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AMERIKOS KONGRESAS RAGINAMAS 
VEIKTI PRIES MASKVOS VALDŽIA

GRAIKIJOS CERKVĖSE PAMALDOS UŽ 
ŽUDOMUS KRIKŠČIONIS RUSIJOJE

NAUJI BOTAI WEST POINT AKADEMIJOS KADETAMS ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Socialistas Pakviestas Sudaryti Francijos Kabi
netą; Meksikos Vienuolėms Tremtinėms 
Leista Gryžti; Britai Panamos Perkaso Pa
šonėje; Am. Darbo Federacijos Prezidentas 
Reikalauja Grąžinti Alų

KONGRESE SOVIETŲ 
VALDŽIOS KLAUSIMAS

SOCIALISTAS KVIEČIA
MAS I VALDŽIOS 

PRIEŠAKĮ

IŠVAŽIUOJA UŽSIENIO 
ŽURNALISTAI

MERGINA PAGIMDĖ 
TRIS VAIKUS

Užsienio spaudos atstovai Tauragėje 21 metų piergi-

Lietuvoje pradeda krikti. Sku- na šiomis dienomis pagimdė 

ndžiasi sunkiomis darbo sųly- tris vaikus vyriškos lyties. Vie 

gomis. Bendradarbiauti su j- nas iš jų -tuoj mirė, kitas po 

Vainomis įstaigomis beveik dienos, o trečiasis greičiausiai 

negalima, o teikiamomis ofi- paliks gyventi. Visus tris spė- 

ciališkomis informacijomis da- jo laiku pakrikštyti. Mirusie- 

žniausiai ne tik jie, l>et nė Jų ji palaidoti Tauragės kapinė-

redakcijos nenori. se.

. 1_____
Taip telegramų agentūra Į

I
Union savo skyrių Kaune jau Į 

panaikino. , Jos atstovas p.!

Kebeli išvažiavo į Karaliau- i

J?

AVASIIINGTON, vas. 21. 

— Valstybės departamentas 

ir Kongresas yra gavęs ragi

nimų, kad iškeltų kokį-nors 

veikimų, atkreiptų prieš Ma

skvos valdžių dėl religinių pe

rsekiojimų Rusijoj.

Kai-kas pasiųlo Kongresui 

pripažinti Maskvos valdžių, 

jei ji nutrauks ten persekioji

mus.

Kiti atsako, kad tas būtų 

lygu kai kad vaikams žadėti 

Žaislų, jei jie nutrauks išdy

kavimų. , J

Valstybės departamentas 
tiesioginiai nėgatf kį-nors 
veikti, nes su Maskva neturi 
safttikių.

GRAIKAI STAČIATIKIAI 
PRIEŠ SOVIETŲ VALDŽIĄ

ATĖNAI, vas. 21. — Grai

kų stačiatikių metropolitas 

paskelbė pareiškimų. Ragina 

kultūringų pasaulį vienytis ir 

atsisukti prieš kraugeringų 

Rusijos sovietų valdžių.

Už persekiojamus Rusijoj 

krikščionis kovo 9 dienų įvyks 

pamaldos visose graikų sta

čiatikių cerkvėse.

PARYŽIUS, vas. 21. — 

Francijos prezidentas pakvie

tė mažai žinomų radikalų so

cialistų vadų Camille Chaute- 

mps sudaryti naujų ministe

rių kabinetų.

Kalbama, jei jam nepavyks 

tas atlikti, tada Tardieu iš

naujo bus priverstas stoti į 

valdžios priešakį.

Chautemps yra žinomas tik 
savo partijoje. Valdžioje jis 
neužėmė jokios aukštesnės 
vietos. • į Į43UĮJ

Jis priguli radikalams soci
alistams. Ištikrųjų ši partija 

yra dešiniausioji socialistų! 

šaka. Jai priguli Clementiel, į 

Deladier, Herriot, Malvy, Cai-1 

llaux ir kiti laisvamaniai.

Ši socializmo šaka kongre 

se turi vos 125 balsus.

LEISTA GRYŽTI VIE
NUOLĖMS

NORĖTA KĖSINTIS PRIEŠ 
PREZIDENTĄ

MEXICO CITY, vas. 21. 

— San Luis Potosi areštuo

tas vienas studentas. Iš atras
to pas jį laiško paaiški, kad 

kitados AVashingtone norėta 

pasikėsinti prieš prezidentų 

Hoover.
Meksikos valdžia sakomų 

laiškų Iperdavusi amerikoniš
kam konsulini San Lnis Po
tosi mieste.

MEXICO CITY", vas. 21. — 

Meksikos valdžia paskelbė lei

dimų atgal gryžti Seserims 

vienuolėms, kurios Calles ’o 

laikais iš Meksikos buvo iš

tremtos.

Bet valdžia gryžusių gyve

nimų varžo. Pažymi, kad įjos 

pirm visako turi pasižadėti 

neperžengti religinių šalies į- 

statymų. Negali jos gyventi 

grūpėmis — vienuoliniu gyve

nimu vienuolynuose. Taipat 

negali vilkėti savo pasaukimo

rūbų. i į ' : J

AMERIKA GRYŽTA PRIE 
5—5—3 SĄLYGOS

BOLŠEVIKAI IŠNAUJO 
KRAUJA JAVŲ GRŪDUS

RYGA, vas. 21. — Anot ži
nių iš Maskvos, sovietų vald
žia išnanjo pramato šiais me
tais blogų javams derlių. To
del visur krauja daug javų 
grūdų, kad apsidrausti bado.

l/ONDONAS, vas. 20. — 
Laivynų konferencija laikinai 
nutraukta. Tuomi pasinaudo
dama Am. J. Valstybių dele
gacija pradėjo darbuotis, kad 
visų penkių valstybių karo lai
vynai atatiktų žinomai 5—5— 
3 sulygai (proporcijai). Ei
nant tik ta sąlyga bus galima 
išvengti tolimesniųjų nesusi

pratimų. i •

West Point Akademijai bus pastatyti'nauji'čia atvaizduojami būtai (kareivinės).
Šiuose būtuose bus 180 kambarių, kuriuose bus vietos 360 kadetų. Būtai bus baigti .
1931 metų pradžioje, šie nauji būtai atsieis apie 825,000 dol. Kongresas tam tikslui,^’ kur savo politinės poli-1 

600,000 doi. jau paskyrė. į, ' ‘ r*i inc virŽnninlzrk viola Tnir\

JAPONIJOS PARLAMEN- 
TAN RINKIMAI

TOKYO, vas. 20. — Išpat'

GREEN REIKALAUJA 
ALAUS

AVASHINGTON, vas. 21. 

— Amerikos Darbo Federaci

jos prezidentas Green kreipės 

i įstatymų vykinimo komisi

jos pirmininkų AVickersham 

reikalaudamas darbininkams 

grųžinti alų su 2.75 nuoš. al

koholio.
Green pareiškia, kad grąži

nus alų būtų naudos ne tik 
darbininkams, bet ir ūkinin
kams .nTuTį' f&ugTau darbo.*"

FILIPINIEČIAI PRIEŠ 
AMERIKONIŠKUS CI- 

GARETUS

MANILA, vae. 21. — Kaip 

čia, taip kitose Filipinų salų 

dalyse sukeltas Amerikoj ga

minamiems eigaretams boiko

tas (kova).

CHICAGOJE
Kongresmeno ir sūnaus 

byla

KALTINA PREZIDENTĄ 
IR SEKRETORIŲ .

cijos viršininko vietų. Taip r-Vto siandie visoj .Japonijoj 

pati išvažiavo bolševikų ‘Taas’ prasidėjo parlamentan atsto- 

atstovas p. Levkovič. Jį pa- V,J rinkimai. Nuo šių rinkimų 

vaduos /atstovybės pirmasis st*ibnių prigulės šiandieninės 

sekretorius p. Tecbneris. ‘R.’ ministesio pirmininko Hama- 

__________________________ gucbi valdžios likimas. Ši val

džia priguli “minseito” par

tijai.

Ministeris pirmininkas pa

leido parlamentų sausio 21 d. 

ir paskelbė į gyventojus bal-

DVEJOS IŠLEISTUVĖS

AVASHINGTON, vas. 21.

Chicagoj prasidėjo byla ko-' — Už prohibicijos vykinimo 

ngresmonui; Kunz ir jo sūnui. nepavysimus senatorius Mc-

už tai, kad būk kongresmonas Kellar, dem. iš Tenn., kaltinai Biržai. Tikyba Biržų gini 

nuo vieno vyro paėmęs 400 prezidentų Hooverį ir Iždo nazijoje jau dėstoma. Tėvai 

dolerių ir žadėjęs jam parū- * sekretorių Melionų. į džiaugėsi, kad po tokios ilgos

pinti policmono viet,. Bet 2a- J SenatoriuB • 'pertraukos (ištisi metai) su- J"

dėjimo neišpildo, paskiau • sekr Me„on visa8 ,aikas laukę kapeliono. Atkeltas ėia valdzu» “ksma- butųpa-

tucs pinigus dar ir sn nuogi- ėgin0 isUkrųjų kind m ,s Utenos kun. Rauda, o £ » -hp.™nn - 

.n..j —su i iHBHSkiiini i e* t) j A • buvęs Biržų gimnazijos kape- Kas Rlovl uz griežių eKonomi

prohibicijų. ^ prezidentes ^i nukeltas karbonu į U- ir už grizintų valiutai au-
viffl|l.|'vpo~r“n()S gininazijų. kstrpagrindų.

mciais grųzi
Ko; tai

bnVus paprasta paskola?

VVaukegan neturi pinigų
AVaukegano miestas kovo 1 

d. turi mokėti 60,000 dol. už 

naujų municipalinę vandens 

pristatymo įstaigų. Tuotarprc 

ižde ,tam (reikalui turima vos

litiniais atžvilgiais. Esu jis
I Paleistam parlamente mini- 

I Katalikiškoji Biržų visuo- sterio pirmininko valdžia tu_ 

j menė su širdgėla huvo prive- VOR 1?3 narins 

jrsta atsisveikinti su buvusiu gi sndarė 237 „ariai

kapelionu kun. Lomanu. Tėvu , . ,, ... v . .

. ... , i Apie 13 milionų žmonių tu-
komitetas įvertindamas kape-1 . , . . , , .1 n teises balsuoti ir, spėjama,

. a£O£° yjgj |a teise naudosis. Visi

nnesty Llossa kareiviai su da- nuopelnus įteikė gražų adre- . , . . • T • • .

. . . .balsuotojai Japonijoj tun mo
rbininkais iš troko kraustė sų. ... v .

™ .. , keti rasvti.

JI. 28 Gimnazijos mokyto-1

neįdomauja vykinimų.

9 ŽUVO, KELIOLIKA 
SUŽEISTA

ATĖNAI, vas. 21. — Prie- liono, kaip rimto

apie 40,000 dolerių.

Praneša, kad jei ligi kovo I rankines granatas. Bedirbant 

1 d. nebus gauta reikalinga į vjena dėžė su granatomis iš- jai ir dalis Biržų visuomenės'
Kaip visur tokiuose atsiti- 'į suma, apie 300 namų neteksiu siyd() įš ja rankų ir krito į surengė atsisveikinimo vaka J

“ vandens. aslų. rienę buvusiam gimnazijos di-

j Kilo baisus sprogimas. 9 rektoriui p. M. Kriščiūnui. Da-'

Žadama 50 milionų dolerių darbininkai ir kareiviai ant lyvavę įteikė adresų. “R. '

Chicagos didžiųjų įmoninkų vietos žuvo ir keliolika kitų i --------------------------------------------

kūnuose, taip ir čia boikotui 

vadovauja daugiausia juoda

šimčiai, ty. žemiausios rūšies 

gaivalai. Rūkančius amėriko- 

niškus cigaretus jie puola ir 

daužo. Kelios dešimtys pačių

IŠPAŽINO NUŽUDĘS 8
Vanden8’ ~~ .............................. *.............. ................. ... . DETROIT, Mich, vas. 21.

— Suimtas James Baker, 25 

m. Jis išpažino 8 žmones nuo-

. . y dais nužudęs. Paskutinė jo

susirinkime pažadėta sndary- įžeista. Sunaikinta apie 200,- j NUBAUDĖ PIRMININKĘ f auka _ tai vienas panaktinis

ti apie 50 milionų dolerių fo- opo granatų, 

filipiniečių nuo to jau nuken- ndų apskrities, miesto ir mo- >

tėjo.

Boikotas vedamas, kad! atsi

mokėti amerikiečiams už fili

piniečių persekiojimus Kali

fornijoj.

Boikote nemažai darbuojasi 

ir komunistai.

. BYRD GRYŽTA Iš 
ŽEMGALIO

Palanga, Kretingos ap. ir
Nevv Yorke. Baker paimamas

ikyklų išlaikymo išlaidoms, kol BRITAI APLINK PERKASĄ .Klaipėdos krašto komendan-,

bus pradėta rinkti mokesčius________(tas Palangos “Pavasario”!

(taksas) už nekilnojamas sa- PANAMA CITY, vas. 21. kuopos pirmininkę K. Ramo-i 

vastis. __ įkelta aikštėn, kad Pana- naitę nubaudė 25 litus arba Į

moję, šalę perkaso, Britai jau septynias paras arešto už pra-j 

senai valdo 10,000 ketvirtai-!dėjimų susirinkimo anksčiau,!Už motinos mušimą
Areštuotas Tony, Stepka, 47

į New Yorkų.

ĮSTATYMAS PERDAUG 
ŽIAURUS

INDIANAPOLIS, Ind, va-

v v sario 21. — Apskrities krūmi

nių mailių plotus, 'kurie susi- kaip buvo pažymėta prašyme,: nfllinio teismf> teiaėjas Collįns,

Į m, 711 Temple gat. Jis kai-tiekia su Ramiuoju ir Atlan- kuris įvyko 1929 metais lap- klausydamas vienos probibici- 
itinamas už savo motinos, 84 tiko vandenynais. kričio 24 d. ir konfiskavo pa-'nėg by]os pališkė jog proto

ną. amžiaus, apmušimų. ; D skaitą, kuri bnvo Centro Vai- ‘ ' nprfljlnf,

NEW YORK, vas. 21. — girtauja. 

Gauta žinių, kad Byrd sų sa 

vo vyrais gryžta iš pietinio

žemgalio apylinkių. Orlaiviai

_ , , .. Bntai tuos plotus yra iš- , , . . . .
Motina kaltina sūnų, kad jis; , ,, TV , , dvbos prisiųsta : tema “Kuo

nuomavę kasykloms. Is kasyk- ‘

lų jie mažų naudų apturi, bet 

žemės laikosi.

skiriasi pavasarininkai

jaunosios Lietuvos.”
nuo

“R.”

bicinis įstatymas perdaug 

žiaurus ir paliuosavo kaltina

mąjį.

Parodai nekenks
“Century of Progress” pa-!

paliekami, nes neturima lai- rodos prezidentas Rufus Da-; 
ve vietos. wes praneša, kad Chicagoj iš-;

------ ---------- kilusios finansinės suirutės

MISIONIERIAI APIE 
BOLŠEVIZMĄ

MADRIDAS, vas. 20. — Is
paniją išnaujo palietė nepa
prastas šaltis. Vietomis siekia 
o.

BELLAIRE, O., vas. 21. — 
Nežinomas galvažndis čia va
kare gatvėje pavojingai pašo
vė prohibicinį šnipų Guy Ca- 
sina, 37 m.

SKUNDŽIA MIESTĄ
TOPEHA, Kas, vas. 21. — 

Ypatingų bylų iškėlė Mrs. 
Cornelia Cason, 72 m, negrė. 
Topeka mieste “munšainės” 
pirko jos vyras ir sūnus. Ir 
abu žuvo užainuodiję. Tad 
moteriškė traukia atsakomy
bėn šį miestų. Reihalanja 24,- 
68(1 dol. n0yginim/>.

DVRBAN Natalius P Af- nuov* v‘^° At*.

jokiu būdu nepakenks parodos! " ’ ’ jkočaičio ir eilinio Dovvdaičio,

_ «. . nka. — Vietos gyventojų ta-> , , . . .. , ’ . I
i . TT , :bylų, kurioje jie kaltinami,
rpe plinta bolševizmas, vai- , . . . . . v .
' . , .... kad atentato pnes v oldemarų i

dzia sumanė nuodugniai tai1 . . . ,

vi«a ištirti ir rasti statiniu met“ el|!ę81

ruošimui.

Pasirengęs šaukti speciali 
posėdi

Illinois gubernatorius Em- 
merson, kaip pranešta, pasi
rengęs sušaukti įstatymdavy- 
bės rūmų speeialį posėdį dCbi- 
cagvvs finansų patvarkymui.

mų prieš raudonųjų propaga

ndų vaistų.

Šis svarbus ištyrimas pa
vestas atlikti katalikų misio
nieriams — Durbano' Šakai.

ATENTATO ATGARSIAI ' CHICAGO IR APYLIN-

Kauno apygardos teismas K ‘̂S. Apsiniaukę; nepas- 

nagrinėja dviejų policininkų, t°vus oras; vidutine tempera-

tūra.

PINIGŲ KURSAS

viai. Po atentato jie buvo at-; 

leisti iš tarnybos ir patraukti 

į teismų. Teisinas dabar tu-, 

rėš nuspręsti, ar jie padarė 

nusikalstamų darbų, ar ne. t

Lietuvos 109 litų . $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų

13.98
5.23

1. “R.”
Šveicarijos 100 frankų 19.38 

Vokietijos 100 markių 23.91
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RUSŲ “BAŽNYČIOS’’ GALVA.

D K A« O A S
vai iš “Slapiųjų” valstybių kulbės apie rei

kalingumų prohibicijos įstatymų taisyti, o 

“sausųjų” — jį dar labiau suvaržyti. Po 

i inkimų vėl ta pati istorija pasikartuos: karš

tos kalbos užsibaigs, gyvenimas eis savo ke

liu, o butlegeriai kovos už savo “būvį”.

APIE KATALIKIŠKĄ TAUTŲ SĄJUNGĄ.

Jau buvo rašyta, kad šule esamos Tautų 

Sųjungos, esančios daugiausia masonų įtako

je, yra įsisteigusi katalikiška Tautų Sųjunga.

Enciklika Apie Krikščioniškų^ 
Jaunimo Auklėjimą

(Pabaiga)

Bažnyčios santykis su 
valstybe

Bažnyčia

dvi atskiros suvorenes orga

nizacijos. Viena rūpina daly-

įlykų, kaip seksualinį auklėji- 

'mų, pretensionališkai mano iš- 

' spręsti vien prigimtomis jė- 

'gomis, iš anksto visus supa

—asnmamBBHBMM
kas neutraliues ir mišrųsias 

(skirtas lygiai katalikams ir 

nekatalikains) mokyklas, leis

dami vyskupams spręsti, ka

da jos gali | būti toleruojamos. 

Jei tikyba mokykloje dėstoma, 

tas dar nesudaro, kad mokyk-

ienis, Vas. lt d., 1&S6

Katalikų Akcijoje, uo 

liai, patvariai, be medžiaginių 

išskaičiavimų besidarbuojan

čių jaunimo formavimui, tam 

“menų menui, mokslų moks

lui.” Svarbu budėti, kad nuo 

jaunimo minkšto, kaįp vaškas,

la jau katalikiška. Mokyklos' būtų pašalintos blogos progos 

katalikiškumui-reikalinga, kad'ir kad būtų jam sudaryta ge-

ir valstybė yra i žindinant su pačiu klausimu, visas mokymas ir visas sutva-' rų progų pasimokinti, pasilsė-

Apie tai rašoma ir Lietuvos spaudoje. Šios ^us’ kurie Dievo surėdymu j-

Toksai natūralizmas nepaste

bi, kad klausimas yra labai 

opus kad prigimtos jėgos yra

i sąjungos vyriausias vadas yru Popiežius. j vesti, kita rūpina žmonių že-1 persilpnos, kad šios rūšies nu-

Valstybės jau nekartų yra parodžiusios miškuosius dalykus. Bet yra 

visiškų pasitikėjimų Popiežiui. XIX šimtmety ,*r bendrų dalykų: tie patys 

Leonas XIII labai daug- prisidėjo prie šutai-; žmonės, tie patys klausiniai, 

kymo Vokietijos su Ispanija. Popiežius tarpi- j Pav-’ auklėjimas. Tada klau-

sikaltimai eina ne iš žinoji

mo trūkumo, bet ir valios iš

lavinimo menkumo, kad ant-, 

į gamtinės priemonės geriau

rkymas, mokytojai, progra

mos, visų mokslų knygos, vi

sa būtų krikščioniškos dvasios 

tvarkoma išganingoje Bažny

čios vadovybėje ir priežiūro

je, kad religija būtų viso la

vinimo pagrindas ir apvaini

kavimas. Visai teisingai todėl

ti, gerai bendrauti.

Pavojai jaurtlmul
Dabartiniais laikais 'Susida

ro daug progų neprityrusiam 

jaunimui nukrypti dorovėje ir 

religijoje. Prieštikybinio ir be 

dorovinio turinio knygos, par-

ninkavo ginčuose tarp Portugalijos ir Ang-tsina$ sprendžiant, žiūrima, j sįaį tinka pavojams nugalėti, 

Ii jos, Portugalijos ir^Belgijos, Jungtinių Vals- kas svarbiau. Kaip siela pras kad vien supažindinimas, be 

tybių ir Venezuelos ir kitų. llesa kūnų taip auklėjimo tik-1 antgamtinių priemonių, ne tik

Kaip žinomu, Pijus XI yra nutiesę pro- S’aS ’r ‘"J1”5'8 vdaugiau parei’ Į nesulaiko, bet dar daugiau su- 

granų - vykdyti pasauly Kristaus teik,. ”U° BaZ"yC‘°8’na nuo Bažnyčios, negu nuo

r, • ..... , valstybės. Toks principas ne
Tokia katalikiška Tautų Sųjunga, jei j. būtų U nl,k„lkla dar

pakankamai išplėsta, daug gelbėtų Pijaus XI 

taikos programai įgyvendinti.

Kai visas krikščioniškųsis pasaulis pa

kėlė protestų dėl tikinčiųjų persekiojimo Ru

sijoj, dėl griovimo bažnyčių, dėl baisiausių 

šlykštybių, kurios panaudojamos bedievybei 

skleisti, Rusijos “bažnyčios galva”, “metro

politas” Sergėjus pakartodamas pareiškia, 

kad jokių persekiojimų Sovietų Rusijoj nesą.

Šiuo “metropolito” pareiškimu norima išsi

sukti iš tos padėties, kurion bolševikai pate

ko. O apie patį “metropolitą” reikia štai kas 

pasakyti: jis yra bolševikų įrankis. Jo pagal

ba bolševikų vadai veda kovą prieš tikėji

mų; griauna bažnyčias, arba jas paverčia te

atrais, sandėliais. Iš vienos pusės “metropoli

tu” Sergejumi jie mėgino mulkinti Rusijos

gyventojus, o iš kitos — jo lūpoinisi pasakyti j JU et^1 neišdrįsta, 
pasauliui tą, kų jis šiomis dienomis ir pasakė.

Bef bolševikai tuo savo “gudriu” sumanymu I SUS-MO VARGAI,
neį vieno nei kito tikslo neatsiekė. Rusijos 

žmonių neprigavo, ,pa

APIE RINKIMUS TEBEKALBAMA.

Lietuvos tautininkų spauda apie Prezi

dento ir Seimo rinkinius vis dar tebekalba. 

■Esą planai yra padaryti, tik juos reikia vy

kinti. Tautininkai maną, kad patogių momen

tų rinkimams, šiais1 metais tikrai atsirasią, nes 

dėl gero derliaus krašto ūkio būklė esanti 

gera. Tautininkai vis vien rinkimus, esą, lai

mėtų, nes jų “vyriausybės geri darbai” būtų 

geriausia rinkimų metu agitacija.

Tačiau, matyt, tautininkai tikrumoje ne

labai daug savo “gerais darbais” tepasitiki, 

jei apie rinkinius tik žodžiais tekalba, bet prie

jai naudingas, nes Bažnyčia, 

išugdydama gerą kataliką sė

kmingiau padaro jį ištikimu 

piliečiu. Be to, mokslas, moks

liški tyrinėjimai, kai jie yra 

savo srityje, naudoja savo

Koedukacija
Peiktina yra koedukacija, 

paremta sakytuoju natūraliz

mu, siekianti išlyginti lyčių

yra keliamas reikalavimas, vi- duodamos pigia kaina, kine-

sam katalikiškajam jaunimui, 

katalikiškose mokyklose.” “Su 

skirstomoji teisybė reikalauja,

matografai, .radio, teatrai su

daro be galo daug pavojų. 

Reikalinga, kad šitie galingi

skirtumus. Skirtumai yra pa-!ir teisingi mokyklų įstatymai 

matuoti, ir ypatingu būdu te-'būtų išleisti, 

nka juos turėti galvoje kai i

principus ir metodus, gali lai- būna brendimo metai, kai rū-1 

svai savo darbą dirbti, tik pinamasi gimnastika, sportu;į

svarbu, kad nesibriautų į sau čia ypatingu būdu primintinas I Visa, kų daro katalikai kr. 

svetimą sritį, nes tada bus ne-'yra kuklumas merginoms. talikiškajai mokyklai paremti

kad iš valstybės iždo būtų sielų veikimo būdai būtų pa

duodamos lėšos tokioms mo- naudojami geram, kad jauni- 

kykloms išlaikyti. Jei kur to nias, pasilikdamas pasaulyje, 

nėra, katalikai privalo dėti vi- r -P^idcot j j? pagundoms, 

sas pastangas, kad būtų išlai- huno pageidimui, akių pagei- 

komos katalikiškos mokyklos aimub gyvenimo puikybei.

Krikščioniškojo auklėjimo

“ Darbiniftkaš-” .

tikslas
Tikras ir tiesioginis krikš

čioniškojo aūklėjimo tikslas 

yra bendradarbiauti su Dievo 

malone, kad suformuotų tikrą 

ir tobulų krikščionį. Krikščio- 

niškasai auklėjimas apima vi

sas žmogaus gyvenimo uritis, 

būtent, pojūtinę ir dvasinę, .in

telektualinę ir dorovinę, indi

vidualinę, šeimyninę ir visuo- 

dalykas, kad tinkamiau išauk- J meninę, ikad jas pakeltų j au- 

lėtų jaunimų, gerais katalikais, į lėtesnį laipsnį ir patobulintų 

.gerais piliečiais, mylinčiais Kristaus mokslu ir pavyzd- 

tėvynę ir klausančiais teisėtos, ^u- Todėl tikrasai krikščionis 

vyriausybėj. yra žmogus

-Labai1 g&t ind$ 9ra ’dnhagi-

Katalikų akcija ir .mokykla 
Mokytojai

nuostabu, kad susidurs su kliuii !
Auklėjimo aplinkuma

ir apginti, yra religinis daly

tinus, nes mokslinė ar pėda- ; —ų—— kas, todėl ir yra pats sva--

goginė laisvė nėra savivalia ir I a) Šeima. Pirmoji auklėji- blausias katalikų akcijos už-:

jmo aplinkuma yra šeima. Nuo'davinys. Šitas susirūpinimas- 

i jos pavyzdžio ir pamokinimų 1 nėra koks politinis partijos

negali virsti mokinių pasitikė

jimo piktnaudojimu.

-Pedagoginis natūralizmas 
klaidingas

Klaidingas yra pedagoginis 

natūralizmas, kuris atmeta ar 

mažina antgamtinių veiksnių

daugiausia pareina. Deja. Tė

vai per mažai supranta savo 

pareigas. Reikia raštu, žodžiu 

juos įsąmoninti, kad mokėtų 

pamokinti, sudrausti, auklėti 

“Dievo baimėje.” b) Ba&ny-

darbas, bet katalikų sąžinės

kuris nuolat ir 

nuosekliai mąsto, sprendžia 

ir veikia, pasinaudodamas 

sveiku protu ir Kristaus mo

kslu, trumpai tariant, jisai y- 

ra tvirto būdo žmogus. Tok

sai elgesys nėr atsisakymas 

nei nuo pažangos, nei nuo ku

fepikšmę jaunimo auklėjime, čia. ^Silpndiiiy ‘prigimtie^ jė- 
Kuris neigia pirmosios nuode-1 goms ateina Į pagalbą Bažny- 

mės buvimą, Dievo malonės j čia su Dievo malone, su sak- 

reikalą, visa remia tik prigi- į ramentais, apeigomis, šventy- 

mtomis jėgomis, -nežiūri Die- kla. Bažnyčios globoje tarp- 

vo įstatymų, visa stengiasi j sta mokyklos, draugijos, mok-

kad- L. R. K. 

įtrauktas. 135 kp. 

narys, P. Lukoševičius, “Garsų” apskundęs, 

reikalaudamas nuostolių $1(X),O0O. Lukoševi

čius nuolat buvęs šmeižiamas. Reikalavęs, 

kad -Centro Valdyba šmeižtus per 

atšauktų, tačiau ji to nepadariusi.

Tikintieji slapta Dievų garbina, o krikščionis- S.A. *r 1 teismų esi

kas pasaulis sujudo ir reikalauja iš bolševi

kų. valdžios, kad- ji sustabdytų savo barbariš

kus žygius prieš tikinčiuosius Rusijos įmones.

SUJUDIMAS DEL PROHIBICIJOS.

Gal būt dar iki šiol nebuvo tiek daug su

judimo prohibicijos įstatymo klausimu, kiek 

dabar. Spauda pilna įvairiausių žinių apie 

baisiausius atsitikimus iš butlegerių “kovos 

lauko”, apie įvairias bylas teismuose, apie 

karštas kalbas Kongrese, apie komisijų tyri

nėjimus ir t. t. Daug kas pamano, kad dabar 

jau ateina laikas, kada šis įstatymas turės 

būti -pataisytas, nes juo pats Kongresas susi

domėjo.

Mes-gi vis dar nenorime būti tokiais op
timistais. Tos visos kalbos, tyrinėjimai, veda

mi ginčai daroma tik politiniais sumetimais.

n

jos, kurios rūpinasi katalikiš

kąja mokykla. Pačios mokyk

los gi turi būti taip vedamos, 

kad jos duotų dabartinierns

suvesti tik pačio vaiko inici- Į slas, menas, fizinė kultūra ir i v. 

Iš anksto yra sunkif pasakyti, kas by- • atyvai, neigia heteronominę pramogos. Bažnyčia su šeima! 

lą laimės. Aišku yra tik tas, kad organizacija!dorovę^ stengiasi sugalvoti be- 'sudaro krikščioniškojo auklė- 

turės naujų materialinių ir moralinių nuos-1 religinės dorovės kodeksą. To- jimo šventyklą.

toliu. Iksai natūralizmas yra klaidi

ngas, nes paneigia prigimtąją

Jaikams tinkamą lavinimą, gra

ziai suderintą su religija ir įtūros. Su Tertulionu galime

j sveika filosofija.

Gera mokykla vra vaisius
f 1

L- 1 • 1 • Ine tiek &ero <j°s įrengimo,

c) Mokykla. Kadangi lavi-',. , • , . •

„ . : . , , į kiek gerų jos mokytojų: ge-
Sveikai^galvojantieji nariai ir norintieji ■ . 7 , F. i—*™ nimag Seimoje Ilėra pakanka-! ..7 f " - Z, . . \ , ■ ■ . ■ . .. [tvarką, kuri nurodo Dievo bu- . Irai išmokslintų ir paruostų,

lus-niui geroves, dabar jau rimtai turėtų su- . . , .. mas, yra reikalo naudotis mo-i v, . . , , . v - • •.. _ . A. , . , _ . 1 . ivimą, nes nesiskaito su Dievo , ., , ... papuoštų intelektualinėmis ir
Sus-niu

sirūpinti, kad būsimame Sus-mo seime organi-

v x ' » . iv * I « I I vlKtcllk'
zacijos centrą taip sutvarkyti, kad apsaugojus x r i,šeima

; , . , ,v. , i lia vaikuose puikybę ir jų ais-
S.nt’ rvio yimzv T/vlriii obonrlz/in nninn I A-nn»mi tiua 1 x * * w *Sus-mą nuo tokių skaudžių nemalonumų, nuo 

bereikulingu nuostolių, nuo narius erzinančių 

bylų teismuose.

Prieš šiuos rinkimus visi Chieagos lietu

viai, žinoma, šios šalies piliečiai privalo užsi-j Labai peiktinas yra natura- 
Mat, rinkimai čia pat. Ir rinkimų metu atsto- registuoti. Registracija būs kovo 11 d. lizinas, kuris taip jautrų da-

Jttšip SKAflTKID SVARBA 
MfflfiABSfiTVENIMOl.

P. Kaatvydoitis. .

(Tųsa)
s

Pirmas lietuvių kabioj parašęs knygą 

yra Karaliaučiaus studentas Martynus 

Mažvydis 1547 m. Tų pirmų lietuvių kal

boj knygų parašė tikintiesiems, taip va

dinamų (Cateeliišmuša Prasti JSrodei, Mo

kslas skaitymą raschta dėl krikschtonistes 

bei dėl berneliu iaunu nauiev Suguldytas) 

katekizmų. Merkelis Giedraitis, vyskupas, 

pats rasė ir kitus skntino rašyti. A. Ja- 

mundas, kun. Baltramiejus Vilentas, kun. 

Danielius Kleinas 1653 m. išleido pirmų 

lietuvių kalba gramatikų, daugelis kitų ra

šytojų XV, XVI ir XVII šimtmečiais dar

bavosi išimtinai visi kunigai: jie lietuvių, 

literatūros yra buvę veiksniu. Mat 1517 

m. M. Liuteris atskilo nuo Katalikų Baž

nyčios iz stengės savo sektą, atskalų

(liuteronų tikėjimą) kuo plačiausiai iš

plėsti po įvairius pasaulio kraštus. Dėlto 

ir Lietuvos nelenkė (liuterio pranašai), 

žodžiu ir raštu stengės lietuvius paversti 

liuteronais, tokiu būdu ir lietuvių katali

kų ganytojai'stengės, kad netaptų suklai

dinti Liuterio pranašų. Ir kas kiek galint 

dirlio dėl žmonių sielų, 'kartu daug gera 

darė ir mūsų Tėvynėi, tautiniu ir kultū

rinių žvilgsnių.

XVin, XIX ir XX amžiaus pradžioj 

jau daugiau rados ir pasaulinių žmonių, 

kurie nemaž išleido knygų įvairu us 

turinio. Ir daug darbavos tėvynės atgi

mimui, pav. Kimonas J>aukantas, vysk. M. 

Valančius ir A. Baranauskas, Kristijo-nas 

Duonelaitis, kun. A. Strazdas, P. Armi

nas, J. Basanavičius, V. Kudirka, kun. M. 

Sideravičius ir kiti. Bis, pastarasis, būtent 

M. Sideravičins negalima niekam pamir

šti ir čia nors keliais žodžiais 'paminėsiu 

jo gyvenimą, darbus ir nuopelnus mūsų 

tautai.

M. Sidėravičius gimė IS*2!) m., lap

kričio 9 d., Platelių kaime, Lukšių para

tarti: “nesame svetimi gyve

nimui.”

Tikras krikščionis — pHie- 
čio pavyzdys

Tikra# krikščionis neatsi

sako nuo šios žemės gyveni
mo, neniekina savo prigimtų

’ Apreiškimo faktais nes sukę-1 ^>^PnL°nv ®a^yon kurJa' dorovinėmis savybėmis, dega- 

- ’ ••[« _« Baznyeia. Mokykla;^ gryna jauuimui

Itras atpalaidoja nuo jas tva-|?UrJ?Ut\Sudermta. SU mylinčių Jėzų Kristų ir Jo'jėgų, bet gyvenimų derina-su

rkančių dėsnių. Dievo paskel- *r. .^<U)S. avnnmu< ‘ u 1 Bažnyčią, turinčiųjų gyvą no- antgamtiniais tikslais ir tuo

tais principais yra nesuderm- ’

Seksualinis auklėjimas

rą tarnauti šeimų gerovei ir.būdu ruošia paramų ne tik 

tėvvnei. Džiaugsmas ima .ma-’dvasinę ir amžinųjų, bet me

ta neutralinė ar laikinė moky

kla, kuri faktinai yra antire

liginė. Bažnyčios įstatymai tant situos mokytujus, susibū-1 džiuginę ii laikinųjų, l at liu- 

draudžia lankyti nekatalikiš- rusius į savo draugijas, di r- di ja krikščionybės istorija, ku-

pijoj. Vargais negaliais, gerų žmonių šel

piamas, išėjo reikitunų mokslų ir kuni

gu tapo 1855 m. Būdamas kunigu ir jau 

vienoj, kitoj parapijoj klėbonaudanias, 

net apleisdavo savo tiesiogines pareigas, 

žinoma, kiek gulimu, vykdavo į Prūsus 

ir vesdavo daugiausia tikybinio turinio 

knygų, netik savo pu rupi joninis, bet ir vi

sai Suvalkijai. Turėdamas valandėlę liuo

so laiko, puts rašydavo knygas ir spau

sdindavo dažniausia savo lėšomis, ir par

duodavo jis jas be jokio pelno. Kaip sako, 

kad jo supratimas spausdinto žodžio reikš

mės buvo toks didis, jog spaudos platini- 

rųui jis buvo atsidavęs su kūnu ir siela. 

Visada savo parapijomis skatino skaityti 

raštus. Visą savo amžį jis darbavosi kny

gų platinime, rašyme, ir skatino jis iki 

paskutinių savo gyvenimo dienų, kad tik 

visi skaitytų raštus.

Istorikai suko, kad M. Sidėravičius 

nuo 1863 iki 1883 m. buvo pirmas lietu- 

j vių švitėjas. Sako, jis yva ]»rtk'‘jęs pa

grindą^ ir pirmam lietuvių laikraščiui 

“Aušrai”, kurių išleido mūsų tautietis ir

patrijotas Basanavičius 1883 m. Bet 

“Aušra” neilgai ėjus sustojo. Tada Si- 

deravičius savo lėšomis leido laikraštį 

“Šviesa”. Taip besidarbuojant Dievo gar

bei, artymo ir tėvynės labui, nelaimingoji 

rtrirtis nutraukė jo laikinosios gyvybės 

siūlų ir minė 1907 m., kovo 7 <k

Jis, kaipo tautietis, paliko mums pa

vyzdį, kuriuo privalome eiti.

Šiandieninės raštijos stovis Lietuvoj 
ir kitur.

Laisva, nepriklausoma valstybė visa

da atsiekia greičiau kultūros luipsnio, 'ne

gu pavergtosios.

Lietuva, kaipo viena iš buvusių pa

vergtųjų valstybių, atsiliko ūž kitas Va

karų Europos valstybes kultūros, apšvie- 

tos ir literatūros srity.

Į kurią mes nepažvelgsitu Vakarų Eu- 

rojiOs valltybę, pav. Vokietiją, Angliju, 

Prancūziją, pamatysime, kad jos jau li

teratūros srity yra atsiekę aukšto išaugi

mo laipsnio. Ten visose srityse yru lite

ratūros pakankamai, pilna taip pat ir por

nografinės literatūros.
Įvairiausios spalvos romanai rašomu 

ir skaitoma su pasigėrėjimu, kurie net 

netiktų dažnai skaityti neprotingiems. O 

protingam žmogui, kuriam vadovauja pro

tas, kilni siėla, reikėtų rausti skaitant 

priešdorinius raštus. Bet kur tau, ar daug 

atsižvelgiama į ‘tokius raštus? Visai ma

ža! O kas veda prie išsigimimo kad ir 

skuitlmgas valstybes? Visi priešdoriniai 

raštai, kokios nebūk jie rūšies, visi jie ve

da valstybes į pražūtį. Nes valstybė, ar 

atskiras žmogus, be branduolio — doros 

niekam tikęs! Pradėjus viešpataut raštijoj 

tokia dvasia tuoj veda žmoniją į pražūtį 

ir išnykimą..

Pradeda ir mūsų tėvynė užsikrėsti, 

tokia pornografiska raštija, prieš kurių 

turi stoti Liet. visuomenė, jei nori, kad 

musų tauta gyvuotų. Juu ir pas mus ne

trūksta pornografiškų raštų gamintojų ir 

platintojų! Bet kai kum gal utrodyti, kad 

čia nieko bloga da nepastebima mūsų li

teratūroj. (Bus daugiau)
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ri sutampa su tikros pažan- 
gos, kultūros istorija. Šven
tieji savo gyvenimu, daviklis, 
įstaigomis, mokyklomis, drau
gijomis jmtdbulino žmonių gy
venimų. Evangelijos misiono-; 
riai, lalidarvliės kūrėjai, auk-1 
lėtoji} eilės davė neįkainuoja
mu turtu tautoms.

Jėzus — auklėjimo Mokyto
jas ir pavyzdys

Kristus yra Dieviškasai Mo
kytojas, kuris mano savo pa
slėptu (Nazarete), darbščiu, 
paklusniu, papuoštu individu
alinėmis, šeimyninėmis ir vi
suomeninėmis dorybėmis Die
vo ir žmonių akyse gyvenimu 
ir sudaro visuotini pavyzdį, 
prieinami} kiekvienos padėties 
žmogui, taigi ir jaunimui. 

Bažnyčia — tikroji motina

Kristaus mokslo ir pavyzd
žio turtai yra, Bažnvčioįe Jo 
mistiniame kūne. Šv. Augus
tinas, kurio penkiolikos šimt
mečiu nuo „jo mirties jubilie
jų pradedame švęsti, pakelta

►

[ Prašau Į Mano Kampelį J
Prof. Kampininkas sandariečių kišeniuje sukrapš

tyta 200 dol. ir pasiusta Vil
niun žandų skaldytojo dr. Al
seikos vardu. “Perevode” pa
žymėta: kumščio prieš lietu
vius patriotus sustiprinimui.

Washington. —. Einant Lon 

done jurų (turėtų būti jūrė

se — prof. K.) nusiginklavi-

CICERO, ILL,
Radio CZ.

X Vasario 15 d, Visų Šven
tųjų dr-jos "buneo party”, 
parapijos naudai, pelno davė 
$40.50, kuri klebonui įteikė 
pirm. J. Šileikis. Pramogai 
daugiausia darbavos: Ruzga- 
lienė, Sliekienė, J. Šileikis, A. 
Arbačauskas, Milius, ir kiti.

X Ponios Strelčiunienė, Ra

• nimu. Mūsų radio stotys svėi- Vaškienė, P. Laurienė, A. Šul-

kina jaunavedžius ir linki ge
riausios gyvenime laimės.

gaitė, M. Selenienė, F. Strel- 
čiunas, (1. Simonavičius, K.

X Staiga susirgo Bašinskų Žilvitis, Brusokas, J. Žilvitis,
sūnelis Stanislovas. Randasi 
Šv. Antano ligoninėj. Linkime 
greitai pagyti.

X Vaičiūnų sūnelis Juoza
pas jau antra savaitė kaip 
serga Šv. Kryžiaus ligoninėj. 
Linkime greitai pasveikti.

X Poniai Stulygienei pada
ryta operacija Francis Wil-

REDAKCU0S ATSAKAI.

Mūsų pašonės “slannau 
Cicero radio stotis (C.Z.) brod 
kestina prof. Kampininkui 
‘'nusižeminimų”: bv.tent, pra
šo paaiškinti, ar aus dakta
ras, nezaliežnų niblistų “vys
kupas”, yra ta pali “asaba”, 
kuri ir lietuviams daktarams 
sekretoriauja, ar, gali tik Žano 
nės “misteikų” turi?

Atsakymas. Prof. Kampi

ninkas yra ekspertas visokių 
riezaležninkų ir biblistų “ei
nu”, bet tamstų menamos “a- 
sabos” “vyskupiško cino” iki

J| pno Konferencijai, čia reiktų!^įen£) 
s”sušaukti kita sausžemy nusi-į . ’•

, mintimi garbina Kristaus Ba- neteko čiupinėti, todėl ir ne- 
žnyčių, jų vadindamas tikriau
siąja Krikščionių Motina, ku
ri parodė didžiausių artimo 
meilę, daug pagydė dvasios 
žaizdų, kuri vaikus išmokė 
klausyti tėvų, o tėvus išmokė 
mylėti vaikus, kuri užmezgė 
žmonėse broliškumo ryšius, kuT
ri mokino valdomis rūpintis 
žmonių gerove, o žmones kiau 
syti valdovų, kuri rūpestingai 
mokė, kas kam priklauso, bet 
visus mokino meilės, o nieko 
nemokino įžeisti.

Pabaiga

Pakelkime širdis ir rankas 
jį dangti, kad Kristūs savo vi
sagalybe padarytų, idant ši
tie kilnūs krikščioniškojo auk
lėjimo vaisiai daugėtų visame 
pasaulyje asmenų ir tautų ge- 

„rovei. 7) r. A. Ratelis.

‘R.’

LIUOSUOJANTIS, KURS 
VAIKĄ RAMINA.

Kūdikio mažytis kunc’.is priešina
si ricinai ir stipriems vaistams: bet 
štai vaistas, kurs tikrai jam taiky
tas. Ir jis veikia greitai ir taip švel
niai. kad vaikas nei nejunta. Flet- 
cherio Castoria ramina piktus ne
rimastingus kūdikius ir vaikus ir už
migdo juos ir karščiuojančius, su už 
kietėjnsiais viduriais vaikus atitaiso. 
Taip dedasi milijonuose namuose 
kasdien. Castoria yra grynai augme- 
nlnė, nekenksminga ir užglrta dak
tarų. Vengk imitacijų. Chas. H. Fle- 
tcherio parašas garantuoja tikrumų.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

•* SPECIALISTAS

Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 
tikrą specialistą, ne pas kokj ncpa- 
tyrčlĮ. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — 8cope — Raggi. 
X-Ruy Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, tr jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata tr gy
vumas sugryš Jums taip kaip buvo 
ptrmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
toj, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užsisenejusią. Iš
kerėjusią, chronišką ligą, kurj ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 
mane. •
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DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjirr.as Rūmas 1018

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pintų. Vakarais nuo B Iki 1 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietą

Radio Stočiai ACJ. (Cice- 
III.). Kadangi apie vasario 

16 d. iškilmes jau buvo “Dr-
io,

Langaudns, K. Stulgienė, Bie 
liukienė, J. Motieknitis, A. Ja-jaugė 

stotis 
nios

’ paduotu iš kitos radio 
(AJJ.), tat tamstų ži-

lieka nesunaudotos.

siulaitienė, Miliauskienė1 (duon janj ligoninėje ant “ Cal- Stauražis, A. Kuzienė, A. An-

nušauskas, A. Jvarauskas, J.
Ligutis, U. Kaminskienė, J.

Staponaitienė, K. Andrulaitie-
nė, Monkaitienė, J. Klimas, S.“DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI- 

K., S. Maženis, A. Simanas, B.
Kelpšas, M. Dambrauskas, P.
Zakavalskas, M. Stasimas, P.

ČIUS NUOLAT AUGA. 
APSIMOKA SKELB

TIS "DRAUGE”

ir da kelios, labai
1 (uoliai veikia. Sako ir vestuvės • •ginklavimo konferencija. Pir-:. , , , , ■. . •* . »ir da ko ten bus vasario 23 d.

niuo iu klausimu turėtu būti rei , . . ..' . e vakare, parap. svetainei
veiverių gamybos sumazini-

stones”
tiprėti.

Linkime greitai sus-j diejauskas, J. V aleikis, J. Ra- 
imanauskas, P. II., Dūdas, J.

mas.

galiu jo ant savo delno paro- licijoj. 
dyti. Gali būt ėia “mistei- i 
kas”, nors savo galvos vis-gi 
guldyti neduodu, nes pas ne
zaležninkus ir bibiistii- “vys
kupui” išdygti taip lengva, 
kaip grybui po lietaus. Jei 
kas apie tai turi tikrų žinių, 
“\velcome” Į mano kampelį.

Lietuva. — Prie “Ypatingų 
Valstybės Apsaugos Įstatų”, 
apskričių komendantai prise
gė da po savo "ypatingų įsta
tų”, kad, norint padaryti su
sirinkimų, kad ir “Žioplio” 
arba “Durnio” pakoziruoti, 
reikia 14 dienų prieš paduo
ti komendantui prašymas ir 
24 vai. prieš užregistruoti po-

X Gerb. kun. P. Karalius 
praneša, kad Lietuvos Ateiti
ninkų remime cieeriečiai už

Kare, parap
X Visos Ciceros šeiminiu 

kės nųujus žurstus ir kleitlas; 
siuvasi vasario 25 tl. Vy-. 
rai — “gaspadoriui” žada 
naujas lietuviškas "neektai- 
zas” pirkti.

X Jurgio Wasliingtono gi
mimo dienoje, vasario 22, Vy
čių 14 kuopa, parap. svetainėj 
rengia gražų pasilinksminimų/^

Valiulis < MilašauskienėKuopos pirmininkas 
viskų sumaniai tvaiko.

X "Cieeriečiai ir visos dr-

ima pirmų vietų.

Radio Stotis AJJ.

Aukos Bernaičių Kolegijai, 
vasario 16 d.

Aukojo:
Kun. H. J. Vaičiūnas 

Rabačauskas........

Barauskas, A. Arlauskas, An-1 
i

tirehumenė, O. Krasauskienė, j 
Krųgauskas, Z. Jocius, A. Pa-j 
lubinas, A. Dainelis.

NEVIRŠKINIMAS 
DINGSTA - GREITAI, 

ŠVELNIAI
Kuomet kankina rėmuo, gesat, ar- 

. ba nevirškinimas, tai to priežastis
viso Sll smulkiomis $132.00. paprastai yra rūgšties perviršis. Ge- 

Jei kieno gerb. aukotojų,ne-(
teisingai pavardė užrašyta. Mllk of Maknesla- šaukštas jo van- 

. 1 denyje panaikina rūgščių kelis ay-
prašomi pranešti radio stočiai, kius daugiau už savo ir tą atlieka
. . r ., , . . akimirkoj. Simptomai išnyksta i pen
AJJ. Bus pataisyta. : kiaa mlnutas.

į Kaip tik pažinsi Phillips Milk. tai 
Į atmesi visus kitus nemalonius bu-

. _ ___ t?' -i-- • r _ . , dus. Ir jus nekuomet neįeisite savo
I T as p-IUlS Emilijų If Jonų Į kankjnu .rūgšties perviršui Tai ge-

3.00 i Ruskfordus atsilankė garnys!riau8ias prfešrugštimis vaistas «r per 
I 1 J 50 metų daktarai tokiu laikė.

$50.00 
. 5.00

Po $2.00: Kun. M. Švarlis,' antradieny, vasario 18 d. Ka-
iP. Ūselis, A. Petkus, D. Ge-

Lietuva. — Gaunantieji 
mūsų laikraščius kaimiečiai la 
bai stebisi, kad Amerikos be-l 
tuviai turi tiek daug “suge
dusio kraujo”. Mat mūiil 
“bunko pares” jie laiko už j 
“bonkas”, kurias seniau fel-l

ceriai statydavo žmogui ant 
Prof. Kampininko Radio idiegliuotos kūno vietos - 
Chicaga. — Socialistų ir į blogam kraujui ištraukti.

LIETUVIAI AMERIKOJE

ROCKFORD, UL Jei pasiseks parodyti "Ma
žąjį Kryželį”, tai jomarkėlis 
baigsis pilnai sėkmingai ir 
garbingai.

X Šįmet parapijų laukia 
keli svarbūs uždaviniai, ir tai 
jai pačiai reikalingi ir naudin- 

tuviai taip pat ten bus atsto- |gi įgyvendinti. Žinia, be pini- 
vaujami. *£° .Pe neišsipildys. Štai kur

X Vasario 23 d. Šv. Petro reikia apsisukti vikriai ir su- 
ir Povilo parapijos svetainė- maniai. Taip ir daroma, 
je įvyksta mokyklos vaikučių
"baliukas”. Prieš tų "balių- j 

kų” po ilgoko nebuvimo grį- Į 
Žta namo klebonas ir per ba- ; 
liukų bus dalinamos lauktu-j 
vės.

X Vasario 28 <1. vakare pra 
si dės Šv. Petro ir Povilo s ve- J 
ta irk je parapijos naudai trijų 
dienų “jomarkėlis”. į

Tai nepaprastas įvykis. Ne- j 
paprastų bus per jomarkėlį I 
dalykų.

Kas norės, pasišoks. Kas iš
alks, galės skaniai užkąsti.
Kas ištrokš, bus kuomi lupos • 
atvilgyti ir gerklę pašlapinti. į 
Kas turi “linkį”, galės vis-' 
ko laimėti. Kas mėgsta biznie- 
riauti, galės biznį daryti. Bus 
gausiai ir saldainių iš Lietu
vos. Na, žodžiu, bus, bus, bus 
visko bus. Taigi ir svečių bus.

“Jomarkėlis” visiems ru
pi. prie jo visi ir visaip ren
giasi. Visi tikisi gero pasise
kimo. Mat, iki šiol visi pa
rengimai parapijos naudai vi
suomet baigėsi pasisekimais.
Argi dabar turėtų būti ki
taip?
“Jomarkėlio” renginio ko

mitetas smarkiai stumia savo 
darbų pirmyn. Jo sudalyti pla 
nai labai tinkami. Greičiausia, 
kad visus svečius jie sugebės 
patenkinti.

jos uoliai ruošiasi į Vakarinių ,£iene" 
Valstybių Katalikų Federaci 
jos Konferencijų, kuri Įvyks 
vasario 23 d., Dievo Apveizdos 
parap. svetainėj, 2 valandų po 
pietų.

X Vasario 23 d., vakare 
Moterų Sųjungos vietinė kuo
pa ruošia “buneo party”. Vi
sus kviečia.

X Jaunikaitis J. Skiriu* su 
p-le Barbora Mikolaitė, vasa
rio 23 d. po pietų (12:30) Šv. 
Antano bažnyčioje priims Mo
terystės Sakramentų.

Abudu jaunavedžiu prie pa
rapijos choro priklauso, yra 
pavyzdingi gražiu, doru gyve-

Po $1.00: S. Gai dama vičie- 
nė, O. Maslauskienė, Galins
kienė, O. Rudinskienė, O. Da-

dangi turėjo patyrusi tuose 
dalykuose Dr. Kowarskų, tai 
viskas įvyko kuogeriausia. Vi
so to sujudimo sėkmė buvo 9 
svarų sveika dukrelė.

X Vasario 23 d., Cliicago- 
je, Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėje, įvyksta Vakarinių 
Valstybių Lietuvių Katalikų 
Konferencija. Rockfordo lie-

Galvos Skaudėjimas
ir

•ŠALČIO SLOGUČIAI 
GREITAI PALENGVINAMI 

su
ORANGEINE MILTELIAIS 

Prirodyti saugus per 30 metų 
NETURI NARKOTU AR OPIATŲ 

JŪSŲ APTIEKININKAS PARDA
VINĖJA IR REKOMENDUOJA

Raporteris.

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTOS PADARYT
KELIONĘ ATMINTINU ĮVYKIU, PILNĄ ĮVAIRUMŲ 
IR MALONUMŲ DEL TŲ, KURIE JOJE DALYVAUS

TIESIAI•ŽEMIAUSIOS KAINOS 
• I KLAIPĖDA

Trečia klesa J vieną pusę $107.00 
Trečia klesa j abi pusi .... $181.00 
Turist. trečia kl. J vieną pusę $128.50 
Tur. treč. ki. abi pusi (min.) $204.00
Cabin klesa .............................. $142.50
UZ VAIKUS: Nuo 1 iki 10 metų pu
sė kainos.
UZ KŪDIKIUS iki 1-nų metų $5.50 

Vadžios Revenue ir Hend Tax at
skyri um.

TANKIS IŠPLAUKIU AI LAIVŲ 
STAČIAI IS KLAIPĖDOS

IftPI.AI KIMAI LAIVŲ
Iš NF,W YORKO:

20 Vasario . "FSTONIA”
8 Kovo . ,. “LITUANIA”
3 Balandžio . “ESTONIA”

17 Balandžio “IJTl’ANIA”
1 Gegulės . "POI.ONIA”

17 Gegužės .. . “ESTONIA”
28 Gegmžės .. “LITUANIA”

SMAGIAUSIA IR PATOGIAUSIA KELIONĖ
Del informacijų ir laivakorčių kreipkitės tuojaus 

pas savo vietos Agentą 
NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ

BALTIC AMERICA LINE
81B Š. Dearborn St.. Chlcago. III. 8 Bridge St. Ncw York. N. T. 
Union Trust Bldg., Plttoburgh, Pa. 010 St James St., Montreal, Caa.

Phillips Milk of Magnesia aptie
kose po 25c. ir 50c. buteliuose. Pil
ni nurodymai ant kiekvieno pakle- 
to. Reikalauk tikro. Netikras ne
veiks taip gerai.

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

Tegul BUDRIKAS Jums PRISTATO

Atwater Kent Radio

Naujas, Sereen Grid, 1930 modelis, kaina $109 be tūbų
Didelis pasirinkimas Įvairiuose kabinetuose. Tas pats radio, tik su fonografu krūvoje, groja rekor
dus su eloktra labai gražiai ir aiškiai, kaina $14# be tūbų, tūbos $23, viso už $172.

Dykai O lietuviški rekordai su kožna kombinacija. Dykai prijungiame Ir garantuojnme pilną 
UZGANftDINIMĄ.

Pasinaudokite proga. Mes suteikiame lengviausius išmokėjimus.

Išgirsk lietuvių dainas per Radio kas nedėlrilcnj nuo $ iki 2 po plotų iš stoties W. C. F. L.

970 kyloeykles Ir ketvergais nuo 7 Iki 8 vakaro Iš stoties W. H. F. C. 1120 kyloeykles.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St.

Telefonas Boulevard 4*705

✓
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DRAUGAS Penktadienis, Vas. -1 d., 16&0
=5

LIETUVIAI AMERIKOJE
rė, o jau daug aukų yra su

ris prie kiekvienos progos ro

do savo įprielankuma ir užuo

jautą mūsų vienuolynui. Jis 

savo gražia kalba nurodė 

Vienuolyno svarbų, po draug

WEST PULLMAN, ILL
6ARY| INDIANAa 'dėjusios seserų namui, kuriam

------------------------------- įtaisė dalį rakandų. Ir vie- širdingai dėkojo publikai už

kolonija nuojynuį gelbėjo pinigiškai, taip skaitlingų atsilankymų.Mažai apie mūsų

laikraščiuose rašoma. Apielm.^ g^MMiioa, o parapijai, daosnUi,ų .parodė

nvti kud ' nesVi“ o^eikia ' duuė,ll5ia boliais> “bunc“ »" surinkime sekusios aukos, 

nyti, kad mes nieko nt\eikia toinis” bei visokiais vukarė- . . • 

me. Bet galime pasigiiti, kad |įajs Aukoja taip pat ir cen

trui. Valio, Sųjungietėms! į $3.00: kun. Čižauskas, 

Lietuvių Politikos ir pašei-Į^a^naus^as> Kenderienė, J. 

pos klubas narių turi apie 200. Permainas.

Labdarių, darbuotė.

Chicagos Liet. It K. Labd 

Sųjūnga suteikė didelę pagel 

bų M. Stanevičienei, 12204 S. 

Union Avė., West Pullman, 

III.

Zabitis, p. Vasiliauskienė, J. 
(laiminąs, S. Zubienė, S. Stat
kus, A. Metrikis, A. Zubis, J. I 
Sadulu, J.Vaičikauskas.

joms: p-nioms Mažeikienei, 

Kiaupienei, Kilienei ir Zim-

kienei. Taipgi ačiū ir visiems 
aukotojams. Labd. narys.

Bereikalingas
Kentėjimas

labai daug esame nuveikę, 

pav. mūsų Šv. Kazimiero pa 

rapija da tik 12 metų kaip

sutverta, o jau turime naujų.ma- v«g« 1uqs^ susipratę 

muro bažnyčių, klebonijų, se

serų namų, pilnų 8-nių sky

rių mokyklų, kurioj jau 2 me

tai seselės Kazimierietės mo

kytojauja. Parapijos stovis ge

ras. 1920 m. apmokėta visos 

mokestys ir da liko grynų 

pinigų arti $3,000.00. Reikia 

tarti ačiū mūsų klebonui, ko

mitetams ir visiems geros va

lios parapijonams.

Draugijos.
Šv. Kazimiero, bažnyčios 

globėjo, ir šv. Mykolo Arka

niolo dr-jos labai gerai gy- 

vuoje. Daug yra pasidarbavu

sios parapijos naudai ir teikia 

pinigiškos pageliais (paskolo

mis) dėl savasčių (praperčių) 

mažesniais nuošimčiais.

R. K. M. Sųjungos 61 kuopa 

ir-gi labai daug yra nuveiku

si. Tik 5 metai, kaip susitvė-

NIEKAS NEGALI
PRILYGTI PASI- 

TIKĖTINUMUI

piliečiai prie jo priklauso. Atė

jus miesto ar kuuntės rinki-

Po $2.00: K. Jesulonis, Šiau

lienė, J. Dobilas, J. Ūsorius.

Po $1.00; A. Beliekas, Mesa-

niams,- visi kandidatai galvas louis, Kinderiutė, Mairienė, 

lietuviams lenkia. Nesenai iš-juždavinienė, V. Kazlauskas, 

rinkom naujų miesto majorų,'zabalavičienė, Meškauskas, 

R. O. Johnson, kuris labai i Laurinaitis, J. Naicelis, Nari- 

gerbia lietuvius ir keliems ’ gevR.įenė, Markevičienė, Juod- 

žada duoti gerus miesto dar

bus. Kai kurie jau yra gavę 

gerų darbų.

Mūsų miesto lietuviai pilie

čiai kviečiami įstoti į Lietuvių 

Pol. klubų. Ligoje klubas na

riams moka pašalpos.

Korespondentas I. A.

Jei nevalysi motoro, tai jis sugenda. 
Jei nevalysi vidurių, tai bus tas pat. 
Bet kad išvalyti vidurius, tai reikia 
geriausio budo, nes jūsų viduriai yra 
švelni mašina. Vartok tik

TRINERIO KARTŲ VYNĄ
—daugelio daktarų rekomenduojama
— JĮ išbandė per 40 metų milijonai 
žmonių ir niekas negali jam prilygti. 
“Chicago, Jan. 11. Aš manau, kad 
Trinerio Kartus Vynas gali pagelbėti 
kiekvienam, kas tik serga viduriais. 
Aš visada turėsiu butelį po ranka. 
Mrs. J. Mass.” Visose aptiekose. Var
tok reguleriai! Sempelis iš Jos. Tri
ner Co., 1333 So. Ashland Avė., Chi
cago, Iii.

KUPONAS Dept. 13

Vardas ..............................................................

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

DETROIT, MICH.
Vieša padėka.

Pasidarbavimu vietinio Šv. 

Pranciškaus Seserų Rėmėjų 

skyriaus, vasario 2 d. buvo 

suloštas veikalas “Gudrus 

Kvailys”. Ttfrime padėkoti 

sekantiems lošėjams bei lošė

joms: Mikalauskui, P. Taut

kui, K. Stulpui, L. Barkaus

kui, p. O. Kasevičiutei, V. Če- 

pelionintei, ir A. Juodsnn- 

kaitei.

Be to dar buvo gražus kon

certas, kuriame dalyvavo se

kantieji artistai: Valiukas, 

Niekus, Mikalauskas, Juods- 

nukaitė, J. ir V. Stanevičiai 

ir mokyklos choras.

Širdingai dėkojame T. Bu- 
kantaitei už orkestrų.

Žmonių susirinko skaitlin

gai. Matėsi beveik kiekvienas 

mokyklos vaikelis su savo 

mamyte bei tėveliu.

Didžiausia padėkos žodį 

reiškiame didžiai <gerb. klebo

nui kun. J. B. Čižauskui, ku-

i

Po $1.00: Kun. J. Statkus, 

K. Alvinckis, F. Repšis, J. 

Valauskas, J. Andriuška, J. 

J a Vaičienė, J. Kapočius, J. 

Urbonienė, S. Pašikarnienė,

Vietinė 10 k p. užmokėjo už V. Markauskas, S. Kvetkaus- 

ligoninę $75.50, valg. daiktų kas, K. Vinckns, P. Tupikaitis, 

krautuvei p. Savičieniai $15.- S. Piktužis, M. Sinkevičienė, 

53 ir p. Zubėniai — $14.25 ir p. Savičienė, J. Grigaliūnas, 

vieno mėnesio rendų — $18.00. M. Šalkauskienė, P. Cesiunas,

Labdarybės 10 kuopa viso iš

mokėjo $123.28. Centras užmo

kėjo daktarui M. R. Perlstein

balansų už padarytų operacijų {A. Beržanckas, A. Lenikus, S. 

— $45.00 ir vieno mėnesio ren- j Baravykas, J. Janulis, S. Pė

dų p. K. Kilai $18.00. Viso į redna, p. Mitkienė, p. Jašman- 

centras išmokėjo $63.00. Tai- tas, A. Žitkevičius, p. Kiupe- 

gi, M. Stanevičienė, savo sun- lienė, F. Kasparas, p. Petrilie- 

kioj ligoj, gavo iš Cli-gos Lie- nė, V. Markauskas, V. Galdi- 

tuvių R. K. Labdarybės $186.- kas, J. Juškienė, A. Jucevičius, 

V. Vutikis, O. Jančaitė, Tame-128. ! f. Juknis, A. Kripa, J. Smai

lis, Degutis, A. Gustaitienė' j,rie ipagelhoa daug!deris> K- Markūnas, A. Rube-

Banonienė, Tulauskienė, Za- prisidėjo ir geros valios west. į»ė, Alex Zube, p. Tautavičie- 

pullmoniečiai lietuviai auko-į11^’ P* Bočius, p. Zalatoiius, M

p. 0. Cesiunienė, M. Karec- 

kienė, A. Rančas, M. Genotis, 

V. Norbntienė, A. Vainauskas,

snukienė, J. Jerasunas, M. 

Valutkienė, Valutkevičienė,

bolskienė, Miknaitienė, Darus- 

kevičienė, Vai utkevičius.

Viso surinkta.................... $66.26

Nuo tikietų ............................ 89.74

Iš kasos dadėta .... 19.00 

Viso ........................................ $175.00

Visiems ir visoms aukoju

siems ir atsilankiusiems taria

me širdingiausių ačių, melsda

mos, kad Dievas Visagalis 

šimteriopai už tų duosnumu 

atlygintų.

Ačiū Šv. Pfan. Vienuolyno 

remęjams, o ypatingai vakaro 

komisijai ir tiems, kurie nuo

širdžiai darbavosi, kad minė

tas vakaras pasisektų.

Dėkingos

Svi Pranciškaus Seserys.

mis. Kuomet vietinė Labdary

bės 10 kuopa sušaukė netikėl

ių susirinkimų, kad suteikus

.eikalingų pagelbų nelaimingų o®8
jai, susirinkime vienbalsiai nu 

tarta teikti medžiaginę pa

gelbų, nes vyriausias jos sū

nūs yra apie 18 metų, o dvi 

dukrelės dar tebelanko mo

kyklų. Susirinkime išrinkta 4 

moterys, kad parinktų aukų 

sergančiai našlei. Ponios Ma

žeikienė ir Kilienė surinko
.«* f

$31.45, Kiaupienė ir Zii ikienė 

— $86.25.

Sekantieji aukojo:

J. Adomaitis $5.00.
Po $2.00: Malakauskai, P.

SUTAUPYK VIRS
KELLOGGAnt 1930 

Screen — Grid

RADIO
SETŲ

ĮRENGIMAS
DYKAI!

2

Vunienė, p. Jakienė, Mrs. Pa- 

laman, L. Bučis, A. Tvarkus, 

A. Kvietkauskas, S. Montvi-

Stambiomis aukomis $67.00, 

o smulkiomis $50.70. Viso au

kų surinkta $117.70. Labdar. 

pridėjo iš kasos $68.58. Viso 

pasidarė $186.28.

Širdingų ačiū aukų rinkė-

Jel kitų. syk galvos skausmas pri
vers jus būt namie—

Ar kokis kitas skausmas sulaikys 
atlikti sutartį—

Atmink Bayer Aspirin! Nes vargu 
yra skausmas kurio jis nepalengvin
tų, ir palengvintų greitai.

Šie tabletai suteikia tikrų, paleng
vinimų, ar milionai jų neimtų be- 
sustojimo. Jie yra neikiek nekenk
smingi, kitaip daktarai visada jų ne- 
užrašinėtų.

Nebūk kankiniu nereikalingo skau 
smo. Nuo šalčio kuris taip lengvai 
sustabdomas, nuo neuritis, neural
gija, nuo ypatingų moterų skausmų, 
ar nuo bile kitų kentėjimų, kuriems 
Bayer Aspirin yra veiklus antidotas.

Save apsaugoti, pirk tikrų. Bayer 
yra saugus. Visada tas pats. Niekad 
nespaudžia širdies, dėlto vartok taip

tankiai kaip reikia: bet prie
žastis bile skausmo gali būti 
gydoma tik per daktarų.

BAYER YKPIBIY
i - •

Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaeeticacidestcr Salioylicacid

Saugumo Metai
Daugiau kaip ix*r 18 metų šis stiprus 

bankas visada išmokėjo sumų ir nuošimčius 

ant auksinių bonų ir morgičių tuoj, kaip tik 

laikas ateidavo. Investuotojams niekuomet 

nepriseidavo laukti nei vienos dienos kaip 

sumos, tuip ir nuošimčių.

Greitas išmokėjimas yra svarbus dalykas 

atsiminti, kuomet investuoji suvo pinigus. 

Užsitikrink, kad tavo 'pinigai butų saugus ir 

jūsų nuošimčiai tuoj išmokami ant jūsų pir

ktų Pirmų Morgičių Real Estate Bonų ir 

Morgičių. Jie neša šešis nuošimčius ir jais 

niekad neapsiriksi.

Central^S^Bank
A TRUST COMPANY 

111OWest35A Street
A State Bank • • • • A Clearing Hau* Bank

Valstijinis Bankas . Biržos Bankas 

Telefonas BOULEVARD 4600

$10.49 ĮMOKĖTI 
$8.59 KAS MĖN.
Su šviesos bile

Mes nupirkome vi

sa atakų Kellog 

radio setų. Stebė

tinų vertybės ga

rantuotuose screen 

grid setuose; dina

miškas spykeris; 

riešuto medžio ka

binetas.

10 PATOGIŲ■ 5 CO«VIOWWF.AI,T1I EDISON A-V
l^LECTIUC SHOP»

I Vldiiųtnlosty — 72 W. /Viams SU — 132 S- Dearborn St.
Visi Tel.: Kundolph 1200, Coeals 079, 1020

Madtsnn-Crawford — 3935 W. 
Madison SU

Ashlaad—*031 H. Ashland Avc. 
South Stato—3409 S. State St. 
l’.nglevvood—952 W. 03 St. 
So. Chleago—2950 E. 92 St.

Elektriniu!
t

mncljos apie mitingus, 
trfpus, pasilinksminimo' 
centras lr švietimo ke
liavimais po visų Cliica- 
gų ir apylinkės.

Del laiko, lėšų ir informacijų ant visų trijų gelžkelių tel. Randolph 8200
CfHCAGO SOUTH SHORE 
& SOUTH BEND KAILRORD

CHICAGO NORTH SHORE 
& MH.WACKEE RAI I. KO AI)

IM-oiMhvay—1502 Broaduay
I.ogan Sųiiaro—2018 Milvvaukee

• Avc.
Irvlng Park — 1093 Irvlng 

Park Blvd.
i

ftosrland — 11110 So. Mlchigan Avenue
Prie visų pirkinių ant išmokėjimo truputį rokuojumu už atgabenimų

FEDERAl COUPON5 GiVEN

Į RYTUS
i

ŠIAURĘ

CHICAGO AURORA & 
EI.GIN RAILROAD

(The Sunaet Lines)

VAKARUS

Ą R ORĄ AMO įįttn 
įįAU&OAD/j

4



uunui nmi ui.
LIETUVOS NEPRIKLAUSO 

MTBE8 ŠVENTĖ TĖVŲ 
MARUONŲKOLEOI

JOJE.

spauda, bet lietuviai»atg>- PaJ^^gg susekė, kas geriausia 
tinka liesiem kietų vidurių

vę; kad pati Lietuva buvusi 
priešų pavergta, tačiau priešo 
jungo nusikratę. Lietuvių tau
ta savo išplėštas teisės tik dėl
to atgavusi, kad visi jie buvę 
giliai pamaldūs, ištikimai Die
vui atsidavę, tvirtai laikėsi

žmonėms.

R«a Tel. Mldway 1111

! DR, R. C. CUPLERI
GTDTTOJAS IR CHIRURGAS 

i Oakley Arenus lr 24-taa Street
Telef. Canal 171S-0241

Valandos: 2 lkl 4 p. p. Panedėllal* 
lr Ketvergais vakare

Kulpo Šeimyninis daktaras Montl- i 
celloj, III., visus žmones, ne jų dalį, j 

-v • i ... • «• • i: v — jtDr. Caldwell 'turėjo savo .globoj. ;
Lrist&US tikėjimo ii dilb.O SU- nj^egnė pusė jo pašaukimų buvo i

sivienyje savo tautos gerovei. pfle moterų u- vaikų — nes jie daž- 
',a ” niausią serga. liet jų ligos buvo ma-

Šių metų vasario 16 d. su
laukėme dvylikos metų Lietu
vos nepriklausomybės. Kadan- Tik tokiu keliu ir gaiįma di- ioslos -r- slogos, karščiavlma, galvos 1 

gi vasario 16 Lietuva pasis- delius darhus nuveikti. ^luSS^ S“ nX„a?k^ į
kėlbė" kaipo atskira, uepriklau-! Broliai, seservs. lietuviai! Jie turėdavo užkietėjimui.

, , i . . i , , j»- _ ' » ,J > Bėgyje I)r. Caldwello 47 metų
soma vaisvyae, touei ta oiena jp mus visi susijungė drųsiai. praktikos (jis baigė Rush Medicai 

yraiMUlns brangi ir jų.kožnas i darbuokimės tautos gerovei ir gedėta18 pagei bėdavojo 

lietuviškas metai turi pami-1 melskimės .už Lietuvų,
-musų obalsis

Marijonų kolegijoje, toje die niaus nenurimsime” veikiai į-f 
noje, bernaičiai surengė sikunytų. 
rXlaudemus” — vakarėlį, >i- 
dant paminėjus mūsų tautos 
didvyrių didelius darbus. Tas 
programas buvo neapsakomui 
gražus. Svečių nebuvo, mes 
buvo nutarta kolegijos “Vy-’į 
•oių” susirinkime, kad paren
gimas butų tik kolegijos auk-, 
lėtiniams.

Į parengimų malonėjo atei
ti didžiai gerbiamus tėvas 
Feliksas Kudirka, Marijonų 
provincijolas ir broliui, kurie 
Marijanų ukėje darbuojasi? 
Kolegijos studentai visi atvy
ko “in corpore”.

Programas buvo įspūdingas. 
Visi mokiniai uždainavo tų 
musų brangų tautos himnų, 
kuris sužavėja kiekvieno šir
dį — “Lietuva, Tėvyne Mu
sų”. Paskui išpildyta sekan
tis programas: P. Balinskas 
ir V. Norkus, kometų duetas, 
dainelę “Du Broliukai Kuni
gai”. B. Ivanauskas, J. Gri- 

Kulias
padainavo keletu komiškų dai 
nų. Muzikas Jonas Banys, so
lo — “Aukštas Krantas” ir 
“Ai Vargau”. J. Sereika, so
lo, juokingų dainelę. V. Per

Telefoną* Boulevard ĮSI*

DR. S, A. BRENZA
Ofiso valandos; 9 Iki IS, 1 lkl • 

diena, lr CM lkl 9:80 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ. 
Netoli 40th Street Chlcejjo. IU.

Ofiso Tel. Vietory 1817

Of. lr Re*. Tet Hemlock 2374

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

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-1 

'vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-6 po 
I piet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak. i Šventadieniais pagal sutarimą.

Ofiso Tel. Vlrginia 00 30
Rezidencijos: Van Huren 5846

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

AT ASE 83

DR. i J. KONARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. VVest era Avpnne 

Tel. Prospect 1028 
Realdencija 1350 So. Leavltt Bt 

Tel. Canal 1110
Valandos*. 1-4 po pietų lr 7-0 v. ▼. 

NedelloJ pagal susitarimų

Tel. Canal 6764 Republic 8466

DR. A. RAČKUSkad tada 
receptas,

, . kur rttn'dtusl Huosuojančios žolės su
KUU pepSįnu. 1892 m. jis puslryžo vartoti 

Mt'S be Vii-1'8avo formula gaminti Dr. Caldwe'.ra 
‘Syrup Pepsin ir išstatė rlnkon.

Vaistas tuoj suliko visuomenės 
palankumo taip, kaip pirmiau Dr. 
Caldwello privatinėj .praktikoj. Da
bar jau trečia gentkartė Jį vartoja. 
Tos motinos, kurios duoda jo savo 
valkams, Jo gaudavo nuo savo mo
tinų. Dirbamose dienose kas sekun
da kas nors kur nors eina jo pirkti.

Milijonai 'butelių Dr. Caldwell's 
Syrup Pepsin suvartojama kasmet.

Jo pasisekimas priguli nuo nuola
tinio pirkimo pasitenkinusių žmonių 
ir viens kitam pasakymo. Yra tūks
tančiai šeimynų, kurios niekuomet

Petras Grušeokis

CHICAGOJE
RADIO ŽŽŽ.

nešti be butelio Dr. Caldvvell’s Sy
rup Pepsin ir mes turime daug .šim
tų laiškų, liudijaničų tai, kad tas 
vaistas joms pagelbėjo tada, kai 
niekus kitas nepagelbėjo. Kiekvienoj 
aptiekoj parsiduoda .Dr. Cadwell’s 
Syrup Pepsin.

Town of Lake. — Vas. 23: 
d. po Mišparų, 3:30 vai., bus 

i susirinkimas draugijos Amži
no Ražančiaus.

X Vas. 17 d. Šv. Kryžiaus 
par. mokykloje buvo L. V. 13 
kp. susirinkiiuas. Prisirašė dvi 
naujos narės — B. Kalvaitė iri 
ir Mažeikaitė. Pranešta, kadi 
13 kp, basketball tymas stovi 
pirmoje vietoje lygoje. Susi
rinkimus laikys kas pirmadie-

Tani labdaringam darbui t darbuotojas biznierius p. R.
per keletu pastarųjų savaičių 
darbavosi p-nai Preibiai. Į tų 
darbų įtraukė kitų uolesnių 
darbuotojų. Pramatoina, kad 
bunco party bus sėkminga ir 
naudingam darbui paremti bus 
sudaryta nemaža suma.

Prie to darbo prisidėjo pla 
čiai visose kolonijose žinomas
* i—- i' . . i —

Andreliunas, kurs turi radio, - 
žiedų, laikrodžių krautuvę po 
num. 2650 AV. 63 st. P-nus An
dreliunas bus programo vedė
ju per minėtų “bunco party”.

Ten busiąs.

nauskas, piano solo — “Puo
lantis Vanduo” ir Čigonų Šo
kis. V. Kulponas, tenoras so
lo, padainavo. V. Norkus, A.
Jodka, P. Balinskas, A. Mi
čiunas padainavo sekančias 
daineles: “Kas man darbo”,
“Grožybė Lietuva”, “Aš iš
ėjau į girelę”. S. Sereika, A.
Kacevičius, M. Kazlauskas, 
trio, padainavo juokingų dai
nų. A. Mičiunas, ipadainavo 
“Plaukia ant Nemunėlio”. A.
Vilkiškus, J. Kuprevičius, A.
Tutkus vaidino vienos akto 
muzikalę komedijų.

Visi programo dalyviai sa
vo užduotis išpildė labai ge
rai. ' ' 1 ,

Gale programų, Vyčių sek
retorius, studentas Vaclovas 
Savickas, paporino mums gra
žių prakalbų. Ir baigdamas 
jis pasakė, kad musų obalsis 
butų “Nenurimsime be Vil
niaus”. Triukšmingomis ova
cijomis visa kolegija jam .pri-. 
tari*. Pabaigęs, jis prašė kad 
didžiai gerbiamas tėvelis Fe
liksas Kudirka papasakotų 
mums kelintu žodelių apie Lie
tuvę. Ir aukštai gerbiamas 
provincijolas mums labai gra-' 
žiai nupasakojo apie Lietuvų 
ir apie tų dienų, kurių mes
šventėme, kų jį reiškia ir kaip GERAM DARBUI Į TALKĄ, 
mes turime jų užlaikyti ir

nis — vienų “bizniavę”, o 
tris socialius. Sus-mai bus lai
komi Šv. Kryžiaus par. salė
je.

X Ponia M. Sodeikicnė jau 
sveikesnė, bet vis da silpna 
sveikatoje.

X Daug iš Town of Lake 
rengiasi į vakarienę rengiama 
Šv. Kaz. Ak. Rem. Vienuoly-' 
no auditorijoje šį sekmadie
nį.

X Vas. 23 d. visi draugijų 
atstovai ir kiti katalikai dar
buotojai nepamirškite atvykti 
į L. K. V. V. Konferencijų, 
kuri bus Dievo Apveizdos par.

ADVOKATAI

A. 1OLIS
A D V 0 K A T A S

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Randai** 0331-0332 Vai. 

Vakarais
*241 BO. HALSTED STREET 

1 Tel. Vlctory>0Š82 
7-0 vai. *«•*. «>art Panedėlio lr 

Pėtnyčios

DR. W. YOVAISH
PHYSICIAN And SURGEON 

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

Res. Phone Forest 8949 
ROCKFORD. ILL.

Ofise Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098 Ofiso Tel. Kedzie 0482

DR. A. L. YUŠKA
[ OFISAS

ltezidencios Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
1900 S. HALSTED STREET

NAMAI

į 4193 ARCHER AVĖ.
(Valandos: prieš pietus pagal sutari] 
Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3600 W. Roosevelt Road 
Kampas Central Park Avė.

VALANDOS: 2-4 po piet, 7-9 vak.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

Nedėliomis ir šventadieniais 10-12.

Phone Armltage 2822

DR. H. BARTON DR. W. F. KALISZ
Gydytojas ir Chirurgas 

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

1145 MILtVAUKEE AVENUE 
Valandos: 12 iki Z ir 6 lkl 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

OPTEMITRISTAI

Tel. Vietory 4279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

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

DR. .ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel 6323 

Vai.: 8 iki 10 ryto 
6-8 vai. vakare

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

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

Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.

i ’ieiepnone itoosevelt du y o
salėje, 2 V'al. Town. of Lake ' Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600 

turi būti gerai reprezentuoja-
mas.

X Serga Francįškus Armo- 
nas, 4412 So. Hermitage avė.

X Serga Petras Naugže- 
mifi, Cook County ligoninėj.

X Iš priežasties L. K. V. 
V. Konferencijos, Labdarių 1 
kuopos susirinkimas bus kovo 
2 d.

X Labdarių 1 kp. rengia 
bazarėlį par. salėje kovo 1, 2 
ir 3 dd.

X J. Čepulienė, M. Kazė-į 
nenė ir kitos užsispyrusiai 
darbuojasi prirašinėdamos nau 
jus narius prie Šv. Kaz. Ak. 
Rėmėjų skyriaus. Žinotumėt, 
joms ir sekasi. Vargiai kas 
galės jas viršyti.

X Šį sekmadienį bus išda
linta vokeliai, o kovo 2 d. bus 
rinkliava Šv. Kaz. Seserų Vie
nuolynui.

X Šv. Kryžiaus par. žmo
nėms patartina siunčiant laiš
kelius vartoti atvirutes su I
gražiu savo bažnyčios atvaiz
du.

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

,2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefoną* Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. ‘Seredcmis ir Pėtnyčio
mis nuo 9 iki 6.

Gydytojas 
REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 9864

Nedėliomis
Susitarus

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

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

branginti. Gulų gale, jis ragi- 
nickados neuž-:

Marųutte Bark. — šeštadie
nį, vasario 22 d. vakaro, p-nų 

mitštmnc, kad esame tikri Jie- -Preibių name, 6425 So. Cali-
no iiuus, kad

tuviui, ir paeinaiūe iš tėvelių, Jornia avė. įvyks didelė “bun-
kuric yra lietuviai. Iš kalbos uo party”. Pelnas eis Kaune
sužinojome, kad Lietuvoje ru
sų buvo užginta lietuviška

pranciškonų
nei.

statomai ligoni-

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washlngton
10-12, 2-4. 7-9 12-2, 4-6. Blvd. j
Tel. Cicero 64*4£el. Kedzle 2450-2461 į

DR. S. A. DOWIAI
tr Chirurgas

JGSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS - 

4631 š- Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. Boulevard 2800

RESIDENCIJA: 
<516 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9723

J. T. HHTCHUS
ADVOKATAS.

62 East 107th Street
Kampu Michigan Avė. 

Tai. Pullman 6900 lr 4977

Mleato Ofise Pagal Sutarti:
12(7 N. Dearborn Street

Rooms 938 Ir 986 
Tai. Franklin 4177

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (au Dr. laurai
čiu — viršuj Belaklo-Rakščlo aptie
kos) po nr. 2423 West Marųuctte Rd. 
Valandom: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 

iki 8 vakare. Tol. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėtomis tik pagal su
tari).

IMK T. A. D.

-Telephone Central 8928

J. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

3*4 North LaSalle Street 
CHICAOO. ILLINOIS

Nuo 3:84 lkl B vai. vak. 
Office: 1909 8e. Union Avė.

TaL Roosevelt 8718 
TaL nuo I Iki B vaL vak.

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETR1KAS 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, motorų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

I DR. A. J, JAVOIŠ
I d
Vai: 2 iRi 5 po pietų, 7 lkl 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti.

Ofiso lr Rea. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
S4o4 SO. HALSTED STREET 

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

Rea. 3201 8. VVALLACE STREET
1 - 1 » ' -U

Tel. Hemlock 8181

DR. V. S. NARYAUGKAS
GTDTTOJAS Ir CHIRURGAS 

1484 Weet 49 Street
▼al.: 8—13 ryte. 1—4 D- p. 4—B 

v, r. Nedėlioj aualtarua.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina akių {tempimų kuria 
eetl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuoty
mo, skaudamą aklų kajštį. Atltal 
sau kreivas akia nulmu cataractua 
Atitaisau* trumpą regyste ir tolimą 
regystę.

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

Specialė atyda atkreipiama moky 
klos valkučiama

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd 8treet 

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

DE NT I S T A I

Office Boulevard 7043

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4046 80. Ashland Avenoa
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal <223

DR. 6. L BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavltt St.)

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

Seredoj pagal sutarti______

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

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

Ciceroj 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj, Pėtnyčioj
Nuo 10 ryto lkl 8 vakare

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

i DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED 8T.

Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava

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

DR. CHARLES SEGAL
’ Perkėlė savo ofisą po numeriu

į 4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

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

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

Telef. Midway 2880

I
Tel. Boulevard 1401

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

3343 SO. HALSTED STREET
». p.Valandos: Nuo 

7—9
2—4
vakare

Boulevard

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

valantis ir taisantis vidurius 
vaistas, T. A. D. tūkstančiai 
žmonių vartoja, o milionai 
dar nežino.

Jeigu arti nėra galima gau
ti, tai kreipkitės po num.

5221 So. Halsted Street 
Chicago, Dl.

Tet Boulevard 6631

Ekspertas tyrimo akių lr pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., knynp. 18 St. 2 aukštas 

Pastcbėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto lkl 8:30 va 
karo. Seredomls nuo 9:30 lkl 12 v, 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
va’.nndų. Room 8
Thone Canal 0688

7689
Re Hemlock 7891

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
▼al.: Nuo 9 ryto Ild 8 vakaro

Tel. Armltage 1740

J)R. S. T. THOMAS
(TAMOftAFFIS) 

ft antis tas
1608 Mihvaukee Avė.

Kampas North Avė. 
Northsroet Tower Bldg. Room 109 

Vai.: 9—12 ryto; 1—8:80 vai. vak.

HR. HERZMAN
IŠ R U SIJOS

Gerai lietuviams žinomas par S0 
metus kaipo patyrus gydytojos, oSl- 
rurgas lr akušeria

Gydo staigias lr chroniškas 1L 
gasvyrų, moterų lr valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokios 

, elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 18 plotų |9 
nuo C Iki 7:80 vai. vakara 
Tol. ofiso Canal 3110 Iim Ho. Skoro 
>238. arba Randolph <808.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rssldeneljss Tel. Plasa 8180

▼ALANDO8:
Nuo 10 Iki 18 dienų.
Nuo 1 Iki 8 po pietų,
Nuo 7 Iki 9 vakaro. 1.3
Nedėl. nno 10 lkl 18 dienų. j
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GRABORIAI:

c n uni
Vi Vi L

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laidotu

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

Tel. Roosevelt 251S 
Arba 2 51S

2314 W. 23rd Place 
Chicago, 111.

Simpatiškas — 

Mandagu s —
Geresnis ir Piges

nis nž kitų patar

navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

* Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. Tards 1741 li 1742

4447
8KTRIUS 

So. Fairfield Avenae
SKTHfUS

1410 So. 41 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 2794 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. RADŽIUS
.HGIAUSIAS LITO. GRABORIUS. 

CHIC ACM] J B
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabu iš
dirbystės.

OFISAS
118 West 18 St. 
Tel. Canal <174 
IKI RIUS; 8288
80. Halsted Street 
Tel. Victory 4888

-u;.,*" . ■ .»

Phonv Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnarimaa 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes aatoat-
me išlaidų užlaikymai 
įkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykaL

8307 Auburn Avenue

Telefonas Tards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turtu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUO'TOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted
St. Chicago. III.

Tel, Victory 1118

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 We»t 46th Street
Kampas 4«tn Ir Paulina Sta 

Tel. Blvd. 5108

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu sim patu
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. KoplyMa dėl Hermanų

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lie.
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street

Canal 31 <1

CHICAGOJE

ŽINIŲ-ŽINELĖS
X Kun. Jokūbas šlikas yra 

paskirtas vikaru į Šv. Frede

riko airių bažnyčių, Cudaby, 

AVis.

X Šv. Kryžiaus ligoninėj 

]>r. Kowarskas padare apen- 

diko operacijų p-lei Stelai Al- 

doniutei. Operacija buvo sėk

minga ir ligonė sveiksta.

X Ponia Armoškienė, gyve

nanti Brighton Parke, liūdna 

žinia iš Lietuvos, kad' mirė 

jos tėvas Jurgis Gečas. Dvi

sidedanti iš Bliudienės, G u- 

J . . ,
|bistienės ir Gotautienės smar 

1 ilčiai veikia.

žinti atgal su auka Vienuoly-1 šios draugijos gražus pa

nai, kurį, kaip žinome slegia vyzdis tepaskatina ir kitas dr- 

d-idelė skola, o seselių algos jas veikti parapijos naudai.

Parapijos skola kas karts 

mažinama. Jau beliko tik 

$17,000.00. Visiems

parapijose menkos. Jos pa

čios, be mūsų pagelbos nega

li pajėgti skolos atmokėti.

Taigi, gerbiamieji, gavę vo-[pasidarbavus, numatomas ga- 

kelius, paaukokite pagal savo'lutinas skolos likvidavimas, 

išgalę, o seselės savo gerada-’čia aišku, kas remia parapi- 

rių nepamirš maldose. įjos pramogas, tas naikina pa-

Remėjų 1 skyrius auga na- rapijos skolas

riu skaičiumi, pasižymi ir 

darbais, nes j jį susispietusio?, 

pačios veikliausios Town of 

Lake moterys ir mergaitės. 

Prie progos norėčiau čia jas

gražiai

Namiškis.

AVEST SIDE ŽINIOS.

X Aušros" Vartų parapijos 

Kaze- choras sulig parapijos metiniosavaiti atgal mirė brolis, o ir priminti, pav., M 

dabar tėvas. Lietuvoje paliko nienė, A. Kincinienė, H. Mali- mitingo pakvietimo siais pasi- 

moterj, dukterį ir keturis sū- šauskienė, H. Rumšienė, S J ruošimo prie sidabrinio jubi- 

nus. Amerikoje dvi dukterį ir Paukštienė, J. Stugienė, M. liejaus metais ateinančiame 

du sūnų. Paėjo iš Lapkasių Martišienė, B. Matimaitienė, sekmadienyje daro pagerbimų 

k., Žvingių parap.
! B. Kalvaitė, N. Mažeikaitė, AL'• pirmutinių parapijos darbuo

tojų, kurių pasirašymų randa-

tutis ir kiti įžymesni svečiai.

Westsidiškis.

PADERMES PRAEITIES 
APRAŠYMAS

RADIO VALANDA. LONDONAS. — Pietų Af

rikos Unijoj1 per 40 metų mi- 

sionieriauja kun. A. T. Bry- 

ant. Jis parašė veikalų apie 

aulu padermės praeitį vardu 

“Senovės Laikai Zulu Šaly ir 

Nataliuj.” šių |knygų atspatt- 

dinti valdžia jam parūpino 

reikalingas lėšas.

Penktadienis, Vas. 21 d., 1930

IW' .■
miesto.” Kada jie išrenkami, 

ima giedoti kitokiu balsu, bū

tent, “aš ne policmonas, bet 

kaltintojas. Tegul policija pri 

stato galvažudžius, gi aš juos 

kaltinsiu.” Šiandie matome, 

kaip policijos pristatyti gal

važudžiai kaltinami. Jei poli

cija jam pristato mažuosius 

nusižengėlius, tai kam jis trau 

kia tieson ir kaltina!”

POLICIJA SU PRO
KURORU

IS SV. KAZIMIERO AKA
DEMIJOS RĖMĖJŲ

DARBUOTĖS.

Town of Lake. — šv. Ka-

Laurinskaitė, S. Jurgaitė, A. 

Kazenaitė, N. Mauraitė, T. Pi

lipavičienė, Ar. Janušauskienė, 

A. Paukštienė, J. Čepulienė iv 

kitos.

Nenuostabu tat, kad 1 sky-

Sekmadieny, vasario IG d. 

lietuvių valanda, kurių duoda 

J. F. Budriko radio krautuvė, 

savo programų buvo pritai

kinta Lietuvos Nepriklauso

mybės šventei. Pono Saurio ve 

damas Vaidylų choras pradėjo 

programų su galinga daina 

“Ei, pasauli, mes be Vilniaus 

ne nurimsim”, be to dar 4 

kitas dainas gražiai sudaina

vo. Budriko orkestrą, kaip ir Suiro santikiai Chicagos 

visada, puikiai grojo maršų, policijos su apskrities proku- 

polkas, valsų, suktinį ir liau- roru.

dies melodijas. Gražiai skam-i Andai teisme teisėjas pro- 

bėjo studijos vargonai, ku- į kurorų/ nubarė, kad jis tieson 

riais visada p. Sauris groja, traukia daugiausia menkiau- 

Taipgi p. Budrikas savo kai- sius nusižengėlius, gi didieji 

boję sveikino visus su Nepri.; neliečiami;

klausomvbės švente. Bendrai 

tokia muzikos ir dainų valan-

Iš Rokiškio gauta žinia, kad 

Kamajų daboklėj pasikorė pil. 

Zibinskas 30 metų vyras. Į 

daboklę uždarytas buvo už 

slaptų degtinės pardavinėji

mų. “R.”

zimiero Akademijos Rėmėjos rius nuveikia tokius didelius Jono Jaukščio (1178 So. Kė

višu smarkumu jrengiasi prie darbus, nes kur yra sutartis ir dzie ave.) vardu notaras But-

me ant pirmojo dar 1904 me- da yra malonu klausytis. Se

tais gautų iš Cook County lei- karnų sekmadienį taipgi ža

dinio daryti susirinkimus bei. dama surengti gražus ir įvai- 

mitingus.

X 1904 m., balandžio 18 d.

rus programas.

Žemaitis.

jrengiasi prie 

Vajaus vakaro, kuris įvyks 

9 d. kovo, p. Krenčiaus sve

tainėj. Programa bus labaii 

įvairi: bus dainų, kalbų, mo

nologų, dialogų ir daug viso

kių pamarginimų. Da bus ir 

naujas dalykas — tai orkes

tras Šv. Kryžiaus mokyklos 

mokinių. Pirmų sykį pasiro

dys programoj. Bet, kaip gir

dėti, atsilankusius patenkins.

Rėmėjos tat visus kviečia 

atsilankyti, pasigerėti gražia 

programa ir tuo pačiu sykiu

vienybė, ten gražus 

nudirbami.

darbai , ha AVeber davė dokumentų 

[daryti mitingus šiems asme-

A. R. D. 1 skyrius gražiai,11“118: Jonas Jaukštis, Juozas 

i Zalatorius, Simas Pangonis, 

Antanas Radomskis, Jonas 

Kalesinskas, Jonas Petrauskas 

Jonas G lobis, 'į'hos. Kvedera, 

Mikolas Palonis, Jos. Vitkevi

čia, Petras Česna, Bernardas 

Vavrinskas ir Matas Švarana-

gyvuoja.

Rėmėja.

SEKMINGAS VAKARAS.

Brighton Park. — čia ran

dasi nemaža įvairiu draugijų 

ir org. kuopų, kurios daug irjv’čia 

gražių darbų yra nuveikusios, j X Pagerbimui pirmųjų M ėst 

Ypatingai sekąsi Nekalto Pra- Sidės lietuvių kolonijos orga- 

sidėjimo moterų ir mergaičių, nizatorių bus ateinančiame

PRANEŠIMAI.
Marąuette Park. — Liet. 

Amerikos Piliečių klubas tu

rės mėnesinį susirinkimų ne

dėlioj, vasario 23 d. 2 vai. po 

pietų, Gimimo Šv. Panelės 

par. svet., 68 ir Washtenaw 

Ave.

Malonėkite nariai būtinai 

atsilankyti į šį svarbų susi

rinkimų, nes yra daug reika

lų svarstymui kaslink adv. J.! 

J. Grisiems, kuris stato savo

Tada prokuroras už tai pra 

dėjo kaltinti policijų. Sako, 

jei didieji galvažudžiai yra 

liuosi, yra policijos kaltė.

Detektivų viršininko parei

gas einųs J. Evans štai kų at

sako prokurorui;

“Ponas Swanson naudojasi 

senųja armijos žaisme — kal

tinti policijų. Kada jie nori 

įsigauti į ofisų j(valdvietę), 

jie šaukia; “Rinkite mane, aš 

visus galvažudžius išvysiu iš

Ramova
3618 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Pėt. ir Sub. Vasario 21, 22 
“ROMANCE OF

RIO GRANDE”
Dalyvauja AVamer Baxter, 

Mary Duncan, Antonio More- 

no. Iš gyvenimo Meksikos pa- 

rubežyje.

Vitaphone Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai
nos, muzika, pasaulio žinios. 

Darys atsidaro 1:30 vai. po p.

MILDA
TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS

jferemti kilnų darbų. Rėmėjos draugijai. Ši draugija yra sekmadienyje fb-sakyta pirm kandidatūra į Hlinois kongres-

juk ne sau dirba; kiekvienas prisidėjusi stambiomis auko- ■ parapijos choro programo pra manuf. Taipgi prašomi atsi-
uždirbtas centas eina Šv. Ka- mis statant parapijos triobe-(^a^a ir bus atvykusieji ger-

zimiero Vienuolynui. sius. Taip, da nesenai šios dr- biamieji pirmieji darbuotojai

Taipgi vasario 23 d. bus iš- jos pastangomis buvo sureng- pakviesti užimti pirmųsias

dalinti vokeliai bažnyčioj, o 2^ta sutiktuvės klebonui grįštan1 jiems paskirtas svetainėje vie-

d. kovo prašomi visi juos grų- čiam iš Lietuvos su dideliu l°p-

vesti naujų narių.

Valdyba.

A, PETKUS
GRABORIUS 

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET/

Tel. Victory 4088-89
Res. 4424 S. ROCKWELL ST.

Tel. Vlrg-inla 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A. -Į- A.
ANTANAS

KATAUSKAS
mirė vasario 19, 1930 m. 1:30 
vai. ryte, 47 metų ai n žiaus. Ki
lo IA Tauragės Apskr., Šilalės 
Parap. Gūbrių kaimo. Ameriko
je lAgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nubudime 2 
sūnų Antaną Ir "Petrų lr dukterj 
Kotrlną, brolį Petrą, brolienę 
Oną. 2 dėdės Stanislovą Ir Juo
zą Bukauskus lr gimines, o 
Lietuvoj 2 seserį Oną lr Ag
niešką tr gimines.

Kūnas pa.Aarvotas 2900 Er-e- 
rald Ave. I-aidotuvėe Įvyks Su
batoj, vasario 22. IA namų 8:30 
vai. bus atlydėtas į Dievo Ap
veizdos par. bažnyčią, kurtoj J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
vc'lonio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas 1 ftv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiatne visus 
gimines, draugus lr pažįstamus 
dalyvauti Alose laidotuvėse.

Nuliūdę;
Simai, Duktė, Brolis,

Brolienė lr Giminės.
laidotuvėms patarnauja grab. 
Laehavlčius, Roosevelt 2615.

PARDUODU ARBA 
MAINAU

,jos naudai, 2 d. vasario tokiu nio “Linksmos Dienos” vaka-l Hotelį ir penkius katidžius 

pasisekimu, kad svetainė buvo *ro programa labai įdomi ir anf didelio ploto žemės prie 

kupina publikos. G dabar ir punktualiai prasidės 8 valan-,Lake Michigąn, didelė minkš- 

vėl rengia vakarų su šokiais'dų vakaro. Prašome visų mu- tų gėrimu dirbtuvė ir visokių

•pasisekimu ir vakaras draugi- X Ateinančiojo sekmadie-

parapijos naudai, vasario 23 sų svečių nepasivėluoti, 

d. Ir dabar galima tikėtis ge

ro pasisekime, nes dedama j 
daug pastangų. Komisija su-

VAKARAS VAS. 16 PASISE
KA.

farmų ant mainymo.

JOHN YOWAISH 
1134 Quarry Ave.

Grand Rapids, Mieh.

tA. I A.
AGNIEŠKA

ŽVINAKENC
(PO TĖVAIS KAl LAKAITfc) 

Persiskyrė su Aluo pasauliu va
sario 19 d., 7 vai. IS ryto, 1930 
m., sulaukus apie 38 metų am
žiaus. Gimus Lietuvoj, Kretin
gos apskr.. Andrlavos mieste.

Amerikoj iAgyveno apie 17 
metų. Paliko dideliame nuliū
dime vyrą Aleksandrą, dvi du
kteris: Aleksandrą 10 m., Ale
ną 6 m., augintinę dukrelę Ju
lijoną 8 m., brolį Juozapą, du 
pusbroliu Adolfą ir Alfonsą 
Kaulakius, uoAvlenę Marijoną 
Zvlnaklenę Ir gimines Ameri
koj. Lietuvoj seną motinėlę ir 
tris seserys: Julijoną, Ameliją 
lr Petronėlę.

Kūnas pašarvotos randasi 
6338 HO. Lincoln St. laidotuvės 
įvyks fteštadienyj, vasario 22 d., 
8 vai. Iš ryto IA namų į Gimi
mo Panelės ftv. parap. bažnyčią, 
kurioj atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o IA 
ten bus nulydėta į Sv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. AgnieAkos Zvtna- 
klenės giminės, draugai lr pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse Ir 
suteikti Jai paskutinį patarna
vimą Ir atsisveikinimą.

Nubudę Įtekame: Vyras, Du
kterys, Brolis, Pusbroliai, Uoš
vienė Ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis. Telefonas 
Boulevard 4138.

West Sldė. — AVestaidiečiai 

gražiausiai paminėjo vas. 16 

Lietuvos Nepriklausomybės 

sukaktuves. Dienų buvo at

laikyta šv. Mišios už Lietuvos 

laisvės gynėjus, o vakare įvy- 

iko graži programa, kurių iš- 

' pildė Vytauto Teat. klubas.

Į Vakara atidarė klebonas 

kun. Draugelis prakalbėle na- 

Į brėždamas vakaro tikslų.

Po to ėjo amerikoniškas dialo 

gas, kuri atliko M. Stulgaitė 

ir V. Simonaitis. Deklamavo 

maža M. Bitinaitė. Po to se

kė lietuviškas* dialogas, kurį 

atliko J. Armoškaitė ir J. Ka

reiva. į

Vieno akto komedijų “Va-1

P ARENDAVO  JIMUI DVI 
VIETOS.

Viena, 4434 So. Fairfield 

ave., Storas su pagyvenimu ir 

ga radžius.

Kita, 3247 So. Emerald Ave. 

penkių kambarių flatas su ši

lima.
Rendos nebrangios.

S. DAUGIELA, Savininkas 
3251 So. Emerald Ave. 

Tol. Victory 0728

M

BALIUS
SU IŠLAIMĖJIMU. 

Town of Lake. — šios ko

lonijos Šv. Kazimiero Karalai

čio dr-ja rengia šaunų balių

su išlaimėjimu Subatoj, Vasa
atliko B. Stulgaitė, S.’rf<> Feb 1930( pgis

Barkauskas ir B. Armoška. 1

j ” i
Po antros klebono kun. sidės 7 vol. vak. Bus išlaimč-

Draugelio kallios atvaidinta jimui puikus laikrodėlis ir

1 komedija “Tarnas Įpainiojo”, kaklaraiščio sagutė. Komisija 

kuri prijuokino žmones. Daly- rūpinasi, kad viskas but kuo- 

vavo B. Stulgaitė, V. Simonai- geriausia. Tad visi į balių, 

tis, K. Šimkui ir J. Kareiva, marš! Serijų tikretoi tinka į- 

Publjkai buvo matyti kun. žangai.

j Kulikauskas, J. Krotkus, Ai-j Rengimo Komisija.

Salėj, 4421 So. Wood St. Pra-

Pėt. ir Sub. Vasario 21, 22 
“THE GREAT GARBŲ-”

Dalyvauja Betty Compson, 

Erieli von Troheim.

v , • .1 ‘ •

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai

Graži Muzika

Namų Statymo Kontraktorlus 
Statau įvairiausius namus prieinama 

kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVE.
Telefonas Hemlock 5524

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

<586 So. Rockwell Street

80RTKČIAI-PASKŪLŪS
Del geriausios rųšies 

lr patarnavimo, šaukti
GREEN VALLEY 

PRODUCTS 
Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto tr sartų

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1888

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreltenas
Užlaikau visokių 

tuksi nių lr sida- 
ortnlų daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Ohlcago.
Telefonu HEMLOCK 8814

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Pukola suteikiama 1 vieną dieną. 
Perkame real estate kontraktas.

Interhationl Investment 
Corporation

Kapitalas <500,004.44 
4804 80. KEDZIE AVENUE 
Tet Lafayette 4788-4714

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 2519
STEVE MARKŪNAS v

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET OHIOAGO, ILLINOIS

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 ir biznius. Renduojam fla- 

tus. Inšnrinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit j ofisų: 

2621 W. 71st 8t., Hemlock 0367 Res. Grovehill 1680

r


