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terių kabineto. priėmė Italijos senato prezi-

Respublikos prezidentas tu- dentų Luigi Federzoni. Audi-į _________________

ri konferencijas su įvairi,, encija tęsės apie 41 minui,. _ Meviskojo ž„.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
RENGIAMASI RINKIMAMS PLEČKAIČIO BYLA ĮVYKS 

f KLAIPĖDOS SEIMELI VASARIO MEN.

Ateinantį pavasarį, būtent,* “Meineler Dampfbooi i 

balandžio mėn. turi įvykti ri- neša, kad sėdinčio Insterbur- 

nkiniai į Klaipėdos miesto sei- S° kalėjime Jaron. Plečkaičio 

mėlį. Sąryšy su tuo jau pa- byla sn jo sėbrais bus- nagri- 

stebimas kai kurių grupių ak- nėjama Insterbnrge pirmoj 

tyvumas, rengiant dirvų'nau- šių metų apygardos prisieku- 

jiems rinkimams. Sausio 30 d. šiųjų teismo sesijoj apie va- 

šaulių namuos įvyko vienas iš sario vidurį. Plečkaitis kalti- 
tokių priešrinkiminių susirin- namas nusižengęs dėl peržen- j 

kimų, kuriame dalyvavo apie gimo sienos be leidimo ir tu- 

500 žmonių. Jį sušaukė mies-, įėjimo ginklų ir sprogstamos 

telėnų atstovai. Susirinkime medžiagos, taip pat be spe- 

: dalyvavo įvairiausių Klaipė- cialaus leidimo. Kaip žinome, . 

- . , » . „ , . » i . A< dos miesto sąjungų nariai, į- savo laiku Plečkaičio suėrai-

Žinomas lakūnas vairininkas pulk. Lin dbergh turi atostogas sale Los Angeles vajrĮ,lj įmonių savininkai ir raas Rytprūsiuose buvo įvai-

kalnuose. Tenai jis atlieka išiTię^inimus su ^ėroplanais (gliders) be motorų. prekybininkai. Susirinkimas riai komentuojamas, todėl Vo-

NUŽUDYTA MOTERIŠKE užtruko keturias valandas ir, kietijos teismo žodis bus vi-

_________________  per visų tų laikų eilė kalbė-. riems svarbus. “R.’rKATALIKŲ BAŽNYČIA 
JAPONIJOJE CHICAGOJE

IEŠKOMI MILŽINIŠKI 
PAPIRKIMAI

Arti Forest Glen gcležinke- t0™> '^'giausia, nuėsto sei- 

lio stoties rasta nušauta Mrs. ,nel,° “‘stovai, pasakojo apie i KOVO 19 D. PAMALDOS

mas daiktas, į valdžios prie-.vakare, ar rytoj Šventasis Tė-,talilnj Bažnvaos Japonij6je 

.sak, .„naujo bus pakviestas Vas audiencijon priims dar ir-8tatistik llž 1929 metus. 

Poincare, buvusis ministeris ministerį pirmininkų Mussoli-

pirmininkas. Jis jau visai pa- 1 ni 

s veikęs.

Atsistatydinęs ministeris pi- kanų draugavo; senato sekre

Nuo rugpiūčio, 1928 m., li-

‘ gi rugpiūčio, 1929 m., katali- 

Senato prezidentui j Vati- k(J skaMlK j padan.

gėjo 2,771.

Agnės Lavander, 35 m. Ne savo nuveiktus darbus ir sei- UŽ RUSIJĄ
U. S. A. Company, kurių 

sudaro elektros kontraktoriai, 

yra atlikusi daug įvairių dar

bų sanitariniam Chieagos di-

žinomas piktadaris toj stoty melio “škulisinos. Daugumas

» pagrok, nuvilko tolėliau, ”'««*<> »«- WASHIXGTOX, vas. 19.

užpuolė ir nužudė. meho savotlSk^ grupių poli------------Apaštalinis Delegatas J.

tiku ir, ypatingai, vy riausių! Valstybėms, Jo Ekscelencijai
strikte tais laikais, kada tol, •

. . . .. .. . Į kviete į miestų. Jinai savo

rmininkas Tardieu serga, jis torius, prezidento privatinis do]eri
^rezZtu ” 5 ita?’.a“ba8a' gyventojus, gi j, tarpe tiki Valstybės prokuroro ofisas

dos Vatikanui patarėjas. 92,161 katalibi> Tag reiada> nori

Prezidentas Federzoni po Japonija toli atsilikusi nijos vedamų tolygų, kad sU-
audiencijos tuojaus aplankė nuo kį^ pagoniškų šalių ti- rasti naujus miliono dolerių 

Popiežiaus valstybinį sekreto- dėjimo atžvilgiu. papirkimus. Tuo reikalu jau

rių kardinolų Pacelli. į Japonija padalinta į 12 ba-• kreiptasi į teismų.

žnytinių kraštų (teritorijų), j Sakomos kompanijos advo- 

Tokyo arkivyskupija turi 11,- katai kovoja prokuroro ofiso 

777 tikinčiuosius, gi Nagasa- pastangas prieiti prie kompa- 

ki vyskupija — 54,514. Taigi, nijos rekordų.

, v. * j... j . LONDONAS, vas. 19. kitiems kraštams išpuola vi-

mokeseras uždėti vedusioms užsienių sekretorius Hender- sai mažai katalikų, 

moterims, kurios bendrai su son parlamentui pranešė, kad; Nagasaki vyskupija katali-

jis negalįs žadėti iškelti kokį kaįs skaitlinga dėlto, kad ten Maypole 

nors žygį prieš sovietų vald- daUg

vo užsilikę

pečiaus, raimta į Ilgo

EL MENKNIEKIO GRIU
VO KABINETAS

PARYŽIUS, vas. 18. — A- 

tsistatydino Francijos roinis- 

terių kabinetas.

Tai įvyko dėl menkniekio. 

Finansų ministeris spyrėsi

HENDERSON PAGALIAU 
PARODO SAVO VEIDĄ

vyrais užsiima verslais.

Parlamento didžiuma tam

pasipriešino. Tuojaus įvyko religinių persekiojimų

kabineto atsistatydinimas. (Rusijoj. Henderson yra so- šimtmečiu 

Ministeris pirmininkas Ta- Pįalistas ų

rdieu serga. Bet tas nepaken-

kė jam pasiųsti atsistatydini

mo raštų prezidentui.

Tokiu būdu sutrukdytas 

Franci j ai laivynų konferenci

joj veikimas.

JAPONIJA NEMANO 
PASIDUOTI

LONDONAS, vas

distrikto viršininkai išeikvojo ■, - • , , ...

J 1 dviejų metų kūdikį prižiurėti 
pasikvietė seserį ir išėjo į sto
tį vakare traukiniu vvkti į

Isvakaro jos vyras ją pa* niiesto luirmistrą dr. Grabo-' arkivyskupas Pietro Fumaso- 

vų. « E. ni-Biondi, reiškė vilties, kad.

---------------------------------------------- visi šios šalies katalikai, ei-

KUN. J. MICKEVIČIAUS 1 nant savo vyskupų nurorly-

IŠLEISTUVES , niais, išklausys šv. Mišių Vi-,

• . ' ..................... - JfOOtinos Bažnyčios

Vyras ilgų laikų jos laukė i Raguva (Panevėžio apskr.) Šv. Juozapo šventėje, kovo 19

atvykstant Union stoty. Jai Sausio 13 d. atsisveikino su ir savo maldas aukos Už 
neatvykus, nei namo negryžus, Raguva ten 5 metus dirbęs nutraukimų religinių perse- 

vyras apie tai pranešė poli- visų mylimas kun. J. Mieke- klojimų Rusijoj, 

cijai. vičius. Raguva jo asmeny ne-, Toks yra Šventojo Tėvo no-

---------------------------------------— tenka ramaus darbuotojo ir (ras, apie kų ankščiau pranes-

nepaprasto chorvedžio. Gyve- ta laikraščiuose, 

ndamas Raguvoje suorganiza-

VIENĄ NUŠOVĖ, KITĄ 
SUŽEIDĖ

NERA SUSIKLAUSYMO

BERLYNAS, vas. 18. —

Pavojingai apsvilo
Margie Reed, 5 metų, 1741 

avė., navoiinsrai ar>-

__________________ vo didelį bažnytinį chorų, ku-

BOSTON, Mass., vas. 19. ris bažnytinio giedojimo yra 

Policmonas Linn iš Chelsea išmokintas per 60 įvairių dai-

FRANCIJA GINKLUOJĄS 
ORE !

I
__  f

PARYŽIUS, vas. 19. — 

Griovusi Francijos valdžia 

•buvo pagaminusi planus dide

les pinigų sumas panaudoti 

savo oro jėgoms. Nežiūrint

baisiausi katalikams persekio- ninę.

I *
jimai. Pirm tų persekiojimų

(Japonijoj buvo virš vienas 

• milionas katalikų. ,

taikingij ten ir kitur žygių,

Rūkydamas atgulė lovon
Rūkydamas cigaretų atgulė 

Nagasaki vyskupijoj yra ja-' lovon ph Snyder, 25 m., 337

ponietis vyskupas. Visoj Ja 

ponijoj yra 54 japoniečiai ku

nigai. Iš jų 34 darbuojasi Na

gasaki vyskupijoj, kiti kitose. 

Be to, visoj Japonijoj yra dar 

211 europėnų kunigų.

Laivynų konferencijoje Japo_' Francija nors dideliu oro lai- Seserų vienuolių yra 336, iš
nijos nusistatymas neperlau- v>nn nor’ apsidrausti, 

žiamas. Japonija reikalauja 

70 nuošimčių karo laivų tona

žo palyginus su Amerikos to

nažu. Sekretorius Stimson be 

pasekmių darbuojasi palaužti1 

Japonijos delegatus.

BUVUSIS EMIRAS J 
TURKIJĄ

ROMA, vas. 19. — Nežinia 

kokiais reikalais į Turkiją iš

vyko buvusia Afganistano e- 

miras Amanullali. Jam drau

gauja jo brolis.

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
vas. 19. — Tarp Sili«tra ir 
Calaraai Dunojuje apsivožė 
valtis. 11 akmenų nuskelto.

POLICIJA PUOLĖ KOMU
NISTŲ OFISĄ

jų 162 japonietės. Brolių 162 

(Fides T.)

BERLYNAS, vas. 19. — 

Policija vakar puolė ir atli

ko kratų vokiečių komunistų 

laikraščio “Rote Fhane” ofi

sų tikslu rasti išdavikiškų ra

štų.

KRUVINI BULGARIJOJ 
RINKIMAI

SOFIA, Bulgarija, vaa. 18. 
— Bulgarijoj, įvyko municipa
liniai (miestiniai) rinkimai. 5, 

žmonės žuvo ir kelios dešim
tys sužeista. Laimėjusi vald
žia.

rė ir po to vienų žmogų nu- Pėsčiu yra taip pat įsteigtas :sų krautuvių languose nenan- 

šovė, gi kitų sužeidė. Raguvoje orkestras. Raguvie- doti elektros. Ne visi krautn-

,čiai įvertindami jo nuopelnus' vininkai laikosi to išsprendi- 

15 ŽMONIŲ ŽUVO RYTI- slirpagė šio mėn. 12 d. išleis- mo. Nebus susiklausymo, kova

NĖSE VALSTYBĖSE
So. Loomis gat. Paimtas į 

apskrities ligoninę. Sakoma,1 

nesama vilties pasveikti.

tuves, per kurias buvo pasa

kyta keletas kalbų, iškeliančių 

išleidžiamojo nuopelnus, ir da- 

“R.”

neturės pavykimo.

NEAV. YORK, vas. 18. —,
Per porų parų visų Naujųjų H) Pa^nkėta.

j Angliju šaltis turėjo sužny- J

. bęs, taip kad buvo sutrukdy- iMažėja piktadarybės
Chieagos policija skelbia, tas visokis susisiekimas. Del, 

kad jos vedama kampanija šalčio įvairiose rytinių valsty-1

ATSISTATYDINO Iš KAI- ° 
RIOJO SPARNO 1 U

prieš piktadarius jau apčiuo

piama. Sako, mieste mažiau 

užregistruojama puolimų ir

bių dalvsęl žuvo 15 žmonių.

DIDĖJA BEDARBIŲ 
SKAIČIUS

MIRĖ AMBASADORIUS 
LENKIJAI,

LOS ANGEI.ES, Cal., vas.

_________________ 19. — Čia mirė A. P. Moore,

Buv. Kauno vyr. notaro Bu- 'nesento paskirtas pirmuoju, 

rkevičiaus ir Šiaulių notaro (amtesado™™ Lenkijai. Jam 

Švabinsko byla baigta. Jie bu- neteko užimti tos vietos.

vo kaltinami už įsteigimų prie --------------------------------- *------------

Kauno vyr. notaro kontoros MRS. WILLEBRANDT PA- 
tam tikro “geležinio fondo.’’, KLIUVO TEISMAN 
Burkevičius teismo pripažin-l AVASHINGTON, vas. 18. 

tas kaltu ir nubaustas sųlygi-'_ 2įnoma sausųjų darbuotoja 

niu būdu vienu mėnesiu kalė- Mrs M>beI Willebrandt čia 

jimo, o antrasis išteisintas. areštuota už pergreitų auto

mobiliu važiavimų.

NOTARŲ BYLA

I LONDONAS, vas. 19. —Vyksiąs tik vienas
................................................................................................ i IJudyti prieš prohibicijų iš Darbo ministeris ,'parlamentui

Britanijos ministeris pirmini- j AVashingtonų vyk- pranešė, kad tomis dienomis

nkss MacDonaki atsistatydino si?a ,ik R H ghaw advoka. bedarbių skaičius pudidėjęs 

iŠ taip vadinamos nspriklau- wik.jai 1 n,(X)0.

somos darbo partijos. Ri pa-. 

rtija yra kraštutiniausiu kai-

LONDONAS, vas. 19.

“R.”

BAIGĖ UNIVERSITETĄ
Lietuvos universiteto teolo-

jimu nuo 1 ligi 20 metų nu-- MENICO CITY, vas. 19.—Įgijoa fakultetų baigė ir gavo

licriiuf M o zl nlr o cs Ovi Vlfipkl lf* Vfl 10 11FT1A ri l vii rtttm a F-l o ««rrrl riL- n tt

riuoju darbo partijos sparnu., Kriminaliniajn tei8me kaiė-
PABĖGO KALINIAI PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 109 litų . $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93

(APLANKE PREZIDENTĄ Įjau8tas August Sadukas. Pri- Iš Cusihuiriachic kalėjimo, diplomus St. Barzdukas (stu 

AVASHINGTON, vas. 19. pažintas kaltu už plėšimus. (Chihuahua valstijoj, pabėgo dijavo lietuvių literatūrų).

— Prezidentų Hooverį Bal- |aga=------- ---------- •=g,visi kaliniai nužudę viršinin- Konst. Jonkaitytė (istorijų),! Belgijos 100 belgų 13.93
tuose Rūmuose aplankė nau-| CHICAGO IR APYLIN- kų ir kelis sargus. Jiems ne- J. Goberis (istorijų), Pr. Lin-; Italijos 100 lirų 5.23 
jas vyriausiojo teismo teisė- Šiandie saulėta ir ši- pavyko apiplėšti miestelį. Pa-Įgys i(filosofijų) ir Pov. Ka-; Šveicarijos 100 frankų 19.38

jas pirmininkas Hughes. lflan. • v •> • sinlftpė artimuose kalnuose. zėnas (istorijų). “R.” Vokietijos 10Q markių 23.91

ANGEI.ES
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i DRAUGAS”
OMaa friit'Tl<e. UtoMynu Mkmahtealaa

PRBNT7MERA.TOS KAINA; Metama — ><-•«.*»•
H* Metu — 9«.6I, Tonu Mėneelanu---- TMMUB
MAnMui — 75 c. Europoj* — Metama 97.M, PoaM Ma- 
ty „ I4.lt, Kopija .Ilo.

Bendradarbiama lr korespondentams raitu negr% 
Maa. jei neprašoma tai padaryti lr neprlMunčlama tam 

šMMkBt Bitto EvtMm
ReOektoriaa priima — nuo 11: M IMI XI:M tai 

sMadiea.
ttelMmų kainos prisiunčiamos parathalaraa.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iU B
vaL po piet

sustiprinti, reikia gilios ir karštos maldos. 

Mūsų malda bus geriausia jiems užuojauta.

Bet meldžiantis už rusus pravoslavus, bū

tų nekrikščioniška užmiršus ir persekiotojus 

bolševikus, nes jie po teisybe, yra visų ne

laimingiausi. Bušų pravoslavų gailis visas

SERG. VINCAS K^TINAITIS,

KŪDIKIŲ ORKESTRĄ. Nesenai Patilę News kumpa-1 

n i ja Į Eurekų specialiai pa- 1 

siuntė savo tarnautojus ir ku-j
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Tas nėra pasaka, bet tikre-

krikščioniškas .pasaulis, jie ir numirę ras pas nybė. Kūdikių orkestrą suor-'dikių orkestru nutraukta kai-Į 

Dievų užmokestj, o bolševikų visa kultūringo- ’ganizuotn ir sutartinai groti bančiosioms i'ilmoms. Tie vaiz ‘ 

ji žmonija neapkenčia, linki jiems galo, o dėl išlavinta mieste Eureka, Kali-'dai su orkestrus garsais bus j 
jų likimo po mirties, kiekvienų tikrai tikinti fornijoj. Tų nepaprastų or-įrodomi visuose pasaulio teut-j 

imu šiurpas. Tagi daug mums reikia melstis, Į Lestrų suorganizavo S. -H. Į ruošė, kaipo ypatingas daly-į 

kad Dievas juos apšviestų ir iš kraugerių Thompson su savo broliu.-kas.

Saulių paverstų doros didvyriais Pauliais. Ne-' Mokytojumi yra smuikininkas* Kas įdomiausia, kad moky-1 

apkęstini jų darbai ir mokslas, bet patys 'Kuri Moldrem. tojas ne visados turi kūdikių

jie pasilieka kaip buvę, suklydę mūsų broliai. į Orkestrų sudaro 19 berniu-

Visas rusų bolševizmas yra istoriškas fak Lų ir mergelių, 2 ir pusės ligi 

tas. Teisingai jis suprasti tegalima vien i>to- metų amžiaus. To amžiaus

rijos šviesoje. Deja, mes dažnai čia klystame'.va^ai, suprantama; nėra ku-Įtiek pažangos, kad pasikeis- Į 

matydami istorijos arenoj vien žmones, o už- (dikiai. .Bet orkestroje jie tik- j dainos gali orkestrai vadavau-, 

miršdanii, i kad visų svarbiausias istorijos vei-,r^ kūdikiai. Jie groja Įvai-, ti. Kada. kūdikių orkestrai va-į 
kėjas yra Dievas. Kas tik istorijoj įvyksta, Gaiš muzikos instrumentais, Į dovauja S metų mergaitė, su-į 

lygiai kaip suaugę muzikai. Įprantama, yra ko žiūrėti ii ' 

Sudaryti kūdikių orkestrų» stebėti

orkestrai vadovauti. Atsirado į 

pora mergaičių, 8 ir 12 me-j 
tų, kurios muzikoje atlieka i

BOLŠEVIZMAS IR RELIGIJA.

(Pabaiga)

0 lapkričio 29 d. pereitų metų jis pas

kelbė i šv. Vaikelio Jėzaus Teresę maldų pra

sidedančių šiais žodžiais: “Mieliausioji ir 

gailestingiausioji šventoji, teikis palengvinti 

mūsų brolių rusų likimų, tapusių ilgo ir žiau

raus persekiojimo aukomis”.

Neperseniai žinomas vyskupas d’Herbig-. 

ny yra paskaitęs Romoj dvi, didelio įspūdžio' 

padariusi paskaiti apie bolševikų persekioji

mus dėl tikėjimo Rusijoj, Paryžiuj toj srity 

uoliai darbuojas vysk. Cliaptal’is, kun. Que- ! 

aietas. -

pasidaro tai Dievui leidus. Dievo leistas ir 

bolševizmas. Bolševikų režimas yra toks pat 

(Dievo botagas, koks yra buvęs seniau Atilos 

jar Čingizchano viešpatavimas.

Ar mes galima pasakyti, Rusija tos Die

vo rykštės nėr užsipelniusi? Nieku būdu. Ko

dėl? Gi todėl, kad joj nė vienas luomas negy

veno krikščionišku gyvenimu.

Pradėkim nuo liaudies. Senieji slavianofi

ideja pas Thompsonus iškilo, 

kad tuo budu paraginti tėvus 

duoti savo vaikams muzikali 

išlavinimų.

Tas įvykinti nebuvo lengva. 

Tie vaikučiai juk nemoka skai 

lyti rašto ir gaidų. Prisiėjo juo

lai idealizavo rusų valstietį; pats grafas Tols- P^'in^au išmokinti gaidų skai-

tymo ir tik paskui duoti ins

trumentus.

Buvo reikalingos mažos 

smuikos. Amerikoj buvo gali-

tojus pas kaimietį mužikų ieškojo gyvenimo 

išminties. Tuo tarpu rusų patrioto Menšiko- 

vo pasakymu rusų kaime civilizacijos vietoj 

tebuvo vien sifilizacija, aiškiau pasakius, t 

didelis doriškas supuvimas. ,ma Sautb bet .pasirodė jos

iKųgi veikė rusų inteligentija, tautos mo- llien^os kokybės.^ Tatai užsa

kytojai ir vadai? Gi šalinos nuo Bažnyčios, Europoje. Kada smuikos 

niekino religijų, vienatiniu savo uždaviniu

Europos katalikų spauda nedvejoda

ma reiškė savo nustebimo dėl didvyriškų rusų 

vyskupų ir šventikų kentėjimų ir mirties už 

Kristų.

‘ \ i ’ \ i- ' • ' ” '.'Si

Turėdami tai galvoj, galim ir mes, lie-' 

tuvos katalikai, organizuotai išreikšti Rusijos 

kentėtojams savo už

uojautų. Bet kad ta Užuojauta nevirstų fe-< 

čia demonstracija reikia, prieš jų išreiškiant,, 

nž Rusijos krikščionis karštai pasimelsti. Pir

miausia tų maldų reikalingi mūsų broliai lie

tuviai, pasilikę įvairiose Rusijos vietose. Da

bar jie ten daugiausia gyvena be bažnyčios, 

be kunigo, be sakarmentų, jų vaikų nėr kas 

pamoko tikybos dalykų. Daug jiems reikia 

Dievo malonių, kati iš visur bedievių apsupti 

išliktų katalikais. Lenkai po bolševikų val

džia likusiems savo tautiečiams yra išleidę v- 

patingų litanijų į šv. Juozapatų. Ne pro šalį 

būtų ir mums jų išsivertus ir tarp lietuvių 

.praplatinus.

Dar daugiau mūsų maldų reikalingi ru-’ 

sai pravoslavai. Visa jų tikyba buvo pa r e in

dą daugiausia išviršiniais ženklais: apeigomis, 

-giedojimu, varpu skambinimu, ikonų gerbi

mu. Dabar visa tai iš jų atimama. Daugelis 

jų dėliai to nusimena, mano Antikristo laikus

begyvenu Jų dvasiai atgaivinti, kentėjimuose • piktinta.

laikė kovų su esamųjų valdžia. Vienatinis 

dievukas, kuriam jie kartais ir gyvybės nesi

gailėjo — tai buvo revoliucija. Tos revoliu

cijos jie susilaukė, ir nuo jos patys žuvo.

Taip išsipildė žodžiai: kas kokiu ginklu ko- ^u°P°je- 

voja, nuo tokio ir galų gauna. -.. 1811 ie

;Bet ar nešvietė liaudies provoelaviy <lva- 

riškija? Atsakymo vietoj štai vaizdelis Tt9 IV 

m. Vftziuoja vagonu didis krikščioniško judė

jimo studentijoj rėmėjas. Iki raudonarmiečiu 

giriųs savo plėšimais ir žmonių žudymais. 

Krikščionis neiškentė ir iš savo kertelės -pa

klausė jų:

— Argi Kristus evangelijoj taip mokė 

daryti?

—O ar mes skaitėm evangelijų? Mes tik 

jos viršelį bučiavom. O kas joj parašyta, mes 

nežinom, atsakė paklaustieji.

Vadinas, evangelija gerbta, jos viršelis 

žybėjo auksu ir sidabru, bet jos turinys žmo

nėms neaiškinta, todėl ir tikros Kristaus dva

sios rusų tautoj labai maža tebuvo.

Patvirtina tai ir prieškarinė rusų litera

tūra, ypač Gogolio ir Dostojevskio veikalai, 

Verkšlenta, pav., dėl Sonios Marnteladovaitės, 

virtusios prostitute šeimai išlaikyti, o kad ji 

rusų visuomenėj nerado niekur pašalpos, tai 

laikyta natūraliu dalyku ir tuo visai nesi-

prisiųsta, tada prasidėjo pa

rinkimas, kurie vaikai prie 

kokių inštrumentų yra labiaus 

linkę. Po to prasidėjo moki

nimas pavieniui, paskiau visi

kūdikių orkestrą 

gražiai ir sutartinai groja. 

Gi šiandie reikalaujama groti 

įvairiose pramogose ir priva

tiniuose namuose; Tarptauti

niai pagarsėjusi.

Muzikai ir muzikos kritikai 

negali atsistebėt;.. Jie stato 

klausinių: Kaip ,tas buvo ga

lima atsiekti?

RAŠTŲ SKAITYMO SVARBA 
ŽMOGAUS GYVENIMUI.

P. iKantvydaitis. . 

PRAKALBA.

Atskleidę istorijos lapus matom mes 

vity -pasaulio kultūrų, valstybių augimų 

ir puolimų. Tuoj kįla klausimai, delko 

jžnvo ir fcebežūsta galingos valstybės? A- 

tydžiai pažvelgę surasim priežastį — do

roj nupuolimų. Tai svarbiausia žuvinio 

priežastis.

0 kaip pasaulis šiais laikais žiūri į

į dorą? Kaip per miglas!
0 kame priežastis atmetimo doros, 

tikėjimo, kas veda Į ištvirkimų? Raštai v- 

ra svarbiausia priežastim.

Jei taip, tai kaip žiūrėt i raštus? i\r 

veidą jie skaityt?

Matydamas, kaip yra svarbus tas 

klausimas žmogaus gyvenimui, pagrį

žau, nors trumpai, jį panagrinėti. Šiam

veikalėly, dėliai aiškumo, teko padaryti 

dvi dalys. Pirmoj daly nupiešta bendrai 

raštijos klausimas: tupėta bendra apžval-1 

ga opaus klausimo .ir pabrėžta, kaip turi 

didelę svarbų raštų skaitymas žmogaus 

gyvenimui.

Antroj daly aprašoma raštijoj vieš

pataujamosios pažiūros, lr plačiau pakal

bėta apie jų naudų ar kenksmingumų 

žmogaus gyvenimui.

Skaitytojui patarčiau skaityti beša

liškai, šaltai, rinitai, nesarščiuojant. 

Neieškot kokio mokslinio elemento, nes 

čia nėra. Čia yra tik trumpas rankvedis,- 

kuris reik visad turėt su savim ir jame 

esantieji nurodymai praktiniai gyvenirnan 

vykinti.

PIRMOJI DALIS.

I skyrius. j

(Raitijos istorija dr -evoliuiije.
Atskleidę istorijos lapus mes matom, 

kad nėra buvus visada tokia kultūra, te

d: g.

LIETUVOS ČIGONAI NE
TEKO KARALIAUS.

“Universal Prses” iš Ber

lyno praneša, kad Lietuvos 

čigonų karalium ilgus metus 

buvo senis Orlauskas. Šiandie

jis Lietuvos čigonams neval- 

dovauja. Nežinia kur staiga 

prapuolė. Jis pranyko per 

savo dukters sutuoktuves, ka

da nuvykę čigonai linksmino

si.

Per kelis mėnesius čigonų 

tarpe daug buvo kalbama a- 

pie ruošiamas dideles kara

liaus dukters Vestuves. Kai

kur miestuose pardavinėti jos 

dailus atvaizdai,

Į paskirtų dienų, .iš visų 

pusių suvyRo dąųgybū čigonų 
net' iš Ruipunijo^ Atvyko jau 

vijos, Estijos, Lrrddjos ir 

net iš Rumunijos. Otvyko jau

nikis dviem puikiais žirgais. 

Kuriuos dovanojo savo uoš- ! 

viui — karaliui Orlauskui.

Didelės puotos laiku vakare Į 
karalius Orlauskas pranešė

Tiesa, dėl žinojimo’ rusai žinojo, kad

kiekvienas blogas poelgis turi savo pasėkų, 

kad Dievas baudžia ne tik už blogus darbus, 

bet ir už blogus žodžius ir mintis, bet į tai 

visai nežiūrėta. Ir kaimiečiai, ir inteligentai, 

ir dvasiškiai, ir valdžois atstovai visi gyveno 

pasyviai pasidavę savo tamsiems instinktams; 

jie žinojo, kad jų Rusija esanti šventa (Svia- 

taja Rus), kad ji ne bet kas, nes užimanti šeš

tųjų žemės paviršiaus dalį, o atsilyginimu Die 

vui už savo politines, socialines, tautines ir 

asmenines kaltes visoi nesirūpino. Bet toji 

atsilyginimo ir bausmės valanda buvo čia

k
-e

Vienatinis, tur būt. i' L. gar
bingai baigęs tarnybų Dėdės Šamo armijoj i? 
užsitarnavęs eilę atsižymėjimų. Serg. \ . Kurti
naitis gyvena Hartford Conn. (Skaityk koresp.).

čigonams, kad jis jaučįųsis kau ciį,.~:us čigonus 
truputį nesveikas, gal nuo vy-| vogti.

lėtų np-

no. Svečių atsiprašęs jis pa-Į Kų darysi. Lietuvos čigonui 
sišalino. Paskui jį pasišalino į jau pasiruošę rinkti kitų sau 
ir kiti jo šeimynos nariai, iš- karalių iš savo tarpo, 
ėmus sutuokia dukterį.

Puotos dalyvini ir toliaus 
linksminosi -- grojo, šoko. 
Tik už kelių valandų kai-ku- 
riems čigonai-s parupo pasi
šalinusio karaliau

“SARGYBA”
‘‘ Sargyba ’; skaitydamas, ra- 

i šiuos skyrius: 1) Mokslo 
sveikata, j populiarizacijos ir visuomenės 

Jų keli nuėjo pasiteiriauti apie I klausimų, 2) blaivybės, 3) u- 
jo padėlį. Deja, namus rudo‘jjįo> 4) sveikatos, 5) gydyto-
tuščius. Nei karaliaus, nei jo 
šeimynos. Kartu su juom pra
nyko ne tik jam jaunikio do- 
vanoti žirgai, bet ir visi kiti 
parinktini arkliai, kuriais či
gonai suvažiavo : tas iškil
mes. Puota tuojaus nutrauk
ta,

M

Tai pirmu kartu pasitaiko,

pat. -Dievas pasinaudojo bolševizmu, kaip bo
tagu Rusijai plakti. Ir tas plakimas, kaip įim
tom, yra neapsakomai skaudus.

Bet ne mums tuo piktintis ir klaustis 

Dievo: Del ko tu, Viešpatie, taip skaudžiai ru

sus baudi?! Mūsų pareiga pasigailėti rusų, 

užjausti juos jų kentėjimuose, o už vis melsti 

.Dievo — tepasigali nelaimingos rusų tautos. 

Darydami' tai mes netik parodysime rusams 

savo: krikščioniškųjų užuojautų, bet ir pasiel

gsiu! pagal mūsų Bažnyčios Galvos Pijaus 

XI minti.

jo patarimų, 6) advokato pa
tarimų, 7) apžvalga (politikos 
visuomenės kultūros ir ekonot 
mijos gyvenimo), 8) priešal- 
kolinis judėjimas (Lietuvoje 
ir užsienyje), 9) Knygų pa
saulis ir 10) Įvairenybės.

“Sargyboje” rašo: vysk. 
M. Reinys, prof. P. Kuraitis, 
Vydūnas, kan. J. Tumas, prof. 
Kemėšis, dr. M. Pečkauskai-

v t

tė, dr. A. Gylys, dr. jur. Rau- 
linaitis, agr. Valatka, dr. K. 
Pakštas, dr. D. Juška ir kiti.

1930 m. “Sargyba” kaštuo
ja metams tik G litai, pusei 
metų 3 litai.

Metiniai skaitytojai gauna 
priedų “Laimės kalendorių’'' 
ir loterijos bilietų.

Adresas: Kaunas, Liaudies 
Namai “Sargybos” adminis
tracija. S

matom šiandie: viskas pamažu išsivystė 1 pasaulio pryšakin Dievas — Žmogus, t. j tė,po Palestinų, Maž. Azijų, G raiki jų, pla-

anižių eigoje. Taip pat pastebime iš is

torijos ir apie raštijų, aiškiai mes mato

me, kad ir raštija ilgus amžius pragyveno

»
iki atsiekė galutino savo išaugimo laips- 

5 ..
■nio, negu šiandie kad ji vra.

Visų seniausioj Aigiipto valstybėj,

buvo jau vartojama raštas, bet koks bu

vo tas raštas? Buvo, taip sakant, paišy

mas, kuriuo kad užrašyti kokį nors da

lykų, reikėjo daug laiko praleisti. Laikui 

einant, viena imi kitos, kultūroj atsižymė

jusios valstybės ir valstybėlės tobulino 

raštų.

Po kurio laiko, jau patobulėjo rašy

mas, liet juo dažniausia naudojosi tik

y. Jėzus Kristus, skelbdamas Evangelijų, čiųjų Romos imperijų ir k.?
netik skelbia, bet savo darbais tvirtina — 

įvairiais stebuklais.

Pirmųjų amžių krikščionys, matyda

mi visa tai, norėjo, kad Jo darbai nenu

eitų veltui, ryžos, kiek galėdami, užra

šyti — bet tik dalelė tapo užrašyta Kris

taus mokslo. Kristus pats sakė: “Aš esu 

tiesa, kelias ir gyvenimas -- šekit mane”. 

Bet kaip sekti? Kol Jeruzalėj buvo da 

mažas būrelis Jo sekėjų — krikščionių ir 

kol buvo gyvi apaštalui ir mokiniai, tai 

da buvo galima Jis sekti. Bet praėjus ke

lioms dešimtims metų, buvo gyvas reika

las užrašyti Kristaus darbai, Jo mokslas.

valstybinės įstaigos O privatūs asmens • Ir ėmės darbo apaštalai, Jo mokiniai ir 

maža kreipė dėmesio į jo išmokimų ir '' kiti geros valios žmonės.

naudojimų. Dėlto daug dalykų mokslo, 

istorijos ir ktiose srityse nieks neužra

šė ir pagaliau žuvo, o .jei nežuvo, tai ėjo 

iš lūpų į lūpas — padu vinių keliu.

Laik'ui einant, štai pasaulis pradeda-

Rankraštis yru tai ne spauda. Spaus

dinant į valandų galima išspausrlint virš 

2,(MM) didelių lakštų, o ranka rašant dar 

vienų lakštų neparašysi. Dabar kįla klau

simas, kaip aprūpinus visus krikščionių 

chnikių apšvieta ir kit. srityse, kokių mes 1 gyvent naujų savo gyveninio erų. Stoja ■ ganytojus tais rankraščiais, kurie išsiplė

stai, įsisteigia vienuolynai, atsiranda 

geros valios žmonių, kurie visų savo am

žių pasiaukoja vien perrašinėjimui runk 

raščių ir juos gamina. Kai kurį laikų vie

nuolynai ypatingai užsiėmė perrašinėjimu 

vien .Šv. Rašto ir bemlrai dvasinio turi

nio raštus. Laukiui einant daugiau atsira

do vienuolynuos vięnuolių perrašinėjimui 

knygų, pagaliau ėmė rašyti ir mokslinio tu 

rinio ‘rastis. Tokiu būdu jau kas-ne-kas 

galėjo įsigyti knygų vien ranka rašytų, 

bet neturtingiems buvo jos neįperkamos. 

Turtingesnieji žmonės įsigydavo, nors ir 

brangiai kainuodavo, pav. Šv. Raštas.

Taip vienuoliams liesidarbuojant, štai 
XV amžv užteku skaisti saulelė-J. Gutem- 

liergas išranda spaudų.

(Bus daugiau)
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[ Prašau Į Mano Kampelį LIETUVIAI AMERIKOJE
Prof. Kampininkas

Prof. Kampininko Radio

Europa. — čia apie slau-l 

nių mūsų Chica gų laikraščiai 
taip rašo: “Chicaga bankru
tuoja. Bankai tušti. Valdinin
kams algos neišmokamos. Mo 
kyklose nėra mokytojų. Mieš
tas paskendęs skolose. Padė
tis rimta.” tiražu, ar ne?

Londonas. — Anglijos val
džia pradėjo kalėjimus par
davinėti, nes kaikurie jų jau 
daug metų tušti stovi. Nupirk
ti kalėjimai paverčiami vieš
bučiais. Pas inus-gi visai prie
šingai: iš viešbučių priseis 
kalėjimai daryti.

kitų Amerikos kapitalo atsto

vų. gimimo dienų, kalendo

rius Rusijoj konfiskuotas.

Loweli, Mass. — čia įvyko

WESTVILLE, ILL “senosios” bažny-jungti prie 

čios, kad nereikėtų savo 

“praperties” atiduoti Peori- 

jos vyskupui. Aš patarčiauMisijoms užsibaigus.
Apleidęs AVestville skaitau tų “prapertę” parduoti, o pi

Al kartodamas gerb. klebo

nui visiems westvilliečiams 

širdingai ačiū už pagelbų ma

no darbe ir aukas, suteiktas 

numokėjimui gimnazijos sko

lų.

Pasilieku su pagarba ir pra-

Taigi, Hartfordo lietuviai,! Linkime p. Kurtinaičiui il- 
pagerbiinui Serg. Vinco Kur- ginusiu metų. Tei buvęs, 
tinaičio, ir surengė puikų ban-f

250!

SPORTAS

“proletarų” mitingas, kur reikalingu pareikšti gerbia- (nigus sau pasidalinti arba 

komunistas Saldokas ’ taip'nia,n K Kat Lietuvh* bažny-'kokiems geriems tikslams pas

kaitai kalbėjo, kad net viTg®^08 klebonui kun. St. Bartkui j kirti ir grįžti prie “senosios” 

salės sienas ir klausytojų’ir .1° tfemns parapijonams šir (bažnyčios, kuri yra užtektinai 

blakstienas. Už tai gavo 1 na-/gausių mano padėkų už didelė, kad gulėtų sutilpti jo- 

rį “partijai” ir 4 dol. aukų. vaišingumų, o ypač už mano je ir “naujosios” bažnyčios 

__________________ 'darbui prielankumų ir pagel- parapijonai. Jog čia svarbu

bų. žmogaus siela, o ne žemės skly 

su keliomis triobomis.

kad “naujo-

Brooklyn. Keturis mėnesius,

(tai “rekordas”) sakęs pra- A iriems getai suprantamas Pa®

kalbas vienas tavorščių komi-.in’sGkl darbas parapijoje, ku-j a f *. *.U’ •• . ,.

sąrąs grįžo čia nusikamavęs, nu0 dau? irikurė**™ bažnyčios parapijonai bi

užkimęs. Draugai iš pasigailė- j “nezaležninkų” lizdas. Kiek 3° prie senosios ,

įimo žada ji siusti Rusijon reikia misijonieriui vargo kad buk, reikes 50 dol. molas 

’ rojui?’ pasilsėti. “Gud bai Pak^> « vienok AVestville ra- * už praėjusius metus, per 

'dau daugiau malonumo, negu kuriuos buvo atsiskyrę nuo 

Aš galiu užtik-
and gud Ink, Vincai’

kitur, nes čia man gelbėjo dar

buotis netik gerb. klebonas,

“senosios”

rinti vardu Westvilles R. Kat.

Bridgeport. - Čia tautiniam : Keikėjo bažnyčios klebono, kad nž. pra

betuvu, muzikus ,ranky - laikos nebus reika-

liečius apaštalus, kurie eida-Jau-ialna niokesties, bet ir pri-
‘ ‘ K auklėse ’ ’, kurios puošnam 
Dievo name kas sekmadienis. i*. v. . vo į atšalėlių namus prašyda įrašius prie parapijos niekuo
r.r kas šventę grazna muznka.r,^ ^ pa>t nebus imama didesnė mo-

gu, o,nnm Žinomi} “ 11 ks) k| y kaį n-lota. kestis nuo tų, kurie giįž iš
aukštybes kelia, ilgų laikų bu- - • ’ 1

vo tokių “stygų”, kurios kai-

Įkada atsiskirdavo ir “sus

kambėdavo” bedievių vaka

ruose. Dabar tos “stvgos” ta-

Brooklyn. — Komunistai 
čia į savo (“ darbini nkų”) 
kalendorių įsirašė dvi nauji po visai išimtos, jų vieton 
minėtini dieni (vasario 10): naujos įdėtos, ir — ‘Kanklės’ 

maloniau skamba.

kietų, kuriam dalyvavo 

asmenų. Bankietas pras 

2 vai. po pietų.

Bankieto “toastmasteriu”

Sau mane remti savo maldo- buvo p. Elijošienė. Kalbėjo 

mis misijų darbe. Įkun. Bakšys, Mr. Bell, (offi-

Prelatas Julijus Maciejauskas. [eer of Navv) kuris pakalbėjęs 

perskaitė V. Kurtinaičio po 

peras, linkėdamas kuodangiau- 

sia laimės.

Dainavo p. Šimanskienė, Ba

cevičiūtė ir V. Kaunelaitė. »

Surengimui šios “party” 

pasidarbavo p. Kurtinaitienė,

HARTFORD, CONN,
Pažymėtinas vakaras.

1929 pabaigoj Lietuvių pa
rapijos svetainėj įvyko “sur- 
prise party” surengta Serg.
V. Kurtinaičiui, kuris baigė .Keršienė ir Dzikienė, Šimelu- 

tarnybų Dėdės Šamo armijoj. !.nįpriė ir Kalpokienė.

Serg. Vincas Kurtinaitis
tarnavo J. A. Valstybių ar
mijoj 30 metų ir dalyvavo tri
juose karuose: 1900 — 1902 
Philipinų kare, kuriam buvo .
sužeistas du svkiu; l0l6 Mek-i 

. . *si kos kare ir pasauliniam ka
re. Tuose karuose už įvairius 
pasižymėjimus tapo apdovano
tas medaliais.

Serg. V. Kurtinaitis šešis 
metus tarnavo pėstininkų pul
ke, devyniolikų metų artileri
joj, o paskutinius metus prie 
priėmimo naujų kareivių (Re- 
crnting Service).

Po programo buvo šokiai ir 

pasilinksminimas svečiams.

OETBOIT, MIGH.
R1STYNĖS

Vasario 20 d. Detroit Ar
mory salėj, Brush & Larnet
sts., risis lietuvis Jack Gau- 

son su graiku Bill Demetrol. 

Be šios poros bus ir daugiau 

ristikų. Tas ristynes ren

gia Detroito International At- 

liletie Club. Pradžia 8:30 vai. 

vak. Detroito lietuviams pro

ga pamatyti lietuvi ristininkų 

pirmu sykiu į Detroitu atsi

lankiusi.

VictorTonas
rūpiu-, keltis nuo tų, kurie

davos sutaikinti snsivaidinu- į naujosios bažnyčios. Prie- 

sius, kaip nešdavo “Draugę ringai, gerb. klebonas Bartkus 

(buvo straipsnis apie nezalež-,žflda Jierns Paskirt mažesnį 

ninku klaidas), kad praplntinmokesnį, o biednuosias visai 

ti tarp “nezaležninkų” blai- paliuosuoti nuo parapijinio .

vias mintis ir t. t. ‘ i mokesčio. Juk R. Kat. Bažny- tarnybų ir tapo paliuosuotas

Spalių 30 dienų pabaigė ■

jam bus mokama valdžios pen ; 
sija iki gyvos galvos

čia niekuomet nevaitoja prie

vartos, reikalaudama apmokė

jimo pačių parapijom; nusta-,

Toks bendras darbas misijo- 

nieriaus su visa parapija turė

jo atnešti, gen; vaisių, ypač,, .

, , . . , , v. įtvto metinio mokesčio parapi-kad visi su savo darbštumu; ei
- .. ,, v ,. -‘jos reikalams, ir nebuvo atsi-

suviemja maldas prašydami •* ’

i t ..... 'tikimo, kad kieno iš varžyti- Dievo malonių. Jau misijų lai- į ’ J
, , ... ............... nių parduotu “ forničius ”, alke buvo matyti sugrįžusiu is - * * ’

, v - , . x;i t- ba namus, kaip kad padaro pa

Šįmet lietuvių tauta minės vykti į Eucharistinį Kongre- nezaležninkų pne tikios Jo

Puškino mirimų ir Edisono gražiau
gimimų. Už pasirikimų, kad 
neirašvta Rakefelerio* ir eilės

Pavyzdis kitiems to gražaus 

meno “instrumentams”.

SUKAKTUVIŲ METAI.

MOTINOS dabar 
sužino vertę

MAGNEZIJOS

vieno garbingiausių savo vai
kų 5fM) metų mirties sukaktu- 

• ves. Visi tikrieji Lietuvos vai
kai, kur jie negyventų, Lietu
voje ar kur nors likimo nu
blokšti toli Į svetimų kraštų, 
visi su didele pagarba minės

I , . , ,___ v - saulinė valdžia, išieškodama
sų, iš ten-gi Lietuvon, iš ank-(zaus bažnyčios, bet nemažai niojieg^jus (tekaus). Bažny

keliones maldininkų Rengimo Di™ “eile, kastfiena. nemul.mMamas rilpinapi savo

Komisija, kuri rūpinas visais Pne švenčiausiojo Saki amen-1’ 1 , j-j-- x x- -_i i • 'bažnyčia ir oaznycios taniusten vvkstančių reikalais. Šiai t°> padidėjo tretininkų skai-i ,~Q
lietuvių maldininkų kelionei (‘IUS, ° ir keletas tokių buvo j<ajįn^a

sto privalo susižinoti su šios ^^Insių katalikų, užsidegę

vadovaus plačiai lietuvių iš- įvykių, kad per daug metų gy
te didvyrio mirties sukaktu-lei vi ja i žinomas asmuo, didis venan^,eJ* an^ “laisnės pa-

visuomenininkas, Broektono **,n® kliubų ir prisirašė prie .......

lietuvių katalikų klebonas'ParaP’.i08- Todėl, ga,hna turėti kal^s, ^vo v,etin^ jAununo 

gerb. kun. Jonas Švagždys. j vilties, kad ir po misijų liku- į(Vycių) išpildytas gražus pro 

šieji “nezalcžninkai”, atšalė- granias. kurs visus salėje snsi-

amcrikonų

ves.

Jei rusai gerbia Petrų Didį
jį, franeuzai Napoleonų, ame
rikonai NVashingtonų, taip vi
siems geriems lietuviams yra

Tūkstančiams 
vykstantiems į Eucharistinį

liai sugrįš prie Dievo, tiktai rinkusius netiktai prajuoki-

gerbtinas lietuvių tautos tik-i Kongresų, yra nusamdytas lai 

vas “Roeliambeau”, kuris iš,rasai didvyris Didysis Lietu
vos Kunigaikštis Vytautas. 
Vytautas lietuviams labiau 
gerbtinas dar ir tuo, kad jis 
yra gimimu tikras lietuvis,

visi melskimės, o būsime 

klausyti.

Ne\v Yorko išplauks 
džio 2

M į 9 d. šio mėnesio buvo para-

Kadangi Phillips 
Milk of Magncsla 
gelbsti užlaikyti val
kus sveikatoj ir ge- 
rome upe. tai kiek
viena motina privalo 
apie Jj žinoti.

Sis nekenksmingas 
velk be skonio vais
tas geriausia pašalina

vaikuose tuos sitnptomus, kurie pa
prastai kįla dėl surūgusių vidurių, 
vėmimo. karščiavimo Ir dieglio.

. Kaipo lengvai liuosuojantis, jis
i Urill dar pridurti, kad 9 švelniai veikla, bet tikrai, pašalin-

U
v. __ • _ ______ .'damas sukietėjimą, slogas, vaikų j. sio menesio, po mano irra-i,iga8 į

Šaukštukas Phillips Milk of Ma- | 
gnesla atlieka darbą pusės palntės 
kalkinio vandens prirengiant karvės 
pieną kūdikiui. Daugelis vartojimo 
būdų yra išaiškinti knygoj "Usefui 
Information”. Ji jums DYKAI bus 
pasiųsta. Kreipkis j The Phillips Co., 
117 Hudson St., New York. N. Y.

Pirkdamas žiūrėk, kad gauti tikrą 
Phillips Milk of Magnesia. Dakta
rai jj ligoniams skirdavo per 50 
metų.

•‘Milk of Magnesia” buvo Chas. 
Phillips Chemical Co. S. V. re

gistruotas vaizbos ženklas ir Jog 
Dirrntakuno, Chas. H. Phillips nuo 
1875.

jį. n°. gražiai sitlošdami komedi- 

.jėles, bet ir suteikė daug ma

lonumo gražia muzika ir dai-
nelėmis-. čia turim pabrėžti, 

gabun

zaležninkni” su savo dvaaiS- '“sižymi K#rPi1

o i- m i i • • i pijinėje salėje mano prakalba. \ ’ h.3 dienų rodei visi, ku- F kad muzikališkais gabumais!g,
uores Vykti su šia mal- .. nta tDhne panor 

dininkų ekskursija per Kar-
sūnus garsaus Žemaičių Kuni- taginų Lietuvon, tuojau pri-,k'u’ kat’ 'iesni turėtų progos j

i ” e ’ •ii' • .-j___x: 1._____
gaikščio Kęstučio ir Birntos 

palangietės. Taigi ir neįstabn, 

kad iš visų pasaulio kraštų, 

kur tiktai lietuviai gyvena,

, .y. .. * i užduoti klausinius, dėl kokios Hvalo susižinoti su lietuvių gru- ’ fTl
,, , .. , . . .'priežasties jie atsiskyrė nuo,pei federacijos sudalytąja 1 •

, ... y. , y yr , Katal i kų Bažnyčios. Žadėjau'

komisija šiuo antrašu: Karta- , i
tz • •• noot cs i duoti atsakimus į klausimus, ginos Komisija, 2334 So. Oak- 1 ’

girdisi balsai — vykti Lietu- ley Avenue, Chicago, Illinois. Į^’ nors pilnutėlė salė (

von, kad tenai bendrai su vi-’ Lietuviams, vykstantiems 

sa tauta švęsti to garbingiau- Lietuvon per Kartaginą, nė

šio Lietuvos sūnaus 500 metUj(]aUg brangiau atseis negu'.f 

mirties sukaktuves ir pasi-1 tiems, kurie vyks per Pary- 

džiaugti jo garbinga praeiti-j žiu. Todėl patariame pasinau- 

mi, pasidžiaugti atkovota Lie-įjoti j-eta progų ir vykti Lie

tuvos nepriklausomybe. [tuvon per Afriką;

Jung. Am. Valstybių lietu-
j Romų aplankyti šv. Tėvų, Į
po to dar pasigrožėti seno-1 Girdėjau, kad kiti nezalež-

viai, be abejo, sudarys di-

jlaike prakalbos, vienok nei

(vienas nedavė klausimų. Ma-

kad nezaležninkai yra

‘stiprūs” tik savo bažny-1

čioje ir drąsiai kovoja prieš

tų motinų, nuo kurios atsisky-

, nė, bet silsėję su katalikais

aplankius . . . .
.. jnetnn argumentų pateisinimui 

Eucharistinį Kongresų, is tem^^ klaidos

džiausi būrį vykstančių ap
lankyti lietuvių tautos Mekų sios Europos dailiais vaizdais,'ninkai de^e* To nenori pnsi-

— Vytauto kapą Vilniuje. Vie 
n' JU vyks tiesiai Klaipėdon,

susipažinti su kitų, tautų gv-|i

veniniu ir kartu aplankyti tydintos. Taigi kurie vyks į

,/ikiti, naudodamies proga, pa-'savo gimtąjį kraštų ir Vytau- Lietuvą per Kartaginą, a plan-

suks kitais keliais per Pran
cūziją ar Vokietiją, o dar ki
ti, ir tai išimtinai katalikai, 
vyks Lietuvon pirmiau aplan
kę Eucharistinį Kongresą Kar 
taginoje, Afrikoje.

Kadangi šių metų Eucharis
tinis Kongresas įvyksta Afri-

to kapų Vilniuje.

Jei Didysis Vytautas šian

dien gyventų, jisai, be abejo,' kų patsai Vytautas mielu noru 

tame Kongrese patsai daly 'pats padarytų; pirmiau ati- 

vautų, nes buvo katalikas, duotų garbę savo Sutvėrėjui, 

daug bažnyčių Lietuvoje pas- ’paskui pasirūpinti kitais rei- 

tatė. Kauno Katedra ir Pran-, kalais.

kydami Eucharistinį Kongre

sų, jie kaip tik padarys tai,

ciškonų bažnyčios yra Vytau- > 

koje, Kartaginoje, gegužės mt-ito pastatydintos. Tr daugybė, 
,tnesio 6-12 dd., taigi norintieji I kitų bažnyčių Vytauto pasta-j

Federacijos Sekretorijatas,
J 80 Hale Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Išėjo Iš Spaudos Nauja 

I^C y •

‘KRISTAUS PATARIMU KELIAIS’
— Pąrašč —

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

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

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

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

Rašykite:

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Ave.

Chieago, III.

Victor Radio tonas patvirtina Victoro elektrinį 

ir mechaniškų tobulumų. Klausydamas per Victor Ra

dio, jus tikrai taip girdėsite, kaip perduodamų iš sto

ties. Mes tikrai galime jums tai įrodyti jūsų namuose, 

be jokios jums užtai atsakomybės.

Victor modelis 52, 10 tūbų, gražus walnut ka

binetas, kaip ant paveikslo. $50 nnleidžiame už jūsų 

senų Victor Radio Fonografų ar Pianų, be skirtumo 

vertės. Dykai demonstravimas jūsų pačių namuose. 

Lengvus daliniai išmokėjimai.

IŠGIRSK LIETUVIŲ DAINAS PER RADIO
Kas nedėldienį nuo 1 iki 2 po pietų iš stoties WCFL 

z 970 Kilocykles ir
Ketvergais nuo 7 iki 8 vakaro iš stoties WHFC 

1420 Kilocykles

Jos. F. Budrik, Ine.

39

3417-21 SO. HALSTED STREET
Telefonas Boulevard 4705



1

I > DRauoas Trečiadienio, Vas. 19, 1930

CHICAGOJE !vai. vakare, nes tikietus žino-, IS AMERIKOS LIETUVIŲ

PASKAITOS VIENUOLYNO 
AUDITORIJOJ.

stebėtis, 

las, jog

kur

bet kas įstabu, tai

‘nės perka, nrat iš anksto pigos 

ne kaina parduodami. Kad į 

minėtą balių visi atsilankys,

DAKTARŲ DRAUGIJOS 
DARBO LAUKO.

jos vardu d-rui Ig. Makarui 

ir diskusantams, d-rui V. Šim

tik būdamas, visur 

Vasario 13 d. Šv. Kuzi mie-į atsižymėjo savo labdarybe ir 

ro Seserų V ienuolyne įvyko j didžiausiu palankumu bažnyti

: rus

p. Pocins Kazimie- .aišku iš to, jog tai bus pas

katinis prieš užgavėnes.

Yra pakviesti kandidatai ku

rie varosi Į miestavus urėdus.

pirma paskaita gerb. prof.inieins reikalams; butent: šiau- ipjus progos išgirsti jų kalbas.

kun. Vaitkevičiaus. Klausyto

jų susirinko nemažas būrelis.

lių naujai bažnyčiai yra pa

aukojęs altoriui puikų pa-

Visi taip klausėsi, kad musės veikslų; labdarybės tikslams 

skridimas būtų buvęs girdi- 'yra davęs daug aukų; Joniš- 

mas. j kio parapijai pigia kaina yra

Reikia pažymėti, kad nevisi pardavęs triobą svetainei pa-

supranta paskaitų svarbų. Jei 

visi suprastų, tai butų nesu

tilpę į auditorijų.

Gerb. profesorius taip aiš

kiai ir vaizdžiai dalykus, aiš 

kiną, kad visų naktį nenuboi- 

tų klausyti.

Paskaita buvo temoje E- 

niancipaeija, arba išliuosavi- 

mas moters iš vergijos. Filoso

fijos atžvilgiu aiškino, kaip 

reikia žmogui tobulintis, o la

biausiai moteriai. Teologijos 

žvilgsniu ir gi moteries pa

reiga garbingesnė už vyro.

Dvasiška moteries užduotis 

— motinystė. Moteries pašau

kimas — tobulinti žmoniją. 

Kiekviena moteris turėtų ži

noti, kas ji esanti. Turėtų ži

noti savo pašaukimų ir pa 

reigas, kaip turi gyventi pa

sauly, kad būtų naudinga 

žmonijai.

Dabar yra auksinė 

visiems pasiklausyti, 

atminti, kad mokslas,

mas brangiai atseina. Jei 

gerb. profesorius yra pasi

šventęs praleisti ilgas valan

das mokslo aiškinimui visai 

veltui mūsų pačių gerovei, tu 

rime su džiaugsmu naudotis ta 

proga. Lankykimės skaitlin

gai, kad pripildytuinėm rui

mingų salę.

Sekanti paskaita bus atei

nančiam ketvirtadieny, vasa

rio 20 d. lygiai 7:30. • Kaip 

moterys, taip ir vyrai kviečia

mi užpildyti salę.

Laima.

proga

Reikia

žinoji-

NEPAPRASTAS VAKARĖ
LIS.

Verta northsidiečiams pra

nešti ir tas, kad susitvėrė klu

bo vyrų choras, į kurį'įsirašė 

gana skaitlingas būrys vyrų. į 

Prašoma, kad ir daugiau įsi

rašytų, kad gražiai galėtumėm

v , . pasirodyti sakytarn baliuje,
o pašalpos reikalaujantiems; . . ....

■ i v ICliorų aprome mokinu varg.

N. Kulys. Iš viso ko atrodo, 

kad choras bus didelis.

Tat northsidiečiai, nepra

leiskit progos, atsilankykit 

į balių. Pamatysit naujų cho

rų.

Per minėtų

statyti; pilna sauja dalynėda-

daugeliui padėjo gauti darbo 

ir išsiversti iš vargų. Be šio 

abu su žmona jie yra atsi- 

žymėję savo pamaldumu. Vi

soje Lietuvoje, ypač Šiaulių 

apskrity, jis yra žinomas ir( 

gerbiamas. Savo energija ir! 

darbštumu jis yra įrodęs, jog
balių bus pri-

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija praeitus metus už
baigė tiksliai ir gražiai.

Šiais 1930 metais padaugė

jus pajėgoms, mat naujų ener

gingų darbščių narių Įstojo 

draugijon, — užsibrėžė dar 

daugiau našesnio darbo: kul

tūros, apšvietos,

1 dirvoje.

Praeitus metus d-ras St. 

Biežis apvainikavo draugijų 

savo rimtu mokslišku refera

tu, kur diskusantais buvo pas

kirti aštri ir patyrę kritikai, 

kaip d-ras M. T. Strikolis, 

dr-ras P. Z. Zalatoris ir d-ras 

St. Naikelis. Vienok d-ras St. 

Biežis atlaikė ir apgynė savo 

referatų vyriškai. Po užbaigos, 

kaip referentui, taip diskusan

tais ir {tikrinančiais uodi

mais, kad gerbiamiems kriti

kams — diskusantams veik 

nedavė progos užmetimų ii'darė susirinkimų 

pastabų padaryti. Nors mums

Diskusantais paskirti: d-ras 

A. Bertašius, d-ras V. Nary-

kui ir d-mi A. L. Yuška', už- auskas ir d-ras J. Kulis.

Dr. A. L. Graičunas, sekr.
Šianie susirinkimo vienbai 

šiai tapo priimtas draugijų u 

pilnateisiu nariu: D-ras Tadas 

Dundulis, 4142 Archer Ave.

Sekančiame draugijos posė-

Yuška; vienok U' , . , . , • oo i
;)idvj, kuris bus vasario 28 d.,

daktarams yra žinomu, kaip 

rimtai ir begailestingi krit'- 

kai — diskusantai: d-ras A. 

Davidonis, d-ras V. Šimkus ir 

d ras A. L,

jie pripažino: “Well done! 

Kilo entuziazmas ir raukų plo 

labdarybės jiinas.

Prezidentas Draugijos, d-ras 

A. L. Davidonis paaeiavę dr-

• 1930 m., Universal State Bank 

Club, 814 AVest 33rd St., 8:30 

vai. vakare, pats Amerikos 

Lietuvių Daktarų Draugijos 

prezidentas skaitys referatų.

ir lietuvis, kad ir neišėjęs! iinan'i kluban nariai vyrai ir snsįrinkimo dalyviai šir- i 

mokslų, gali konkuruoti ne! moterys dykai, tik turės užsi-, dingai paačiavo. 

tik su vokiečiais, lenkais, ar mokėti

amerikiečiais, bet ir su žy-

mokesties 60c. už 6 

mėnesius. Todėl, visi kviečia

mi įsirašyti. Neatidėliokit to

jo ir jo žmonelės, llin,esniam laikui> neš tada is’

dais.

Švelnus

visiems prieinamas, pilnas 

energijos bodas visus trauk

te traukė prie savęs. Nėra 

tad ko stebėtis, jog jam pa

gerbti susirinko salėn ne vien 

tik kaltinėniškiai beveik iš 

visos Chicagos, bet daugybė 

ir kitų, su kuriais

tojimas bus brangesnis.

P. K.

Pagalvokime.
Northsidiečiai ir visi 'lietu

viai! Pagalvokim! Išmušė va

landa, kurioj turime vienybė-

jam čiaije sustoti. Štai, kandidatuoja 

teko susipažinti Amerikoje.Į į valdiškas vietas gerai mums 

Prisirinko pilnintelė salė pui-''žinomi adv. B. Mast (Mastaus- 

kiausių vyrų ir moterų. Šei-Į]<as) įr adv. J. Grišius. Kaip 

bus paskelbta registracija, vi

Šiais 1930 metais pradžių 

padarė d-ras Ig. Makaras iš 

Roseland, Ilk, savo referatu, 

kuris buvo ilgo laiko patyri

mo ir studijų pasekmė. Dis- 

kusantais buvo: d-ras A. Da- 

\ idonis, d-ras V. Šimkus ir• 

d-ras A. Yuška.
D-ras Ig. Makaras it senas 

laivo kapitonas, savo referato, 

— plaukė taip lengvai, taip 

aiškiai ištirtais mokslo fak-

BOSCH 
RADIO

Screen Grid

SEK TUOS. KURIE 
ŽINO!

"Portu Wuyne, Ind., Dec. 29. Tri
nerio Kurtus Vynas yra stebėtinas. 
Mane baisiai kankino viduriai ir vos 
gulėjau valgyti. Aš jau pasaukiau a- 
pie jj dviem savo draugams. Mrs. 
M/ Blanks.” Panašių laiškų gauna
me kasdien. Tas aišku, nes

TRINERIO KARTUS 
VYNAS

—daugelio daktarų rekomenduojamas
— padarytas iš tokių daiktų, kurie 
daugiausia pašalina vidurių trube- 
lius, kaip va: menkas apetitas, su
kietėjimas, galvos skaudėjimas, ner
vingumas ir visuotino silpnumo jaus
mas. Imk dozose ant butelio nuro
dytosiose. Visose aptiekose. Sempe- 
lis iš Jos, Triner Co., 1333 So. Ash
land Ave., Chieago, III.

KUPONAS Dept. 13

Vardas

Gatvė ......................... Miestas.

Town of Lake. — 16 Vasa
rio. Krenčiaus salėje įvyko 

nepaprastai įdomus ir malo

nus vakarėlis - susirinkimas.

Chicagiečių vakarėliais ne

nustebinsi; bet šis vakarėlis 

buvo nepaprastas tuomi, kad 

čia pagerbė tik iporų savaičių 

atvažiavusį iš Lietuvos p. Po

cių Kazimierų ir už keletu die

nų vėl grįžtantį atgal Lietu

von.

P. Pocios Kazimieras yra 

nepaprastos energijos, suma

numo ir doros žmogus. Jis yra 

kilęs iš Žemaičių Kaltinėnų 

parapijos. Dar prieš karų jis 

bavo atvykęs čia Amerikon, 

kur pragyvenęs keletu metų 

grįžo Lietuvon. Kad karo me

tu jis ir buvo beveik viskų 

praradęs, tačiau nenusiminė ir 

griebėsi vertelgos darbo, kurį 

dirbo taip apsukriai, kad vei

kiai praturtėjo. Žagarėje buvo 

nupirkęs dvaro folvarkų; a/p- 

stabė jį gražiomis triobomis; 

vėliau, pastatė Šiauliuose pui

kų namų; jm> šio persikėlė 

Kaunan, kur vėlgi vertėsi ir 

tebesiverčia statyba ir kitais 

vertei gystės darbais.

Kad vertelgystė ne vienam 

suteikia gerovės, tai nėra ko

mininkai Pociai, Pociaus Ka

zimiero brolis su žmonele, 

apkrovė stalus skaniausiais 

valgymais. Visi geriausioje 

nuotaikoje linksminosi. Pasi

pylė nuoširdžios kalbos, svei

kinimai, linkėjimai ir t. p.

Iš šalies žiūrinčiam atrodė, 

lyg tai viena šeimyna, lyg tai 

vieni broliai ir seserys džiaug

tųsi, susispietę krūvon taip 

jauku, malonų įspūdį darė!

Duok Dieve, kad šitokių Po

cių daugiau atsirastų Lietu

voje ir pradėtų mūsų brangių- 

jai Tėvynei vargelį vargti ir 

eikvoti savo jėgas ne svetimų 

kraštų, bet savo tėvynės la 

bui.

Snaudalis.

IŠ LITHUANIAN AMERI
CAN POLITICAL CLUB 

OF NORTH WEST
SIDE.

North Side. — Darbuotojų

ir komisijų pranešimu, links

ma girdėti, kad dirbamas dar

bas puikiai sekasi, t. y. kas 

link rengiamo klubo balio, kiu

ris įvyks vasario 23 d., Šv. 

Mykolo parapijos svetainėj 7

TUBBY

si, vyrai ir moterys, užsire

gistruok i t, kad laikui atėjus 

galėtumėt už savo tautiečius 
savo balsus atiduoti.

P. K. P.

Periodinei Skausmai
Labai palengvinami su 

ORANGEINE MILTELIAIS 
Milionai kasmet suvartojami per 

virš S0 metų 
NEKENKIA

JŪSŲ APTIEKININKAS PARDA- 
VINfiJA IR REKOMENDUOJA

------— =

NAUJOS DAINOS
LIAUDIES DAINOS MIŠKAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS
1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c
2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c
3. Ko liūdi mergužėlė?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c
4. Aukštas krčantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c
1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ................ 30c
2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............ 30c
3. Oi, žalia, žalia-Augau pas močiutę, (Chorui) ............ 30c
4. Ant ežero krantelio-Atvažinoja piršlys (Chorui) .. 30c
5. Oi, tu dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
6. Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui) ......... 30c
7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ................ 30c
8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ............ 30c
9. Vai augom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30c
10. Eina garsas nuo pat Vilniaus-LeiskiPį Tėvynę (Ch.) 30o

Daugiau perkante duodame nuošimtį. 
Reikalaukite tuojau

u DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. Oakley Avenue, Chieago, Illinois

I BET VM THE UCLVCVOESTGoK' THE 
viHOLE SDOtlLO - VlQST MOM MAK64 ME 
\WASH MV MECK Ak, E APS OJE O. A6AIAJ 
AM' I G E V KEPT i*J AT SCHOOL FOC 8El*0' 
L ATE OKT ACCOUNT OP IT- Ak)' UJU AT 
DOBS COOSlk) PATEIGIA AIO* SAM 

\MILSOAO DO? GI MM E THE UOPOMEO 
VjHEAJTHEVOE GOIM' To THE MOVIES 
AM' LEAVE ME SITThJ'HEGEMOOSOOY 
POkJ’T UEEDA TELL Mt TRKT ĄlM'TRKgO tOCKj/

Pamatykite ir išgirskite. Geras Radio, 
gražus balsas ir galima pasiekti to

limas stotis. Kainos sumažintos.

Lietuvių Valanda Per Radio 
Kas Nedėldienį iš 

Stoties W. C. F. L. 970 k.
nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Kas ketvergais iš stoties 

W. H. F. C. 1420 k. nuo 7 iki 8 vai. vakare. 

Leidžiame kaštais Jos. F. Budrik krautuvės

JOS. F. Ine.

3417-21 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas Boulevard 4705

Hard Luck to the Lašt.
HOH, VJUAT'S TUlS7

A 8OAM’ NEUu DlME?
1 BET 1T3 A NO 600D GIGE 

MACE OUTTATUC, I AIIO'T 
LUCKY EM006U TO FOOD 

A GOOD OME.. AKT TU AT'S 
AJO STEUJED APPLES

EJTAEG..'

vJE'feE OOT OF 
C UOCO L AT e

A

Vdl-UVT

Alo

CAOC'CET

i N

■'K

t

■V

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrų specialistų, ne pas kokį nepa- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laikų tr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Seope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
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 kokių užsisenėjusių, įsi
kerojusių, chroniškų ligų, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Ir.ėjirr.as Rūmas 1010
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

Apsisaugokite užsikrė

timo! Gydykite kiek

vieną žaizdą arba įsi- 

brėžimą su šiuo nenuo

dijančiu antiseptiku. 

Zonite užmuša bakte

rijas ir gydo.

PROBAK g

ABIEM PUSĖM 
ASTRUS

Geriausias skustuvas
— arlm grąžiname 

pinknis
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis į mus 
60c. už 5 — $1 už 10 

Sempelis — 10c.

PROBAK COKFORATION
*J4 net »nxw MW TO«K

r

' ISMT TH13 4U€T MV 
LUCK,TUD06H? KERE I AM, 
A «E5’LAQ CUOCLE-T 

DaikJKEfZ MAVlAJ'ToSlP
•JP A FGOSTED, PI2ESH 
STCAVJREUP-S' SODA,

rris *60 VOOAODEU t SĖT 
PEEVED AT THE UJOCLD,

r

4

rZ

utim
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By Al. Manstavičius. Lubas

K OF L BOWLING LEAGUE 
STANDING

W.

AVest Side No. 1 48 

Providenee No. 1 42 

Bridgeport 41

AVest Side No. 2 38 

- So. Chicago 25

L. P«t.

12 800 M“''"nis

18 700 Eul,y

1!) 083 L- 

99 633 Cernausbas

■870 904 

PROVIDENCE No. 1

Kuomet Dr. Caldwell pradėjo 
prakUkuoti medicina 1875 reikalui 

■ luksatyvų nebuvo taip didelis, kaip 
šiandie. Žmones gyveno normaliai, 
ramiai, valgė paprastą, sveikąvalgį 
ir apšėial turėjo tyro oro ir saulės. 
Bet uet anais laikais jau buvo nuo 
■sukietėjimo stiprių vaisių i.r laksaty- 

205 184 158 vų> kurllJ |jr- C«Jdwell nepripažino
“ tinkamais imti J savo vidurius. To-

-----------------dėl jis išrašydavo savo receptą savo
pacientams.

Vaistas nuo sukietėjimo, kuri jis 
vartojo savo praktikoj ir kuris at-

807

Brighton Purk 24
798 844

Providenee No. 2 23 

North Side 22

Marųuette 20

Roseland 17

tai šeimynų naudoja 
. Dr. Caldvvello receptą

sirado aptiekose 1802 m. vardu Dr. 
1/8 Caldvvell's Syrup Pepsin yra skystas 
009 augmenimis vaistas, skirtas moterims 

vaikams ir senyviems žmonėms lr
174 kaip sykis jiems reikia tokio švel

naus, saugaus ir malonaus vidu-
153 ' riams stiinulanto, kaip Syrup Pepsin. 
i jo | Po jo sėkmingą vadovybę šis vais- 
■L’*° tas įrodė savo vertę ir dabar labiau-

_____ šia perkamas skystas laksatyvas vi-
1 šame pasaulyj®. Tas, kad milionai

885' tūtelių vartojama kiuVnet, rodo, kad 
‘*',v I p . , , p , , , ,. , jis įgijo žmonių pasitikėjimą. Tas
383 -1‘1'IgllUjIl lai K sno\\eu<inut pa, vaistas pašalina galvos skaudėjl-
or7 tliey are in ernest to assume'm*’ . gellą' lsPuti»»3. nevirškinimą, 

OO/ I . {netekimą mie&o ir apetito, blogo kva
>., a more proniinent position in po, vidurių suirimo, slogų ir karš-

09'.
ooo } t-i čiavimo.
2-3 our leagues standing whenĮ WlHjonal ficirnynų dabar ncapseI. 

'thev scored three vietories o-lna be Dr- caidwe»i's syrup Popam
Individual players are įloti ,

, . . v • • ver Marųuette.
ced to be slipping m theirj

averages, toward the end of. BRIGHTON PARK 

the season only a fevv are liol-I Mitcliell • 147 128

ding their own. Lašt Tues-'Mikais 127 173

day P. Zauras and Graniont iMasiunas 202 131

joined the 600 class by ma-į Sandėry 156 161

king 613 and 611 respectively. Kupris 214 207

Aniongst the players who ma- ------------

de gailies over 220 are, Red- 816 800

wick 23«>, Graniont 22o, Jako- ąj \R.f.^1 T IčTTE

CICERO, ILL.
Jaunime!

Ar žinai, kur šį vakarą tu-

AT AGE 83

baitis 225, Mažeika 220, S.'įip yapįtas 

Zauras 220, 1 - -

INDIVIDUAL AVERAGES

Į Šnekutis 

jSliimkus 

J J. Sapitas 

Laurinaitis

Rea Vėl. MUlsray (III

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAH IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0141

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllal.
lr Ketvergals vakare

Ofiso Tol. Virginia 0028
Rezidencijos: Vga Buren

DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 1929

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; • Iki 12,-1 IMI « 

dien*. tr .tiU IMI B199 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 44th Street Chicago, IU.

Ofiso Tel. Victory 8887
Of. lr Rea. Tel. Hemlock 3874

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESLAN AVĖ.

5 Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

6 898

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 Iki 4 ir 6 iki 8 v. v. 

Nedeliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Frankiin Blvd. 

Vai.: nuo 8:30 Iki 9:30 vak.

DR. ii. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Westorn Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 8859 So. Leavitt St. 

Tel. Canal >880
Valandos: 8-4 po pietų lr 7-9 v. v. 

Nedelioj pagal susitarimą

Tel. Canal 67C4 Republic 8466

DR. A. RAČKUS

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKA3
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedeliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija

Ir X-ItAY
2130 AVEST 22nd STREET

CHICAGO

0098ir jei jį kartą pabandysi, tai visada 
jo butelį turėsi namie netikėtam 
ataltlkimui.

Ypatingai malonu pabriežti, kad 
daugumą jų Verknei motinos sat ir 
savo vaikams, nors Syrup Pepsin j
tinka ir senyviems žmonėms. Visose nnn c« IT A T QT1?TA OT’TJTT'TT’T’ 
aptiekose jo parduodama. Pirmas įlyUU HALS1LD blRHLl 

pabandymas šio vaisto tikrai bile 
ką įtikins į jo gerumą.

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

Ofiso Tet Vlctory 8898 
Rezidencijos Tel. Dresel 9191

DR. A. A. ROTH

Todel visi einam šį vakarą 

į ŠV. Antano parapijos svetai

nę, kampas 15 St. ir 49 Ct., 

aštuntą valandą. Ten už tris

dešimt penkis centus prisiger-

ri eiti? Ne? Tai gerai. Ciceros sįme (neišsigąskite — ininkš-

aluniniečiai kviečia visą jauni 

įmą atsilankyti į “Hey, lley 

827 Party”.

Mat, gavėnia artinasi, tai 

121 reikia prisilinksminti.

to gėrimo) ir prisišoksime’

Sez me.

ADVOKATAI

Lukas W. S. No. 1 188.44

S. Zauras W. S. No. 1 186. 6 

Mažeika Bridg. 182.25

Laurinaitis Maro 18° 19 1 So. Chicago stepped forvvard t 11 Salle st.. Room 1701aauimaltis airiu. io-.ir o ,Tel. 0331-0332 Vai. 9-8
Vakarais

8241 SO. HALSTED STREET 
Tel. Vlctory 0582 

7-9'val. vak.TOpart Panedėlio lr' 
Pėtnyčios

Vaičiūnas W. S. No. 1 182. 6 

Gedrainis W S. No. 1 182. 5 

Kalasmskas W. S. No. ±'f79.12 

AVabol W. S. No. 2 178.46

Černauskas Pro v. N. 1 178.14

831 749 7841

l 
t

A. A. OLIS
ADVOKATAS

DR. W. YOVAISH
PHYSICIAN And SURGEON 

Valandos: 1J-12 ir 2-4; vakare 7-8. 
šventadieniais ir nedėlioj pagal 

sutartį
Office R. 1009 Talcott Bldg.

Office Phbn«C-Forest 8976
Res. So. Main R. R. 7

Res. Phone Forest 8949 
ROCKFORD, ILL.

NAMAI
4193 ARCHER AVĖ.

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

Rusas Gydytojas lr Chirurgas
Specialistas Moteriškų. Vyriškų
Valkų Ir visų chroniškų Ilsų

Ofisas 8101 So. Halstel St. Chicago 
arti Slst Street

VALANDOS: 1—3 po plet,
7-8 vak. Nedėliornls ir šventadieniais 
19-12.

and did the šame tliing to 

Roseland tliat almost every j 

leaiii lias betn acčustomed to! 

doing, tliat is tliey took two 

out of tliree. The lašt seeined

P. Zauras W. S. No. 2 176.44 i t9 be a sonsolation prize to 

Zemekis Prvo. No. 2 175.44 Į Roseland, for tliey won it by

175. 1 11 niaples.Gramontas Bridg.

Rubis Prov. No. 1 

Kaminskas W. S. No. 2 173.17 

V. Žemaitis, W. S. No. 1 172.59 

Redwick S. Chi.

A. Kibelkis S. Chi.

Gaidys Prov. No. 2 

Pavilonis Rose.

Kisielus N. S.

174. 6 SO. CHICAGO

A. Kibelkis

B. Pečiulis

172.42 iRegasius 

171.15 Kibelkis 

170.20 Redwick

169.43 

168.47 794 907 813

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

OPTEMITRISTAI

Tel. Vlctory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Tel. Lafayette 5793

Phone Armitagc 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE

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

Nedėlioj pagal sutartj

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
S4eė SO. HALSTED STREET 

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

OR. A. J, JAVOIŠ

Bridgeport were vanųuished 

in two of their three gailies 

with AVest Side No. 2 wlio ytocĮ-us 

did some excellent pin top-, Valevičiūs 

pling in the first game, four Vaitkus 

of their men bowled over two 

hundred each.

AVEST SIDE No. 2

ROSELAND

Pavilionis

Jakobaitis 

Kaminskas 

AVabol 
P. Zauras 

Kalasinskas

1281
1691

721

Providenee No. 2

719 824 

overtook

JOHN B. BOROEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
159 j Telephone Roosevelt 9090 
Ig.-j' Name: 8 iki 9 ryte Tel. Itcpub. 9600 

192

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 AVest 22nd Street 
Arti Leavitt Street

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 lyto, iki 8:00 va
kare. SeredBoūs ir Pėtnyčio- 

mis nuo 0 iki 6.

i

DR. ŽMUIDZ1NAS
j 5 --

GYDYTOJAS,? CHIRURGAS IR 
AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue

Tel. Dreacol 6323 
Vai.: 8 lk| 10 ryto 

6-8 vai.” vakare
-----------e

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Waehlngton
lš-12, 3-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas lr 

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI.
Tel. Cicero 2888

Chirurgas

Nedėliornls
Susitarus

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

Tel. Kenwood 5107 
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nno 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
3265 S. Halsted St.
Vai.: 10 vai. ryto—8 v. v. 

Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSR, 0. P. D.

169 Side in the stamding by

202 beating teani two times. North 

įjo Side took the opening game 

_______ iby 4 pins.

PRlOVIDENCE No. 2

135 137 156'Savickas

996 922
838'i

BRIDGEPORT rj

Urba 169 136
1251

Micevičius 139 129 172J

Kabelis 127 164 133 i

Mažeika 181 185
220!

G ramentus 170 216 225

- 786 830 875
West Side \’o. 1 įproved too

789 908 800 

NORTH 81DE

* IDaukša

JOSEPH J.GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800
R E S I D E N C I J Ar 

6516 So. Rockwell Street
Telef. Republic 9723

PbANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL

Kisielius 

Urbonas

Providenee No. 1 why tliey .Manstavičius 

are in forst place, by beating'Drazdauskas 

tliem in all three of scheduled,Pauža

encounters thus inereasing

* 1
their lead to six full gamos.

WEST SIDE No. 1
181 220

793 810 770

S. Zauras 

Vaičiūnas 

Žemaitis 

Gedrainis

“DRAUGO” EMfcJŲ SKAI
ČIUS -NUOLAT AUGA. 

APSIMOKA SKELB
TIS “DRAUGE”

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

62 EMt 107th Street
Kampas Michigan Avė. 

Tsl. Pullman 5950 lr 8877

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

Rooms 828 tr 935 
Tel. Frankiin 4177

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsfcio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 AVest Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 pu plet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisae toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6841 8. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėtomis tik pagal su- 
Urtį.

LIETUVIS AKIQ* 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą kuria 
•stl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį. Atltal 
sau kreivas akla nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę lr tolimą 
regystą.

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

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliornls nuo 10 ryto Iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

<712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Bonlevard 7589

IMK T. A. D.

25 METįl PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Telephone Central 9998

F. W, CUERNAUCKAS
advokatas

194 Merth LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:99 Iki B vai. vak.
•aal Office; 1909 8o. Union Ava

ToL Roosevelt 9719 
Vai. auo I Iki 9 vat vak,

Nno reumatizmo ir šalčio
Kas yra tas T. A. D. t 

T. A. D. yra liuosuojantis,

valantis ir taisantis vidurius 

vaistas, T. A. D. tūkstančiai 

žmonių vartoja, o milionai 

dar nežino.

Jeigu arti nėra galima gau

ti, tai krcfpkitSs po num.

5221 So. Halsted Street 
Chicago, UI.

Tel. Bonlevard 6631

2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.. 
Office: 4459 S. California Ąve. 

Nedėlioję pagal sutartį.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 AVest 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222

Vai

I
Res. 8201 S. WALLACE STREET ' Rezidencija: 6640 So. Maplewood

■ —— ......... —1 ■ į Avenue Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 rytoTel. Hemlock 81 BĮ

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

248B West «t Street 
Vai.: 9—12 ryte. 1—š p. p. c—9

v, v. Nedėlioj susitarus.

DENTISTAI
Office Boulevard 7042

DR. G. Z. YEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4945 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal <222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt 8t)

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

Seredoj pagal sutartį

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Milwaukee Avenue
Utaminke, Ketverge, Subatoj 
Nuo 10 ryto ik, 8:30 vakare

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

Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY

4193 Archer Avenue
Rez. Tel. Lafayette 4365

Ekspertas tyrimo aklų lr pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg.. kirnp. 18 St. 2 aukštas 
Pastebėklt mano Iškabas

Valandos nuo 9:80 ryto Iki 8:30 va
karo. Seredomis nuo 9:30 Iki 12 v. 

ryto. Nedėliornls nėra skirtų 
valandų. Room S 
Thone Canal 0528

Boulevard 7689 
R« Hemlock 789Į

DR.A. P. KAZLAUSKIS
DEN TIBTA8 

<712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 9 ryto 11d 8 vakare

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas. 

1821 SOUTH HALSTED ST.

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

6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po niųneriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai,: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliornls 10 iki 12

Telef. Midvvay 2880

Tel. Boulevard 1401

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

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

7—9 vakare

DR. HERZMAN
IA RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 99 
metus kaipo patyręs gydytojas, ahl- 
rurgas lr akušeris.

Į Gydo staigias lr chroniškas U- 
gasvyrų, moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Itay lr kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 12 platų U 
nuo 6 Ikt 7:3» vai. vakaro.
Tel. ofiso Canal 81 lt Rea. 8o. Sl>ore 
2238, arba Randolph «8ee.

Tel. Armitage 1740

OR. S. T. THOMAS
(TAMOflAITIS)

Den tįstas
1608 Mihvaukee Avė.

Kampas North Avė. 
Northwest Tower Bldg. Room 309 

Vai.: 9—12 ryto; 1—8:89 vai. vak.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plasa >199
VALANDO8:

Nuo 10 Iki 12 dieną.
Nuo 1 Iki 8 po plotų*
Nuo 7 Iki « vakara.
Nedėl. nno 19 iki 12 dien*. <

ų įrtp -
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GRABORIAI: CHICAGOJE
S. D. LACU*W!"

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laidotu

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

Tel. Roosevelt 2 615 
Arba 2616

2314 W. 23rd Place 
Chicago, Iii.

RADIO ŽŽŽ.

Town of Lake. — Vas. 16 d. 
įvyko susirinkimas N. P. P.
Š. mergaičių sodalicijos. Nu

tarta rengti vakarų sn progra- veizdos

X Buvo susirgus M. Ka

ta uskaitė.

X Skautų organizatorių bei 

vadų, (Masters), susirinkimas 

įvyks vas. 21 d., Dievo Ap- 

par. salėje 18 ir U-

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP,
PAG R ABU VEDfiJAl 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. Yards 1741 lt 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfleid Avenue 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct. Cicero 

Tel. Cicero 2794 
SKYRIUS

8201 Auburn Avenue 
Tel. Boulevard 3201

J. F. RADZIUS
.PIGIAUSIAS LIKT. GRABORIUS. 

CHJCAOCJfc
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabu U- 
dlrbystės.

OPJSAS
(48 West 12 St. 
Tel. Canal <174 
IR RIUS: <288
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 448<

Phone Bculerard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Mnsų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes nežavi
me Išlaidu užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
patarnavimą.
Patarnavimas 

visose Chica
gos dalyse Ir 
prlemiesčuoee. 
Grabai pigiai 
net už |25. 

OFISAS
<288 South

Halsted St. 
Vlctory 4088- 

89

4424 Bo. Rockevell Bt. 
Virginia 1200

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORTUS IR ‘

B ALSA ŠLUOTO JAS

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

ma gavėnioje. Taipgi “bun- nion ave. Iš Town of Lake 

co” Karčiauskų namuose, vas. Šv. Vardo darugija privalo 

27 d., kurio pelnų skirs Šv. nusiųsti atstovus į tų susirin- 

Kaz. Vienuolynui Išrinkta de- kimų. Vyskupijos liepimu pn- 

legatės į K. V. V. Konferen- vesta Šv. Vardo draugijai or- 

cijų. | i iganizuoti ir globoti skautus

X Vas. 16 d. par. salėje į- parapijose.

vyko programa paminėjimui. X Kovo 1. 2 ir 3 d. Šv. Kry 

12 metų sukaktuvių Lietuvos žiaus par. saiėje rengiamas 

nepriklausomybės. Kalinėjo Labdaringosios Sų-gos vieti- 

kun. A. Linkus, dainavo S. nės kuopos bazarėlis. Pelnas 

Jurgaiti, jai akomp. S. Ivaš- eis šelpimui našlaičių, sene- 

keVičiutė, trys broliai Metri-.lių — varguolių.

kai grojo ant instrumentų, j X Šv. Kaz. Ak. Rėmėjų 

B. Šedaitė padeklemavo. Ber- skyrius smarkiai ruošiasi 

naičių kolegijos fondui aukų prie vajaus, kuris bus kovo

, Penktadieny repeticijos ne

bus. Gerb. choristai-(tės) ne

pamirškite, kad ir vėl artinas 

svarbios repeticijos. Artinas 

bažnytinis koncertas, kurio

TJ- « ... .dienos dar neminėsiu. Tad gi
Konferencija p . . . . . ,.h

22 visi, kaip vienas, į repeticijų, 

ypatingai naujieji nariai ne

pasilikite.

Korespondentė.

VAKARINIŲ VALSTYBIŲ 
7 KONFERENCIJA.

Liet. Katalikų Vakarinių 

Valstybių 7

vyks vasario (February) 

d., 1930, 2 vai. po pietų, Die

vo Apveizdos parapijos salėj. 

Konferencija prasidės iškil

mingomis Šv. Mišiomis 10 v. 

ryto. Atstovai kviečiami iš 

anksto atvykti, kad suspėt

Ilumboldt Park Lietuvių 

PI. klubo mėnesinis susirin-

Pu kartų širdingai ačiū, 

ačiū, visiems dalyviams.

Kazimieras ir B. Bartkai

Trečiadienis, Vas. 19, 1930

VAIKAMS.
KURIE PER LIESI., 
REIKIA

dalyvauti pamaldose. Tode,.kanas bus ketvirtadieny, 20jSTarb„g re;ka]as užtęsimas.
d. vasario, Ilumboldt Maeca-1 Trukdomi prezidento pasiųly- 

bee svetainėj, 1621 N. Gali
visi išrinkti atstovai įsitėmy- 

kite laikų ir dalyvaukite kon

ferencijoje.

- Konf. Rengimo Kom. rašt.

mūsų parap. salėj, ateinančių 

nedėlių. Bus vaidinimas, dai

nos, žaidimas, šokiai, lietuviš

ka muzika. Pamatysit nema

tytus girtuoklius, kurie dai

ri toki ir kitoki įstatymai, 

lomia ave., / :30 vai. vak. Na- Prezidentas nepatenkintas, 

liūs meldžiu dalyvauti, nes kad statas perdaug įsigilina 
yra svarbių reikalų svarsty- į prohibicijų vietoje pravesti 

‘dar daugiau varžančiuosius į-
statymus. 1 ,

Pramatoma prezidento su

senatu nepaprasta kova.

mm.
A. Walskis, sek.

PADĖKA.

Town of Lake. — Mes, Ka- 

‘ ‘mėnesyj'Vakaras su programa nuos aPie blaivybę;. nematy- jzimieras ir Barbora Bartkai,
MASKVA, vas. 18. — Ei

nant bolševistinės valdžios pasudėjo $22.40. , - ~ , ----------------------------------------------------------------------------------------

X Vas. 16 d. įvyko Apašta- bus kovo 9 d. ;tus senbernius, Kurie dainuos esam labai dėkingi giminėms rėdymu, čia visose valgyklose

lystės Maldos draugijos susi-} X Vas. 16 d. Gonaičiai pa- ^ye^n^h^salietę. _ Viskas bus peį draugams už surengimų uždrausta parduoti bent ko- 

rinkimas. Prisirašė dvylika

naujų narių.

X Vas. 16 d. įvyko susirin

kimas dr-jos Šv. Franciškos.

Išrinkta delegatės i Kat. Kon

ferencijų, kuri įvyks vas. 23 

d. Išrinko atstoves i Kat. Fe

deracijos vietinį skyrių.

X Daug townoflaikiečių 

rengiasi vas. 23 d. vak. vyk

ti į Šv. Kaz. Akademijos au

ditorijų, kur bus vakarienė 

su programa.

X Serga Stanislovas E- 

žerskis, 4642 So. Wood St.

krikštijo sūnų vardais Bro- ® va’- Nepamirškite atjpofcįĮįo mūsų 25 metu vedybų kiij valgių rusųms šventikams

nys — Simeonas. Krikšto tė-1 

vais buvo: K. Stasiūnus, M. j 

Marceliunaitė, P. Janulis ir 

V. Bučnaitė.

X Prisiminkite, kad šį sek

madienį, vas. 23 d., Dievo Ap

veizdos par. salėje, 2 vai. po 

pietų įvyksta L. Kat. Vak. 

Valst. Konferencija.

, įvykti. Bus ko pasižiūrėti.

PRANEŠIMAI.

ŠĮ VAKARĄ ŠOKIAI COO 
PER OARLTON HOTEL

WEST SIDE ŽINIOS.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS ..

1650 West 46th Street

X Piet-Vakarinė Skolinimo 

ir Budavojimo draugija (2221 

W. 22 str.) norėdama parody

ti musų tautiečiams taupumo 

naudingumų priima ne tik 

jaunamečių, bet ir kūdikių ap-

Šv. Cecilijos choro (nuo 

Town of Lake) šokiai įvyks šį i 

vakarų Cooper. Carlton Rote- j 
lyj (dabar vadinasi Del Pra

do Hotel), 53 ir Hyde Park 

Blvd. Crystal Ballroom. Mu

zika, kaip jau b.uvo rašyta, 

viena geriausių — Jobnnie 

Mullanev ir Jo Blue Jackets.

Nuoširdžiai kviečiame vi

sus, ypatingai, pedorius iš į-

i sukaktuvėse. j (pravoslavų dvasiškiams), kii-
Dėkojam gerb. kunigui A. rie neturi specialių leidimų.

Linkui, kuris atsilankė į mū- Gi’leidimus gali gauti tik tie 

sų namų, pasaka gražių linkė- šventikai, kurie kartu su ki- 

jimų; vakaro vedėjai poniai tais darbininkais dirba. Kad 
J. Čepulienei; ir visiems už gauti darbų, reikia būti ko- 

dovanų, kuri pasiliks ant vi- munistu.

sados musų atminčiai. I ■ . ,, - -------------------

Kampas 46tn lr Paulina St*. 
Ttl. Blvd. 6248

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu sltnpatlfl- 
kat, mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplytia dėl Šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia Dykai

710 Weat 18th Street
Canal 3161

EZERSKI'
LIETUVIS GRABORIUS

O "f 1 s a s
4603 S. Marsh field Avenue

Tel. Boulevard 9277

t

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUfvrOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Modernil- 
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halated 
St. Chicago. III.

Tel. Vlctory 11 ik

A l A.
VINCENTAS . 

BITINAS
mirė vasario 16. 1930 m. 1:40 
vai, po piety, 64 metų amžiaus. 
Kilo Ift Tauragės apskr.. Gau
rės parap., Alinanti) kaimo. A- 
merikoje išgyveno 38 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Vincentą, Marčią Magde- 
leną, anūkę Virginiją, auginti
nes Adolfina ir Oną. 2 brolius 
Juozapą, Antaną ir brolienę O- 
ną Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2021 Ca. 
nalport Ave. Laidotuvės Jvyks 
ketvergo vasario 20. IS namų 
8 vai. bus atlydėtas J Dievo 
Apveizdos par. bažnyčią, ku
rioj (vyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas j Sv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Stums, marti, anūkės, auginti

nės, broliai Ir giminė-.
iMldotuvėms patarnauja grab. 

Rtudnb Roosevelt 7432

PREZIDENTAS IR SE
NATAS

AVASHINGTON, vas. 18. 

— Paaiški, kad tarpe prezi

dento ir senato draugingi sa«- 

ntikiai ima silpnėti, kadangi 

senatas nesivaduoja prezi

dento Hooverio nustatytais 

planais. Štai muitų, tarifos

NUO SLOGŲ IR KOSULIO
Vartojama 184 Ligoninėse 

ir Institucijose

PAKUONIO IŠKILME
Vasario mėn. 2 d. Grabny

čiose Pakuonv buvo iškilmin- 

gai švenčiama Kun. Jono Ku

dirkos 50 metų kunigystės ju

biliejų.

ĮVAIRŪS kontraktoriai

J. S. RAMANGIONIS
Buvęs vedėja* Bridgeport PaJntlną 

(b Hardware Co., dabar perėmė visą 
M*n| | saro rankas lr duos visose Bo 

o Sakose pirmas kleaoa patar

draudimu ni juq5 įmokant PO vairfų dlorų, jraugus iv prie. 

11, 13 ar 25c. į savaitę ir to- te)ius aWhUtyt -Ooo(l Ti. 

kiu būdu po keletos metų jie

ms jau išmokama šimtinės.

X Lukšio judamieji paveik

slai Aušros Vartų svetainėje 

pereitų’ pirmadienyje sutraukė

nemaža publikos. Atvyko netSjung0„ .<bunco party„ jvyks_ 

iš Melrose Parko prašyti, kad Ua siandiej 19 d vawfo> 1930

1.liksis nukeliautų pas įuos'm, namuose po num. 1708 N. 

su savo paveikslais, bet jisai Į])amcn AW; 7;30 va, vakan, 

liūliai nustatytos savo kelio; Pra5omc „esivėluoti. 

nei tolimesnės tvarkos

me” visus laukia.

Iki pasimatymo!

Komitetas.

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

Ser. ir Ketverge Vas. 19, 20
• THE BR0ADWAY 

HOOFER”
Dalyvauja Marie Sftson, Jack 

Egan, Ix>uise Fazenda.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios.
North 8We. ii Moterų S.'Į-'Durys atsidaro 1:30 Tal- P° P'

MILDA
TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

Utarninke, Ser. ir Ketverge 
Vasario 18, 19, 20 

“IT’S A GREAT LIFE”
Dalyvauja Duncan Sisters, ku

rios pridaro daug juokų.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai
Graži Muzika

SARDWARE PAINT8 
A WALL PAPER

Falntera 4k Decoratora 
J. 8. Ramanclonla. savininkas
8147 So. Halsted Street

TeL Vlctory 7141
,'l'ig'J I.............-...........

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus ‘ 

Statau Įvairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVE.
Telefonas Hemlock 5524

Ffcone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4558 So. Rockwell Street

MDRT6EČIAI-PASK0L0S
FORNIČIŲ BARGENAS.

SUUO

kart jų nebegalėjo patenkinti; 

užtat pasižadėjo ateinančiais 

metais pas Melroseparkiečius 

atsilankyti.

. X Ryt Vyčių 24 kp. Aušros 

Vartų parap. svetainėje vaka

re 8 vai. susirinkimas.

X “Linksmos Dienos” bus

A. + A.

JUOZAPAS
DRUKTAINIS

mirė vas. 16, 1930 m. 5 vai. 
po pietų, 31 metų amžiaus. Ki
lo lfi Kauno Red.. Tauragės Ap
skričio, Kvėdarnos parapijos, 
Krakių Kaimo. Amerikoje iš
gyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Domicėlė. 2 seseris: So
fiją šimullenę Ir Marijoną Dai
nienę: 3 SVogerlus: Joną Kan- 
tauskj. Joną Balni lr Liudviką 
SimulJ lr pusbrolius. Taipgi dė
dę Antaną Eglyną.

Kuna* pašarvotas 4520 So. 
Fairfleid Ave. laidotuvės Jvyks 
ketverge, vasario 20 d. 1930 
IS namų 8 vaL bus atlydėtas i 
Nekalto Pras. Panelės Sv. par. 
bažnyčią, kurioj Įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
To pamaldų bus nulydėtas i 
Sv. Kazimiero kapines.

NuoSIrdžIat kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę;
Motina, Bescrys, ftvogerlal.

Dėdė, Pusbroliai lr giminės
laidotuvėms patarnauja grab. 

Ežerskta. Blvd. 9277

V. D.

North Side. — šv. Kaziinie- 

<ro Akademijos Rėmėjų pamo

kos “Descenzeno Mergelė” ne

bus 19 d. iš priežasties “bun

co party”, bet 2t d. Malonė

site visos laiku susirinkti 

7:30 vai. vakare, parap. svet., 

nes jon nelabai daug laiko ;rrjsl'atysil,H,

turime.

’V. D.

Verti $2,500; viskų parduo

sim už $475; gražiai išrodan- 

iys 4 kamb. rakandai 2 mėne

siu tevartoti; 3 šmotų senoviš- 

ikas rayon parioriaus setas 8 

lubų elektrikinis radio, du 

9\12 \Vilton kaurai, 8 šmotų 

riešutinis valgomojo kamb. 

setas, 8 šmotų riešutinis mie

gam. kamb. setas, o šmotų pu- 

sričių setas, nž tų viskų $175.

Parduosim ir

M&rquette Park. — Gimimo 

P. šv. parapijos choras turės 

įrepeticija šių savaitę ketverge, 

•20 d. vasario.

.'skyrium. 8228 Maryland Ave.

1-mas apart. 1 blokas į rytus 

m:o Cottago Giove ave. Tel. 

J5lewart

GERA PROGA FARME
RIAMS.

Mainysiu 8 šeimynų mūrinį 

namų ant dviejų lotų ir vie

nas kampinis tuščias lotas, gra 

žiais medžiais apsodintas. Na

mas su patogumais, yra vanos 

ir trijų kanj mūrinis gara- 

džiits. Noriu mainyti į nedi 

dėlę farmų arti gero kelio. 

Duosiu geras išlygas. Tuoj 

atisšaukite. Priežastis — ne

patinka mieste. Agentų nerei

kia.

1237 No. Leavitt St 
CMcngu, ni.

Parsiduoda labai pigiai pe- 

kamė. Biznis išdirbtas lietu

vių apgyventoj vietoj Prie 

pekamės yra pagyvenimui 5 

kambariai. Gali pirkti ir ra 

kandus. Pardavimo priežastį 

patirsite vietoje. 2Vįsišaukite:

4513 So. Wood Street

PARDUODU ARBA 
MAINAU

Hotelį ir penkius karidžius 
cnt didelio ploto žemės prie 
Lake Michigan, didelė minkš
tų gėrimu dirbtuvė ir visokių 
farmų ant mainymo.

JOHN Y0WAISH 
1134 Quarry Ave.

Grand Rapids, Mich.

'■< 11OH

r—’--------------- "“"bDel geriausios rųMee 1 gk patarnavimo, SaakB
GREEN VALLEY 

PRODUCTS
Oleella Šviežių klauSl 

EįiHF alų, sviesto ir sūrių.
JL Wm. J. Kareiva

Savlnlnka*

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1841 

-------- :------------------ -—-

----------------- —------- —--------------—•

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai -
Paskola euteiklama 1 vieną dieną 
Perkame real estate kontraktu. 

Internationl Investment
Corporation

Kapitalas <804,000.41
8804 80. KEDZIE AVENUE

TeL Lafayette 0788-4714MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrelhmas
Užlaikau visokių 

__ auksinių lr sida-
orinių daiktų, vė- 
liausies mados ra- 
4lo. Planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
)f mujikog instru
mentus

2650 West 63rd St. Chicago. 
Telefonas HEMLOCK <«•

SKOLINAM
PINIGUS

$100 iki $30,000 
ant 1, 2 ir 3 morgičių

J. NAMON & CO. 
2418 W. Marųuette Road

Arti Western Ave. 
Telefonas Grovehill 1038

ė nn i nu.. na i
Phone Lafayette 2518

STEVE MARKŪNAS
Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas
2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 
namus, parupinam planus, 1-mtis ir 2-rus mortgičus. Per 
paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 
liudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotus, farmas ir bizniuR. Renduojam fla- 
tus. Inžurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 
2621 W. 71st Bt., Hemlock 6367 Res. Grovehill 1680

:.».o


