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SPAUDŽIAMI RUSIJOS GYVENTOJAI 
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Atidėta Laivyno Konferencija Londone; Indė
nai Pasiruošę Kovon Už Nepriklausomybę; 
Gal Išnaujo Bus Pakviestas Į Valdžios Prie
šakį Tardieu

VISAM PASAULY DIDĖJA Į BOLŠEVIKAI PRAPLESIĄ

ATVYKSTA JAPONŲ TEATRININKIŲ GRUPE ŽINIOS IŠ LIETUVOS
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PASIKALBĖJIMAS SU 
VILNIAUS KATEDROS 

KLEBONU DEL VYTAUTO 
DIDŽIOJO

POV. PLECHAVIČIAUS 
BYLA

PROTESTAI

NEW YORK, vas. 20. — 

Visa Europa ir Amerika lai

psniškai išjunda protestuoti 

prieš Rusijos sovietų valdžią, 

už tikėjimų griovimą ir dva

siškių persekiojimus ir žudy

mus. Prieš sovietų valdžią, be 

katalikų pakįla įvairios pro

testantų šakos ir žydai. Ne

tolimoj ateity visas kultūrin

gas pasaulis atsisuks prieš 

Maskvą.

PROPAGANDĄ

RYGA, vas. 20. —,Bolševi

kų laikraštis “Moskovskija I- 

zviestija” rašo, kad sovietų 

valdžia, kurią visos kapitalis

tiškos valstybės pradeda pul

ti, praplėsianti propagandą 

užsieniuose.

Laikraštis pareiškia, kad vi-

Ši grupė atvyksta į Ameriką šios šalres gyventojams 
(geišų) išsilavinimus pramogose.

parodyti japonų teatrininkių

BOLŠEVIKAI IŠPAŽĮSTA 
SAVO BEDIEVYBĘ

RYGA, vas. 19. — Rusijos 

bolševikai pakyla dar daugiau 

kovon prieš kultūringą pasau

lį, kurs iškelia viešumon jų 

kruvinus darbus ir pasibaisė

tinus žygius kovoti krikščio

nybę ir kitus tikėjimus, anot 

žinių iš Maskvos.

Varu spiriami darbininkai

GYVENTOJAI LAUKIA 
PAGELBOS

RYGA, vas. 20. — Bolševi-, 

stinėj Rusijoj, jau senai nėra 

pravoslavų cerkvės sinodo (vy

CHICAGOJE
Reikalauja taksų

Tikslu gelbėti Cook apskri

čiai, Chicago miestui ir mo

kyklų komisijai piliečių komi

teto pirmininkas Strawn rei

kalauja Chicagos 50 piliečių, 

kurie moku aukščiausias tak-

PAGALIAU PRIĖJO PRIE 
SUNAUDOTŲ ČEKIŲ

Teko patirti, kad Kauno 

Taikos Teisėjo I-je Nuovado- 

“Slowo” įdėjo jiasikalbėji-: je yra iškelta atsargos geri.' 

mą Įsu Vilniaus katedros kle- Į Pov. Plechavičiaus, baudžia- 

bonu pral. Savickiu, kuriam moji byla dėl sumušimo p. Ja- 

arkivyskupas pavedė kalbėtis nkausko “Londono” viešbū- 

su p. Donatu Malinausku dėl i ty. Byla jau paskirta, nagri- 

sarkofago Vytautui Didžią- nėti vasario 25 d. Laukiama

jam. Pral. Savickis pareiškė,

kad tam projektui įgyvendin

ti esą liturginių kliūčių. Kau

no projektu paminklas Vytau

tui Didžiąjam esąs per dide

lis. Be to, nepriimtinas esąs 

parašas vien lietuvių kalba,

proceso.

IŠNAUJO SUIMTAS 
ŠMUGELNINKAS

riausybės). Yra tik patriarko 

si užsienių komunistai turi vi-' pareigas einąs arkivyskupas 

rsti ištikimiausiais patriotais Sergijus. Jis yra liuosas, bet 

Rusijai, pasaulio proletariato J jam, kaip ir. visiems kitiems 

motiniškai šaliai. Į dvasiškiams visokis tikybinis gag> tuojaus užmokėti taksas

' Sako, jie turi organizuotis J veikimas perdėm suvaržytas, 

ir ginkluoHs, kad, prireikus, Sovietų valdžia šiandie nam 

galėtų pakirsti kapitalistines, <loja«i jo vardu.

valdžias ir krikščionybę, kada’ Bolševikų ^laikraščiai paduo- 

šios pulsis prieš motinišką ša-(^a’ kad įnik tas ark. Sergi-

JĮ iinc “eflvn narmulzimoie riv.an.

WASHINGTON, vas. 20. 
Senato rūmų prieangy su-.j

kaip pareinąs tik iš vienos' imtas G. L. Cassidy, 36 

Vilniaus krašto gyventojų da- pag jį rasta keli buteliuke 

lies, o ypatingai nežymios gu degtine. Matyt, jis norėjo 

dalies, jei einasi pačiu Vii- pristatyti tai kai-kuriems se

niūnų kuris be tautybės ir po-!nato nariams.

Valstybės prokuroro padė

jėjui J. E. Northup pagaliau 

pavyko pamatyti U. S. A. ko

mpanijos sunaudotus (kance- 

liuotus) čekius, kurie yra kar

tu su kitais rekordais J. V. 

distrikto teismo klerko ofise.

Susekta, kad apie 5 mi- 

lionai dolerių kompanija iš- 

fbokCjnri puMfškiėriTR* valdiftU 

nkams ir kitiems, taipat vieš

bučiams. Na, bet kompanija 

iš sanitarinio distrikto buvo 

daug uždirbusi.

Prokuroro padėjėjas Nort

hup sako, kad prokuroro ofi

sas nenori pakenkti kompani

jai, tik nori patirti sanitari

nio distrikto išlaidumų. Štai 

kadir McCormick Drive nu

šviesti stulpai gali kainuoti 

nuo G') ligi 90 dolerių. Bet iš 

sanitarinio distrikto už kiek

vieną stulpą paimta 1,200 li

gi 1,400 dolerių!

Nušovė žmoną ir persišovė
Pasimetęs nuo savo žmonos 

Peter Kofenty, 35 m., 1447 

Trye gat., Cleaver gatvėje 

ant šaligatvio nušovė žmonų 

ir pats mirtinai persišovė. Jo 

žmona tuo laiku karietėle ve

žė du savo) kūdikiu 1 ir 2 me

tų amžiaus.

litinių įsitikinimų skirtumo 

taip pat nusistatęs pagerbti 

mūsų Žalgirio didvyrį.” Pral. 

Savickiui nesuprantama, dėl 

ko esą reikią priimti dalies 

visuomencT'T) bė jos visumos*- 

projektą. E.

Tai antru kart šis šmugel- 

ninkas pakliuvo.

BRANGUS ALGŲ PADI
DINIMASuž 1928 ir 19^ metus — apie 

74 milionus nok Jei neįtari už
mokėti tiek, tai nors kokią 

dalį. Tokiu būdu finansinė pa

dėtis bus sustiprinta.

AYASHTNGTON, vas. 20. 
— Kongrese yra sumanymas 

padidinti algas kariuomenės 'į 

ir karo laivyno1 nariams, tai

pat pakraščių sargybai ir ki-

ATPIGO PIENO PRO
DUKTAIjus “savo pareiškimais užgi- 

inąs, kad Rusijoj krikščiony® 

Jbė ar kiti tikėjimai būtų per- 

'sekiojami.” Girdi, jis esąs 

priešingas, kad Popiežius mai

ATIDĖTA LAIVYNŲ 
KONFERENCIJA

Pasunkėjus pieno produktų

eksportui i Vokietiją, tie pro-.‘« ‘""J** personalams/ Ap- į 
dūktai Viliaus rinkoj atpigo, skaičiuota, kad tas padidini-.

mas į metus sudarysiąs 85,- 

684,706 dolerius.

Žymiau atpigę sviestas ir kiau 

šiniai — jų kainos vietomis 

nukritusios pusantro lito. Da

bar valdžia stengiasi bent pa

laikyti pastovesnes kiaulienos 

ir šiaip mėsos kainas. Javų 

kainos provincijoj vis dar kri

nta. “R.”

Tėvai ir dukterys paliuo- 
suotos

Carmen Cicarelli, 52 m., iš 

Gary darbininkas, su žmona ir 

LONDONAS, vas. 20. — 'Vyturi į Rusijos reikalus, nes^vieni suaugusiom dukterim

Vienai savaitei nutraukta ka- ^arn nesama jokio pagrindo. atvyko į Chicagą ir vienoj 

krautuvėj apsivogė. Teisme 

Cicarelli teisinosi, kad jis pats 

nežinąs, kas su juom įvykę ei

ti vogti. Per 15 metų Gary 

dirbtuvėse sunkiai dirbąs ir 

šeimyną išlaikąs. Niekad ne

nusižengęs.

Teisėjas visus paliuosavo

ro laivyną konferencija. Tuo Aišku, kad tie ark. Sergi-

ir kiti gyventojai dalyvauja1 būdui bus duota progos Fran-, jang “pareiškimai” yra pa 

bolševikų šaukiamuose susiri- cijai pasitvarkyti, kuri šian- bolševiku pareiškimai.

nkimuose ir tų nelaimingų die dar neturi a.tsakomingos 

žmonių vardu daromi pareiš

kimai, kuriais niekinamas Die

vas, krikščionybė ir kiti tikė

jimai. Nekultūringais vardais 

vadinamas Šventasis Tėvas,

Kurs šaukia pasauli tokiu ar 
kitokiu būdu gelbėti Rusijos

valdžios.

INDĖNAI PRADĖSIĄ 
REVOLIUCIJĄ

LONDONAS, vas. 20. — In

dėnų tautininkų variai jau pa- 
tikinčiuosius gyventojus iš tos įsirengę pradėti revoliuciją 

bolševikų pragarinės priespau prieš Britaniją už nepriklau- 

dos.

Pareiškimuose bolševikų va

dai. pasisako, kad jie yra be-

čių bolševikų pareiškimai.

i Anot žinių, Rusijos gyven

tojai nekantriai laukia bolše

vikų valdžios galo. Jie tiki, 

kad nuo pašalinio įsimaišymo 

sovietų valdžia tuojaus subį- 

rėtų.

LONDONO KONFERENCI
JA BE FRANCUOS

GAL TARDIEU GRYŽ 
VALDŽION

somybę.

Tai bus ramus kovojimas

„ , „ . už savo teises. Indėnai igno-| .
dieviai, kad jie siekia perdėm1 ruoš visas britų įstaigas — įtinkamo vyro, kurs galėtų, 

bedieviškos Rusijos — raudo-Į policiją ir teismus. Boikotuos hUflar3ti naują mimsterių ka- 

niausios komunistų valstybės, i britu prekes, ir t.t.

Tų pareiškimų gale bolše- J-----------------

PARYŽIUS, vas. 19. — Kol- 

kas Franci joj nėra nei vieno

vikai prisega savo šauksmą .-j 
Pirmyn bedieviai sėbrai! Sa

vo sėbrais jie skaito visus pa

saulio dąrbininkus, nors tšie 

su tais Rusijos tironais netu-

NAUJAS NUNCIJUS 
VOKIETIJAI

binetą.
Poincare lankėsi pas respu

blikos prezidentą. Regis, nie

ko nelaimėjo.

Ministerio Briand šalinin

kai darbuojasi už pastarąjį. 

Bet kiti jam priešingi.

Matyt, prezidentas išnaujo

vienodų metų pasitaisymui.

Užpulta ir apiplėšta
Anksti ryte gryžtančią iš 

darbo Mrs. EI. Klecks, 25 m., 

5232 So. Turner avė., ties 53 

gat. ir Kedzie avė. piktadaris 

kriminaliniai užpuolė ir api

plėšė.

Mrs. Klecks yra. našlė ir 7 

metų mergaitės motina. Jinai 

dirba naktimis vidumiesty — 

valgykloje.

MIRĖ 60 METŲ MISIO- 
NIERIAVĘS

ADV. BITAUTAS PA
TRAUKTAS TIESON

Toj pačioj Nuovadoj dar 

neišspręsta ir baudž. prisiek, 

adv. St. Bitauto byla dėl į- 

! žeidimo Vid. Reik. Minist. po- 

I ros valdininkų. Šioj byloj liu- 

. dytoju manoma, kad bus ap

klaustas ir p. Teisingumo mi

nisteris. “R.”

LONDONAS, vas. 19. — 

Karo laivynų konferencijoj 

nebeliko Franeijos oficialiu; 

delegato, kada griuvo minis- 

terių pirmininko Tardieu val

džia.

Francija pranešė, kad ji iš

eina iš konferencijos, kol ne

bus sudaryta nauja valdžia.

MIELĖS IŠ ŠIAUDŲ

ROMA, vas. 20. — Vokie

tijai nauju nuncijum (atsto- 

ri ir nenori turėti, nieko ben-.vu) Šv. Tėvas paskyrė arki- 

dra- j vyskupą Orsenigo, ligšiol bu- atsiriatydiniisį Tar

----------------- vusį nuncijų Ungarijai.
10 ŽUVO, 59 SUŽEISTA

dieu, kurs lengvai sirguliuo

ja.

Rado lavoną ežere
Pirmadienio vakare išėjusi 

namo negryžo Tekia Dobiu, 

21 m., 600 Sheridan road. An- 

trytojaus policija jos lavoną 

rado ežere tarp ledų.

PAGERBĖ SIR ESME
ELIZABETH, N. J., vas. WASHIN,GTON, vas. 20.

20. — Standard Oil Co. of — Tomis dienomis visų šalių 

New Jersey alkoholio įstaigo- ambasadoriai ir atstovai pa- įvyko trys sprogimai. Vienas

Trys sprogimai
Vakar anksti ryte Chicago^

Lena De Paul, 9 metų, 1926 

metais automobiliam sužeis

ta. Daliar teisinas jai pripa

žino 10,000 dolerių atlyginimo.

je įvyko baisus sprogimas, gerbė išeinantį iš tarnybos 

kurs supurtė tolimas apylin- Britanijos ambasadorių Sir 
kės. 10 žmonių žuvo ir 59 su- Esme Howard. Jam ir jo žaw>- 
žoista. nai suteikta dovanų.

nuo bombos, kitas rūbų valy
mo įstaigoje ir trečias — nuo 
gazolino® ar korosino. Visur 
atlikti nemaži ąuofcttfliai.

CHICAGO IR APYLIN
KIŲ. — Šiandie saudėta; vi
dutiniu oras.

HANOI, Prancūzų Indo-Ki- 

nija. — Kęso sodyboje mirė 

francūzas misionierius kun. 

Cadro, 84 m. amžiaus. 1869 

metais velionis atvyko misio- 

nieriautn ir nei kartą neap

lankė Europos.

-------------------V
ARKIVYSKUPUI SUTEIK

TAS DRAGONO ORDENAS

HŲE, Indo-Kinija. — An- 
nam provincijos valdžia at

žymėjo imperatorišku Drago- 
no ordenu Jo Ekac. arkivys
kupą Dreyer; apaštalinį dele
gatą Indo-Kinijai.

VOLDEMARAS IR GAB
RYS BYLINĖJASI

I • ____

Teko sužinoti, kad Kauno 

Apyg. Teisine yra dar neiš

spręsta p. A, Voldemaro bau

džiamoji byla dėl įžeidimo, 

į kurią iškėlė p. Gabrys. Liudy- 

i tojais nutarta iššaukti J.' Ę. 

į p. Respublikos Prezidentas ii 

kiti žymūs asmenys. “R.”

STOCKHOLMAS, vas. 19. 

— Vienas chemikas inžinie

rius suradęs priemonę iš šiau

dų pagaminti mielių.

RUOŠIA GRAŽIĄ APY
SAKĄ

Jaunas poetas Algirdą? 
Pliūra ruošia, spaudai gražię 
apysaką “Mėlynos Akys.”'

“R.”

51 SUŽEISTA

GLASG0W, Škotija, vas. 

19. — Arti Rutbergten susi

daužė du keleiviniu traukiniu. 

51 asmuo sužeista.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 109 litų ,.. $10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.87 
Franeijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
Šveicarijos 100 frankų 19.38 

Vokietijos 100 markių 23.91

13.98
5.23
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BAŽNYČIA IR BOLŠEVIKAI

DK GAS’T Ketvirtadienis, Vas. 20, 1930

apie nuujus išradimus ir patobulinimus jau 

esamųjų dalykų. Tas kas seniau atrodė tik 

fantazijos padaru, neįvykdomu dalyku, tas 

šiandien tampa tikrenybe. Ar galėjo seniau 

žmonės svajoti apie tokį patogų susisiekimų 

sauskeliu traukiniais ar automobiliais, arba

Enciklika Apie Krikščionišką^ 
Jaunimo Auklėjimą

Dievo malonės gyvenimui, y- 
ra saugiausia ir neklaidinga 
mokytoja Bažnyčia savo auk-

gdFovė žemiškuose dalykuose 
•— pasireiškia taikos ir sau* 
gumo palaikymu; šitomis sų-

lėjimo darbuose, tiek jų kili- lygomis naudojasi šeimos ir 

mo, tiek vykdymo atžvilgiu, atskiri piliečiai, įgyvendinda- 

yra nepriklausoma nuo jokios'mi savo teises dvasinei ir me- 

žemiškos valdžios. Kadangi J džiaginei gerovei, kuri kyla

Dabartiniu metu pedagogi-, me, rasti tikras kelias. Auk- 

vandenynu garlaiviais? Kas manė, kad žmo-^koje ir spaudoje yra labai gy-Į Įėjimas yra išvidiniai ir buti

nės skraidys padangėmis, kaip paukščiai? (vai keliamas ir svarstomas nai susijęs su aukščiausiuoju kiekvienas mokymas turi tu-'jungiant ir koordinuojant visų 

Kam galėjo ateiti galvon mintis, kad ateis lai- mokymo auklėjimo esmės klau žmogaus gyvenimo tikslu. Kri rėti santykių su žmogaus auk-1 jėgas. Tad valstybės yra dve- 

kas, kuomet per radio galima bus girdėti simas ir mėginama nustatyti,' stus yra pasakęs: “dš esmi ke ščiausiuoju tikslu, tad Bažny- jopa funkcija: globoti ir pa

kalbus, dainas ar muzikų už kelių šimtų, net kiek turi auklėjimo reikalais liūs, tiesa ir gyvenimas,” to- Čia turi teisės spręsti, kiek ta- remti, o ne absorbuoti šeimų 

tūkstančių mylių? Tas, kas seniau atrodė tik teisių ir prievolių Bažnyčia,1 dėl.negali būti tikro auklėji- sai(mokymas suderintas su bei asmenis, neužimti jų vie- 

svajonė, šiandien tas virto paprastu dalyku šeima, visuomenė, \'aistybė.\ mo, kuris nebūtą suderintas su krikščioniškuoju auklėjimu; tų. Globoti, vadinas, įstaty- 

ir einant tokiai pažangai, kokia yra šiandien, Budrusis Apaštalų Sostas }&- 'aukščiausiuoju gyvenimo tiks- tas liečia visas, viešųsias ar mais apsaugoti pirmesnė šei- 

žmogus nustebęs nekartą pagalvoji, tai kaip stebėjo ir sekė klausimo svar j fu. laisvąsias, be jokios išimties mos ir Bažnyčios teisė auklė

tas gyvenimas beatrodys už keliatų dešimtų, stymų ir tarė katalikams sa-

bet kų ten dešimtų, — už keliata metų ? |vo autoritetingų ir nulemian-

Jei tėvai neatlieka savo pa 

reigų arba jomis piktnaudo

...... , mokyklas. Šitokia priežiūra, jimo atžvilgiu pašalinti vie-
Auklejunas yra svarbus as- , . . . • L . ’ ... .

v • • . .vA. . . galų gale, tarnauja senuos ir sasias to reikalo kliūtis,
seimai ir ištisai -meninis, vi-

t į žodį. 7*,* ’* visuomenės tvarkai ir gerovei, ?
i Žiūrint į praeitį, galima pastebėti labai' , rsuomenei, nes jisai duoda ga- •• •

domų reiškinį: seniau pažanga ėjo daug lė- Wu* luetų bfiuwo men* kįi tingiausių ir patvariausių gy- J „„tnhnli™ 

tesniais žingsniais, o šiandien daug sparčiau. ' atlkano oficioze L Usser- (venimo krypty kaip tat gra-

Tat kodėl šiandien daug greitesniu tempu eį.ĮVatore Romano” (9 nr.) yra žiai nurodo ir Šventasai Ra- 

•na visi išradimai, negu seniau? Gi todėl, kad,^ėt.a Sv’ T,evo Pljaus XI en*,štas: “Jaunikaitis, įpratęs į 

spauda greičiau supažindina visuomenę sUjC^^a RapPre8enfanh in te- savo kelių, ir pasenęs nuo jo 

naujomis mintimis. Išrado kas kų, tuojau<rra’ paaira^yla g* .neatsitraukia” (Patari, kn.

spauda milijonuose egzempliorių išnešioja 8pl® ... jauni-ĮXXII, 4).

Auklėjimas priklauso 
šeimai

ja, tada valstybė turi papil

dyti tėvų trūkumus auklėjimo 

reikalu, atsižvelgdama į saky

tųjų tėvų prievoles ir Bažny- 

Su Bažnyčios auklėjimo už- čios teises, 

daviniais yra gerai suderinti I
Va I..x. '? vra prievolė pa

Bažnyčios Galva — Pijus XI pakėlė savo 

balsų prieš Rusijos bolševikus, kurie skaud

žiai persekioja tikinčiuosius. Į tų Šventojo 

Tėvo balsų atsiliepė ne tik viso pasaulio ka

talikai, bet ir įvairios sektos, protestantai ir 

kiti. Visas krikščioniškasis pasaulis piktinasi 

barbarų bolševikų darbais, reiškia protestus, 

skiria maldas tai intencijai, kad Aukščiau

sias apsaugotų tikinčiųjų reikalus bolšeViki- 

$ej’. ‘ t . / •. * ’
Pijaus XI žodis negalėjo patikti bolševi

kams. Jie bianriais ir šlykščiais žodžiais puo

la Jo Šventenybę, pranašauja Bažnyčiai liūd

nų likimų.

Bet, bolševikai nėra pirmieji, kurie no

ri, kad Bažnyčia būtų nugalėta ir kurie jų 

visu smarkumu kovoja. Visais amžiais buvo 

bolševikams panašių žmonių, kurie visas pas- 

įgriovtfft,' t»- 

lažnyčia )Wr 

• labiau stiprėjo. Veltui ir bolševikai dirba 

prieš Bažnyčių. Jie apgriaus tikėjimų Rusi

joj, sunaikins ten bažnyčių turtų, išnaikins 

dvasiški,jų, tačiau visuotinai Kristaus Bažny

čiai jie nieko nepadarys, nes “jos nei pragaro 

vartai nenugalės”.

Ir pačioj Rusijoj žmonių tikėjimo jie vi

sai išnaikinti nepajėgs. Greičiau jie patys 

žūs, bet gyvojo tikėjimo nenugalės. Tikintieji 

įpras kovoti už savo teisės, atskilėliai nuo 

tikrosios Katalikų Bažnyčios pamatys savo 

klaidų, sugrįš prie Šventojo Tėvo, kurį bol

ševikai dabar niekina.

----- .—------- --------- anklėiima Yra irvvo rei-’ .šeimos auklėjimo uždaviniai
mintį po pasaulį, išmokina, kaip pasinaudoti enciklikos! K“" auklėjimas? (Vaikas yra tėvų pagimdytas./;“'“
nauju dalyku. Žmogaus prigimtis yra nesiten- 7; i hoį «n<rla»-l Šeimai, valstybei ir Bažny- Šeima turi jai Dievo skirtų a^^a

■f • 1 • | 1 1 • 1 a • • VI «• • I *101 S II mUdl SUlmlc&U™ I ~ “■ ■“"* “ “tat esamais dalykam, bet vis ieškoti naujų žiai t0Je proporc,j„je, kur, a

remti šeimas x»a.^>včiys ir.ici-

SPAUDOS GERAS DARBAS.

Tuo klausiniu kun. S. Stonis, Šv. Kazi

miero Spaudos dr-jos atstovas, taip rašo:

“Mes gyvename medžiaginės kultūros pa

žangos ir įvairių išradimų amžiuje. Įvairūs 

mokslo žurnalai ir laikraščiai nuolat skelbia

SKAITYMO SVARBA 
ŽMOGAUS GYVENIMUI.

J

P. Kantvydaitis. ______

(Tųsa)

Gutembergo nuopelnai.
Vienas Prūęų bajoras .J. Guteniber- 

gas, atjųpsdamas, kaip yra bloga be spau

dos, kad' Visi negali bendromis žiniomis 

dalintis, pradėjo svajoti, galvoti, kaip pa

tobulinus raštijų, kad vienu kartu būt ga

lima parašyti ne vienų, bet keliolikų lak

štą. Po daug ir ilgą rūpesnių, pasisekė 

jam svajones įvykinti, nors iš karto jo iš

radimas bnvo dar netobulas.

Pradžių jam davus, spaudų jiaskiun 

Šuoliais tobulino iki šių laikų ir nūn 

spausdinimas raštų (knygų, j laikraščių) 

jau visiškai gerai sutvarkytas. Savo 

darbštumu Gutenibergas |>adarę pasauliui 

tai. kad jam, už jo nuopelnus, nebėgai vi

sas pasaulis atlyginti. Gutembergo išra

dalykų. Taigi nuolat pasiremiant visuomenės 

žiniomis, ieškoma naujų minčių ir tokiu būdu 

darosi pažanga. Vadinasi spauda atlieka tų 

didelę žmonijos mokytojos rolę ir yra medžią 

ginės kultūros pažangos sųlyga.”

LABDARYBĖS KLAUSIMU

Mūsų dienraštis daug 

vietos pašvenčia lietuvių labdarybės reika

lams. Kas ketvirtadienis eina Labdarybės 

Skyrius, kuris užpildomas Lietuvių R. K. 

Labdaringosios Sąjungos įvairiems prane

šimams ir reikalams svarstyti. Be abejo, 

mūsų malonūs skaitytojai dažnai tų sky-

Įvadas

Kristus sakydamas: “Leis
kite Mažutėliams eiti pas ma
ne ir nedrauskite jiems, nes 
tokią Dievo karaLystė” ((Mor

kus X, 14), jiarodė didelę mei- 

savo brangios, ję vaikams ir jaunimui. Po

piežius, Kristaus vietininkas 

ant žemės, sielojasi ir gyvai 

rūpinasi jaunimo auklėjimu. 

Rūpinimosi motyvai

Popiežius, sekdamas šv. Do
rių aplanko ir jie gerai žino, kokie yra .arti

- Ijiįau^gįi sųjungoą, uždaviniai.

i, > ■ ė L •
Labdaringoji Sąjunga ne tik ligoninę 

pastatė, bet nuolat varė ir varo pavargėlių,’ 

naųfių ir našlaičių šelpimo darbų. Bet ir to 

neužtenka. Gyvenimas iškėlė ir naujų, labai 

svarbių ir didelių reikalą

Pasirodė, kad mes jokiu būdu negalė

sime apsieiti be senelių ir našlaičių prieglau

dų. Reikėjo parūpinti vieta, ūkis, kur būt 

gulima tos reikalingos prieglaudos statyti. 

Tai darant, įsigyta skola, kuria neužilgo 

reikės atmokėti, kad greičiau būtų galima 

eiti prie užsibrėžtojo tikslo.

Tat, dabar sąjungos centras daro ūkio 

išmokėjimui talkų ir kviečia visų visuome

nę prie jos prisidėti. Mat, čia nėra vienos 

kokios žmonių grupės reikalas, bes visos mū

sų lietuvių visuomenės. Jei visi dirbsime 

ir visi aukomis prisidėsime, tai nei nepa

jusime, kaip išmokėsime ūkį ir pastatysime 

našlaičių ir senelių prieglaudas.

titinka Dievo nustatytus tiks

lus ir šventųjų tvarkų. Šeima 

yra Dievo skirta turėti ir au

klėti vaikus; ji savo prigimti

mi ir teisėmis yra pirmesnė, 

negu valstybė, bet netobula 

tuo atžvilgiu, kad pati neturi 

visų priemonių savo tikslams 

pasiekti. Valstybė yra Dievo 

skirta bendrajai žemiškajai 

žmonių gerovei rūpinti, vals

tybė turi visas priemones sa

vo tikslui pasiekti. Bažnyčia 

yra antgamtinė ir visuotinė 

draugija, Dievo skirta amži-

tyje, o kartais, išimties keliu, 

ir papildyti trūkumus.

Valstybė gali reikalauti, 
kad piliečiai tinkamai žinota

pasiuntinybę ir teisę savo vai

kus auklėti. Ši teisė negaii 

būti atimta nei visuomenės

nei valstybės. Bažnyčios įsta-. . . .
v. - , . , .. 'savo tautines ir civilines pa-

tymai štai kaip nusako tėvų .* „ „ , •

prievolę: “Tėvai turi didžiar-
šių priedermę, kiek galėdami, 

auklėti vaikus taip tikybiniai 

ir morališkai, .taip fiziškai ir 

civiliškai ir net pasirūpi uti 

pasauline jų gerove.” (Kan. 

1113). Šitų tvarkų, Dievo nu

statytų žmogaus prigimtyje ir

reigas ir turėtų reikiamų kie

kį intelektualinės, dorovinės 

ir fizinės kultūros.

Valstybė paremdama viešą 
ir privatinį mokymą auklėji
mą, turi gerbti prigimtas Ba
žnyčios ir šeimos teises krikš
čioniškojo auklėjimo reikalu,

., . . .v,. , . turi žiūrėti suskirstomosios
pozityviame Apreiškime, tun. . _ , .

.... , . .. . , , . 'teisybes ir vengti mokyklinio
gerbti ir valstybių įstatymai: i . .. .
, ,, ... ... ,_ ,. monopolio, kuris fiziškai artodėl klaidinga butų sakyti, / .
.... . , morališkai verčia seimas stiukui viskas pirmon galvon ge>. . .

... , . . 'sti savo vaikus i valstybines

ma pilietis,, priklauso vaistys r . v ,
bei, ir valstybė turinti abso- [P™ .

Auklėjimas lieėia vistį žtno-: liučią tikėjimo teisę. 1 a . g® r sau rezervuo-
gų, jo žemiškąjį Ir antgamti- „ . .. ( ... . . Ikl mokyk as> sklrtas adnun,s-

. , ..,1. , . J ą ’ i Bažnyčia stropiai gina,sei- tracijos ir krašto apsaugosprogomis kreipiasi į jaunimų, 'nį gyvenimų. 1
auklėtojus, tėvus, duodamas 

reikiamų nurodymų. Reikalas 

dar kaip mato

si, daug kur trūksta tinkamo

vylo apaštalo nurodymu “ske- na jam žmonių išganymui vu- 

Ibk žodį; nesiliauk laiku ir ne- Į pinti ųę turtinti jvippfi prįeą»v>*) 

laika; įrodinėk, ragink, bark'nes savo tikslui,

visti kantrumu ir mokinimu”
(2 Tim. IV, 2), įvairiomis

supratimo, aiškių ir sveikų (teisės auklėti. Kristus yra 

auklėjimo principų, kad daug pasakęs.* ‘ ‘ J/kcn, dwofat t/tsa ra- 

kur mėginama sugalvoti nau- Idžia danguje ir žemėje. Eiki 

jos auklėjimo sistemos, kurios

būtą paremtos vien prigimto

mis žmogaus jėgomis, be Die

vo malonės, nekreipiant dėme

sio į aukščiausiąjį arba galu

tinį žmogaus gyveninio tikslų 

— eiti per Dievo meilę prie 

sielos išganymo.

Krikšč. auklėjimo esmė ir 
kilnumas

Svarbu nesuklysti auklėji-

Bažnyčia stropiai gina,šei- tracijos ir krašto 

įmą teises, Dievo joms duotas/ tikslams, tačiau turi žiūrėti, 

Auklėjimas priklauso j prieš valstybės pasikėsinimus; kad Bažnyčios ir šeimos tei-

Bažnyčiai į iš čia eina šeimų pasitikėji- 8ės nebūtų paneigtos. Dabar-
Pirmon galvon Bažnyčia tu- mas kariai pavedančiais laikais plinta kraštui!-

mokyti auklėti savo vaikus ne nis ir klaidingas nacionaliz- 
tik tikintieji, bet gan dažnai mųS) taikos ir gerovės prie- 

ir indiferentai. fšas; drauge su juo dažnai pe

ržengiamos teisėtos ribos, ka- 

Įriškai tvarkant fizinį jaunimo 

lavinimų sutrukdant atlikti 
V isuomenei yra tik naudos; religines pareigas šventų die- 

nėra jai jokios žalos, jei lai- ną, ugdant prievartos dvasių, 

komasi Dievo įvestąja tvarka egzaltuojant atletizmų. 

Bažnyčios ir šeimos pirmeny

bės mokymo auklėjhno daly

kuose. Auklėjimas priklauso 

ir valstybei, bet kitokiu būdu, 

negu Bažnyčiai ir šeimai. Va-

ir mokykite visas tau
tas, krikštydami juos vardan 
Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios 
Dvasios, ir mokydami juos lai
kyti visa, ką tik esu jums įsa
kęs. Ir štąti aš esu sd jumis 
per visas dienus iki pasaulio 
pabaigai”. (Mat. XXVIII, 18- 

20). Bažnyčia yra antgamtinė 

tikinčiąją motina, nes per šv. 

sakramentus juos pagimdė

te tat Auklėjimas priklauso 
valstybei

(Bus daugiau)
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FATB SKAITYK B KITOT 
FASABKK SKAITYTI

lstybės tikslas — visuomenės j •'DRAUGE.”

dimui vos išėjus aikštėn, tuoj popiežius . ir kiti tikybinio turinio raštai buvo siun- į širdžių tikėjimų, gyveninio tikslų, Dievo 
sveikino ir laimino jį ir jo išradimų. [ čiaini tikinčiųjų ganytojams, o paskui bu-

Kaip raštą perrašinėjimu ir rašymu ' vo galima įsigyti ir visiems mokantiems

užsiėmė pirmieji vienuoliai, visa Kata

likų Bažnyčia, taip it spaudų sutiko kuo-

1
džiaugsmingiausiai ir jie pirmieji ėmės 

spausdinimo raštų. Daugiausia užsiėmė: 

vienuoliai, vyskupai, kunigui, kardinolai 

ir kiti. Spausdino su didžiausiu pasiry

žimu ir pasišventimu. Daugiausia, žino

ma, spausdino Sv. Raštų, J. Kristaus Gy

venimų, Šventųjų Gyvenimų — jų darbus 

statė tikintiesiems pavyzdžiu.

Jų tikslas buvo, kaip ir Kristaus, ves

ti žmones išganymo, doros, artymo ir 

Dievo meilės, kitų labui pasiaukojimo, 

keliu.Bet nepamiršo, mokslo ir apšvietus:

skaityti ir jie jau galėjo aiškiau, vaiz

džiau sekti J. Kristaus Asmenį ir šven 

tuosius.
Laikui bėgant plėtės raštija, spaus

dinimas knygų, bet tos knygos daržniau- 

siai buvo tikybiniai — dorinio turinio!: jo

se spindėjo, tarsi, skaisčiausios saulės 

spinduliai, Dievo ir artymo meilė, Die

vo — Žmogaus skelbtasis Mokslas, Šven

tųjų Gyvenimas ir darbai. Aiškiai išdės

tyti doros dėsniai, kuriuos aiškino ir gy- 

veniman vykdė Kristus. Toji pirmųjų 

spausdinių dvasia tarnavo Tiesai, Gėriui

ir artymo meilę, pagaliau ir dorų, be ku

rios žmogus tikrai panašus į keturkojį 

gyvulėlį; tik tuo, žinoma, tesiskiria, kad 

keturkojis neturi sielos, proto, laisvos va

lios ir kitų dvasinių elementų. Bet apie 

šių doriniai — tikybinę spaudos lūšį pa

kalbėsime antroj daly. Čia tiek tepnfietėm, 

kiek buvo veikalo...

Kai kam gali kilt klausimas, ar nenu

sikalto Gutembergas Dievui ir doriniam 

pasauliui su savo išradimu, kadangi tiek 

daug bloga padaro nedoro turinio knygo

mis. Bet mes tiek tegalini pasakyt, kad 

Gutenibergas savo išradimu padėjo kultū

riniam pasauliui kertinį akmenį. Ir Ka-

jie spausdino ir mokslinio turinio knygas.

Pirmiau, kada da nebuvo spaudos, padarys rojų ir visiems žmonėms suteiks

rašytų knygų galėjo tik mažas būrelis į laimę, 
turtingesniųjų įsigyti, .bet spaudų išra- J Bet kur tau! Sakoma, jog nesnaudžia 

dus, jau galėjo įvairaus turinio knygų ir i ir “nelabasis,”, kuris yla prisnleagęą pik- 

neturtingesnieji žmonės nusipirkti. Ypa- I tų, nedorų, ištvirkusių, nesąžiningą &110- 

tingai {išgerėjo ir tikybinis stovis: pir- ’ nią kailiu. Tas tamsybių kunigaikštis irgi 

miau Sv. Raštas, Kristaus Gyvenimas ' dirbo, kud per spaudų išrautų iš žmonių

ir Grožei. Rodės, kad toji spauda su ta , tai ik ų Bažnyčia laimino jo išradimų ir 

kibliąja savo dvasia tikrai iš šios žen'iės dar tebelaimina, tik trokšta, kad tas jo 

išradimas tarnautų; tiesai, dorai, Dievo 

garbei, artymo ir pačių gerovei. O kadan

gi yra vartojama blogiems tikslams, tvir

Keli svarbesnieji bruožai iš Lietuvos 
raitijos.

Vartydami savo tėvynės Lietuvos is

torijos lapus, mes matom jų tai galingų 

tai suvargusių, iš visų pusių priešų apny

kusių, tai Vytauto Didžiojo išplėstas jos 

sienas nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų.

Tų pat matom ir kultūros akims pa
žvelgę.

Nors Lietuva buvo įvairių plėštųjų 

erelių, plėšoma, drų^koma, bet vis dėlto 

tautinio susipratimo nieks neįstengė išplė

šti. Atsirado daugybė karžygių, patrijotų, 

tėvynainių, kurie išsidanginę į užsienius 

spausdino knygas, o kiti jais dalino žmo

nėms, kuriomis ruošė dirvų Lietuvos iš 

griuvėsių prikėlimui.

Negulima praeit pro tuos, mums 

brangius, tėvynainius, kurie sąmoningai 

panaudojo tų Gutembergo išradimų: rei

kalinga nors keli paminėt.

kinimui žmonių ir t. t., tai Gutembergas 

nieku nekaltas; jo vardas turi būt pa

saulinės kultūros istorijoj užrašytas auk

so raiidėmist (Bus duugiau)
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Ketvirtadienis, Vas. 20, 1930

LABDARYBĖS SKYRIUS
DRAUGIJOS IR LABDARY

BĖ.

Ijiibilaringasiais darbais pri

valo rūpintis visa mūsų vi

suomenė, visos organizacijos 

bei draugijos. Turint tai gal-

nudirbusi dėl to jų (kuopų) 

sveikiname, linkėdami ir at

eity taip gražiai darbuotis.

Kuopų, gaivinimas. Dar kur
ta tenka jiakartoti prašymų, .

.. .

D R A U O A S
C

LIETUVIAI AMERIKOJE

cicero, iil
Radio Stotis A J J.

X Vasario 15 d. Visų Šven

kad labdarių veikėjai 'gaij‘1 .'"““"lt™”?* 

vintų ir stiprintų kuopas, iš turėjo parapijos svetainėj

“bunco party“, kuri labai 

gerai pavyko. Pelno davė 40

voje Labdaringosios Sųjungos kurių yra gerokai nariais ir 

10 seimas ir nutarė kviesti vi- veikimu susilpnėjusios. Kai,' 

sas lietuviu draugi jas, kliubus reikia, šaukitės centro vaWy-Po1, ParaPLos naudai. Dau- 

ir organizacijas prie bendrosios -pagalbos. Kreipkitės Šiuo !gjaui;i“ J^si<^rbaV0 

darbo, kad tinkamiau galėtu- adresu: A. Nausėda, 1024 Cen-

mėmė aprūpinti labdaringo- ter str., Chicago, III. Tel. Lin- 

sius reikalus ir greičiau atsie-'coln 3044. Jei reikės, prisiusi-' 

kus tų tikslų, kuriuos sųjunga nie kalbėtojų.

yra užsibrėžusi. Į Pranešimas. Labd*. Sųjun-

Tačiait iki šiol dar

kas tuo kvietimu tesusidomė 

jo. Daugeliui draugijų šis rei 'čiame centro susirinkime, va- 
kalas tebėra svetimu ir kaž-'sario 26 d

kokiu 

drau

durno jį nebūtų, negalėtų būti gos ūkio morgieius baigiasi 

dideliu apsunkinimu j metus kovo pirmų dienų. Kreiptųsi 

užmokėti 5 ar 10 dolerių. Lab-’i Metropolitan State bankų, 

darybei iš to būtų didelė nau-:kad tų morgičių paimtų. Būtų

;.da. Viena, fondas augtų, o'ffPra, kad to visai nereiktų 

antra — draugijų narių tar-'daryti, kad galėtumėme visa 

pe savaime eitų agitacija už skolų išmokėti. Labdarių kuo- 

garbingų ir reikalingų Lab-’pos, turinčios ižde pinigų, pra 

daringosios Sųjungos darbų, ponios prisiųsti centrui, nes

Kol kas tik North Saidės dabar jie labai reikalingi.

įvyks gegužės (Muy) 4 d., 

1930 (G. K. Vytauto) metuo

se, šv. Antano parapijos sve

tainėje.

Vasario 16 d.
Ciceros lietuviai katalikai 

gražiai paminėjo Lietuvos

vo atlaikyta šv. Mišios už žu

vusius Lietuvos gynėjus, 9 vai. 

pirmininkas Jonas Šileikis, j Pamokslų pasakė gerb. kun.

X A asario 12 d. ^parapijos' Maėiulioiiis, Marijonas. Per 

svetainėje Dievo Motinos So-jsum#l pamokslų sakė gerb. 

pūlingos draugija ir-gi buvo kun> j Jakaitįs.

suruosus bunco party , ku-Į Svetainėje vakare 7:30 vai.

žmo-

ogramos. Įėjus

lankymų. į gerb. svečiui kun. J. Jakaičiu:

X Kelios mūsų kolonijos gu palydovais: mūsų klebonu 

Šfar- 

. t>loji-

čiais. Iš pradžių jaunikaičiai mu pasveikino, 

nusiminė, bet* mėnesiui pra-1 Vakaro vedėjam buvo A 

ėjus, patėrnijo, kad kišenė .Valančius, žymus visuomenės 

žymiai pasunkėjo, tat jie veikėjas.

giau tokių komedijų suruoštų, vičia, rašt. — A. Martinaitis, Lečkauskas, V. And rūšis, P. 

Prie to daug triūso padėjo p ižd. — R. Žemaitis, iždo globė- .LTzas, V. Margelis.

jai — V. Kiliotaitis ir P. Ka-. Draugija turi turto vertės 

zinauckas, ligonių lankytojai $16,000.00. Naujai bažnyčiai 

— V. Kiliotaitis ir P. Kam- aukojo $229, karo metu Lietu-

Juškienė,art. Rapolo Juškos 

mamytė, ir p. O. Rašinskienė. 

Be to, vienų programos dalį

išpildė seserų Kuzimieriečių siekas, maršalka — J. Slapi- vai aukojo $50.00, sušelpimui

mokinės.

Mergaičių Alumniečių cho

ras, vedamas p-lės O. Skiau
tės, gražiai padainavo, viena

nepriklausomybės 12 m. su- mergaitė taip pat gražiai pa- 

kaktuves. Bažnyčioje ryto bu- deklemavo,

Pakalbėjo kun. Mačiulionis 

ir ant galo kun. M. Švarlis.

kauskas, kareivių komandoriu 

mi išrinkta — V. Nikšas, ko- 

mandoriaus pagelbininkai — 

V. Ašmutis, P. Kazanauckas, 

J. Žemaitis, kareiviai: — V. 

Aržuolaitis, J. Jovaišas, A. 

Čižauskas, J. Steponavičius,

badaujančių lietuvių — $15.00.

Už tokį gražų draugijos su

tvarkymų, garliė priguli pir

miausiai .jos pirmininkui, ku

ris visų širdį .deda jos labui 

ir taip -put visai valdybai, 

kuri sumaniai eina savo pa-

nunešimai. i.arvk oąjun- . oveuuneje \aiuue
nedaug'gos mėnesinių mpkesčių kny- *a’P Pat #V®rai pavyko, ren- jau buvo pilna 

sidomė-'gutes galėsite gauti sekau- ^‘j°s dėkoja visiems už atsi- jr jaukg program 

šis rei iriame centro susirinkime, va- knkymų. Į gerb. svečiui kun. J. ,j

as tebėra svetimu ir kaž-!šorio 26 d. X Kehos musV kolonijos gu palydovais: mūsų k
du tolimu dalyku. Rodos | Skola. Kaip praneša adv. J. Paneles buvo atsisakę drau-.jr asistentu kun. M. 

ingijai, nežiūrint kokio di-įGrišius, pirmas I^abd. Sųjnn-|^aa^ lietuviais jaunikai- yu> vįsį sustoję rankų

tat

permainė savo mintis. Sako, 

panelės tai padarė mūsų pa

čių labui. Gera pamoka.

X Šv. Antano parapijos ko-

Parapijos choras, vedamai 

varg. p. A. MondeikOs, pro-

GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuvių D. K. Vytauto Ka

reivių, Draugija.
Sumanymu V. Nikšos, pir

mutinis susirinkimas buvo lai

kytas po Apvaikščiojimo Žal

girio 18 d. liepos, 1910 metais.! 

Šiame susirinkime buvo įneš

ta sutverti Vytauto Kareivių 

Draugijų. Įnešimui visi vien

balsiai pritarė ir tuojau tapo 

išrinkta valdyba iš sekančių 

asmenų: pirm. — V. Nikšas, 

vice-pirm. — V. Valinskas, 

nutarimų rašt. — V. Mozure-

V. Kiliotaitis, J. Kantanavi- ireigas.

čius, R. Žemaitis, J. Slapikaufl j Kuomet draugija dalyvavo 

kas, A. Bancevičius, M. Kam- parodose, visuomet užėmė pir- 

sickas, K. Štreimikis, J. Že- Įmų vietų ir laimėjo dovanas, 

maitis, P. Badžius, P. Kam- kaip antai, 1911 metais ir 

siekas, J. Bendokaitis, A. 1919 metais.

Salatka, J.- Lečkauskas, K. J (Tųsa ųnt 4 pusi.) ’

Zenith Radio
1930 Modelis

gramų pradėjo Lietuvos him- jvičia, iždo rašt. — J. Birge- 

nu, ir po jo sudainavo da ke- laitis, ižd. — P. Murauckaa, 

iž<]o globėjai — V. Ašmutis, 

V. Gedraitis, Ligonių lanky-

draugijos (iš jų net devynios) 

prie labdarių priklauso. Taip

gi ir Cicero kelios draugijos 

priklauso. Tai yra gražus pa- 

vyzdis kitoms kolonijoms ir 

kitoms draugijoms.

Tat, pasiremiant seimo nu-

A. Nausėda,
Labd. Sųjungos Centro pirm.

NAUJI GARBĖS NARIAI.

Vasario 16 d., Dievo Apveiz

dos par. salėj. Lietuvos Ne- 

tarimu, prašome visas, be 'priklausomybės apvaikščioji- 

) skirtumo, draugijas ir organi- nie, Labd. Sų-gos 4 kp. sureng-

zacijas dėtis prie bendro lab

daringojo darbo. Tuomet dau

giau turėsime veikėjų, dau- 

‘Jgiau jeigu, daugiau narių, o, 

žinoma, ir judėjimas būs kur 

| kas didesnis: Draugijų veikė-

I
1

mitetas rengia milžiniška patrijotinių dainų. Po to 

bunco party“, Užgavėnių va-jpakviestas svečias kun. J. Ja-

kare, 4 d. kovo, parapijos sve- kaįtis ilgoj ir turiningoj kai- tojas — V. Sasnauskas, mar-

tainėje

Visus kviečia dalyvauti.

tanie, į sąjungų įstojo šie gar

bės nariais:

1) Poni Aukškalnienė,
2) Elena Ringailaitė ir
3) Pranas Valuckas.
Prie šio gražaus vakarėlio

jai galės dalyvauti centro ir!prisidėjo ir vietinis Federa-

boj apipasakojo Lietuvos pra

eiti ir dabartį. Priminė, kad

X Vasario 25 d. visų Cice- jkuoinet rusai valdė Lietuvą, 

ros moterų Įvyks vakaras, už-jjįe stengėsi visus lietuvius mas 

vardintas “šurum-burum’’ sU|kojjaįs /padaryti, kad tuo tar- 

jiamarginiinais, parapijos sve- pU j§eiviai lietuviai katalikai 

tainėje. Visas pelnas eis pa- k,-,r^ katalikiškas mokyklas, 

rapijos naudai. Kviečiami vi- ne pradines,t,bet ir aukš-

si atsilankyti. Įžanga tiktai 25-jegnę mokyklų mergaitėms, o 

centai. Tikietai jau gatavi ir dabar kariama ir Bernaičiams 

galima iš anksto įsigyti. Į Kolegija. Pasak .kalbėtojo, tė-

X Vasario 22*‘d. Liet. Vyčių Vams daug lengviau yra au- 

14 kuopa rengia šokius para-!gįntį vaikai, kurie eina į ka 

pijos svetainėje. Bus puik*, talikiškas mokyklas. Prisimi 

muzika. Kviečiamas jaunimas, n<\ jr apje musų inteligentines

šalka — A. Adomaitis.

Susirinkimams laikyti pa

samdyta svetainė pas Zidorių 

Grigaitį, bet, laikui bėgant,' 

nupirkta ši svetainė ir na

mas/šalę ant 447 Crosbv St.

Dabar valdyba susideda iš 

sekančių asmenų: pirm. — V. 

Nikšas, vice-pirm. — P. Kam

sickas, iždo rašt. — B. Bace- AUTOM,

kuopų susirinkimuose, kelti'rijos skyrius. Darbščios mo- ir visi, gražiai pasilinksminti. Įpaj^g. “Kur šiandie mūsų 
X Dr-ja Visų Šv. moterų inteligentai, mūsų daktarai it 

ir vyrų rengia vakarų, kuria- kiti profesionaliai. Ir jie 16

savo balsų visuose klausimuo - Jerys pagamino gardžių vą

še, kurie lik iškįla. įkąrienę. Gražiai padainavo

Kuopų dėmesiui, čia noriu parapijos choras, dain. p. K. 

atkreipti dėmėsi i Labdaringo-1 Sabonis, p-lė D. Šulckaitė, 

sios Sųjungos kuopas, kad!p-lė Ančiutė, p-lė S. Saboniu- 

jos tuo klausiniu t. y. draugi-j tė ir jos draugė padainavo 

jų prirašymu daugiau susini-, duetų. Prakalbų apie labdary- 

pintų. Kuopų veikėjai turėtų bę pasakė p. A. Nausėda, 

sušaukti draugijų atstovų su- Labd. Sų-gos pirm., L. Šimu- 

sirinkimus ir juose svarstyti tis, “Dr.“ r e d,, gerb. kun. Ig. 

labdaringuosius reikalus ir Alhavičius, klebonas ir prof. 

taipgi pasitarti kaip geriau F. Mastas (Mastauskas), re- 

suorganizuoti išvažiavimų į publikonų partijos kandida- 

Jahdarių ūkį, kurs būs birže-,tas į Municipal Court teisė- 

lio 1 dienų. 1 ju.*. Programui sumaniai va-i

Taipgi prašau, kad draugi- dovavo ir taipgi gražių pra

jos, kurios priklauso ar ne- kalbų pasakė prof. kun. B. 

priklauso prie sųjungos, pri-A rba.

j, siųstų savo atstovus į centro Apart trijų garbės narių, 

susirinkimus, kurie įvyksta prisirašė kelios dešimtys pa- 

kiekvieno mėnesio paskutinį prastaisiais nariais, 

trečiadienį. Aušros Vartų par. Į Labd. 4 kp. tikrai gražiai 

. salėj, AVest Saidėj. Tokiu bu- pradeda atsigaivinti, 

du patys sužinosite apie visus

tuos darbus, kuriuos vykdo 

Labdaringoji Sųjunga.

Birželio Pirmoj, sekmadieny 

įvyks labdarių ūkio atidary-

*

Labd.
• i

ROSELAND, ILL.

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 mėty 

amžiaus
Išrodo ir jaučiasi 20 metų 
jaunesniais įdėję žiedą jau-

C me statys scenoj trijų veiks-' vasario turėjo visi pasirodv- ^stes į sustingusius musku- 
_____  ,1________ vii lūs ir sąnarius.mu dramų “Pasiilgę Vil-,ti>„ gakė kalbėtojas, 

niaus Aušros Vartų“. Vakaras.

RADIO
Modelis 60, 9 tūbų, su screen grid tūbomis, Nauja kaina

be tūbų
; Sustingimas: A, tai pasakyta 
pasaka apsireiškiančio seno am- 

nas, kuris, be kitko, ragino ;iiaus. Nė vienas vyras ar moteris 
negali būti vikriais, jaunais ir

Paskui kalbėjo mūsų klebo-

Gerb. kun. J. Paškauskas ir 
kun. A. Krunąs kas nedSMi,*. aukomis prie įkąri-

nis gražiai apie tai 0 šaky- ir

klos aiškina, rodos, ir kiečiau

sių širdį galėjo suminkštinti.

pirmas paklojo 56 dol. Rinkt 

jams perėjus jier svetainę
Visomis išgalėmis

Surinkta aukų $132.55, ir vi-

energingais kuomet sąnariai sus
tingę ir muskulus pradeda skau
dėti ir gelti nuo mažiausio jų iš
tempimo.

Bet nenusiminkit — jus turite 
išbandytų ir patikrintų draugų, tai

Turime didelį pasirinkimą Zenith Radių su fonografu 

krūvoje, kibai gražiuose kabinetuose, groja radio ir 

groja rekordus.

/

Ir patys ____________ ______ .
perduoti Tėvams Marijo-

Tain iri mūsų vargonininkas'nan,s- Federacijos 12 skyrius, j dėlto, kad šis galingas Linimen- 
laipgi nu. ų ai g in a. suteikti norėdamas !t* 5^ naudojamas visam pasau-

Š. Rakauskas su alumniečiais Ko,riP<la> suteikti norėdamas nuQ Patikrintas

i »• didesnę auka turės to vakaro dėlto kad niekuomet nesuvvlė
visu smarkumu ruošia progra- . .v .’ ucsuvyic

patikimąjį Pain-Expellerį su In
karo vaisbaženkliu. Išbandytas

Suteikiame lengvus išmokėjimus

Jau čia pat Labdarių 2 

mas. Kuopos jau ruošiasi, kuopos vakarienė, visi ja su

kai! gerai pasirodžius, malo-/įdomėję. Vieni dirba nenuils- 

niai svetelius pasitikus ir pa- tančifli, kiti prisideda kuo 

.Aaišinns. Tikietai jau pada- gas gali. Visi labai užjaučia 

ryti. Kuopos pasiryžę lenk- kilnam darbui, nes L. S, 2 

tvniauti, kuri iš jų daugiau kuopa šelpia vargšus ir naš- 

tikietų parduos ir daugiau laičins, kurie vietiniams labai 

labdarybei naudos padarys, gerai žinomi. Nors Roselande 

Mat, visiems labdariams rūpi, daug žmonių be darbo, vienok 

kad tik greičiau išmokėjus nentsisako nuo gailestingo dal

ant ūkio užtrauktųjų skolą. bo.

Rockfqrd, III. Praeitų ket Mūsų biznieriai labui gau- 

virtadienį skaitėme raportą šiai aukoja: ]>o 1(1 ir daugiau 

iš 22 kuopos, kuri praeitais sv. mėsos. Rodos, mažai ko

motais daug naudingų darbų reikės dapirkti.

T, , . i »i • išlaidas iš savo iždo padefig-
mų. Bns dainų, kalbų, našiai- . 1 h

tės dekleniacijų ir kitokių

margumynų. j Visa aukotojų vardai vė-

Kurie ateis, netik gailestin- liau bus paskelbti.

gų darbų parems, liet ir daug' Po prakalbų M. S. jauna- 

jspudžių išsineš. Prašomi vi- mečių skyriaus scenos mugė

si atsilankyti į šių vakarienę, jos sulošė: “Giliukingas Vy- 

kuri įvyks vasario 23 d., Vi- ras“. Kaikurios jų buvo ap- 

sų Šventų parapijinėj svotai- sirengusios vyrais ir gražiai 

nėj. 7 vai. vakare, fžangn ne- lošė, suteikdamos publikai 

brangi — 75c. daug juoko. Pagonlaujaina,

Labdarys. kad M. S. jaunametės dau- į

VYK
ūmai nepalengvindamas visokių 
skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
Neuraičio, Reumatizmo, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Pain-Expelleris su Inkaro vais
baženkliu tuojaus išima skaudė
jimų ir sustingimų iš girgždančių 
sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarys!

Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo 
panaudokite Pain-Expell«ri sulig 
nurodymų. Rytmety atsikelsite 
gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus 
Juoksitės net iš tokios minties, 
kad buk senstate. Apgr.—No. 90A

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

970 kylocykles ir

Ketvergais nuo 7 iki 8 vakaro iš stoties WIIFC 

1420 kylocykles

Jos. F. Budrik, |nc.
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705
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VYTAUTO KAREIVIŲ DRAUGIJA, GRAND RAPIDS, MICHIGAN
L. D. K. Vytauto Kareiviai ir jų svetaine ir namas.

Paskirta 14 d. vasario šauk

ti pirmą jaunamečių susirin

kimų. Visos sųjungietės, ku

rios turi dukreles, žadėjo at- 

(Yesti ir Įrašyti j jaunamečių 

skyrių. Jaunamečių organiza

vimo komisijon . įeina pirm.1 

E. Labanauskienė, S. Bal-J 

(•iunienė ir S. Sakalienė.

■ Reikia tik džiaugtis tokia 

gražia sųjungieeių darbuote, 

j bet ir nepamiršti, kad vajaus 

1 metu reikia didinti savo ei-

: lės. Taigi kiekviena lai pasis-

Pirmoje eilėje ant gatvės,’ nuo kairės dešinėn pusėn stovi: V. Nikšas, Kamandorius; P. Kazanau- 

skas, V. Audrusis, R. Žemaitis, J. Žemaitis, V. Margelis, P. Uzas, J. Leeauskas, J. Kantanavičius, J. 

Bendokaitis, P. Kadžius, V. Aržulaitis, V. Ašmutis; aukščiau antroje eilėje, nuo kairės dešinėn pusėn 

stovi: V. Kiliotaitis, J. Steponavičius, J. Jovaiša, K. Lečkauskas, A. Cižauskas, K. Streimkis, J. Slapi- 

kauskas, M. Kamsickas, P. Kamsickas, A. Bencevičius, (Žiur. koresp.).

LIETUVIAI AMERIKOJE CHICAGOJE
GRAND RAPIDS, MICH.

(Tąsa nuo 3 pusi)

Ši draugija visuomet prisi

deda prie parapijos aukomis 

ir darbu. Visas aukas sunku 

išvardyti. Gražus Išganytojo 

Grabas yra auka Kareivių 

Draugijos. Laike Jubiliejaus 

draugija užėmė pirmų vietų 

surengdama piknikų parapijos 

naudai, iš kurio įplaukė gry

no pelno $125.00.

Nario mokestis mėnesiui

tėvai, motinos ir kiti), kvie- 

Įčiami atsilankyti į šį vakarėlį. 

; Prasidės 7:30 vai.

Paukštelis.

SRADDOGK, PA.
Bazaras.

Vasario 16, 23 ir kovo 2 d. 

bus “Bazaras” Šv. Izidoriaus 

parap. svetainėje parap. nau

dai. Kovo 2 d. bus leidžiama 

išlaimėjimui $20.00 auksu ir 

moteriškas auksinis laikrodė-

$25. Draugija išmoka nariui j ta.ij> paį vįsokįų gerų d-aik- 

$5.00 pašelpos savaitėje ir tlJ/Kiekvienas turės progos

$100.00 pomirtinės.

Susirinkimai laikomi kas

pirmų pėtnyčių mėnesio, 7:30 

vai. vakare draugijos svetai

nėje.

B. Bacevičius.

BEOT, MICH.
Vasario 16 d., Šv. Jurgio 

par. svetainėje įvyko parapi

jos balius ir paminėjimas su

kaktuvių 12 metų Nepriklau

somos Lietuvos.

Kun. J. Cižauskas turėjo il

gų ir gražių paskaitų. Kalbė

jo adv. J. Jefferson ir vieti

nis varg. muzikas p. V. Nic 

kus. Artistiškai dainavo: p. 

S. Bukšaitė, A. Juodsnukaitė, 

J. Valiukas ir choras.

Po koncerto buvo pasilinks-

išbandvti savo laimę. Už tai, 

vietiniai ir iš apielinkinių ko

lonijų, nepraleisti geros pro

gos. Kam tik aplinkybės leis, 

atsilankykit į parap. salę po 

N. 706 Talbot Avė., Braddock 

Pa.

Kviečia

Šv. Izidoriaus parap. kleb. 
kun. V. T. Abromaitis ir

komitetas.

MELROSE PARK, ILL.
Žinutės.

X Moterų Sųjungos 60 kuo

pa rengia “bunco party”, 

vasario 21 d., Vaičiūno sve

tainėj, ant 15 Avė. ir Lake 

gatvės. Pradžia 7:30 valandų 

vakare. Kadangi M. S. kuopa

Iš SĄJUNGIEČIŲ SUSIRIN-( lapijos metinę vakarienę, ku- j 

KIMO. iri įvyks kovo 30 d. Visos sų-

---------------------------- jungietės pasižadėjo dirbti ir

West Side. — Vasario 11 d. 

įvyko Mot. Sų-gos 55 kp. su

sirinkimas, kuris buvo skait

lingas narėmis ir pažymėtinas 

gražiais nutarimais. Visos 

džiaugėsi įvykusiu vakaru, 

nors komisija negalėjo patiek

ti pilno raporto, bet užtikrino, 

kad sėkmės bus gražios. tie

ka priklauso visoms sųjungie- 

tėms, kad gražiai pasidarbavo 

platinant vakaro bilietus. Kai- 

kurios ypatingai daug dirbo, 

pav., mūsų naujoji energinga 

nai’ė p. M. Dobrovolskienė par 

davė net 33 tikietus, p. M. 

Jasnamskienė 15 tikietų, p. A. 

Linkevičienė 14, gi kitos po 

mažiau.

Šiame sus-me paduota ir 

keletas naujų aplikančių var

dai, norinčių įsirašyti į Sųjun- 

gą. Tame vakare taip pat įsi

rašė p. Petronėlė Peldžienė, ku 

ri yra nesenai atvykusi iš 

Lietuvos. Džiaugiasi sųjungie- 

tės gavusios naujų gabių na

rę, nes p. Peldžienė yra inte

ligentė moteris.

pasiėmė tikietų pardavinėti. 

P. Butkienė kvietė sųjungie-

tes ir kuopos chorų dalyvauti 

Altoriaus Puišimo draugijos 

rengiamoj vakarienėj. Kvie^

timas maloniai priimtas. 

Nutarta rengtis prie savo

metinės šventės “Motinų die

noje”. Užprašyti šv. Mišias 

ir “in corpore” eiti prie Šv. 

Komunijos, gi vakare svetai

nėje turėti kokių pramogų. 

Šiam vakarui komisija išrink

ta iš pp. M. Dobrovolskienės, 

Karlavičienės ir A. Brazai tie- 

nės. Visos jaunos energingos 

darbininkės, tat reikia tikė

tis, kad ir vakarų gražų su

rengs.

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

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

Rašt. P. Fabijonaitis
2350 So. Oakley Avė. 

KalbSta apie rengiam, pa-, Knn p Kudirka
2334 So. Oakley Avė.

neskaitlinga, tat prašome pa

minimas. Žmonių buvo daug. 'ironiti jų darbuotę, atsilankant 

jį “bunco”. Labai gražių do- 

/vanų bus, net “Floor l>amp”.

Valdyba kviečia visus atsi-

Felno liko virš 200 dol.

Liudininkas

NEWARK, N. J. j lankyti.
' > '.z T)

r '
MI

tengia prirašyti šiame vajuj, 

nors po vienų naujų narę. Per- į 

mainusios susirinkimų dienų 

pirmų kartų susirinkome labai 

skaitlingai, todėl nepaminki

me ir toliau visos dalyvauti 

kp. susirinkime.

Graži puotelė.
Vasario 8 d. sųjungiečių cho 

ras turėjo savo pamokas pas 

savo kuopos raštininkę p. O- 

nų Dobrovolskienę, kuri po 

pamokų visas choristes tikrai 

gražiai vaišino skania vaka

riene. P. Dobrovolskienė yra 

viena iš senesnių kuopos dar

bininkių, kuri yra begalo daug 

pasidarbavusi įvairiais bū

dais.

Besivaišinant svetingoje p. 

p. Dobrovolskiu priežiūroje iš

reikšta daug gražių kalbelių. 

P. Sakalienei iš eilės iššaukus 

gražių minčių pareiškė p. p. 

Labanauskienė, Aitutienė, Ja- 

snauskienė, Žibienė (nauja 

choristė) choro mokytojas p. 

J. Brazaitis ir Ig. Sakalas.

NAUJAS 1930

Istubuliutas ir pagerintas, sn nauju COLOTl'IiA Dynamic spuak- 
criu. Gražus kabinetas, kainus sumažintos.

Modelis 90, kaina su tūbomis ir viskuo už
t

Modelis 93, Fonografas ir Radio krūvoje, nau
ja kaina, su tūbomis, su viskuo .................

$116.00

$204.50
Dykai demonstravimas jusų pačių namuose.

Tiktai $10 tereikia įmokėti,
KITI'S LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS, 

Krautuvė atdara kas vakaras.

Vyčių prakalbos.
L. Vyčių N. J. ir N. Y. Ap

skritys rengia prakalbas vasa

rio 26 d. Šv. Jurgio svetainėj, 

180 New York Avenue, Ne- 

wark, N. J.

Šis vakarėlis rengiamas va

jaus proga, kad suteikus žinių 

visiems tiems, kurie norį žino

ti apie Vyčių tikslų, veikimą, 

narių priedermes ir taip to

liau. Bus įžymūs kalbėtojai, 

kurių tarpe yra Apskričio 

Dvasios Vadas gerb. kun. L. 

Brigmanas, stud. C. Vaškas ir 

panelė K. Valangevičiutė.

Taipgi bus ir trumpas muzi

ka lis programas.

Visi, kuri interesuojatės Vy

čių organizacija, (jaunimas,

X Buvo “Drauge” rašyta 

Į apie Federacijos sk. laimėji-laiinėji-

inų knygeles, bet laimėjime 

nebuvo, ir norima žinoti, kur 

<iingo pinigai. Priežastis ta. 

kad ne viso knygelės buvo par 

duotos ir ne visi pinigai grą

žinti, tat ir negalėjo būti lai

mėjimo. Kaip visi pardavė

jai suneš pelnų, tada ir bus 

laimėjimas.

Delei smulkesnių informaci
jų reikia kreiptis į valdybų.

Rap.

AGITATORIAI.*
Kun. K. Matulaitis

2334 S. Oakley Avė.
V. Duoba 

2328 W. 23rd St.

J. Dimša
3230 So. Emerald Avė.,

M. Slikas
10555 So. State St. 

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdyba arba 
agitatorius.

Išgirsk lietuvių dainas per Radio
kas nedėldienj nuo 1 iki 2 po pietų iŠ stoties W. C. F. L.

970 kilocykles ir
Ketvergais nuo 7 iki 8 vakaro iš stoties W. H. F. C.

1430 kilocykles.

Jos.F.Budrik,,
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

Gi p. Virbickienė ir p. Dobro- 

volskeinės mamytė Danikaus- 
kienė paįvairino vakarų įvai

riais anekdotais, juokeliais. 

Buvo susirgus.
Musų naujoji narė p. S. Bal 

eiunient ■ buvo susirgusi, turėjo 

net ir į lovų atgulti. Sų jungie

tės apgailestavo, kati negalėje 

nei kuopos vakare kartu cho 

re dalyvauti. Bet dabar p. 

Balčiūnienė jau jaučiasi svei

kesnė, todėl sųjungietės tikisi 

vėl matyti jų savo eilėse.

Ta pati.

X Matas Zemeckis, gyve

nęs po num. 660 W. 14 st., pe
reitų šeštadienį sutiko staigių 

mirtį: tapo strytkario užmuš

tas. Buvo pašarvotas But

kaus laidojimo įstaigoje, 710 

W. 18 st. Antradienį po pa

maldų Dievo Apveizdos par. 

bažnyčioj 'paalidotas šv, Ka

zimiero kapinėse. Velionis bu

vo dar jaunas apie 30 metų 

amžiaus, nevedęs.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa
tyrei!. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jusų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką ir 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 bakteriol-ogiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jusų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jusų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, jsi- 
kerėjusią, chronišką Ilgą, kurj ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui. neatidėlioklt neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Ir.ėjimas Rūmas 101$
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

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains

with

AU drogfieta—3Se and 65c lira and tnbea. 
Childran'a Maaterol<(milderforra)3So.

Better than a Mustard Plaster

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls In a Famoos Vlvanl Sct and In- 
cludes face powder, $1,00; Rauge, 75c, 
Tlsane Cream $1.00, Depllatory $1.00, 
Vaciai Aatrtngent $1.76, Bath Salt t.00. 
Tollet Water $1.35. Perfume $2.75, Bril- 
ltantlne 76c. Skln Whltener 75c. Totai 
Value $12.00. Speclal prlce. $1.»T for all 
ten plecea to introduce thls line.

Vardas .......................................
Adresas ............................... , • • •
Siunčiame per paštą COD

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

1 Bea Van 580-5th Avenue, Neto York

TUBBY A Dismal Futuit.

i



Ketvirtadienis, Vas. 20, 19.KJ O R X O O M B

C H I C A G O J E L. VYČIŲ SPAUSTUVES 
FONDAS.

ŠIANDIE {VYKSTA ANTRA 
Iš EILĖS ĮDOMI GERB. 

KUN. PROP. J. VAIT
KEVIČIAUS PAS

KAITA.

bus

uos

ras.

ne tik “Linksmios Die- Šiais metais vietoj kur run- 

bet ir linksmas vaka-'dasi Vyčių spaustuvė ir Cen

tro raštinė, baigiasi “listas”.

po lošimo bus šokiai. Grieš ge- Re* Tel- ««ti

ra muzika. Vakaras jvyks Šv.

Pranciškaus parapijos sveta - 

nėj, 3908 Pir St., Indiana Har-

bor. 1

1
E. Cliieagiečiai ir barborie-

DAKTARAI
DR. R. G. CUPLER

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Canal 1718-0241

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Valandom: 2 Iki 4 p.

Visas šio vakaro pelnas ski- Tat nutarta pirkti “lotas” iri čiai nepamirškit atsilankyti į ir Ketvergais
p. Panedėllab
vakare

Ofiso Valandos; 
dieną, tr . 4:14

9 Iki 19, 1 Iki
(kl 9:99 vakare

riamas parapijos naudai, todėl statyti nuosavą namų spaus- tų smagų vakarų 

į tikimės kad u estsidiečiai skait tuvei. Direktoriai smarkiai su- 

itorijoj lingai atsilankys. Jei į šį va-' sirūpinę. Jau išsiuntinėjo laiš-Šv. Kazimiero Auditor.___ __________f_________ t _t ._ . _

(2601 W. Marąuette Road)1 karų atvažiuos kas ir iš kitų kuš visiems Vyčių nariams ir 

šiandie, vasario 20 d., 7:30 kolonijų, nesigailės.

Sv. Onos draugija pirma sy- ofiso Tel. virginia oose
Rezidencijos: Vi5 Buren

4608 S. ASIH^AND A VE.

Netoli 4«th Street Chicago. IU.

Rap.

VASARIO 16 U. NORTH 
SIDE.

prieteliams, kad prisidėtų prie 

'sukėlimo fondo.
vai. vakare įvyks antra iš 

eilės paskaita, kurią laikys' 

didžiai gerb. kun. prof. J.'

Vaitkevičius.

Pereitam ketvirtadienio va- ; ■ ■ ■■.................

kare suvirs šimtas žmonių: Vasario 16 d., Lietuvos ne-

i •
naudojos žiniomis, teikiamo- priklausomybės 12 m. sukak- 

mis gerb. profesoriaus. Bet ■ tuvese atėjus į svetainę 7:30 

šimtas — tai medikas skaičius. ! vai. vak. žmonių buvo pilna,

Ar Chicagos lietuviai toki jau 

“žinovai”, kad jiems nerei

kia pasimokinti, žinių įgauti?

kad nebuvo kur atsisėsti. Ko

misija surankiojo iš visų 

kampų kėdės ir da truko. Pil-

Oi, Dievulėli, kaip tik prie- ni pasieniai buvo stačių pris- 

šingai. Daugumos musų **dra-|toję. Kitais metais ir-gi teko 

bužis vėliausios mados, o pro- man dalyvauti vasario 16, bet

tas maro metus atmena, anot 

Vinco Kudirkos.

Naudokitės visi kol gera 

proga.

Po paskaitos gerb. kun. 

profesorius atsakinėja j klau

simus. Prašom nepamiršt lai

ko ir vietos ir visi atsilanky

kit

R&p.

publikos,

VAKARIENE SV. KAZIMIE
RO AUDITORIJOJE.

niekad nebuvo tiek 

kaip šįmet.

Astuonioms baigianties pa-, 

sirodė vakaro vedėjas, gan žy- J 

mus veikėjas, A. Rugienis, pa

aiškina vakaro tikslą ir prašo 

publikos ramiai užlaikyti lo

šimo metu. Lošta “Už tėvynę 
malonu kentėti”. Manau sau, 

kokie čia bus artistai, ar tik 

ne to naujo ratelio, kuris su

sitvėrė trejatas mėnesių atgal. 

Taip ir buvo. Štai lošėjų var

dai: Juozo, ūkininko rolėj bu

vo A. Bacevičius, Barboros jo 

žmonos — O. Valatkienė, Jo-

Laiškai jau pradeda grįžti 

'atgal su čekiais. Pirmutinis 

' prisiuntė iš 13 kuopos kun. A. 

,Linkus 10 dol. Antras iš eilės 

adv. J. G rišlus ir pralotas J. 

Maciejauskas.

Taippat prašom ir visų 

narių neatsisakyti ir, pagal 

savo išgalę, prisidėti prie to 

fondo. Taip-gi prašome aps

kričių ir kuopų neatsisakyti 

surengti po kokį vakarų tam 

tikslui.

Spaustuves direktoriai;

A. Petrulis,

Kun. Urbonavičius,
V. Rimutis.

E. CHICAGO, IND.

Gražus vakaras.
Vasario 23 d. Šv. Onos dr- 

ja rengia vakarų, kuriame bus 

atvaidinta 4 veiksnių drama, o

ADVOKATAI

ki rengia vakarų Ind. Ilūrbo- 

r eir darbuojasi, kad paten

kinus atsilankiusius. Pelnus 

skiriamas parapijos miudui.

Šv. Onos draugija jau 13 

metų kai gyvuoja. Turto turi'* 

arti dviejų tuksiančių dol., 

nors visur dedasi aukomis, 

pav., parapijos "reikalams ir 

gražiems tikslams. ,

Kad ir nelabai didelis na

rių būrelis, bet visoms sutar

tinai išvien darbuojanties, vis ' 

kas sekasi. Garbė priklauso LQnn c,

_ • T 1 ’ * i M*musų pirm. L. Kaspanenei, 

kuri jau antri metai pirmi- 

ninkauja ir nenuilstančiai dar- > 4193

buojasi draugijos labui.

Kurios moterys šioje apie- j 

linkėj da nepriklausot šv. O-: 

nos dr-jon, prašomos prisira

šyti. Įstojimas nebrangus.

Bus daugiau narių, bus dar

buotis smagiau ir daugiau 

nuveiksime.

A 1
Narė.

DR. W. YOVAISH

68661

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 Iki 4 ir 6 Iki 8 v. v.
NedėUomis nuo 10 iki 12 ryte 

Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd. 
Vai.: nuo 8:30 Iki 9:30 vak.

DR. J. J. KOWARSKIS ,
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS, 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė 80. Wostern Avenne 

Tel. Prospeot 1999
Resldenclja 9969 Bo. Leavitt St. 

Tel. Canai 199*
Valandos: 1-4 po pietų Ir 7-9 v. v

Nedelioj pasai susitarimą

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

HALSTED STREET

NAMAI

ARCHER AVĖ.

|Valandos: prieš pietus pagal sutarti 
'Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON

Ofiso Tel. Vlctory 9898 
Resldeucljoa Tel. Dreael 9191

DR. A. A. ROTH

Vasario 23 d., 7 vai. vaka

re įvyks metinė šv. Kazimie

ro Akad. Rėmėjų Dr-jos ren

giama vakarienė. Tai dalinai lenutės, jų duktės — A. Nau-

bus ir šios draugijos U lbėtų 

sukaktuvės nuo josios įsistei- 

gimo. (Šv. Kazimiero dr-ja į- 

sisteigė kovo 4 d., 1919 rn.)

Vakarienės, kurias pagami

na pačios mūsų darbščiosios 

Sesutės Kazimieriebės visuo

met pasižymi dideliu artistiš

kumu ir geru skoniu. O po 

vakarienės visuomet seka tu

riningas programas. Vien del 

programo pasigrožėjimo verta 

yra nuvykti tokion pramogom 

Bet čia kergiami du dalykai: 

maistas kunui — ir maistas 

dvasiai.
Šįmet programa bus patrio

tinė. Dalyvaus netik gabiau

sios akadėmikes, bet ir alum- 

nės, būtent panelės: Zofija Jur 

gaitė, kuri gražiai dainuoja 

ir Jadvyga Urbiutė, kuri ža

vingai smuikuoja.

Bilietai vakarienėm tik 

$1.00. Rėmėjos visose koloni

jose juos parduoda.

“Nesigailėsi anksti kėlęs ir 

iš anksto bilietą pasipirkęs 

Rėmėjų vakarienėm, vasario 23 

d.”

A. A. OLIS
ADVOKATAS

no iu cfinatiK — V Rpkii« E- i 11 So- ** 8alIe 8t- Ro<xm 1701 no, jų sunaus V. rWKU., Randolph O3S1-O332 Vai. 9-9
4 Vakarais

ae« hjbcMffALSTED STREET ji 
Tel. Vlctory 0562 

t-9 tai. trak- apart Panedėllo Ir 
Pėtnyčios

TAI “LINKSMOS DIENOS”!

Aušros Vartų parapijos cho

ras nedėlioję, vasario 23 d., 

rengia labai gražų vakarą. 

Bus sulošta vaizdelis —— 
“Linksmios dienos”. Vaizde

lis perstato dvi našlaiti, kurių 

mama mirus, o tėvas Ameri

koje ir apie jį neturi nei jo

kios žinios. Bet staiga našlai

čių vargas ir liudėsis persimai 

no į linksmas dienas, nes ne

tikėtai tėvelis sugrįsta iš A- 

j merikos ir da pinigų parsive

ža.
Lošimam įeina daug dainų 

ir žaidimų, taip kad, ištikrųjų,

šėdaitė, Petro žemdirbio — P. 

Plečkaitis, Onos, jo žmonos—

K. Jesevičiutė, Onytės, jų dūk 

tės — E. Sinkevičiūtė, Kari

ninko — P. Valaitis, Kareivio, 

jo draugo — J. Lebežinskas, 

Lenkų kareiviai — V. Strio

ga, J. Valaitis, J. Baguševi- 

čius, kaimo jaunimas: P. Nau

sėdaitė, L. Urbonas ir N. Ku

lys.

Lošimas kaip iš pypkės iš

degė. Geriau nei negalėjo bū

ti. Tat, valio, naujam dramos 

rateliui!

Lošimui pasibaigus kalbėjo

I
mus kleb. kun. Svirskas, pas

kui kun. Petrauskas, Marijo

nas.

Ant galo buvo šokiai. P. 

Maskolaitis skambino pianu, o 

S. Berkelis griežė ant armo

nikos. Publika linksminosi iki 

vėlumai.

Reikia pažymėti, kad* šį kar 

tų vakare daug buvo ir mūsų 

jaunimo. Tai girtinas reiški

nys. Žodžiu, 16 d. vasario čia 

gražiai paminėta.

Visados north sidiečiams rei

kėtų taip gausiai lankytis į 

lietuviškus vakarus. Tada ir 

darbuotis butų smagiau ir di

delius darbus nuveiktumėm.

Vakare buvęs. 

Padėka.
16 vasario rengimo komisi

ja šiuo dėkoja visiems artis

tams, ir jų rezisoriui visiems 

tikietų purdavinėtojams, varg 

Kuliui už prielankumų, V. 

Dragužiui už gerą žirdį, kad 

prašomas reikale nuo darbo 

neatsisako, kun. J. Svirskui, 

mūsų klebonui, kun. Petraus

kui, taipgi šeimininkėms, ku

rios pagamino skanaus užkan

džio artistams ir publikai už 

gausingų atsilankymų. !

Komisija.

Ofiso Tel. Vlctory 3687

Of. Ir Rea Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas Ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-6 po 
piet. Utąrn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų. Vyriškų
Valkų Ir visų chroniškų Ilgų

Ofisas 1109 So. Halstel St. Chicago 
arti lįst Street

VALANDOS: 1—8 po piet,
7-8 vak. Nedėliomls Ir šventadieniais 
19-19.

Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 

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

Phone Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILVVAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutart)

Tel. Canal 6764 Republlc 8466

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IK OBSTETItIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas Ilgas

vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomls ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 

Ir x RAY
2130 ĮVEST 22nd STREET

CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J, JAVŪIŠ
Vai: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutart).

PHYSICIAN And SURGEON 
Valandos: 11-12 ir 2-4; vakare 7-8. 

šventadieniais ir nedėlioj pagal
sutart) i

Office R. 1009 Talcott Bldg.

Office Phone JForest 8976
Res. So. Main R. R. 7

- Res. Phone .Forest 8949 
ROCKFORD, ILL.

OPTEMITRISTAI

Tel. Vlctory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. žMOlDZINAS
| GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR

AKUŠERIS 
I '
J 4740 Dorciiester Avenue 

i Tel. Drexel 6323
[ yal.: 8 iki 10 ryto
į 6-8 vai. vakare

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephohe Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredemis ir Pėtnyčio
mis nno 9 iki 6.

Gydytojas 
REZIDENCIJA 
4799 W. 11 PI. 
Tel. Cicero 1888

Ir Chirurgas

Nedėliomls
Susitarus

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

3265 S. Halsted St.
Vai.: 10 vai. ryto—8 v. v. 

Nedėlioj 10-12

Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
S4e4 SO. HALSTED STREET 

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

Rea 1201 S. WALLACE STREET j

Tel. Hemlock 8161

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

9486 Weet 69 Street 
Vai.: 9—12 ryte. 1—4 p. p. 6—9 ! 

v. v. Nedėlioj susltarua

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

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

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DENTIST AI i

Tel. Canal 0257 Rea Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
Valandos.il ryto iki 8 po pietų 

6 Iki 8:30 vakareDR. VA1TUSH, 0. P. D.
OFISAI:

1446 S. 49 Ct. 2924 VVaahlngton 
19-12, 2-4, 7-9 12-2. 4-6. Blvd.
Tai. Cicero 669 Tel. Kedzle 9450-2461 1

DR. S. A. DOWIAT

Office Boulevard 7049

DR. G. Z. VEZEUS
LIETUVIS DENTISTAS

4646 8o. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS.

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. Boulevard 2800

RKSIDENCIJA:
4616 So. Rockwell Street 

Telef. Republlc 9728

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

Tel. Kenwood 5107 

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 

nuo - 6 iki 8 vai. vak. apart 

šventadienio ir ketvirtadienio

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.82 Eact 107th Street

Kampas Michigan Ava. 
Tel. Pullman 6960 ir 6177

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

Rontes 998 Ir 996 
Tai. Franklin 4177

Telephone Central <916

F. W, CHERNAUGKAS
ADVOKATAS

114 North LaSal fe Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Kuo 6:96 Iki 6 vaL vak. 
Offloe; 1906 So. Union Ava,

TeL Rooeevelt 1719 
TaL nue 4 Iki 9 vaL eąk.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 3 iki 4 po piet. Tel. 
Proepect 1930,

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4401 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Res. 6641 8. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1920. Nedėtomis tik pagal su
tart J.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimą kuris 
•ati priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšt). Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua. 
Atitaisau trumpą regystą Ir tolimą 
regystą?

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

<712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal 6291

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TA8

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 11d 6 vakare

Seredoj pajai sutarti

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

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

Clceroj 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj. PėtnyčloJ 
Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

IMK T. A. D.
Nno reumatizmo ir šalčio
Kas yra tas T. A. D.!

T. A. D. yra liuosuojantis,

valantis ir taisantis vidurius 

vaistas, T. A. D. tūkstančiai 

žmonių vartoja, o milionai 

dar nežino.

Jeigu arti nėra galima gaiš

ti, tai kreipkitės po num.

5221 So. Halsted Street 
Chicago, IU.

Tel. Boulevard 6631

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akintų del visokių aklų

JOHN SMETANA, 0.0.
OPTOMETRISTAS

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Boulevard 7669

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 8. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kmmp. 18 St. 2 aukštos 
Pastebėklt mano Iškabas

Valandos nuo 9:20 ryto Iki 8:80 va
karo. Seredomis nuo 9:30 iki 12 v. 

ryto. Nedėliomls nėra skirtų 
va.landų. Room 3 
rhoao Canal 0419

Rsa. Hemlock 7491

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

<712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nue 6 ryto Iki 6 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

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

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

Telef. Midway 2880

Tel. boulevard 1401

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 

7—9 vakare
0. PU

Tel. Armltage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOflAITI8)

Dantistas
1608 Mihvaukee Avė.

Kampas North Avė. 
Northivest Tower Bldg. Room 809 

Vai.: 9 —12 ryto; 1—8:80 vai. vak.

DR. HERZMAN
Ift RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per » 
metus kaipo patyręs gydytojas, ehl- 
rurgaa Ir akušeris.

Gydo stalgias Ir chroniškas 11- 
gaavyrų, moterų tr valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo lt — 19 pietų g 

nuo 4 Iki 7:99 vai. vakara 
Tel. ofiso Canal 8119 Rea. So. >hor« 
2288, arba Randolph 4899.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Resldencljoe Tel. Plane 9199

VALANDOS:
Nuo 19 Iki 11 dieną.
Nuo 9 Iki 9 po pietų.
Nuo 7 Iki t vakare.
Nedėl. nuo 19 Iki 11 dieną.

Valandos.il


GRABORIAI:

c n i
Ui iii Ll

Lietuvis Graborlus 
Patarnauja laidotu

vėse kuopigiausia. Rei 
kale meldžiu atsiftauk- 
tl, o mano darbu busi
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2616 
Arba 2516

2314 W. 23rd Place 
Cbicago, III.

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges

nis nž kitų patar

navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAG R ABU* VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Varda 1741 lt 1742

4447
SKYRIUS

So. Fairfield Avenue

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero 

Tel. Cicero 1794 
SKYRIUS

1201 Auburn Avenue 
Tel. Boulevard 1201

J. F. RAKIUS

I

DRAUGAS

C H 1 C A G O J E 

IHIIĮĮ-ŽIHEIŽS IS MOKYKLOS PASTOGĖS.

VAKARINIŲ VALSTYBIŲ 
7 KONFERENCIJA.

X Vasario 10 d. Šv. Pran

ciškaus seserų vienuolynan į-

Brighton Park. — Mūsų 

parapijos mokyklos vaikučiai 

irgi gražiai veikia. Jau kelin-

stojo dvi brightonparkietčs: tn kftrtu -ie pasižym6jo lošl. 

Ona Grigaitė ir S. Pileraitė. 'muose> dainavime, *-

linčių prie Federacijos 3 sky

riaus atstovai į Vakarinių Vai 

stybių Federacijos septintą jų 

konferenciją jau išrinkti ir at- 

liet. Katalikų Vakarinių n‘in{i“'nc sekmadienyje dau-

Ketvirtadienis, Vas. 20, 1930

vo 1 d. N. P. P. š. parap. Ui laik* tam tikrų laikų, o 

kambaryje, 44 ir Fairfield 

(Brighton Park). Visi nariai 

atvykite lygiai 7:30 vai. vali.

Valdyba.

paskui sunaikina.

. 501 Adomaitis P.

503 Arlausku A.

525 G vinis Klemensas

534 .Jenkiene Mrs. P.

536 .Jneevick Stelle

540 Malaknuskis E.

541 Markevičienė P.

547 Pa kėnis Pavilas

549 Prizgintaitė K.

550 Raginis K.

567 Vilimui Kaziui

572 Zizas M.

1ŠSIHENDUO.TA flatas 5 

kambarių, iš fronto, pečium 

apšildomas.

2558 West 69 Street 

Chieago, IU.

(guma jų keliauja ant pamal

dų į Dievo Apvaizdos parapi

ją, tik mažuma sutrukdytų va

žiuoja po piet tiesiog į posė

džius, kurie prasidės 2 vai. 

Dievo Apveizdos parapijos sve 

tainėje.

Valstybių 7 Konferencija j- f 

vyks vasario (February) 23 

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* 

dalyvauti pamaldose. Todėl 

visi išrinkti atstovai įsitėmy

kite laikų ir dalyvaukite kon

ferencijoje.

Konf. Rengimo Kom. rašt.

pro šalį būtų kokios nors gy

duolės ir gydytojas.

Inkaras.

PADĖKA.

Brighton Park. — Altoriaus 

Puošimo draugija šiuo reiškia 

širdingų padėkų muzikantams, 

broliams Stirbiams, kurie nu

leido dr-jai $10 dol. nuo bu

vusio pasilinksminimo vakaro.

šokime ir

muzikoje.

Malonu klausyti, kaip tie 

mažučiai gražiai lietuviškai 

kalba. Visa tai juose įdiegė pa 

sišventusios mokytojos sese

rys Kazimieriefcės.

Mūsų parapijos mokykla tu

ri ir savo benų kurį galima 

skaityti prie vieno geriausių. 

Benui vadovauja Antanas Lev

Dieve, joms padėk!

X V. “Dainos” choras

smarkiai ruošiasi prie didelio 

koncerto, Kimball Hali, kovo 

(Mareli) 16 d. Statys įžymaus 

komp. Dubois’o kantatų “Sep

tyni Žodžiai nuo Kryžiaus”.

X West Side’j pas biznie

rius Dobravalskius (ant Oak- 

lės) šiomis dienomis buvo sve

čių iš Springfield, III.

X Kokas Šnekutis, brighton- 

parkietis, persikėlė gyventi į 

Bridgeportą. Jisai Brighton 

Parko turėjo namų po nmn. 

4420 So. Campbell avė. Su sa

vo žentu J. Kepalu tų namų 

sumainė į namų po num. 716 

W. 31 st. kur randasi bučer- 

nė ir trims šeimynoms pagy

venimai. P-nas Šnekutis yra 

mandagaus budo ir biznį ge

rai veda.

X P-lė Pranikė Garuckaitė,

DĖMESIO.
Ta pati jų vadinama “LakŠ- 

Brighton Park. — Apašta-Jį įngalų” orkestrą grieš 23 d. 

lystės Maldos draugija savo vasario, parapijos salėj. Or- 

rengiamų ‘bunco party’ iš 23'kestros vedėjas p. Al. Stirbis 

d. vasario nukėlė į 9 d. kovo Į gyvena po numeni 4408 B.

gaudas.

Kitas malonus reiškinys, 

kad Brighton Parko jaunimas 

pradėjo daugiau įdomauti ir

mėn. Katrie jau turite tikie

tus, jie bus geri 9 d. kovo. 

Pramoga bus par. svetainėj, 

7 vai. vak. Visas pelnas eis

Campbell Avė.

Pelėda.

X Šįmet vasario 16 d. Bri- ParaPbi°s naudai, 

skaityti dienraštį “Drauga”. Įdgeporte nebuvo paminėta 

nepriklausomybėsTai padarė “Draugo” radio Lietuvos 

programa. Ne vien. tik jauni- sukaktuvės, taip kaip būdavo

mas “Draugo” skaito, bet ir 

rašo įvairių žinučių.

kitais metais'’•* .•

Ašis.

UETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

.PIGIAUSIAS LIR. GRABORIUS. 
cmcMicm

LsidotuvėM p»-
ne^aUkiujP°Plllf'rį bridgeportiečių dai 

tod«i, kad prikiau-1 nįninkė, šiandie

tau prie arabų I*- j 
dlrbjttėg.

OFJSAfl
III West 11 at. 
Tel. Canal 4174 ■R RIUS: 1211
So. Halsted Btrett 
Tel. Vlctory 4484

dainuos per 

radio koncerte, rengiamame 

Į Sudriko muzikalės krautuvės.

Parapijos chore organizuoja 

si mandalinų ir ukolėlių or

kestras. Vargonininkaujant 

Justui Kudirkai, mūsų choras 

augu. Jau yra virš 80 narių.

WEST SIDE ŽINIOS.

Phona Bonlsnrd 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Kasų patarnavimu 
visuomet sąžiningas Ir 
nsbrangue, nes neturi
me lSlaldų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži kt 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street

Brighton Park kolonija turi 

moderninę mokyklų, seserų na 

mų', gražių klebonijų, bet trūk- 

staruimingos bažnyčios.

Lakštutė.

BRIDGEPORTO ŽINUTĖS.

Kampas 44tn lr Paulina Sta 
TU. Blvd. 6244

NuIiudlmo valandoj* kreipkitės 
pris manos, patarnausiu stmpfdtt- 
kal, mandagiai. gerai Ir ptglau 
negu kitur. Koplyėla del Šermenų
lykal.

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

X Vasario 22 d., 6:30 vai. 

vak., Šv. Jurgio bažnyčioj į- 

yks jungtuvės p-lės Mhlvilios

k 11 ■ » 9 1
Palčauskaitės su H. Caske.

Po bažnytinių apeigų, visi 

giminės ir vestuvių dalyviai 

vyks į Geneva, III., kur jau

nosios motinos namuose bus 

vestuvių puota.

P-lė Malvina yra gimusi ir 

augusi Bridgeporte.

Vienaa giminių.

Misijonierius kun. A. 

Petrauskas pereitame trečia

dienyje su šv. Misijomis iš

keliavo į Sheboygen, Wis.

X Rockfordo šv. Petro ir 

Pauliaus lietuvių parapijos 

klebonas kun. V. Kulikauskas 

šiandien apleidžia AVest Sidę 

ir grįžta po žieminių atostogų 

savo vieton.

X Iš visų araugijų prigu-

GERA PROGA FARM E
RIAMS.

Mainysiu 8 jieimynų mūrinį 

namų ant dviejų lotų ir vie

nas kampinis tuščias lotas, gra 

žiais medžiais apsodintas. Na

mas su patogumais, yra vanos 

ir trijų karų mūrinis gara-

X

Nekalto Pras. Šv. M. P. dr- 

ja laikys susirinkimų 23 d. 

vasario, tuoj po pamaldų. Vi

sos narės prašombs nesivėluo- 

ti, nes turėsime važiuoti į Fe

deracijos 7 konferencijų, Die

vo Apveizdos par. svetainėn, 

2 vai. po pietų ir tų pačių die

nų bus vakarėlis su programa 

ir šokiais, mūsų parap. salėj 

parapijos labui. Muzika grieš 

lietuviškus šokius; vadovaus 

Al. Stirbv. Bus tai, gal, pas

kutinis toks pasilinksminimas 

prieš užgavėnes. Visi paraipi- 

jonvs ir svečiai prašomi atsi

lankyti.

Pelėda.

PRANEŠIMAI.
Vytauto Tt&t. klubas tu

rės “special” susirinkimų ko-

Parsiduoda labai pigiai pe- 

karnė. Biznis išdirbtas lietu

vių apgyventoj vietoj Prie 

džius. Noriu mainyti į nedi • ■ pekamės yra pagyvenimui 5',

Mes sutei
kiam manda
gų, draugiškų 
patarnavimų.
Patarnavimas 

visose Chica
gos dalyse lr 
prlemiesčuooe. 
Grabai pigiai 
net už |26.

OFISAS
*238 South 

jHalsted St.
Vlctory 4088- 

88

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue 

Tel. Boulevard 927,7

dėlę farmų arti gero kelio.

’ Duosiu geras išlygas. Tuoj 

atisšaukite. Priežastis — ne- 

X Šiuo tarpu bridgeportie- patinka mieste. Agentų nerei-

čiai vieni pas kitus teiraujasi, 

kas parūpins lietuvišku vėlia

vų Vytauto didžiojo apvaikš- 

čiojimui, ir ar bus kokie nors 

ženkleliai išleisti sukaktu

vėms paminėti?

A. Girgžda.

kia. Turiu dar kitų 3 fintų 

medini. ,

A. POŠKA.
1237 No. Leavitt St. 

Chieago, III.

Šie laiškai yra atėję iš E» 
ropos. Kam jie priklauso, te- 
gui nueina į vyriausįjį paštą 
(Clark ir Adams gatvių) at* 
siimti. Reikia klausti prie lan* 
gelio, kur padėta iškaba “Ad* 
vertised Window” lobe j nue 
Adams gatvės, pasakant laiš- 
ko NUMERĮ, kaip kad šiame 
surašė pažymėta. Laiškus peš*

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

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

HOOFER”
Dalyvauja Mąrie Saxon, Jack 

Egan, Ix>uise Fazenda.

Vitapbone Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios.

• ■ - - . • i
Durys atsidaro 1:30 vaL po p.

MILDA
TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS

4414 So. Rockuell SL 
Vlrginia llit

Telefonas Tards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chieago, III.

F i '•

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7632,

X Pastaruoju laiku daugu

ma moterėlių vėl pradėjo sirg

ti betikslių “parių” liga. Ne A.

J. Lulevičius
GRAnomrs m 
BALSAM UOTOJA9

Patarnauju laldo- 
tuvčae visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 8. Haleted

Rt. Chieago. III.
Tel. Vie tory 111*

A» A,
JURGIS SKERSTDNAS
mirė vasario 17, 1930 m. 6:39 
vai. vak. 40 metų amžiaus. Ki
lo ift kiaulių Apskričio, Papilės 
Parap. Mtcklų Kaimo. Ameri
koje išgyveno 18 metus.

Paliko dideliame nuliudlme 
seserį Anastaziją. Savickienę, 
jos sūnų Pranciftkų ir 2 dukte
ri Marijoną ir Stanislavą, 2 a- 
ntiku Stanislovą lr Petrą, 2 a- 
nukes Antaniną ir Stanislavą, 
2 brolių Juozapą Lr Dominiką 
ir brolienę Stanislavą Lr bro
lio sūnų ir dukterj, o Lietuvoj 
seną Omotinėlę. seserį lr Jos sū
nų Ir rimines.

Kūnas pašarvotas grab. Skli
do koplyčioj 718 W. 18 8b Lai
dotuvės Jvyks pėtnyčioj vasa
rio 21 d. Ift koplyčios 8:30 vai. 
bus atlydėtas j Dievo Apveizdos 
bažnyčių, kurioj Jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas J 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Sesuo. Arnikai, Antikės,

Broliai ir Giminės.
laidotuvėms patarnauja grab. 
fl. Skujas, Tel. Roosevelt 7632 
Laidotuvėmis .rūpinasi velionies 
sesuo Anastazija Savickienė.

A. -f A.
ANTANAS

KATAUSKAS
mirė vasario 19, 1930 m. 1:30 
vai. ryte, 47 metų utnžlaus. Ki
lo IS Tauragės Apskr., šl'.alės 
Parap. Gūbrių kaimo. Ameriko
je iftgyveno 26 metus.

Paliko dideliame nuliudlme 2 
sūnų Antaną ir Petrų ir dukterj 
Kotrlną, brelj Petrą, brolienę 
Oną, 2 dėdės Stanislovą Ir Juo
zą Bukauskus in gimines, o 
Lietuvoj 2 seserį ' Oną ir Ag
niešką Lr gimines.

Kūnas pašarvotas 2900 Eme- 
rald Avė. laidotuvės Jvyks 8u- 
batoj, vasario 22. Ift narnų 8:30 
val. bus atlydėtas J Dievo Ap
veizdos par. bažnyčią, kurioj ,- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio stelą. Po pamaldų bus 
nulydėtas J šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoftlrdžiai kvtečlotn* visus 
(rimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:

Sunai, Duktė, Brolis,
Brolienė Ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja grab. 
Lachavlčlus, Roosevelt 2616.

t
AGNIEŠKA

ŽVINAKENfi
(PO TĖVAIS KAULAKAITfc) 

Persiskyrė su ftiuo pasauliu va
sario 19 d., 7 vai. ift ryto, 1930 
rm, sulaukus apie 38 metų am
žiaus. Gimus Lietuvoj, Kretin
gos apskr.. Andriavos mieste.

Amerikoj išgyveno apie 17 
metų. Paliko dideliame nuliu
dlme vyrą Aleksandrą, dvi du
kteris: Aleksandrą 10 m., Ale
ną 6 m., augintinę dukrelę Ju
lijoną 8 m., hrolj Juozapą, du 
pusbroliu Adolfą ir Alfonsą 
Kaulaklus, uoftvlenę Marijoną 
Zvinaklenę Ir gimines Ameri
koj. Lietuvoj seną motinėlę ir 
tris seserys: Julijoną, Ameliją 
lr Petronėlę.

Kūnas paftarvotas randasi 
6338 So. Llneoln Sb laidotuvės 
jvyks fteėtadleny.i, vasario 22 d., 
8 vai. lš ryto IS namų j Gimi
mo Panelė* Av. parap. bažnyčią, 
kurioj atsibus gedulingos pa
maldos ut velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta j Sv. Kazi
miero kapines.

Vist au a. Agnieftkos Zvlna- 
kienės giminės, draugai Lr pa
žįstami eaat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti Jai paskutlnj patarna
vimą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame: Vyras, Du
kterys, Brolis, pusbroliai. Uoš
vienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
bortuę A. Masalskis Telefonas 
Boulgvnyd 4111.

kambariai. Gali pirkti ir ra-į 

kandus. Pardavimo priežastį 

patirsite vietoje. Atsišaukite:

4513 So. Wood Street

PARDUODU ARBA 
4 ; MAINAU

Hotelį ir penkius katidžius 

cnt didelio ploto žemės prier 

Lake Michigan, didelė minkš

tų gėrimu dirbtuvė ir visokių 

farmų ant mainymo.

JOHN YOWAISH 
1134 Quarry Avė.

Grand Rapids, Mich.

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

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

rios pridaro daug juokų.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai

Graži Muzika

Namų Statymo Kontraktorius 
Statau įvairiausius namus prieinama 

kaina.
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 6524

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4560 So. Rockwell Street

M0RTGEČ1A1-PASK0LŪS

PARSIDUODA pigiai Meat 

Market & Grocery prie dide

lių biznio gatvių. Biznis cash. 

Arba mainysiu į 6 kambarių 

bungalow.

2409 West 47 Street

PARENDAVOJIMUI DVI 
VIETOS.

Viena, 4434 So. Fairfield 

avė., Storas sn pagyvenimu ir 

garadžius.

Kita, 3247 So. Emerald Avė. 

penkių kambarių flatas su ši

lima.

Rendos nebrangios.

S. DAUGIELA, Savininkas
3251 So. Emerald Avė. 

Tol. Victory 0728

PARSIDUODA, mūrinis na
mas, štoras ir 3 šeimynoms pa
gyvenimai. Savininkas ant 2- 
ro augščio.

2558 Wejrt 69 Street

Del geriausios rųJUa* 
lr patsraavlm*. šaukit 

GREEN VALLET 
PRODUCTS 

Olselts rvietlų ktentt-
atų. sviesto lė surty

Wm. -A Kareiva
, iį » L - i f “ ■ 1 • J ’’ *• v*. ,'

Savininkas ,, ,

4644 So. Paulina St
Tsl. Boulevard 1144

“r
a i

MARRUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

auksinių lr sida- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra- 
fllo, planų rolių, 
rekordų lr t. b 
ralaau laikrodžiu* 
Ir mualkos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chieago.
Telefonas HEMLOCK 4444

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
PMfcbla. ratelkjama 1 vieną dien*. 
Perkame real eetato kon trak t us. 

Internationl Investment 
Corporation ;

t Kapitalas 2640.404.44 
4444 80. KEDZIE AVENUE 

Tsl. Lafayette 4784-4714

SKOLINAM
PINIGUS

$100 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių

J. NAMON & CO.
2418 W. Marąuette Road

Arti AVestern Avė. 
Telefonas Grovehill 1038

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 
konkryto darbas it senų namų taisytojas 

2438 W. 47 STREET CHIOAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

General iai kontraktoriai, etatam naujus ir taieoni senus 
namus, parupinam planus, 1-mus 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, Iotus; farmas ir biznius. Rendūojam fla- 
tuą. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą: 
2621 W. 71«t St„ Samlocfc 6867 Res. Grovehill 1686


