kįjjįtįjo8 taip, kaįj

to norėtų sausiai.

Nenori būt kandidatu

uj jie paza- vietų, 

žmones ir I 

pradėjo visas kertes krausty- į 

ti. Namų savininkui Sueher- 

man pavyko alarmu pranešti' 

policijai.

ko visuomenės susirinkimas.

Erdvi parapijos salė buvo pri 

sikimšusi žmonių. Susirinki

mo garbės prezidiuman buvo 

pakviestas J. E, Telšių vys

kupas J. Staugaitis, kunigų 

seminarijos rektorius prel.

Borisevičius ir seminarijos in

spektorius kan. Galdikas. Įža

nginę kalbų pasakė JT E. Tel

šių vyskupas, reikšdamas di-1 NEW Y0RK ^.15. _ 

/lėlio džiaugsmo, kad Telšių Fairehikl Airplane Manufac

turing bendrovės du lakūnu

Komisijos raportas, parei

škia prohibicijos priešai, su

taisytas einant sausųjų no

rais, kad griežčiau prohibici- 

jų vykinti. Šlapieji tūo paten

kinti.

IEŠKO ŽUVUSIŲ LAKŪNŲ

katalikai taip skaitlingai ir 

dievotai mini šv. Tėvo jubi

liejų, tuo rodą savo meilę ir 

prisirišimų prie vyriausios 

Bažnyčios Galvos. Po to kun. 

dr. Ramanauskas laikė įs

kaitų “šv. Tėvas Pijus XI,” 

kurioje sujiažindino susirinku

sius su Pijaus XI gyvenimui 

J. E. Telšių vyskupas paragi

nęs ir toliau rodyti meilę ir 

prisirišimų šv. Tėvui, suteikė 

palaiminimų ir tuo baigėsi su

sirinkimas.

Tuo pačin laiku gimnazijos 

salėje įvyko Telšių rajono a- 

teitininkų moksleivių susirin

kimas, kuriame kapelionas 

kun. Aperavičiue pasakė karš

tų prakalbų apie šv. Tėvų Pi

jų XI. Po susirinkimo pasių

sta šv. Tėvui sveikinimo tele

grama.

Telšių gyventojai pirmų ka
rtų savo gyvenime pamatė ne-

šeši paliuosuota
f ’ “ -•
1 Kast Chicagos svaigalų są

mokslo byloje, kuri vedama 

Hammonde, šeši kaltinamieji 

Tuojaus atvyko policija. Pi- jau paliuosuota, kadangi prieš 

ktadariams atkirstas visomis juos negauta liudininkų.

pusėmis išėjimas. Kilo kova. ___________
Du plėšiku nušauta, gi trečias Alaus auka
sveikas suimtas. Žuvo ir vie- —

nas poliemonų. Policijos lėi-

anų dienų dideliu orlaiviu pa

kilo oran išmėginti naujų ma

šinų didelėj aukštumoj. Kaip 

iškilo, taip ir pražuvo.

Vakar apie 30-mis orlaiviu 

pražuvę buvo ieškomi apylin

kėse.

UGNEKALNIS VERŽIAS 
MĄRTINQUE SALOJE

KETURIS NUŽUDĖ 
PLĖŠIKAI

WILKES-BARRE, Pa., sau

SOFIA, Bulgarija, saus. 15. šio 14. — Glen Alden Co. Tru- PORT OF SPAIN, Trini- 

— Čia vienoj užeigoj trys esdale tunelio No. 20 darbi- dad, saus. 14. — Iš St. Tho- 

žmogžudžiai nušovė bulgarų ninkama buvo vežami užmo- mas, Virgin salų, čia orlaiviu 

Strekovų. Priežastis nežino- kesniai — 33,000 dolerių. Ša- atvyko Dr. Carnes, kvaranta- 

ma. Spėjama, kad Strekov ar le Newport kalno automobi-

tik nebuvo dalyvavęs gen. liūs su pinigais sudinamituo- 

Pratogoirevo nužudyme. tas. Keturi vyrai žuvo ir du

-----------------------------------—. ' sužeista.

MILVVAUKEE, Wis., saus. I Plėšikams pinigų, neteko.

15. — [Federaliam teisme pri- Nes sprogimas suardė geleži- 

požintas kaltu už papirkimų nę su pinigais dėžę ir bank- 

ėmimų buvusis prohibicijos a- notės j visas puses išsklai- 

gentas H. G. Strawn. dytos. i

(NUŽUDYTAS BULGARAS

, .............

tenantas Conroy sužeistas.

nos viršininkas. Jis praneša, 

kad franeflzų saloje Martin- 

que veržias ugnekalnis Pelee. 

Sieros garai visų salų tirštai 

apsiautę. Gyventojai nuo ug- 

nekalnio kraustosi į atokesnes 

vietas.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Apiplėšė grabbiJnką
Du piktadariu užpuolė gra- 

bininkų Frank Spreyne ties 

jo garadžium, 824G Ingleside 

avė. Jį įsivarė į jo namus ir 

tenai • pagrobė 10,000 do

lerių vertės brangenybių ir 

300 dolerių pinigais.

Winnetka miestely trauki

nis sudaužė trokų. 1 žmogus 

žuvo, 9 sužeista.

___

843 W. Harrison namų už

pakalio gatvaitėje rastas nu

žudytas James Glashine iš 

River Grove. Policija yra nuo 

monės, kad jis kitur kur nu

žudytas. Matyt, alaus pirkly- 

bos auka.

SHENANDOAH, lai, saus. 

15. — Iowa—Nebraska Light. 

Power Co. įstaigoje įvyko 

sprogimas. 1 žmogus žuvo ii' 

1 sužeistas.

PINIGŲ KURSAS
VINCENNES, Ind., saus. 

15. — Į vakarus nuo Emison 

išsiliejo VVabash upė 20,000 

akrų plotai užsemti.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Nusakoma išryto 

sniegas ir šalčiau.

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

3.93
13.98

5.23
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DRAUGAS"
‘n*41**1. Itahmu aafcmadtentea

(KRATOS KAIMA: Metama — l«M.
— t>.6«. Tunu MtnMU.au — H M.
— Tla Europoje — Metame

Kopija .Ho.
rblame lr korespondentam* raštų 

neprašoma tai padaryti lr neprtMundlama tam
pašto tonklų.

aa prtttaa — ana tfd 1I:M mdL

halnea prlaluneiamoa pareikalavus, 

sekančiai dienai priimami iki I 
▼aL po piet

mds į Tautę Sąjungų, yra priverstos “kil
tis ” į kitę šalių reikalus. Visiems yra žino
ma, kad neįčjimas į Tautų Sujungę, tai yra 
politinis republikonę užsispyrimas, gavęs 
pradžių 1920 metę prezidento rinkimais.

Šioj gadynėj pasaulis negali gyventi be

bažnyoos ir mokslo santykiai, i ų sako opozicija?
(Pabaiga)

Gausiai lankydavo anę lai- 
univeraitetus.' Bolonijoje

—*
Wassmann, Reinke, Dennert, Krikttfonžę demokratę lydė

Trečiadienis, .Sausio tę, 1930

mfcYMAVJA.

Tautų Sųjungos, ar kitos panašios instancijos,!^ Šimtmečio pradžioje buvo

kuri stovėtu taikos uargybuir. 10’00° 8,U'i™tŲ’

Hermanu Mnckermann, Ru-
diolf Handinaan, Sobostian 
KiUennjum, Jošef Rohje, An-

ris dr. Bistras.
Trumpame pasikalbėjime, 

žinoma, negalima duoti išsė

J

versitete 1340 met. buvo 30, 

000 studentų, Pragos univer

sitete 1438 met. buvo 700 prof. 

ir 36,000 stud. Paryžiaus 1538

Ar Tautų Sąjunga, kaipo tokia, praktiko

je tarnauja tiems aukštiems idealams, kuriems 

yra sukurta, čia yra kitas klausimas. Mūsų 

nusimanymu, ji nėra be nuopelnų, bet ir nėra ,n i>UV(> 20,000 stud. Iš šię

tini Weber ir daug kitę. Jei-|miamų 1926 mt. gruodžio 

gu dar prisiminsime, kad -po-'mėn. 17 d. įvykių charakteris - 

piešiu buvo net medicinos pro- tiku ir išnagrinėti įvykusios 

fesorių, kad ligi Reformacijos1 politinės revoliucijos priežaB-
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DIENOS KLAUSIMAI

tokia, kokia turėtų būti. Daugelį tarptauti

nių klausinių ji išrišo gerai, apsaugojo pasau

lį nuo galimų įvykti naujų karų, bet nema

žai klausimų išrišo nekorektingai, arbk vlaiš
kai nepajėgė išrišti, paliekant reikalų' atvi

ra. ir išstatant taikų į pavojų. Mes, lietuviai 

daug kų dėl to galėtumėme pasakyti. Vil

niaus krašto klausimas tebėra neišrištas dėl 

to, kad Tautų Sąjunga laikė užgrobiko pu

sę, pritarė “might is right“ dėsniui.

Tokie dalykai įvyksta iš daugelio prie-

įvairiuose katalikiškuose kraš 
tuose buvo apie 200 medici

nos mokyklų, kurios buvo pri-
skaitlinių mes matome, kad a• .
»» laikų universitetai bent jį“*" u“v'r8‘te!'4’ g,

. . . . . , . , . Isię steigėjais tiesioginiai arprofesorių bei studentę skai-į ,
'netiesioginiai daugiausia bū

čiumi prilygo šių dienų di-, ' f'- .
vo popiežai, jei prisiminsime, 

, kad Katalikų Bažnyčia savo
diesiems pasaulio nniversite
tams. Savaime aišku, kad už

plūdusieji Europų barbarai 
vienais metais negalėjo sukul

tu rėti, bet kad jų kultūrejimas 

tęsėsi šimtmečiais. Dabar 
trumpai pažiūrėsime Katalikę

TAUTŲ SĄJUNGOS SUKAKTUVĖS.

tis ir pasėkas. Platus įvykių 

vaizdas gali būti istorijos nu

šviestas, kuri ir turi nustaty-
Valstybių Naciona-

ti jų tarpusavio rySĮ bei prie-!1'“0’ P«rkuos meSkos US bfl- 

žastis iššaukusias perversmų, naminis gyvulys. Jos dau

Vis dėlto negalima neigti, 

kad ir trumpai perbėgus aki

nai suka apie viešbučius, tu

ristų kempes maisto. Atvaizde

žasčių, iš kurių svarbiausia — Tautų Sųjun

gos vadams stoka geros valios. Jei Jungtinėms 

Valstybėms ištikrųjų rūpi apaštalauti pasau

lio taikai, jos įstojusios į Tautų Sųjungų, be 

abejo, jos darbų galėtų pakreipti geron pusėn. į
Reikia, vienok, tikėtis, kad ateinantis de

šimtmetis Tautų Sąjungai bus daug vaisin

gesnis; kad ji sutrauks visas valstybes ir pa

sidarys pasaulio tautos saugotoja pilnoje to 

žodžio prasmėje.

GRIEŽTAS PROHIBICIJOS ĮSTATYMO 
VYKDYMAS.

Tautę Sąjunga mini dešimties metų nuo 

įkūrimo sukaktuves. Europoje ir Amerikoje 

b sukaktuvės buvo minimos bankietais, paš

iltomis, atatinkamais straipsniais spaudoje, 

ačiau tos sukaktuvės nei čia, Amerikoje, nei 

uropoje, nei kur kitur nesukėlė entuziazmo, 

yg išrodytų, kad Tautų Sąjunga tebėra dar 

©rijoje, kad toli gražu nuo jos igyvendini- 

o praktikoje.

Nors Tautų Sąjunga įkurta, prez. \Vilso- 

iniciatyva, vienok Jungtinės Valstybės 

ir ir dabar prie jos nepriklauso, nes repu- 

onų* partija, kuri nuo Wilsono laikų te- 

ri Valdžios vairų savo rankose, yra nu

busi kuoinažiausia kištis į Europos Tei

ti dėl to ir nuo Tautų Sųjungos stovi nuo- 

ai- -

Mes čia nemanome išrodinėti, ar tas re- 

ablikonų nusistatymas yra protingųjų ar ne- 
ors reSkia konstatuoti faktų, kad Jungtinės 

alstybės visvien negali apsieiti be kitų pa

sūdo kraštų ir per tų praslinkusį dešimtme- 

daug kartų jos atstovai turėjo sėdėti už 

ieno Stalo su kitų pasaulio valstybių diplo- 

mtais ir svarstyti tuos klausimus, kurie vi- 

wns yra bendri ir kurie reikalingi pasaulio 

likai užtikrinti. Nė Jungtinės Valstybės be 

Jnropos, nė Europa be Jungtinių Valstybių 

išgali apseiti. Bendras susitarimas daugely 

arptautinių klausimų yra būtinas.

Ir Klaipėdos klausime ir Vokietijos re- 

Bracijų nustatyme ir daugely kitų atsitiki- 

lę amerikiečių politikų ir finansistų daly

simas turėjo lemiančio vaidmens. Nusigin- 

avimo konferencijos, Kelloggo paktas, da

gtinis karo laivų mažinimo pasitarimas, jė- 

į Pasaulini Teisinį — tai vis butinį da- 

i. Taigi, Jungtinės Valstybės ir neįeida-

Bažnyčios tariamų kenksmin

gumų gamtos mokslams. Evo
liucijos idėja (ne darviniz

mas) jau buvo prieš Darvinų. 

Jų palaikė Albertas Didysis 

(viduramžiais). Kad Katalikę 

Bažnyčia priešinga • gamtos 

mokslams, taip pat neatatju- 

ka tiesų. Užtenka tik pažiū

rėti į gamtos mokslę istorijų, 

kad pamatytumėm šio teigi

nio silpnumų. Katalikų, užsi

imančių gamtos mokslais, jau 

rasime viduramžiais. Ir taip:

--------------------------------- , (Albertas Didysis 1193 metais

Prezidento paskirtoji komisija proliibi-j— botanikas. Toliau prancis- 

cijos padėčiai ištirti jau padarė savo ilgų vy-ikonas Rogeras Baconas, 1214 

riausybei pranešimų, paduodama atatinkamą'111-; Linkolno vyskupas Rober 

planų griežtesniam to įstatymo vykinimui. jtas — Grossetestas, 1175 met.; 

Prezidentas padarė apie tai pranešimų kon- domininkonas Dietricbas is 

gresui ir pasiūlė keturis svarbesnius įstatv- Treibergo, pranciškonas Jonas 

mo vykdymo plane pakeitimus. Tam tikslui Olivi 1241 m., Vitelas, Halber- 

rekomenduojama reorganizuoti fedoralinių stadto vyskupas Alliertus de 

teismų struktūrų, padidinant galę fedefiftlinfc}' Basonia 1316 m.jri<jiBieux vys- 

Tūmisionierių; šio įstatymo vykdymų iš fi

nansų departamento perkelti Į teisingumo 

departamentų; konsoliduoti įvairias agentū

ras, kurios prižiūri degtinės smurtų ir t. t.; 

padidinti 'proliibicijos agentų skūičių; padi

dinti kalėjimus; pagreitnti teismuose bylas, 

užvestas iš priežasties prohibicijos įstatymo 

laužymo.

Tenka 'pastebėti, kad nei toji komisija, 

nei pats prezidentas nieko naujo tuo svarbiu 

ir labai opiu klausimu nepasake; jokių pama

tinių pakeitimų, kurie galėtų valstybės išves

ti iš tos balos, nepadaro. Pagreitinimas teis

muose bylų, padidinimas kalėjimų, pastaty

mas prie darbo didesnio agentų skaičiaus,

kūpąs Nieole d’Oresnie — 14 
š. pradžioje. Jis didelės įta

kos turėjo moderniojo gam

tamokslio kūrėjams 

Gamtos mokslų žvaigždės. 

Kas jie buvo. Kas buvo Frau- 

enbergo kanauninkas Nikalo- 

jus Kopernikas, Leonardo da 

Vinci, Kepleris, Pascal, New 

ton. Ampere, Lavoisier, Sec- 

chi, Pasteur, Ruville Pastoris;

šventųjų eilėse turi pirmaei

lių pasaulinės vertės moksli

ninkę, jeigu pažiūrėsime į 

didžiųjų Vatikano bibliotekų, 

į senųjų vienuolyhų .bibliote

kas (deja, daug jų atimta), 

jeigu pažiūrėsime į anais lai

kais sukurtus didžiuosius me

no turtus, tai iš tikrųjų “tam 

šieji“ viduramžiai reikės no

toms nenoroms išbaltyti, o 

Bažnyčia garbinti.

Dievas yra Absoliuti Tiesa, 

Gėris it Grožis. Todėl visa, 

kas tiesa, gražu ir gera mums 

katalikams primena Dievų, 

taip pasaulio Kūrėjų. Tad 

yrinėkime mes jį, kaskimės 

žemės vidurius, leiskimės 

į jūrų gelmes, kilkim į oro 

aukštybes — ištirkim visa, 

kas yra, nes Dievas mums lie

pė užvaldyti žemę.
Newto«as, betardamas Die

vo Vardų ar kitų girdėdamas 

jį tųriant, nusiimdavo kepurę, 

Pasteur sakydavo, kad jis 

esąs dievotas, kaip Bretonas, 

bet-jeigu jis būtų .dne moky

tesnis. tai jis būtų dievotas, 

kaip bretonietė, (jis buvo bre- 

tonietis; bretoniečiai — labai 

dievoti)

Katalikai gali tik džiaugtis, 

kad jų istorija papuošta di

džiais kultūriniais laimėjimais.

(“R“).

mis susidariusių padėtį kraš- P®1^0111® pusryčiaujanti juo-
to viduje prieš 1926 metų į-!da lneSka R“inier’° P“rkc- 

vykį buvo galima pastebėti Pr*e v*eB0M turistų kempės 

eilę objektyvių perversmo prie

žasčių. tuo, kad privedė kraštų prie 

Darbdavių ir darbininkų J ribos, už kurios įvyko per- 

tnrpusavio santykių dezorgani * versmas.

zacija ėjo dideliais žingsniais 

pirmyn. Komunistai vis dau

giau ir daugiau kėlė galvas,

Tais parlamentarizmo lai

kais reikia pripažinti jeigu po 

litlka butų buvus kitokia, tai 

nesidrovėdami daryti visiškai įr pasėkos būtų buvę kitokios.

atvirus išsišokimus. | -

Pradžioje, po perversmo,
Valdžia nedarė gunėtinų 

'pastangų jiems suvaldyti. 

Jeigu prisiminti mitingus, 

ypatingai darytus

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”.

Įstatynius reikia vykinti. Apie tai jo

kios abejonės negali būti. Visuomenės tvar

ka reikalauja, kad įstatymų laužytojai griež- 

padėties nei kiek nepakeis, o pabloginti tikra*'! tai būtų baudžiami. Bet jei įstatymas pasiro-

galės: atsidarys platesni keliai šmugeliui, ky

šiams ir girtavimas eis ta pačia, o gal net di

desne vaga, nusižengimai nesumažės.

-------- - - ------------ , , ............ ..!■«?!!!

do nevykusiu ir jokiu būdu neįvykinamu, 

tuomet vyriausybė ir įstatymų leidėjai pri

valo ieškoti kelių, kad tokį įstatymų pama-

Michajil’as Jurjevič’as Lermontovas.

MHSy LAIKy KARŽYGIS.
(Tąsa)

Alano žirgas šoko per kelmus, skrio- 

lė krūtine krūmus, geriau aš būčiau pa-' 
Jkęs jį pamiškėj ir ‘pėsčias pasislėjies'

ijke, 1x4 gaila buvo su juo skirtis, — 

pranašas mlinęs pasigailėjo.

Keletas kul^ų pravypč* virš mano 

vų; jau aš girdėjau, kaip skubų kazo- 

bėgo pėdomis... Staiga prieš .mane 

us griovis; mano bpgikas susimąstė — 

šoko. Užpakalinės jo -kanopos nusprū- 

nuo priešingojo krartto, ir jis pakibo 

mūrinėmis kojomis* Aš mečiau pavo- 

us ir nulėkiau griovin; šitas išgelbėjo 

no žirgų: jis iššokp. Kazbu d visa tai 

tė, tiktai ne vienas neimki leido manęs 

kori; jie, greičiausia, niunė; kad ,ęš 

rtinui užsi mušiu u,, ir .aš g*B*d<įjau, kaip 
leidosi gaudyti mano žirgą. ^<awo šir- 

apsipylė krauju; ėmiau nfc šliaužti 

usia žole išilgai griovio, — žiurėjau:

giria pasibaigė, keletas kazokų išjoja iš 

jos į palaukę, ir štai iššoka tiesiog pas 

juos mano Karagezas; visi lekiosi pas

kui jį su šauksmu; ilgai, ilgai jie jį vai

kėsi, ypatingai vienas du kartu kų tik j 

neužmetė jam ant kaklo arkanų; aš sudre

bėjau, nuleidau akis ir pradėjau mels

tis. Po keleto akimirkų pakeliu jas ir 

matau: mano Karagezas lekia, pūsda

mas uodegų, laisvas, kaip vėjas, o giau- 

rai toli vienas paskui kitų, velkasi stepe 

ant nuvargusių arklių. Vallach, tai teisy-, 

bė, tikra teisybė! Iki vėlybos nakties, aš 

tupėjau savo urve. Staiga, kų tu manai, 

Aeaniate? tamsoje girdžiu, laksto po gi 

riba krantų žirgas, prunkščia, žvengia 

ir muša kanojom į žeme; aš pažinau ma

no Karageso balsų... tai buvo jis, mano 

draugas... Nuo to laiko mudu nesiskyrė- 

va.

. “įr girdėt buvo, kaip jis plojo ranka 
lygų savo bėgiko sprandų, duodama* jąni 
įvairius švelnius vardus.

Jeigu uš turėčiau tūkstančio ku

tai visų jį tau atiduočiau už tavo Kara- 

gesų'.

“ įjok, nenoriu, — šaltai atsakė Ka&- 

bičas.

“ — Paklausyk Kazbičai,.— kalbėjo, 

meilindainasis jam, Azainatas: — tu ge

ras žmogus, tu narsus džigitas, o mano 

tėvas bijo rusų ir neleidžia mane į kal

nus; atiduok man savo arklį, ir aš pa

darysiu visa, kų tu nori: pavogsiu tau iš 

tėvo geriausių jo šautuvų arba kardų, 

kų tik norėsi, o jo kardas tikra liurda: 

pridėk ašmenimis prie rankos, pats į kū

nų įsmigs, o šarvai — tokie, kaip tavo, 

naujutėliai.
“Kazbičas tylėjo.
“ — Pirmų kartų, kaip uš pamučiau 

tavo žirgų, — tęsė Azamfttas, — lr ža
rijos švirkšliais lėkė iš po jo kanopų, ma
no sieloje įvyko kažkas nesuprantama, 1/ 

nuo to laiko man viskas atšalo: į geriatl-

mes manėme, kad demokrati-

i ja Riebus paneigta ir mes tik-

. siu jai apginti kuri laikų daly- 

socialde- _. v. . . . . ,
, , .... m.. vavome valdžioje, bet gi kada

mokratų miciatvva Tilmanso . _ ..... , . .

... ; . . , . , . Ipasireiske didžiausi skirtu-
saleje. tai pasirodys, kad ko- . .... ...

. ,, , . mai. pnncipinese pažiūrose

va tarp socialdemokratų ir t, , .. .
, . , ,. . , , mes priversti buvome is val-
komumstų darbininkų palan-t , ,. ,T A , .

, ... -dzibs pasitraukti. Nuo to bu
kumui įgvti aiškiai <ejo komu- . - ± ,

, ... , , , -ko yaldymo sistemoje nieko

mstų naudon. vienkait komu-4 .A_ , . . ....... . . nepasikeite. Ir jeigu įvyko kai
nistų inspiruota kairioji dar

bininkų spauda atvirai, kvietė 

prie ginkluoto sukilimo -prieš 

“buržujus“, o “Darbininkų 

Atstovas“ dėjo Angarifčio 

atsišaukimus.
Dauguma politinio centro

veikėjų -;va4ų. ir k«riųjų bui v!įiska; proManotiSkt 

pnėtijų dargi iki šio laiko, t. 

y. trims metams ' praslinkus 

po perversmo, dar nepakanka

mai išsiaiškino sau perversmo 

priežastis. Paskutiniosios gi 

nuo jų atsiradimo laikotarpi? 

jau pakankamai senos ir pas

lėptos praeity. Aš nenoriu vi

same kaltinti tuo meta buvu

sių prie valdžios vairo kai

riųjų koalicijų. Ji gal kalta

kurie neabejotini pasikeitimai 

vyriaitsybės sudėty, tai tat 

vis dėlto nei kiek nepakeitė 

valdymo būdo. Žinoma p. Tū
belio asmuo daug aukščiau 

stovi už Voldemaro asmenp 

Paskutiniojo nuopelnai kraš-

Sekim ”

Nuo tos dienos, kada Kris

tus ant kelių -prieš dvylikę 

žuvininkų mazgojo jiems ko

jas ir įsakė jiems taip pat 

daiyti ateity dėl kitų, buve 

įsteigta demokratija.

Edvardas Jerošinskis.

kraštų nuotinai pataisius ir apsaugojus 

plintančių blogybių.

Mums rodos, kad daug tiksliau būtų skir

ti tuos milijonus dolerių blaivybės platinimui 

kad patys žmonės savo laisvu noru taptų

blaivininkais. Tas kelias būtų daug tikres- jūkininkai arkliams pasagas se 

nis. Iga iš jaučių odos.

— Kasdien Amerikoje žūva 
nuo automobilių 50 žmonių.

— Užaugusio žmogaus oda

sveria apie 20 svarų.

— Australijoj, kai kurie

dienas ir kas minutę nwn mintyse iškil- j “Ilgai, ilgai tylėjo Kazbičas; galop, 

davo tavo juodbėras bėgikas, savo tiesia | vietoje atsakymo, jis pusbalsiu užtraukė 

eisena, savo lygiu, tiesiu kaip vilyčių, , senobinę dainų: (Ai prašau skaitytojų

gauburiu (gogu); jis žiūrėjo man į akis 

savo gyvomis akimis, lyg ir norėdamas 

žodį ištarti. Aš numirsiu, Kazbičai, jeigu 

tu man jį neparduosi! — tarė Azainatas 
drebančiu balsu.

“Man pasigirdo, kad jis pravirko^ o 

reikia jums pasakyti, kad Azamatas buvo 

labai užsispyręs vaikas, ir niekaip bū

davo, jo ašarų neiššauksi, net ir kai dar 

jaunesnis buvo.
“Atsakymu į jo ašaras pasigirdo, 

kas tai panašu į juokų.
— Paklausyk, — tarė tvirtu bal

su Azamatas: — aš viskam ryžtuosi! No

ri, aš pavogsiu tau savo seserį. Kaip ji 

šokai kaip dainuoja! o auksu siuva — 

tik stebėkis! neturėjo tokios žmonos nė 

turkų padišachus... Norit Lūkėk manęs

Itius mano tėvo hėgūnus aš žiūrėjau su rytoj naktį ten, tarpukalnėj, kur bėga
panieka; gėda buvo ant ję pasirodyt, ir 

liūdesys užkariavo mane, ir, liūdėdtdnaa,

melaičių tabūnų, — tarė Azainatas, — 1 išsėdėdavau aš ant uolos skardžio istisas

sriovė, aš eisiu su ja pro šalį į kaimynini 

aūlų, — ir ji tavo! Nejau Belą neverta 

Tavo bėgiko!

atleisti man tai, kad eilėmis paverčiau 

Kazbičo doinų perduotų man, žinoma, 

proza; bet įprotis — antra prigimtis).

Lermontovo pasUura. 
Daug mūs aūluos gražuolių puikių,

, Žvaigždės rik mirga tamsybėj akių. 
Gera mylėt jas—dalis pavyzdinga;

- Ei bet linksmiau gj jaunatvė valinga! 

Auksas gal’ keturias žmonas nupirkt, 

Kainų gi žirgui negal’ nieks nuskirt: 

Jis ir su viesulu stepėse spėja,

Jis nevylingas, n’apgaudinėja.
Veltui jį įprašinėjo Azamatas sutikti.

— ir verkė, ir meilinosi’jam ir priesaiki- 
nėjo; galop Kazbičas nekantriai pertrau
kė jį:

Eik šalin, beproti vaikėze: kurgi 

tau jodinėti mafto žirgu! Pirmus tris žing 

snius jis tave nutrenks, ir tu snsiniusi 

pakaušį į akmenis.

(Bus daugiau)

MtnMU.au
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Prof. Kampininkas — Nu-gi va, priešais mus: 

gatvė išardyta ir raudona vė

liava iškelta.

Lietuvos Telegrafų Agen

tūra — Elta paskelbė Lietu

vos laikraščiuose tokių žinių: 

“Lietuvos išvežimas per lap

kričio mėnesį pasiekė 37,8 mil. 

litų..}’

Sudiev, Lietuva!

Anų dien pakvietė mane 

draugas savo buržujišku au

tomobiliu pasivažinėti. Va

žiuojam. Prie vieno skersgat

vio išardyta gatvė ir padėta 

ženklas. Mano drangas buo- 

Žiškai savo alkūne niuktelėjęs 

man pašonėn sako:

— Žiūrėk, privažiavom ko

munistų rojų?

— Kame? — nustebęs pa

klausiau.

lai labai kilnūs ir gražūs. Kad 

lengviau juos įgyvendinus, 

Kongregacija kreipiasi į vi

suomenę prašydama pagelbos.

Todėl, brangūs broliai ir se

sutės, lietuviai! Statykime sau, 

kol esam gyvi, amžinus pamin-

_ ,, „ klus, už kuriuos pats Dievas

, aadeio amžina laime atlygin 
“Kiek avinu, tiek gaivu ir

3B-

razumu.

“Tankiui iszlenda isz po 

užpeezkio kokis mokytas nau

jos gadynes filozofas kuris 

prilipina koki lapeli prie nau

jos “raszliavos” ir nevos pa

gerina “Lietuviszka literatū

ra”...

. “Tos visos uodegos ir žen

klai (ant raidžių ir po rai

dėmis — prof. K.) paimti nuo 

czeku atbaidė lietuvius nuo 

skatymo Lietuviszku rasztu”.

Prof. Kampininkas paste

bėjo, kad ir “Saulė” savo 

“raszliavoj” ne visai da “ap- 

siklynijus”. Tiesa, uodegų jos 

raidės neturi, alė “kopturų”

ti.

Laikas bėga,' kaip upės van 

duo, arba šilkasparniai debe-1 

sėliai padangėse. Ir mūsų vi

sų gyvenimas taip greitai slen 

ka pirmyn. Bet nuveikti kil

nūs darbai palike nemirtingi. į 
Mirusių atiminimui statomai 

įvairūs paminklai iš geležies,, 

akmens ar kitokios medžią-1 

gos. Bet, kitp viskas su laiku 

išnyksta, taip ir tie paminklai 

žus. Taigi, ar ne verčiau ga

minti nevystančios atminties 

paminklus iš kilnių labdarybės 

darbų.

Pats Išganytojas sakė: 

“Nerinkite sau turtų ant že-1 
mės, kur kandis ir rudis ga-'

11

vis da matosi pav. ž i. Kuogi,dina, arba vagis iškasa ir iš- 

šitos raidės mandresnės užjva83a- Rinkite-gi sau turtus 

kitas? Prof. Kampininkas pa- danguje, kur nei kandis, nei

taria “Saulei” ir tas “nu- 

klynyti” — “ lietuviszkos ras

zliavos” labui.

SVARIUS PRANEŠIMAS.
ŠVENČIAUSIOS JĖZAUS 

ŠIRDIES MEILĖS 
KONGREGACIJA.

Birželio 29 d., 1925 metais, 

tapo įsteigta Švenčiausios Jė

zaus Širdies Meilės Kongre

gacija.

Kiekvienas naujai užmany

tas dalykas tik pasišventimu 

palengva yra atsiekiamas. 

Kad ir geriausius sumanymus 

norint įgyvendinti, dažnai 

priseina eiti erškėčiuotais ke

liais. Nestygo jų ir mums, 

kaip naujai įsikūrusiai Kon

gregacijai, dedant pirmus pa

matus. Bet, Dievui padedant, 

Jo begalinei meilei globojant 

ir Juo pasitikint, žengėme 

pirmyn.

Nors prie tokio svarbaus 

siekinio, palyginant, neilgas 

laikotarpis prabėgo, bet Kon 

gregacijos stovis diena iš 

dienos gerėja ir jos šeimyna 

didinas. Ateinantį pavasarį 

turime vilties susilaukti ke

turių naujų kunigų, savo auk

lėtinių vienuolių, kurie bus 

įšventinti.

Visas Kongregacijos ir jos 

vadų rūpestis buvo — nuo pat 

įsikūrimo gerint Kongregaci

jos būvį ir gauti iš Rymo už

tvirtinimų. Štai, jau ir sušvy- 

to lauktoji diena, nes per Vi

sų šventę mūsų Kongregacija 

tapo užtvirtinta. Laiškas gau

tas iš Šv. Kongregacijos (Sa- 

erae Congregationis De Reli- 

giosis), kuri patvirtino mūs 

kongregacijų lapkričio pirmų 

dienų'.

Prie gavimo patvirtinimo 

daug prisidėjo a. a. Peorijos 

vyskupas Dunne, D. D., ir

Philadelpbijos Kardinolas. 

Tiesa, jį jau ir gavom,

džiaugiamės juo, bet vyskupo 

Dunne; D. D., jau nebeturim 

gyvųjų tarpe. Jo nuopelnai 

mūs Kongregacijai niekuomet 

nebus užmiršti. Visuomet mes 

savo geradėjų atsiminsim 

maldose.

r Vyskupas Dunne, D. D., nuo

rudis negadina ir kur vagis 

neiškasa ir neišvagia. Nes ka

me yra' 4avo turtas, ten yra 

ir tavo širdis”.

Kilnus darbas remti sveti

mas įstaigas ir labdarybės. 

Bet kur kas kilnesnis darbas 

remti savas, kurios auklėja

lentos jis jų rūpinos. Lyg ir 

nusijausdamas nebeilgų savo 

žemiškos kelionės galį, ke. Į mūsų dvasioj ir tautos vadus 

tnrioms dienoms prieš aplei-,«alvina kilniausius mūsų šir-

siant Sį pasaulį, rašo laiškų di«8 Sv- jausmus.

Tie, kurie aukojo ir aukos 

$500.00 ar daugiau, tų vardai 

bus aukso raidėmis įrašyti į

ir įssuum-ia visus prašymus į 
Rymų dėl gavimo Kongregaci

jai užtvirtinimo.

marmoro lentų, kuri bus įmu- 

Gavus užtvirtinimų, Kon- , . , , v7 . „ ,
... x • - ryta i koplyčios sienų. Be to,

gregacna paliko pilnateise. • „ .. . , T , . ,

r • i c _x . • ,uz,;ęeme.ius<,iii geradarius kiek-Jos pirmas tModafc vi4 a ir bus: . ,* , „
y ienų' dienų yra kalbama mal

dos, o kas mėnesio pirmų penk 

tadienį kiekvienas Kongregaci

auklėti visuomenės ir tautos 

vadus. Bet, kadangi pati Kon

gregacija neįstengia to at-
... x- j i i- x • t j°s kunigas jų intencija laiko

likti dėl sunkios matenales *
.... x * • ir- * sv- Misiąs,

padėties, tat siais keliais žo

džiais atsišaukiu į visų lietu

vių visuomenę, prašydamas 

paramos kilniems tikslams, 

kad galėtumėm siekti užbrėž- 

tųjį tikslų, nešdami naudos 

tautai ir Bažnyčiai.

Nuo pat pradžios Kongrega

cijos įsikūrimo randasi gana 

daug gabių jaunikaičių, turin

čių pašaukimų į vienuolynį gy 

venimų, bet labai gaila, kad 

dėl materiales padėties nega

lime jų priimti.

Tiesa, pradžia jau padaryta. 

Žemė nupirkta patogioj vietoj. 

Yra šeši akeriai žemės su na

mais, didelis sodas ir daržas, 

Bet gaila, kad Kongregacija 

neturi užtektinai lėšų, kad ga

lėtų auklėti, mokyti ir užlai

kyti įstojančius jaunuolius

Tegul toji Gailestingoji Šir

dis patraukia jūsų širdis prie 

savęs ir gausiomis malonėmis , 

jus apdovanoja.

Reikšdamas tat kuoširdin- 

giausios padėkos visiems au

kotojams, kaip kunigams, taip 

ir pasauliečiams, pasilieku dė 

kingas, vardan Švenčiausios 

Jėzaus Širdies Meilės Kon

gregacijos.

Vyresnysis Tėvas,

L. S. Brigmanas, C. C. J.
P. S. Visais Kongregacijos 

reikalais meldžiu kreiptis 

šiuo antrašu: Congregation of 

the Charity of tbe Sacred 

Heart of Jęsus, Harvey’s La

ke, Penna, Alderson, P. O.

— Gyvulys kengura 

Padėtis yra sunki, o reika- į nušokti 20 metrų.

TUBBY
/l BET » HMOVJ HOU)

fAVCH | CET OM MT GBMP.AL 
IMF0RMATIOM TĘST PAPER 
T»OAV-|0| PEO cbmt!

I GOT ALE THE ANSVIERS 
R.ICUT — 1 COPIfcO THCM 

OVTTA THE. ttOOK
Hl Ijtln n

gali

SF

iieįi iš K Y W Radio 
Stoties Dainininkai Dainuos

DRAUGO’ METINIAME
.1

KURIS BOS

Sekmadienyje,

26.
• ui, Ftr.zi

■iir’

3133 So. Halsted Str., Chicago

Programą išpildys: Garsusis Vargonininkų Vyrų Choras, L. Vy
čių - Dainos Choras, geriausi mūsų solistai-dainininkai, muzikai ir t. t.

Visus kviečia Jūsų
DIENRAŠTIS “DRAUGAS”

Perfect Perfeetion.
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BELGUOS KARALIŠKOJI ŠEIMYNA.

LIETUVIAI
CICERO, ILL. ~

AMERIKOJE

Radio Stotis CAŽ.
X Ciceros lietuviai 1929 m. 

ekmingai darbavosi.

X Draugijos nevien savo na

rius tinkamai aprūpino ligoje 

ir gimines, nariams įnirus, bet 

da po keletu šimtinių pelno 

padarė; draugijų iždai padi

dėjo.

X Ciceros katalikų jauni

mas labai pavyzdingai, gra

žiai savo organizacijose veikė 

ir veikia.

X L. V. 14 kuopa, alumnai 

; Dr-ja N. Pr. P. Šv. — tai va

dovaujančios Ciceroje jauni- 

,mo draugijos.

f X Visos draugijos: vyrų, 

į^moterų ir jaunimo priklauso 

jprie vienos bendros organiza

cijos — Katalikų Federaci-

. •' 1)1jos.
X Katalikų Federacijoje 

priklausydamos dr-jos praei

tų vasarų suruošė puikų ka

talikų Federacijos Kongresų, 

kuris savo pasėkimu ir tvar- 

; kingumu liks istoriniu.

X Lietuvių R. K. Šv. An

tano parapija puikiai gyvuo

ja.

bų. turėti virimo kursus kas 

šeštadienio vakarų parapijos 

virtuvėj.

X Jaunamečių Moterų Sų

jungos skyrius sparčiai auga.

DETROIT, MIGH.
Parapijos sus-mas.

Sausio 5 d.

DRAUGAS

reigas. Šįmet nors ir labai no- (tam, kad arčiau 
įėjo atsisakyti, bet klebono ir draugavus ir sėkmingai ra 

dė.i„s naujus metus, darbuoto 
parduos naudai ir kataliku

‘susirinkimo prašomas vėl pa

siliko.

Kai kurie parap. komitetai i gerovei, 

darbuojasi nuo pat parapijos 

įsteigimo. Tai didelis tų žmo

nių pasišventimas. M. Bendo

raitis, Pr. Kuculis, S. Klapa- 

tauskas, K. Samsonas, P. Ke- 

blaitis, K. Bielskas, P. Yar- 

į noktus, V. Čepliavičius, P.

Žiogas, K. Žvirgdis, P. Šim

kus, A. Borisas.

Naujai klebonijai statyti 

išrinkta komisija, kad sukel

tų kapitalų, sudarytų planus.

Išrinkti kun. I. Boreišis, K. 

Samsonas, S. Klapatauskas,

M. Bendoraitis ir Pr. Kucu

lis.

Kalbėta apie bažnyčios ma- 

liavojanių. Palikta komitetui 

tas reikalas pasvarstyti.

Puota.
Šv. Antano parapijos puota 

naujos klebonijos fondui bus 

sausio 26 d., Lietuvių svet.

Pradžia bus tikrai 6 vai. vak.

[Todėl, kas manote dalyvauti, 

prašomi būti laiku. Bus ir pro 

gramelis. Puota rengiama

Rengiasi prie vas. 16.
k V>{i« 102 kuopa, art. 

OlSausko pastangomis, jau 

pradėjo rengtis prie Tautinės 

šventes — vasario lti d. iįkiĮ. 

mių. _ Statys istorinę dramą 
“Aušros Sūnūs”. Choras išpil

dys kebas patriotines kanta- 

tas.

. S\o%oTft 1

«'"al na

SS-
75 meta

buvo metinis

šv. Antano parapijos susirin- • 

kimas. Raportų parap. komite 

tas kuoaiškiausia išdavė. Jur

gis Sakalauskas jau 12-tas me

las eina parap. iždininko pa-

Kuomet Vaikas 
Karščiuoja,
Piktas, Nesveikas

Dieglys, gesai, 15- 
pn t i nias, dažnaB vė
mimas, karščiavimas 
vaikuose ir kūdikiuo
se papi astai rodo, 
kad maistas vidurė- 
liuose yra surūgęs.

Kai tie ženklai pa
sirodo, tai duok vai
kui šaukštą Phillips

Milk, of Magnesia. Įdėk jo į pirmu
tinį •kilto maisto buteliukų, ryte. 
Paaugusiems vaikanu reikia duo
ti šaukštų Vandens stikle. Tas nu- 
raknins vaiką. — palengvins jo vi- 
durėlius. Į penkias minutas jis bus 
linksmas ir laimingas. Paliuosuos 

iri vidurius nuo' visokio suaugusio
X Lietuviai katalikai Cice- Inesuvirškinamo maisto Jis atidaro 

vidurius vaiko turintį uzkletejlmą, 
roję turi visas reikalingas sa-| slogas ir tt. Vaikai jį geria dėlto, 

. • • v 'kad jis skanus.
vo reikalams įstaigas: gražių Sužinok apie jo naudą motinoms 

ir vaikams. Išsirašyk indomią kny
gą "Useful Information”. Rašyk į 

tainę, klebonijų ir seserims The Phillips co., 117 Hudson st.,
nūs pasjųS^a py.

mūro bažnyčią, mokyklų, sve-

įr

I namukų.

X Šįmet ciceriečiai žada 

I pastatyti naujų, gražų, sese- 

; rims mokytojoms namą.

X Parapijos skola kasmet 

r tirpte tirpsta.

. X Praeitais 1929 m. klebo- 

I nas Skolos atmokėjo $10,- 

‘ 050.00.

X Per tris praeitus metus 

mūsų klebonas parapijos sko

lą sumažino vfrš $32,100.(X).

X Miestui special taksų 

peniai musų parapija užmokė

jo $2,310.89.

X Moterų Sųjungos vietinė 

I kuopa žada, be paprustų\lar-

New York, N. Y,
KAI.

Pirkdamas žiurėk, kad gautum 
TIKRĄ Phillips Milk of Magnesia. 
Daktarai ją prirašinėjo per 50 me
tą.

Milk of Magnesia buvo S. V. Re
gistruotas Vaizbos ženklas The Chas. 
H. Phillips Chemical Kompanijos ir 
jos plrmatuko Chas. H. Phillips nuo 
M7S.

-I ■ ............ ............ ..

Feen-amint
The Laxative

Mėgsta jį visi 

Skanus kramtimui 

mint, taip kaip gums.

Š. m. gegužes mėn. 31 d. 10 

vai. į “Ryto” administracijų 

užėjo, atvykusi pusisvečiuoti 

į Lietuvų ponia Agota Sabu- 

tienė, gyvenanti Amerikoje 

St. Louis, Ilk, ir užpreniunera- 

) “Rytų” visiems metams

RACINE, WISCONSIN
Rengia Lietuvos Vyčių 38 Kuopa iš Kenosha, Wis.
Teatrą ir Prakalbos ir Vėliaus Šokius

DEL WISCONSIN APSKRIČIO
ĮVYKS SAUSIO-JAN. 19 D., 1930

Pradžia 3:30 Vai. Po piet

Šv. Kazimiero Parapijoj Salėj Racine, Wis.
Teatras — “Moterims Neišsimeluosi” vra vienas 

iš puikiausių ir juokingiausių veikalų, kuris buvo loštas 

didžiosiose Amerikos Liet. kolonijose ir su didžiausiu 

pasisekimu. Vyrai, ar kada išsimelavot pasekmingai 

moterims? Jeigu ne. tai ateikite pasimokyti

EXTRA DEL MOTERŲ. Nei viena nepasilikite na

mie, nes pirmų kartų savo gyvenime gaunat progų iš

tirti kaip vyrai jumįį. išsimelnoja savo prekybos reika

luose. Gerbiami Lietuvei Wisconsino, Milwankės, She- 

boygvno, Racino ir Kenoshos! Nepraleiskite tosLrangios 

progos pamatyti šį teatrą ir išgirsti labai įdomias pra

kalbas. Bus iš Centro Vyčio Amerikos valdvbos ir ban 
dys sutverti kuopų Racine.

Wisconsino Apskričio Pirmininkas Pranas Hknln,.

LIETUVIŲ VALANDA
KAS NEDĖLDIENĮ

Iš Stoties
WCFL 970 Kilocykles

Nuo 1 iki 2 po pietų

Iš Stoties
WHFC 1420 Kilocykles

Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite 

Šiuos Programus Rengia

JOS. F. SUDRIK, he.
3417-21 So. Haleted Street

. Telefonas Boulevard 4705 . . .

Pavytdingas gydytojas.
dėjo savo profesijų, bet labai 

sėkmingai. Žmonės labai pa

sitenkinę patarnavimu. Dr. 

Siurbis yru praktikuojantis 

katalikas, kas sekmadienis 

įimtai jį Šv.'Antano bažny

čioje. Visiems patartina kreip 

tis į Dr. Siurbį, adresu: 493 

W. Grand Boulevard, kumpas 

Vernor IIighway W.

Diodas.

BROLIAI AMERIKIEČIAI!

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

-SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokį ncpa- 
tyrėlį. Tikra* specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
l»o pilno i5egza.mina.vlmo. Jus sutau
pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, surady mui" žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Seope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi- 

jrnas kraujo atidengs man .tusų lik- 
' ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią y žsisen ėjusią, įsi
gerėjusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

• Inėjimas Rūmas J 016
20 W. JACKSON BLVD.
. ■

Arti State Gatves
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po piet ų

Dditious

A food for pro-
tein; a food for
mineral salts;
for calcium and
phosphorus; all
the essential ele- *
mente for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFTOOCHEESE
KRAFT-PHEN1X 

CHEESE COMPANY

Kalsi ng th e Family- Wi!l you Įlįst Glancc at.Ma. nowl

net šešiems savo giminai

čiams. Bo abejo, tai buvo gra

žiausia dovana, kurių Ji ga

lėjo savo senai matytiems gi

minėms, nes “Rytas” eina 

kasdien ir kasdien skaityto

jas, jį paėmęs į rankas, dėkin

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

Trečiadienis, Sausio 15, 193(1 
...l____ i—-........

neužmirš “Rytų” ir suu už

siprenumeruoti, ar sumokėti, 

jei dar nesumokėta, už pra

ėjusį laiką.

Tuo Jūs pradžiuginsite sa

ve, kitus ir paremsite vienin

telį Lietuvos katalikų dien

raštį.

Prenumeratų galima siųsti 

pinigais ar čekiais adresu: 

“Ryto” administracija, Kau

nas, Duoneluičio g. 24. Litli- 

uania. Kaina metams: Lietu

voje — 50 litų, Amerikoje — 

100 litų, pusei metų — per 

pusę.

JOS. F. BUDRIK, Ine. 
Muzikos Krautuvė

Parduoda Radios, Pianus, Victrolas vi
sų gerųjų išdirbysčių. Suteikiame leng
vus išmokėjimus ir pilną garantiją.

Nauji lietuviški rekordai po 75c. vie
nas. Siunčiame Į kitus miestus. Perkan
ti mažiaus kaip 6 rekordus, prisiųskite 
ekstra 50c. už supakavimą.
20106 Ar žinai kaip gerai, polka 

Mano tėvelis, Valeas 
Petro Sarpaliaus ork.

Dainuoja J. Sarse vičius 
26107 Kraic Polka

Džiaugsmo valandos, Mazurka 
Petro Sarpaliaus Orkestrą 

26103 Petro vestuvės, Komiška Scena 
Atliko Juozaa 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 Vyra, Komiška scena 
Atliko Juozas Uktveris, Adelė Za
vistaitė ir kiti P. Sarpaliaus Ork. 

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

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

Obuolys
Burito,laS «u Ol'k. akomp. 

2609 i Gaspadinė Rozalija 
Jonas Pas Rožę

26098 Barborytė Nosi Trina, St. Pilka 
Alutis ir žemės Rojus 

16140F Linksma diena mums 
nušvito > »y 
Pulkim ant kelių 

Jonas Butėnas, Baritonas, su 
Vargonų Akompan.

16148 Senelio Polka 
Jaunas Senis 

A. Vanagaitis ir Akiras 
Pasikalbėjimas su Armo
nika

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

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

16041F Mes be Vilniaus Nenu
rimsim
Girtuoklio daina

1G133F žideli-Judrių Polka 
F. Stankūnas 

Kariška Polka
1G112F Magdės Polka

Medžiotojo Valeas
26022 Sveikas Jėzau Gimusia 

Linksmą Giesmę Mes už
trauksim (

Brooklyno Mišras Kvartetas
26023 Gul Šiandieną 

Atsiskubino Betliejun
Brooklyno Mišras Kvartetas

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

16141F Gul Šiandieną
Sveikas Jėzau Mažiau
sias 1

16146F Šalčiai ir Merginos 
Linksmas Amerikietis

16142F Paprieniekii Polka 
Prano Polka

16144F Mergyte Jaunoji 
Motušaitė Miela

16136F Piršlybos Amerikoj
Neišpildomas Prašymas

16137F Žalia Girdi
Lik sa Dievu Panitėba

16139F Oi, Skauda, Skauda 
Aš Žirgelį Balnosiu

16143F Petre Polka 
t Vestuvių

26070 Dzūkų Kraštas
Kudlis sn Kanklėmis

26087 Derimžėti, Nevesk Paries 
Sibiro Tremtinys

26073 Saulelė Raudona 
Aš Bijau Pasakyt

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

$92

Naujas grojiklis pianas, kai-

“........ •••• $195

Portable, panešamas fonogra

fas, vertės $15, tiktai

"ž.............$6.95
(tik vienas dėl kiekvieno kos- 

tumerio). Galima groti visus 

tuos naujus rekordus, kuriuos 

girdite per radio.
Ltetonlftkl Rmlk» Provniiuii per W. C. F. L. hfc-kvieną nrd.kttml mo 
1 Iki 2 p. pietų. Per »HR kas ketvertą, imm> 7 MU S vai. vafcan.« 

įklodami lėšonMs Jos. F. Budrlko korporacijos

JOS. F. BUDRIK, Ine.
5417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705
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ŠV. K. AKAD. «JU DARBUOTE KSEUUH1IL

OMB

A K. A. R. DR-JOS CENTRO 
SUS-MO NUTARI

MAI.

bta regulariai. Rengia “bun- Roselando rolės lydi.

co M

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

Rea Tel. Mldway 8912
l DR. R. C. CUPLER

I

Šv. K. A. R. draugijos Cen

tro priešmetinis sus-mas įvyko 

gruodu 15 d. 1929, 2 vai. po

Bazaro raportu išdavė p-nia 

Ona Reikauskienė, komisijos 

pirm. Bazaras pelno davė $1,- 

466.95.

Didžiai gerb. Motina Maria 

širdingai dėkojo visiems ba-pietų Vienuolynu.

Sus-mų atidarė pirm. Ant. zaran atsilankiusiems, rengu

siems aukojusiems ir jame 

dirbusiems. Ypatingai komisi

jai- ,
P-nia Nausėdienė, Centro 

•pirm. ir p-nia Reikauskienė 

Vice-pirm. ir gi reiškė padėkos 

ir džiaugėsi rėmėjų sutarti

na darbuote.

Visi skyriai gražiai pasi

darbavo bazare, bet ypatin

gais pasirodė: 2-ras skyr. iš 

Bridgeporto ir 4 skyr. iš Rose 

lando.

P-lė M. L. Gurinskaitė išda

vė gražų, detalų

Kam nors keistai atrodys, 

kad žiemos laiku Koselando 

rožės žydi.

Ištikrųjų, ir aš įrodysiu vaistas, T. A. D. tūkstančiai 

priežastį to lydėjimo. |žmonių vartoja, o milionai'

Šv. Kaz. Akademijos Re- dar nežino.

T. A. D. yra liuosuojantis, 

valantis ir taisantis vidurius

mėjų 4 skyriua kų tik jpo Cen

tro bazaro da nei nepasilsėjęs, ^aį kreįpkįtės po num 

vėl sumanė didelį darbų, bū

tent vietines seseles pasvei

kint su Šv. Kalėdomis. Suma

nyta ir greitai įvykdinta.

Ponia D. Vinekienė su 

Gronckiene perėjo per gera

širdžius kolek tuodamos. Iš

tikrųjų, čia yra daug gerašir

džių žmonių, kurie moka į- 

vertinti gerus sumanymus ir 

nepavargsta duodami, kaip 

p. Baužai, Bieliniai, Misunas. 

Plungis, Tiškas, Abromavičia, 

Gadeikis, Budginas. Šie biz-

raportų iš nierai niekuomet neatsisako, 

kiti ir labai gausiai duoda. 

Taipgi ir nebiznierių parapi

jinių yra daug labai geros

E. Nausėdienė, maldų sukalbę 

jo gerb. Motina Maria.

Skyrius atstovavo.
1 skyr. — N. Šedienė, S.:

Oejrgaitė, J. Čepulienė, A.

Kinčinienė, M. Kazenienė, A.

Rumšienė, A. Kazenaitė, V.

Galnaitė. ,

2 skyr. — A. E. Nausėdie

nė, M. L. Gurinskaitė, O. A- 

leliunienė, O. Sekleckienė, B.

Naugžemienė, M. Tamanaus- 

kienė, M. Malinauskienė, M.

Butkienė, K. Grigonienė.

3 skyr, — A. Andruškevičie-

nė, T. Griksienė. Labd. Sųj. Seimo. P-lė S. Jur-

4 skyr. — A. Genienė, K. gaitė dapildė.

gaujok i e nė, p. Čepulienienė, Moterų Sųj. Chicagos Aps 

p. Žukauskienė, p. Kiudulie- kričio raportų išdavė p-nia širdies, kurie duoda aukų. Jų 

nė, p. Čekanauskienė, p. Šid- B. Bitautienė. Apskr. rengia čia nevardinu, nes daug vie 

lauskaitė, J. Doleikaitė. “bunco” gruodu 29 d. įrengi- tos užimtų.

5 skyr. — U. Auškalnienė, mui kambario šv. Kryžiaus li

p. VaJuckienė. Igoninėje.

6 skyr. — S. Junokienė, B. Gerb. prof.-kun. J. Vaitke- kunigai pritaria ir patys pri

Lindžienė, B. Lindžiutė, M. vičius duoda paskaitas rėmė- įsideda, tat veikėjos neturi sun 

Rudokienė. joms ir visiems, Vienuolyno; kenybių. Taigi tas ir yra,

8 skyr. — M. Skrebienė. Į auditorium, pradedant nuo kad žiemų rožės žydi.

Antras dalykas, gera mu

ms ir veikti, kad mūsų gerb.

Jeigu arti nėra galima gnu-

5221 So. Halsted Street 

Chieago, Hl. 1 

Tel. Boulevard 6631

PRANEŠIMAS

OR. M. T. STRIKOL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 24-tas Street 

Telef. Canal 1712-0241 
Valandos: S Iki d p. p. Panedėllale 

tr Ketvcrgais vakare

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA ►
Ofiso Velse—k I iki 11. i IU I 

dienų, ir 9:29 Iki vakaro į

Ofiso TeL
Ot tr

KV 9997

Tei. Hemlock 2174

DR. J. P. POŠKA

9 skyr. — O. Reikauskienė, Naujų Metų kas ketvirtadie- 

K. Andrulaitienė, T. Gricailė. nis.

10 skyr. — J. Bitinienė, D.| Naujų narių vajus pratęsta 

Gasparkienė.

Moterų Sųj. Chi. Apskr. — Įjatis rezultatai

B. Bitautienė. Gerb. pirm.

* Nutarimai perskaityti ir ne ragino skyrius rengtis prie 

priimti. | vajaus

Skyrių pranešimai:

Rezidencijos: Van Buren 6868

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.
j Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
i Namų Ofisas 2413 Franklin Blvd.
I Vai.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.

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

I1U «. HALSTED STREBT 
Antras ofisas lr Resldaacija 

4504 S. ARTESIAN ATE.

OIL J. 1 KOWARSK1S
rytųts: auo 7-9 

vak. Antro Ot Vai.: Nuo 9-9 pe 
plot: Utarn. lr SuVat Nuo 1-9 vak. 
•ventadlonlals parai sutarimą. i ♦

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS CfcnaI 8764 
Ofisas 2403 W. 63 Street

Republie 8444

Ofise Tel. Canal 2118
Namų TeL Lafayette 0099

1 DR. A. L. YDŠKA

Kertė So. Weetorn Avenue 
Tol. Prospęct 1829 

Rezidencija 2269 Bo. Leavttt St 
Tol. Canal 8994

Valandos: 2-4 po pietų tr 7-9 v. v. 
Nedelioj pasai susitarimų

OFISAS
1900 S. HALSTED STREET

| NAMAI
4193 ARCHER AVĖ.

Valandos: prieS pietus pagal sutarti

Ofiso Tel. Vlctory <899 
Besldencljoa TsL Drezel 9191

DR. A. A. RŪTHOTDTTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrų ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belakto-Rakščio aptie
kos) po nr. 2422 West Morųuctte Rd.
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
Proepect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v.
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo ■■ . ■ ------— —■
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros- Į TeL Hsmloek 9161 
pect 1930. Nedėtomis tik pagal su
tartį. I

Šimtinę sudarę visi susėjo 

į parap. svetainę, gruodžio 22 

d. vakare, kauliukus pametė 

iki seimui. Seime pasirodys va ir pakvietė vietines sesutes.

Gerb. kleb. pasakė prakalbėlę, 

A. Nausėdie- įvertindamas sesučių darbų ir 

pagirdamas rėmėjų darbštu-

mų, taipgi ir geraširdžių mūsų

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTŪN
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 

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

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2436 Weot <9 Street
Vai.: 2—12 ryto. 1—4 p. p. 9—9 

v, v. Nedėlioj susitarus.

Rusas Gydytojas lr Chirurgas
Specialistes Moteriškų, Vyriškų
Valkų Ir vtsg chroniškų ligų

Ofisas 8199 So. Haleted SL Cbicago 
arti lįst Street

VALANDOS: 1—8 po piet, 
7-8 vak. Nedėliomis ir šventadieniais 
19-12.

OR. A. RAČKUS
OTDTTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBBTETRIKAB

Gydo stalgias lr chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų lr valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kssdlenų nuo 

Statų Ud 8 vai. vakaro.
Nedėliomis lr seredomis tik 

Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAT

2130 WEST 22nd STREET 

CHICAGO

Tet Lafayette 9799

DR. A. J. JAVOIŠ

Filmų reikale kalbėjo p. A. j kolonijoj, kurie visados ir* vi-

* » . « • ‘ 1 '
Town of Lake — turėjo va-1 Nausėdienė ir O. Aleliunienė.1 sur prisideda su aukomis.

ADVOKATAI

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

Tel. Kenwood 5107 

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 

nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 

šventadienio ir ketvirtadienio

OFISAI:
1446 S. 49 CL >924 Waahlngton 
19-12, 2-4, 7-9 19-2, 4-9. Blvd.
Tel. Cicero 492 Tel. Kedtie 1484-9991 vai.: 2 iki B po pietų, T Uč 1 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartįDR. S. A. DŪWIAT

Gydytojas Ir Chirurgas

REZIDENCIJA 
4729 W. 19 PI. 
Tel. Cicero 2828

Nedėliomis

Phone Armltagc 2822

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La SaUe St., Boom 1701 
Tel. Randolph 0231-0332 VaL 9-9 

Vakarais
9241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562
7-9 rai. vek. apart Panedėlio lr 

Pėtnyčios
- - J

JOHN B. BORDEN
Sesutės nustebo įėjusios į

svetainėn. Nežinojo kam ii

delko jas kviečia. Kai gerb. I

klebonas įteikė 100 dol., seselės' ®,m- 2117
Tetephoee Randolpb #717

(Jobu Bagdzinnas Borden)

ADVOKATAS

OPTEMITBISTAI

Tel. Vlctory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

I. W. F. KALISZ
1145 MILVVAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 iki 2 ir 4 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6222 
i Rezidencija: 6640 So. Maplevvood

Avenue TeJ. Republie 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v, 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 S. Halsted Street

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

TeL Lafayette 6820

Ofiso lr Ras. Tai. Boulevard 1918

DR. A. J. BERTASH
8484 80. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 IU '8 po 
pietų lr 9 iki 8 vai. vakara 

Rea 1291 R WALLACE STREBT

DENTISTAI

Tel. Canal 0257 Res. Prospęct 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1831 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 9490 So. Artesian Avė. 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 

*6 Iki 8:30 vakare

karų. Uždirbo $80.00, kurių Ypatingai p-nia Nausėdienė 

pusę atvežė Vienuolynan, o pareiškė, kad Lietuva p. J.

S$40.00 atmokėjo turėtų sky- Miliaus paveiksluose įdomiai 

riuje skolų. Mėnesinių duok- • r interesingai nufilmuota, 

lių $16.40. Atvežė narių ant- P-lė Gurinskaitė kvietė į labai džiaugės ir nuoširdžiai

rašus. Užsimokėjusių narių savo skyr. “bunco” (18 d? dėkojo visiems, žadėdamos nie 

turi 106. Prie gerb. kleb., kun. gruodžio). [kuomet nepamiršti savo mal

A. Skrypko, sidabrinio ban- Valdyba. dose.

kieto prisideda su $25.00 do- Visa VaWyba (darinkta k J Mažutė,
vana. Tani tikslui rengia hį(>s) vienbalsiai užgirta ir 

“bunco”. Valdyba ta pati, tikiišrinkta aklamacijos būdu, bu 

rašt. nauja. tent: kapelionas — gerb. kun.
Bridgeport — sus-mai įvyk- Dr K Matulaitis, pirm. — 

sta. (mvo 6 naujas narės. Ren- H. Į] Nausėdienė, 1 vice-pinn, 

ffia “bunco” Nanin nariu Tiri v* -i_______, •___ » xr •

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 
lensie: 8 IU 9 ryte Tek Repab. 9900

=

DR. VA1TUSH, 0. D.

8. L. R. K. A. 100 KP. FI
NANSINE ATSKAITA.

gia “bunco”. Naujų narių pril 0 Reįkauskienė, n vice 

sirašė 69. Ponia Tamanauskie- pinn _ M šedienė, I rašt.- 

nė viena prirašė 40. Atvežė y A. Galnaitė, II rašt. — m. 

narių antrašus. 137 užsimokė-h Gurinskaitė, ižd. viena iš 

ję. Valdyba ta pati, tik rašt. Jgerb. Seserų, iždo glob.: J 

naujas. . 1 Čepulienė, S. Jurgaitė, koresp

North Side — turėjo “bun- O. Aleliunienė, S. Jurgaitė, K. 

■^o”. Uždirbo $24.27. ’ Lindžiutė.

Roseland — sus-mai įvyks- Pareikšta džiaugsmo, kad 
ta ir skaitlingi. Rengia vaka- p-nia Ant. Nausėdienė pasili 

rų vietinių seserų naudai. ko įr toliau Centrui pirmi

18th Street — turėjo vaka-1 ninkauti.

rų. Uždirbo $51.50. Del narių

antrašų susižinoti su p-le B.. . „ . ,

. , .v i-rpne “Arbatėlės
Ambromaite pasi žadė jo p-le

M. L. Gurinskaitė. Sus-mų' uždarė pirm. A. E.

T, . , . Nausėdienė, Malda sukalbėjo
Brighton Park — sus-mai 
... . .... . -r, , - gerb. Motina Maria,

įvyksta ir skaitlingi. Rengiasi10 

prie “bunco”. Turi vajaus ko 

misijų. Pasirinko dienų — ko

vo 4. Turės prie bažnyčios rin

kliavų. Mėnesinių duoklių —

$6.20. Kalėdų dovanų seselėms 

$10.00. Labd. Sųj. Seimui au 

kojo $5.00

West Side. — Nuo gruodžio 

23 d., 1928, iki gruodžio 15 

tl, 1929, pinigų išsiųsta į cen

trų $663.97. Minėtu laiku sir

go 3 nariai ir jiems išmokė

ta pašelpos $217.50.

V. Petrauskas.

— Ilgiausias Europos tiltas 

yra Anglijoje per upę Tirth 

of Torth, turintis 2,470 met

rų ilgio.

Gerb. Motina Maria kvietė

Ant. E. Nausėdienė, pirm., 
Vera Galnaitė, rašt.

SUSILAUKĖ SUNAUS.

Marąuette Park. — Morta

KAIP PATAISYTI SUKIE
TĖJIMU IR

NEVIRŠKINIMĄ?
SukkOjiniM ir nevlrškinimaa yra 

tai “du Amerikos piktai.“ Jų nepa
taisysi pil? mis ar tebletais, kurie 
paprastai uždega vidurius lr palieka 
pairusiame stovyje. Sukletčjlmas lr 
nevirškinimas turėtų būt pataisomas 
Sviežlamis daržovėmis ir

TRINE&IO KAKČIU VYKU
kurio sudėtinės dalys priguli taipgi 

' prie augmenijos. Trinerio Kartus
Gudienė, 6948 8. Talman, SU- I Vynu, padarytas iš kaakaros lr kilų

■ _ , aicdikallų žolių, liuosuojančlo scl/klo
Marųuette Manor' — sus-pdauke sunaus. Dabar randa- jr Kaitfomijas raudonojo vyno. •vėl

inąs neįvykto. U Sv. Kryžiaus ligoninėje. Pri Ju’ų vl4uriu’’ *«"'

Cicero, III. — sus-mai įvyks žiuri žinomas gydytojas dr.

ta. Skyrius gražiai darbuojasi. jSt Biežis. Motina stiprėja, avc.. chigago. iii 

Kitam sus-mui turės didesnį nors prie gimdymo buvo rei- 

•^raportų. kalinga daryti operacija.

West Side — sus-mai įvyk- &ap- ..

tWą Ir aulvarko visų sistema VI- 
sOhc aptiekoar. Seni poliai nuo 
Jas. TrtncT Ca.. 1383 So. Ashland

nemokamas sempeuo
KUPONAS Dept. 13

Vardas .................................................
Gatve ....................... Miestas..,,....

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W«t 22nd Street
Arti Ltavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 rytoriki 8:00 va

kare. Seredjuiis ir Pėtnyeio- 

mis nuo 9 iia 6.

Office Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEUS
LIETUVIS DENTISTAS

4449 So. Ashland Avenaa 
Ant Zaleskio Aptiekos

DR. CHARLES SE6AL
Parkdta aava oflaų pa numeriu

4729 S. Ashland Avė.
8PBC3JALISTAS

Dilavų, Motorų Ir Vyrų Ligų
▼9Lt

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius)

ADVOKATAS
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2890
RESIDENCIJA: 

6515 So. Itockivell Street 
Telef. RepubHc 9723

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karštį. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractua 
Atitaisau trumpų regystę lr tolimų 
regyste.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams

Valandos nuo 19 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nua 10 ryto iki 
11 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Boulevard 7589

Tol. Canal 9222

DR. G. I. BLOZIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampu Leavltt St.)

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

O 19—19 MO 1—4 
7—9:99 vakara

19 IU 18 
MDWAE 9989

Tai.

i
1491

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Milvvaukee Avenue
Utarninke, Ketverge, SubatoJ 
Nuo 10 ryto iki 9:30 vakare

Cicero j 4847 W. 14th Street
Panedėly, Scredoj, PėtnyčloJ 
Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampas Michigan Ava. 

Tel. Pullman 6960 lr 6377

Mieato Ofise Pagal 8utart|:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 ir 936 
Tel. Franklin 4177

25 MEiy PATYRIMO
Pritaikyme akinių del visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. TeL Lafayette 4365

Telephone Central 6924

F. W, GHERNAUCKAS
ADVOKATAS

194 North LaSalie Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:99 iki 9 vai. vak.
»cal Office; 1900 8o. Union Ava 

Tel. Roosevelt 4719 
▼•L nuo 4 iki 9 vai. vak.

Ekspertas tyrimo aklų Ir prltalkn 
akinių

1801 South Aahland Avew
Platt Bldg.. kamp. 18 IL I auUtae 

PMtebėklt mano Iškabaa 
Valandos nno 9:99 ryto Iki 8:89 vn- 
fera Hredomls nw 9:89 Iki 19 V. 

ryta Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.
PhOM danai 9199

Bonlsvard 7689
Ri Hemlock 7891

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

<712 So. Aihland Avenue
VaL: Nuo 9 ryto Iki 9 vakare

BR. V. A. ŠIMKUS .
I Gydytojas, Chlrurgaa lr Akušeris

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

7—9 vakare

DR.HERZMAN
Ii RUSIJOS

(torai lietuviams žinomas per 99 
metus kaipo patyręs gydytejea akė* 
rurgas lr akušeria

Gydo staigias lr chroniškas II- 
gaevyrų, moterų ir valkų pagal nau- 
jMelus metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prletalsua

Ofiaae ir Laboratorija
Netoli Mergas Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 19 pietų 1> 
nno 4 iki 7:99 vai. vakara 
Tel. ofiso Canal 9119 Rea Bo. eitatt 
>998. arba Randolph 8899.

Pkons Cicero 791

DR. HELEN M. WISNDW
LIETUVE DEETISTe 

X-Bay
8137 8. CICERO. AV. CICERO. ILL. 
Valandos: 9-11 A M. 8-1. 7-9 P. M. 

Trsčladlena pagal sutarimą

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgai

<631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yarda 0994

Realdendjos TeL Plane 9899

VALANDOS:
Nuo 19 tkl 19 dienų,
Noe 9 IU 9 pe pietų.
Nuo 7 iki 9 vakara 
Nedėl. nuo 10 iki 19 dienų.
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X Sunkiai susirgo Marijo

na Rudienė (2352 S. Oakley 

avė.), kurių Aušros Vartų kle

11 f——
X Sausio 12 d. įvyko šv. ( 

Kaz. Akad. Rem. susirinki- J 

mas. Rengiasi prie Šv. Kazi-

Uetuvla Graborius 
Patarnauja laidotu

vėse kuoplglauala. Rei 
kale meldžiu atsišauk- 
tl, o mano darbu busi
te užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 

Arba 251S
2314 W. 23rd Place 

Chicago, 111.

VARGONININKAI MUSŲ 
DIENRAŠČIO KON* 

GERTE.

Simpatiškas — 

Mandagus —

Geresnis ir Piges

nis už kitų patar

navimas.

Kaip žinoma, mūsų, muzikai 

— vargonininkai Chieagoje ir 

apylinkėse yra gerai susior

ganizavę. Jie turi sudarę ge

riausių lietuvių vyrų chorų A- 

merikoje. Be to, kas nežino, 

kad vargonininkai labai svar 

bų vaidmenį mūsų visuome 

nės gyvenime vaidina.

Vytauto jubiliejuje
Vargonininkai

rinkime svarstė ir Vytauto 

.500 metų jubiliejaus klausimų. 

Nutarta te jubiliejaus progą 
organizuoti dainų, šventę,
Praktiškai šį klausimų vyk

dant, sutarta dėtis prie kuria

mojo Vytauto jubiliejui minė

ti komiteto. Tasai komitetas 

bus sukurtas Lietuvių vakari

nių valstybių konferencijoj,

i
kuri įvyks vasario 23 d., Die

vo Apveizdos par. salėj. Šioj

šiame susi-

tmnas pereitame šeštadienyje miero dienos ir savo organi 

aplankė su šv.' Sakramentais, žarijos vajaus. Rengs progra- 

Ligonė priklauso prie tretinin- mų.
kų Aušros Vartų.

X Meilės amoriūkas West

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAG KABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yarda 1741 Ii 1742
’ SKYRIUS 

4447 So. Fairfleld Avenue
SKYRIUS

1410 8o. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero f794 

8K YRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 8201

J. F. RADŽIUS

konferencijoj vargonininkai 

turės savo reprezentacijų.

nininkai laika- aavo mėnesinį D“™1* šventės Programai su 

susirinkimu Beethoveno kon- dar’,ti trinkta' komisija iŠ

servatorijoj. Susirinkime da- koInP- A- Pociaus’ V- Daak' 

Ivvavo: komp. A. Pocius, V.,Sos ir A' Mondeikos. Ši komi- 

DaukSa, J. Kudirka, J. Bra- <«» gyvaus ir viršminėtoj

Praeitų pirmadienį vargo-

konferencijoj.

Vargonininkų Sųjungos ap-

PRANEŠIMAI. .
Lietuvos Vyčių Building & 

Loan Ass^n “Spulkos” direk-

t
toriu susirinkime, sausio 9 

d., nutarta, kad antradieniu va 

karai butų paskirti priėmimui 

mokesčių (ant knygučių) ir 

bus galima pranešti kas link 

išmokėjimo ir kitų dalykų. 

Bet išmokėjimai ir kiti daly

kai bus atliekami -pėtnyčiomis 

vakarais nuo 7 iki 8 vai. ofise 

3255 S. Halsted St.

, Raštininkas.

mas bus ketvirtadieny, 16 d. 

sausio, Humboldt Maccabee 

svetainėj, 1621 N. Califomin 

«ve., 7:30 v. v. Narius meldžiu 

dalyvauti, nes daug randas 

svarbių reikalų.

A. Walskis, rašt.
ŽINIOS IŠ SV. JUOZAPO 

DR-JOS. West Side. — Marijona Ru

dienė, gyv. 2352 So. Oakley 

avė. susirgo. Tikisi, kad kai- 

minkos r pažįstamos ja ap

lankys.

Siekėjo nušilęs medžioja širde

les. Ant Oakley Avė. iš pp. 

Gasparkų namų persimetė į 

kitų kaimyniškų nam’ų ir, gir

dėt, sėkmingai darbuojasi, o 

ant Kroli stryto jau padarė 

kas reikia, štai, pereitų šeš

tadienį Stevens viešbuty įvy

ko sužieduotuvių “luncheon” 

p-lės S. Bagdonaitei su wesb- 

sidiečiu p. Kaupu. “Lun

cheon” surupšė p-lės: A. Šiau- 

liutė, V. Petrauskaitė, M. Juo- 

zaičiutė, P. Ęolec, K. Šlioge- 

riepė, S. Matužaitė, O. Bag

donaitė (laimingosios sesuo) 

ir D. Beluzaitė. Sužeiduotinei 

rengėjos įteikė puikias dova

nas.

Taigi West Side, kaip ma

tome, vyksta didelių “pervers- 

mių.

North Side. — Sausio 5 d.

ŠV. Juozapo Globėjo draugijos 

įvyko metinis susirinkimas, 

parapijos svetainėj. Susirin

kimas buvo skaitlingas. Pers

kaityta nutarimai, kurie vien 

balsiai priimti, taip-gi ir ra

portas metinio draugijos kny

gų patikrinimo, is kurio pasi- Klubo priesmetinis sųsirinki- 

rodė, jog draugija yra stipri 

turtu, gali visas North Side 

draugijas bitinti. Naujai val

dybai užėmus vietas, pirm. 

prisaikdintas, kad tikrai ir 

teisingai draugijos labui dar

buosis. Valdybon šįmet įėjo 

darbštūs nariai: pirm. — J.

Ramoška, vice-pirm. — Pr.

Vaškunas, protokolo rašt. —

V. Rėkus, ižd. — P. Sriubas, Helen Foster.

Hnmboldt Park Lietuviu P.

=B=

“RYTĄ” TRAUKIA TIESON

Valstybės Gynėjas patraukė 

teisino atsakomybėn “Rytą”* 

už jo straipsnį “J’aecuse,” 

tilpusi gruodžio 21 d. num.

MILDA
TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

UTARNINKE, ir SEREDOJ 
Sausio 14, 15 

“PAINTED FACES”
Dalyvauja Joe E. Brown

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

ŪTARN., 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, rtiuzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

zaitis, B. Janušauskas, A.

Mondeika, B. Kulys, V. Medo- 

nis, A. Glemža iš Indiana llar skrities valdybą sudaro: V 

bor, J. Balsis.

Pakvietimas.
J šį susirinkimų atsilankė 

L- Šimutis, “Draugo” redak

torius. Gavęs žodį, vargoninin 
kus pakvietė dalyvauti “Drau 
go” metiniame koncerte, ku-

. PIGIAUSIAS LIKT. GRABORIUS.
CHICAGOJE

laidotuvėse pa
tarnauju geriausi* .
ir pigiau negu kiti ris bus sekmadienyje, gausio

2i’1pritea<\£bų “is- 26 dienų, Lietuvių Auditorijoj

dirbystėa. į Vargonininkai pakvietimų ma-

eis West įs Bt. loniai priėmė ir sutiko išpildy 

Tel. Canal 8174 . , .
įkyrius: 8288 ti programo dalį.

80. Halsted Street r?- j * »• i i
Kadangi sis choras yra la-

Daukša pirmininkas, J. Bra

zaitis sekretorius, A. Mondei

ka iždininkas ir komp. ?u. 

Pocius direktorius ir choro di

rigentas.

Rap.

M

WEST SIDE ŽINIOS!

fin. rašt. — A. Šakys, kontr. 

rašt. — V. Mačiukonis, iždo 

glob. — M. Grigas ir D. Rė- 

Towp of Lake. — Sausio 12 kus, tvarkdariai — J. Riška ir

d. įvyko Nek. Pras. P. Š. mer- į M. Sriubas, prie vėliavos — 

gaięįų sojalicijos susirinki- A. Rugienis, V. Kavaliauskas

RADIO žžž.
NAUJAUSIO IŠRADIMO 

VITAPHONE
Kalbantieji Paveikslai 

Graži Muzika

Tel. Victory 4(88

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavime* 
uraomet sąžiningas lt 
įebrangus, nes netari 
ne lSlaldų užlaikymu 
įkyria.

Nauja, graži ka 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gu, draugišku 
patarnavimą
Patam avtmar 

visose Chlca 
gos dalyse l» 
priemiesčuėat 
Grabai pigia-
net už $25 

OFISAS
(288 South 

Halsted St
Victory 4088-

89

4424 Bo. Rockvrel, Bt.

Vlr ginta 12 te

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

J. Luleviėius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTO JAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto tr miestelių 
dalyse. Modernll- 
ka koplyčia veltui.
8108 S. Halated 
St. Chicago. IU.

Tel. Victory UIS

Pereitame pirmadienyje, 13 mag p^rųSė: M. paugaitė, ir M. Stankevičius, teisėju — 

d. sausio Aušros Vartų para- jj Kraučiųnaitė, O. Kleinaitė B Kizelevičius, rašt. — P. 

pijos komitetai padarė perei- Tekšei skaitė. Nutarė rengti Plečkaitis, korespondentu — 

tųjų metų darbuotės apžvalgų ^Valentine perty” par. salė- A. J. J.

ii rado jos puikų medžiaginį jr paaukojo $25. Į Nutarta šįmet pikniko ne-1

stovį. Pajamų turėta 1929 m. Ljur<jft įrengimo šv. Kryžiaus rengti, bet vietoj to, sumokė- 

viso $17,447.36 ii jomis paden- fondui. iti po 50c, į draugijos iždų. Me

gus visas kasmetines papras-■ įvyko susi- tini vakarų nutarta rengti

taisias išlaidas dar atmokėta rinįjjpiag ir ųtgaivinta Apaš- rudeny. Bet kokiu būdu, pa- 

nepaprastų išlaidų: a) seserų jajygjgs Mąį£os< draugija. Na- likta toliau apsvarstyti, 

namo išpentinimo $442.93; į susirašė ,yirš trisdešimts. Daryta pranešimai iš Kat.

graborius IR laidotuvių i bablnyeios boilerio perdir- Kitag Atpaįtalystės Maldos dr- Federacijos 23 sk. Pasirodo, bai puikus dei papuošimo. Tik *2.šb
vedėjas Kimo __  4431 32 Woatprn 1 r a 7 ----------

nemeiu įQS susirinkimas bus vas. skyrius šaųpįąi darbuojas. I Taipgi užlaikoma naujausio, ma- 
gatvės praplatinimo / mokės- 9 d ^žnytinės drau- Iš Labdarių '6 kuopos taip- . ’is.SS
čių $368.2o, d) parapijos na- gjjOS4 guli priklausyti vyrai— gi buvo pranešimas. Labda-į —;—-

mų penkiems metams apdran- ,moteryS, senį- ir Jauni. j riai ir-gi dirbo iš vien. Pra- ' nomT^ccJ skaitai3 visokių* sizų tik-
dimo $300.00, e) Arkivysku-| x Pabaig0(jQ Šio mėnesio bus nešta, kad labdariai rengia tai .................... M

reikalams — r> a t „a Ateikite arba Telefonuoklte Lafa-

bai gerai susidainavęs, dėl to 

“Draugo” koncerto jis būs 

tikru papuošalu.

I. J- Z O L P
rs IR Lš
VEDĖJAS

1600 West 46th Street

Porce'.inls laikrodis kuris užtrauk
tas eina 8 dienos. Guarantuotas. La-

{VAIRŪS KONTRAKTORIA1

J. S. RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

* Hardware Oo., dabar perėmė visą 
hlsnl J savo rankas Ir duos visose Uo 
blsnlo lakose pirmos klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Palnters 4k Decorators
J. S. Ramandonlą savininka*
3147 So. Halsted Street '

TeL Victory 78(1
Kampaa 46tn Ir Paulina Sta 

Tel. Blvd. 52 08
Nuliudlrao valandoj. kreipkitės 

prie manęs. patarnausiu Mm patu
kai. mandagiai, gerai Ir pigiau pijos statybos, 
negu kitur Koplyčia dėl Šermenų 
dykai

BUTKUS
CNDEKTAKING CO.
P. B. Hadley Ue.

Koplyčia Dykai
FIO West 18th Street

Canal 81(1

EZ E R S KI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

JUOZAPAS
RUDINSKAS

mirė Rausto 12, 1930 m., 12:30 
vai. dieną, 1 metų ir 6 dienų 
amžiaus. A. a. Juozapas gimė 
Chicago, 111.

Paliko dideliame nuliudlme 
motiną Oną. tėvą Antaną, 1 
broliuką Albiną, tetas, dėdės, 
pusbrolius, pusseseres tr gimi
ne*

Kūnas pašarvotas 1021 So. 
Sacramento blvd. Laidotuvės 
Įvyks seredoj, sausio 15. Iš na
mų 8:30 vai. bus atlydėtas J 
Ulsvo Apveizdos par. bažnyčią, 
kurioj ]vyks gedulingos pamal
dos ui velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas J Sv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vlaus 
gimines, draugus tr pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuiluidę: "
Tėvai, Broliukas Ir Giminė*. 

Laidotuvėms patarnauja grab. 
I. J. Zolp, Boulevard 5203

M. ZIZAS
jau įrengtas gražus P. 6. Liur- vakarų ir kvietė draugijų at- $500.00, f, parapijos skolos. įas Kryžiaus bažnySioj. silankyti. — «”•

$3,000.00 ir t. t. Kad para- yaH d. bus jo pašventini- Išduotas raportas iš M. K. 

pi jonai greičiau gautų progos mag (Rėmėjų 2 skyriaus, iš ko pa-

pasulžiaugti savo parapijos ! 'sirodė, kad skyrius taipgi šau

<rpru materialiu stnv’in nu X J. Letukaite išteka UZ La . . ’ , . J .geru materialiu stoviu, nu-1 mai darbuojas ir vajus, kurį
tarta ateinančiame sekmadie- dlsIovo Norvaiša. Moterystes

buvo surengę M. Kolegijos

i i v ... ... Z k "C•’vienT iš Town of Lake naudai, labai pavyko. Prane-

valandų saukti metnų parapi-. x Viena 18 lawn 01 £;nia; i;Va ^OT,Rai,;Q; ^5^$;

nyje, 19 d. sansio po pietų 2 Sakramentas ims tas. 1 d'.
- - “ - - X Viena iš Town of L—

't .vX- . . u f Simai liko vienbalsiai priimti,jos mitingų. darbščių moterų, poni M. Su-

Reikia pažymėti, kad pir- 4eil<wnė dar tebeserga. Po' Pirm. J. Ramoška nžimda- 

masis Westsidės lietuvių para- sunki<>s prisimetė mas vietų pareiškė, jog jis no

rį, kad susirinkimai būtų 

X Sausio 19 d. Šv. Kaz. trumpi be ilgų diskusijų ir

pijos oficialis įkūrimo susi- *r sunki liga 

rinkimas pirm 24 metų buvo 

taiposgi 19 sausio d. 1906 m.

Rap.

Ak. Rem. rengia “Bnnco par- 

ty”, par.ty”, par. salėje.

J. DERINGIS
4414 So. Rockwell St.

Del geriausios rųšles 
tr patarnavimo, šaukit

GREEN VAtl/EY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši. 
alų, sviesto Ir sūrių,

Wm. J. Kareiva
T Savininka*

4644 So. Paulina St.
TeL Boulevard 1889

Namų Statymo Kontraktorius 
Statau įvairiausius namus prieinama 

kaina.
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 5526

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

M0RT6EČIAI-PASK0L0S

+A. I A.
JUOZAPAS
JONAITIS

Mirė sauaio 14 d., 1930 m. 7:40 
vat. ryte 46 metų amžiaus. Ki
lo IS Raaeinlų apskričio. Ir pa
rapijos. Serbentų t kaimo.

Paliko dideliame nuliudlme 
seserį Barborą Vaitkienę ir bro 
1} Antaną Jonaitį, ėvogerį Vai
tkų ir pusseserę Zosią Lapin
skienę, Lietuvoj 2 seserį Mari
joną Mačiulienę Ir Kotrlną Ju
škienę ir gifn i nes.

Kūnas pašarvotas I. J. Zolp 
koplyčioj, 1<4( W. 4( Bt. Lai
dotuvės įvyks pėtnyčioj sausio 
17 d.. Iš koplyčios 8 vai. bus 
atlydėtas 1 Sv. Kryžiaus baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kupinės. Nuoširdžiai 
kviečiame visus gimine* d rau
gu s-ges tr pažystamus-mas da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius I. J. Zolp. Telefonas 
Boulevard (208.

A + A.

ANTANAS
MIKALAITIS

Mirė sausio 14 d., 1930 m. (:30 
vai. ryte 47 metų amžiau* Ki
lo iš Vilkaviškio apskričio, Ba
rtininkų parap., šulų kaimo. A- 
merlkoje išgyveno 22 metu.

Paliko dideliame nultudlįne 
moterį Anastaziją po tėvais 
Stravinskaitė. dukterį Heleną, 
sūnų Juozapą, 2 broliu Joną ir 
Vincentą ir gimines, o Lietu
voj 2 seserį Oną Ir Marijoną.

Kūnas pašarvotas 9202 Bo. 
Groonarood avė. Burnsld* Lai
dotuvės įvyks pėtnyčioj sausio 
17 d., iš namų 8 vai. bus atly
dėtas į Visų šventų par, baž
nyčią, kurtoj įvyks gedulingos 
pamaldos ujį velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kaslmtero kapines. Nuoširdžiai 
kviečiame visus gimines, drau- 
gus-ges ir pažystamus-mas da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Vaikai,Bro 
11*1 Ir Giminė*.

Ln.ido$ųvėma patarnauja gra
borius Budrikis. Yards 1741.■HMM—

kad nariai nesivėluotų į su

sirinkimus ateiti. Kaip tik po 

sumos, tuojau eiti į svetainę 1 

ir tokiu būdu sus-mas bus ank 

sčiau baigtas.

Šv. Juozapo Globėjo draugi

jos susirinkimai laikomi kas 

pirmų sekrtiadienį kiekvieno 

mėnesio, tuojau po sumos, pa

rapijos svetainėje. Kviečiami 

visi prisirašyti prie paminėtos 

draugijos.

A. J. J. Koresp.

TAKOS.
Norintieji žinoti, kiek kai

nuos jūsų namo ar loto Tąsos 

už 1928 metų kreipkitės pas

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

PAIE6TCAŪ 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.

PARSTDUODA Peter’s ice- 

cream parlor, 4 kambariai pa

gyvenimui užpakalyje. Biznis 

gerai išdirbtas.

1409 So. 49 Avė. Cicero, IU.

MAROUEnE JEWEUY 
& RADIO

Savininkas R. Andretiunas

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 1 vieną dieną. 
Perkame real estate kontraktu* 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas »500,000 ((
8114 80. KEDZIE AVENUE 

TeL Lafayette 6718-6714

Užlaikau vlaoklų 
lukalntų ir sida- 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra- 
flio, planų rolių, 
rekordų tr t. t 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentu*

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8888

SKOLIN AM 
PINIGUS

$200 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių 6%

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

Telefonas Grovehill 1038

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojaa, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET OHIOAGO, ILLINOIS


