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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ŪK1N. S-GOS APSKRIČIŲ BLAIVYBĖS KNYGŲ ‘ S,
ATSTOVŲ PASITARIMAS --------------

__________________ 1 Blaivybės d-ja per 1929 m.

Sausio 24 d. po dviejų me- >*avo priešalkoholinių leidinių
’tų pertraukos Leono XII I Fo- Pardavė 32,931 egz. Iš to skai-

i_K ______„_i :i_: ... čiaus 1930 m. “Laimės kale-,

ndoriui” tenka 16,791, “Tri-
, ndo salėje nuo 17 vai. iki vė
lybos nakties posėdžiavo Ūki
ninkų S-gos apskričių atsto
vai. Dalyvavo 16 ajiskricių at
stovų ir 6 centro Valdybos 
nariai. Pirmininkavo p. Ą.

ms pamokslams apie girtybę”

— 5,256, “Naminiam girtavi

mui” — 728, “Mūsų pasakų” 

III knyg. — 1,217 ir įvairioms

. kitoms blaivybės knyg. — 9,-
Stulginskis, kuris, taip pat re- 939 per 1929 m Blaivybės 
tei avo tolimesnio S-gos veiki- x|_jOH išleisti penki leidiniai su 
mo perspektyvas. Visi atsto- G4?5Oo egz tiražu> () 1928 m

------------------------------- ----------------------------------------------------------------------vai padarė pranešimus iš vie- ____  jo nriešalk knvgelių su
J. Valstybes lanko Kinijos admirolas H. K. Tu. Jis su savo keliais tų. Daugelyje vietų skyriai tu- i165oo egz. tiražu.* Didžioji

jau parduota.

“R.”

Amerikos
santikiai taip pablogėjo, kad abiejų parlamento rūmų at- palydovais ir šios šalies karo laivyno ka ininkais atvaizduojamasJtaro laivų stoty, Phi- savo senas pozicijas ir ita- iejfjinįų dalis 

L ką. Išgriovimas ūkininkų eko- '

Francijos su sovietų valdžia tikano sužinoma, kad Italijos

gręsia nutraukimu. Tomis die- stovai artimiausioj ateity nu- iadelphijoj. 

nomis ministeriu kabinetą vyks j Vatikaną ir tenai bus 

spręs tą santikių klausimą, priimti Šventojo Tėvo audi- 

Parlamentas nusistatęs su encijon.

Maskva nutraukti santikius.

Pastaraisiais laikais Indo- *

VIS DAUGIAU CERKVIŲ 
UŽDAROMA

To atstovų apsilankymo tik-Į MASKVA, vas. 18. — Xe- 

.... _ . sias yra Šventąjį Tėvą pa- žiūrint keliamų užsieniuose

Kinijoj franeuzų kariuomenės gerG|į jr Į>ar<‘ikšti ištikimy- protestų, sovietų valdžia vi- 

dalis sukėlė maištus. Susekta, bės ‘

kad tai Maskvos darbas.

protestų,

soj Rusijoj uždarinėja cerk- 

įves ir žydų maldnamius. Vi- 

jsose Rusijos dalyse vedamas 

pragaištingas darbas, atkrei

ptas prieš visus tikėjimus, v- 

SHANGHAI, vas. 18. — Ki- pač prieš krikščionybę; 

P.Mnu» dikUtfir, ir Maskvos valdžia teisinas,
nū. laisvę visoj Ispffiijoj pra „v-tinį Mandžiūrijos geležin **^į™^*^

aidėjo naujas veikimas. Botai dide. Xtoja n^nH i-

kas žmonių nori grąžinti se- j. neRUtikimai , žmones įeisaiaują naiKinu ee(

ISPANIJOS MONARCHI
JAI PAVOJUS

MADRIDAS, vas. 17.

NORI ATMOKĖTI UŽ 
GELEŽINKELI

nąją tvarką. Prasideda kova 

prieš monarchiją. Ministerio 1 Galimas daiktas, tas suma- 

pirmininko gen. Berenguer nymas bus iškeltas taikos ko- 

svarbiausioji užduotis šiandie uferencijoje Maskvoje, 

vra gelbėti karaliaus sostą.

SKRIS į BRAZILIJĄ
KAIP ŽIOPLAI SOVIETŲ 
VALDŽIA » IŠSISUKINĖJA

-t---- H

CHICAGOJE REIKALAUJA APIE PRO
HIBICIJĄ DAVINIŲ

rkves.

SERGA MINISTERIS PIR
MININKAS TARDIEU

PARYŽIUS, vas. 18. — Su
sirgo Francijos ministeris pi- 

rmininkas Tardieu, gryžęs to-BERLYNAS, vas. 18.

__________________ Dr. Eekener planuoja savo mis dienomis iš Londono. Gy-

MASKVA vas. 18. Bol- orlaiviu “Graf Zeppelin” ge- dytojai parėdė jam atgulti lo-

ševikų valdžia skelbia, kad ^žės mėnesiu skristi į Bra- von.. Nežinia tad, ar jam bus

stačiatikių (pravoslavų) cerk- z^’.ią Per Am. J. \ alstybes 
vės Rusijoje vyresnieji (vys
kupai) atmetą vakarų Euro
pos bažnyčių kvietimą kovoti, 
sovietų valdžią dėl jos veda- 1 
mos kovos tikėjimams. Pažy
mi

DAUGIAU NETIKRŲ 
PINIGŲ

\VASHINGTON, vas. 18.

lemta gryžti į laivynų konfe

renciją Londone.

MILIONIERIŲ LIGONINĖ

NEW YORK, vas. 18. — A-

SUIMT
—

IMTAI JTA- 
MŲ

Išnaikinti- mieste piktada
rius kampanija vedama. Sui
mama šimtai įtariamų. Pas 
kuriuos atrandami ginklai ar
ba kurie tręri policijos rekor
dus, tie sulaikomi. Kiti paliuo- 
suojamt

Liudyti prfefi prohiblciją
Liūdyti prieš prohibiciją į 

AVashingtoną gal bus pakvie

sti iš Chicagos policijos vir

šaičiai, Cook apskrities pro

kuroras ir kiti įžymesnieji 

veikėjai.

Bus traukiami tiesom
Uždarytos People’s State 

bankos, Maywoode, depozito-

1VASHINGTON, vas. 18. 
— Prohibieijos vykinimo ko- 
misionierius Doran visiems 

prohibieijos administratoria
ms parėdė surinkti
pristatyti visus perdėm

ir

vvkinimą davinius-, ty. visus

noininių organizacijų labai ne- į 
palankiai provincijoj traktuo- j 

jamas ir šitokia priemonė ne-1 

randa pritarimo net kitų vei-1 

kėjų tarpe, kurie į dalykus ri

mčiau žiūri ir žino veikian

čius kooperacijai tvarkyti į- 

statymus. Viešas politinis vei-

jam iūnias vienur labiau, kitur 

aPie mažiau užgniaužtas. Veikli >- i

faktus. Sakoma, tai visa bū- «
niems teko pabuvoti tai ištrė

mime, tai gauti administraei- j

si,, patiekta žinomai preride- nilJ haodŲj del ,„s(. I

pyinftfeaubreudo.u1

ir negerbimo priežastis.

•1T1<> aiškiais politiniais nusistaty-

UŽSIDEGĖ MINISTERIJA
Vidaus reikalų ministerijos 

rūmuose buvo kilęs gaisras. 

Gaisras kilo iš pečiaus. Nuo 

pečiauR užsidegė siena, bet at

vykę gaisrininkai gaisrą greit

užgesino. “R.”

' ' d
VOKIEČIAI PRIEŠINGI 

VARŽYMAM^

BERLYNAS, vas. 17.
_ K—l» -»«» -■ .-.j — —- -■» .*- - -

'olrietijos Reichstage yra su

mals darbininkai. Vienybinin-, manymas suvaržyti svaigiųjų 

kų krašte nėra, jie neprigijo, gėrymų pardavimą nustatyto- 

Liaudininkai eina į tautinin- mis valandomis. Tas siekiama 

kus ir remia vadinamą volde- ekonomijos atžvilgiu. Gyven- 

marininkų flangą. Posėdis bu- tojai priešinasi sumanymui.

IŠTEISINTAS AGENTAS 
ŽMOGŽUDIS

DULUTH, Minu., vas. 17. vo labai gyvas. Įvairius klau- 

— Federaliam teisme baigės sinuis svarstant gyvai dalyva- 

byla prohibieijos agentui E. vo daugelis kalbėtojų. Aiškiai 

J. AVhite, kurs praeitą vasa- nustatyta tolimesnio veikimo

SUSPROGO MĖNULIO 
RAKIETA

nužudė automobiliu važia- linkmė ir būdai. Šiandien 10 i VIENNA, Austrija, vas. 18.rą

vusį G. H. Virkkula. Agentas vai. prasidėjo Ūkininkų S-gos — Dr. Lvon iš New Yorko su 

riai reikalauja, neatidėliojant Į jį įtarė svaigalų kontrabandi- atstovų suvažiavimas. “R.” l)r. Adler, jaunu išradėju, il- 

patraukti tieson kasininkę ir ninku. Prisiekė teisėjai žmog-' __________________________ gą laiką dirbdino rakietą skri-

prezidentą. Abu kaltinamu pi- £U(jj išteisino, 

nigų eikvojime.

Kovos išnaudojimus
“American Association of 

Engineers” paskelbė iškel-

POLICIJA PUOLĖ 
VIEšBŪTj

BEDARBIŲ TRIUKŠMAVI- sti į mėnulį. Italijos Alpose 

MAI KLAIPĖDOJE norėta išmėginti. Rakieta su

sprogo. Abu vos išsigelbėjo.

- Visuomenė įspėjama apsi- tidaryta nauja puošni milio-
kad tuo būdu stačiatikių saugoti skleidžiamų naujų nierių ligoninė pavadinta “Do; sianti kovą įvairioms amatų 

cerkvė esanti priešinga, kad klastingų 20 dolerinių bankno- ctors’ bospital”. Pastatymas1 ir korespoirdencinėms mokyk- 
kas pašalinis turėtų maišytis fių. Pirmiau buvo skleidžia-
į. sovietų reikalus. inios netikros 10 dolerinės.

PHILADELPHIA, Pa., va-

Sausio 20 d. prie direktori

jos namo susirinko apie 300 

—490 bedarbių, kurie pasiu

ntė 4 žmonių delegaciją pas

MOTERIS KANADOS 
SENATE

sario 18. — Be jokių _________
tų” policija puolė čia didelį Glorijos pirmininkų. Iš di

\varan-
0TTAWA, Ont., Kanada,

rektorijos jie reikalavo padi-jvas. 18. — Pirmu kartu Bri-
penkto miliono dolerių. i priviso galybės. Jos niekam į dinti bedarbių pašalpą nuo 18 tani jos imperijos istorijoj į-

1 Suėmė 13 vyrų ir 11 moterų. .. . * * . ‘ .. ‘ A • • -x
J An H oovnrio, knd moteris limitu se-

ir išrengimas atsiėjo pus-| lom«- Visoj šaly šių mokyklų, B amin Franklin

BOLŠEVISTINĖS RUSIJOS BELGŲ JĖZUITAI MISIO-, Yra Šv. Antano Kolegija sn

RUBLIAI

RYGA, vas. 17. — Iš Mas
kvos praneša, kad sovietų Ru
sijoj ekonominė padėtiš paža- 
ngiuojanti. Kokia ta jiažanga, 
galima suprasti iš to: čia sių-

NIERIAI KALKUTOJ

KALKUTA, Indija (F. T.) 
— 1859 metais septyni Belgų 
Jėzuitai apleido laivą Kalku
toj. Šiandie Belgų provinci
jos Jėzaus Draugija Kalkutos

loma daugybė bolševikų rub- plotuose turi apie 400 kunigų 
lių jx) 17 centų. Niekas neno- misionierių. Jie aptarnauja 
ri jų imti. Maskvoje sovietų 225,000 katalikų.
banka vieną rublį apkainuoja Kalkutos metropolijoj Jezu- 
50 centų. , itų misionierių priešaky yra

arkivyskupas Perier. Tai įžy
mus veikėjas. Įkurta visa ei
lė gailestingumo ir švietimo 
įstaigų. Jų didžiausia yra Ka
lkutos Universitetas, kurį la
nko 800 studentų, didžiumoje 
indėnų. Žinomas indėnų poe
tas Rabindranath Tagore yra 
lankęs šį. Universitetą atsiekti 
aukštesnio mokslo.

KOMUNISTAI PUOLA 
SOCIALISTUS

BERLYNAS, vas. 16. — A- 
pie pora šimtų komunistų su
sirinkę išdaužė socialistų lai
kraščio “Vonvaerta” būto 
langus. Kol atvyko policija, 
raudonieji išsiisklaidfc.

500 studentų, išimtinai katali
kams. Šv. Ksavero Kolegija 
su 600 studentų, didžiumoje 
anglų-indėnų.

Kalkutos katalikų kraštas 
pirmiau prigulėjo Kalkutos 
arkivyskupijai, bet šiandie at
skiria! valdomas, šis kraštas 
(teritorija) vadinasi Chota 
Nagpore ir skaitosi didžiau
sias katalikų misijos naujovi- 
nėj Indijoj triumfas. Krašto 
gyventojai didžiumoje pradi
niai. indėnai. Jėzuitai misioh. 
išgellM'ųo juos iš pinigų sko
lintojų vergijos ir subūrė j 
kooperativę pirkti ir parduoti 
draugiją. Be to, įkūrė koope
rativę banką ir blaivybės dratl 
giją. Išlaikoma, daug pradžiūs 
mokyklų ir Kolegija su 700 
studentų lanebi centre.

J e AL

tinkamos. Tik vienas 

vyrų išnaudojimas.

Pašovė sūnų
Girtas John \Yisniewski, 42 

m., revolveriu grąsino šeimy

nai. Jo sūnus Roy, 19 m., puo

lės atimti ginklą. Tėvas sūnų 

mirtinai pašovė ir pasislėpė.

jaunų " ; . ' ^'.7 ligi 40 lt. savaitei. Toliau jie j vyksta, kad moteris ineitų se-

Rado nemažai svaigalų. Kilo ® ... . • x j. . reikalavo grąžinti atimtąsias, natan. Btai Kanados senatam
nepaprastas triukšmas dėl ne- . , , , ' , • ,
. .. 300 darbininkams bedafbių paskirta Mrs. Norma V\ uson.

legalio puolimo. i M ,
______________________ . (korteles, nes prie kanalo1 dar- ---------------------------------------------*

,bų Kretingalėje darbo tegavę SA1NT ETIENNE, Franci- 

tik 50 darbininkų, nors buvo ja, vas. 17. — Lorette anglių 

sakoma, kad ten gali gauti kasykloje pirm keletos už- 

| (Jarbo 300 darbininkų. Tarp griauta 15 anglekasių. Vos va-

į susi rinkusių darbininkų keli kar jie išgelbėta.________________________

pradėjo triukšmauti. Policija

MEKSIKONAI IšGINK- 
LUOJAMI

MEXICO CITY, vas. 18. - 

Einant naujojo prezidento 

Rubio parėdymu, visoj Meksi

koj gyventojai turi paduoti
Gydytojų suvažiavimas
Palmer House turi suvažia

vimą gydytojai, chirurgai, me visokius ginklus, kokius su sa- 

dikaliai švietėjai ir vadai. vimi nešiojasi. Be valdžios

Vakar suvažiavimą ati- leidimo nei vienam nebus ga- 

dnrė vidujinių reikalų depar- Įima nešiotis ginklo. Ateity 

tamento sekretorius Dr. \Vil- tas uždraudimas palies ir Ko-

but. ngreso atstovus.

Chicagoj tarp daugelio areš-; 

tuojamų atrandama ir svetini-J 

šalių. Apie šiuos pastaruosius l 

kalbama, kad jie būsią paša-1 

Hbri iš AnTorįkttf.

PREZIDENTAS NAMIE

juos suėmė. R.

NUŽUDĖ IS MEILĖS

Sausio 20 d. Mitkūnų kai- 

Zapyškio vaisė, parėjęs 

namo pil. Pijus Poderys paė- i 

|inė šautuvą ir nuėjęs ties sa- j 
ivo mvliraosins Onos Mitkaitės

* I
ifrainų langu ją peršovė. P-lė 

Mitkaitė samdo 22 d. Kauno , 

ligoninėj mirė. Podėrys sako-' 
si nušovęs ją todėl, kad ji nt- -

1 CHICAGO IR APYTJN- 
KES. —'Šiandie saulėta; te- 

nųierntūros atmaina neišsprę

sta.

me PINIGŲ KURSAS

\VASHINGTON, vas. 18.
— Vakar iš savaitės atostogų 
gryžh preriderrtars TftsrvFr. sisakinsi už jo teketi.

Lietuvos 109 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 
Vokietijos 100 markių 23.9J

13.98
5.23
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DIENOS KLAUSIMAI
BOLŠEVIZMAS IR RELIGIJA.

Bolševikai visą savo viešpatavimo lai

ką persekiojo tikėjimą Rusijoj, bet ypač pa

staruoju laiku smarkiai pradėjo pulti tikin

čiuosius, uždarinėti bažnyčias. Ją baisūs dar

bai prieš tikinčiuosius iššaukė dideli krikš

čioniškojo pasaulio pasipiktinimą. Pakėlė sa

vo balsą ir krikščionijos Galva — Šv. Tėvas 

ir susirūpino tikėjimo reikalais Rusijoje.

Kadangi visas pasaulis susirūpino tikin

čiąją būkle Rusijoj, mes čia paduosime A. 

Jakšto mintis apie bolševizmą ir religiją. Ji

sai rašo:

pikčiausi mūsą priešai. Mat, jie skelbia arti

mo meilę jai pasigailėjimą, o tai kaip tik yra 

priešinga mūsą principams. Krikščionių mei

lė yra revoliucijos kliūtis. Tud šalin artimo 

meilę. Mums reiklu vien neapykantos. Gerai 

išmokę neapkęsti, mes nugalėsim 'pasaulį. Ap

sidirbę su žemės karuliais, turim dabar kibti j 

dangaus karalius. Ši antireliginė kova neturi 

apsibrėžti Rusijos ribomis; ji turi pasklisti vi

sam pasauly tiek musulmoną, tiek kataliką j 

kraštuose ’ ’.

Kudungi katalikų kraštai kol kas nepa-1 

siekiami rusą bolševikams, tatai jie tuo tarpu 

tenkinasi antireligine kova savo Bolševikijoj. 

Ji pastaruoju laiku imta varyti su didžiau

sia energija. Pereitais metais keli tūkstan

čiai cerkvių paversta klubais, kinais, biurais. > 

Nuo cerkvią nuimami varpai ir ją meta-į 

las atiduodamas valstybės liejykloms. Fabri- j 

kuose darbininkai raginami eiti lenktynią, į 

kurie daugiau šventąją paveikslų išplėš iš ' 

cerkvią ir sudegins. Bandantieji priešintis ■ 

toms profanacijoms a>pšaukiami valstybės 

priešais, kontrrevoliucionieriais, kišami į ka

lėjimus ir dažnai sušaudomi.

Nuo pat bolševizmo įsigalėjimo Rusijoj 

sušaudyta 28 arkivyskupai ir vyskupai, 12lo 

kunigą ir vienuolią, nekalbant jau nieko apie 

milijonus nužudytąją iš kitą luomą. Kas skai

to rusą laikraščius, tas žino. jog kiekvienam 

numery randama ten žinią apie naujus ir 

naujus pasmerkimus mirti ir sušaudymus.

Tuo nesiliaujamu žmonių žudymu yra 

galop pasipiktinus Vak. Europa. Ypač biaurūs

pasidarė jai žudymai dėl religijos. Todėl pas-1 

tarais laikais prieš žudymus buvo suorgani-’ Į 

zuota nemaža protesto mitingų Anglijoj, Pran kai

«V. PETRO AUDITE.

* • .
’-l*-

sr

•

Čia matome gražiausiąją iT didžiausiąją bažnyčią pasaulyje 

— Šv.rPetro Baziliką Romoje, taipgi matome dalį Vatikano miesto. 

Šį vaizdą, visą Amžinąjį miestą su katakombomis ir kitokiomis 

įdomybėmis pamatys Lietuviai maldininkai, kurie vyksta į Eu

charistinį Kongresą, franeuzą linijos laivu “Rocbanibeau”, išplau

kiančiu iš New Yorko bai. 22 d., o iš Bostono 23. Maldininkų ke

lionės organizavimu rūpinasi Am. Liet. K. Federacija. Visais ke

lionės reikalais kreipkitės į “Draugo” ofisą. Ii

KATALIKAI TURI SKAITY 
TI TIK KATALIKIŠ
KUS LAIKRAŠČIUS

Iko yra klaidinga katali- 

i skaityti tikėjimui prie-

j cūzijoj, Šveicarijoj, Vokietijoj ir kitur. Dabai- šingas knygas, socialistiškus

kituose dalykuose. Viskas ki

tas yra neteisinga, ty. klaidin

ga.

Bet, retkarčiais tokiame ar 

kitokiame klaidingume gali 

būti koks tiesos truputėlis. Pa 

vyzdžiui, jei krautuvininkas

Skaityti Dievui priešinga- 

knygas ar laikraščius arba 

klausyti Dievui ir tikėjimui 

priešingi} prakalbų, supranta

ma, yra ne vien klaidinga, 

bet ir pavojinga. Yra atvira ; 

Tiesos niekinimas. Frieštaria- 

vimas Dievo mokslui — ap

reikštąja! Tiesai.

Štai delko yra klaidinga, jei
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vairiems visuomenės reika
lams. Bet Fordas ligšiol yra 

kietas kaip titnagas. Jis vie

nas sau užsidaręs. Spaudoje 

nekartą buvo keliami klausi

mai, kam panaudosiąs jis sa

vo milžiniškus turtus, kam 

jis juos patiksiąs. Atsakymo į 

tai nesulaukta.

Pagaliau dabar “Associated 

Press” iš Floridos, kur For 

das praleidžia atostogas, pra

neša, kad jis prabilo savo tur

tą klausiniu. Jis pranešė, kad 

ateity savo turtus ir visą savo 

veikimą nukreipsiąs į moky

klą steigimą.

Jis sakosi dar neišsprendęs, 

kaip daug tų mokyklų busią 

ir kokiose vietose. Tik pažy

mi, kad kai-kurios jų busią 

didelės įstaigos ir įvairiose ša

lies dalyse.

Svarbiausias jo to mokyklų 

Fayra duoti pro 

gos jauniems vyrams rasti sau 

atatinkamas vietas pasauly. 

Anot jo, šiandie jauniems vy

rams daugiausia reikalingas 

paytrinia;:. i:mr.į:;ws2. Dėlto, jo 

mokyklose jauni vyrai pir

miausia turės baigti akademi

nius mokslus, gi paskui turi 

imtis amatą mokslų.

Visi rimčiau kalbantieji apie bolševizmą ! keliamas klausimas, ar vertėtą panašus pro- ar laisvamaniškus laikraščius, sveikam vietoje 60 centų iš Į katalikas imasi skaityti neką 

randa jame vieną gerą savybę — atvirumą, testas suruošti ir pas mus Kaune, reiškiant ar klausyti bedieviškų pra- dolerio grąžintų tik 40 centų.1 talikiškus raštus, kuriuose 

Mat, jis neveidmainiauja, bet atvirai pasisa- I tuo persekiojamiems dėl religijos Rusijos pi- kalbų ar paskaitų? -Gal tuo bu

ko sav© tikslą: sugriauti visam pasauly esa

mąją tvarki}, panaikinant žmonijoj tėvynės, 

šeimos, religijos ir moralybė idėjas.

Ypač įnirtusiai jis

ISgija ir komunizmas yra teoretiškai ir prak

tiškai nesutaikomi” (A. B. G. du Coininunis- 

me). Visos religijos yra tie pat nuodai, kurie 

nugirdo ir užmigdo dvasią, valią ir sąžinę”.

Bolševikų “uždavinys — ne reformuoti 

religijai;, bet jos visos išgriauti”.

Kas yra dora, morališka? į tai Leninas 

atsuko: “Gi tai, kas naudinga komunistą par

tijai”. Šiai gi dažnai naudinga meluoti, kan

kinti, žudyti, įvilkint jaunimą, naikinti šei

mos, liaurioti bažnyčios. Bolševikai tai ir da

ro.
Taigi ir nenuostabu, kad jie stengias vi

sur religiją paversti visišku netikėjimu į Die-

Į klausimą: dėl ko reikia netikėti į Die

vą, * bolševikų švietimo komisaras Lunačar- 

akis atsako: “Mes neapkenčiam krikščionys- 

r tės ir krikščionių; jų patys geriausieji yra

liečiams savo» užuojautos.

Ką apie tokį protestą manyti, ir, jam

įvykusiai* leista katalikui ja^e dalyvauti?

Rimti} nurodyilią Šfaii^'daiyke mes turi
me pačiame Apaštališko Sosto poelgyje. Jis 

buvo energingas, bet ir atsargus. Šventasis 

Tėvas nežaidė Rusijoj tebesamųjų žmonių lais 

ve ir lygybe. Nuo pat bolševikų įsigalėjimo 

Rusijoj Romos popiežiai nesiliovė veikę ne tik

du norima rasti ar išgirsti ki

tokių apie tikėjimą pažiūrų?

Kaip žinoma, tų tariamų 

įvairų pažiūrų yra- galybės. 

Bet'iš jų visų tik viena pa

žiūra gali būt tikra ir teisin

ga. Sveikas perki krautu

vėje vieną svarą mėsos už 40 

centų ir krautuvininkui duodi

Toks grąžinimas butų neteisin 

gas, bet jame butų tiesos tru

putėlis, kadangi butų grąžin

ta prigulinčių .sveikam pini; 

gi} d«lis. •

i
Tečiaus tie tiesos truputė

liai yra ne vien klaidingi, bet 

ir pavojingi. Štai kadir che

mijoj nevisiška tiesa yra pa

vojinga. Tas pat yra ir su 

tikėjimu. Dievas apreiškė sa-

Fordas nurodo, kad tuo rei

kalu jis neklausius pašalinių 

asmenų patarimų, bet jis nau- 

dosiąsis nuosavomis idėjomis.

Jis sako, kad už praplitusius

šiandie jaunimo tarpe blogu-
iškeliama visokių pažiūrų apie Į mus reikia kaltinti mokyklas.

Tiesą. Tos klaidingos pažiu-j Sako, jaunimas pradeda kilti

rog 'žmoguje gali sumažinti j prieš neatatinkamas šią dienų

tikėjimą, gali jį suklaidinti, švietimo mėfoias.\
gali jį atitraukti nuo Bažny J An(>, jo ' ldekv^,»fs

čios ir ištraukti iš tikrosios .. , ..... .v

v Jis privalomas mokintis ir įs-
kriksčionybės. Toks žmogus , ,. . , . , .. , .

J ° mokti tok} ar kitokį amatų.
ilgainiui gali virsti ne tik lais m j • ,- *• j i

° ... . . ,Tada visur galės gauti darbo

katalikų, bet ir visų persekiojamų krikščio-’dolerį. Kaip daug, 

nių naudai. Atsiminkim kad ir Benedikto XV sveikas, pažiūrų turėsi į tai,| v^ mokslą ir toksai perdėm

telegrantas Leninui, jo atsakymus arkivysku

pui Silvestrui, raštą patriarchui Ticboaani.

O kas nežino dabartinio popiežiaus Pi-

kiekakrautuvininkas turi grą 

žintr iš to jam duoto vieno 

dolerio? Turi tik vienų vie-

jau. XI žygių Gemoj, reikaalvimo paleisti iŠ “» Pažiur’’ kad 

ka [ėjimo arkivysk. Ciepliak, ir protsto priėji1“3 *uri «r«ži,lti 60 centli- Nee

pravoslavų šventikų nuteisimą mirtį. Tiesa, Pi 

jus XI nepripažino Sovietų valdžios ir pasmer

kė jų komunistiškąjį mokslą. Bet jis yra įsa

kęs melstis už “didžiąją ir nelaimingąją Rusi 
jų”; ji* Lisieux vienuolėms yra paliepęs kas

dien prašyti iš Dievo Rusijai “taikos ir lais

vės”. (Rus daugiau)

žinai, jog tas vra teisinga ir 
kitomis pažiūromis visai nesi- 
vaduoji.

Iš to aišku, kad yra tik vie- nas. Ir apie 

na Tiesa apie viską. Tik vie 

na tiesa ir viena pažiūra yra 

matematikoje, teologijoje ir

Vra teisingas. Tikėjimo moks

las negali būt iškreipiamas. 

Jei jis nors truputėlį yra iš

kreipiamas, jis klaidingas. 

Kadir mažiausias tikėjimo iš-

kreipimas yra Dievui priešin

gas. Tikrasis tikėjimas, ty. 

į Dievo mokslas, yra tik vie

tai negali buri 

tokių ar kitokių pažiūrų. Apie 

liesą turi būti tik vienų — 

viena pažiūra.

ATGIMSTA JAU MUSŲ BRANGI 
LIETUVA!..

._ Vargo Poetą. .
(Pabaiga)

Už visu tai Lietuva jums atsiteis,

Už ją visi lietuviai krūvon sueis 

lr ginklus paėmę į kovą garbingą 

Hnstos jie lyg vieno už šalį laimingą, 

Kurios jau vargai, prispaudimai išnyks 

Ir meilė, šviesa ir Laimužė išdygs. 

Prispaustas lietuvis lis troško šviesos, 

Sulaukė dalmr jan tėvynei aušros. 

Atgimo visi jau ir į darbą sustojo 

Ir tveria tėvynei laimingą rytojų.

Už laisvę kovoja bernelių būriai,
Namie likę triūsia, dirba tėvai,

Visi renka akmenis į tuos pamatus, 

Kurie mūsų tėviškei amžiams jau bus: 

Jau lankus išpuošė vis nauji kapeliai, 

Mirguoja maži sustatyti kryželiai,

Tai vyrų, kur žuvo už laisvą tėvynę, 

Jie krito nuo kulkų jos sienas apgynę. 

Garbė amžina jiems už šitą tebus,

Vardai jų skambės per ilgiausius laikus 
Vartys po istorijos garsius lapus

If mokys kaip stot už tėvynę vaikus. Ar jūs patikėtuinėt viską pamatę

į Ant jųjų kapų jau gėlelės žaliuoja 

, Jų žygius garsius jau tauta apdainuoja,

Sesutės jienis pina gėlių vainikus 
Ir puošia jais kritusių brolių kapus.

Į Sukinto, subruzdo visa Lietuva 

Jau skamba galingai: “tėvynė laisva!” 

Ir garsą užgirdę vaikiai jos sustojo 

Ir rengia laimingą ir laisvą rytojų.

Kas arklą, kas plunksną, o kas kalaviją 

Visi imas darbo — įgriso vergija! 

Galingas Vytis po padangę skrajoja 

Ir žadina jausmus kurie tik kovoja,

Jo įkvėpti vyrai nebojo mirties 

Ir sklaido rūkus praeitosios nakties. 

Mergužės bernelius kovoti išlydi,

Ir jiems jų drąsumo kovose pavydi! 

“Mums Lietuvos reikia lenkai įsiširdo 

“Šalin lenkus!” lietuvis išgirdęs 

Ir Vilnių iš balto arelio vaduoja,

Vėliava Gedimino pilyj plevėsuoja,

Ir vėl Vilnius bus mūsų sena sostinė, 

Vėl joj valdytojai rado būstinę.

’O, Gedimine! Gal tu netikėtum 

Kus dedas dabar kad atbudęs regėtum! 

G, Vytaute, Algirde, narsus Keistuti 

Kurs pačią turėjai gražiausią Birutę,

r Kaip Jūsų vaikai Lietuvos rūmus stato, 

j G, milžinai, jūs galingi, kur narsiausiai

kovojot

Ar jūs tikite kad mes galvas už Lietuvą 

klojam ?

Kad vėl gyva, vėl kruta ta jūsų tėvynė, 

Kurią jūs nuo priešų tiek laiko apgynėt? 

Lietuvis jau linksmas saulutę jiamatęs, 

Kentėti ir vargti nuo amžių papratęs. 

Mergužės dainelės karžygiams dainuoja, 

Jie miršta iš meilės, tėvynę vaduoja. 

Miškai, rodos, giedrą puikiausią pamatę 

Linksmai kalini viršūnes išstatę, 

laukuose linksmesnis čiūren vyturėlis, 

Gražesnis jau rodosi pavasarėlis.

Visi jau linksmesni laisvoj mūs’ tėvynėj, 

Visi vieną didelį tikslą tik gina.

Ir spiečias visi į eiles darbninkų 

Ir sulaukia naujų ir naujų talkininkų. 

Už jūros jau broliai į krūvas suspietę 

Į darbą visus ligi vieno jau kviečia, 

lr gelbsti atgimstančių mūsų tėvynę, 

Kurią didis karas žiauriai nukankino. 

Ten dirbu .uoliai visi: broliai, sesutės 
Ir gelbsti savo Lietuvą — motutę,

vamaniu, bet ir

siuoju bolševikų.

r

Katalikams reikalinga 

būtina skaityti ir remti 

katalikišką spaudą.

Akstinas

raudoniau-
ir jausis patenkintu.

KAM PANAUDOS FORDAS1 
SAVO TURTUS.

Automobilių “karalius” 1L 

Ford šiandie skaitosi vienas 

turtingiausių Amerikoj. Ne

paprastai apsukrus pramonin

kai. Kiti šios šalies turtuoliai

1930 METAIS
JAUNIMAS STATO GYVĄ

PAMINKLĄ VYTAUTUI
DIDŽIAJAM UŽSIPRE

NUMERUODAMAS.

“PAVASARI”
Vytautas Didysai pats to

kiu buvo ir tokiais nori ma
tyti visus ateities lietuvius.

“Pavasaris” tekainuoja 5
daug savo turtų pašvenčia į- lit. Kaunas, p. d. 88.

Kartu su visais šviesią ateitį ruošia. 

Garbė jums sūnui ir duktelės tėvynės 

Kad jos vardo išėję kitur nepaminėt.

Ir jūsų darbai gailestingi nežus,

Papuoš jais istorija savo lapus.

Tik dar jūs uoliai dėl tėvynės dirbėkit 

Prikelti sunaikintą šalį padėkit, 

lr linksmus vaisius savo triūso matysit, 

Ir užbaigę darbus jo svargus aprašysit, 

Kad sekančios kiūtos mumis paminėtų 

lr laisvei apginti savo pastangų dėtų.

Po Lietuvos šalį skrajoja Vytis 

Ir džiugina, įkvepia jautrias širdis,

Ir nyksta nakties praeitosios rūkai 

Ir švint aušra skaisčia rytai.

Greit saulė pakils ir mums šviesą atneš, 

į Kuri mus į ateitį gražią nuves. , 

Visi tik sudėkime krūvon jėgas,

Ir pakelsime greitai mes šventės didžias 

Del tėvynės laisvės, ir dėl jos atgimo, 

Padarysime linksmą tuomet atminimą. 

Sujudo, sukruto visa Lietuva 

Pukilo iš miego ir kančių tauta.

Greitai juu darbų mūs žiodai pražydės 

Mes įgausime .įau visiškosios laisvės 

Ir gyvensime ramūs ir būsime laisvi,

Joninių. Papartis.

SNAIGEI.

Kuriai duoda ranką ir dienas jos puošia I Nebeskriaus mūsų jau niekados svetimi!

Prie mano jau lango 

Lelijos pražydo —

Ankstuj} rytą

Gegužis pabiro — ,

Žemelę nuėjo,
Slinko palangiais 

Ištremtas vėjas.

Lelijos pražydo — 

Prašneko senelis 

Plaukė išskrydęs 
Baltas rytelis.

Prašneko ir mano 

Nuliūdus širdelė,

Pražydo ir man 

Kultas senelis.

Prie mano jau lango 

Lelijos pražydo —

Džiaugsmą tai}) brangų 

Apdengė žydu...
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Prašau Į Mano Kampelį
NAUJAS KREISERIS.

Prof. Kampininkas 'jos. Tikėkime, kad j Sį daly

kų. atkreips dėmesio rinktoji 

kat. jaunimo organizacijos va

dovybė ir padarys kas reikia.

Rimtas paklausimas.
lĮparbusis profesoriau:—

Nesenai vienoj bedievių 
“gazietoj” teko matyti “pik- 
čeris” vieno vyrų choro, ku
lis, sakyta, dainuosiąs tos ga- 
zietos koncerte. “Pikčery”, 
tarp kitų, pastebėjau ir porą. 
man pažįstamų katalikiškos 
jaunimo organizacijos narių, 
kuriu vienas via net centro 
valdyboje. Prašau, pons pro
fesoriau, paaiškinti man ir 
visiems tuo suinteresuotiems, 
jjr gali kat. jaunimo organi
zacijos nariai dalyvauti be
dieviškų vakarų programose, 
remti bedievišką spaudą?

Draugas.
Atsakymas. Mūsų jaunimo 

organizacijos, kiek jų turime, 
visos yra grynai katalikiškos 
ir ju Įstatai griežtai draudžia 
nariams dalyvauti bedievių 
vakaruose, jų programose. Jei 
gu nariai to nežino (jie nega
li nežinoti), tai valdybų pa-

Pittsburgh, Pa. Nesenai čia 

Įvyko koncertas, kuriame, pra

dedant programą, ‘Margučio’ 

kompozitorius pasakė toki 

* ‘ prologą ” (“ įžangą’ ’):

“Piktas kaip tigras ir už 

velnią piktesnis... Laikykitės, 

nes aš galiu sudraskyti... O, 
koks aš

kiuosi, 

verksiu...”

galiu sudraskyti.. 

kvailys!... Šiandie juo- 

dainuoju... Ryt gal

Pabaigęs “prologą” atsisė

do prie piano ir, pakutenęs 

tonsilus, lietuviams padekla

mavo džiazą. Paskui atsirado 

“gitiorius” iš Panevėžio ir 

su džiazininku norėjo lietuviš

ką “meną” padainuoti, bet

i '• •
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Šiomis dienomis tapo baigtas ir į vandenis nuleistas leng- 

“tono” negalėjo rasti. Tikivas*8 A- V- kreiseris (ginkluotas laivas) “Augusta”, kurio ( 

priėję prie Bulvių arijos toną «reitumas bus 321/a knotų (mazgų — juros mylių). Laivas yra 

sučiupo. Mat Lietuvos ir Ame-,600 1>ė<bl iJ^°’ l0,01*0 tonų. įgulos turės 50 ofieierių ir «25 

rikos bulvės niekuo nesiskiria, jurininkų.

Valio, bulvinis menas! - - -.............................• 1 — 1 ------------ —-

---------------------------------------------- čio mėn., aiškiai pareikšta:

Chicaga ir Brooklyn. —.“Lietuvos Žvmesnybių , Žody- 

Koniunistų “pasauly” jaučia- nas” — gryno mokslo leidi

mą, kad šįmet bado nebus, nys: jame nebus jokių įverti-j

Mat, Vytauto 500 m. mirties ’nimu, tik patiekiami gryni fak jjeįfitį komigįjos įgaliotiniui ir 

sukaktuvės, kurias jie panau-^tai; tai prašome visų vieur, i vyriausiam statistinių žinių 

dojo savo “žyvnasčiai” rink- be skirtumo tautų, konfesijų, j tvarkytojui, teko pradėti šis

ityti ir pakviesti tapo: didžiai 

gerbiami klebonai: kun. A. 

Milukas, visą savo amžį, jė

gas, gabumus ir net pinigus 

pašventęs literatiniarn darbui; 

nieks neginčys, kad jis šian

die yra žymiausias Amerikos 

lietuvių istorikas; kun. J. Am 

botas, uolus visuomenininkas 

'ir Kunigų Vienybės preziden- 

jtas, kun. M. Pankus, šios są

jungos iždininkas, visuomeni

ninkas ir aktyviai darbavęsis 

literatiniame darbe prie a. a. 

'kun. Kaupo. Malonus buvo pa 

! kvietimą priimti taipgi p. S. 

j Vitaitis, p. A. Strimaitis, p. 

[ I). Klinga. Iš šių asmenų š. 

m. sausio m. 30 d. Pennsylva

nijos viešbutyje New Yorke 

tapo sudaryta Lietuvos Žv- 

mesnybių Žodyno Komisija A- 

merikoje. Protokolas bus 

paskelbtas spaudoje.

Kun. S Draugelis,
S. Ž. R. Centro Pirm.

VASARIO 16 D. TINKAMAI 
PAMINĖTA.

Šaltai drėgnomis dienomis
sušildo kaip saulė

Ar seni skausmai kankina labiau 
šaltam ore? Ar sanariai suatingf 
ir skaudami drėgnomia dienomis? 
Štai išmėgintas būdas palengvini
mui šitų muskulų ir sąnarių 
skausmu:—

Lengvai aptepkit su Sloan’s Line 
mentu skaudama vieta. Pakarto
kite kas valanda. Sloan’s sušildė 
kaip saulė. Išvaro skausmą lauk. 
Nusipirkite Irieji* bonka Sloan’s 
šiandien pas savo vaistininką. 35c-

SLOAN’S Liniment

taiga, kurios nariai būtų ir 

atatinkami sau skirtam darbui 

ir pasitikimi visuomenė*;.

Man, kaipo L. M. A. Z. Z.

West Side. — žinios. — Lie

tuvos Nepriklausomybės šven

tė 16 vasario West Sidėje bn-

racijos skyriaus valdybai va-1 laisvė ir konfiskuoti turtai, 

dovaujant įvyko vienuolikos • Parėmimui Lietuvoje nuš

vietimų organizacijų atstovų Skriaustųjų katalikų steigiama 

posėdis, kuriame perskaičius J sušelpimo fondas Amerikoje. 

Lietuvos Nepriklausomybės Šią rezoliuciją pavedus iš- 

paskelbimo aktą išnešta rezo-J rinktiems delegatams įteikti 

liueija: visas pastangas dėti, Vakarinių Valstybių Federaci- 

kad Lietuvoje būtų gražintas jos septintai konferencijai, 23 

konstitucinis Seimas ir val-Įvasar‘° m-

džia ir kad katalikų tikybinis! Vakare Aušras Vartų sve- 

gyvenimas nebūtų slegiamas,' tninėje įvyko Vytauto klubo 

kad katalikiškoms draugijoms' labai įdomus ir linksmas teat-vo paminėta tikrai iškilmin

gai. 12 valandą vietinio Fede- ir jų vadams būtų grąžinta’ras ir prakalbos.

ti. Esą, dėl nuolatinių Rusijos politikos įsitikinimų, talkon klykąs vykdinti. Sudaryta v 

valstiečių “buntų” prieš įvai-.visiems labai reikalingo dar- 

rias komisarų rekvizicijas, ibo dirbtų. Toliau savo atsi- 

reiga yra įspėti, o neklansan-j “sendvičiai” iš Maskvos la-[šaukime leidėjai pabrėžia apie

čius prašalinti bai suliesėjo.

STATISTINIŲ ŽINIįĮ 
RINKIMAS.

Lietuvos žymesnybių žodyno 
Komisija Amerikoje.

1. Pradžia darbo atlikta: 
sudaryta komisija, sąrašas su
tvarkyta.

2. Komisijos narių graži nuo
taika lemia darbo 
mą.

sekmingu-

3. Tvirtas pasiryžimas nu

galės visas sunkenybes.
4. Visuomenės vadų nuo

širdi parama atidengi
sias žvmesnybių erdves.

giliau-

veikalo objektingumą: “Malo

nėkite šiam leidimui atsiusti 

žinių ne tik lietuviai, bet ir

zi-

supmenės veikėjų sąrašas. Prie 

jo sudarymo prisidėjo pirma

sai didžiai gerb. kleb. kun. A. 

Milukas; antras atsiliepė p. 

Bagočius iš >S. Boston ir dar 

apie 6 asmenys, žodžiu ąr laiš

kais pareiškė gerą norų ir 

patarimų. Kuomet sudarytas 

sąrašas buvo išsiuntinėtas a- 

pie 30 visuomenės veikėjams, 

atsakymai sulaukta iš dau

žau asmenų. Bet kad praktiš-

Tegul BUDRIKAS Jums PRISTATO

Atwater Kent Radio
Asmens nuveiktų darbų ver

tę atsvert tegali kompeten- j Lietuvos lenkai, rusai, žydai, 

tiški, plačios pasaulėžiūros,'V°kiečiai, totoriai; ne tik 

dalykus vispusiškai galinti 0f, .krikščionys, demokratai, bet 

sverti visuomenės vadai, rašy- j* liaudininkai, socialdemokra- 

tojai, istorikai. Ir tuo jų ^ai ’1 komunistai... Knygoje 

sprendimas bus tikslesnis ir bus aprašoma visi gavo dar- 
tobulesnis, juo labiau, jei taip babs užsipelniusieji asmenys. (jar|jas aflįkti, būtinai rei 

išsireišksiu, išsprukę ir išsiža

d-ėje savo asmeniškumų, pa
įėgs istoriko akim pažvelgti tvarkomas darbas, bet kad tas 

praeitin ir apystovosna to veikalas ^‘itų kuo objektin- 

asmens, apie kurio nuveiktų M*aUf'*aa 'tsi kviečiami dar- 

darbų verte ryžtasi tarti kri- ban *r bad kas nors netaptų 

tikos žodis ir ant visuomenės, nuskriaustas, kad reikalingi 

bet ne savo svarstvklių, at- aH1)pn>'s būtų tinkamai ap.bu-

svorti jų vertę. dinti ” j*ems Patiem* tie*
Mūsų ‘tautai atgavus savo kia,na Privilegija parašyti sa

vo biografijas. Bet nemanau, 

kad tas būtų opus klausimas.

savo
nepriklausomybę, pasirodžius 

reikulinguniui ir galimybei e- 

sant

tik>
Pa

Nors tai tikyba praktikuojan

čios pakraipos mokslininkų

kėjo ^sudaryti tam tikslui ko

misiją. Ton komisijon numa-

“ŽVAIGŽDUTĖ”
Mėnesinis vaiku paveiksluotas 

laikraštis.
I
j Eina septinti metai kas 

mėnuo 32 pusi. didumo.

Kaina Angelo Sargo Vaikų 

S-gos nariams 3 lit., o visiems

ant atsiekti senai pageidauto Storinių faktų apibudinime ,j.ųjen)S 4 jj( nietams> 
ikslo - ..„rašvli nuopelnus ‘"torikai ™b3ck-| Tėvai, Auklėtojai, Šeimini

mmIviiiėjusiu Lietuvos Kata- - ‘T™* tari; 'kail
"JUSIU

likų Mokslo Akademijos I.ie-
nis faktas gali būti iš vienos

tavos Žvmeanybh, Žodynui iš-,ar an,ros Pu8^s labia” mlSvie- 

leistj komisija 1927 met. , lap- stas ir tuo badn vienpusišku- 

mo skraiste pridengtas kar- 

reikalu į visuomenės vadus, tais nu’‘°>a tikrenybės vertės.

■neaplenkė ir Amerikos lietu- :Cia bi°krafW surašyme, gry- 

. - name nuveiktų nuopelnų iš-

................................................................lieja, tik pora atsiliepė. Vie-'' ™rdin™e pavojaus kaip ir
kaipo toksai, laip savo kilme, ni nesijaučia esanti verti, kiti n^r®’ y*ens dalykas turi ru- 

kaip ir savo paskyrimu, yra permažai įvertina šj svarbios P^ti: Kad visi to verti patektų 
būtinas, didžiai brangus, gar-

Žodis komisijos sudarymo
reikale. '

Kiekviena tauta gerbia ir 
įvertina savo vadus, kurie kar 
tais net savęs išsižadėdami vi- 

■ ’Aus savo gabumus, jėgas ir tur
tą sudeda ant tautos aukuro, I kričio mėn., atsišaukė šiuo 
savo tautos garbei ir tautie
čių gerovei pasiaukoja. Ka
dangi pats tautybės principas 
yra gamtos padarinys ir tatai,

permažai įvertina šj sv 

reikšmės dalyką, treti

bingas. Jo vertė prilygsta žmo Į prisirengė” ir tt. Kas gi dary- 

gaus gvvvbės vertei, nes vra ti? Nejaugi ištikro nėra Ame- 

įrankis tos gyvybės palaiky-rikos lietuviu visuomenės ”is ta’w l,žmiriitas' kils
nio. Taigi nestebėtina, kad veikėjų, rašytojų, ir tt., kurie *° ne'ertas paminėtai-, 

‘tūkstantinius paminklus sta- savo darbais nebūtų užsipelnę Turint omenyje mūsų psi- 

tonia tautų didvyriams. Tie būti paminėti Lietuvos žymes- ekologiją, gyvenimo sąlygas ir 

paminklai primena kilnumą ir^ybių žodyne! pačių veikėjų kokybę, sunkiau

vertę to asmens, kurį vaizduo-! Numirusi atsiliepti negali; si yra vien du dalykai: as- 

ja, bet jie būtų bergždi, jei apie juos maža kas tėra ]Wira- menų parinkimas ir jų biogra- 

nebfitų antrojo jo darbų liūdy-į Syta. Gyvieji du metu tylėjo fijų su fotografijomis išgavė

tojo. Jis yra istorijos lapas, i iki galutinai dalykas pateko mas. Nes gal ir norėtųsi pa- 

ant kurio surašyti jo nuveikti'ten, kur ištikro jis ir priklau- 

darbai atr«xlo, kaip gražiau

sias gėlių bukietas, puošiantis 

,4autinį, tikybinį, visuomeninį

<<nc žvmesnybių žodynan. Gali kar 

tais atsitikti, kad daugiau 

pasidarbavęs ir nuopelninges-

Sennimn-

Jūs trokštate savo vaikams 

laimė-s. Tai pradėkite jiems 

tą laimę kurti jau nuo mažų 

dienų. Pats pirmas tam dar

bas — tai įpratinti vaikas* 

dar mažose dienose pamylėti 

visa, kas gera ir gražu. Tai 

yra visai nesunku ir nebran

gu. Štai “Žvaigždutė” lei

džiamu vaikams šviesti, dorin

ti ir lavinti. Buk tikrai vai

kams geras ir padaryk jiems 

šiemet gražią dovanėlę: už

sakyk jiems “Žvaigždutę”, 

kuri kas mėnuo jiems duos į- 

domių skaitymėlių, įvairių ži

nių, mislių, galvosūkių. Bus 

ir tau malonu, kai vaikas, 

skaitys ir džiaugsis.

Tik pabandyk — nmsų ne-'

«
rūgosi. Juk visai maža kaštuo-į 

ja — vos 4 lit. met. Užsieny- i 

je du kart tiek. Priedų duo

dama loterijos bilietas.

Adresas: ‘ ‘ Žvaigždutės ’ ’

Naujas, Screen Grid, 1930 modelis, kaina $109 be tūbų
Didelis pasirinkimas įvairiuose kabinetuose. Tas pats radio, tik su fonografu krūvoje, groja rekor
dus su elektra labai gražiai ir aiškiai, kaina $1I» be tūbų, tūbos <23, Viso už *172.

Dykai fl lietuviški rekordai su k oi na knmbtnaeij*. Dykai prijungiamo Ir garantuojamo pilną 
FftGANftDIMIMA.

Pasinaudokite proga. Mos suteikiamo lengviausius ISuiokėjlmus.

ir tt. tautų gyvenimą.

tekti istorijon, bet tingu su

so — statistinių žinių rinkė- teikti žinias. Taigi, norint pri- 

jams. jeiti tikslo, reikalinga atatin-

Žbdyno ruošėjų ir leidėjui karna įstaiga, kuri šių. dviejų'Administracija Kaunas, Iiau- 
atsifiankime iš 1927 m., lapkri-l rūsių klintis nugalėtų. Ta js- dies Namai, Tel. 349.

Išgirsk liotnvhj dainas per Radio kas nedėldlcnj nuo 1 iki 2 po pietų Iš stoties W. C. F. L.

#70 kyloeykles Ir ketvergais nuo 7 lkl » vakaro Iš stoties W. H. F. C. 1420 kylocyklcn.

Jos. F. Sudrik. Ine.
3417-21 S. Halsted St.

Telefonas Boulevard 4705
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party”, nedėlioj, kovo 28 d., 
4 vai. po pietų, p. p. Grainon- 
to salėj, 4535 So. Kockvell 
Str.

Visos draugijos ir kuopos' 
prašomos nerengti tų dienų' 
pramogų, neužbėgti už akių.

Tame vakare bus duodama 
uuksiniai žiedai tiems na 1 
riams, kurie nesirgo per 10 
metų. Žiedai užsakyta pas 
draugijos narį R. Audreli u nų 
(Marąuette Jewelry) 2650 W. 
63 Str., kur tos rūšies dal
bai labai gerai ir pigiai at
liekami, taipgi užlaikoma vi
sokios rūšies auksiniai ir si 
dabriniai daiktai, parduodama 

'pianų raliai, rado t. t.
I G. P-tis.

Šalie, 21., taa pat. danai tų vaikučių troškimų — 
nuvažiavęs į Ottaiva, įgyti mokslo, širdingai kvie- 
tinyčių, bet ir- ten ne- č,iu visus, kas gali, prisidėti, 
jautei, nors darbas ir Prisiūskit man, o aš parsirisiu 

skiriu

LIETUVIAI
MIPH ~ kuw- v- K^liHaus5' 1M*W«) InlUIli Marijonų. Jo gražių pa- <

“ mokslų paklausyti susirenka *
nepriklausomybės ltfts įventmUems ■vis .didesnis p 
šventė. jr (Iresnis būry6. Daugelis i

upiedeiai jų šauniai atšalusių -ar visai suklydusių, 1 
Sekmadienyje, 16' (pasiklausę jo pamokslų, pra- » 
klebonas kun. J. deda rimčiau Rūpintis savo'< 

našavo Šv. Mišias sielos reikalais ir ne vienas ii 
s kovoje už Nepri- grįžta prie Katalikų Bažny- a 
į. čios.
dr-ja vakare pa-Į IJot reikia pažymėti, kad 

uogelę. Kalbėjo J. dar daug yra ir suklydusių, ] 
ir B. Urublauskas. kurie užaikirtę laikosi savoj 

> p-lė M. Salaitkai- klaidoje. Nieko nuostabaus. Jie | J 
o mokyklos choras, sykį išklydo iš tiesos kelio, J 
it varg. S. V. Rai- nebežino, kaip į jį sugrįžti. J |' 
matyti, kad Grand bažnyčių neina, katalikiškų' 
katalikų jaunimas knygų ir laikraščių neskaito, • 
iai susipratęs. tai kas jiems kelių nurodys? /
Sąjungos vakaras. ' Todel kaiP tas

1 paleidęs iš rankos turėklų,
23 d., Šv. Petro ir norėdamas toliau nuo duobės 
jos svetainėje sų laikytis, kaip tik artyn prieJ 
inscenizuos kornedi- jog €įna. Taip ir šie suklydu- 
ū”. Visas to vaka- sįejį lietuviai, ieškodami ša- 
skiriamas labdary- Įja Katalikų Bažnyčios laimės, 

uas. Jau parduota ne nepajunta, kaip iš vię&os į 
nitu bilietų, tas už- jr vįg gilyn į klaidas 
karui gerų sėkmių, brada. Ir vargas jam, jei kas* 
os “bunco ir ped-!neateis jam į pagalbų!

ro”. Labai gaila, kad mes ne-?
25 d. vakare, mo- "wllan'e vienybės '

.tainėje Panų dr-ja, l uo naudojasi vrsi menkos do-1
• j ,, ro« žmonės ir mus visokiaisįi unco ir Pedro” va- ...... , . ....v .v. v, budais išnaudoja, naikindami. bcius vaisins uzkan- . «» > . *.<

kliu 5 dovanas lai- Mao ,r “elos “““P1?1““1".:
. ... . Lietuviai, laikykimės vienv--Visi kviečiami at- . / . , , • ‘bės, nes Vienybėje galybė!

į * A- P. !

atletų klubo vaka- ,

pradžiai

M. Kuplevski,
W. 66 Street 

Chicago, 111.
KĄ DARYTI VAIKUI 

SU SLOGOMIS.
Į Netoniv parapijos, Raudon 

dvario vals., Kauno apsk. lie
tuvius.

Štai, mokytoja p-lė A. Si- 
moškaitė ^ašo savo tetulei, p- 
niai JCuplevekienei:

‘ ‘ Ačiū tetulė, kad suntinė- 
jate laikraščius, tik prašysiu 
pakeisti antrašų, kad jie eitų 
į mokyklų. Kų siuntėte įvilio
jus į laikraščius, gavau. La
bai ačiū Senai jau žadėjau 
tetulės prašyt, kad, gal, turi
te perskaitytų knygų, nes vi
sas nusiraminimas — tai kny- 
gos»

“Da prašysiu, nois nedrųsu,; 
ar negalėtumėt padaryti mažą 
rinkliavų —apie 50 — 60 do
lerių. Už tokių sumų - įtaisy
čiau mokyklai visus vaikams 
reikalingus įųpkslo vadovėlius. 
Nes čia žmonės labai neturtin
gi, o vaikų cįaug. Vos turi kuo 
aprengti,-© kai reikia knygos 
pirkti,tai didžiausias ‘ ‘ strio- 
kas”. O už neleidimų moky
klon vaikų1 tėvai baudžiami. 
Labiausia tai laukiu knygų”.' 

Į Matydami reikalų ir jaus-

Kuomet jūsų kūdikis turi-alagąs 
galvutėj. Ui Jam palengvinti gedant 
keletą laSellų alboleno t fiftftrvytes 
keletą sykių dienoj. Kad pąįalinti 
slogas, UI ląikyk jj Siiųu ir Aaeatie 
jo vtdurėliai liuosi. Tam tilcalut dak
tarai pataria Fletcherlo Caofpria, 
dėlto kad ji yra grynai augmęninė 
ir nekenkąminga. Ji veikia Jipdpir 
ricina, bet netąso ir nesargina. Mi
lijonui tnotinų žino. kaip greit <2oa- 
torla nutildo verkiant} valką ir Kaip 
greit užmigdo neriniautingą kūdikį 
i kaip greit pašalina dieglį, gedus. 
vidurių suirimą ir tt. Kad apsaugoti 
nuo imitacijų, tai Fletojįerlo Ppra- 
fią rasi ant kiekvieno tikros Casto- 
rijos butelio.

CHICAGOJE
KAZIMIERO DR-JOS 

PRAMOGA.

Brighton Park. — Draugija. 
G v. pirui. Div. šv. Kazimiero! 
Karalaičio rengia “bunco'

PĄTR SKAITYK Į

‘‘DRAUGE
NAUJAS 1930

PILKAS EGZAMINAS 
$5.00 tMetai

S P E C I a. L I S įT A 8 »
Taigi nenusiminkit,, bet baikit paa 

tikrą specialistą,' ųė g^s kokį neįu- 
tyrėl}. Tlkrąa specialistą#,. arba pro
fesorius, neklaus Jusiį kae jums ken
kia, ar kur skauda. Bet pasakys pats 
po pilno Uegraminavimo. Jus Siitau- 
pysįt laiką p pinigus. JOaugeMp kitu 
daktarų negalėjo pagofbėt jums dėl 
to, kad jie neturi .reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų. - 5^

Mpno Radio —.Scope — Rodggi- 
X-Bay Roėntgeno Aparatas Lir vi
siškas bakteriofogiįkas
roas kraujo atidengs man jūsų tis 
ras negeroves. Ir jeigu.
JUS gydyti, Ui juaų sveikata ir gy 
vumaa sugryž jbmą taip kaip būvo 
-pirmiau. Jeigįi kenĄąt Jigų skil
vio, žarnų, ''inkstų, afpKgBSKJffir. 
vų, širdies, reųittatterotąy ' Jwšįhtiėk 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arh* 
jeigu turit kokią užsisęriajrisliĮ., ja). 
kerėjusią, cttroffiįfeą ne
pasidavė net gabiam SeŪAynae gy 
dytojui, neatidėįtokit neatėjo -'$»»

"““dR. J. f. ZAREMBA
si’ECIAListĄs Ir V' 

Inėjimas- Ru«aa?Įl ej.fi- v
20 W. JACKSON BLVD

Arti SUte Gatyėą'^ 
Valandos: Ntio 30 MM 
pietų. Vakarais nuo’&'lki 7, 

Nedėliųjaia nuo 10 ryto -|Uj 1 
po pi«w ,

C RADIO

mėtojams,
silankyti.
Lietuvių

tai 9 d. vasario basketball Nuo 4928 m. čia Peru, Lai
rungtynėse su Detroito šv. Šalie ir Jemesville dirbo 3t
Jurgio parapijos jaunimo kiu- mainos. Užsiėmimo gavo apie
bu laimėjo 53 prieš 27. 600 žmonių. Taip vadinama

- , . La Šalie County CorbonMotėnĮ l *
nauja unija, vadinamų Koriji-: 

Ši dr-ja yra musų parapijos ern Illinois Miners Union, 
pamatas. Visų savo veikimų1 kuri neturėjo nieko 'bendrai 
kreipia Bažnyčios labui. J jų'su United Mmers W©rkers 
ruošiamų teatrų visi rengiasi Aniercia. Ši, pastaroji, ėmė; 
eiti. Loš gabiausi komikai, persekioti viršui minėtų unijų 
dainuos Moterų Bažancavos visokiais būdais. Prie kožnosę I
liaudies choras, kuriam vado- kasyklos buvo pastatyta žrao- 
vauja J. Koncevičius, pavapi- gus, su įvairiausiais parašais, 
jos prižiūrėtojas. kad Čia dirba akebaj, eikit

Raporteris ‘ šalin, nepirkit anglies ir tt.

Ofiso

Žiūrėk, kad 
gautum tikrų W

EAU DE OUININE
Padary. • i a

rinaua

Ištobulintas ir pagerintas, su nauju COIlOTl'IlA Oynainic 
erių. tiražus kabinetas, kainos sumažintos.
Modelis 90, kaina su tūbomis ir viskuo už .. 4 -« fi

Modelis 93, Fonografas ir Iladlo krūvoje, nau 
ja kaina, su tūbomis, su viskuo . ..........Skausmas! — Visam pasaulyj garsus Į| 

plaukų tonikas, naikina 
pleiskanas, stiprina plaukus. 
Jūsų aptiekoj arba rašyk: '-Fi- 
naud, Dept. M, 220 E- 21 St., 
New York, N. Y. Sempelis dy
kai.

Dykai įlenuonstravimas jūsų pačių namuose.
Tiktai $10 tereikia įmokėti,
KITUS LENGVAIS IŠMOKSIMAIS. 

Krautuvė atdara kas vakaras.

Dabartinėmis dienomis daug žmonių 
ima Bayer Asplrin nuo daugelio ma
žų skausmų, ir taip tankiai kaip 
jaučia skausmą. *

Kodėl ne ? Tai užtikrintas antido
tas nuo 0aug skausmų. Jis veikia!

Jr Bayer Aspirln tabletei visai ne
kenksmingi. Tame Jus turttc dakta
rų užtikrinlpią:' jis ncsilpniiia širdies.

Dėlto, paleisk žalčiu “persirgti.” 
Nelauk, kad galvos skausmas “per
eitų.” Ar kad neuralgija, neuritls ar 
net reumaty5111*8 yra kas tokio 
kuriuos tvhri perkęsti. Tik daktaras 
gali kovoti su tokiais skausmais, bet 
jus galit visada pasinaudoti Bayer 
Asplrin palengvinimui.

Išgirsk lietuvių dainas per Radio
kas ncdčldicni nuo 1 iki 2 po pietų iš stoties W. C. E. lu

970 kilocykles Ir
Ke t vergais nno 7 iki S vakaro iš stoties W. H. F. C.

> 1420 kilocykles. Moteries gyvenime yra trys I 
išbandymo laikai: kuomet 
(mergaitė bręsta j merginą, 
pirmas gimdymas ir vtaur- į 
amžis. Tada I.ydia Ė. J/irik- • 
namis Vegetable;Compound ' 
gelbsti atgauti! sveikatą Ir - 
gajumą. ą

Ba^er Aspirln visada yra ir jis 
visada pagelbsti. Apsipažink su 
jo vartojimų skaitlingumu, ir 18- 
veng daug bereikalingų skausmų.

Iš lietuvių gyvenimo.
Iš didžiulės Chicagos atva

žiavęs į Rockfordų pasijunti ; 
žmogus lyg pajaunėjai —taip 1 
lengva čia kvėpuoti, taip n a- ’ 
lonu pasidairyti po miesto'1 
gatves, gausiai apsodintas mc 
deliais... Čia rodos ir saulutė 
šviesesnė ir jos šilima kait
resnė. Ypač tai jaučia tas, 
kuriam pirmukart tenka čia 
apsilankyti.

Rockforde yra gana daug: 
lietuvių, kaip girdėjau — iš 
viso būtų galima priskaitytij 
ligi 4,000. Yra čia nuo senui 
jau laikų įkurta ir litftuviškaį 
pampi ja. Gaila tik, kuzi' čio J 
nykščiai lietuviai ne labai lai
kosi vienybės. Vieni susibū-! 
rę apie savo bažnytėlę, kurių 
pereitų metų pasistatė naujų 
karta su puikia dideke mokyJ 
kia. Jie džiaugiasi, turėdami- 
malonų, ir labai darbštų klebo-

Jos. FJBudrik, Tk.
3417-21 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705BAYER ABPIHIN
Asplrin yra trade žymė Bayer Fabriko MonokCeiloadldester Salicytlcacld

TUBBY
SZVV MOM.pl04A 6EE THAT 
BOK VJITH THC LI7TLE 
PlCTUUES COT 1(0 IT OMCte 
aeofcče semt me psom 
_________ _  p’AUift» r--------—

\bu SAVE ri TO THE 
MuoisTefc!?,

UJUS'. 6€E. UJkMZ ’ Tukt box's sot all 
'N' COCK lfcOKCHeS IN rih

' VES.OEAG.THe 
MlMiSTeO. APMICEO 
TUE CAfl\/lM6 6 oro 
rr.so moch vau e 0 
HE VOAS HE(iE.To0A‘< 

1 AuP i SAVE IT 
TO U IM 

GOSU DižJG IT: 
VJWEQE. TPE 
S AM HILU, 
DID AT &E-T 
TO, Aj^VJKS7?

FlOUi Yliiilh 10 Aįį'd

t > il!\ 1
i i , > i n i i • ,‘V. i .? 1 h
| > 1- 4 ) 1 i Ii \ SI t 1 ■ . , * V \ * 1
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CHICAGOJE
AKADEMIJOS ALUMNIE

ČIŲ ŽINIOS.

X Ketvirtadeiny,

katalikiškos šeimynos, 

išauklėta.

į Visos sodalietės ir draugės 

vasario linkiui jai ištvermės. lxii

20 d. Aušros Vartų parapijos Dievas padeda jai pasiekti tai, 

jubilėjaus komisija (Kazanau- ko trokšta.

Alunmietės, visos da jaunu-i skas, Kryževičius, Duoba,' Sodalietė.

tės, serga, serga!

Štai, viena pagijusi po ope

racijos, vos tik apleido Šv. 

Kryžiaus ligoninę, o kita jau 

laukia, kad užėmus jos vietą. 

Panelė V. Jasinskaitė, baigiu- 

si Akademijos kursą 1929 me

tais, susirgo “appendicitis

Šliogeris ir Sakalas) laikys’----------------------------------------------

i pirmą susirinkimą 8 vai. vak., i X Stanislovas Nugarius, 

Į B. Kazanausko real estate oi'i- buvęs vrestsidictis, dabar turi 

Visi nariai prašomi susi-' valgomųjų daiktų Storų, “de- 

’licatessen”, 7210 Ogden avė.,

se.

rinkti.

IŽ T.

! Riversidėj. Biznis gerai sekasi.

K. “LIETUVA” SUSI
RINKIMO.

dorai | tė, dr. A. Gylys, dr. jur. Rau- 

linaitis, agr. Valatka, dr. K. 

Pakštas, dr. D. Juška ir kiti.

1930 m. “Sargyba” kaštuo

ja metams tik 6 litai, pusei 

metų 3 litai.

Metiniai skaitytojai gauna 

priedų “Laimės kalendorių” 

ir loterijos bilietų.

Adresas: Kaunas, Liaudies 

Namai “Sargybos” adminis

tracija.

Rm Tai. Mlderay Utį

DR. R. C. CUPLER
OTDTTOJAS IR CHI KUR O AS 
Oakley Avenue lr 2 4-tas Btreet 

Telef. Canal 1712-0241

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėilah 
lr Ketvergei! vakare

Ofiso Tel. Vlrglnla 
Reaidenrijos:

0034 
S u ren 6868

Telefonu Boulevard HM

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; » UU ». 1 IU » 

dienų, lr 9.“9t iki 9:99 vakar*

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 44th Btreet Chicago. IU.

Ofiso Tel. Victory 3887 ,
Of. lr Rea Tel. Hemlock 3874

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

Antras ofisas lr Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.DR, T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto lkl 1 po pietų 
2 lkl 4 lr C lkl 8 v. v. 

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd. 

Vai.: nuo 8:89 Iki 9:30 vak.

DR. J. J. KDWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. VVestem Avenae 

Tel. Prospect 1928 
Realdendja 2359 So. Leavitt Bt 

Tel. Canal MM
Valandos: 1-4 po pietų tr 7-9 ». «. 

Nedelioj pagal susitarimų

Tel. Canal 6764 Republic 8466

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų lr vaikų
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną, nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomls tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 

Ir X-RAY
2130 WEST 22nd STREET 

• CHICAGO

Skaitykite ir platinkite mėne

sinį mokslo, blaivybės ir 

sveikatos laikraštį
ir po sėkmingos operaęijos, 

kurių, atliko Dr. Barton (ofi

sas po numeru 6558 So. Hal

sted St.), apleido ligoninę. Štai 

nelaimė patiko p. A. Kodytę, 

kurių vėl gydė tas pats dak

taras. Josios koja tapo nu- . ... ~ . o, .

laužta, bet po geros Dr. Bar- i

ton’o priežiūros, greit pasvei- į Komisija, kuri rengt) išva- 

ko ir apleido ligoninę. ‘ '.žiavimų į Oak Forest, išdavė

----------------------------- ' A ^ 7^ įtarimų, 7) apžvalga (politikos

Keletui mėnesių praėjus, j 1 avosi, oypae g nuso vjsuomengs ]<u]turos ir ekono- 

vėl pasigirdo, kad alumnietė'11’ var&° P^0 P°nai V- Ea’

ligoninėje. Dabar E. Nutautai- reiva^

Nuvažiavę į Oak Forest su

teikė pietus, dovanų ir išpildė | saujįg ir 

maža programėlį. P. Palukas j

programų pradėjo gražia kai- Sargyboje ’ rašo: vysk.

ba. Keletu dainelių sudainavo Keinys, prof. P. Kuraitis,

tounoflakiečių mergaičių Vydūnas, kan. J. luinas, prof

Town of Lake. — Skaitlin- 
’ |

gas susirinkimas Teatrališko į 
Kliubo “Lietuva” įvyko ket- 

i virtadienyj, vasario 13 d. Šia

me susirinkime prisirašė dvi 

naujos narės, sesutės Kazlaus-

tė, 1927, vėl sti “appendici- 

tis”. Jų gydė, kartu su Dr. 

Barton (nes ji dilba abiem), 

Dr. A. R. McCradie, kuris tu

ri savo ofisų su I)r. Barton, ir

"SARGYBA”
“Sargyba” skaitydamas ra

si šiuos skyrius: 1) Mokslo 

populiarizacijos ir visuomenės 

klausimų, 2) blaivybės, 3) u- 

kio, 4) sveikatos, 5) gydyto

jo patarimų, 6) advokato pa-

mijos gyvenimo), 8) priešal- 

kolinis judėjimas (Lietuvoje 

ir užsienyje), 9) Knygų pa- 

10) Įvairenybės. 

u<

kuris yra vyriausias operaci .w. .
jos štabe Šv. Kryžiaus ligoni- būrelis, akompanuojant p-lei Kemesis, dr. M. Peckauskai- 

nėje. Po gera preižiūra Ele-J‘J* Brazauskaitei. Su savo ma

na greit pasveiko ir vėl dirba į L°nu balseliu ne vienų pra- 

jų ofise. džiugino p-lė S. Jurgaitė. Ji

niekuomet neatsisako ir visad 

patarnauja.

ADVOKATAI

Vėl eina gandas, kad kita su noru visiems A. A. OLIS
ADVOKATAS

alumnaitė nepersveikiausia. į akompanavo p-lė S. Ivaš-_______  ________

Tai p. Mockiutė, 1928, kuriai. kevičiutė. Gražiais juokais vi- u So Salle st Rown 1701 

gali irgi prisieiti ‘apendicitis’ SUs Prajuokino D-lės Norkai-i *“*”»*_ 0331-0332 vi. >-• 

M operacija.

1 >■1 . _________________

Bet yra ir linksmesnių ži

nių akademijos alumniečių tar 

pe. Buvusi panelė B. Gaspar-

sus prajuokino p-lės Norkai- i

tės ir Aužbiktįįįė. Mūsų did-k halsted btreee
žiai gerb. kun. A. Linkus, ku

lis atjaučia varguolius, taip 

pat dalyvavo ir ramino jų nu

budusias širdis.

Taip-gi neužmiršo varguolių

Tel. Victory 0663 
7-9 vaL vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčioa

kaitė tapo ponia. Ji baigė a- 

kademijos kursų 1928 metais,’ir p. Antanas Kareiva, kuris

bet ir josios mokslo vyresnė, p. 

Barbora Mikolaitytė nepasi

duoda. Ir ji paliks 

vainikų ir stos ponių 

vardu ponia Skirienė.

panelės

tarpan

dabar yra Texase. Jis atsiun

tė savo linkėjimus ir prisidė

jo su dovana, oranžių dėže.

Susirinkime nutarta suruoš-į 

ti ‘Arbatėlė” gavėnios metu,

Marijona Krasauskaite sto 

jo Seserų Kazimieriečių vie-i 

nuolynan ir, iš priežasties se- 

serų-mokytojų trūkumo, pas

kirta mokytoja mažučių vai

kučių.

balandžio 6 d., šv. 

par. salėj.

Kryžiaus

Žinantis.

CHICAGOS LIETUVIŲ AU
DITORIJOS B-VES 

AKCIJONIERIŲ 
DOMEI.

Alumniečių susirinkime, va

sario 3 d., nutarta statyti sce

noje veikalų. Dar neišrinktos

Šiuomi pranešu gerbiamiems

Chicagos Lietuvių Auditorijos 

vaidylos, bet kai tik bus visa j B-vės nariams, kad metinis 

(priruošta, visi sužinosite iš Bendrovės susirinkimas įvyks 

“Draugo”. Tat, visi, kurie no- penktadieny, vasario (Febru-

rite sekti akademijos alnmnie- 

čių veikimų, skaitykite “Drau

.8$ M A. A.

DAINOS, VAIDINIMAS, 
ŽAIDIMAI IR FONES.

West Side. — Ir vėl 

vakaras.

West

Šiuo

Naudokite išlaukiniai nuc 
Skaudamų Muskulų 
Peršalimų 
Skausmų Krutinėję 
Sustingusio Sprando 
Pečių Skaudėjimo 
Išsinarinimų ir

Išsitcmpimų
Neuralgijos

Persitikrinkite, kad gaunate tik- 
I rąįį! INKARO vaisbaženklis ant 

pakelio pagelbės jums apsisaugoti.
1 Knygutė, kurioje paduodama pilni 
nurodymai naudojimui PATNnurodymai naudojimui
PELLERIO daugely atsitikimų, pri
dedama prie kiekvienos bokutčs.

Parsiduoda visose vaistinėse 
po 35c. ir 70c. bonka.

Arba galima užsisakyti stačiai iš

7ha iahoraforioa of 
F.Ad.RICHTER & CO.

BERRYANO SOUTH FIFTH »TS. 
BROOKLYN, N.V

KULS PAtN*

Ofise Tel. Canal 2118
Namų TeL Lafayette 0091

DR. A.LYUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

NAMAI
4193 ARCHER AVĖ.

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

Ofiso Tel. Victory 8899 
■esldenoijoa Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH

C

DR. W. YOVAISH
PHYSICIAN And SUItGEON 

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

sutartį
Office R. 1009 Talcott Bldg.

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

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rasas Gydytojas tr Chirurges
Specialistas Moteriškų. Vyriškų
Valkų tr visų chroniškų ilgų

Ofisas 8102 So. Halstel St Chicago 
arti Slst Btreet

VALANDOS: 1—S po piet 
7-8 vak. Nedėliomis lr šventadieniais 
19-11. '

OPTEM IT RISTAI

Res. Phone 
ROCKF

■Torest 8949 
ILL

Tol. Victory 8279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAUSZ
1146 MILVVAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartį

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

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

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600
i ..i. i,-

JOHN KUCHINSKAS
UETUVIS ADVOKATAS

2221 Wect 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canhl 2552

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

GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR 
AKUŠERIS

4740 Dorcliester Avenue

tel. Drexel 6323 
Vai.: 8 iki 10 ryto 

6-8 vai. vakare

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washington 
19-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-4. Blvd.
Tel. Cicero M2 Tel. Kedzie >460-2461

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas tr Chirurgas 

REZIDENCIJA *
4719 W. 11 PL Nedėliomis
Tel. Cicero 1886 Susitarus

•r

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

Tel. Kentvood 5107 

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 

šventadienio ir ketvirtadienio

avy) 28 d., 1930 m., Auditori- J 

jos svetainėj, num. 2, 3133 S. |

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius) 

ADVOKATAS

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

Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSR, 0. P. D.

Side įdomus 

syk vakarų rengia didysis 

pu rap. choras, kuriam vado

vauja varg. J. Brazaitis. Bus 

statoma scenoje vaizdeliu 

“Linksmos Dienos” su daino

mis, šokiais, žaidimais ir t. t. 

Be to, senberniai dainuos savoI

į Halsted St. Prasidės lygiai J4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) 
Į 7:30 vai. vak. Ateidami j su- 

Įsirinkimų, malonėkite atsi

nešti gautus pakvietimo laiš

kelius ir savo šėrus, be ku

rių nei vienas nebus įleidžia

mas j susirinkimų.

Širdingai kviečia visus at

silankyti.

John P. Ewald, sekrefc.

Telef. Boulevard 2800
RESIDENCIJA: 

<516 Bo. Rockwell Street 
Telef. Republic 9728

J. P. WAITCHDS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė. 

Tel. Pullman 6950 ir <877

Į KILNŲ PA&AUKIMĄ.

Town of Lake. — Garbė

Miesto Ofise Pagal Sutartį:
127 N. Deorhorn Street

Rooms 928 lr 986
Tel. Franklin 4177

“maršaiietę”, šnapsininkai (Sodalietėms, jog iš musų bure-

pie blaivybę; bus ir daugiau lio p-lė Bronislava Laurįnskai- 

fonių, nuo kurių publika įtė gavo pašaukimų — Dievui 

Vakaras j-1 tarnauti. Ji pirmutinė iš So- 

daliečių pasirinko tų kilnų 

luomų. Antradienyj, vasario 

11 d., ji įstojo į Šv. Kazimie

ro Vienuolynų.

Bronislava paeina iš geros

“mirs” ir juoko.

vyks vasario 23 d., parapijos 

salėje, 8 vai. vakare. Visas 

pelnas skiriamas parap. sidab

rinio jubilėjaus fondui.

Rap.

Telephone Central M2S

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

184 North LaSaUe Street 
CHICAOO, TLLINOTS

Nuo 9:M Iki 8 vai. vak.
«oal Office; 1909 So. Union Ava 

TeL Rooaevelt 8719 
VaL nuo I iki 9 vai. vak.

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard MIS

OR. A. J. BERTASH
•4*4 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 iki I po 
pietų lr S iki 8 vai. vakare 

Res 8991 8. WALLACE STREET

TeL Hemlock gili

DM. $. MUKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2486 W«t <9 Street 
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. S—I 

v. r. Nedėlioj susltarua

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutartį.

| DR. S. BIEZIS
I

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X — Spinduliai 

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 

Rezidencija: 6640 So. Maplewood 
Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. V. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DENTISTAI
Office Boulevard 7041

DR. G. Z. VEZELIS
UETUVIS DENTISTAS

4646 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 0267 Rea Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų kurte 
soti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua 
Atitaisau trumpų regyste ir tolimų 
regyste.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos valkučiama

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS Itt, CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų" (bu Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930,

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6841 8. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1980. Nedėtomis tik pagal su
tartį.

IMK T. A. 0.
Nuo reumatizmo ir šalčio
Kas yra tas T. A. D. f
T. A. D. yra liuosuojantis, 

valantis ir taisantis vidurius 

vaistas, T. A. D. tūkstančiai 

žmonių vartoja, o milionai 

dar nežino.

Jeigu arti nėra galima gau

ti, tai kreipkitės po num.

5221 So. Halsted Street 
Chicago; IU.

Tel. Boulevard 6631

Valandos nuo II ryto 11d 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavitt Bt.)

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

SeredoJ pagal sutartj

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po n užnertu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 pe

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

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevard 1401

i

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Milw«Nkee Avenue
Utarninka Ketverge, Sobatoj 
Nuo 10 ryto IU 8:30 vakare

Ciceroj 4847 W. 14th Street
Panedėly, SeredoJ. Pėtnyčioj 
Nuo 10 ryto iki 8 vakare

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

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

7—9
9 — 4
vakare

DR. HERZMAN
It RUSIJOS

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių dcl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tei. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Gerai lietuviams žinomas per 
metu* kaipo patyręs gydytoje*. « 
rurgas Ir akušeri*.

99

Boulevard 7699

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg.. kmmp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano Iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto lkl 8:30 va
karo. Serųdorais nuo 9:80 lkl 12 v. 

ryto. Aedėltomls nėra skirtų
i valandų. Room 8

Ptiouo Canal 0622

■emlook 7M1

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

<712 So. Ashland Avenue
VaL: Nuo 9 ryto IU I vakar*

Gydo staigias Ir chronllkaa II- 
gasvyrų, moterų lr vaikų pagal nau
jausius metodu* X-Ray Ir kitoUus 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Btreet

1025 WEBT 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 21 pietų ii 
nuo 8 iki 7:28 vai. vakarų.
Tel. ofiso Canal 8119 Rea. So. Shere 
2228, arba Randolph 8819.
I,

Tel. Armitage 1740

UR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Dentistas
1608 Mihvaukee Avė.

Kampas North Avy. 
Northwest Tower Bldg. Room 209 

VaL: 9—12 ryto; 1—8:20 vai. vak.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVR 
Tel. Yards 0994

Resldenoljos Tel. Pleoa 9M*

VALANDOS:
Nuo 19 IU 12 dienų.
Nuo 9 IU 2 po pietų.
Nuo 7 IU I vakar*. j
NedėL nno 19 IU 12 dienų. 1
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GRABORIAI:

S. D. LACSIA^"7
CHICAGO

žINiy-žINELĖS
Lietuvis Gruborlus 

Patarnauja laidotu
vėse kuopiglausia. Rei 
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2 BĮ 6 

Arba 2S1<
2314 W. 23r<l Plaee 

Cblcago, Iii.

Simpatiškas - 
Mandagus —

Geresnis ir Piges-I 
nis už kitų patar-1 
na vimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. Tarda 1741 ii 1748 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenne 
SKYRIUS

1410 So. 40 Ct. Cicero 
Tel. Cicero f7»4 

SKYRIUS
8241 Auburn Avenue 

Tel. BoulevarI 8201

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIKT. GRABORIUS. 

(HICAMJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų 14- 
dirbystės.

OF’SAfl 
West 18 Bt.

Tel. Canal 81T4 
AKI RIUS: SS8f
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4888

Phonb Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimo* 
viauomet sąžiningas lr 
nabrangus, nes neturt
ine lfilatdų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži k» 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugiška 
patarnavimų.
Patarnavimas 

visose Chica 
gos dalyse lr 
priemiesčuose. 
Grabai pigiai
net už 125 

OFISAS
>238 South 

Halsted St
Vlctory 4088- 

88

4424 So. Rodnrell Ba

Virginia ĮSU
- ■ M.tBjgs,, 1 I-—=.■■■:■■

Telefonu Tarda 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turtu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M, SKUDAS
LIETUVIS GRARORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532 

PRANEŠIMAI.no, kų tas vardas reiškia. 
Komisija kviečia visus atsi

lankyti.
Komisija.

BAZARELIS.

naujus ir tuiso senus 
namus. Jo ofisas 2150 So 
Hoyne ave.

X Chicagos lietuviai kata
likai iškilmingai minėjo 12 m. pAS rivERSIDES LIETU 
Lietuvos Nepriklausomybės su( VIUS.
kaktuvės. i I® --------

X Visose liet.-kat. bažny- j gįame puikiame Chicagos 
čiose įvyko iškilmingos pa- priemiestyje gyvena keletas 
maldos ir Lietuvos nepriklau- pasj turinčių lietuvių šeimynų, mo nutarimus perskaitė rašt 
somybei pritaikinti
lai.

stato

Susivienijimo Brolių ir Se
serų Lietuvių draugija laikė 
mėnesinį susirinkimų vasario 
9 d., Dievo Apveizdos parap. 
mokyklos kambary. Susirinki
mų atidarė Juozas Blankus, 
pirmininkas. Praeito susirinki-

pamoks- jįe daugumoj priguli prie.J. Grisius. Ligonių dr-ja tu-
! Aušros Vartų parapijos. , rėjo 4: J. Bukinas ir S. Žalis

Town of Lake. — Labdarin
gos Sųjungos 1 kuopa rengia North Side. — Vietinio lo 
bnzarelį, kuris įvyks Šv. Kry- .Aeracijos skyriaus susirinki 

mas įvyks antradieni, vas. 
d. 7:30 vai. vak. Šv. Mykolo 
par. salėj. Visi dr-jų atstovai 
ir skyriaus nariai prašomi at. 
silankvti.

Valdyba.

kiaus parapijos svetainėj, ko
vo, 1, 2 ir 3 dienomis. Visi 
kviečiami pasižymėti ir daly
vauti, nes bus kas nors nepa
prasto.

Šv. Pranciškaus Rėmėjų 3 
skyrius rengia “bunco par- 
ty”, kovo 23 d., Šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėj. Visi pra-

Brighton Park. — Susi
rinkimas visų kliubų — Lith
uanian Republican duba of 

šomi dalyvauti, taipogi kvie- °°k County buvo vasario 
čianio 1, 2 ir kitus skyrius. Lramonto salėje.

X Beveik visose parapijinė- Pereitų sekmadienį gerb. pasveiko, J. Mačiulis ir P. Jo
se salėse įvyko paskaitos, pra- klebonas kun. L. Draugelis saitis da tebeserga, 
kalbos, dainos, vaidinimai, lankė savo tolimus parapijo- Draugijon įsirašė J. Žiekus,
Plačiau apie iškilmes parašys nUs Riversidėj ir Lyonse. Vi- V. Samuolis/ P. Paliulis, J. 
kolonijų korespondentai. Jsose šeimynose kalėdninkai Janonis.

X Nesenai “Drauge” gau- buvo gražiai priimti. Lyonse Gauta laiškas iš Foderaci- . . . ,
ti saldainiai iš Lietuvos jau prie tos progos buvo pašven- jos, kuriam kviečiama drau-   kv" narni atsi ankyti į kv
visai baigiasi. Yra ruošia- tinta gražus bungalov Anta- gvste dalyvauti V. V. K. 7 Plačiai žinoma darbuotoja U susirinkimų, kuris įvyks

mosi prie parsigabenimo nau- no Maseliuno. Kalėdninkus po Konferencijoj. Laiškas priim- P’nia Barbora Naugžemienė antradieny, vasario (Peb.) 18
jo didelio transporto. Piknikų tas kolonijas apvažinėjo su tas ir išrinkta atstovai: M.isunkiai sunegalėjo ir prisėjo Meldazio saloje, 2244 W.
rengėjai ir kiti norintieji pi- savo didele mažina p-nų Bankevičia, V. Šomis, A. Šau- 'gabenti į ligoninę. Randasi šv, s vai. vakare. Visi dė*
giau gauti lietuviškų- saldai- Kaminskų sūnūs Matas ir a- lis, J. Gudionis, J. Blankus, f

Komisija.

SUNKIAI SERGA P-NIA 
NAUGŽEMIENĖ.

Delo-
‘ gatai, kurie dalyvavo šiam 
susirinkime, nutarė, kad kurie 
klubai da nedalyvauja toje 
Centro organizacijoj, kad bū-

PRIGĖRĖ EŽERE
Iš Rokiškio praneša, kad 

prio Obelių miestelio prigėrė 
ežere ketverių metų berniukas 
Vytas Maceika. Išeidamas iš 
namų užmiršo tėčio paklausti, 
ar galima eiti prie ežero. Atė
jęs neapeižiūrėjo ir įlindo. A- 
tgnivinfį jau. nepavyko. “R.”

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

Šiandie Vasario 18 

‘APPLAUSE”

Dalyvauja ilelen Morgan

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

gos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

Kryžiaus ligoninėj, kambary legatai ir valdybos kviečiam! 
nių gali prisidėti Rockfordo pie 5 vai. pribuvo pas p-nus Nutarta surengti išvažiovi- No. 205, globoja Dr. Jovaišas, atsilankyti. Bus naujos Vnldy 
piknikų rengėjai jau užsisakė, Bučus, kurie turėjo surengę mų* vasara ir išrinkta koniite-
taip pat Aušros Vartų par. ir šaunių vakarienę, kur be kalė- tas vietos suradimui; A. Gri- 
dienraščio “Draugo” pikniko dninkų dalyvavo gTažus sve- šias, A. Gudas, A. Saulis, 
komisija. “Draugo” piknikai čių būrelis. t Nutarta duoti po auksinį

Kadangi gerb. veikėja turė- bos rinkimas ir daug naujų 
jo pažįstamų veik visose Chi- ir svarbių reikalų svarstoma 
cagos lietuvių kolonijose, tai apįe ateinančius rinkimus, 
šiuo tarpu prašomi aplanky-

įvyks liepos 13 d. č'emausko Kalėdojimas linksmai ir grei žiedų tiems nariams, kurie ti. 
darže ir rugpiučio 23 d. tai ėjo, ypač viskas klojosi ge- nėra sirgę per" 12 metų. Do va- J 
Bergnian’s darže. Saldainiai rai, kad draiveris buvo prity- nas gaus: S. Pūkis, J. Va-f
gabenami iš “Rūtos” kompa
nijos fabriko, iš Šiaulių.

Rap.

ręs. Gerb. klebonas šeimyno- lantiejug, J. Stirka, J. Šačaus-; PLATINKITE “DRAUGĄ” 
se kalbėjosi ne vien su di- kis, A. Vidmantas, A. Paukš- ■ •

X AVest Sidės kontraktorius tižiausiais, bet pakalbino ir tis, K. Lėndfaitis, P. Jesaftis.
vaikelius apie jų mokslų ir Žiedams padirbdinti išrinkta 
poterėlius. Vaikelius pradžių-Bankevičia.

J. Sliekus šiuo tarpu yra la
bai ‘busy’. Mat, baigia statyti 
bizniavų namų J. Geštautui gino gražiomis dovanėlėmis— 
netoli Černausko daržo, Jus- medalikėliais, paveikslėliais 
t ice

FORNIČIŲ BARGENAS.

■i ’?

patyręs
Park. P-nas Sliekus yra 

kontraktorius, gerai

I. J. ZOLP
ORATORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VBPUAR

1660 West 46th Street

Kampu 46ta Ir Paulina Sta 
Tel. Blvd. B5 48

Mųlludlrno valandoje kreipkitės 
prie mąnęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai lr pigiau 
negu kitur. K o plyti# del Šermenų 
dykai.

ir knygelėmis.
P-nai Mackievičiai šiuo lai

ku yra išvykę žieminių vn- 
kacijų praleisti į Floridų. Su
grįžę, pakvies kalėdMihkus, 
pavaišins ir papasakos apie 
Floridos indomybes.

Riversidietis.

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
ALUMNIAI.

ĮVAIRŪS kontraktoriai

Anthony Naugžemis,
Sekr. ir kasieriuH 

Litli. Rep. Clubs of Cook
... , Cotinty.

, '!.■« r , . į ■ ■ i i.ittiaBUfrl

J. S. RAMANGIONIS
Btffrta yęaėjM Brtda*p4rt Palnttag 

B BfcMzrara Oo.,; dabar parėmė via* 
bbuų i aavo rankas lr duos visose Mo 
blsnlo lakos* pirmas klases patar
navime.

MARDWARE PAINTS 

& WALL PAPER
Palnters * Decoratora 

J. 8. Ramanclonls, savininkas 
8147 So. Halsted Street

TsL Tlctory T»41

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lie. 
Koplyčia, Dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

4603 S. Marsbfield Avenue 
Tel. Boulevard 9277

Štai, ir artinasi šeštadienio, 
Vasario 22 d. vakaras, ku
riam šios parapijos alumnai 
rengia šokius, . parapijos sa
lėje. Norime kad kiekvienas 
tų dienų atsimintų ir parem
tų rengėjus; nes visas; pelnas 
Skiriamas mūsų parapijos nau 
uai. Lai visi, kas tik gali, at
silanko } šį vakarą. Kiekvie
nas linksmai praleis vakarų.

Muzika bus viena geriausių 
Cbieagoje, t. y. Frank’s Night 
Otvls. Kiekvienas jaunimo ži-

Dabar dr-ja veda naujų na- Verti $2,500; viskų parduo 
rių vajų. Kas daugiausia sim už $475; gražiai išrodan- 
prirašyš narių,' gaus gražių ’OS 4 kamb. rakandai 2 mėne- 
dovann. įsiu tevartoti; 3 šmotų senoviš-

“firattgo ’ skaitytojas. Įkas rayon parioriaus setas 8
____  jtubų eięktrtkinis radio, du
gVEĮKBTA. J \12 AViltoų kjiųraį, 8 šmotų 

. , ’ • - , . . .. i riešutinis valgomojo kamb.
Bridgeport. -- Daugeliui ži- getas, g šmotų riešutinis mie- 

nomns blzniėftus Iteveika, tu- .-,ani kamb. setas, 5-šmotų pu-, 
ris eigafų krautuvę po num. svį(.jq getas, už tų viskų $175. 
3357 So. ltalsted st. staiga su- prj(StatySį,7,e Parduosim ir 

į sirgo apendiko uždegimu. Bu- gkyrium> 8228 Maryland Ave. 
vo nugabentas į Šv. Kryžiaus |.nias apart. 1 blokas į rytus į 
ligoninę. Padalyta operacija. nvo Cottage Giove ave. Tel. Į 
Dabar jau eina geryn.

TEATRAS 

3140 So. Halsted St

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

“TT’S A GREAT UflT
Dalyvauja Duącan Misters, ku
rios pridaro daug juokų.
*. * « - J * * * '

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai
• Graži Muzika .

M. ZIZAS
Kainų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

T217 S. CALIFORNIA AVE. 
Telefoną* Hemlock 5524

Fhone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

r

»Slcwart 1?<5
MOBTfiEČIAi-PASKŪLŪS

PARDUODU ARBA 
MAINAU Parsiduoda labai pigiai pe-

Hotelį lr perikinė katidžius karIU' Biznis liutu-
unt didelio plote žemės prie vi« vietej Prip
Luko Mlohigan“ didelė min®- 5
t« šėrimu dirbtuvė ir visokių k““’-“™'- Guli pirkti ir rn.

kandus. Pardavimo priežastį^ 
patirsite vietoje. Atsišaukite:

fartnų ant mainymo.
JOHN T0WAISH 
1134 Quarry Ave. 

Grand Rapids, Mich

4513 So. Wood Street

J. Lulevičius
GRARORIUS IR
BALSAM UOTO J AB
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Modernli- 
ka koplyčia veltui.
2103 R. Halsted 
St Chieago. III.

Tel. Vlctory filB

aTa.
VINCENTAS

BITINAS
mirė vasario 16. 1930 m. 1:40 
vai. pd pietų. 64 metų amžiaus. 
Kilo 1* Tauragės apskr., Gau
rės parap.. Alinant ų kaimo. A- 
merlkoje Išgyveno 38 metus.

Paliko dideliame nubudime 
suhų Vincentų. Marčių Magde- 
lenų, anūkę Virginijų, auginti
nes Adolfina lr Onų, 2 brolius 
Antanų lr Juozapų lr gimines.

Kubas pašarvotas 2021 Ga
nai port Ave. laidotuvės Jvyks 
ketverge vasario 20. IS namų 
8 vai. bus atlydėtas j Dievo 
Apveizdos par. bažnyčių, ku
rioj (vyks gedulingos pamaldos 
už velionio alelų. l’o pamaldų 
bus nulydėtas | S v. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
glmlAės, d fa ugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Rtranis, marti, .‘Mitikės, auginti

nės, broHal lr giminės, 
laidotuvėms patarnauja grab.

Bkitdag Rėopevelt 7892

A. A.
JUOZAPAS

DRUKTAtNIS
mirė vas. 16. 1930 m. 5 vaj. 
po pietų, 31 dietų amžiaus. Ki
lo lš Kauno Red.. Tauragės Ap
skričio, Kvėdarnos parapijos, 
KvaMų Kaimo. • Amerikoje Iš
gyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliudlmo 
motinų. Domlcolė. 2 seseris: So
fija šlmulienę ir Marijonų BsJ- 
nlonę: 3 Avogerius: Jonų Kan- 
tnusk). Jonų Dainį Ir Liudvikų 
Alniui) ir pusbrolius. Taipgi dė
dę Antanų Eglyną.

Kūnas pašarvotas 4520 So. 
Falrfleld Ave. laidotuvės (vyks 
ketverge, vasario 20 d. 1940 
lš nnmų 8 vai. bus atlydėtas ( 
Nekalto Pras. Panelės šv. par. 
bažnyčių, kurioj (vyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielų. 
Pn pamaldų bus nulydėtus ( 
ftv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę;
Molina, KcMTys, livogerlal.

Rėdė, Pusbroliai Ir gtailnės
TjUdetuvėros patarnauja grab. 

FAorvkls. pivd. 9277

PARSIDUODA bučamę ir 
PARSIDUODA pigiai Meat grocernę arti lietuvių bažnv- 

larket & Grocery prie dide- čios. Biznis gerai išdirbtas per 
lių biznio gatvių. Biznis cash. ilgus metus. Parsiduoda del
Arba mainysiu į 6 kambarių ligos.
bungalow,

2409 West 47 Street
12300 Emerald Avenue

Tel. Pullman 3990

INCOME TAX Al
Jau laikas rūpintis Išpildyti Inoome Tarus. Pada

rykite tai pas mus dabar, ypač tie, kurie rengiasi va
žiuoti Lietuvon ir nėra .Amerikos piliečiai.

Prie tos pat progos gausite pilnas informacijas ir pa
tarimus apie šių metų ekskursijas į Lietuvą.

Ofisas atdaras panedėly, seredoj ir pėtnyčioj nuo 
9 vai. ryto iki G vai. Utarninkais, ketvergais ir su bato
nus nno 9 vai. nio iki 9 vai. vakare.

PAUL P. BALTUTIS & CO.
332? So. Halsted St. Chicago, Illinois 

Telefonas Yards 4669

, ----------- 1 i " ( lM1-—
Del vrlauau* rųšlw 

fa ^Flr batafbaVlibb; Safikfl
grėbk, vallev 

PRODUCTS
VJgffljy Jiaella šviežių kiauši , flir alų. avieato Ir eurių

Wm. J. Kafėlv. : 
‘'EReiMP - • Savininkė#

4644 So. Paulina St.
- Tol BoalevaM »M •

■ i' —

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

. 6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama ) vienų dienų 
Perkame real estatę .kontraktu#. 

Internationl Investment
j į Corporation V

Kapltomn 864O,O6# 8»
8844 80. KEDZIE AVENUE

Tol. Lafayette 8788-6714MARUUETTE JEWELRY
& RADIO4

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau V1M*ti|

. Rukainių lr alda-
daiktų. Vė- 

l,aU8i®e ma40a ra- 
ėio. Planų rolių, 
rekordų lr t. V

' ' " Taisau laikrodžius
|r muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chloago.
Telefonas HEMLOCK 8844

įBrihll r------ --

SKOLINAM
PINIGUS

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

J. NAMON 8C CO. 
2418 W. Marąuette Road

Arti "VVestern Ave. • 
Telefonas Grovehill 1038

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

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

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS
............................ ............................ ........................a.;___________ ___________________

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

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. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotus, farmas if biznius. Renduojam fla- 
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Sn visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 
jmjLnOk Hefaiogfc 034^ Res. GrovehUl 1680 ,


