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BOLŠEVIKŲ VALDŽIA LABIAU IMA 
SPAUSTI VALSTIEČIUS

BRITANIJA REIKALAUS SUGRIAUTI 
DIDŽIUOSIUS KARO LAIVUS

Vokietija Kovoja Už Ekono
minę Nepriklausomybę

PENKI ŽUVO DIDELĖSE KOMUNISTŲ 
RIAUŠĖSE VOKIETIJOJ

BOLŠEVIKAI SPAUDŽIA 
ŪKININKUS

REIKALAUS PANAIKINTI 
DIDŽIUOSIUS LAIVUS

SUJAUDINANTIEJI VAIZ
DAI ĮVYKO LAIDOJANT 

I NUŽUDYTĄ VYSKUPĄ 

i ĮVIJOJ

HANK0W, llupeli provin

cija, Kinija. —i Didžiai grau

dingi vaizdai jvyko laidojant 

vyskupų Trude Jans ir du 

kunigu, kuriuos plėšikai rug

sėjo 9, 1929 m., nužudė Siao- 

tange. Visi trys kentėtojai pa

laidota tik spalių 25 d. Icha- 

nge. Laidotuvės užtruko, nes 

nebuvo galima perkelti jų pa
laikų per plotus, kuriuose vy

rauja plėšikų galvažudžių gau 
j°s. • • ’

Kapinėse vienas kinietis 

pulkininkas .puolė ant vysku-

MAŠKVA, saus. 17. — So- i LONDONAS, saus. 17. — P° karsto ir jj pabučiavo. Po 

vietų valdžia dar daugiau i- Ateinanti antradieni čia pra- to karčias ašaras liedamas ji# 

sides karo laivynų mažinimo

trumpa prakalba atsisveikino t 

su vyskupo palaikais.

Kiniečiai katalikai iš Siao-J 

' tango, kur vyskupas nužudy

tas, į Iehang atnešė tris bute- j 

liūs vyskupo krauju permir-' 

kusios žemės, be to, vyskupo

111a spausti turtingesnius ru 
sus ūkininkus. Tie tuttinges 

nieji ūkininkai nėra turtuo 

liai. Tik toki, kurie turi dau 

giau kiek, negu paprastai, že

konferencija. Britanijos mini

steris pirmininkas MacDonald 

reikalaus panaikinti visus di

džiuosius karo laivus ir na-

MAN1U GINA VALS
TIEČIUS

VIENNA, Austrija, saiiš. 

mės, kurie turi daugiau po- rūnus (submarinas). MacDo- 17. — Rumunijos ministeris 

ros arklių ir keletu galvijų ir nald yra nuomonės, kad gal pirmininkas Julius Maniu kft- 

kurie retkarčiais savo laūka- konferencija ir neišspręs di- rštai gina rumunų valstiečių 

ms apdirbti nusisamdo darbi- džiųjų karo laivų nenaudai, organizacijas.

ninku. bet laikui einant tas bus at-

Sovietų valdžia tokius ūki-. siekta.

ninkus vadina “kulakais.” 1- į ------------,---------
inasi juos visus naikinti. Nuo 
jų atimama žemė, gyvuliai ir 

namai. Paliekami be priemo

nių gyventi. Jų žemė keičia-

KOMUNISTŲ RIAUŠES, 
PENKI ŽUVO

Maniu atsako liberalų pftr- 

tijos vadui Bratiano, kurs rei

kalauja sugriauti iškilusias

: valstiečių organizacijasir j
nuginkluoti.

Ministeris pirmininkas nu

rodo, kad valstiečiai susiorga

nizavę lygiai taip, kaip mie-

BERLYNAS, saus. 16.

ma kolektyviais (bendrais) ū- Vakar komunistai minėjo de-t

kiais, kurie valstybei priguli. Simties metų sukaktuves. Vo-|;t"sĮ ’į“£ jcį.
'Merijoj revoliucijos laiku, 1919'ta Tie(dem8 turėti organizael. 

m., nužudyta jų pora vadų.' Jas, tad drausti

Įvairiuose miestuose jie vakar

__________________ suruošė dideles denionstraci-

HAGA, Olandija, saus. 17. 3^ kurios kai-kur baigės kni 

— Karo atpildymo konferen- v^nom^s riaušėmis.

SANTARVE SPAUDŽIA 
VOKIETIJĄ

Kad valstiečiai būtų apsi

ginklavę, tai Bratiano prasi

manymas. Nes taip nėra. Už

cija tęsias. Santarvės valsty-Į Penki riaušininkai nužudy- į visokius valstiečių žygius va- 

bės, ypač Francija, darbuo ja- ta, daug sužeista ir areštuo-1 ldžia ats

si ir tolesniai savo žinyboje ta, kada komunistų sukursty-' Maniu, 

laikyti Vokietijos finansus ir tos bedarbių minios kai-kur 

visų jos ekonominį gyvenimų. pradėjo pulti policijų.

Vokietijos delegacija tam prie

atsako, antgalo pareiš-
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CHICAGOJE J ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Bijo gryžtl kalėjiman

Arthur Reid, 43 m., vagis 

ir plėšikas, AVaukegano teis-

VILNIAUS ENbEKAI KE- VYTAUTO DIDŽIOJO GI
LIA DIDELI TRIUKŠMĄ

Vilniaus endekai paskuti-

NAZIJOS MOKINIŲ 
KONCERTAS

kryžių ir žiedų. Tai visa at- nU 11U )au^3.as a <'ja*n.u’ . 1J° niu laiku kelia didelį triukš-

rasta galvažudžiams pasitrau- 'aėjimaii. tslt,kinęs> IH!į (įoj Vilniaus universiteto...—„... tw<
kus ir tai visa sudėta vyskupo ' ° ie*° a lniai <U n užu- j,nmanįtarinių mokslų fakulte- jtos gimnazijos mokinių kc 

to krizės. Ypač nerimsta en- certas. Per jį pirmų kartų j

Gruodžio 15 d. Vytauto i 

Ižiojo gimnazijos salėj įvy

kapan.

Gedulingąsias Mišias giedo-, irm poros metų jis bū a- ,Įekaj (jeĮ afėjūniškų pro feso-Įsirodė gmmazijos pūčiam 

jo Jo Ekscelencija vyskupas 1HaS ’ <>.U/? 'a *Jinie patyrė, skaičiaus sumažėjimo. Pa-į instrumentų orkestras. Be 

Massi, Hankovo apaštalinis a . a 1IUai P anu°Ja dinann- sjr(Xjo istorikas prof. Ko- koncerte dalyvavo

vikaras. Kitu <lu vyskupu pa- ‘uotl kal4"m«' AP‘a *» «»»"- - ’ - • - ---------------------■

tarnavo. Buvo daug aukštųjų ksl« ,|,s PraneSė kal,'|i""> vir’

valdininkų ir kuone visi Icha- sn’lnkm' 1 ° t0 |is Pall»"B“<>- 

ngo gyventojai laidotuvėse da “ ’
lyvttvo. 5 I Bet štai išnaujo apsivogė ir

Į nužudytų misionierių vie- . at^al kalė jiman. p071ianas universitetą, prof

tas atvyko keletas belgų kuni- į.esanla. aip.. JJ .v^n l>asltl'R Tašyckis — Lvovanas, prof. 

gų. Iš Francijos atvyksta dar u ’ unuos Jls ls aV(h

keletas Pranciškonų.

i • .ĮJ *.' ------------- --

10 METŲ PROHIBICIJOS
Bombuoti kolektoriaus 

namai
Bomba susprogdinta ties

visa ei

nečnv (garsus savo prasima- jaunų pianisčių ir pianis 

nymais! apie “lietuvasus”) bu- smuikininkų. Šiais mokslo 

vo perkeltas i meritus. Cho- į tais muzikos gimnazijoj 

dvnickis (vienas iš bešališkiau- kosi 102 mokiniai. “L. Ž? 

šių profesorių) perkeltas i I.

GAVO ISTORIJOS MA
GISTRO LAIPSNI

Oko (žydų eudekų šulas) ir Buvęs Vytauto Didžiojo 

prof. Pigonis (abu iš Galici- mnazijos istorijos mokytoji 

jos) dabar atostogauja. Ende- kuu. F. Neviera gavo istor 

kai labai apgailestauja ir prof. jos magistro laipsnį. Kun. Ni 

Liutoslavskio (garsaus lietu- viera dabar kapelionau.ja lei

M ASHINGTON, saus. 17. kolektoriaus (taksų ri koliotojo) pasitraukima. kų mokyklose, kaip kad dai

v • nkejo) Morris Ellėr namais, - • - - - *
Vakar suėjo 10 metų, kaip 

šioj šaly (gyvuoja konstituci

nė svaigiųjų gėrynių probibi- ^s^a^es apgriauti 

cija. Sausieji iškilmingai mi 

nėjo šias .pakaktuves.

20l So. Central ave. Namai
Jie taip pat lieja ašaras dėl gelis lietuvių kunigų yra pi 

tautinių mažumų lektoratų versta daryti. “L. Ž.

“L. Ž.” — - —~padidinimo.

Gaisras ligoninėj
Mercy ligoninės rūsiuose ki- 

Tuo laikotarpiu prohibici- jo gaisras. Bet greitai užge- 

jos vykintos tik vienai fe- sjntas. Visgi daug Imimės su- 

ilttii u i ,| *1, mi
draugijos tarpvalstybinio po- komisiją, kuri pasiūlė dar d. 

sėdžio nutarimu, vienybiečiai ^au įstatymų pravesti pro.

LATVIAI RYOOJ JSTEIGE 
JUBILIEJUI RENGTI 

KOMITETĄ

BUTLER PUOLA KO
MISIJĄ

NEW YORK, saus. 17.

Co 1 umbįą .Įj^iverbiteto

»a,
be to, neteko virš 3,000,000,000

• ,1..
dolerių pajamų.

Apiplėštas ofisas
rs plėšikai užpuolė 

pirklybos Robbins, Ine., ofisų,

erohibicUų vykinant apie >a‘viai Rygoj gruodžio mėne- vykintam.

200 žmonių nužudvta Be to v- : • v i \ t» ' sio 3 kooptacijos1 i’>ez. Butler be kitko api

Statai žttvo tarnusavėje svai ^t; teiR™>‘s Vytauto Didžiojo 500 proliibicijų pareiškia, jog Wi

tm nirkta ktaX , Pln'K“S ’r metų jttbiliejui rengti komite- shingtonaa lyginai Neror

galų pnkhų kovoje. j;185 dol. eeklals. l

Vieni prohibiciruai agentai _____ __ __________ į rius Janis Riteris, inžin. Pauls »P™a pavojingas gaisras d

yra areštavę virš 550,000 žmo- Sumažėję gimimai

šinas. Nežinia, kiek tas vokie

čiams gelbės.
BAISI AUDRA ŠIAURĖS 

/. JŪROJ

ČEKOSLOVAKIJA NETURI 
VYRŲ BŪTI TEISĖJAIS

PRAHA, saus. 17. — Čeko

slovakijos teisingumo minis

teris jiarlaniente pranešė, kad 

valstybei trūksta atatinkamų

GRYŽO AIRIŲ KARDI- Į BERLYNAS, saus. 16. —

NOLAS t \ Šiaurės jūroj vakar siautė pa-

------------------------------ sibaisėtina audra, atūžusi iš vyrų, kurie galėtų būti teisė-

DUBLINAS, saus. 15. — IŠ Atlantiko vandenyno. Audros! jais. Tad vietoje vyrų teisė-

Romos gryžo naujas Airijos buvo paliesta Anglijos perla- 

kardinolas MacRory, Armagh ja ir Vokietijos pakraščiai.

jais bus skiriamos moterys.

arkivyskupas. Airiai savo au

kštąjį ganytojų garbingai pa

sitiko. Stoty Jo Eminenciją 

pasitiko Airijos valdžios at
stovai ir šimtai kunigų.

500 ŽMONIŲ NETEKį 
NAMŲ

Arčiau jūros upės ,Elbos va
nduo užliejo kai kurias Ham

burgo gatves.

ŠVENTOJO TĖVO ATSTO
VAS AIRIJAI

SUDEGINTA APIE 4,«tf 
IKONŲ

VINCENNES, Ind., saus. 

17. — Del išsiliejusios AVabasH 
upės apie 500 žmonių turėjo 

apleisti savo namus, kurie va
ndens užlieti.

MASKVA, saus. 16. — Go- 

rlovka apskrity, Doneco klo

ny, komunistai pagrobė iš cer

kvių apie 4,000 ikonų (stačiM-

DUBLINAS, saus. 16. — tikiu šventųjų, paveikslai) ir 

Atvyko čia Šventojo Tėvo at- tai visa. viešai sudegino. Cef- 

stovas (nuncijus) Airijai, ar- kvėRe gi uždrausta tnrėti pa- 

kivyskupas Paskalis Robin- fnaldas. Daugelis cerkvių pff- 

son. i 'keista susirinkimų vietomis,

Nepaprastai iškilmingai pa

sitiktas ir pagerbtas.

6 ŽUVO KASYKLOJE
BIRMINGHAM, Ala., aftus. 

16. — Peerless—Cnsaka Coal 

kasykloje ties Straven įvyko 

dujų sprogimas. ŽuVo 6 dar
bininkai.

SHANGHAI, saus. 17. — 
Kinijos valdžia išsprendė mui-

GAISRE ŽUVO DU 
ASMENIU

ALTON, N. H., saus. 16. — 

Nox-AU Shoe Co. dirbtuvė#

tus už įvežamas, prekes imti gaisre du žmogų žuvo ir Htu 
remiantis aukso pagrindu. Sa- du pavojingai sužeista. Ndo- 
ko, tuo būdu būsią sustipri- j stolių esą apie 200,000 dole- 
hti valstybės finansai. rių.

Berzmš, 'juristas Kazimieras nelemtosios prohibicijos.

1 Anot jo, šalies gyventoji 

šiandie pradėję nerimti tau 

kaip tas įvykę pirm civilini' 

; karo.

Praeitais metais, palyginus _r. . . . ,

-.Ano X • a-..- • • Vizbaras ir teologijos magis-
su 1928 metais, Chicagoj apie A ... , T , „ .

I _____J v. tras Aleksandras Juodvalkis.

“L. Ž.”

nių už prohibicijos įstatymo 

peržengimus.

Apie 230,000 žmonių kalėji-/ I>usanvtro nuošimčio gimimai,

inū nubausta. , suraa^‘ję

■ • • • J

Nuo nuodingųjų svaigalų į j
10 metų žuvę apie 34,(XX) žmo- į

nių.

Uždaryta banka
Valstybės auditorius Nelson 

patikrina Independence State

ŠILUTĖS APSKR. SEIMĘ- 
LIO POSĖDIS ŽEMES DREBĖJIMAS 

KALIFORNIJOJ

VOKIETIJOS KRUIZERIS 3l;59 Kooseveit road.;

TARNYBOJE , Banka tad uždaryta.

AVILHELMSHAFEN, sau

sio 17. — Vokietija padėjo1 

tarnybon naujų kruizeri (ka

ro laivų) Koeln, 6,000 tonų. 

juomi pakeistas vienas senas 

kruizeris.

50 MILIONŲ DOL. PRO
HIBICIJOS VYKINIMUI

DETROIT, Mieli., saus. 17. 

— Anti-Saloon lygos suvažia- 

vitfte planuojama sukelti 50,- 

fiM/lOO dolerių prohibicijos 

Vykinimui per ateinančius de

šimts metų.

IŠIMTA ANGLEKASIŲ 
LAVONU

Šiomis dienomis įvyko Šilu

tės apskr. seimelio posėdis, LOS ANGELES, Cal., sau- 

kuriame pirmų kartų pirmini- sio 16. — Praeitų naktį pieti- 

, . ,nkavo Šilutės apskr. viršinin- nės California valstybės plo-

Atidaryta Western ave. kag Baldžiug Jįs Širdingai pa. tus ]>alietė žemės drebėjimas. 

Uestern ave ties gatve ^.^^ geimdį ir padėkojo1 Įvyko du supurtymu, pirm® 

jau atidaryta. Padirbdintas ge (laktarui gcheu už ^darba- sis jų labai smarkus. Ir čia 

lezin e mms \ia< u tas ti apskrities naudai. Dr.!gyventojams daug baimėsį sų--,

) * Scheu, kuris yra seniausias kelta,

7 . .... 'seimelio narvs iš savo pusės

Nori gryžtl kalėjiman ... * . .& 7 J i pasveikino naujų apskr. vir-
Ray Andmours, 33 m., nese- .... , . , .

....... ’ . ’ smuikų, nurodydamas, kad p.
nai is kalėjimo paliuosuotas ,... , , , * ... . ,

,1. _ . Baldžius, būdamas ūkininkas,
negali gauti darbo. Tad pra- . . . . ,

geriausiai suprasiu# ūkininkų
sosi atgal priimti į kalėjimų.

Mrs. T. Zablocki, 31 m., 

3110 No. Sawyer ave., vonioj 

maudantis elektros užmušta. ;

NUŽUDYTAS KARO 
VETERANAS

MINNEAPOLIS, Minm“ 

vargus. Posėdy priimtas 1930 saus. 17. — Nušautas palie- 

m. biudžetas, knris snbalan- gęs karo veteranas Ch. Get-

suotas 1,101,000 lt. sumai.

Elta.

------------------------------------------------ '
Du plėšiku vakar ryte api-^ 

plėšė mėsos krautuvę, 627 W. 

18 gat.

ORGANIZACIJŲ LIKVI
DAVIMAS

Komisijos organizacijoms 

registruoti prie Kauno apskri-

chell, 48 metų. Du kaukuotu • 

1 vyru jis į savo namus įsileido 

ir vienas jųdviejų jį nušovė? 

i Nušautas Getchell, negalėda

mas dirbti, sakoma pardavinė

jęs svaigalus.

Dideliam paWvenim,j bate, ti<'8 virSininko nutarimu uždą-, PINIGŲ KURSAS
taXON, Ky, aaua. 17. - # ,yt„a Siaį eraaaizneijoe.- 1)

setam įnešdino j gat- ^na valstybe, tarnautoj,,
kasti į Carl Melton anglių ka
syklą, kur dujų sprogime žu- . __
▼6 du darbininku. Abiejų la- CHICAGO IR APYLIN- 
itoftu išimta. Pirm kelių dienų KĖS. — Išdalies debesiuota; 
Uirykla aklai uždaryta tikslu šalčiau. Vakar ryte žemiausia 
fllHtiroškinti kilusį ten gaisrą, temperatūra buvo 11 laipsnių.

profesinė s-ga su visais sky

riais, 2) Lietuvos žemės ūkio 

darbininkų profesinė s-ga su 

visais skyriais, 3) Kauno spo

rto klubas ir 4) Žaliojo kalno 

namų savininkų klubas. “R.“

Lietuvos 109 litų .. $10.U* 

Britanijos 1 sv sterl 4.87 

Francijos 100 franku 

Belgijos 100 belgu 

Italijos 100 lirų

Šveicarijos 100 frank tt I9.3ė

Vokietijos 100 markių 23.91

3.9r
I3.9fr
5.2?
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Jau šiandieninių, katalikų negalime lyginti #n 

anų laikų katalikais. Perdaug pa^i^vėiųe lai 
ko dvasiai. Jannpomenė, kuri tunto* rytųjų 
lemia, yra visokių pavojų sūkuryje. ToĄol. 
kuo galime, didžiuokimės, bet dar daugiau 

susirūpinkini gerų katalikų susilaukti. Norė- 

kim ir nialdaukini Viešpatį, kad mums siųs

tų tvirtos dvasios kuo daugiausiai katalikų, 

kurių jokios gyvenimo bangos nepalaužtų, ku 

rie nesigėdytų silpnučių žmonių draugijoj pa

sveikinti Kristų, sulig Jo mokslu elgtis ir jo 

neatsižadėti.

Dažnai bijomasi valdžios atstovų. Čia 

tai, rodos, kvailiausia. Ar mes katalikai ei

nam prieš valdžių, ar luošiam sukilimus, re

voliucijų? Jei mes per savo susirinkimus kai 

kų pasukom apie priešingas mums organiza

cijas ir, jei policijos atstovas įsikiša, tuomet 

galime pasakyti: “Ponas ne į savo reikalus 

kišįes”. Policijos atstovai, tai ne “Jaunlietu- 

vių

Kunigy Vieijybfo Seimas,

(Pkbaįfa)

Ękj&urjjijos j Eiguvų.
Amerikos lietuviai yra įik 

tai lietuviu tontos .dalūs — iš

eivija, tai lųųjns dera patapyti 

iškilmių metu santykiai ir sų 

pačia tėvyne, kur vyks di

džiausios ir gražiausius iškil

mės. Ten reikia pasiųsti to

sios išeivijos atstovai. Kaip 

kiekvienų vasarų taip ir jsį- 

met daugelis Lietuvių vųžiuų- 

ja savo tėvynės aplankytų. 

Todėl yru gera suruošti net 

ištisa ekskursijų, juo labiau, 

kad Vytauto jubiliejaūs ųbsd-

siu prisidengę panašias eks- 

ar kit. organizacijų gynėjai. Gal už tai kursijas jau ruošia įvairus ų-

Penktadienis, išausto lt, 1930

]#9# nįe^a jtopdt* iki toji , tuvių Jfcolėgįjft* klapsimu*.

DIENOS KLAUSIMAI
VYTAUTO JUBILIEJUS.

Aiįiej'ikos lietuviai pradėjo ruoštis prie 

luto 500 m. mirties sukaktuvių. Kuriami 

(įtinkami komitetai. Chicagos ir apylinkių 

įgijų konferencija tam tikslui įvyks va

to &J d., Dievo Apveizdos par. salėj, o 

Yorko ir apylinkių sausio 19 d., Šv. Pa- 

is Apreiškimo par. salėj, Brooklyn, N. Y. 

Vytauto jubiliejaus minėjimo klausimų 

triniausia iškėlė A. L. K. K. Federacija sa- 

praeitų metų kongrese, kuriame priimta 

tio turinio rezoliucija:

1930 metais sukanka 500 metų nuo D. 

K. Vytauto mirties. Mūsų didvyrį pagerb- 

Fę.d. 19 JCongresųs ragina visas lietuvių 

jnijas sudaryti iškilmingas vaikštynes, pa

ndas, ‘Lietuvių Dienas’ ir kitas pramogas, 

įgresas pageitįaųja, kad pajamos iš to mi- 

jimo būtų paskirtos Lietuvių katalikų Vy- 

|to gimnazijai Vilniuje ir^>a£ustų^per Fe-

ijoų išejįcretorijatų”. « į#

Kųhįgų Vienybė ir-gi lųjįai rimtai Vy- 

Įuto jubiliejumi susirūpino ir savo seime tuo 

<aįu nųtariinus padarė.

Bęt laikas to svambaus jubiliejaus minč

ių; n,ei pas mus, nei Lietuvoje, dar nėra 

statytas. Kaip žinoma, Vytautas yra mįręs 

Iių 27 d. Mūsų nusimanymu tos (įį.eųųs 

iktų ir laikytis. Bent muius amerikiečiams 

lį.ų mėnesio pabaiga yra tinkamiausias 

įkąs įvairioms iškilmėms ir apvaikščioji- 

ms ruošti. f £ t

‘ BUKIME DRĄSESNI”.

uždarys s-mų? Gerai, tegu uždaro. Gal įskųs geniai. Kadangi kuųigų tarpe 

apskr. viršininkui ir karo komendantui ir tie esama asmenų, kurie Lintu- 

paskaitys tokius “neklaužadas” neištikimais, vos Vyčių ekskursijai yra va- 

Tegu ir taip daro. !dotavę ir šįmet vėl vadovaus,

Mes katalikai turime nenusigųsti, bet, taį nutarta išrinkti tam rei- 

drųsiai ginti savo įsitikinimus ir teises. O jei: kalni tvarkyti iš patyrusiųjų 

mes valstybiniai nusidėsim, tenubaudžia kaįp šioje srityje asmenų komisijų, 

įstatymai rodo. Mes jnatoųie, kad tie, kurie į kurių nuskirti kun. N. Pa-

rr1::.
MKų Bukųrtų^ koopeųatyyiis; 
katalikų vedamas mokyklas 
uždarinėįų;smaiigia katalikiš
kas organizacijas; sj 
ir berųfizuojų įgtųlįkųs vųj<|į- 

ninkųs, ypatingai mųkytųjųs; 

smarkiausia cenzūrų sukaustė 

spaudus ląįsy.ę, ųuoįųjęs bųus 

daiga įvairius katųlįkišk.ū* 

laikraščius fiųansįnėųųs pa 
baudomis ir jų redaktorius 

kalėjimais. Vienu žodžiu, Lie

tuvos valdžia eiga prįe sugųi- 
kininio visa, kas yra katali

kišku k.VHurigiame .tautos gyr

venime.
ry • •
Amerikos lietuviui katali

kai, šių faktų akyvaįzdoje, ge 

galį Igįkytis nuošaliai ir ru

imai leisti tikybos priešams 

teripti m,U?U jtėyygę. Jos lais

vei ir gėrovėj Aiųęrikos lietu

viai katalikai paaukojo mili

aidžia nubojus
u vatfiųg LŪ4.UVOS kaUtįiĄų 
pittsčįų laisvės.
Mūsų organizacijų reikalai.

Toliau buvo svarstomas kai 

kurių mgs.ų oųni^įjų ktofr 
gųĄas. Visur reiškiasi nenor- 

UAgįųnįųį, kaip pavyzdžiui Lį© 

tuvių Katalikų Sųsivįenijinie 

esamų sriovįų, kpvip.i vūeųų 

kitų kųyoja, šmeižia; kgs .ar
do organizacijos moralinę pa 

dėtį ir trnkdų Sųsivieiiijiųmi 

augti. Nuskirta kid^kuju iš

tirti tas priežastis, kurios 

duoda pamato panašiems fcį- 

virčianis, įr tas priežastis pa

šalinti.

Pa-iieiškė apsnūdimas Fe- 

de racijoje įr Lietuvos Vyčių

Piačiųu šito klausimų refera
vo kug. dr. J. Navickas. Jisai 

nupiešė kolegijos klausimo ki

limų ir jojo vystymusi. Jam 

pabaigus referuoti, kai kurie 

seigm dalyviai padarė keletą 

yakjnusiiųų įnformacinįo po

būdžio. Seimus gujtarė kolegi

jų remti -- k/ųl Tėvui Mari

jonui gulėtu įmgyti kolegįju i 

igikaųms naram*, gvyos gtok? - 

tojus ir sėkmingai varytų pra 

Jėtų darbų ptogyn.

Valdybos rinkimai.
,Centro vaidybos rinkimai 

neužėmė daug laiko. Ta pati 

šeinio valdyba liko ir išrink

ta ir Kunigų Vienybės centro 

yųlųyba, butegį; kg»- Jonas 

orgaiuzacųoje. Pasirodo, kad Ambotas pirmininku; kun. 

to apsnūdiųio priežastis, ktiip/onas $}WŽdys, yice-pirmi- 

šitose, taip ir visose kitose ;niūku; kun. Matas Pankus, 

mūsų organizacijoje, yra trū- j iždininku ir kun. Juozas Ka- 

kuųias aktyvių darbuotojų/tglįos, sekretorium; gerb.

w • X
1S-jonbS‘ dolerių, patys palikda- • Štai kodėl mes kųs metui mų- prelatus M. Krušas

kalnis, kun. J. Simonaitis ir 

kun. S. Vembrė.

rengiasi mums trukdyti, yra dar didesni bai

liai. Pavyzdžiui, žinau vienų žmogų, kuris 

padavė prašymų apskr. viršininkui į vals

čiaus raštinę tarnybai gauti. Bet p. viršinin

kas pabijojo paprasto kataliko ir jo neskyrė # ,

i vietų, bet paskyrė kitų, savo nusistatymo, jru<?^4 yva reikaligggs didelis
Žmogus drąsus tvirtovalis *1 to dalyko ue- orura”8- «•*»»<>> tasai oru- 

s'mas randamas Bažnyčios ir.
nuliūdo ir nepradėjo apie tų ponų klūpščia 

keliais eiti kaip daugelis d.ųrę, bet, matyda

mas tokį reiškinį, dar labiau praiįėjo darbuo

tis kata!, veikimo dirvoj.

Taigi, mes katalikai, kaip Kristaus ka

riai, turime būti drųsūs. Drųsiųi koyokim su 

savo ydomis, kovokim Jei kilniųjų kataliky

bės reikalų. Nesibijokime, kad kariais ten 

nul^n^ti. prusus,k^rys ^ebijo milines, j

mcF Ru priešaky ky>WdSaūl^nusileisJSi 

įprantama, kad pasiduosini piųešųi. D kaip 

reikėtų pavadinti tokį, kurįs, būdamas geru 

kataliku, priešingoms srovėųis tiesiant pink

les katalikams žvejot, tylėtų, nieko nesakytų? 

Tokiems tetiktų bailio, šiaudųdūšio, parsida

vėlio vardas. Tokių kad būtų kuo mažiausia, 

p gerų ir drųsių katalikų duok, Dieve,

-X* •
¥’

Spaudos konūsijg.
Tokias dideles iškilmes eU-

;ni elgetomis švietimo srityje, 

kad gelbėtų brangių tėvynę. 

Todgl |<unigų Vienybės sei

mas pareiškė ųay© ųųsistaiy- 
mų vartotį tinkamas priemo

nes tųj ko.vaį pašalinti.

tome tuos pačius žmones sto-jr*ūktas garbės pirmininku 

ginčius prie ųrga/nzųcijų vai-l Dienotvarkės punktai buvo

ro. Yra gyvas reikųlas auklė

ti visuomenei vadus, kurių 

pakankamai galima rasti Lie

tuvos Vyčių orgųųizacijoje.

Valstybės valdžioje. Pas mus 

jis numatomas Kunigų Vieny

bės centro Valdyboje. Todėl

Viųi Amerikos lietuvių ka-1^^? . seimas (

litai organizaciniai organai- ** *•'

if y?4*?*. 

W ar«uį|SfijSS *))&»■ 
retų. ir gestų gidgsnės naudos 
Akutes (Mūsų

taiikų organizaciniai organai 

centralinės organizacijos, dr- 

jos, seimai, suvažiavimai -- 

tesiunčia protestus Lietuvos 

vgjdžiai, smerkdami josios 

pragaištingų taktikų. Patsai

ruošiantis prie didžiojo V.y-! Kunigų Vienybės seimas nu-

. . • ••v " .į*tauto jubiliejaus ir g šven

čiant igųsų viršiausių vy kdo * 

mųoju koiųitejtų yru Kggigų

<:eųtro vąjįįy^ Ku-

i, duodamų pilna Heįsė ko- 

sau įeikalingus pa- 

gelbin inkus. Prie šios valdy

bos rųimatonių spaudos komi

sija, į kurių pusgirtį kųg- d- 

Koncevičius ir kųn. Ąr. J. Nu

tarė pasiųsti .protestų p. Val

stybes Bięzidentui ir užuo-

jauto .4fi pks.cotopcijųi Lietu

vos bažnyčios pųįyai — 

kiyysk,ųpgi Mej-n^obtųi.

Federacija gamina

klausimu faktais pamatuotų 

inemorandumų, kuris bus įvai

rių nniSų visuomeninio gyve- 

ir

y

pabraidda — įĮted-)-

‘■‘Motinėlė’’ ir “<autos-

Nuo senai Amerikoje /gy

vuoja kunigų įsteigta ir jųjų 

pinigais ąiū>sįdiįubjama filan

tropinė ttrųvgija “Molįpėlė”, 

šiuo kuri daugeliui dabartinių mu-

Ar-

.viekas. Šiuomi baigiamas di- ^iraSytąs

(tižiojo kunigaikščio Vytauto 

jubiliejaus klausimas ir pir

Tokia antrašte Lietuvos sodietis jaunuo- 

parašė straipsnį ir pasiuntė Kaupo ijipc 

Manių. Tačįaųs cenzūra neleido jo spaus-

Tas jaunuolis taip rašo:

“įjanitien įvairios gyvenimo sųlygos, į- 

ijrūs kenksmingi nuodai pradėjo dildyti ka

rkų dvasių, ir jie jau pradėjo apsileisti.

Michajil’as Jurjevič’as Lermontovas.

HUSŲ LAIKy KABŽYGIS.
(Tąsa)

“Vakare Grigorijus Ąleksandroviča* 

įsįginklavo ir išjojo iš tvirtovės: kaip 

ie atliko tų darbų, nežinau, — iktai nak- 

juodu abudu sugrįžo, ir budeiojas ma

lk kad skersai Azamato balno gulėjo mo- 

jferis, kurios kojos ir rankos buvo suriš- 

i, o galva apvyniota čadra.”

— O arklys! — pųkldusiau aš štabs 

kapitonų.

— Tuojau, tuojau. Kitų dienų anksti 

plų atjojo Kazbičas ir atvarė dešimtį a- 

rinų pardavimui. Pririšęs arklį prie tvo- 

jis įėjo i>as mane; aš pavaišinau jį

>uta, todėl, kad jis ir plėšikas, bet vis 

itai buvo mano kflnakas (Kūnakas —

reiškia pietelis —Lermontovo pastaba).

“Pradėjome mes kalbėtis apie šį, u- 

►ie tų... Staiga žiūrau, Kazbičas sudnliėjų, 

Irsimuinė veide — ir prie lango; bet lun

nelaimei, išėjo i užukiemę.

kuo daugiausiai susilaukti, iy Tėvynės doro

vingumas, gerovė ir laiminga ateitis bus už-l 

tikrinta.” Dei Lietuvos katalikų pjersę-
Tokios drąsos ne vien Lietuvos katalikams,’ 

bet ir nuims reikia. Daug yra tokių, kurie iš Antrasis posėdis prasideda 

vardo tėra katalikais. Kai ateina reikalas vie-1 antrų valandų po pietų. Sei- 

šųi ip drųsiai savo tikėjimų apginti, išsigąsta.' mui pirmininkauja kun. J.

Katalikybės priešų niekur netrūksta, yi-1 Švagždys. Sulig priimta die

nos piktos galybės jiems padedu kovoti prieš potvarke svarstomas katali- 

tikėjimų. Del to katalikas visuomet turi būti kų padėties klausiinas Lietu- 

pasiruošęs drųsiai ginti savo tikėjimų. Jei jis voje. šiandie yrra visiems aiš- 

to nedaro ir jei jis pasiduoda priešui, įis nė- ki dabartinės Lietuvos vai

rų vertas būtį Kristaus Bažnyčios nariu. ,džios antikatalikiškoji akcija. 

Tat, ištikro, daugiau drąsos!

masis posėdis.

Lįetuyos valdžiai įteiktas.

Su ta valdžia, kuri šiandie

veda ’ mirtinų kovų su Liett.- 

vps katalikais, mums Ameri

kos lietuviams nedera palai-

-JT“ -tr

pilnai apturtj — seiiuųs pasi

sekė visais atžvilgiais. Kiek

vienas jautė, kųj dųugiųų pa

daryta pt‘gu tikėtasi. Nuotai

kų susidarė kuo geriausia, kas 

telkė vil.tįes, kad šitas šel

piau duos ųaųjų kryptį sutųr- 

tinpje visuomenės darbuotėje. 

Taįj skaisčias viįtįs laiduoja 

paujai išriųktojį valdyba — 

rimta, .epergiųga įr pilpa pa- 

įdrįžipio tuos vįšgs nutarimus 

įgy.yeųdi(Įdj.. T’aį visa žada 

skaistesnę ateitį.

J. <

=a=r

kMi «RA "MHTKS 
grafpuuAi1?

h) ♦

sų- inteligeųtų davė galimybės 

pasiekti tuoksiu. $iųp(įj,e toji 

“Motinėlė” sųyę narių slųii- 

čiųmi žymiai aumųžėjo, nors

Be “Motinėįės” y va 

dar “Tautus Iždaskurio 

tūptų globo.jų^Xi.eji ųsmepys 

perleido ne tų.i Rū

kyti jokių draugišku ryšių, iriai tie pinigai buvo skirti. 

Todpl negalima priimti josios' Kadangi šiuodu pašalpos fpn- 

atstovų, nežiūrint kokiais tik-' du buvo Kunįgij Vieųybės 

sįais ar obalsiais prisidengę*narių atsakomybėje^ ,todel tie 

jie norėtų Amerikos lietuvių'asmenys turi išduotį atskaitų

Tai trykštųs jaunyste mė

nesinis jaunuomenės žurnalas, 

ypač skildamas besimokančiai 

jaunuomenei. Jis pradėjo eiti 

turi kapitalų, kuris nuo 1930 mųtV pradžios Kau

ne. .JĮ redaguoju jųunųs laik

raštininkas p. J. Keliuotis. 

Žurnalas gyvas, judrus, link

smus, »sų paveikslėliais ir be 

galo pigus.

Paskubėk užsisakyti jį sau 

i ir savo besimokantiems vai

kams.

Prenumeratos kaina: met. 
♦,. *< • • • •

$1.20, puain. )60ę.

Moksleiviams met. 6Gc., 

pusnį. 3()c.

(Vdr.: “Ąįteities

palankumo įgj’ti; begalimų ’Havo viršiausiai valdybai — 

priimti tos valdžios musų Kunigų Vienybės ,Cepiro yal- 

visnęmenės veikėjams jdųli- 4ybtti.

namų pagarbos atžymiu arba į Kolegijos klausimas.
________ ____________________ ___________________ raėda|iū. yjębu žodžiu, netų- lįįeųoAyųpkė?

Lietuvos valdžia suardė kata ’ rėti sų dabartinę Lįėtųvps vųl- klausimas buvo Ąiperikbs tys-'Kaunas laii-syės Ąl. 3.

>,ĮĮWir
“Kas su tavim? — paklausiau aš. naktį... Tiktai kitų rytų atėjo į tvirtovę

“— Mano arklys!... arklys! — tarė ir ėmė prašyt, kad jam pasakytų grobiko 

jis, visas drebėdamas. Iš įikryjų, ųš iš- vardų. Budėtojas, kuris matė, kaip Aza- 

girilau kanopų bildėjimų: tai tur būt koks matas atsirišo žirgų, ir nujojo, nepaskaitė 

kazokas atjojo...

“— Ne. Urus jaman, jaman! — su

staugė jis ir striiuagalyiu metėsi lauk, 

kaip laukinis bursas. į du šuolių jau jis 

buvo kieme; prie tvirtovės vųrtų budėto

jau jam užstojo kelių šautuvu; jis peršo

ko per šautuvų ir leidosi bėgį kelių*. To

lumoje sukosi dulkės — Azainatus jojo 

smagiu Karugezu; bebėgdamas Kųzbičas

* t ■ ' ' t1'* #
išsitraukė iš indėlio šautuvu ir iššovę. Ą- 

pie jninutį1 jis stovėjo nekrutėdamas, kol 

neįšitikino, kad pramušė pro šalį; puskui 

sukaukė, drožė šautuvu į akmeųį, sumu

šė jį į trupinius, parpuolė žemėn ir pra

virko, lyg kūdikis... štai aplink jį susi

rinko žmonės iš tvirtovės — jis nieko 

nebematė; pastovėjo, pasvarstė, ir nuėję 

atgal; aš liepiau šalę jo padėti pinįgus į

už avinus — jisai jų nelietė, gulėjo knįųb- 

šįčias, kiiip negyvas. Ąr tikėsite, jis taip 

išgulėjo iki vėlybos nakties ir net visų

reikalingu slėpti. Prie šio vardo Kazbičo 

akys sužibo, ir jis nuvyko į aūlų, kur gy- 

venų Azamato tėvus”.

— Kųgi tėvas ?

-- ftit kaine ir šposas, kad jo Kaz

bičas nerųdę: įis kažkur išvažiavo die

noms šešiųms, .o kitaip lyg būtų piivykę 

Azainatui išvežti seserį ?

“— O kada tėvas sugrįžo, tra nei 

dukteris nei sųųaųs ųcbuvų. Toks gud- 

ruęliš: juk suinojd, kaj ųeišneš galvų, 

jei paklius. Taip nuo to laik-o ir prtožu- 

yo; tur būt, pristojo prie kokios nors 

abekų gaujos, tui ir padėję jaunų galve

lę už Tercko ar už tentu ir

kelias.

“Frisjpa|toltų ir inun. pusėtinai te

ko. Kaip aš tik nugirdau, ka<į čerkesiukė 

pas (Įrigorijų Ą|ejksandroyičų, laj užsįdė- 

jau epolietių' (aptpeįes), kurdu ir ųųėjau 

pas jį.

“Jis gulėjo pirmajame kambaryje j Eįkogia tčių bėdų- Juk pas

ant patalo, pasidėjęs yieųų įW)kų po gųl- I uius ųenųį yisj^ų

va, o kitose laikydamas užgesusiu pypkę; | “—Kas per špdsai 1 prašau jūsų kar- 

durys į anįrųjį kambarį bųvp užkakintos j ,d,ą!
spyna, įr rakįo spynoje nebuvo. Yš yį^'j 

tai tuojaus pastebėjau... Aš pradėjau ko

sėti ir daužyti kurkųinis į slenkstį, — 

tiktųi jis prisimetė, tarimu pęgir’b-

— Pupas praporščike! — p^sakiųų 

aš kaip galint aštrįau. — Lyg jūs nema

tot, kad ,aš pas jus ųtėjųu?

— Ąk, syeiki, Maksimų Makrimįčaį! 
Gal norite pypkę? — atsakė jm, nepaai- 

keldųiųas.
*1 y f*

“— AįlcįtkjJ’ ūe Maksi-

Iničas; aš štabs-kapitonas.

“— Vįsyįci). Gal norit arbatos! Jei

gu jūji žinotumėt, kokis rūpestis mane 

kankina!
' ■ ' ’ • J , - C .
“— Ąš vįski) žib.uų, — atsakįaų ųjg 

'priėjęs prie įųyųp.

“— juo geįįpų: man nėy dv^ięs įwįt- 

sukųįį,

“— Ponas prajiorftčįkę, jūs i|J<iriote 

šposų, už kurį man gali tekt atsakyti...

“— j^ika, kurdu!...
“Mįtika ųtnešė kų,rdH- Atlikęs savų 

prievolę, aš atsisėdau P.ųs jį apt lovos ir 

tariau:

“— Paklausyk, Grigorijau Aleksan- 

drovičai, prisiimžink, kad negeyai.

Kas negerai?

“— Gi' tai, kad tu pagrobei Belų... 

Jau mųii tųs bestija Azamatas!... Nu, pri

sipažink, — tariau aš jum.

“— Q kad ji man patinka ?

“Na, kų liepsit atsakyt į tui?... Aš 

atsidūriau ožio rage. Vienok, kiek laiko 

tylėjęs, aš jam pasakiau, kad jei tėvas 

iips jos reikalauti, tai reiks atiduoti.

— Visiškai nereikaįinga!

“—O jis sužinos, kud jinai čionais?..

“—G kaįį) jis spžįpos?

“Aš vėl ožio rage suriestas.

(Bus daugiau)



r
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draugas

Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas

Jis paduoda tokias įdomias 

skaitlines. 1927 metais šioj 

šaly 11,112 asmenų, kartu ė- 

mus, turėjo tris bilionus dol. 

pajamų. Tais pačiais metais 

S6C,5St darbininkas, taip pat 

kurtu ėmus, turėjo 928,521,- 

413 dolerių pajamų. Pasirodo,

‘ t
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parašęs jam laiškų, kur tarp 

kitko sakęs: “... aš po dvide

šimties septynių metų veiki

mo revoliucinėj partijoj atsa-

komingoj vietoj esu tokioj ...

padėty, kurioj nieko man dau ka‘> nm-1 I’"'1'™ VIenam »“•

ginu nelieka, kaip tik paleis- j“™™* 1 . » »•*<« »Pi«

|269,979 doleriai pajamų, gi 

'antrųjų (darbininkų) vienam 

į metus išpuola vos apie 1,073

ti kulkų j kaktų’’.

Dabar supranti?

' — Žinai delko pastaruoju 

laiku mūsų “tavorščiai” des- 

peracijon puola!

— Nu, nu, prašau pasakyti. 

— Dėlto, kad stambūs va

dai laukan iš partijos eina. 

— Girdėjau, girdėjau. Bet

kame priežastis? Nesupran

tu!

— Mat, sakoma Amerikoj 

platinas Trockio knyga “Tei

sybė apie sovietų Rusijų.’’. 

Joj vienoj vietoj Trockis ra

šo, kad. prieš nusižudysiant 

stambus sovietų šulas Joffp

— Žinai kų, pons Ignotai, 

vakar netikėtai susitikau mū

sų draugę, geltonplaukę Elų.

— Taip! Beabėjo, ir1 ji jau 

pražilus, kaip ir mudu.

— Visai priešingai. Buvę nebus atlikta, ilgainiui pati 

geltoni jos plaukai dabar po- jfederalė valdžia iš valstybės

doleriai.

•

Prof. De\vey pareiškia, kad 

tokia padėtis baisiai nepaken

čiama ir turi būt surasta prie

monių tai pataisyti. Jei tas

liko juodi.

Teisėjas i kaltinamąjį: Re

kordai rodo, kad tu, žmo

gau, visados dediesi ir drau

gauji su blogais žmonėmis.

Kaltinamasis: Taip, Jūsų 

MyĮi.s|a, pons teisėjau, nuo 

pat jaunystės aš visuomet tu

riu reikalo su teisėjais.

■■ ■ >----- —- ------

D ARBA
DARBININKŲ SKYRIUS

TURTUOLIŲ DUOSNUMAS tope prezidentas. profeso

rius J. Dewey, nesenai pas

kelbė, kad milionai Amerikos 

šeįiųynų neturi atatinkamų 

pajamų, kad galėtų žmoniš

kiau gyventi

IR DARBININKŲ 
UŽDARBIAI.

Kai-kurie didieji angliški 

laikraščiai aukština tuos tur-' 

tuolius, kurie užsiima filan

tropijos darbais.

Praėjusiais 1929 metais šios 

šalies filantropai įvairiems 

visuomenės reikalam* paauko

jo 2,450,729,000 dolerių. Iš 

tos milžiniškos sumos žymiau

sioji dalis teko įvairioms švie

timo įstaigoms ir labdaringie

ms tikslams. Kita dalis teko 

meno kėlimui, visuomenės 

sveikumo reikalams ir kito

kiems tikslams.

Vienas angliškas laikraštis 

apie tų turtuolių duosnumų 

atsiliepia: jei tų sumų auko

jimas visuomenės reikalams 

yra palaimintas, tai ir patys 

aukotojai gali jaustis palai

mintais.

Puikus dalykas, ar gi ne? 

Argi ne daugiau jie butų pa

laiminti (jei juos tokiais bu

tų galima pavadinti), jei jie 

nors kiek atsižvelgtų į socia

lų teisybę, ko šiandie visai 

nemato, ar gal nenori matyti.

Tiems visiems turtuoliams, 

kurie yra labai duosnųs vi

suomenės reikalams, turtus 

krauja sunkiai dirbdami mi

lionai darbininkų. Už sun

kius savo kasdieninius dar

bus tie milionai apturi taip 

menkus užjnokesniUs, kad dau 

gelis jų su savo šeimynomis 

turi dažnai alkti. Ir štai, kas 

turėtų tekti darbininkams, pa

tenka turtuoliams. Šie gi tų 

gautų perviršį skiria visuo

menės reikalams rr už tai 

pelnija sau garbę.

Jei darbininkai ir tolesniai 

taip bus nežmoniškai išnaudo

jami, suprantamas dalykas, 

turtuoliai visuomet bus duos

nųs įvairiems filantropiniams 

reikalams. Jų atminčiai bus 

statomi paminklai ir jų var

dai visur žvilgės. Kokia čia 

teisybė? . j

Peoples Lobby’s Wasbin^-

*i- /
t •

Milijonus Žavėjusieji iš K Y W Radio
, ' * * .

toties Dainininkai Dainuos

DFihouu mtTINI&ME
iždo turės alkstančius darbi

ninkus šelpti. Gi šelpimo fon

dus sudarys toli gražu ne tur

tuoliai, bet darbininkai, ku

rie kiek daugiau už kitus už

dirba.

Dirstelkite, kas šiandie vei

kias. Milionai darbininkų ne

turi darbo, kad tuotarpu tur

tuoliai vis daugiau turtingą

ja. Kadangi šiems gerai se

kasi, tad didžioji spauda ir 

šaukia, kad šaly gyvuoja “ger 

būvis”.

Bepig turtuoliams būti duos 

niems, jei darbininkai išnau

dojami ir alkinami. .

Grūdas. ’

1929 metais G'hicagoj sunau 

dota 184,265,864 cigarai.

■U.'ilu* * ’• !’
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Pilt BANKINIUS Bonus
• r Morgičius Stipraus 

Banko Pagamintus

.................... Kur suma ir nuošimčiai visada tuoj

išmokami, kuomet pripuola.

• X ■*

Central^z&^Bank
A TRUST COMPANY

1110West35tl» Street
A State Benk'* • • A Clearing House Bank

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600

TUBBY

-TMAMMV
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Visus kviečia Jūsų
DIENRAŠTIS “DRAUGAS”
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LIETUVIAI AMERIKOJE

BOCKFORD, 111.
Lelijų šokis.

Moterų Sąjungos vietinė 

kuopa sausio 11 d. vakare tu

pėjo lelijų šokį. Įvyko Šv. Pe

tro ir Povylo parapijos svetai

nėje. Prisirinko daug gražaus 

jauiimo ir būrelis senesniųjų. 

Pasilinksminimas ėjo švariai 

ir rainiai.

Draugijų Komunija.
Sekmadienyje, sausio 12 

d., per pirmąsias Mišias ėjo 

bendrai prie Šv. Komunijos 

Angelo Sargo berniukų drau

gijos nariai ir Nekalto Prasi

dėjimo Šv. P. M. mergaičių 

draugijos narės.

Po Mišių atliko jos savo 

susirinldmus mokykloje, va

dovaujant seserims mokyto

joms.

Tėvai džiaugiasi, kaip jų 

mažučiai gražiai pratinasi j 

katalikiškąjį gyvenimą iv į 

viešą draugijinį veikimą. Yra 

vienok tėvui, kurie dar nepa

jėgia įvertinti šį gražų auklė

jimo būdą. Jie ne tik neragi

na savo vaikelių prie pana

šaus veikimo, bet dažnai net 

trukdo.

Labai neaišku ir nesupran

tama, kokios priežastys juos 

prie tokio nusistatymo veda. 

Sus. L. R. K. kuopa.
Sausio 12 d. po pietų turėjo 

susirinkimą Sus. L. E. K. vie

tinė kuopa. Šiame susirinki- 

.■■■■»' ..................... .......—

MOTERYS PRIVALO . 
IŠMOKTI VARTOTI 

MAGNESIJĄ
Moterims, kurios kenčia nuo šir

dies pykinto, arba taip vadinamos 
“rytinės ligos”, šis paprastas būdas 
pasirodė palaima. Didžiuma slaugių 
tai žino ir tą. pataria žymiausi spe
cialistai. Prirengk biskutj susmulkin
to ledo .— sakysim vynini stikle'.}. 
Užpilk ant jo arbatinį šaukštuką 
Phillips Milk of Magnesia. Palengva 
gurkfinok iki išbaigsi arba iki blogu
mas visiškai praeis. lietai priseina 
dožą pakartoti, kad užbaigti pilvo 
skaudėjimą artą tąsymą vemti.

Phillips Milk of Magnesia turi 
priešrugštinių ypatybių ir jis teikia 
greitą pagelbą, kuomet ėda rėmuo, 
surugę viduriai, gesai. Jo švelni, be.t 
tikrai liuosuojanti veiktniė užtikrina 
regulerĮ vidurių išvalymą. Vartoja
mas burnos plovimui jis neleidžia 
rūgštims ėsti ir dantims puti nėštu
mo (alku.

Su kiekvienu buteliu Phillips Milk 
of Magnesia eina pilni nurodymai 
jo daugybės vartojimų. Visose aptis- 
kose po 25c. ir 50c. Reikalauk tik 
rosios, daktarų užtikrintos per 50 
metųį,

“Milk of Magnesia” buvo Chas. 
H. Phillips Chemical Kompanijos S. 
V. registruotas vaizbos ženklas ir jo 
plrmtakuno Chas. H. Phillips nuo 
1875.

me naujos valdybos nuliai pa

darė priesaiką ištikimai eiti 

savo pareigas ir užėmė savo 

naujos vietas.

1929 m. ši kuopa rimtai dav 

bavosi. Su tokiais par. gra

žiais pasirįžimais ji pradėjo 

šiuos metus ir žada 

1 darbuotis.

da ug
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kų netikėtas (extrd) susirin-1 augą” su 1930 metais ir lin

kiu viso gera. Kad šiais me

tais nebūtų nei vieno kataliko, 

kuris neskaitytų “Draugo”. 

Kaip man malonus “Drau

kimus bus sausio 24 d., 7 vai. 

vakare airių bažnyčios salėj.

Į susirinkimą būtinai priva

lo atsilankyti visi šėrininkai, 

nes yra pasilikę daug neuž

baigtų darbų nuo metinio su

sirinkimo.

Bendrovės Komitetas.

gas”! Negaliu atsidžiaugti.

CICERO, ILL.
Federacijos skyrius. (Kur gauti “Draugo” koncer

Antradienio vakare įvyko į į0 t.ikietij?

Federacijos skyriaus susirin

kimas. Draugijų atstovai 

skaitlingai atsilankė.

Federacijos skyrius šiais

Visiems ciceriečiams praiie- 

šu, kad tikietų “Draugo” kon 

nerto galima gauti pas Ša
motais rūpinsis išdirbti pla-■kal,sk9’ lu^aro store, 4938 

tesnės dirvos katalikų spau-l^' Jankausko

jai. , į vaistinėj ir pas

Daug laikraščių pasklinda ni‘au pusiiasu.-i.

mane ze-

Mes žinom jį nuo pradžios jo 

pasirodymo. Ir taip yra lau

kiamus, kaip geriausias drau

gas, nbs paėmęs į rankas ne- 

sugaiši skaitydamas; daug ži

nių sužinosi. Vėlinu visiems i 

katalikams užsisakyti “Drau

gą”. Džiugsitės, kaip jį pa

žinsite.

Mažutė Koresp.

ftėje, 15 gatvės ir Lake St. 

Jau. keletas narių ir dovanų 

atnešė. Taigi atrodo, kad mū

sų pramoga bus sėkminga. 

Komisijon išrinkta Kantautie- 

nė, Lekavičienė, Pranienė ir 

Marti nkienė.

Po susirinkimo turėta sa

vybės “bunco”. Pirmą dovaną 

laimėjo P. Prabišienė. “Bun- 

co” tesėsi iki G valandos va-

y fa įdomiausias ir rimčiausias 

Lietuvoje bendrojo turinio žur 

nalas, be kurio lietuviui švie

suoliui, vis tiek kurios jis

i profesijos bebūtų, šiandien ap

sieiti slinku.

Todėl, nesivėlinkite užsisa

kyti jį 1930 metams!
Prenumeratos kaina: met. 

$4.50, pusm. $2.50.

Adr.: “Židinys”, Kaimus, 

laisvės Al. 3.

po Roekfordo lietuvių koloni

ją kiekvieną savaitę, bet rei-! 

kalinga, kad jos dar daugiau į 
butų kas savaitė ir kasdien.

Skyrius uoliai teini ja ii 

svarsto taip pat tuos reika

las, kokiais susirupinęs Fede

racijos Chicagos Apskritys. 

Sodalicija.
Merginų sodalicija nusitarė 

rengti pasilinksminimo vaka
rą kada nors vasario mėnesy
je.

Paveikslai.
Sausio 18 ir 19 vakarais 

bus . rodomi krutamieji pa-< 

veikslai iš Lietuvos. «

Juos rodys p. J. Milius. A- 

pie jo paveikslus rockfordie- 

čiai daug ką gero prisiskai

tė ir patys pernai turėjo pro

gos juos matyti. Tikisi į šįmet 

daug ko įdomaus iš Lietuvos 

gyvenimo sužinoti per paveik

slus.

Raporteris.

RACINE, WIS.
žvėriškas užpuolimas.

Vienas vedęs jaunas svetini- 

tis vyras išgėdino 16 metų 

mergaitę. Uiž tokį biaurų dar

bą gavo kalėjimą nuo vienų 

iki 30 metų. Paliko jauną 

pačią.

Mlnas egzaminas
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pus kokj nepa
tyrė!}. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzamlnavimo. Jus sutau
pysit laiką tr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų' negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymut žmogaus kenksmin- 
Ituttų.

Mano Radio — Scope — Raggl. 
X-Ra/ Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu uš paimsiu 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryfi 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 užsisencjosla. jst- 
kerėjusią, chronišką Ilgą, kur] nc- 
pusldavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Romas 101G
20 W. JACKSON BLVD.

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

Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 
po pietų

Joseph Motefeaitis,
1422 So. 48 Court.

BOSaAHD, 1L
Sveikinimas.

Aš, kaipo mažutė korespon

dentė, sveikinu dienraštį “Dr-

MEUOSEPARl KL
IŠ sąjungiečių veikimo.

Moterų Sąjungos '60 kuopos 

susirinkimas įvyko sausio 12 

d. po num. 103 — N. 20th 

Avė. Skaitlingas moterų būre

lis atsilankė ir da dvi naujos 

narės įsirašė, butent Gatav'ec- 

kieftė ir Urbelienė. Susirinki

me nutarta surengti “Buū- 

co ĮMlrty”, vasario 14 d., 7

vai. vakare Vaičiūno svetai-

1

. -j

.kare, o paskui turėta šauni 

vakarienė, kurioj šeimininką 

vo Kantautienė ir Martinkie- 

nė. Prie stalų patarnavo P. 

Lekavičienė ir P. Januškienė. 

Labai skaniai buvo pagamin

ti valgiai, visos džiaugėsi 

smagiai įpraleidusios vakarėlį 

ir dėkojo valdybai.

Narė.

ŠIANDIEN JAU NIEKAS 
NEGINČIJA,

Nesenai sausieji agentai už

puolė gan didelį munšaino fa

briką, pagal ju apskaičiavimo 

$10,000 vertės ir suėmė du 

italu, kaipo fabrikantu. Juodu 

išvežė Milwaukėn, kalėjimai!, 

o visą Įtaisymą: mašinas ir 

staką liepė iš pamatų išgriau

ti. Buzos buvo 4 milžiniški 

kubilai. Jai pasileidus, “už- 

siblakiavo” suros ir ant gat

vės atsirado daug gatavo 

munšaino. Tuo laiku fabrikas 

“virė”. Bcgriaunant užsidegė 

gana didelė barnė. Sudegė su 

visais įrengimais. Susirinkę 

gaisrininkai turėjo daug dar

bo, kad nedavus degti visai 

arti stovintiems namams.

Įdomu, kad fabrikas buvo 

vos vienas blokas nuo biznio 

gatvės, ir apgyventoj vietoj. 

Ant durų buvo parašyta “Sto 

rage Co.”, vieton “Munšain 

Co.”

V. B.

ST. CHARLES, ILL.

Išvengiamas
Skausmas!

Žmonės dažnai yra perkantrųą su 
skausmu.

Kenčia kuomet nėra reikalo kentė
ti. Dirba su skausmu piešiančiu 
galvą. Dirba nors suimti skausmų.

Ir Bayer Aspirin suteiktų greitą 
palengvinimą!

Geriausias laikas imti Bayer 
Aspirin, tai momente, kada pajun
ti pirmutini skausmą. Kam atidė
lioti palengvinimą iki skausmas 
pasiekia aukščiaus] laipsnį? Ko bijo
ti paimti taip nekenksmingo dalyko?

Skaityk patikrintas direkcijas su
stabdymui šalčio, palengvinimui 
skaudamą gerklę; palengvinimui 
galvos Bkausmo lr neuralgijos, ne- 
uritis, reumatizmd lr tt.

C
Jus visuomet galite pasitikėti jo 

greitu palengvinimu. Bet Jei skaus
mas dažnai atsikartoja matyk dak
tarą, kad patirti jo priežastį.

BAYI K ASPIRIN
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoacctlcacldester Salicylicacid

'/NEL>

Mirte* Co., Dpt. H. S., 9 B. Ohio S»., Chicago

Tyros, Aiškios, Sveikos 

GRAŽIOS AKYS

Yra didelis tortas

Murinę vajo, Kvslnlna gaivina 
be pavojaus. Jus ją pamėgsit® 
Knyga "F.yc Care” arba “Eye 
Bcanty” ant pareikalavimo.

Rrtlstng the Famlly-~sop»>w>wm«wi gavo pą a m

Bendrovės ekstra susirinki
mas.

Darbininkų. Vartotojų Ko 

operatyvėb bendrovės iėrinin-Į

kad per ištisą penkmetį tesė

jęs reguliariai eiti, prof. Dr 

V. Mykolaičio Putino reda

guojamas literatūros, mokslo, 

visuomenės ir akademiškojo 

gyvenimo mėnesinis žurnalas 

“ŽIDINYŠ”

LIETUVIŲ VALANDA
KAS NEDĖLDIENĮ

•. c
Iš Stoties

WCFL 970 Kilocykles
Nuo 1 iki 2 po pietų

Kas Ketvergą
Iš Stoties

WHFC 1420 Kilocykles
Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite 

Šiuos Programus Rengia

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

Telefonas Boulevard 4705 .

*

TIESIAI į KLAIPĖDĄ

Visos Pastangos Bus Pašvęstos Padaryt Kelionę Atmintinu Įvykiu Pilną Įvairumų 
Ir Malonumų Del Tų Kurie Joj Dalyvaus

t
žemiausios Kainos Tiesiai t Klaipėdą

Trečia klesa į vieną pusę ................... .. $107.00
Trečia klesa į abi pusi ...................... $181.00
Turistinė trečia klesa j vieną pusę $123.50 
Turtstnė trečia klesa į abi pusi (mirt.) $204.00 
Cabin klesa .................................... $142.50

Promenados Dėsnis: l’ž vietas turistinė
klesa ant Prontenude Dėnio nuo Gegužės 
1-mos iki Liepos 15 į Lietuvą, o į Ameriką 
nuo Rugpiučlo 1-moR iki Rugsėjo 30 kainos 
padidinamos sekamai: $7.50 į vieną pusę, o 
$12.50 į abi pusi.

Vaikams: Nuo 1-nų metų iki 10 metų 
amžiaus pusė kainos.

Kudiktattis; iki 1-nų metų amžiaus $5.50 
į vieną pusę. Į abi pusi $11.00.

U. S. Revenue Tax ir Head Tax atskyriam.

IŠPLAUKIMAS LAIVU tOCMI X.
Tiesiai 13 
KJuipėdosLaito vantas

IS
New Yortso Laivo vardas

LITIANIA . . .. Sausio so ESTONIA . . Balandžio 24
ESTONIA . . . . Vasario 20 PotoNI.t . . . Gegužės 27
IATUANIA . . . .. . Kovo H I.IT VANIA . ffirŽeMo 10
ESTONIA . . Balandžio 3 LITUANIA . . Idėpbs 22
LITUANIA . . Balandžio 17 ESTON I A . . Kiigpinėio 18
POLOMA . . 
ESTONIA

. Gegužes 1 
. Gegulės 17 LlTVANlt RrtgpK.ėio 20

LITIANIA . Gegužės 20 POLONlA .. . . Rugsėjo 10
----- -—:—,

BALTIC AMERICA LINE
Del informacijų lr laivakorčių kreipkitės tuojaus pas savo Vietos agentą.

NELAUK PASKUTINIU DIENU

SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIONE
8— Ui ItltlDGE ST., IE# VOltK. N. Y. 

010 ST. JAMES ST., MONTREAL, CANADA 
-............................ -- ------

315 SO. DEARBOBN ST . CHICAGO. 114,. 
UNION TfttsT BLDG., PlTTSftt 'RGtl. PA.

Ffšb'
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Penkiadienis. Saulio 1?, 1900 0 ff M O O » ft
CHICAGOJE
WEST SIDE ŽINIOS.

Ęyt A.ušros Vąrtų bažny

čioje 9 vai. ryto Bronislava 

Gasparkaitė su Petru Jaukš- 

Čiu per Sv. Mišias prisirengė 

imti šliubą. Abu jaunavedžiu 

šioje bažnyčioje krikštyti, a- 

bu pirmą. šv. Komuniją ir 

Sutvirtinįpią ėmę, abu šios 

parapijos mokyklą ėję ir čia 

užaugę. Tąd ręįkia pripažinti,

“BUNCp PARTY'.

Britfbton Park. — Moterą 
Są-gos 20 kuopa ir vėl ruo

šia nepaprastą “buuco”. Sa

kome nepaprastą, nes bus ran 

kų darbo įvairūs siuviniai 

duodami “praizains”.

Dovanos bus duodamos net 

grynais pinigais.

Taigi proga kiekvienam at

silankyti ir pasiąaudoti. į

Į.I| UJH J "IMI l

matysite Lietuvos pąv©ilwlu«,,
kurie visiems patinka.

Keikią atsiminti, kad prie

tos progos galima gauti iš p. 

Lukšio savo krašto ir šiaip jau 

kitokių Lietuvos vaizbų — 

paveikslėlių; taip-gi galima 

gauti gintarinių ■ išdirbinių, 

kaip vą špilkų, kafielių, cį- 

garnyčių, kotelių ir t. t.

Po rodymo paveikslų West 

Sidėj p. Lukšis išvyks į ki

tas, tolimesnes kolonijas.

Tąn bpvgs.

IMK T. A, D.
h—

kad jie šios parapijos tikra ;“Bunco party” įvyks sausio

jau antroji karta. Puikiai kal

ba angliškai, bet nemenkiau 

ir lietuviškai.

Petro Jaukščių tėvai jau 

senai mirę; jisai išaugo glo

boje savo dėdės, garbingo se

nio Jono Jaukščio ir jo su

naus Vlado šeimynoje. Visi 

uolūs darbuotojai ir pasto

vus parapijonai, ypač Gaspar- 

kai pasižymi sąvo darbuote.

Šiuo laiku Jurgis Gasparka, 

-tėvas nuotakos darbuojasi 

parapijos komitete, o motina, 

Domicėlė Gasparkienė, yra net 

dviejų draugijų Aušros Var

tų Moterą ir Merginų ir Šv. 

Kazimiero Akademijos Remė- 

jų 10 kp. pirmininke. Duktė 

6 v. Kazimiero Akademiją 

baigus, yra Vyčių organizaci

jos narys ir motinos darbuo

tės visuose parengimuose dar

buotoja ir rėmėja. Ateinan

čiame šeštadienyje prieš jų 

šliubą bus už mirusius Jauku

čius iškilmingos gedulingos 

pamaldos su šv. Mišiomis ry

to 8 valandą. West Sudėję dą 

'įiebuv* taip'#r?t#fiii 

tų vestuvių iškilmių, kaip kad 

Gasparkų ir Jaukščių yra su 

manyta. Teisybė, pasitaiko 

trukšmingą ^šliubą, liet jie 

visuomet būna be šv. Mišių, 

lig kad vestuvių dalyviams 

sunku būtų sųseiti bažnyčion 

ant šv. Mišių, tad sueidami 

po pietų bei vakarais daro 

trukšmą, užmiršta net prieš 

šv. Sakramentą priklaupti ir 

tuojau, lig ugnies pasiėmę, bė 

ga iš bažnyčios įr ją teršia

barstydami ryžius ar kitokius 

grūdus, neva linkėdami jau- 

niemsįems laimės. Keikia 

džiaugtis susilaukus gražaus 

pavyzdžio.

19 d., 4 vai. po pietą, ponų 

M. Valantas namuose, 4449 S- 

Mozart Street.

20 kuopos sąjungietės, kaip 

paprastai, taip ir šįmet šau

niai paširdys, nes gražių da

lykėlių priruošė.

Patikrinimą rodo veiklioji 

komisija, kurią sudaro po

nios: M. Barščienė, p. Kelp

šienė, M. Valantas, L. Rač

kauskienė.

Į šią pramogėlę 20 kuopa

nuoširdžiai prašo atsilankyti

visus savo prietelius, ypač 

*
sąjungietės.

Atsilankusįems komisiją ti

trai užtikrina pilną patenki

nimą. Po pramogėlės atsilan- 

usius pavaišins įvairiais gar

durneliais.

Da kartą prašo

M. S. 20 Kp.

politikas slųb$

SMARKIAI RUOŠIAMASI 
PRIE Ifi D. VASARIO.

Nuo reumatizmo ir šalčio
Kas yra tas T. A. D.?

T. A- D- yra liuosyojantis, 

valantis ir taisantis vidurius 

vaistas, T. A. D. tūkstančiai 

žųionių vartoja, o milionai 

dar nežino.

Jeigu arti nėra galima gau

ti, tai kreipkitės po num.

5221 So. Halsted Street
Chieago, III.

Tel. Boulevard 6631

Rsa Tel. Mldway 6612 /

DR. B. C, CUPLER Į
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 24-t*s Street 

Telef. Canal 1713-0241 
Valandos: > liti 4 p. p. Panedėliųlr 

lr Ketvergais vakar*

D A N T A R A t

Ofiso Tel. Virginia 0036
Rezidencijos: Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 Iki 4 lr C iki 8 v. v.
Į Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
! Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd. 
i Vai.: nuo 8:30 iki 0:30 vak.

Telefonas Boulevard 1*M

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos: * Iki ĮS. 1 Iki »

dlsaų. Ir «:2* iki • :>• vakare

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

Ofise Tel. Canal 2118
Namų TeL Lafayette 0098

North Side. — Visur, net 

ir draugijose, plačiai kalbama 

apie 16 d. vasario iškilmes, 

kurios bus Šv. Mykdo para

pijos svetainėj, 7:30 vai. va

kare. Jau pradėta mokintis 

veikalas ‘‘Malonu už tėvynę 

kentėtiPraktikos daroma 

ir labai puikiai sekasi, nes 

sukviesti geriausi artistai.

Tikietai jau pagamini ir 

pigus. Žmonės perka iš anks

to, tat tikįinos daug publikos., 

Pupelė. Į

PRANEŠIMAS

DR. M. I. STRIKO! DR. A. LYVŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET 

NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.

Valandos: prieš pietus pagal sutartį

DR. J. J. KOWARSUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street 
Kertė So. Western Avenae 

Tel. Prospect 1,9 >* 
Rezidencija 2869 So. Leavitt 8L 

Tel. Canal SIS*
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-* ▼. *. 

NedelloJ pagal busi tarimų

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd.
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj:
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v. 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 į 1 " -
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėiomis tik pagal su
tartį.

Tel. Hemlock 81 tl

ATPLAUKIA LAIVU 
UTUANIA.

Baltic Ąąierica Linijos lai

vu Lituąnia iš Lietuyos atvyk

sta Stanįslovas Juraška, A-1

1
leksandra Gedąminienė, Leo

nas Vaičiekaųskis ir Albinas 

Šąltinieris. Jie į New Yorką 

atvyks sausio 23 d.

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

ADVOKATAI

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

2436 Weat (9 Street 
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. *—9

v. v. Nedėlioj susitarus.

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

Tel. Kenwood 5107

North Side. — Amerikos pino Povilas Baltutis, žinomas

Lietuvių Politikos klubas tu

rės balių, 19 <1. sausio šv. My

kolo parapijos svetainėj, 7:30 

vai. vakare.

Kviečiami visi Nortli Side 

lietuviai ir iš aipįelinkių at

silankyti į tų balių. Per balių 

bus prirašinėjami nariai i klu

bą be įstojimo mokesčio, tik 

mėnesines duokles įturės už

simokėti už šešis mėnesius.

Muzika bus puikiausią. 

Griež ir lietuviškus šokius.

P. K- P-

LUKŠIO PAVEIKSLAI.

Nedėlios vakare mūsų pa

rapijos salėje bus nepuprąstas 

vakarąs parapijos naudai. Vy- 

’čių 24 kp. jaunimas ruošia 

puįkią, juokų programą. Bus 

atvaidinta dvi labui juokin

gos komedijos. Vieną “Neti

kėtai” vaidins Vyčių scenos 

mėgėjai, jau žinomi visiems 

šposininkai: Ig. Sakalas (žy

do rolėj), Lpbikiutė (senos nas 

lės norinčios da ženytis), Ta

ndy tė (Žibutienės, jos kai- 

minkos), L. Labanauskas (se

no jaunavedžio, A. yaianiutė 

ir J. Pašyonskąs (jąunosios 

porelės). Be to, tą vakarą sce

noj debiutuos Nėk. Prąsid. 

Š. P. M. sodulicijos jaunos 

mergaitės komedijoj “Gumi

niai batai”. Vakaras bus pa

margintas dainomis, kurias 

dainuos musų solistės.

parūpi jonys prašomi parem

ti vakarą, nes visas jielnas eis 

parapijos naudai. Skaitlingas 

atsilankymas <Jups noro ųiūs 

jaunimui ir dažniau gražių 

vakarų surengti. » *(

A. A. OHS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie SL, Room 1701T i v •!. i _ u ou. očuje čt>, i tomui nvi
Jų kehwes reikalus apru- 9331-9332 vai. 9-6

Chicagos., lietuviu luiyąkoj'ėių 

agentas.

LIUOSUOJANTrS, KURS 
VAIKA RAMINA. ,

Kūdikio mažytis kūnelis priešina
si ricinai lr stipriems vaistams; bet 
štai vaistas, kurs .tikrų! jam taiky
tas. Ir jis veikia greitai ir taip švel
niai, kad vaikas nei .nejunta. Flet- 
cherio Castoria ramina piktus ne
rimastingus kūdikius ir vaikus lr už
migdo juos ir karščiuojančius, su už 
kietėjusiais vidurlųls vaikus atitaiso.,
Taip dedami jmilijonuose namuose į genate: 8 Iki • ryje Tel. Kepnb. #«<mi 
kasdien. Castoria yra grynai augme-' 
riinė, nekenksminga ir užgtrta dak
tarų. Vengk imitacijų. Chas. H. Fle- 
teherio parašas garantuoja tikrumų.

. T

Vakara ii
SO. HALSTŠP S 
Tel. Vlctory

7-9 vai. vak- apart Panečt’ėllo lr 
Fėtnyčios

>241 STREET

JOHN B. BORDEN

Ofiso Tel. Vlctory 6893 
Residenctjos Tel. Dreiel *1*1

OR. A. A. BOTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas 

Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Valku ir visų chroniškų Ilgų

Ofisąs 1102 So. Halstol SL Chieago 
arti lįst Street

VALANDOS: 1—3 po piet, 
7-3 vak. Nedėliomis Ir šventadieniais 
10-1*. „

Vai.: nuo 9 iki 11 vai ryte:v*1 cicero 288* 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 

šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Xpl. Vlotory IĄ»7

Of. Ir Rea. Tel. Hemlock 2274

DR. J. P. POŠKA
*111 8. JįULLSTED STREET 
Antras ofisas lr Resld«poU*
•i* 4 K ARTKSIAN AVĖ.

Ofiso VaL Kuo »-i» rytuos: n,uo f-» 
vųk. Antro Ot Vai.; Nuo l-t po 

Utarn. Ir Subat. Nuo 2-9 vakpiet 
Šventadieniais pagal sutarimą.

TeL Cąnsl *704 RepubUo «£•*

OR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAP

Gydo etal^PP U“ chroniškus Ugpe 
vyrų, moterų lr valkų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdiena nuo 
pietų Iki *' vai", vakaro. 

Nedėliomis ir seredomla tik 
Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
ir x-rat

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

sn
Tel. Lafayette 6791

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

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas ir Chirurgas

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI.

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

Office; 4459 S. California Ayą.
Nedėliojo pagal eutact}

a=

O PT E M IT RIŠT A I

Tel. Vlctory 6279

DR. G. SERNER
IJETUVIS AKI Ak jjj

i

ECI ALI STAS

Nedėliomis
Susitarus

Phone Armitagc 2822

DR. W. F. KAL1SZ
1145 M1LWAUKEE AVENUE 

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

, Nedėlioj pagal sutartį

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

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

Avenue Tel. Republic 7868
Valandos J — 3&7 — £ v. v.

Nedėlioj: 10 -r— 12 jryt©

(John Begdeiunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams S>t.' Rm. 2117

Tclei.hoaie Bandolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak

Telepbene Roosevelt 9000

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 Rea. Tel. Boulevard 6918

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

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

Res 8201 8. WALLACE STREET

DENTISTAI

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZAtATORIS
i Gydytojas ir Chirurgas 

* 1*21 SOUTH HALSTED ST.

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

6 Iki 8:30 vakare

DR. VAITUSH, 0. D.

Vakar Meldažio salėj p. 
Lukšis pradėjo rodyti Lietu

vą judamuose paveiksluose. 

Kurie vakar jų nematė, tai 

turi progos šiandie pamatyti. 

Sueikite šį vakarą 7:80 vai. 

vakare į Meldažio salę ir pa-1

Feen&mint
Tbe Laxatįve

Mėgsta jį visi 

ūkanus kraiųtūpui
f \

mint, taip kaip guma.

AR JŪSŲ VIDURIAI 
NETVARKOJE?

'":v

Ąr Jus kenčiute de) menko 
apetito, nevirškinimo, gesų, pil
vo gčllmų, galvos skaudėjimų, 
nemiega, svaigimo, rč/nens ir 
bendro nusilpimo?

Imk Trlr.erio Kartuus Vyno! 
Tris sykius dienoj po pusę šau
kšto prieš valgius. Tas malonus 
mišinys iš Kalifornijos vyno, ka- 
skaros ir kitų gydomų žolių lr 
ltuosuojHnčio selyklo yra pasi
tikėt lnlausias vidurių .tonikas.

SKAITYK, KĄ EKSPERTAS 
SAKO: "Mevchantvllle. N. J. Dec. 
12, 102!> — Trinerio Karlus Vy
nas man labai pagelbėjo. Aš tik
rai tikiu, kad' tai geriausias to
nikas. kų randasi apt marketo. 
AŠ jį rejkomenduoju visiems su-

Mrs. L B.vo puclcnlatns. 
Smith, nurtS.V

V

BITTFH
WlNt

' Parsiduoda visose aptiekose.

ttOHAI,
^lusk J-os. Triner Co., pt. 13 I
1333 So. Afililand Avo.. T-hl- 
cago. ir gausi sėmpcij dykai | 
Vardas
klatvč
IMtcstas ,............ Vals..

JOHN MINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

aiuų giyvCAUIAUVi UC17UUVU'
mo, skaudamų aklų karštį. Atital

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-

kare. SerejNjjs ir Pėtnyčio- 
rnis nuo 9 iki 6.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius)

ADVOKATAS
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800

It E 8 I D IC N C I J A: 
6515 So. Rockwetl Street 

Telef. Republic 9723

sau kreivas akis, nulmu cataractua. 
Atitaisau trumpų regystę lr tolimų 
regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
at8itiklmuoiie, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia maiiau- 
slas klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
mo* valkučiama

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

<712 S. A8BLANB AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Office Boulevard 7043

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4646 8o. Aahland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 6223

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

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

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 S. Ashland Avė.

fr F/rų X4«

H «ONAS »M*
VaL:

J. F. WAITCHUS
ADVOKATAS.

62 East 107th Street
Kampas Michigan Avė. 

Tel. Pullman 6950 lr 6377

Miesto Ofise Pagal Sutartį:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 ir 916 
Tel. Kranklio 4177

Tejpphone Central 6986

F. W, CDERNAUCKAS
advokatas

114 North LaSalle Street 
r CHICAGO, ILLINOIS 
Nuo t: 16 Iki 6 vai. vak.

Office- 1900 So. Union Ava 
Tel. Roosevelt 1719

VaL nuo 6 iki 9 vai. rak.

25 IIETy PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETBISTAS

DR. A. J. GUSSEN į
LIETUVIS DENTISTAS

North Sifde
1579 Mllvvaukee Avenue
Utarnlnke, Ketverge, Subatoj 
Nuo 10 ryto Iki 8:30 vakare

Clceroj 4847 W. 14th Street
Panedčly, SercdoJ. Pėtnyčloj 
Nuo 10 ryto iki 8 vakare

H'" r . -m

TsL Boulevųrd ųfi

M. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas. Chirurgas lr AktJ^erl*

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

7—* vakare

Tel. Lafayette 5820

k j. i. rumns
DENTISTAS K-RAY 
4193 Archer Avenue

Rez. Tel. Lafayette 4365

Boulevard 7689
Rsa Hemlock 7*91

DR. A. F. KAZLAUSKIS
DENTISTA8

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo • ryto llcl S vakare

DR. HERZMAN
M gosimo*

Gerai lietuviams ilnomae per 1* 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas lr akulerlų.

o staigias lr okroniktae U- 
ų. moterų lr vaikų pagial nan-

ua metodus X-Ray hr kitokios 
troe prietaisus.

Ofisai ir Laboratorija
Netoli ^orppa atrųgt

1025 W1ST 18 STREET
VALAKDO8: Nuo 19 — 1* ptpjtų p 

nuo • Iki 7:19 vai. vakarų.
Tai. ofiso Ganai ii 1* Rea. Bo. Bker* 
22*8. arba Randolph 60P*.

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
pklnjų

1801 South Ashland Avenue
PJatt Bldg.. kamp. II St I

Paatsbėklt mano Ukabae
Valandos nuo 9:19 ryto iki 8:39 
karo. Šaradomis nuo 0:11 Iki 13 *< 

ryt*. Medinomis nėra skirtų 
valandų. Room I, 
rheae Oaud 0»n

=e
Phone Cicero 721

DR. HELEN M. W1SNŪW
LIETUVE DENTIST6:

X-Ray
2127 8. CICERO. AV. CICERO. ILL. 
Valandos: 9-11 A. M. 8-*. 7-9 P. H. 

Trečiadleaa pagal sutartas

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgu 

4631 SO. ASHLAND ĄVE- 
Tel. yards 099|

Rsaldencljpp Tsl. Plpaa 03**

VALANDOS:
Nuo 1* Iki 13 dienų,
Noo 2 Iki S po pistų,
Nuo 7 iki 9 vakare.
NedAl. nuo 10 Iki 19 dienų.



t

S, D. LACHAWIGZ

RAUGAS

‘ARBATĖLĖ'’. RADIO ŽŽŽ.

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laidotu

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

Arba 2516
2515

2314 W. 23rd Tlace 
Chicago, Iii*

Simpatiškas — 

Mandagus —

Geresnis ir Piges

nis už kitų patar 

aa vilnas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDftJAl 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Tardą 1741 ii 1742

4447
SKYRIUS 

So. Fairfield Avenue
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero ?794 

SKYRIUS
S201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

OHKASOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dirbystėa.

OP.'SAg
442 West 12 St. 
Tel. Canal 1174 
KIRID8: 2221
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4022

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
nsuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes netart
ais lėlaldų užlaikymai ,
įkyrių. s

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Auhnrn Avenne

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda 
gų, draugišku 
patari.avimą
Patarnavimu 

vleosef Chica 
gos dalyse 1» 
prtemieačiiost 
Grabai pigiai
net už |25 

OFISAS
2128 South 

Halsted St
Vlctory 4088 

28

Brighton Park. — gausio
12 d. čia buvo surengta “Ar-

ŠIANDIE.
“Dainos” choro repeticija 

Mark Wbite parko salėje, 29 

ir S. italsted St., lygiai 8 vai. 

vakate. Visi nariai būtinai tu

ri suvažiuoti. Norintieji įsi

rašyti kviečiami atsilankyti. 

Po repeticijos bus linksma 

valandėlė.

► Valdyba.

HBBSRįH*

Penktadienis, Sausio 17, 1930

Duoronienė, 1 Žnlbn, A. šim-iėiulis, V. frorbutos, P. Kapo- 
kus. Draugijos turtas siekiančius, A. Jankeliunienė, A. A- 

dasiunienė, R. Rusienė.

Po $2.00: J. Atraškevičius,

23

X Vasario 23 d., Dievo Ap.

Town of Lake. — Sausio 15 

d., 2 vai. įvyks draugystės 

batSlo” (vakarėlis) Marijonų Šv. Franciškos Rym. suririn- 

Koleg. Rem. 35 skyriaus pas kimas — metinis — svarbus, 

pp. Kazlauskus ant Roekwell Prašomos visos narės susirink 

St. jti. Taipgi nares prašo atnešti

Tai pirmas toksai vakarėlis pažadėtas dovanėles “Bunco” 

buvo šioje kolonijoj. Dalyva- lošimui, kuris įvyks vas 

vo visi prielankūs rėmėjams, d.

5 vai. po pietų šeimininkės

p. O. Kazlauskienė, p. 0. Sa- par. salėje įvyks L. K. Vaka- 

moškienė pakvietė visus prie rinių Valstijų Konferencija, 

stalų ir gražiai pavaišino. Draugijoms jau laikas susido- 

Pirm. J. Valskis pakviestas mėti, pasitarti ir išrinkti at- 

vakarui vadovauti. Jis ragi- stovus, kad visos būtų atsto- 

no visus priklausyti prie re- vaujamos toje katalikų kon- 

mėjii. P. Valskis yra uolus ferencijoje.

darbuotojas visose organizaci- { X Viena draugija, N. P. P. 

jose ir uolus jų rėmėjas. Visi Š. mergaičių sodalicija, jau 

dalyviai pakviesti šį-tų pakai- prisidėjo prie įtaisymo P. Š. 

bėti. Gražių, minčių pareikš- Liurdo Š. Kryžiaus bažnyčio- 

ta. Ypač p-lė B. Kalvaitė iš je. Ji aukojo $25.00. Ir kitos 

Town of Lake reiškė noro, Į draugijos, tikimųsi, prisidės 

kad ir ten būtų sutvertas sky- prie to gražaus darbo ir di-

nus.

Ant galo p. O. Kazlauskie

nė dėkojo visiems už atsilanky 

ma.

P. Kazlauskienė negana, 

kad visur darbuojas, bet ir 

šeimynėlę pavyzdingai augina. 

Visur ir visados ji linksma, 

maloni.

Visi nenoromis skirstėsi. 

Kiti da ir dovanų gavo, kat

rie buvo laimingi.

Lauksime kito tokio vaka

ro.

Ad—tas.

dėlės atminties.

X Stanislovas Petrošius su

Ona Marozaite ims Moterys-

t J. Z O L P
GRAB01UU3 IR LAIDOTUVIŲ 

VEDftJAB

1650 West 46th Street

Kampas 4<tn ir Paulina Bta 
Tel. Blvd. 2222

Nubudimo valandoj* kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu si m patie
ksi, mandagiai, gerai ir pigiau 
iearu kitur Koplyčia dėl Šermenų 
dykai

BUTKUS

cijų Kardinolų Mundelein. 

Karditiolas labai džiaugėsi, 

kad pralotas atvyko į Ameri- 

kų ir liet Ciiicagon. Jis dar 

daugidū džiaugėsi, kai išgirdo, 

kad pralotas duos šv. Misijas 

lietuvių parapijose, nes pats 

Kardlholasj apgailestaudamas

CKDERTAKIKG CO. 
t». B. Hadley I4c.

Koplyčia Dykai
riO West 18th Street

Canal 3141

8o Rockevelt 
Virginia 1200

BU

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

O f I e a s
4603 S. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. ModernlŠ- 
ka koplyčia veltai.
3108 S. Haltted
St. Chicago, III.

Tel. Vietėry tilt

A. ■f A
PETRAS

KREKŠČIUNAS
mirė sausio 16, 1930 m. 3:00 
vai. ryto. 40 metų amžtaua 
Kilo Iš Panevėžio Apskričio, 
Krekenavos Parap., MuČinų 
Kaimo. Amerikoj© Išgyveno 
apie 30 metų.

Paliko dideliame nuiludlme 
8 pusbrolius Liudvikų, ir Tadeu
šų Jakaičius ir Juozų Valentų 
Ir 2 puoeseres Benediktų Ve- 
gienę ir Julių Bučiunienę ir gi
mines. Laidotuvėmis rūpinosi 
broliai Jakaičiai.

Klintis pašarvotas grahoriaus 
Raditaus koplyčioj, 3238 So. 
Hnlsted Bt. Laidotuvės Įvyks 
panėdėtyj. Sausio 20 d. Iš ko
plyčios 8 vai. bus atlydėtas i 
Sv. Jurgio bažnyčių, kurioj J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas j ftv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kvlečame visus 
gimines, draugus ir palietamus 
dalyvauti šose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Pusbroliai, Pusseserės ir

Giminės.
laidotuvėms patarnauja grab. 
ttediiHS, Vlctory 4088

Draugijos 

$4,148.54.

Susirinkimus laiko kas ant

rų sekmadienį kiekvieno mė

nesio, Dievo Apveizdos moky

klos kambary.

Geras valios moterys prašo-

I
mos ateiti į susirinkimą ir 

prisirašyti į draugijų, kuri y- 

ra daug aukojusi kaip tautai 

taip ir Bažnyčiai.

Juozas Blankus, pirm.

ATSIŠAUKIMAS.
Mieli broliai ir seselės, ame

rikiečiai, reguviečiai ir kai

mynai, da kartų kreipiamės į 

tamstas, prašydami aukų Ra-

iMnHM, l»d nėra užtektinai'«°vos bažn>,{ios varpams, ku- 

lietuviu, lenkų ir kroatų mi- ri” kar° "’«tu ncte-

siondrių. Jis norėtų matyti,

kaip sakė, daugiau uolių mi

sionierių.

Iš tikrųjų džiaugsis kiek

vienai liCttivis, kuris išgirs 

praloti? J. Maeiejausko 

mokslus per šv. Misijas.

ko.

Mes hitlrtluetteparkiečiai e- 

same laimi dėkingi savo kle-

ŽYDŲ GIMNAZIJA PASTA
TE VEIKALĄ LIETUVIŲ 

KALBA

S. Strioga, A. Redeckas, A. 

Zilnis.

Po $1.00: M. Vaičiūnienė, 

M. Miškinis, J. Valis, J. Ska
pas, A. Janušauskas, O. Gri

gonis.

Iš tolimesnių miestų, kurių

Naumiestis, Šakių apskrtis. 

Gruodžio 21 d. 1929 m. Nau

miesčio Žydų gimnazijos mo

kiniai, lietuvių k. mokytojo J. 

Žiutlio padėdami pastatė 2-jų 

veiksmų dramų “Mykolo kerš

tas” lietuvių kalba pagal V.

mes negalime asmeniai pasiek ifauf0 ,>asakų. Vaidinimas pui 

ti, prašom siusti pinigus se-r 

kančių antrašu:

Matas Sriubas, 1315 So. 50 

Avė., Cicero, III.

Komisija.

kus, publika buvo patenkinta'. 

Tatai, rodos, bus pirmasis at

sitikimas Lietuvoje, kad žydų 

mokykla pastatytų ištisų vei

kalų lietuvių kalba. “L. Ž.”

MILDA
TEATRAS 

3140 So. Halsted St.
Stokim į bendrų darbų, im

kim pavyzdį iš kaimynų Šilą-. KETV., PETN. ir SUBATOJ 
liečiu, kurie įtaisė varpus už; Sausio 16-17-18 
$2,000. Jog mūsų raguviečių' “HOLLYVVOOD REVUE” 
kur kas daugiau Amerikoj ir 25 garsūs artistai, choras iš 

P8, nebus sunku, jei su noru visi 200!

I prisidėsim.

tės Sakramentų sausio 18 d., foonui, kad jis pakvietė pra-

5 vai. Šv. Kryžiaus baž,

X šv. Kaz. Ak. Rem. sky

rius žada duoti good ti.me naudotis Dievo malonėmis.

lotų

mis

J. Maciejauskų su šv. 

Visi mėginsime

visiems, kurie sekmadieny, 

sausio 19 d., vakare ateis į 

par. svetainę. Kam seksis ge

rai žaisti “bunco”, tiems 

duos geras dovanas. |

X Kraustos iš Town of La-, 

ke “geltonieji”, grįžta gy 

venti baltieji žmonės.

X Kodėl mažai girdėti a

parapijonų.

Ii DRAV<>Y8TĖ SUSIVIE- 
nUimo brolių 

LIŽTtlVIŲ DR-JOS.

Be to, pranešam, jog kas 

daugiausia aukos, to vardu 

varpai bus pakrikštyti. Taip

gi pažymėta, kas aukos nema

žiau $50.00, to vardas bus iš

kaltas ant akmeninės lentos 

ir įmūrytas į varpinės sienų, 

kuri pasiliks per amžius ma

toma. Kiekvieno aukotojo 

vardai ir iš kur paeina iš 

Lietuvos bus skaitomi Ragu

vos bažnyčioj iš sakyklos.

Iki šiam laikui aukojo šie: 

žymiausią aukų paklojo Peo

ples Furniture Krautuvės

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 

Graži Muzika

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj
PĖT. IR SUBATOJ 

Sausio 17 ir 18

THE MARRIAGE *
PLAYGROUND”

Dalyvauja Mary Brian, Frede- 

rick Mareli ir kiti.

Vitapbone Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

ftiett) Apvfeizdos Parap. —
Susivienijimo Brolių ir Sese-

pie To™ of Lake “Holy Na- 'l2 ’**’ r J,^rarture Kiautuves

me, _ Švento yacdo ”• * - **

1 jų ? Gal dėlto nutilo, kad kai- jy Dratigijon .įsirašė J. Buo-

kurie valdybos nariai iškelia- zug<

Iššaukta naujoji valdyba, 
kuri prisaikdinta teisingai dar Janulis, J. Šeštokas, 

buotis d r-jos, Jabui. Ir naujie

ji ir sėiiiejl valdybos nariai

Porce'.inia laikrodis kuris užtrauk- 
t» t o vvi • 'A tas eina 8 dienas. Guarantuotas. La-
rtO $ll’.LM/. J. KaUOlSKlS, 2x. bu i puikus dėl papuošimo. Tik 22.88

Kairis, P. Leika, J. Janulis. Į

vo kitur, 

tekite!

Rinkit kitus. Kru-

KĄ MUSŲ SVEČIAS 
VEIKIA? pąsakė jfhtkaĮ’pęlės,

' '\Tutartft turėti vajų per Vi-

Po $5.00: J. Paurazas, P.

J. Vai-

E X T R A
LIETUVA PAVEIKSLUOSE 

FOTOGRAFAVO 
C. G. Lukšis 1929 M.

Marąuette Park. Gal kam SUR Iki. 40 m. amžiaus

bus įdomu, kur dabar yra ger- nariams bus Veltui įžanga: vy 

biamas pralotas Julius Macie- ramPj įųjp jį. moterims. Kas 

jauskas, kuris prieš kiek lai- parašys g# narių, gaus už $10 ., 

ko viešėjo pas mūsų visų my- dovanų. Kasi prTrašvs 10, gaus idomus judamieji paveikslai 

limų klebonų, kun. A. Baltutį. dovan4. Taigi> draugV>8 ir bus rodomi pirmų kartų Ame-

Jis dabar duoda Misijas dSa^gki, viri į darbų, kas no nk^ už mažę- *žanga šiose vie'

AVestville, Ilk, o paskui duos riįe dovarUĮ. >se: ' •

Misijas Kewanee, Ilk , Nutarta visus narius kvies-, Sausio 16 ir 17 d. 1930 m.

Pralotui J. Maciejauskui bu įį afviruiėmis į sekantį vaka- Meklažio Svetainėje, 2244 W. 

nant Cbicagoje, girdėjau, jog kuris bus vasario 9 d., 23 PI. Chicago, Ilk 

su vietiniais kunigais buvo j)jeVfl( Apvaizdos parapijos sa- ęu, i iq j 1Q3O 
nuvykęs aplankyti Jo Eminen- Buvo išrinkta komisija dėl ° DraUgy<!tės

--------------------------------------------- Suradimo klaidos apie apmo- Cr„d j{apiX, Mlch
kėjimų “Draugui” už: spaudų 

Bet pasifddC veltui. Negali- gv petn> 

ma buvo surasti. Dabar me-

METINUS 8UK:UtTUVfcS

A.+A.

ADOMAS PAUKSZTIS
Mirė sausio 19, 1929, sulau

kęs 60 metų amžiaus. Kilęs iš 
VKnaus red., Švenčionių ap., 
Daugėliškiu par. Trlburdžlų 
km. Paliko dideliame nuiludlme 
šunų Jonų. dukterį Salimų, 
marčių Onų ir plačių giminę. 
Po gedulingų pamaldų Nekal
to Prasidėjimo peu*. bažnyčioj 
palaidotas šv. Kazimiero ka
pinėse.

Už a. a. Adomo sielų atmin
tinės šv. Mišios jvykr Bu bato j, 
sausio 18, 8 vali ryte šv. 
Kryžiaus pai. bažnyčioj. Kitos 
šv. Mišios Įvyks sausio >0 d. 8 
vai. ryte. Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioj.

Giminės, pažįstam 1 ir kaimy
nai maloniai prašomi pagal iš
galę atsilankyti Ir pasimelsti, 
kad gailestingas Dievas Adomo 
sielai sutelktų amžinų atilsi.

NuliUdnst:
Pankssčlų

Taipgi užlaikojne naujausios ma
dos elektrikinius laikrodžius. 212.00 
varčios tik .................................... ?8.88

Nestor Johnson's visiems gerai ži
nomi ice skaitai visokių sizų tik
tai ................................................. 25.®8

Ateikite arba Telefonuokite Lafa
yette 4689. Pristatom visur.

J. DERINGIS
4414 So. Rockwell St.

Naujai iš Lietuvos parvežti

i , , .troit, Mich

tiniftm suvirinkime nutarta

apmokėti “Draugui” už spau

dų.

Nutaria pinigus iš Fore-

m. Šv. 

Svet.

Del geriausios rųšiee 
ir patarnavimo, šaukti

GREEN VALLfcY 
PRODUCTS 

Oleells šviežių kiauši
nių. sviesto ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savlnlnkaš

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1382

TAKOS.
Norintieji žinoti, kiek kai- 

Sausio 21 ir 22 d. 1930 m. nuos jūsų namo ar loto Tąsos 

svet. De- už 1928 metų kreipkitės pas

A. OLSZEWSKĮ
Lietu- 3241 S. Halsted St. 2nd Floor 

Čia gausite pilnų informacijų

Sausio 23 d. 1930 m 

vių svet. Detroit, Mich.

Sausio 25 ir 26 d. 1930 m.

man State bankos išimti, ap- Jurgio parap. svet. 1313 

simokėtl bilus ir likusius pa- "VVestminster Avė. Detroit, 

dčti į kurių lietuvių bankų. e^jc}b

Praeitais Inetais išplaukų

buvo $2,283.64. Išmokėta: Ii-, Pradžia 7:30 VaJ- vak- 

goniarUU $1,337.00, pomirtinių I-žanga 35c. vaik. 15c. 

$561.(13, Uetuvos Bendrovė k aiikias S- LuWis

(spulkon) įstojimas $2.50, =%‘~i ■ ........................................ ..... ■■ 1 ==>

adv. $50.00, ženkleliai $80.00, SEILSMONŲ
žiedai gariiės nariams $39.00, Naujas išradimas, tinkantis 

spauda $30.00, rankpinigiai prie kiekvieno pečiaus. Gali- 

už svetainę $10.00, senam ras- ma prijungti į keletu minučių, 

tininkui Garbės Nariui nu- Sutaupo 50 nuoš. šilumos. Len- 

pirktA plūksna $15.00, Mildos gvai parsiduoda ir geras ko- 

teatro beudfovės nuostolis ant mišinas.

šėrų $43.14. Viso išmokėta MODERN EQUIPMENT

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

lukslnių ir sida- 
orlnlų daiktų, kė
liausios mados ra- 
fllo, planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
r ai sau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Ohicago.
Telefonas HKlfLOCK Ittš

$2,053.61 .

’ įJririHše 30. Mirė P.
MFG. OO

1830 Canalport Avenue

{VAIRŪS kontraktoriai

J. S. RAMANCIONIS
Barės vedėjas Brldfeport Palntlni 

A Hardurare Co., dabar perėmė Tise 
btsnj J savo rankas Ir duos visose tie 
hlsnio Sakose plrinea klesos patar 
navtmg.

HARDWARE PAINTS
& WALL PAPER

/

Palnters A Decorators 
J. S. Ramanclonis, savininkas
3147 So. Halsted Street

Tel Vlctory 71(1

M. ZIZAS
Karnų Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 5526

Fhone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

MORTGEČIAI-FASKOLOS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 1 vienų, dienų. 
Perkame real estete kentraktus. 

Internationl Investment 
Corporation 

Kapitalas 2500.000 ••
2894 SO. KEDZIE AVENUB 

Tel. Lafayette (718-3712

SKOLINAM
PINIGUS

$200 iki $30,000 

aut 1, 2 ir 3 morgičių 6%

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

Telefonas Grovehill 1038

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS
—i...——. .i... „—...■ii


