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ANUS SOLISTAI REMIA 
SOVIETŲ TAUKIOS ŽIAURYBES

Ispanijoj Paleistas Tautiškas 
Susirinkimas

RUSIJOS SOVIETŲ VALDŽIA PAŠA
LINO SAVO ATSTOVĘ NORVEGIJOJ
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VOKIEČIŲ LAIVO GAISRAS NEVV YORKO PRIEPLAUKOJE
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KIEK NAUJŲ PILIEČIŲ?

ANGLIJOS SOCIALISTAI 
BOLŠEVIKŲ PUSEJE

PALEISTAS ISPANIJOS 
SUSIRINKIMAS

LONDONAS, vas. 16. — MADRIDAS, vas. 16.

Kas sako, kad socialistai me- Einant karaliaus išsprendimu, 

nševikai su socialistais bolše- ■ paleistas Ispanijos tautiška- 

vikais neturi nieko bendra, ris susirinkimas, kuri tmvu- 

tie klysta. j ris diktatorius Primo de Ri-

Anglijos socialistai užtaria vera sušaukė kaipo pataria- 

Rusijos bolševikus už vedamųi niųjį valdžiai valstybės or- 

Rusijoj tikėjimams kovų. Sa- ganą.

ko, tai bolševikų reikalas. Jįe

.■ v- ■

įfc į t į tftį

MADRIDE BEDARBIŲ 
RIAUŠES

pažymi, kad konservatistų par 

tijos tikslas esųs pakenkti

darbo partijos valdžiai, jei --------------------------------

parlamente keliamas krikšėio- MADRIDAS, vas. 16. —

nių persekiojimų Rusijoj klau, Vakar ir užvakar čia įvyko 

simas. ! bedarbių demonstracijos, kas

__________________________ j baigėsi riaušėmis įsimaišius

i policijai. Tfikstančiai bedar

bių sumaršavo šalimais kara

liaus rūmų ir ėmė šaukti

MASKVA PAŠALINO SA- 
VO ATSTOVĘ NOR

VEGIJOJ
“darbo?*

OSLO, Norvegija, vas. 1-6. Policija ir civilinė sargyba

— Sovietų valdžia iš užima- mėgino darbininkus išsklaidy- 

mos vietos čia pašalino savo ti. Kilo kova. Nemažas skai- 

atstovę Kollontai. Būk už tfli,( čius sužeista.

kad jinai dirbusi buržujų nau Tos rūšies riaušės įvyksta ir 

dai. Ši ponia kitados Meksi- kituose miestuose. Smarkiai

•t • 1 L • '
koj buvo Maskvos atstove.

. JAU TREČIAS ŠŪVIS
PRO LANGĄ

__________________ • Į Pereitų metų lygyje buvo

Sausio 18 d. vakare Ginta- Pa(luotas 221 prašymas, Li« 

lų km. Telšių valse, nežinomų tu'os pilietybei |g>tį. Visi pi a 

piktadarių pro langų peršan- >',na^ bmo patenkinti. DaUj 

tas Juozas Martinkus. Šūvis Klausia Lietuvos pi t 

paleistas iš medžioklinio sau- Kaut’ buvo lokiccitj prašyčių, 

tuvo. Ligoninėj operuojant

konstatuota, kad pagyti nėra

vilties, 

i
Į Sausio 19 d. irgi Telšių vai. 

keli piktadariai su tikslu api

plėšti peršovė i krūtinę Pr. >

, Kat lai, 65 m. senukų. “R.”

FINANSŲ MIMSTERIO 
PRANEŠIMAS

‘R.’

GEN. VVEYGAND SAVO 
PRIEŠAMS

PARYŽIUS. — Francijos 

parlamente nesenai socialis- 

. tas atstovas Hymans pradė- 

ijo smarkiai pulti gen. Wey- 

įgand, mirusio maršalo Fovho 

padėjėjų, kada karo ministe

ris Maginot jį, pakvietė į ge

neralio štabo viršininko vie

tų. Socialistas generolų išva

dino klierikalu, Jėzuitu ir ki

tokiais vardais. Sakė, kad yra 

pavojinga katalikui pavesti 

vyriausių kariuomenėje vietų.

Karo ministeris Maginot 

karčiais žodžiais atsakė tam 

socialistui į jo šmeižtus. Pas

kui pats gen. AVeygand pra

bilo. Tarp kitko jis sakė:

“Esu kataliku. Tas tikra 

tiesa ir to neslepiu. Bet aš 

nežiūriu, kokio tikėjimo yra 

mano bendrininkai.

“Sako, aš esųs šiandieninės 

valdžios formos priešu. Tai 

melas. Esu repnblikonas ir 

griežtai stoviu už republiko- 

niškų valdžios formų. Kas sa

ko atvirkščiai, tas meluoja.”

Finansų ministeris, pasirė

męs atitinkamomis prekybos 

sutartimis, įsakė Belgijos ir 

Liuksemburgo valstybių, Švei 

©arijos ir Lichtenšteino, Vo- 

_________________  kieti jos, Čekoslovakijos ir Da-

25 milionai dolerių daugiau niios .Piečių, keliaujančiuo-

‘ - sius {sakytinius jkomivojaže-

lllinois I įekybos komisija rįus) verslo mokesčių srity

rTT,—^...n kftd ji> patvirtino traktuoti, kaip didžiausio pa

kelių buvo uždaręs, kada ka- . ei!®r0 bukumo kraštų keliaujančiuo-

pakrascius sale vidumiescio. į!ius įsakytinius. “R.”

Tam tikslui būsiu. išleista 25 __ ________________________

Pu kažkokio sprogimo andai Nevv Yorko prieplaukoj sudegė North Gęrman Lloyd
keleivinis laivas "Muencben”. Du milionų doleriu nuostolių.
------------------------------------------- ~BS~SB35--------------- -----------------------------*-----------"

VOKIETIJOS PREZIDEtt- 
TO VON H1NDENBURGO

OBALSIS ’

BERLYNAS. - 

Vokietijos kanclieris Dr. W. 

Marx, kartų čia kalbėdamas 

į katalikus studentus, .prane

šė, kad Vokietijos prezidento

veikia republikonai.

* ' • 'Ministerių pirmininkas gen. 

ARABŲ KARALIŲ KONFE- Berenguer pažymi, ar tik ne-V

RENCIJA
PARYŽIUS, vas.’ 16. —

Britų karo laive Persijos už

lajoj tomis dienomis turės 

konferencijų arabų karaliai— 

Trako Peisai ir Arabijos Ibn 

Saud. , |

’ perdaug laisvės grųžinta.

•• /

NUBAUSTAS UŽ KARA
LIŪNĄ

BL’KARESTAS, Rumunija, 

Buvusis , vas. 16. — Rumunų karųliu- 

ųąs Nikąlojus apdaužė viena, 

yalatietį, kurs savo vežimu

von Iluųįeubųrgo obalsis yra 

^(Yra et Lrfbora” (Melskis ir 

Dirbk). Tas obalsis, didelė 

mis aiškiomis raidėmis ats

pausdintos, visados stovi arti 

: prezidento biuro.

Šį gražų obalsį prezidentas 

pasiskolinęs iš katalikų yie- 

'nuolių. “Orą et Labora” <£- 

balsį pirmieji yra iškėlę Be

nediktinai vienuoliai. U.

rųliunas skubiai automobiliu 

važiavo į šįAmiestų.

Šį klausimų parlamente iš- 

, kėlė vienas atstovų ir ne]>a- 

lankiai atsiliepė apie karaliu

kų. Už tai atstovas nubaus

tus — pašalintas iš valstiečių 

partijos.

CHICAGOJE

V <
milionai dolerių. Pirmiau bu-; 

vo skirta 8 milionai dolerių, i 

Tos sumos dalis bus skirta' 

gatvių ir ,vieškelių ištaisymui i 

Cook apskrity.

NAUJI “PAVĄSARKT 
SUVAŽIAVIMAI

SOVIETAI UŽDARO DAU
GIAU CERKVIŲ

. MIRĖ ARKI-ABATAS
• .... T. - '

PITTSBURGH^ Pa., vas. 

15. — Mirė vienatinis šioj ša

ly Benediktinų arki-abatas 

kun. Aurelius Stehle, 52 m.

• ■ ; -f . .V ' į. ? - / .

NEDARBAS ITALIJOJ
ROMA, vas. 16. — Nedar-

----------- į bas Italijoj padidėjo. Skaito-
CHARKOVAS, Ukraina, ma arti pusės miliono bedar- 

vas. 15. — Komunistai skel- bių.

bia, kad cerkvių uždarinėji

mas Ukrainoj nenutraukia

mas, ypač miestuose. Cerkvių 

uždarymų reikia suprasti kon

fiskavimu (užgrobimu).

Šiame mieste be kitų cerk

vių uždaryta ir stačiatikių 

puošnioji katedra, kuri bū

sianti pakeista komunistų mu 

ziejumi. Kita didelė cerkvė

JAPONIEČIŲ ADMIRO
LAS — ĮŽYMUS 

KATALIKAS

TOKYO — Japoniečių ad

mirolas Yamamoto šiandie y- 

ra įžymiausiuoju pasauliniu 

kataliku Japonijoj. Kituomet

jis mokinosi Marijos Brolių 

bus pakeista radio stotimi, ^vadovybėje, Japonijoje. Šių 

-------------------------------------------- i Brolių pasidarbavimu jis Ka

talikų Bažnyčion atverstas.NUTRAUKTI KOMITETO 
VEDAMI IŠKLAUSI

NĖJIMAI
Paskiau jis reiškė noro įsto

ti šion draugijon. Bet provin 

ciolas kun. Heinrich mintijo, 

kitaip. Jis nurodė, kadi atmi

rolas būdamas pasauliniu ga

li daugiau gera atlikti Tikė-

VV’ASIIINGTON, vas. 15.- 

Kongreso žemesniųjų rūmų 

juridinis komitetas nutraukė 

išklausinėjimus prohibicijos jimui. > .

klausimu. Išklausinėjimai bus į Admirolas vedęs ir turi du 
atnaujinti ateinantį trq&adi»- ,aūnu. Abudu įstojo Marijos 
ųj. , . , Brolių drmgjjon.

PRIEŠINAS PUSES DIE
NOS DARBUI

VVASHINOTON, vas. 15,— 

Kongrese iškeltas sumany

mas paštose tarnautojams šeš 

tadieniais sutrumpinti darbus 

ligi pusės dienos, ty. ligi pu 

siaudienio.

Tam sumanymui reiškė pa

sipriešinimo Paštų sekreto- i 
rius Brown. Jis sakė, kad tas 

departamentų apsunkinsiąs ne“ 

maža finansine našta.

Kada atmirolas Yamamoto 

tarnavo karo laivyne, jis vi

suomet praktikavo savo tikė

jime, kas nėra lengvu dalyku 

bendraujant su pagonais ka

rininkais. Rnsų-japoniečių ka

ro laika kartų jis iš karo lai

vo paimtas į pakraštį. Jis nu

ėjo į Marijos Brolių misijų 

ir ten prašėsi pasimatyti su 

kunigu. Kada kunigas pakvie

stas, atmirolas jo meldė Šv. 

Komunijos suteikimo. Buvo 

3.00 popiety ir ligi to laiko 

jis pasninkavo.

Būdamas tarnyboje jis lai

mėjo aukščiausius oficialios 

atžymėjimns. Pirm kel erių

KOVOJA VYRIAUSIĄ 
TEISMĄ

\VASHINGTON, vas. 16.— 

^Senato pažangieji atstovai 

(kuriuos didžiuliai laikraščiai 

vadina “radikalais”) ir to

liau kovoja vyriausių teismų, 

ypač senato pripažintų teisė

jų Hughes. Pažymima, kad 

vyriausias teismas nuo šiol 

būsiąs plačiosios liaudies 

spaudė ju.

Kovo 1 d. kviečiamas Tel

šių vyskupijos “Pavasario” 

kuopų atstovii suvažiavimas 

Telšiuose ir kovo 7 d. — Kau

no vyskupijos Kaune. Kaišia-

Kasinlnke pasidavė
Miss L. Lindgren, uždary 

tos Peoples State bankos, Ma- dorių vyskupijos kuopų atsto- 

ywoode, kasininkė pasidavė yų suvažiavimas numatytas 

prokuratūrai. Jinai kartu su sukviesti dar šį pavasarį. ‘R?

bankos prezidentu E. P. Lan ___________________________

ggutb, 35 m., kaltinama ban

kos pittigų išeikvojime.

Abu paliuosuota. Prėziden- *

tas po 100,000 dol. parankos,; 

gi kasininkė — 10,000 dol. j

VILNIAUS HETUVIŲ MO
KYTOJAI SUSIORGA

NIZAVO

Kova bus vedama

Naujai išrinkti Vilniaus lie- 

. tuvių mokytojų centro valdy

bos nariai pareigomis pasi-

STREIKUOJA TAX1 
VEŽĖJAI |

PITTSBUR3II, Pa., vas. 

16. — Tavicab vežėjų streikas 

tęsias. Kad apsidrausti riau

šių, į vidumiestį sutraukta 

daug policijos atsargos ir še

rifo padėjėjų.

UŽ KOMUNISTIŠKŲ 
SKELBIMŲ DALINIMĄ

NEWABK, N. J., vas. 15- 

Už komunistišlnj skelbimų dn 

linimų suimta Miss Mari© 

Staff, 20 m. Teisėjas Sima> 

ndl išsprendė, kad jinai turi 

gauti “į kailį.” Tai turi at

likti jos tėvas teisme viešai.

Mergina teisėjui atsakė, kad 

ji išaugusi ir tėvas jos ne- 

mušiųs.

FORDAS VIS SAVO

Chicagos policijos viršinin- skirstė šitaip: pirmininkas — 

Įkas parėdė kapitonams nenu- į p. K. Aleksa, vicepirmininkas 

traukti pradėtos kovos pikta- — p. P. Valentukevičius, iš

dariams. Visomis prieinamo- dininkas — p. V. Budrevičius 

mis priemonėmis kampanija ir narys be ypatingų pareigų 

turi būt vedama, pareiškia (— p. P. Karazija. E.

viršininkas. } -------------- --- -------------------------

STATYS DIDELI KINE
MATOGRAFĄUž žmogaus suvažinėjimą

Frank Blazik, 25 m., kurs

1928 'm. automobiliu suvažinė Penkių kinematografų savi- 

jo senyvų žmogų ir mėgino j ninkai tarpusavy susitarę Vil- 

pabėgti. Dabar jį teismas pri niaus ir Nemuno gatvių kam

SAUSIEJI RUOŠIAS 
PUOLIMAN

AVASHINGTON, vas. 16.- 

Šiandieninį prohibicijos tyri

nėjimų kongrese sausiej 

dina “maištu prieš konstitu

cijų” ir ruošias pakelti.1 puoli 

mų slapiesiems. 1

za-

GRYŽO PO 15 MĘTŲ

FORT MYERS, Pla., vas. 

16. — Automobilių gaminto

jas Ford tvirtina, jog naujų 

mašinų išradimai ir įvedimai 

į dirbtuves ne tik nemažina^ 

bet dar daugina darbus,

mėnesių jis išėjo iš tarnybos' Jis taipat stovi už griežtų 

ir šiandie visų laikų pašyen- ? -prohibicijos vykinimų. 

čia jauniem* gaponiaSUuns —......... ............

--------  '---------------------------------- ——

pažino kaltu žmogžudystėje.

Nubaustas bombinintas
Bombininkas N. Vehon, 58 

m., teismo nubaustas kalėji

mu nuo 1 ligi 20 metų.

SUŽIEDUOTA MUSSOLI- 
NIO DUKTĖ

ROMA, vas. 16. —« Paskel
bta, vyriausioji ministerio 

pirmininko Mussolini duktė 

Edda sužieduotų su C. Ciano,
ĮPRATINKITE. "DRAUGĄ** mriaMdmų mSnj»briu.

pe mano pastatyti. didžiausiu 

Kaime kinematografų, kuria 

me tilptų keli tūkstančiai žiū 

reto jų. “R?

Mūsų poetas Maironis greit 

išleidžia dar vienų savo raš 

tų tomų, dedikuotų Vytautu: 

Didžiųjam, kuriame tilps j« 

patriotinės dramos. “R?

LONG <KEY, Fla., vas. la 

— Prezidentas Hoover baigi, 
atostogas. Šiandie išvyksta įi 
TCashingtonų.

BELGRADAS, Serbija, vaa.

16. — Iš Siberijos gryžo Jo- 

hann Varga. 1915 m. karo lai

ku jis paimtas nuųj nelaisvėn 

ir išsiųstas į Siberijų. Dn me

tu jam ėmė iš ten gryiti.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų . $10.00 
Britanijos 1 sv. eteri. 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
Šveicarijos 100 frankų 19.38 

VoMefljos 100 markių 23.91

13.98
5.23
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DIENOS KLAUSIMAI
LIETUVIŲ MALDININKŲ KELIONĖS I 

EUROPĄ.

Kiekvieną ryti} maldininkus automobiliais nu
veš į Kartagų ir vakare -parveš. Laive maldi

ninkai nakvos; čia jie gaus valgyti pusryčių 

ir vakarienės. Reiškia, už minėtus keturis šini 

tus dolerių maldininkai nuvažiuos iš Ne\v Yor 

ko-Bostono į Neapolio uostą, Italijoje, ir iš 

Prancūzijos uosto Havre atgal j New Yorkų.

Antra maldininkų kelionė išvyks tiesiog 

j Romą gegužio mėnesio 17 dieną laivu “Ko

ma”. Šiai grupei vadovauja kun. Mikas Ur

banavičius, M. I. C. Pirmiau Federacijos nu-

as..i. lil'MMfcl V. i

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
L f PAMATAS MUSBOLINIO MONOLITUI fSTOVYLAI).

KATALIKĖS MOTERYS A-[ kokioje pramonės šakoje dar-

PIE DARBUS PRA
MONĖJE.

Šalies Katalikių Moterų Ta

rybos (National Council of 

Catliolic Women) pramoninis 

komitetas po dviejų metų ty

ma tytas kun. J. Vaitkevičius del savo misijų, rinėjinnj iiramonės d irtoje pa

kurias teužbaigs tiktai birželio mėnesyje, ne- gamino raportų apie darbų 

gali šiuo laiku važiuoti. Ši kelionė atsieis P^etį. Raportų patvirtino Ša- 

vienų šimtą, dolerių pigiau; reiškia, tekainuos Kės Katalikų Geroves Konfe-

tiktai apie $300. rencijos pildomasis komitetas.

Kaip viena taip ir kita maldininkų grupė Štai kai-kurios svarbesnės is

Romoje turės progos aplankyti įvairias seno

jo Miesto garbingąsias rietas, pamatyti Krik

ščionijos Galvų — šv. Tėvų ir įgyti jubilie

jaus atlaidus. Šiandie retas kuris lietuvis te-

to raporto ištraukos:

“Mes stovime už teisingus

užmokesnius moterims darbi

ninkėms, kurios ndi'nialiat at-

bininkai išnaudojami ir skriau 

džiami ir nėra priemonių tai 

panaikinti, tokiam atsitikime 

turi įsimaišyti valdžia ir dar

bininkų apsaugai turi būt 

išleisti įstatymai.

pasiekia Romų. Dabar pasitaiko proga, kuri i lieka joms pavedamus dar

bus; užmokesnis turi būt a 

tatinkamas šių dienų 

giam pragyvenimui.

retai tepasitaiko, kad butų galima aplankyti 

senasis cezarų ir šventųjų kankinių miestas, 

kad butų galima vaikščioti tais Jaičiais ta

kais, kuriuos savo krauju nušiąkstė šventieji Į “Mes stovime taipgi už tai, 

nntsų Bažnyčios kankiniai. ’kad moterims darbininkėms

Iš Romos maldininkai vyks į Lietuvą, butų mokamas lygus vyrams

/

Amerikos Lietuvių Katalikų Federacija 

sumanė šių vasarų suruošti lietuvių ameri

kiečių maldininkų kelionę į Eneliaristinį Kon

gresų ir šv. Tėvo jubiliejų į Romų, pakeliui 

j Lietuvą, aplankant ir gtusųjį Kristaus kan

čios vaidinimą Oberarninergau, Vokietijoje.

Kadangi Eucharistinis kongresas įvyksta 

sulyginamai gana anksti — pačioje gegužio 

mėnesio pradžioje, tai reikia iš Amerikos iš

važiuoti liaiandžie 23 dltfnų; reiškia trečia

dienyje po Velykų. Šitas laikas yra dauge

liui nepatogus. Todėl Federacijos, nuskirtoji 

komisija sutvarkė dvejopų kelionę — vienų 

j Eucharistinį kongresų, kitų gi tiesiog į Ro-

ft ' , . ■;<

Pirmoji lietuvių maldininkų kelionė vyk- Rugsėjo mėnesyje: 3, 7, 10, 14, 21 ir 28 dd. 

sta i Eucharistinį kongresų Kartagoje, į Af- Vaidinimas tęsiasi beveik visų dienų. Pja- 

rikų. Šiai grupei. yasfoKidjja Jonas liva&% fcjde<&Jš ryto 8:3(1 ir baigiasi 6 valaųdų va

ldys, Kunigų Vienybės' ‘^rce-pirmimnkas ?F kdri&“ Išduodant laiko dvi valandi pietums.

Pakeliui aplankys garsųjį Kristaus kančios 

Vaidinimų Oberammergau mieste. Reikia at

minti, kad vaidinimas tevyksta tam tikromis 

dienomis, ne kasdien. Čia paduodame visas 

reikalingas smulkmenas. Galima šitas straips

nis išsikirpti iš laikraščio, kad progai atė

jus būti} galima prisiminti. Kristaus kančios 

vaidinimas vyksta šionds dienomis:

Gegužio mėnesyje: 11, 18 ir 25 dienomis. 

Birželio mėnesyje; 1, 9, 15, 22 ir 29 dd. 

Ijėpos mėnesyje: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 

27 ir 30 dd.

Rugpiucio mėnesyje: 3, 6, 8, 10, 13, 17, 

Į 20, 24, 27 ir 31 dd.

užmokesnis už vienėdų darbų; 

tik toksai užmokesnis skaito

si teisingas.

“Toliaus mes ne tik tikime, 

jog abelnas ckon|)0hnis ger

būvis priguli nuo aukštų dar

bininkams ir darbininkėms 

užmokešnių ir algų, bet taip 

pat stovime už, tai, kad jiems 

turėtų tekti dalis tų didelių 

turtų, kokius jie savo darbais 

sukrauja įvairioms bendro-' 

vėms.

“Mes siekiame aukštesnės 

darbininkams stovvbos jų už

siėmimuose. Tas reiškia, kad 

organizuotų darbininkų atsto

vai turi turėti sprendimo bal

sus bendrovių valdybose, ka

da einasi apie užmokesnį ar

ba kokias darbo sąlygas”.

Toliaus katalikių moterų 

komitetas pareiškia, kad jis 

savo veikime vaduojasi Pope- 

žiaus Leono XIII enciklika 

apie darbo sąlygas, vyskupų

pato-1 programa ir ganytojiniu A- 

merikos hierarchijos laišku 

gelbstint Šalies Katalikų Ge

rovės Konferencijos Socialio

Veikimo departamentui.

Pareiškia, kad Katalikų 

• Bažnyčia šioj šaly turi pra

monės darbo žmonių požy

mio. Tas reiškia, kad Katali

kų Bažnyčiai priguli daugiau

sia darbo žmonės ir Bažny

čia darbuojasi, kad jos išti

kimieji vaikai naudotųsi ger

busiu, kad jie jaustųsi lai-

nnngi šiame gyvenime ir ru- 

am.ži-pintųsi apie laimingų 

nųjį gyvenimų.

Grūdas.

86 tonų marmuro gabalas gabenamas per Šv. Petro pie

čių, Romoje, į naujai rengiamų Mussolini’o stadionų. Ant jo 

bus pastatyta Mussolini’o monolitas (stovyla).
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buvusis Federacijos valdybos narys. Kartu 

Vyksta kun. Jonas Ambdtas, Federacijos dva

sios vadas ir Kunigų Vienybės pirmininkas. 

Su šia grupe vyksta ir daugiau kunigų. Ke

liauninkai laivu “Rochambeau” iš New Yor- 

iko 22 dienų ir Bostono 23 dienų balandžio iš- 

, vyksta į Afriką. Lietuviams yra nuskirtas 

skaičius — 25 asmenys. Mat, tuo pačiu laivui 

.važiuoja keletas skaitlingų amerikiečių,mal

dininkų gmpių, kurių pati žymiausia yra 

Bostono arkivyskupijos grupė; šiai grupei 

vadovauja patsai Jo Eminencija Bostono Ar

kivyskupas Vilius Kardinolas O’Connell.

Kelionės kainos yra Įvairios sulig pato

gumais. Pigiausia kaina yra $400. Už šiuos 

pinigus keleivis nuvežamas į Afrikų-Europų 

ir atgal, i New Yorko Uostų. <įia įskaitomos 

visos kelionės taksos, pasivažinėjimai auto- 

mobibumi GibraltaVė, AlžerijoĮe ir savaitės 

pragyvenimas Tunise. Laivas pasiliks Tuni

so uoste visu Eucharistinio kongresu metit. 

'JĮkT —— «  -------- ---- . 

Vaidinimo vietoje yra 5,(XX) sėdynių. Žiū

rėtojų vietos pridengtos stogu. Tikietų karnos 

yra šitokios: 1 klasės — $5, antros klasės —

$3.75 ir trečios klasės — $2.50.

Į Oberammergau reikia atvažiuoti iš va

karo ir reikia paskui antra naktį nakvoti, nes 

nėra minių miniose jokios galimybės gauti 

gerų traukinių, liet pagaliau nėra nė; reikalo,

nes visa gerai sutvarkyta. Viešbučiai yra ke- vairias Lietuvos tautines švebtes, kurių šiais 

turiu rūšių: 1 klasės — $12; antros klasės—; Vytauto Didžiojo Metais bus įvairiausių ir

“Stovime už tai, kad dar 

hininkams darbavietės nebū

tų pavojingos jų < sveikatai, 

kad jiems nebūtų pavojų; ly

giai, kad moterų darbininkų 

dora butų atatinkamai ap

drausta.

“Stovime už teisę darbinin

kams organizuotis.. ..

“Stovime už apdraudžia

muosius darbininkams įsta

tyčius.

SENIAU IR ŠIANDIE.
m’-i—

laūYfų klausimas: Kaip daug*0 ‘'Toliaus. jis nurodo,

masis įvairiomis darbo ir už- skaičių vilnai ekonc i 

mokesnių statistikomis. Pa- i r pramoninkas gal ir 

galiau priėjęs prie tu išva- būti svarbus, gi tlarbinin- 

dų: kailis — nei šis nei tas.

Imant' abelnai apie 14,000,- Kas kitu br/ii, j.i gjrb. pro- 

000 darbininkų, šiandie abel- fescrius sale tų uždarbių ir 

nas jų uždarbis yra 233 nuo- darbo valandų butų padėjęs 

šilučiais didesnis palyginus dar ir iškilusių į padanges 

su 1890 metų uždarbiu; tas i ragy Veninio brangenybę per 

reiškia, kad darbininkų pir- '0 metų. Gi apie tai darbi- 

kimo jėga i*r 40 metų padi- mukai labai žingeidauja. Nes 

dėjusi 38 nuošimčiais. paaiškėtų, kokia yra prcporci-

1890 metais savaitėje, ir.i- ja tarp uždarbių ir pragyvc- 

ant aplamai, dirbta 58 valau- nimo brangenybės, 

dos, gi štai 1926 metais iš-’ Kas-gi iš tų vienų išvadų, 

puolė apie 49 valandos. Vadi- kiek laiko dirbo ir uždirbo, 

naši tuo laikotarpiu darbo *JC3 yra darbininkams neįdo- 

valandbs savaitėje sumažėjo

15 nuoš.

gali

r uos. , . •
Stebėtinas dalykas. Daugelis 

l<aįp įžymiųjų' žmonių dažnųi pa- f
daug darbininkai pirkiniui Kuodą statistikų apie tai, kiek 

kams gyvenimas pagerėjęs pa-Hšleizdavo pinigų seninu ir /Kiugiau darbininkai šiandie 

lyginus su laikais pirm 40 šiandie. Bet tas nei nesvar- l‘^Kffba ir dar trumpesnėmis

šiandie Amerikos darbinin-

Tas reiškią, kad jei

metų?

Šin klausiman atsako Clli

cago Universiteto prof. P. H. 

Dougias. Tų klausimų jis il

gus metus tyrinėjo, naudoda-

bu. Kitaip ir būti negali. Jei 

šiandie darbininkui daugiau 

mokama, jis gali daugiau ir

išleisti.

Tos visos skaitlinės ir ap

valančiomis palyginus tai su 

tolima praeitimi. Bet jų nei 

vienas nepakliudo klausimo a- 

pie gyvenimo brangenybę se

niau ir šiandie. Ašara.

$11, trečios klasės — $9.75 ir ketvirtos kla

sės — $8.25. Už šiuos pinigus įskaitomas ne

gražiausių.

Grįžtant atgal į Ameriką, reikia susitar

ti ktai pernakvojimas dvi nakti, bet taipgi ir^j su kelionės vadu, kad butų galima aplan- 

valgis penkis kartus: iš vakaro vakarienė, ant kyti Prancūzijoje garsios ir stebuklingos vie- 

rytojaus pusryčiai, pietūs ir vakarienė ir tre-įtos< Lourdes visiems mums žinoma vieta. Čia 

čių dieną pusryčiai. J užvažiuoti yra maža iš kelio ir tekainuoja

Iš Oberammergau keliauninkai vyksta j , tiktai $12 ir tai antra traukinio klase važiuo- 

Lietuvą per Virbalį. Kaip tik gera važiuoti, jant. Norintieji užvažiuoti į Šv. Teresės Vai

šiomis ekskursijomis, nes pirmutinė grupė bus kelio Jėzaus Gėlelės šventovę Lisieux, galima 

Lietuvoje ant Šeštinių, antroji gi -- ant Sek-. padaryti be jokių sunkumų, nes tiktai trys 

minių. Tokiu būdu, visi geriausia spėja į į- valandos iš kebo ir tekainuoja tiktai $5. Tik-

------------- ---------------------------- - ------------- -- ..I , į -...i..................................... .......... ......................Į ■

tai žinoma tokioje kelionėje davus žodį gru

pės vadui nereikia jau daugiau .jo mainyti, 

nes susidaro didžiausių keblumų, kuomet vyk

sta kartu kelios dešimtys žmonių.

Norintieji nuvažiuoti į okupuotąją Lie

tuvą, į Vilnių, turi iš anksto čia Amerikoje ! 

gauti lenkų vizų, nes Europoje lenkų konsu- j 

lai lietuviams, nors ir Amerikos piliečiams, vi-

1930 METAIS
JAUNIMAS STATO GYVĄ 

PAMtNKLĄ VYTAUTUI 

DIDŽIAJAM UŽSIPRE
NUMERUODAMAS.

“PAVASARĮ”
zų neduoda. j Vytautas Didysai pats to

nusais šių kelionių reikalais kreipkitės kiū būvo ir tokiais nori ma-

šiuo antrašu: 2334 South Oakley Avė., Chica- tyti visus ateities lietuvius, 

go, Illinois, ‘ } “Pavasaris” tekainuoja 5

J. N. Ii t. Kaunas, p. d. 88.

PASMERKIUOtlAI ŠV. JONO 
BAŽNYČIOJ. :

(Iš Vilniaus padavimu) _____

(Tąsa)
Berniukas kaskart pastebėdavo kaž

ką keisto; jo baimė augo. Nogėjo bėgti, 

bet ųž durų laukė jo mirtis ir .jis sustojo 

tiės lavonu

K, — Nirhaukti žiedus ir bėgti., kaip 

baisu... .Jie neturėjo širdies... Koks jų 

peilis aštrus, susyk užmuš..

Dar vienus žingsnis, ir beibiukas pa
silenkęs pažvelgė mirusio veidain. Ihuniu- 
kas iš baimės prisimerkė ir greit ėmė trnu 

UJbcti žiedus... T
Tik staiga baisusis jionas išplėtė akis, 

grobė vaikų už drabužių ir bai4u, požemi-

balsu sušuko: I '
— Pasmerkt uolia i! l‘asnjerktuolitti,

gelbėkit!
Tr tų vaalndą, atsitiko kažkas baisės- 

pio už viską, kas tiktai gali būti baisaus..

Truko bažnyčios akmens, iškrito metali- nukrito kartu... TAčiau jie vėl ėmė krianti i 

niai karstai ir atsidarė, o iš jų ėmė kel-.• karstus, vėl lipo prie vargonų, bet buvo

I tis baisūs mirusių lavonai ir keikdamie- 

’ si'kėlė užimą ir triukšmą, nuo kurio dre

bėjo visa bažnyčia. Nelaimingas vaikas 

ėmė bėgti — lavonai jį vijo... Atrodė jie 

baisūs: vieni, neseniai dar palaidoti, buvo 

labai išblyškę, kiti jau apipuvę, leido bai

sų kvapų, dar kiti, vieni griaučiai, judė

dami braškėjo, o užvis baisesni buvo griau 

čiai, ant kurių brizgomis kabojo kirmėlė

nustumiami iš tų aukštybių. Baisi ta ko

va tęsėsi visų naktį...

Tik staiga sugiedojo gaidys, ir pus- 

urerktuoliai griuvo su da,r didesniu triukš

mu, bet jau nebesikėlė. O nelaimingas vai

kas dar bietdės'i ir maldavo DieVą pagal

bos... . t . .

Jau švito. Saulutė tekėjo ir pirmais

ATGIMSTA JAU MU$ę BRANGI 
LIETUVA!..

ta mėsa... Berniukas nubėgo prie vargo- Į savo spinduliais ajišviete bažnyčios lan- 

nų ir kabliu užsikabino duris. Ant tų du- i gus. -Vaikas nušoko nuo vargonų ir nus-

rų kabėjo kryžius, ir pasmerktuoliai ūžda

mi bėgo nuo laiptų.. Tada jie ėmė krauti 

karstus ir kaskart kėlėsi į viršų... Ber

niukas įlipo į pačių vargonų viršūnę ir 

su baimė sekė miimsius... O jie, kraudami 

karstus, vis kėlėsi, pagaliau pasiekė var

(Skiriu Amerikos Lietuviams).

Sujudo, sukinto visu Lietuva 

Ir gamins paplito; “tėvynė laisva!” 

Ir skrenda aukštyje giedro dangaus 

Ir šaukia tautiečius iš miego gilaus. 

Ir kjla iš amžino miego tauta,

Ir kruta, tik bruzda visa Lietuva

Lengvai atsidūsta nuvargęs artojas, 

tebęs ėmė dairytis. Apačioj jis pamatė Jis jaučias kitieins jau vergauti nustojęs.

daugybė išgriautų karstų ir baisių lavo

nų. Jis greit išbėgo iš bažnyčios ir prišo

kęs iš visų jėgų ėmė judinti varpą, tar

tum į jį norėdamas išlieti visas savo nelai

mės ir baimę... O varpas stipriai supa-

gonns ir ėmė artintis prie vaiko,,. O jisai -mas, skambėjo, keldamas miegantį Vilnių.

sušuko:

— Jėzau! Mari,ja!...

Tuos žodžius ištarus, griuvo triukš
mingai pasmerktuolių sukrauti karstai ir 

išbyrėjo po visų bažnyčių, o jie patys jait

(I’ubuigu)

V. R.

Jis troško seniai jau sulaukti šviesos,

Kad. vargai jį kankinti pikti apsistos.

Kad nereiks per-gyvenimų vis prakaituot 

Ir darbo vaisiūs svetimiems atiduot. 

Laisvė! Užžavėjo jautriausias širdis 

Ir gimsta Vėl jose galinga Viltis.

Jau galingai skrajoja padangės’ Vytis, 

Prielanki jau tėvynei graži ateitis.

Jau vyručiai tiž laisvę tėvynės kovoja,

Vis sūnūs nuvargusio darbe artojo. 

Džiaugsmu didžiu verda lietuvio krūtinė, <

Tai jo išauklėta mintis pirmutinė!

Gana svetimiems jau dievaičiams tarnauti 

Pakilo artojas — gana bevergauti! 

Janu jau kentėti ir leisti vaikus 

Kariauti ir žūti užu svetimus!

Nereikia mums ruso, nė vokiečio, lenko, 

Mums reikia I^aisVės, Lietuvos mums

užtenka,

Mes eisim į kovų del pavergimo,

Mums brangus tėvynės savos atgimimas, 

Ir jų mes apginsim ir kovas laimėsim 

Ir pamatus tvirtus gerovei padėsim, 

Neveltui mūs kraujo jau plūsta upeliui, 

Drebėkit priešai, lietuvio budeliai!

Jau metus atlyginti mums už skriaudas, 

Už vargus jx> didžias Sibiro taigas, 

Kur brolių tiek mūsų sunkiui nukentėjo, 

Kad nešė mums šviesų ir mokslų mums

»ėjb;
Kad mirti šaltnosė laukuose turėjo 

Ir kattlai neajMlengti žemės trūnėjo.

Už tai kad slopinat mūs knygų leidimų. 

Kad sėjot mokyklose mums ajįjukimų.

(Lūs daugiau)
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VYTAUTO METAI,
I.

1430 _ 1930!!

Vien tik 2 skaičiai ir.
metų spraga!

Anojo spragos pusėje — se

na mirštanti galinga Lietuva, 

šitoje — nauja, vos gimusi 

nedidelė Lietuvos valstybė... 

O tasai laiko penkšimtis žen-

500

semės iš dalies Vytauto buvo į rinktinės, Gardino jotvingių 

pavergtos, o gudai aiškiai lin-1 giminė, Valios berneliai, Lie

ko mūsą. pusėn.
Likos tik viena, tuomet dar

visai nežymi liga lenkai. Tuja 

liga užkrėtė mus Jogaila dar 

1385 metais, tačiau plėstis 

jai kelių užkirto Vytautas. Jo 

laikais nebuvo baimės, kad

VOV- j'amžinoji Lenkijos bajorų net-

tuvos rytų pulkai — viena 

žodžiu, didžiulė aukštaitiškai 

— žemaitiškoji armija... Ke

lias ji iš tolimos Vorkslos — 

Taehtajkos kurganų, Ugros 

ir Voeliros slėnių, Dauguvos 

ir Beržūnos krantų, Nemuno 

ir Neries, Nevėžio ir Dubysos

Lenkijoje, Gudijoje ir net to

limoje Rusijoje.

Mūsų liaudis Vytauto lai

kais dar nejautė nelemtos 

baudžiavos sunkenybių, bajo

rams neelidu jis valstiečių iš

naudoti ir bereikšmais 

gaiš versti.

Istorija tvirtina, kad, Vy

tautui viešpataujant, Lietuva 

klina ilgų, vargingų gyveni- buvo turtinga šalis, ir jos

rnų, kuriuo gyveno, bent de- žmonės pirkliavo su visa veik,^s kūim taT buvo dar 

šimtį kartų kitas kitų keisda- tuolaikine Europa, 

mi, lietuvių giminės žmonės, j Mūsų senos sostinės Vil- 

Trupėjo jų kraštas, krito niaus reikšmę Vytautas taip 

aukų aukos, nusisukdavo nuo pat sustiprino: jis pastatė Vil- 

,jų draugai, valdė juos nuož- niuje vadinamų žemųjų pilį ir 

mūs priešai, bet tam tikra se-'net keletu bažnyčių. Patsai 

nos galybės dalelė ištiko! miestas padidėjo turtingais 

Argi nėra kas prisiminti? Į trobesiais, gyventojų skaičiu- 

Tačiau iš ko čia žmogus pri-'mi ir t. t. 

siutinsi, jei spausdinta knyga j Pagaliau, jei įsivaizduosite,

Europoje atsirado vos prieš kad vien Vytauto pastango- 

400 metų, o mūsų lietuviškas mis Lietuva anuomet pasiekė 

raštas buvo dar jaunesnis ir,per 25 kartus didesnių, nė da- 

menkesnis. Mokslininkai sako, bartinis mūsų kraštas plotų, 

girdi, iki spaudos atgavimo, I jo vardas skambėjo toli už 

t. y. iki 1904 metų, lietuvis-.mūsų krašto sienų, o jo kala-

kos knygos gyvavo vos 360 vijas triuškino kryžeivius,

metų ir jų surasta buvo ne Rygos ordinų, gudus, lenkus,

daugiau puspenktos tūkstan- rusus ir totorius, tai D. K.

ties! Vytauto reikšmę bus jums aiš

Maža to, .jie atranda pir-’ki.

mų lietuviškų' kalendorių pasi- Į Šit kodėl minime Vytautų 

lodžiusį truputį daugiau, nei su pagarba ir pasigėrėjimu...

varka ir vaidai ras senoje lie- kapų, pagaliau net iš šiapus

prieš 80 metų, o mūsų seniau

siam laikraščiui sueitų šian

dien vos 47 metai!

Vadinas, tuo laiku, kai ki

Hit kodėl, net ištisam pus- 

tūkstančiui metų praėjus, lie

tuvis negal Vytauto užmiršti, 

kelia aikštėn jo nuopelnus,

tos tautos savo praeitį me- stebisi jo protu ir garbina iš-

na iš nuosavų gausingų kny

gų ir laikraščių, mes sekame 

jų iš tų šaltinių, kų pakiša

tvermę...

Štai kodėl Vytautas, mūsų 

senoviškos stabmeldiškos pa-

mimis svetima, gal būt nese- dermės vyras, taip mielas

‘■f
nai mus slėgusi, ranka ir mū

sų žmonių atmintis.

Tačiau nėra to blogo, kuris

kiekvieno lietuvio kario sielai, 

o jo tėvo Kęstučio ir motinos 

Birutės vardai taip maloniai

“ŽVAIGŽDUTĖ” ,yra visai nesunku tr nebrnn- 

’gu. Štai “Žvaigždutė” lei

džiama vaikams šviesti, dorin

ti ir lavinti. Buk tikrai vai

kams geras ir padaryk jiems 

šiemet gražių dovanėlę: už

sakyk jiems “Žvaigždutę”, 

kuri kas mėnuo jiems duos į- 

domių skaitymėlių, įvairių ži- 

Bių, mislių, galvosūkių. Bus 

ir tau malonu, kai vaikas 

skaitys ir džiaugsis.

Tik pabandyk — musų ne- 

rūgosi. Juk visai maža kaštuo

10 litų. Visiems, o ypač inte- 

ligentnnuis, vertėtų jų įsigyti.

“Žvaigždė“ už 1930 m. pir- 

mųjį bertainį. Leidžia kunigas 

A. Milukas, 3654 Riebmond 

str., Philndelpbia, Pa. Šioje 

knygoje tęsiama Amerikos 

lietuvių kronika.

' Laiškai būsimajai sužadė

tinei ir svetimai žmonai”. Pa

rašė Mohortas ir Junoša, iš

vertė ir išleido Sofija ir Sta

sys Dobusiai. 150 puslapių, 

kaina 2 litai ir 50c. Knyga 

taikoma jaunuomenei, dėl to 

jai ir patariame jų įsigyti. 

Čia rus gerų patarimų. Žino

mas kalbininkas Pr. Meškaus

kas kalbos atžvilgiu apie šių 

knygų sako: ‘‘Tų raštų čia pa

žymiu kaip vertingų mūsų mo

kyklos bei visuomenei kalbai 

mokytis priemonę, nes ji išei

na iš tvirto kalbininko ran

kų. *

LABDARIO CENTRO 
VALDYBA

Mėnesinis vaikų paveiksluotas 
laikraštis.

Eina septinti metai kas 

mėnuo 32 pusi. didumo.

i Kaina Angelo Sargo Vaikų 

S-gos nariams 3 lit., o visiems 

kitiems 4 lit. metams.

Tėvai, Auklėtojai, Šeiminin

kai!

tuviškoje dirvoje paramos ar 

pritarimo.

Vienu žodžiu, mūsų valstv- 

niužas

spuogelis: išspausti jį, ir iš

nyks, nelabasis, vien raudo

nos dėmės pėdsakus palikda

mas.

Atsitiko tačiau priešingai... 

Vytautui mirus, anos lenkis 

kos žaizdelės nuodai po tru

putį, pamažėl pradėjo Lietu

vos kūnan skverbtis... Didžiu

lei nelaimei užsikrėtė jais pir

miausia mūsų bajorai, kiek 

vėliau miestelėnai, jei neskai

tyti, žinoma, gausingų lenkų- 

atėjūnų, pigių pyragų Lietu

voje beieškančių — ir lenkų 

dvasininkų, kurie užuot Die

vo žodį skelbę, nešė Lietuvon 

pragaištingus lenkų bajorų į- 

pročius.

Slinko nietai po meti}, am

žius sekė amžių ir išliko nuo 

galutino sulenkėjimo vienin

teliai Lietuvos kaimo žmonės, 

atseit, mūsų liaudis. Be spau

dos, be galiūnų paramos, sve

timų ujama, jinai atkakliai 

laikėsi senos Lietuvos papro

čių, kalbos ir... XX amžiaus 

pradžioje laimėjo!

Va, kodėl, vyrai, tie 1930 

metai -- Vytauto mirties at

balsis — - mums svarbūs ir mi

nėtini... -f. :

Taigi, klausykit!

Kai šių metų gruodžio 31 

•«
dienų laikrodis išmuš XTI-tų 

valandų, kada visose šalyse 

suskambės varpai. ir taurės, 

žmonės linksmais vei-

Rytprūsių balų — amžino po

ilsio vietų, kur stovi Žalgirio 

paminklas!..

Argi veltui pralietas jų 

kraujas, argi veltui paglemžė 

žemė jų jaunus stiprius kilnus, 

argi veltui nulinko jų gal

vos?

Jų sielos atgarsis prabėgo 

penkiašimčio vargais, kad vėl 

atsidurtų ties Strėva, Daugu

va, Muša ir Nemunu, ties mū

sų apkarpytos gimtinės kai

mais ir miesteliais, o šiandien, 

taip šiandien, prabilti sekan

čioms kartoms.

Ave Patria, morituri te sa- 

lutant! (Sveika, Tėvynė, ir j 

mirę Tave garbina)!

S. Kaskevi&us, 
Atst. gen. št. pulk. ltn.

“K-rys.”

Jūs trokštate savo vaikams 

laimės. Tai pradėkite jiems 

tų laimę kurti jau nuo mažų 

dienų. Pats pirmas tam dar- ‘ 

bas — tai įpratinti vaikas 

dar mažose dienose pamylėti 

visa, kas gera ir gražu. Tai

ja — vos 4 lit. met. Užsieny

je du kart tiek. Priedų duo- 

lama loterijos bilietas)

Adresas: “Žvaigždutės”

Administracija Kaunas, liau

dies Namai, Tel. 349.

Zenith Radio
1930 Modelis

IŠ ROMOS.

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St. 

Tel. Lincoln 3044

teikiami mūsų vaikams...

Štai kodėl, Vytautų palaikę

ir stiprinę, mūsų protėviai

gos nustoti, todėl ne tik da- J taip pat pagarbos ir pasigėrė- ■ k~™

bar, bet ir ateityje mokėsi- jjiuo verti.., dais sutiks naujus 1930 n»

me jų tinkamai vertinti ir 

branginti. (Ir iš tiesų šiandien

turime visai kitų vaizdų: pnv. ^a’ Tūlas paklaus, kodėl

geran neišeitų.

Juk šiandien mes puikiai ži
nome kų reikštų savosios kny-

“Baltijos Respublikų Poli

tinė GeografijaParašė dr.

K. Pakštas, Lietuvos universi

teto profesorius ir Latvijos 

universiteto “ebarg’e de 

cours ’ ’.. Išleido Spindulio B* n 

drovės spaustuvė Kaune 1929 

m. Šis veikalas yra pavestas 

politinės geografijos proble

moms nagrinėti, atsižvelgiant 

į Baltijos tautų' likimų. Kny

ga, susidedanti iš 180 pusią 

pių, yra grynai moksliška. 

Kiek tenka girdėti, ir Lat

vijos mokslininkai jų pripa

žįsta geriausiu mokslo veika

lu, išleistu 1929 m. Kaina

Rašt. P. Fabijonaitis 

• 2350 So. Oakley Ave.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 So. Oakley Ave,

AGITATORIAI;

t Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakley Ave.

V. Duoba 

2328 IV. 23 rd St.

J. Dimša
3230 So; Ėmerald Ave.,

M. Šlikas

10555 So. State St.

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdyba arba 

agitatorius.

in.
per pirmus tris 1929 metų mė ^930 metų sulaukę, mes 

nesiūs Lietuvoje buvo išleista Vytauto-Didžiojo mirtas 

arti 720,000 knygų L o per -10 ^Tps.pubrėžįaineJ

Kario’' išėjo
Į Todėl, kad tai mūsų 

sios galybės ir kartu

metų vien

miliono egzempl.). (

Pagaliau, nors svetimi mū-,ine^a^: ja*s T/^Tuva pasiekė

sų valstybės reikalų ir savaip aukRnausj stiprumo laipsnį, 

klastojo, vienok tiesos nuste-u^Tat, Vytautui įnirus,

DAI NOS

bti negalėjo. Tr tie mūsų vy-j^asa’ stiprumas pradėjo silp- 

mi. kurių akdaise ypatingai

pasižymėta, pasaulio istorijos Į ^a Tšėjo taip lygiai, kaip 

lapuose vis dėlto išliko. įkartais žmogaus gyvenime bū- 

Taigi tų išlikusių vyrų tar- .ntt' ^,n°gus bręsta, stips

pe ir stovi mūsų senas Lietu- W ir *tai; P^io vrieko Mė- 

vos valdovas Vytautas Didžiu ’j*nie> įsivelia jo kūnan kažko- 

oju pramintas. ' kia !>*»• To.iį HKa ‘Pakerto

Jo atminčiai šiuos 1930'*“***«* Pavaromų, sumaži

na jo raumenų lankstumų, jis

pradeda Regėti, silpnėti... Daž

nai jo laukia mritis, o kartais, 

gaivinančių vaistų ir gerų sų-

sai plinta iš Trakų pilies ar 

Gediminų kailio, bokštų į vi

sus anos Lietuvos kraštus, o 

(šimtamečio miško aidas neša 

tuos balsus toli, toli...

Ir užgirsto karo šūkį: ilgu 

miegu bemieganti senoji lie

tuvių karžygija ir-gi kyla iš 

savųjų karstų...

Štai Varnių buožininkai, Ai- 

riogalos 1 ietim nkai, Durbės 

apylinkių skydininkai, Jtmi- 

gėdos šauliai, Kernavės sai- 

dokininkai, Trakų raitininkai, 

Vilniaus tvirtovės vyrai, Mer-

lygų dėka, jis atgija ir vėl bu- k‘nas TTgiyų kardų vyrija, 

Krėvos, Ašmenos ir AlSėnų

tus. Jūs prisiminkite senųjų į > A U J O 8
galingų Liėtųyų ir jos garbin->į,į; 

gų valdovą — Vytautų! - . , LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO

30c 

30c 

30c

4. Aukštas krčantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c į
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-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30o

5. Oi, tu dzienie-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c

6. Oi, broliai, broliai-Sfargytė Mano (Chorui) ..................... 30c

7. Einu per dvarelį-žalioj girelėj, (Chorui) ..................................... 30c

8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ............................. 30c

9. Vai augom, augom Jnn saulutė leidos, (Chorui) .... 30c

10. Eina-garsas buo pat Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c 

Daugiau perkante duodame nuošimtį.

Reikalaukite tuojau

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. Oakley Avenue, Chicago, Illinois;

M,

metus ir skriame.

IT.

Prieš penketų amžių, t. y.

1430 m. rudenį, Didysai Ku-

nig. Vytautas mirė, pragyve-' joja., 

nes Lietuvoje daugiau ne 80, Taigi ir Lietuvos valstybė, 

metų ir savarankiškai jų vai- kilnesnių mūsų bočių paston- 

dęs 38 metus. igontis ir Vytauto sumanumą,

Jo laikais Lietuva pasiekė 1430 metais pasiekė savo sti- 

aukfičiausį Europoje galybės prumo viršūnę. Tų pat metų j 
laipfcnį, o mūsų bočiai įgijo .pradžioje .jos ateitis atrodė j 

svetimųjų tarpe didžiausios giedri ir aiški.

įtakos ir reikšmės. « Kryžeivių galybę Vytautas’1

Mūsų senieji kariai jo vai- sulaužė ir tuo būdu mūsų Že-Į 

dvrno metu pasižymėjo nejMip- maitijų su Sfidavos žemėmis Į 

rastu karišku patvarumu, su- išlaisvino, iš tolimų rytų toto- 1 

gebėjimu sėkmingai kautis ir, riai senai nebedrįso į roūeų 

jo vedami, didžiuliais taimėjį- reiltolus kištis, kalavininkki 

mais išgarsėjo ne tik savojo visai nutilo ir rodė mums net 

krašto ribose, bet Prūsuose, šiokio tokio palankumo. Rusų

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

$145
be tūbų

Turime didelį pasirinkimų Zenith Radių su fonografu 

krūvoje, Inbai gražiuose kabinetuose, groja radio ir 

groja rekordus.

. ■ • • • ' . •

Suteikiame lengvus išmokėjimus

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

970 kylocvkles ir

Ketvergais nuo 7 iki 8 vakaro iš stoties IVHFC 

1420 kylocykles

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

Tel. Boulevard 4705

Raising tne Parotiy- Tne wh»ie rimiiy >,« mamų



XX AMŽIAUS AZIJATAI SIAUČIA 
EUROPOJE

Arši Bedievių Kova Prieš Tikėjimą Sov. Rusijoj
“Tasso” agentūra iš Lėni- utireligihis fakultetas. Šitą a 

ngrado praneša, kad garsioji Iteistišką mokyklą, lanko pe? 
Izako katedra Leningrade pą-' 200 darbininkų, kurie vėliau 
verčiama antireliginiu muzie- bus paleisti Rusijon, kaip an- 
jumi. Kadangi varpai iš bok- tireliginio judėjimo propaga-

=,aar«5»S5r
1

S9
Pirmadienis, Vas. 1* d., 15A0

štų sveiki išimti negalima, jie 

bus pirma viršuje i dalis su- 

piaustyti. Iš tų va nių susida

rys apie 100 tonų vario ir da

ug sidabro.

Kaip bažnytinio gyveninio 

tvirtovė Rusijoj ligšiol buvo 

Voronežas. Tam mieste bolše

vikai dabar pradėjo veikti su 

visu aziatišku barbariškumu. 

Lenino fabriko darbininkų va

dovybės įsakymu nusavinti vi

sų bažnyčių varpai. Tas pats 

buvo padaryta Samaroj ir 

Tombove.

Su didžiausiu akiplėšišku

mu išniekinta švenčiausios 

Voronežo

ndistai.

Artemovske bolševikų apa

kinta minia uždarė miesto ka

tedrų. Prieš katedros duris 

buvo sudeginta 4000 šventųjų 
paveikslų (ikonų). Ūkininkų 

kaimuose Malinovska ir Svjo- 

rtemovka 3000 ikonų ir daug 

tikybinės literatūros—malda

knygių iš žmonių atėmus prie 

vienos išeinamosios vietos 

sunaikinta. Homelio mieste 

(Ukrainoj) visos bažnyčios ir 

sinagogos prievartos keliu 

taip pat uždarytos. Pradžios

nių rėttdos $110.00, namo ren
kis $64.90, smulkesnių jeigu 
$70;0B, bažnyčioj kolekta 
$004.67, molinė mokestis $1,- 
497.75, kapinių lotai $14J.O9. 

Viso $2,084.26.
Išlaidos.

, Apdraudė $$.‘45, nuošim
čiai $240.-00, takso.- $34.10, 
klebono alga $1,00090, zakris

tijono algą $102.00, v ar g<xn ni
kės alga $189.09, nuosavybių 

užlaikymas $242.13, deocezijos 
mokestis $100.00, bažnyčios 

reikalams $48.12, elektra $33.- 

24, telefonas $23.59, anglys 
$118.95, žvakės $430,49, mi
šių vynas $00.78, gatvių ce- 

mentaviiųas $306.55, smulkios 

$16.75. Vįso $2,651.86, 

Komitetais šiems 1939 m. iš

rinkta: P. A. Ivanauskas, 

rašt., A. Pilipaitis, A. Marti

naitis ir A. Tamošaitis.

Nors ir mažai parapijom),

J. DtojJoiiis $LlOO. uis, Rezisoriun A. Laurinaitis.
Po $5.00: p. Senuliai, Pet- Po teatro svečiai buvo pa- 

muskienė, M. Urbaieiai, Nai- vaišinti vakariene, kurią pa

nini, A. Baltulis, S. Baltulis, ruošė Šv. Cecilijos choro na- 

J. Baltrušaitis, Ciutrai, P. rėš.

Proniųgkfti, Bt. §teponuitė. Į Baigiant vakarienę papra

Po $3.00: P. Pliuškąs, Mor- syta Kenoshos veikėjai J.

kūnai. .

Po $2.00: Kąnkl iai, Hadžia- 
viejeaė, S. Daugėla, Prancke- 
tai, M. Mileriui, M. Aleknie
nė.

Po $1.00: V. Kazlauskienė, 

R. Mazilauskienė, B. Bitantie- 

nė, B. Baranauskienė, O. Ba

ranauskienė, S. Montvilienė, 

M. Alekaiunienė, 35 Str. Bu- 

čeris, J. Šarka, V. Urbonai, 

Univer. Bankas, Krautuv. Pe

trauskas, Bukaitienė F. Kars- 

nerskis, J. Vaičiulis, Kavalaus 

kieno, Mrs. Krautuvnikė.

Smulkių aukų $1.35.

V. Dudėnienė.

Trakšelis ir A. Laurinaitis pa 

kalbėti. Savo kalbose jie reiš

kė dėkingumą už taip drau

giškų priėmimą ir prušė litici- 

no jaunimą atsilankyti pas 
juos.

Ant gulo p-lė E. Kumpytė, 

vardu Šv. Cecilijos choro, dė 

kojo Kenoshos lošėjams.

Darbai.
Padėtis nepagerėjo. Žmonių 

yra be darbo ir negali jo gau

ti, nes daug dirbtuvių dirba 

tik po 3 ar 4 dienas j savai

tę. Teisybė, Case company dir

ba gerai pilną laiką ir žmonės 

uždirba, vienok naujų neima. 

Keista žmogžudystė.
Mažame saliuno urve, kur 

pardavinėjama nuodai, rado 

saliuno savininkas sudaužyta 

galva ir pelių apėstą, pelė

nuos B. Testą (ne lietuvis).

MOTERYS
VARTOJA MILIJONUS 0RANGEINL 

MILTHLIŲ
DAKTARO RECEPTAS

Pašali nu
GALVOS SKAUDĖJIMĄ 

ir
SKAUSMUS

Sėkmingai vartojami per virš 30 
metų

vardu ir išmainęs, vienok tik

ro kaltininko da nesurado.

Detektyvų pranešimui sako, 

Sulaikytas bartenderis, nes j kad nors pliusas mažas, vienok 

jis išrašęs du čekiu Testo biznis buvęs geras, nes ban- 

‘ ~ Ikon dėta po 100 dol. kas sa

vaitė. Tai, esą tikros “gold”

mokyklų mokiniai mokytojų parapijos iStovi>s neb]o.i 

vadovaujami daro priešreligi- [gįausias. Kad nebūt cementą J 

Mitrofanijaus tnes demonstracijas. ’ gatvių, tai stovis būtų bu-

trelikvijos ir bažnyčia uždary-^ Pagaliau liaudies švietimo vęs visai geras. Bet ir dabar 

ta. Dar prieš 10 metų ant ba-, komitetas Leningrade šiomis j nebus blogai, nes turime gerą

RAGINE, WIS.

; mainos.

sv.

žnyčios buvo padarytas aten

tatas, išdraskytas to rusų šve

ntojo palaikai. Bet tikintieji 

vėl jas sutvarkė. Dabar bol

ševikų agitatorių sufanatizuo

ti darbininkai subadė tikintie

siems brangaus vienuolio Ty- 

chono Sadonskio lavoną ir pa

reikalavo uždaryti- likusius 

vienuolynus. Žinoma, SSSR 

vyriausybė pasiskubino tai į- 

vykdyti.

Novgorode sausio pradžioj 

buvo surengta keista antire

liginė eisena, kurioje su fa

kelais, tikėjimo pajuokos žen

klais ir antireliginiais obal- 

siais miesto gatvėmis žygiavo 

bolševikų komsomolcai, darbi

ninkai ir pati vyriausybė. Kl

evo mieste vadinamam darbi

ninkų universitete įsteigtas a-

dienomis paskelbė raštų, kad: kleboną. 

Prisikėlimo bažnyčia Lenin

grade esanti kontrevoliucinio 

judėjimo ir liaudies mulkini

mo centras. Del to nutarta 

šią bažnyčią perduoti liaudies 

švietimo draugijai, kuri jame 

įsteigsianti istorinį muziejų.

Tuo būdu atimama įžymiau

sia Leningrade tikinčiųjų šve

ntovė.
Taip kova prieš tikėjimą 

Sov. Rusijoj kasdien darosi 

vis ižulesnė ir nepakenčiama.

Bėt galimas daiktas, kad dar 

Rupijoj atsiras pasišventusių 

žmonių, kurie anksčiau ar vė

liau nusikratys savųjų paver

gėjų jungo. Kova prieš tikė

jimą tik greičiau priartins 

kraugeringų Sov. Rusijos di

Albinas Pilipaitis.

TORONTO, RAM ADA.
Padėka.

Tariu širdingiausi ačiū vi-t 
sieins giminėms, pažįstamiems 
ir genas širdies draugams, ku
rie ištiesėtu man pagalbos ran 
ką. " .

Po $10.00: Ą. Vaitkiavičįe-

nė ir S. Dudonis.

... Svečiai, vaidinimas.
Vasario 9 d. apsilankė čia 

Dainos ir Dramos “Birutės” 

draugijos lošėjai iš Kenosha, 

Wis., ir vaidino veikalą “Di- 

vorsas”, kuris žmonėms pati

ko. Vaidinįnias įvyko Tur- 

ner Hali. Racinečiai jiems už 

tai dėkingi. Lošime dalyvavo: 

M. Šimanskaitė, A. Kacaus- 

kaitė, O. Laurinaitienė, O. 

U. Drutinienė ir vienos pavar

dės nesužinojau; vyrai: X 
Trakšelis, K. Mikėnas, P. Bar- 

kus, P. Dešis, V. Judeikis, A. 

Drutenis, J. Dišris, J. Drute-

BOSCH 
RADIO

Screen Grid

B. V.

ktatorių galą. ‘R. n

ąe

LIETUVIAI AMERIKOJE

DETROIT, MICH.
Šv. Jurgio parapijos choro 

darbuotė.
Vasario 9 d. buvo didelis 

koncertas, parapijos naudai. 

Programas susidėjo iš gražių 

parinktų dainų: solo, duetų, 

kvartetų ir muzikaliniu ins

trumentu: smuiko, klarneto ir 

piano. Išpildyta įvairių kom

pozitorių kuriniai: M. Pet

rausko, S. Šimkaus, V. Nie

kaus, A. Vanagaičio, A. Alek

sio ir kitų. Juos išpildė- vie

tiniai artistai: smuiko — J. 

Stanevičius, klarneto — V. 

Niekus, piano — J. Bukantai

tą solo, duetus išpildė: J. Va

liukas ir jo sūnūs A. Valiu

kas, Fr. Mikalauskas, A. Bal

kaiti, A. Tulauskaitė, A. Juot- i 

snukaitė, S. Bukšaitė.

Sv. Jurgio parapijos cho

ras vad. V. Niekaus, padaina

vo keletą dainą.
Solistams ir solistėms jnano 

akompanavo muzikas kun. J. 

Čižauskas ir vargoninkas V. 
Niekus. ./

Programo išpildymas gerai 

pavyko ir tęsėsi apie -porą va- 

landų. Baigta Lietuvos him

nu.

Garbė mums, parapijonains 

i urėti toki darbštų kleboną ii< 
vargoninkų, kuriuodu dirba

išvien muzikos srityje. Taip

gi galima pasididžiuoti, kad 

musų choras gražiai gieda 

sekmadieniais bažnyčioj ir tu

rime atsižymėjusių, solistų ir 

solisčių.

Valio, Šv. Jurgio parapija.
Vienas iš klausytoją Parapi- 

joaas.

smnuET.iL
Parapijos susirinkimas.

Šių metų pradžioje buvo 

šv. Onos parapijos susirinki

mas. Parap. stovis tokis. Per 

1929 metus įeigų buvo: atliko 

iš 1928 m. $538.79, prie kapi-

Išijo Iš Spaudos Nauja
lt ’ .♦ »

‘KRISTAUS PATMHMU KELIAIS’
— Parašė —

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

sinės tobulybės. Knyga paskirstyta į tris dalis. 1. 
Apie Tobulybę, 2. Apie dvasios vadovybę, 3. Apie 
bendrąsias priemones tobulėti.

Pirmoje knygos dalyje sužinosite 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 Avė.

Chicago, III.
šit

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS

Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 
tikrą specialistą, ne pas kokį nepa
tyrei). Tikras specialistas, arba pro
fesoriuj neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaroinavimo. Jus sutau
pysit laikų. Ir pinigus. Daugeliai kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to. kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin- 

jguteų.
j Mano Radio — Scope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik- 

' ras negeroves, tr jeigu aš paimsiu 
■jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy- 
. vuinas sugTyš 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 
i Jeigu turit kokių užsisenejusių, Jsi- 
j kerėjusių, chroniškų ligą, kurį ne- 
I pasidavė net gabiam šeimynos gy- 
; dytojui, nėatidėliokit neatėjo pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1018

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 Iki T, 

Ncdėllomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

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.
f

Leidžiame kaštais Jos. F. Budrik krautuvės

JOS F. Ine.

3417-21 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas Boulevard 4705

UAB
MADE COOD wftfi

miUions!

J<K

Šame Price for Over 
38 Years

aSonuMtortf/

ba***

MILLION9 OP PC 
USER BY OUB

The Laxative
t I

Mėgsta jį vW 
Skanus kramtimui 

mint, taip kaip guma.

TUBBY
TMB TBCV'UE UJITH h'oV i S Y<?U OOM'T 

CAB-e EN0U6H AUGOT PERSOMAL

t#
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CHICAGOJE patyrusiųjų vadovių. Būtų ge-, tė, dr. A. Gylys, dr. jur. Rau- R«* w«wv »■'»

CENTRO METINĖ VAKA
RIENĖ.

ra, kad Moterų Sąjunga imtų 

labiaus interesuotis sodalicijų 

Beveik visos rėmėjos pasi- dabartine padėtim ir jų gyve

ninė ir Vajaus vakarėlio ti- nimu.

X Aušros Vartų bažnyčioje---------------kietų.
Ir nepajusta, kaip greitai ir Išrinkta atstovės į Vaka- pereitame šeštadienyje 15 va- 

įvėl metai prabėgo. Toji keisto- rinių Valstybių Konferenci- sūrio Marijona Pociūtė su 

ji būtybė — laikas — nemato- ją; g. Bitautienė, K. Niedva- Jonu Krušu ėmė per šv. Mi

mas ir nesučiuopiamas, tačiau pienė, M. Gurinskaitė, O. Ale- šias šliuhų. Malonu matyti, 

kiek daug dalykų, dalykėlių ji' lįunieiiė, 0. Sekleckienė. Sky- kaip jaunimas brangina Sv. 

sai slepia į praeiti, o kitus rįun įsirašė dvi naujos narės: Bažnyčios dvasinius iždus ir 

priartina. St. Sasnauskienė, o kitos ne- savo gyvenimo svarbiausių va-

Šv. K. A. Rėmėjų įJentro me pamenu pavardės. i landų stiprinasi šv. Sakramen

tinė vakarienė jau visai čia Susirinkimas apgailestavo,' tais- Te gražus jų pavyzdis 

pat — paskutini sekmadienį kad neatsilankė didelė darbuo- kuodaugiausiai randa pasekė- 

šio mėnesio kaip kas met. į tojo p B Naugžeinienė. Pra- 3lJ *r telaimina jiems Viešpats.

Kadangi ši biangi įstaiga - aeg|a> ka(Į serganti. Rėmėjos' 

vienuolynas — dedikuotas jįnkį jftį greitai pasveikti.

Šventam Kazimierui ir jo; įj- Vįg^ nuoširdžių dtfrbuo- 

šventė būna kovo mėn. 4 d., visoms rėmėjoms lai Die

tai Rėmėjų draugija tuo lai- vag saVo nihl6ngniis 5imteriO- 

ku pasižymi ypatinga darbuo- pui at]ygina

linaitis, agr. Valatka, dr. K. i 

Pakštas, dr. D. Juška ir kiti. I 

1930 m. “Sargyba” kaštuo

ja metams tik G litai, pusei' 

metų 3 litai.

Metimai skaitytojai gauna 

priedų “Laimės kalendorių” 

ir loterijos bilietų.

Adresas: Kaunas, Liaudies 

Namai “Sargybos” adminis

tracija.

PRANEŠIMAS VISIEMS
GAVOME ŠVIEŽIŲ 

SALDAINIŲ.

DR. R. C. (MJPLER
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue tr 24-tas Street 

Telef. Canal 1718-0141

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Paaedėllak 
Ir Ketvertais vakare

Ofiso Tel. Virginia 003(
Rezidencijos: Vaa Surcn E 888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 iki 4 ir 6 Iki 8 v. v. 
Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 

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

Telefonas Boulevard 1981

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandoa: • iki 11. 1 iki • 

diena. Ir Iki 9:19 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso Tel. Vletory 3887

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2874

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

Antras ofisas Ir Rezidencija
Netoli 48th Street chioso. m. • 6504 g. ARTESIAN A VE.

DR. J. J. KONARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS'

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Westsm Avenae 

Tel. Prospect 1928
Rezidencija 88 S 9 So. Leavitt St. 

Jei. Canal 8888
Valandoe: 8-4 po pietų Ir 7-9 v. ▼. 

Nedellaj pagal susitarimų

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

Tel. Canal 6784 RepubUc 8488

Skaitykite ir platinkite mėne

sinį mokslo, blaivybės ir 

sveikatos laikraštį

“S A R 6 YS A”
“Sargyba” skaitydamas ra

si šiuos skyrius: 1) Mokslo 

populiarizacijos ir visuomenės 

klausimų, 2) blaivybės, 3) u- 

X Vladas Neffas, apsigyve-'kio, 4) sveikatos, 5) gydyto

te — vajum, kuriame kiek- i 
vienas skyrius stengiasi paro-! 

dyti didelį aktyvumų. Įsigyve- į 

nęs (paprotys rėmėjose — va

goju pradėti Centro vakariene, j 
\buri įvyksta kita sekmadienį,'^ Weštsidėje pirm Aušros'jo patarimų, 6) advokato pa

Laima.

WĖST SIDE ŽINIOS.

vasario 23 d!., Šv. K. Vienuo 

lyno auditorium.

Laukiamoji vakarienė iš ei

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OB6TETRIKAS 

Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredornls tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija

Ir X RAY
2130 AVEST 22nd STREET

CHICAGO

Ofise Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

NAMAI
1 4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: prieš pietus pagal sutarti 
Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v.

Ofiso Tel Vletory <898 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTU
Tik ką iš Lietuvos gavome 

“Rūtos” saldainių įvairių rū
šių. Gavome avietinių, braški
ni^, žemuoginių,, ananasinių,. 
vaisinių, dūdelių ir aukso va
rpelių. Visos labai gražios pa
žiūrėti ir gardžios valgyti. Ti
nka dovanoms. Todėl norėda
mi tinkamą dovaną suteikti 
krikštynose, vestuvėse, baliuo
se, ir prie visokių kitokių at
sitikimų ir progų pirkitės lie
tuviškų: saldanių.

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
▼alkų Ir visų chroniškų ilgų

Ofisas 8108 So. Halstel 8t Chlcago 
arti lįst Street

VALANDOS: 1—3 po piet.
7-8 .vak. Nedėliomis ir Sventddiėniais
11-13.

Tel. Lafayette 5793Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

' DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirnrgas 

G558 SO. HALSTED STREET 

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

Vartų parapijos atsiradimo, tarimų, 7) apžvalga (politikos 

apsakinėja, kad šios parapijos; visuomenės kultūros ir ekono- 

įsikurimo laikas ir vieta pri- mijos gyvenimo), 8) priešai-

t, Ui-, 'M* 'judėjimas (Lietuvoje! ! ‘ Draugo’’ ofl.
eilė davė pasitikėjimo ir pa- kų .veikliųjį biznierių, kaip : ir užsienyje), 9) Knygų pa. jsą, 2334 So. Oakley avė., Chi 
rodė štai ką: jei kur mauda-1 antaį. Rrožio A., RadomSkio saulis ir 10) Įvairenybės.

gumas, vaišingumas, progra-įA> Kayarskio, Jaūkščio J., Į “Sargyboje” rašo: vysk. 

mai. visus vilioja, kur lietu- Meldažio M. ir kitų. Juos rė- M. Reinys, prof. P. Kuraitis, 

viškumas, patrijotiskumas ii lietuviai dirbtuvių darbi- Vydūnas, kan. J. Tumas, prof 

tvarka pavyzdinga, tai "V ie- -ninka-i.. kuriems buvo sunku Kemėšis, dr. M. Pečkauskai- 

nuolyne pas fev. Kazimiero Se- v-aikž<*.iOti į šv. Jurgio bažny- - 1 .■■•■■'■r-.u.-L ■1 =

lės jau vienuolikta. Visa jų klausė dUU’ri
giausiai nuo

cago, m.

Phone Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartj

' DR. A. J, JAVOIŠ
Vai: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
Office: 4459 S. California Avė.

Nedėlioję pagal sutarti.

seris. Prie šios metinės Cent

ro vakarienės geri), seselės 

ruošiasi jau senai. Programas ' į)UVO 
bus įdomi, patrijotinė. Bilie- 

, tas tiktai $1.00. Beabėjo visi 

*joj dalyvausime.

čia, Bridgeporte, nes gatveka

rių susisiekimo tuomet da ne-
ADVOKATAI

A A. DUS

DR. W. YOVAISH
PHYSICIAN And SUIlGEON 

Valandos: 11-12 ir ‘2-4; vakare 7-8. 
šventadieniais Ir nedėlioj pagal 

sutartį
Office R. 1009 Talcott Bldg.

Office Pilone Forest 8976
Res. So. Main R. R. 7

Res. Phone Forest 8949 
ROCKFORD, ILL.

OPTEMITRISTAI

Tel. Vletory "8279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofiso Ir Rez. Tel. Boulevard 6918

<404 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 Iki t po 

pietų ir 8 iki 8 vai. vakare 
Rea 8291 S. WALLACE STREET

Tel. Hemlock 8181

Tyla.

Ig RĖMĖJŲ DARBUOTĖS.

X 1906 m. Aušros Vartų pa!

rapijonų knygoje? ant 'raidės K u

v J . v ... 11 So. La SaUe St.. "Room 1701
Į A yra užrašyti šie parapijo-į rei. Randolph 0331-0332 vai. 9-8

nai: Akavičia S. $1.00, Ar- *241 EO halsted street 
Tel. Vletory 0682 

7-9 vai. vak. apart Panedėlio Ir 
_ ; . Pėtnyčlos

»«——■ III I. ■■■■■ i

DR.

Bridgeport. — Vasario 7 d. 

6v. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų 2 skyriaus įvyko su

sirinkimas Šv. Jurgio moky-

malevičia K. — $4.00 ir $5.00 

monstrancijai, Astrauskis J. 

-- $4.00, Aukštakalnis S. — 

$11.00, Anuškevičia V. — $6.- 

00, Anuškevičia J. — $2.00, 

Aukštakalnis J. — $10.00, An-1 

driejauskas J. — $1.00, Ado-
klos kambary.

Malonu pabrėžti, kad šis su- maitis J- ~ $l 00> Adomaitis 

J. — $5.00, Ardavičius R. — 

•$14.00, Ardavičia V. — $2.00, 

Adomavičia B. — $5.00, Au- 

gustanavičia J. — $2.00, Au-

sirinkimas buvo vienas iš 

skaitlingiausių. Prisirinko na

rių pilnas kambarys, net vie

tų pritruko.

JflHN fl. flDRŪEN
(John Bagdziunaa Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Teltphdnc Randolph 6727

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

Na;ne; . 8 iki 9 ryte Tek Jtepub. 9600

GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR 
AKUŠERIS

4740 Dorcliester Avenue

Tel. Drezel 6323 
Vai,: 8 iki 10 ryto 

6-8 vak vakare

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

Nedėlioj 10-12

DR. V. S. NARYAMCKAS
GYDYTOJAS ir ‘CHIRURGAS 

8488 Wsst 89 StraM
Vai.: 9—18 ryte, 1—4 p. p. 4—9 

v, v. Nedėlioj susitarus;

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 8222 
' Rezidencija: 6640 So. Maplevrood 

Avenue Tel. RepubUc 7888
, Valandos 1 — 3&7 — 8 v. V. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DENTISTAI

Matyk, kad 2 skyriuje yieį. gustanavičia A. - $1.00, At- 

patauja susiklausymas, tam-Ira^uviMa S. $4.00, Aleliu- 

pri vienybė, malonesnė atmos

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washington
19-12, 9-4. 7-9 12-2, 4-4. Blvd.
TzL Cicero <82 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOVVIAT
i

Gydytojas Ir Chirurgą* 
REZIDENCIJA
4729 W. 12 PI. Nedėliomis
Tel. Cicero 2886 Susitarus

IR. VAITUSH, 0. P. D. Office Boulevard 7043

DR. G. Z. VEZEUS
LIETUVIS DENTISTAS

4846 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tei, Canal 0257 Res. Prospect 6459

DR. f. Z. ZALSTORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 

Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 
6 iki 8:30 vakare

1

1'

fera.

Perskaičius nutarimus, sekė 

pranešimai: O. Sekleckienė

pranešė iš Centro susirinki

mo, kad daugiausia buvo 

r* kalbėta kas link mėtinės va

karienės, kurį įvyks vasario 

23 d., šv. Kaz. Vienuolyno 

auditorijoj. Kalbėta kaslink 

vajaus, kuris įvyks kovo 30 

d. Išrinktoji komisija darbuo

jasi, kad vajus visais žvilgs

niais nusisektų.

Išrinktos tai dienai aukų rin

kėjos, kurios apsiėmė pasto

vėti prie bažnyčios ir toliau 

pavaikščioti: M. Butkienė,

P. Giedvilienė, O. Sekleckie- 

nė, P. Jančansknitė, M. Ta-

lakonskienė ir M. 

kienė.

Toliau kalbėta

Malinans-

fiv.l

nas A. — $6.00, Antanaitis J.

— $6.00, Arbačiauskis S. — 

$3.00, AlinSkas J. — $2.00, A- 

domaitis A. — $5.00, Alenskis 

P. — $3.00, Ambrazevičia P.

— $6.00, Antanaitis J. — 

$3.00, Andriulis V. — $1.00, 

Arėimas M'. — $2.00, Astraus

kis B. — $3.00, Alinskas P.

— $2.00, Adomavičia K. — 

$1.00, Alilionis M. — $3.00, 

Abromavičia P. — $3.00, Ale- 

liunas P. — $2.00, Andriejaus- 

kis A. — $5.00, Abromaitis 

A. — $1.00, Astrauskis P. — 
$1.00, Arlickis J. — $3.00, An- 

drušonis A. — $1.00, Ačas S.

— $1.00, Antonaitis J. — $1.- 

00, Andriejanskis K. — $4.00, 

Adomaitis K. — $6.00, Alijo- 

šaitiš K. — $2.00, Augustina- 

Vičia A. — $1.00, Armalis S.

— $3.00, Ančiukaitis J. —

LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Lsavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8.00 va
kare. Seredtmis ir Pėtnyčio
mis nuo 9 iki 6.

JOSEPH J. GRKH
(Juozas J. Grisius)

ADVOKATAS
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)

Tslef. Boulevard 2800
RESIDENCIJA: 

<515 So. Rockwell Street 
Telef. Republic 9723

4 a

apie ov.; Anuškevičia J. — š 1.00, 

Kazimien* dien,. Nntarta ««- AlekMiutravičia A. - 

prašyti Sv. MiHoa ir “in cor-| x NlAalto PrM.fųinH, raer

J. P. KAITIMUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampas Michigan Ava. 

T«l. Pullihan 1950 Ir 8277

tklesto Ofise Pagal Sutartj:
127 M. Dearborn Street

Rooms 928 Ir 918
... „ Tai. .Franklin 8177

poro” eiti išpažinties.
ginų draugija 12 d. vasario Telsphone Central 8918

Po to sekė dalinimus, laimė- parapijos svetainėje susiruošė

jimo knygučių. P. Leoriora 

ŠiugdžpuTiė atnešus padovano

jo dvi rtcpaplūstai graži dova-

“širdžių” vakarėlį. Tai gry-j 

nai amerikoniško papročio 

Sekimas, kas panašaus lietuvių

ni laimėjimui, kas rėmėjoms.ir slavų tautose daroma Joni- 

pridatė daug ūpo imti knygų inių vakare. Musų merginos 

tės, nes daug jų ir dalinta. (veiklios bet joms čia trūksta

ADVOKATAS

184 North LaSalle 8treat 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 9:84 Iki I vai. vak. 
jooal Offlo*; 1909 So. Union Avo. 

Tsl. Roosevelt 1719 
VaL ano 4 IU • vai. vok.

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

Tel. Kenv oOd 5107 

Vai.: nno 9 iki 11 vai. ryte; 

nuo 6 iki 8 vai.. vak. apart 

šventadienio ir ketvirtadienio

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IU CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — vlrSuJ Belskio-RakSCIo aptlo- 
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
PrOBpeCt 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6841 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėtomis tik pagal su
tari].

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų jtemplmą kuris 
•sti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu
mo, skaudamo aktų karštj. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractua. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal <221

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt Bt.)

Valandos* Nuo 9 Iki 13 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare

Seredoj pagal sutartj

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Mihvaukee Avenue
Utarninke, Ketverge, Subatoj 
Nuo 10 ryto iki 8:90 vakare

Cicero j 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj, Pėtnyčioj 
Nuo 10 ryto iki 8 vakare

IMK T. A. D.

25 MEiy PATYRIMO
Pritaikyme akintų dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Boulevard 7B#9

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą, po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPEdJALISTAS

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

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 Iki 12 

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevard 1491

DR. V. A. ŠIMKUS
Į Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris
3343 SO. HALSTED STREET

Valandos: Nuo 2 — 4 p. P>
7—9 vakare

I. HERZMAN
, IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas par 99 
Metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akuAerli.

Gydo staigias Ir cbroniSkaa U- 
tasvyrų, moterų Ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray tr kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

, 1025 WEST 18 STREET

Nuo reumatizmo ir šalčio
Kas yra tas T. A. D. t 
T. A. D. yra 1 mosuojantis,

valantis ir taisantis vidurius 

vaistas, T. A. D. tukstaneiai 

žmonių vartoja, o milionai 

dar nežino.

Jeigu arti nėra galima gau

ti, tai kreipkitės po num.

5221 So. Halsted Street 
Chicago, UL

Tel. Boulevard M81

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., k^mp. 18 St. 2 aukitas 
Pestebėklt mano llkabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 va 
karo. Seredomis nuo 9:30 iki 12 ▼. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų
* valandų. Room 2

Phoiit Canal 0823 '

Rea Hemlock 7891 VALANDOS: Nuo 19 — 11 t*99« t>
ni 4 O VA7I AIIOVIO nuo 8 lkl 7:,e TRl vakare.Un. Al ll KAILAUdMO o««> canal 8119 Rea So. nare

9381, arba Randolph 1899.

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
▼SI.: Nno 9 ryto Iki I vakare

Tel. Armltage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOSAlTIS)

Dantistas
1608 Mihvaukee Avė.

Kampas North Avė. 
Northwest Towcr Bldg. Room 209 
Vai.: 9^12 ryto; 1—8:80 vai. vak-

DR. MAURICE KAM
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVtt 

Tel. Yards 0994 

RSZldenotjM Tel. Plaaa 8299

VALANDOS:
Nuo 14 Iki 18 diena.
Nuo S Iki 8 po pietų.
Nuo 7 lkl 9 vakare.
Nedėl. ano 14 lkl 18 diena.
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CHICAGOJE 
ŽINIĮJ-ŽINELĖS

VIEŠAS PAREIŠKIMAS dar negeriau girtų mušti iki 
sužalojimo.

Tel. Roosevelt 
Arba 2 51S

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laidotu

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

2515

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

X O. Burba, Cloak Shop, 
moteriškų, rūbų krautuvės sav,. 
gavo naujausios mados pava
sarinių moteriškų drabužių. j 
Kainos labai prieinamos. Mo- į

kad gal bus ten iki žiemos pa
baigos.

Kaimynas.

PASKUTINĖ PROGA PA
MATYTI LIETUVĄ.

K K. Kunigų Vienybės 
Chio. Ap. vėl skelbia viešų 

, pareiškimų, kad katalikai me
nininkai, bažnytinių chorų na
riai, chorų vedėjai negali da
lyvauti bedievių arba Katali
kų bažnyčios priešų rengia-

pačiu kartu būti Katalikų, Baž 
nyčios narys.

Jei parapijos choro narys, 
ar choro vedėjas, arba kokis 
kitas katalikas menininkas, 
dalyvauja bedievių rengiamo 
se programose kur yra plati-

SUMALĖ VAIKĄ

West Side. — šios kolonijos ma idėjos ir daroma jų pa- 
tervs ir merginos, pnsinaudo- iiotllvia„us atsiranda paskuti- sįlaikymui parama. Tai yra

mose programose, knr platina-, narna jų idėjos ir daroma jie
ms koki parama, tokie katali-

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis nž kitų patar
navimas.

kite proga. Krautuvė randasi 
3214 S. Halsted St.

ne
už

proga pamatyti Lietuvų Katalikų bažnyčios įstatai ir
kai vaidina Judo rolę. Jei 
kas nori vaidinti tokių rolę,

K ainio bernelis praneša, 
knd Kretingos apskr. Platelių 
valsč. Dovainių kaime sausio 
14 d. pil. Gadeikio vėjiniame 
malūne sumalė to paties kai
mo pil. Valančausko 9 metų 
vaikų. Vis tai neatsargumas. 
Tėvai, saugokite vaikus!

dedasi Paryžiuje;
United Artists teatre ro

doma “Show of Shows.” Da
lyvauja visa eilė garsių artis
tų.

Orieiitnl teatre rodoma 
“The Socked Door,” roman
tiška, drama.

J. F. EUDEIKIS KUMP,
PAGRABŲ VEDftJAJ 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. Yards 1741 H 1742

4447
SKYRIUS

So. Falrfield Avenue
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero T794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

visai mažų' mokestį. Ta drausmė. “Qui quoquo modo 
proga pamatyti Lietuvų juda- haeresis Įjropagationem spon-
muose paveiksluose bus pir- to et gCįe„u»r iUVat aut unijai ir be jų gyvuos. |
madieny vasario 17 d. Auš- coinniunicat... suspectus de ha j Negalite teisintis tuomi, kad

------------ 'ios Vartų par. salėj. Paveiks- eresį ėst.” (Canon 2316). bedieviai apmoka; už užmo-
Marquette Park. P-nai }us rodys ir apie juos aiškins “Kas kokiu nors būdu sauva-kestį dalyvaujate jų progra-

Vladislovas ir Ona Zaulevi- p„nag C. G. Lukšis, nuo senai Hai. ir žinodamas padeda arba mose. Ir paleistuvė taip pat
čiai, nuo senai žinomi biznie- pagarsėjęs lietuviškų filmu dalyvauja erezijos (bedievy-
riai, gyvenantys 2535 W. 63 gamintojas ir paveiksiu rody- bės) platinime,., yra laikomas
Bt, žieminių vakacijų praleis- tojas. . eretikų” (Kanonas 2316).
ti išvažiavo į Florid,. Kvažia-, Km KaWikl} Baž_
vo automobiliumi. Kartu 1Svy- nyJios |auž„ jog į.

aunu Vladas ir Jonas. paveiksluoso n6. statas, — yra Katalikų Baž-
ra matę, priyalo atsilankyti nyčios priežas ir negali tuo

VAKACIJAS LEIDŽIA 
FLORIDOJ.

tegul atsiskiria nuo katalikų, 
išeina iš chorų. Parapijų cbo-

J. F. BADŽIUS

ko du
Likusieji namiškiai jau gavo 
laiškų iš Floridos. Kelionė bu-. 
vo smagi ir laiminga. Apsis
tojo Miami mieste. Esu labai i ar 
smagu gyventi, kasdien einu J 
maudytis, saulės tapų nudegti, ’ 
dažnai einu žuvauti ir pagau-

galėtų teisintis, kad jai užmo 
ka ir nieko nėra bloga. Ne, ne
galite tarnauti tuo pačiu kartu 
Dievui ir velniui. '
Kun. Vien. Chic. Ap. Valdyba: 

Kuu. Jurgis Paškauskas, 
Kun. Anicetus Linkus.

ŠIŲ METŲ DAINŲ 
ŠVENTĖ

Sausio 19 d. Kaime įvyko 
Muzikos ir Dainos Centro 
Darugijos posėdis, kuriame 
buvo sprendžiama keletas 
svarbiu klausimų. Tarp ko ki
ta nutarta dainų šventę su
ruošti žemės ūkio ir pramo
nės parodos metu.

minėtoje dienoje 
par. salę.

Aušros

Be visų matomų gerybių 
tame vakare bus galima gau-

TIB&A APIE BUVUSIĄ 
VIENUOLĘ. LIETUVOJE

MGIAC8IA8 LIET. GRABORIUS. 
CHlCAfiMJIE

Laidotuvėse pa 
tarnauju geriausia į
lr pigiau negu kiti 
todel, kad priklau
sau prie arabų B- 
dlrbystėa.

OF5SAS
• 48 West 18 Bt. 
Tel. Canal 8174 IKI RIUS: 8228
Bo. Halsted Street 
Tel. Victory 4888

Phonv Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnavimą* 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes naturi- 
me Išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ke 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutel
ktam manda
gų, draugišką 
patarnavimą.
Pataumavlmaa 

visose Chlca 
gos dalyse lr 
priemiesčuoee 
Grabai pigiai
net už $26. 

OFISAS
8338 South 

Halsted St
Victory 40SS 

II

Bt.4494 Bo. Rodnrell 
▼lrglnla 1288

TJelefonaa Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUOAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel, Roosevelt 7532

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
IIAIjSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyae. Modemiš
ka koplyčia veltai.
3103 S. Halated 
dt Chicago, IU.

Tel. Victory 1118 f

Pasauliniuose laikraščiuose
daug žuvies. Taip patink,, * valgomų- gerybių būtent kitados tavo daug rąžytą a- 

i saldainių iš Lietuvos. Tad su- pįe vienuolę* Filomenų — 
eikite visi ir turėsite dvigubų Miss Jeanne Lemesneger. Pra 
good tirne.

Ten busiąs.
I. J. ZOLP

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
VEDĖJAS

1660 West 46tb Street

Kampas 48tn lr Paulina Sta. 
Tfcl. Blvd. 6202

Nuliudlrao valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatll- 
kal, mandagiai, garai lr pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal 3181

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue 

Tel. Boulevard 9277

M

A. A.
MARIJONA

KAMINSKENĖ
METINES SUKAKTUVES
Mirė vasario .19. 1929. To

gedulingų ftv. mišių Nekalto 
Prasidėjimo Panelės ftv. bažny
čioj palaidota ftv. Kazį mero 
kapinėse vasario 24 d.

Be laiko, vos sulaukusi 38 
metų amžiaus, pvrslakirdama 
su tluo pasauliu, dideliai nullu- 
Aufdus paliko vyrą Joną. sunūs 
A raistą ir Malviną, seserį Oą- 
r>, Ind. lr du biollu lr tėro- 
Hua Baltimorėj, Md.

Liūdnoms sukaktuvėms paml 
nėti užpraftėme trejas ftv. Mlftlas 
už. a. a. Marijonos stela. An
tradieny, vas. 18 d. 7 vai. ryto 
ftv. Mlftlos įvyks ftv. Antano pa
rap bažnyčioj, o trečiadieny, 
vasario 19 d. 8 Ir 7 v. ryte ftv. 
Mlftlos {vyks Gimimo Panelės 
Av. por. bažnyčioj Mnrųuette 
Parke.

Gimines, pažįstamus lr kai
mynus ftirdingal kviečiame atsi
lankyti į sakytas pamaldas Ir 
pasimelsti už a. a. M art lonos 
sielą

kJull.KlUHl

BALTAKĖS VAISIAI

BALABAN & KATZ 
TEATRAI

Chicagos Teatre prasidėjo 
rodymas “Street of Chaime.” 
Dalyvauja Willliam Povvell. 
Vaizdas yra iš New Yorko 

' gyvenimo.
Roosevelt Teatre tebeina

----------- visų mėgiamas veikalas
Kaimo bernelis praneša, kad “Show Boat.”

Kretingos apskr. Platelių vai. McVickers teatre rodoma

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Pėtn. ir Sub. Vasario 14, 15 
“BEHIND THE MAKE-UP”
Dalyvauja Fay Wray, Wm. 

Powell, llal Kkellv. Įdomi ro
mantiška drama.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 
Durys atsidaro 1:30’ vai. po p.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

< < DRAUGU” NAUDAI.
----------- ■ ’ likęs jokių turtų. Tada jinai

Town of Lake. — Dr-ja Ne- paliuosuota iŠ „vienuolyno ir 
kalto Prasidėjimo Panelės Šv. vienuolės įžadų ‘ ir jai leista 
mot. ir merg. metinį susirin- vykti į Los Angeles, kad 
kinių laikė ftv. Kryžiaus mo- tenai nors dalį turtų atgauti, 
kyklos kambary. Valdyba liko Jinai išvykus ir savo tikslų 
visa ta pati. Pirm. dėl riesvei- ątsiekus — iųįmėjus kelis mi- 
katos norėjo atsisakyti, bet Honus dolerių,. Pų to ir vėl 
narės nesutiko ir prašė pirmi- gryžng į sakomų vienuolynų, 
ninkauti ligi gyvos galvos. J 15 tos žinios.gauta įspūdžio, 
Tik paliko paliuosuota iš vai- kad jai leista išsižadėti apri- 
dybos p. Juškienė, ir jos dūk- buotam laikui savo apžadų 

į ir vienuolinio, gyvenimo, kad

nešta, kad sąkoma vienuolė Notėnų k. pil. želvys, gero- “The Love Parade.” Viakas 
buvus vienuolyne St. Louis, kai įsitraukęs baltakės, gry- .-asm— . '' t'iro

Mo. Los Angelese miręs jos- žo iš Barstyčių jomarko na-
turtingas tėvas ir jai nepa- mo. Pakeliui rudo tuščių be MILDA

TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

J. S. RAMANCIONIS
Būvąs vedėju Bridgeport Palntlng 

* Hardirare Oo., dabar perėmė vlaų 
bi*nį i savo ranku Ir duos visose No 
blonlo lakose pirmas klesos patar- 
oariųtų.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER
Pointeri 4fc Dscorators 

J. fl. Ramanclonls, savininku 
8147 So. Halsted Street

TeL Victory 7281 /

žmogaus vežimų. Nieko nelauk 
damas tuoju jis Įsirito į tų 
vežimų ir užmigo. Arklys pa
lengvėl pradėjo eiti. Paamtę 
savininkai pradėjo vežimų vy Ned. ir Pan. Vasario 16, 17 
tis. Priviję rado gulintį žmo- į “SAILORS HOLIDAY’’ Į 
gų ir, nutarė jį apkulti. Vie- Dalyvauja Alau Hale ir Šal
nas drožė basliu Želviui į gal jy Eilėrs. Taip-gi komedija 
vų, tuoj akis iškrito. Paskui '“Grass Skirts 
parsivežė jį į savo namus ir

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

dar ten gerokai jam uždavė.1 
Jausdami atsakomybę, priver 
tė Želvį pasirašyti, kad jis 
nekels jokios bylos už sumu-‘

tė.
Nutarta paremti savo gera- vienuolynui laimėti milionus. 

dėj.ų “Draugų”: pirmiausia, Tų dalykų ištyrė Šalįes Ka
pas imtJp t i užprašant šv. Mi-' tulikų Gerovės Konferencijos Barstyčių 
šias, o paskui surengti vaka- korespoikfentas. Ir pasirodo kad Želvį suimtų, nes, girdi, 
įelį “Draugo” naudai. Vaka- štai kokia tiesa apie tų vie- jis norėjęs jų arklį pavogti, 
rėlls įvyks balandžio 27 d., nuolę: Bet šauliai suprato, kad čia
1930 m. ,Į komisijų išrinktai . J . ne tiek Želvys kaltas, kiekp. Krekščiroiicnė, Mčteiieil: b«v^Gero- ronSai|(oa Daįsr žeIvys <
nė, I^inrinavičienė, Prtraus- . ie”’<!ns vleĄu0 yne, e Ji gryžo iš šiauliu ligoninės su 
kienė ir pirm. J. S. ,na,.nebuvo, .pnemnsr amžu,,- ° ]au_

Šimų. Tada mušeikos pašaukė, 
šaulius ir prašė,

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

.............. .
Del geriausios rųMes 

tr patarnavimo, NįĮįįrti
GRBEN VALtdBY 

PRODUOT8 
UlaeUe dvleilų klaaftl 

■ olą. sviesto ir-sartų
Wbl J. Kareiva

„Savtalnkos ..

4644 So. Paulina St
Tel. Boulevard 1119__JU_u_į__u_—___j_j_ į_į.L -ut 4

M. ZIZAS
Komų Statymo Koatraktorlus 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kalno.

7217 S. CALIFORNIA AVE.
Telefonas Hemlock 6528 

.ggg-lMg S=■" TP4 ' ■ - » •
Phone Virginin 2064 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4686 So. Rodnrell Street

MRT6EČIAI-PASKUL0S

nai nebuvo priėmusi amžinų 
įžadų, tik laikinus ir tai 

Komisija Mišias šv. užprašė paskirtam laįkui. Kada tas 
ir svetainę paėmė. Viskas į- laikas baigės, jinai galėjo pa
vyks kaip minėjau bai. 27 d. pįlikti ir toliaus vienuole arba 
Tame susirinkime dr-jon įsira- išeiti iš vienuolyno. Jinai iš- 
šė p. Daujotienė, daktaro Dau sprendė išeiti ir išėjusi nebe-

veina akimi, o 
kia bausmė.
/ Negerai girtuokliauti, bet

PARDUODU ARBA 
MAINAU

.. .... Hotelį ir penkius katidžiusjoto motina, kur, ,r-g, aps,- gryžo. Vienuolyne apie nie- ant dide|io p|oto 
ome darboot.s sakytam vaka- ko nežinoma. Taip pat naS- Miehigani didcK minUi.

noms, ar laimėjusi kiek palik
to tėvo turto. Kad jinai butų 
įstojusi kur kitur į vienuo
lynų, taip pat neturima ži
nių.

VargrL

PRANEŠIMAI.

tų gėrimu dirbtuvė ir visokių 
farmų ant mainymo.

JOHN Y0WAISH 
1134 Quarry Ave.

Grand Rapids, Mieh.

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreikoms
Uilslkau visokią 

auksinių lr sido- 
»rlnlų daiktų, va
liausios mados ra
lio, pianų rolių, 
rekordų lr t t 
ralsau laikrodžius 
Ir mustkos instru
mentus.

2650 West 63rd St CMcago.
Telefonas HEMLOCK

2-RI MORGICIAI 
J-TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vienų dienų 

ritame real estate kontraktas 
Utematknil tnvestment

Corporation . 
Kapitalas 1501.008 18

1184 SO. KEDZIE AVENUE 
TsL Lafayette 8738-1711

Marąuette Park. — Mote
rų Sųjungos 67 kp. laikys sa-

Pasauliniai 
nni paduoda

laikraščiai dnž- 
tokių žinių, ku FORNIČIU BARGENAS.

to susirinkimų pirmadieny, rie neatatinka tiesai. Kai-ku- 
vasario 17 d. 8 vai. vak. pa- rųšies žinios praeina
rapijos salėj, 68 & So. Waeh- nepentebiamai ir plačioji visuo sim už $475; gražiai išrodnn 
tenaw ave. Visos narės prašo- menė neįdomauja. Bet apie D s 4 kamb. rakandai 2 mene-

Verti $2,500; viskų parduo

mos atsilankyti.
Valdyba.

sakomų vienuolę daug įdoma- siu tevartoti; 3 šmotų senoviš- 
vo ypač nekntalikai. Tad ka- i kas rayon parioriaus setas 8 
taliku laikraSčiai tai visa pa- ♦ubų eloktrikinis radio, du

DAR VIENAS ŽURNALAS taiso. 
VAIKAMS

! Paraiduoda labai pigiai pe- 
šviet.imo karnė. Biznis išdirbtas lietu-

9\12 VVilton kaurai, 8 šmotų 
riešutinis valgomojo kair.b. 
setas, 8 šmotų riešutinis mie
gam. kamb. setas, 5 šmotų pu-Lietuvos vaikų

draugija “Vaikų Namelis” y-]vių apgyventoj vietoj Prie sričių setas, už. tų viskų $475 
ra nutarusi leisti naujų žur-' pekarnės yra pagyvenimui 5 Pristatysime. Parduosim ir 
nalų vaikams “Vaikų Žodis,” kambariai. Gali pirkti ir ra- skyrium. 8228 Maryland Ave. 
didelio formato, iliustruotas, kandus. Pardavimo priežaBtį 1-mas apart. 1 blokas į rytus 
Pirmasis jo numeris pasirodė patirsite vietoje. Ataišaukitc: nuo Cottage Giove ave. Tel. 
jau šiomis dienomis. “R.”į 54W Wood Street ‘ Slevmrt IP<5.

SKOLINAM
PINIGUS

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

J. NAMON & CO.
2418 W. Marąuette Road
Arti Western Ave. 

Telefonas Grovehill 1038

Phone Lafayette 2518
STEVE MA3UCUNAS

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

CHIC2438 W. 47 STREET AGO, ILLINOIS

JOHN PAKJEL & CO.
(PAKMA1S)

General iai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom 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. Tąipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namuR, lotus, farmos ir biznius. Renduojam fla- 
tus. In&urinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais atRilankykit į ofisų: 
2621 W. 71M 8t, HemĮoflkG>67 Res Grovehill 1680 J

Zf


