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METAI-VOL. XV

I LIETUVIS KANDIDATU | TEISĖJUS
I ___________________________

Senatoriaus Deneeno republikonų partijos grupė adv. 
i FRANK MAST (MASTAUSKĄ), dabartinį valstybės pro- 
• kurorą pagelbininką, pastatė kandidatu į teisėjus (Mu- 
1 nicipai Court). Kaip žinoma kandidatų nominacija bus 
balandžio mėnesio pradžioje.

Sveikiname savo bendradarbį ir linkime pasisekimo! 
Be abejo, nebus to lietuvio šios šalies piliečio, kuris, ga
lėdamas, už jį nebalsuotų.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
34 LIET. RUSŲ SKUNDAS, griežtai išsitarti prieš nieko

TAUTŲ ^SĄ-G Al

VATIKANO MIESTAS, va 

sario 9. — Šventasis Tėvas 

Pijus XI laiške kardinolui 

Pompili smerkia raudonuosius 

Rusijoje gaivalus, kurie ten 

atlieka baisenybes prieš tikė

jimų ir Dievų.

Kaip žinoma, sovietų vald

žia ir tolesniai visoj plačiojoj 

Rusijoj cerkves ir bažnyčias 

arba naikina arba pakeičia 

susirinkimų salėmis ir kito

kiomis pramogų vietomis.

LONDONAS, vas. ,9. — Iš 

Maskvos pranešta, kad tenai 

centralinio sovietų pildomojo 

komiteto susirinkime smarkiai 

susikirto komisaras Kalinin su 

komisaru Stalinu.

Pirmasis

Atvaizduojami Amerikos J. Valstybių karo laivai (destrojeriai) apleidžia San Di-Iego uostą. Plaukia į New Yorką.

IR PASAULINIAI YRA NE
ATSKIRIAMĄ ’ VISUOTf-

Į NOS BAŽNYČIOS 
DAUMJ

Prieš kurį laikų 34 Lietu-1

vos

nepagrįstus Lietuvos rusifi- 

katorin reikalavimus. ‘L. U.’

rusai padavė Tautų Sų- VILNIUI VADUOTI S-GOS
PRIPAŽINTAS KALTU Jungai skundų, kad jie yrn SEINŲ APYGARDA 
Gaetano Menna, 55 m., teis- nuskriausti Lietuvoje, kaipo

KVOŠIAMAS RUB1O 
PAŠO VEJAS

MEXICO CITY, vas. 9. — 

Praneša, kad pašautas Mek

sikos prezidentas palengvą 

sveikstąs. j. ! -į$^
Jo pašovėjų Flores milita- 

rinė valdžia perdavė civilinei 

valdžiai, negalėdama iš jo nie

ko išgauti apie sumoksiu. Jis 

tad tolesniai kvošiamas.

Policija visoj šaly areštuo

ja įžymiuosius buvusio kan

didato į prezidentus šalinin

kus. Tarp areštuotų yra ir 

moterų.

TARDIEU LAIMĖJO 
PARLAMENTE

PARYŽIUS, vas. 8. — Fra 

nei jos parlamente buvo svar

stomas apdraudos klausimas. 

Ginti valdžios nusistatymą iš 

Londono — karo laivynų ko

nferencijos, parvyko ministe

ris pirmininkas Tardieu.

Jis laimėjo. Balsų didžiu

ma parlamentas reiškė pasi

tikėjimo jo valdžia.

IŠKĖLĖ NEVEIKIAMĄJĄ 
KOVĄ

LONDONAS. — Liverpoo-

to ^om^°: iį0 arkivyskupas Downey, ka- 

pununinku, gi antrasis-ko.. lbėdamas- apfe linhi

mnnicfn rmrlnAn cnlRpoIrumum t v*--"
talikų pareigas Bažnyčios at

žvilgiu tarp kitko sakė:

Susirinkime buTO apta™-! ..N6įgiv>i2(iuoltitc

nto tikėjimo kokiu tai dalyku, 

koks prigulėtų tik vieniems 

kunigams, Taipat neįsivaiz

duokite, kąd 4|ios reikalus ve-
.... W w kunigija, gt Hilu tno 

Stalm tuojau, jtompneSmo, <.ika]u neturttumėte nieko 

ano pirmojo reikalavimui. Ki- b(.ndra Konigija Katalikų

vra

munistų partijos sekretorium 

ir valdžios diktatorium.

mas didelis valstiečių prieši 

nimasis jų atsavinimui nuo 

žemės. Kalinin reikalavo nu

traukti tuos atsavinimus ir va

lstiečių žudymus.

lo karšti ginčai. Stalinas lai

mėjo. Turi būt įvesta valstie 

čiams baudžiava.

SUDEGĖ PENKIOS 
G1NKLUOTUVĖS

Bažnyčioje turi specialės sa

vo pareigas, gi pasauliniai ka

talikai yra lygia Bažnyčios 

dalimi, kaip ir kunigija. Pa

sauliniai turi sau

darbus atlikti, ko
P r . - - >, - •
gali atlikti kuni;

PARYŽIUS, v.s. 9. - Vi-|rbas met)Į . 

ar»«.,.alo plotuos au-l^ „.ūsų įiv0i»
ncennes

mas pripažino kaltu ir jis ga- tautinė mažuma. Dalykas yra Sausio 19 d. Lazdijuose į- 

li būt nubaustas kalėjimu Ii- toks. Po 1863 m. sukilimo Lie-,vyko Seinų apskrities V. V. 

gi 14. metų. tuvoje, caro valdžia atėmė su- S-gos skyrių atstovų susiva-

Genna kituomet pašovė kun. kilimo dalyviams žemes ir a- žiavimas, kuriame liko nutar- 

Erkenswick, Šventosios Dva- tidavė jas atsikrausčiusiems ta įkurti Vilniui Vaduoti Są- 

sios parapijos kleboną. Gen- iš Rusijos rusams. Caro vald- jungos Seinų apygarda Seinų 

na du jaunu sūnų buvo areš- žia gabeno Lietuvon rusus ko- apskr. ribose. Susivažiavimui 

tuota. Abu įtarta aukų dėžu- lonistns, kad turėtų čia išti- vadovavo kun. Dr. J. Starkus, 

čių bažnyčioj atplėšime. Tad kimų sau gaivalų. Nepriklau- Droebneris ir Baltrukonis (iš 

tėvas už tai norėjo kunigui somai Lietuvai susikūrus, ži- Kapčiamiesčio). Apygardos 

atsimokėti. noipa ši neteisybė turėjo būti steigimo klausimų turiningai ’

Genna advokatas teisme atstatyta. Einant žemės refor- referavo mokytojas Levanaa, 

psgroota job aukso Kieuku, tvjrįjn0} ^’atĮ kaltinamasis bu- mos - įstatymu iš tokių rusų Tš'Kauno buvo atvykęs p. K. 
v: r v ‘̂s patilfictęs, kada atėjūnų inrė jo būti atimtos Berulis, kuris savo paskaito-

kėsinęsis šventoriuje nužudy- žemės ir grųžintos Lietuvos je nurodė Vilniui Vaduoti Są- 

ti kunigų. i valstybei, kad galėtų būti su-Jungos veikimo būdus skyriuo

iniaudotos bežemių ir mažaže-įse, ragino išplėsti skyrius pi-

PlKTADARJAI APIPLĖŠĖ
KATALIKŲ BAŽNYČIĄ

Nakčia ia penktadienio pik

tadariai įsilaužė j Šv. Gąbri- 

cliaus bažnyčią, 45 gat. ir Lo

ve avė. Didysai altorius ir 

zakristija ij^riosta, viskas iš

versta.

Anot klebono kun. Rodgers, 

pagrobta du aukso kieliku,

rijos. Viso vertės virš 5.(XX) 
dolerių.

Policija ieško tų šventva

gi- ’ 'i
Chicagoj plėšimai plinta, mių reikalus aprūpinti. Taip urnoje eilėje prie kiekvienos 

Plėšikų' tarpe yra ir jaunų ir buvo padaryta. Bet Lietu- * pradžios mokyklos ir platinti 

mergiščių. :Vos rusams turėjusiems sve- j sąjungos leidžiamą literatūrą1

f " j na j titnų žemę. tai nepatiko ir jie ir laikraštį “Mūsų Vilnius”.

Nušoko nuo bėgių
Aną dieną arti Ga,ry, Ind., 

uuo bėgių nušoko New York 

*» 'Central geležinkelio greitasis 

didėja' traukinis. Neįvyko jokių ne- 

"kaskart kimių su žmonėmis.

inčius
■7 I

r įjuos ne- PAŠAUTAS BRAZILIJOS 
VICE-PREZIDENTAS

padavė skundą Tautų Sąjun

gai, kaltindami Lietuvos val-

Antroje paskaitos dalyje kal

bėjo apie Seinų krašto reikš-

degė penki ,„neito, ginklų.darosi p„UeSnė. pa-
sandeliai. Laimė, tad pats pa-l^intomį. sno-

RIO DE JANEIRO, vas. 8. skriaudimu. 

— Montes Claros miestely pa

stybę jų, kaipo mažumos, nu- Lietuvai, kuris užima per 

4005 kv. kil. ir turi per 100,000 

žmonių. , -

Suvažiavimas praėjo gražio 

je ir jaukioje nuotaikoje, f

} Aišku, kad neteisėtai užgro- 

vice-prezi- btos žemės atėmimas niekoUžkalta apie 20 vietų
rako sandelis apsaugotas. Nuo bažnyčiose, gėįfcėti chofra-' Už prohibicijos peržengimą dentas Mėlio \ įanna. Jis ten }wn(iro su tautinės mažumos

stoliai siekią 3 milionus ar prigulėti koki&i labda- Chicagoj tomis dienomis už- nuvyko pasakyti politinę pra-skriaudimu neturj. Lietuvos

lenų.

UjųęD 4. HOIIUU- , Mtn J iu. upiv Ad’-F tivuį uuii^iuu.
vyks

NUBAUSTA KALĖJIMU

šautas Brazilijos

'[ms, ar prigulėti kokiai lftbdn- Chicagoj tomis dienomis už- nuvyR0 pasakyti politinę pra- skriaudi 

jrvbėš org-ąnizhcijai. Pasauli- daryta apie 20 vietų daugiau. kfllbą. Brazilijoj rinkimai į !rusaj n.
ffcu’t _ vyks kovo 1 d. toi dAyyii a

SZOLNOK, Ungarija, vas. 

9. — Maria Joljart už savo 

vyro nunuodijimą nubausta 

visam gyvenimui kalėjimu.

Šioj apylinkėj už savo vy

rų žudymą praeitais metais 

suimta apie 40 moterų.

niai šiandie tūfi pūtiką lo

’kio svarbesni#. Pirmoje vie
toje apaštalavimo.. Paa&tfliniai 
katalikai privalo veikti Vend-

PARYŽIUS REIKALINGAS 
DAUGIAU NAMŲ

Dldjįnamas policijos 
skaičius

naudojosi tokiomis pat 

teisėmis kaip ir kiti Lietuvos 

Susirinkimą užpuolė politi- piliečiai. Tačiau jų žemės nu- 

niai priešai. Kilo kova gink-!lavinimas buvo neišvengia-

Lake Forest priemiesty pra-Į^ai®’ Uenki asmenys žuvo ir 14 mast kad atitaisyti caro vald- 

rai ir suderinamai sti kunigi-1 plito plėšimai. Išspręsta padi- į sužeista. Tarp šių pastarųjų »įOR pa(jarytą Lietuvai skriau- 

flinti policijos skaičių. i yra vicė-prezidentas ir dvi mo Į šiuo atžvilgiu Lietuvos

teriškės. Pats vioe-prezidentas aing n^gaHma buvo dunti
ia

TRYS DAUGIAU ŽUVO 
KASYKLOJE

Nė vienam Chicago vargai
Iš Crown Poiut, Ind., pra-

pašautas tris kartus. Tarp zu 

vusių yra jo sokretorius. ‘

jokių privilegijų palyginti su 

kitąis Lietuvos dvarininkais, 

Kaip tik gauta žinia apie; jnQ įabjarų kad jie buvo atsi- 

' gabęnę Lietuvon rusinimo tik-1

I

! PARYŽIUS, vas. 8. — Šiai anglekasių, darbininkai vakar 
, Frartcijos sostinei trūksta ieškojo trijų nesurandamų djg-

I/)NI)ONAS, vas. 9. — In

dijoj tautininkų organizacija 

iškėlė prieš britų valdžią pa

syvą (neveikiamąją) kovą. 

Britų valdžiai pastatyta visa 

eilė reikalavimų. Indėnai ko

voja už nepriklausomybę.

40 ŽMONIŲ SUŽEISTA
LISBONA, Portugalija, va

sario 8. — Valdageme laike 

vaidinimo teatro grindy® su
lūžo ir daug žmonių nugar* 
mojo į rūsį. 40 sužeista.

«-■ IX <41J f II IV VcV ZilJIlcv
SAJA LAKE CITY, tad ir tų miestų, kaip įvJ.kllsi(} krllvin4 koTą.

vau. 9 — Fo įvykusio dujų Chicagų. yra palietęs fina- j zi(Jfntaa Luis greitai gryžo iš aiafa * ‘

sprogimo SUndardVitle anglių nsinis vargas. Ižde mažai pi- jgavo vasarnamio, Petropolis,y “ 

kasykloje, kūr žjūvo virš mgų.

daugelio gyvenamųjų namų. 

Apie 100,000 žmonių šiandie 

gyvena po du vienam kamba

ry. Apskaičiuojama, kad būtų 

reikalinga tuojaus pastatydin

ti apie 66,000 pagyvenimų.

RUSIJOJ VALSTIEČIAI 
SMERKIAMI MIRIOP

ROSTOVAS, vas. 9. — Bo
lševikų teismas pasmerkė mi- 
riop 10 rusų turtingeanijųjp, 
valstiečių. Sakoma, nnteoMi 
nž banHitizmą ’(aaJva-žorfyb^).

rbipinkų.

Pagrobta 600 dolerių
Du piktadariu užpuolė Se-

ir sušaukė konferencijon ka

bineto narius.

Vargu ar Tautų Sąjungoje 

bus atkreipta rimto dėmesio į

fienoj vietoj nusirito dufc- Cake Co. ofisą, 844 No. 

lis akmuo ir užmušė tris Western avė. Pagrobė 600 dol. 

kančius. Po to ie&ojimas nu
trauktas.

IŠNAUJO PRĄPLIUPO 
- LTORIUS

Rastas nušautas

Karnų pagyvenime, 1010 So. Į 

ftangamon gat., rastas nušau-

SENATObyvo j
tt'ASHtHOTON, tu. 8. — u“ ''"T1®1' P"

Senatorius Heflin, dem. iŠ A- w1°
la., vakar senate išnaujo pra
pliupo pulti Katalikų Baifty- 
oią it įžyibinociui vądna.

Pasmerktas mlriop

Krkuinalmiain teisme teisė-
Paskira jį nutildė iwm$$$ , Kamer pasmerkė «niriop 

rhA TFtfęJr, Aūgu*t V<5^1. x

a

Moūles Claros miestelis y., Lietuvos rusų skundą, nes jie 

ra Minas Geraes valstijoj, negalės rimtai jos paremti. Ži- 

Šios valstijos gyventojai, yra nnma> šituo Lietuvos rusai no- 

valdančios partijos priešai. kad Jiems būtų atlyginta

Jie turi nuosavus politinius,nusavintą žemę, bet jie to 

kandidatus. neturi pagrindo reikalauti, nes

- jie iki žemės reformos prnve-

(dimo valdė svetimą žemę. Šio miesto policijos viršinin- 

v Jų nurodymai, kad jie turė- jkn prezidentas Iloover pasky- 

Lietuvoa 100 litų .. $10.00 jo kultūriškus ūkius, taip pat< rė raitelių maj. gen. Crosby. 

Britanijos 1 sv. sterl. 4.87 neišlaiko kritikos, nes tie ru- Senate' kovojamas jo paskyri-

apygardos vykdomąjį komite

tą išrinkta ir pareigomis pa

siskirstė: mokytojas Levanas 

— pirmininkas, kun. Dr. J. 

Starkus — vice pirm., moky

tojas Andukavičius — sekre

torius, Pajeda — iždininkas 

ir p. Droebneris — valdybos 

narys. Užbaigė susivažiavimą 

Seinų “Žiburio” gimnazijos 

direktorius kun. Dr. J. Star

kus, ragindamas išplėsti vei

kimą taip, kad būtų pateisin

ta apygardos įsikūrimas.

Seiniečiai pirmieji, kurie V, 

V. sąjungoje įkūrė apygardą, 

norėdami sustiprinti ir išplė

sti veikimą prie demarkacijos 

linijos. “R.”

MILITARINIS POLICIJAI 
VIRŠININKAS

AVASTIINGTON vas. 8. —

PINIGŲ KURSAS

3.93 sai žemės savininkai bnvo la- 
13.98 bai menki ūkininkai ir laikėsi

5.23 tik caro valdžias parama. 
Šveicarijos 100 frankų 19.38 - Tokiu būdu Lietuvos atsto-
Vokietijos 100 markių 23.91 vai Tautų Sąjungoj privalo

(

Francijos 100 frankų 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų

mas. Columbia distriktui mi- 

litarinė policija kol kas ne

reikalinga.

PLATINKITE "DRAUGĄ”
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mo nariu bus išbuvęs du metu ir tris mėne

sius. Be to, jisai niekuomet nebuvo suspen

duotu ir yra šios šalies piliečiu. Balsų Skai

tymo Komisija visiškai be reikalo nori už

kirsti kelių geram, tinkamam ir ištikimam 

Sus-mo nariui kandidatuoti į valdybų. Del to 

tai komisijai ir nenorint reikia grąžinti jų 

pačių žodžius, primestus “tūlai grupei” už 

politikavimų. Nes toks konstitucijos dėsnių 

aiškinimas ir yra ne kas daugiau, kaip gry

nas politikavimas Sus-mo nenaudai.

Ir daugau paskelbė kandidatų į val

dybų, kur per du metu nebuvę ‘‘geram sto

vy”. Jais yra: J. Stulgaitis, P. Šlapikas, dr. 

J. Benešiunas, dr. Ig. Stadulis ir d.r. A. Va- 

libus.

ŽYDŲ RABINAS APIE ENCYKLIKĄ.

1

DIENOS KLAUSIMAI
M SVS-MG “ POLITIKOS”.

“Garsas” paskelbė nominuotus j L. R. K. 

Susivienymo centro valdybų kandidatus. Pa

sirodo, kad senoji valdyba yra gavusi dau

giausia balsų, būtent: Dvasios Vadas kun. J. 

K. Miliauskas 5337; Petras P. Muliolis, pirmi

ninkas, 4,662; J. B. Šaliunas, sekr., 4,752; S. 

Marozas, vice-pirm., 4,042; J. Moliušis, ižd., 

4,525; iždo globėjas A. Leškauskas, 3,262 ir 

V. Kvietkus, 2,339 balsus; daktaru kvotėju 

J. Ažukas 5,439 balsus.

Naujus kandidatas j pirmininkus A. Sut

kus iš AYaukegau, 111. gavo 1,796 balsus; i 

sekretorius — A. Makusevicius 904, o chi- 

cugietis A. J. Žvirblis 811 balsų. Naujas kan

didates į iždjninkns Jonas Tamošaitis gavo 

1,490 balsų, o i iždo globėjus chicagietųj Ta

rnas Seinus 2,008 balsus.

Del p, A. Žvirklio1^

Skaitymo Komisija padarė tokį pareiškirnų: 

“Tad patikrinus narių kandidatų rekordus 

su randai ne. kad A. J. Žvirblis Susiv. įsirašė 

lapkričio 25 dienų, 1927 metuose. Laike pra

sidėsianti nominacijoms (lapkričio 1 d., 1929) 

nebuvo išbuvęs dviejų metų organizacijos 

Hariu ir negali būti kandidatu.”

Del* šio pareiškimo p. Žvirblio šalininkai 

galėtų užvesti ginčų. Tuo klausiniu Sus-mo 

Konstitucijos 11 straipsnio 2 paragrafas sa

ko:
“Nei vienas Susiv. narys negali būti ren

kamas į Pildomąjį Komitetų, kuris nebuvo 

nariu geram stovyje per du metu, ir kuris 

nėra Siaurės Amerikos Jungtinių Valstybių 

piliečiu laike rinkinių.”

Taigi sulig Konstitucijos p. A. Žvirblis vi

siškai teisėtai gali būti renkamas į Sus-mo 

centro raštininkus. Rinkimai, berods, prasi

deda nuo. kovo mėnesio, dėlto p. Žvirblis Sus-

Wfiinuq

^ASIKALBĖlIMAS SU MUMIJA.
Edgaro Po Apsakymas. ' '
Edgaras Po (1815 — 18-1,9) — 

garsiai devyniolikto šimtmečio rašy

tojas. Savo originaliais, savotiškais 

ir fanatastiškais kūriniais jis anuo

met sujudino visų pasu oi j.s Ji davė 

pradžia moksliškajam ir ’kiinunali- 

niom romanui, spiritiniam žanrui. 

Nebojaul, kad. Fo savo kūriniums pa

sirinkdavo lig tol negirdėtas ir labai 

originališkas temas, jis vis dėlto bu- 

.yo realistas: jo fantazijos pagrinde 

visuomet glūdi šaltas logiškumus, pa 

grįstas mokslo daviniais, gilus apsi- 

Siųstymas.
Vienų to- rašytojo kūrinėlį, kiek 

jį sutrumpinu čia ir teikiam mūsų 

skaitytojams susipažinti.

draugas tJlru»a4ie»iji, Vasario 10,

ĮVAIRUSSTRAIPSNIAI
DARBO KLAUSIMAI 

KONGRESE.

Kada milionai darbininkų 

visoj šaly paliesti nedarbo, 

anot žinių iš Washingtono, 

jau ir- Kongrese pradedama 

kalbėti apie nedarbu. Tų klau 

simų iškelia palankus darbui 

atstovai, kurių yra vos kelio

lika.

Tasai nykus atstovų skai

čius, suprantama, bedarbiams 

negali surasti darbų. Bet jų 

dažnus atsiliepimas visais 

žvilgsniais yra svarbus. Kel-

„ . „ o.. VT ,v. . darni nedarbo klausimų jie

Nesenai Sv. Tėvas Pijus XI išleido la- . v.
, . . . . visuomenę supažindins su

bai svarbų encyklik., jaum.no avieti.no ir .ial,Jienini! visoj ; s„,v dėtį 

auklėjimo klausimu. Daugelis protestantų, ir

kitų atskalų vadų prielankiai sutiko tų reikš

mingų ir neklaidingų Šv. Tėvo pareiškimų.

Mat, nei vienas sveikai galvojantis žmogus 

negali nesutikti su tuo teisingu Jo Švente

nybės nusistatymu.

Net vienas New Yorko žydų žymus rabi

nas Jacob Katz apie Pijaus XI paskutiniųjų 

encyklikų taip atsiliepė:

“Nežiūrint visų tikybinių skirtumų, ne

žiūrint kokios rasės ar religijos nebūtų jau

nimo auklėtojas, turi sutikti su Popiežiaus 

Eficyklika. Pastaruoju laiku atspausdintas 

to šaunaus dokumento tekstas parodo širdies 

pilnumų, minties subrendimų ir- amžino re

ligijos mokytojo numatymų, kuris siekia ati

duoti savo, mes tikime, visų gyvenimo filo

sofijų. Kas gali nesutikti su Popiežiaus mo

derninio švietimo ir moderninio gyvenimo 

kritika? Jo reikšmingi žodžiai teesie įkviė- 

, pimu katalikams stimulu žydams savo 

jaunimui teikti žydiškų išauklėjimų”.

kada valdžios organai 

nuolat šaukia apie ‘.‘gerbūvį” 

ir “geruosius” laikus, taip

nu

geruosius 

pat “atpigusį 

ir kitokius ypatinguosius da

lykus.

Respublikos prezidentas 

Hoover savo patarėjų nuolat 

informuojamas, kad šaly ne

T
Katalikų savaitraštis “America” dėl to

rabino Katz pareiškimo tokių lWįtųbų,upa-

, V «Jr »»!
daro z .v • • ■ < , k •
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“Mes užgiriame jo nusistatymų priimti 

Popiežiaus doktrinų švietimo klausimu ir 

tikimės, kad laikui bėgant, jis galės priim

ti visas Pijaus XI skelbiamas doktrinas!”

Kaip žinoma, kas kart daugiau žydų 

pereina į Katalikų Bažnyčių. Todėl toks gra

žus rabino pareiškimas apie Popiežiaus en- 

eyklikų, būs geru akstinu žydams pažinti 

Kristų ir dar didesniais skaičiais pereiti j. 

Jo Bažnyčių.

priežastys; koaiatitttcijje; 1812 j 
metų karo u naminio karo i 

priežastys ir reaultaUi; Lin-Į 
\\ agner, demokratas iš N. colnas, vergų paliuosavimas; 

Y., darbo klausiniu senatui politinės, ekonominės ir religi-

patiekęs tris savo sumanymus. 

Jo tuos sumanymus kongres- 

nionas Cable, repui), iš Ohio, 

tuojaus patiekęs žemesniems 

rūmams.

Senatorius Wagner reika

lauja, kad federalė valdžia 

tuojaus pradėtų vesti įvairius 

statybos darbus' ir kitus vie

šuosius gerinimus, kadir prie 

upių ir prieplaukų darbus ir 

kt.

Kitu sumanymu reikalauja, 

kad visuose tuose darbuose 

valdžia kooperuotų su atski

rtomis valstybėmis ir munici

palitetais. ’

Trečiuoju — jis reikalauja, 

kad darbo departamentas rū

pintųsi rinkti nuodugnesnes

pragyvenimų! statistikas apie darbų, nedar

bu ir prekybų, nes šiandie to 

visa trūksta.

Nėra žinių, kų kongresas 

padarė su tais sumanymais. 

Kongresas, kiek žinoma, la

nės atmainos atgimusioj šaly; 

Roosevelt ir Vakarų išsivygty' 

uus, spaudos augimas i: pra-! 

plitimas; mokyklos; telegra

fo, telefono, lakanybės ir ra- 

dio išsivystymas; AVilsonas, 

jo politinis ir tarptautinis nu

sistatymai; konstitucijos evo

liucija prisegus -naujus prie

dus; Lindbergb ir Byrd; reli

ginis, laisvės ir politinis vei

kimai, ir tt.

Kaip p. Coolidge tai atliks, 

visi įdomauja. Gal iis neliesi 

jokios šaly atliktos ir atlieka

mos pažangos.

Jei gyvi busime, gal teks

tai pamatyti.

NAUJAS ARKIVYSKUPAS

ŠEIMININKĖMS ŽINO
TINA.

Kuu. J. L. Beckman iš Lin

coln, Nebr., Šv. Tėvo paauki 

j tintas arkivyskupu Duboųue, 

' Iowa.

specialistai sako, kad, jei no- 

jriina, kad svogūnai turėtų ge

nesni skoni, reikia juos virti 

•gerai vandeniu apsemtus ir 

neuždengtame inde.

darbas nykus, kad tas nedar-1 bai užimtas kitais dalykais, 

bas esąs vien sezoninis, ty. Bedarbiai gali sau sveiki lau-

toksai, koks kas metai kadir 

geriausiais laikais atsikarto

ja, kad einųs pavasaris ir jis 

nešųs šaliai istorinį gerbūvį 

ir tt.

Ir kada Kongrese darbinin

kų prieteliai vis dažniau ims 

kelti darbo ir nedarbo klau

sinius, tada ir pfezidentui 

teks patirti tikroji padėtis.

Šiuokart Kongrese yra ke-

• i .
lėtas sumanymų šųly sumažin

ti nedarbu. Tie suinanymai 

‘sukasi aplink vig(įų ir tų pa

čių ašį lyginai ratai. Kada 

didieji pramoninkai ir kaž

kurios valstybės ,,, prezidentui 

pažadėjo iškelti didelius sta

tybos darbus, tad. įvairiais su

manymais norima tuos žadėtus 

darbus patvarkyti taip, kad 

tuomi galėtų pasinaudoti di

desnis skaičius darbininkų. 

Norima, kad visi darbai nebū

tų pradėti vienu žygiu, bet 

kaip — nors paeiliui.

Vyriausiuoju Jungtinių Valstybių teisė

jų p. Tafto vieton paskirtas Charles Hughes, 

vienas iš žymiausių Amerikos politikų, dip- jma tvarkyti. Federalė val- 

lomatų ir veikėjų. Jisai yra buvęs teisėjų, J džia gali kaip nori tvarkyti 

valstybių sekretorium, buvo kandidatu į pre- j nuosavus, bet ne-kitus dar- 
zidentus, o pastaruoju laiku prezidento lloo-įbus. Bet kongresas gali duoti 

verio buvo paskirtas ir Pasaulinį Teismų nurodymų ir patarimų. 

(World’s Court) Iląagoje. Amerikos visuo-! Tomis dinomis iš AVasliing- 

niehė tuo paskyrimu yra pilnai patenkinta.' tono pranešta, kad senatorius 

— — ...... ............... , ...................... ................... . ■
: čiau atsigulti. Tačiau, vos spėjau kiek 

įmigti, pašėlęs skambesys įėjimo duryse

' manę Jšbudino, ir žmona atnešė man 

laiškutį iš gero maao draugo, daktaro

Daržovės reikia visuomet val
gyti.

Daržovės yra taip pat rei-

I kalingos prie kiekvieno vai-' Įspėjimas nevartoti gaivani- 
g'io, kaip ir duona, jei norime,; suetų geležies indų.
!kad kūnas būtų tvirtas ir svei:

, i x • „„i Neleisk maistui ar gėrimuiįkas. Seimininkes, kartais pa-1 °
i .... . v .• i stovėti kadi ir trumpų laiką 
įniršta tai, ypač žiemos laiku, r? i

i, ' . , .- galvanizuotam geležies inde,

'kuomet sunku gauti šviežių ° ’
Idaržovhj. PVr dažnai valgia,ir mvarWt tokio i1'"1“” A

________________ [susideda tik iš mėsos, duonos™** Purvus ar uogų kisie-

Amerikoj, nesugal-1 ir bulvių, o toks maistas nc tai? P»t uekukyk jame g.- 
įduoda vaikams užtektinai tų, ar vaisių gėrimo. Toks yru 
dalvkų, kurie jiems reikalin-į J' A- VaWyhų 8e,n

gi, kad, augtų ir normaliai vy-ldirb=,s‘ės D-P“*“™*®- ir
stytus, ir taip pat nėra užtek- j™8*“ gele‘žln,s buna
tinas užaugusiems. Keikia dar P“d‘»«^ <=■■*»• ‘™P«-

kti pagelbos. Kongresas per 

daug užimtas kadir proliibici- 

ja.

Aguona.

KAIP JIS TAI ATLIKS.

Ko čia, 

vojama.

Štai buvusis prezidentas 

Calvin Coolidge, kaip praneš

ta, sutikęs parašyti Amerikos

5imtaisv,ž^Mų/..J^ f^nirt<ų;i>^ied^,,‘kaip'pieho, iflauiiniib s /

bus žodis į žodį didelėmis rai- ir kilį utoHovlų. ' "<‘t,k > “•»»><«*
' Pavasario karštis, arba pa- bet S8*1 bMl Betdėrnis iškalta Juodųjų kalnų j

jo; \ argęs jausmas^ kuris pasiro-.
baisios ir netikėtos ligos.

uoloje,. So. Dakotoj. Ta 

parašyta istorija pasiliksianti do žiemos pabaigoje, yra iš Nesenai dvyliką vyrų gėrė 

ilgiausiems šimtmečiams, kaip1 priežasties ,kad žiemos laiku po bo-nkų kokio ton gėrimo ir 

ilgai tas kalnas stovėsiąs sa- nebuvo valgoma užtektinai ant syk juos užpuolė baisus 

vaisių ir daržovių. Galima vėmimas. Cheminis tyrinėji- 

pataisyti įvairias daržoves mus parodė, kad bonkose ra-

iūiti apie 400 metų laikotar-, taip, kad šeimyna pamėgs jas dosi cinko.

pį. Tad kiekvienam šimtine- ir net vaikus galima pripra-! 

čiui išpuola vos 125 žodžiai, tinti valgyti tas daržoves, ku- 

Tokiu budu Coolidge bus pri- rių jie nemėgdavo.

vo vietoje.

Šios šalies istorija turi a)>-

Suprantama, tokių dalykų verstas visų šalies praeitį nuo- ; Dažnai šeimininkės daro

įstatymų sumanymais negali-

Valdžios chemikai vedė ty- 

l iffiėjimus su lenionadu, pienu, 

vandeniu ir t. t. Laikė juos 

per naktį galvanizuotuose ge- 

visuo-dugnini prakusti ir pasiten- klaidų, kuomet daržoves per IeHes ir
kinti vien svarbiausių įvykių ilgai virina. Tas atima skoni, atsilikimuose buv0
trumpam pabrėžimais. j padaro kitas negardžioms, o vinku Tode, svei.

Kad šalies istorija atatiktų viažnausiai didelė dalis mine- Ratos iiileido įspė.

istorijai, joje turi inciti kadir įialinių druskų išverda, o jos

šie įvykiai: Šalies atradimas, yra labai reikalingos žmo- 

indionai, misionieriai, plgri-įgaus kūnui. J. A. Valstybių 

Inai; AVashington, revoliucijai Žemdirbystės Departamente

. » T * «

jimų — nevartoti tokių indą 
maistui ir gėrimui gaminti.

f. l. 1. a.
garavo iš kundiario; ponas Šilkas Bokin- 

genias tur būA neatsisakys prisipažinti, 

kad jam užteko drąsos tik keturpečka pa

lįsti po stalu.

Tačiau, po pinuos baimės minutės, 

mes vėl drąsiai pasiryžome tęsti mumijos 

tyririėjimų. Įpiovę mumijos padų ir ati- 

' dengę iš po odes raumenį ahductor, elek

tros laidininkų pridėjome prie nervo... Mu 

mija tuoj palenkė savo kelių prie pilvo 

ir po to, smarkiai ištiesusi kojų; su di

džiausia jėga taip švilptelėjo ja į dak

taro Pononneno asmenybę, kad mokytesni 

džentelmonus, tos taip didelės jėgos pas

tūmėtas, kaip kulka pro langų iššovė į 

gatvę.

Puolėme į gatvę, ieškoti liūdnų dak

taro Pononnero liekaną, tačiau, didžiam 

visų pasitenkinimui, sutikome jį belipan

tį durų laipteliais, be to, baisiai pakilusiu 

' ūpu į mokslo tyrimus ir įsitikinusį tvir

čiausiai mūsų pradėtojo darbo tęsimo rei

kalingumu.

(Bus daugiau)

v onų skrosti. Pastebėjau jam, kad jau an

tra valanda nakties ir todėl protingiau 

būtų skrodimų atidėti ligi rytojaus. Jis 

vargo rado ir perskaitė mumijos vardų: į sutiko ir mes jau norėjome skirstytis, 

bet kažkas pasiūlė išmėginti stiprio^ e- 

lektros srovės veikimų į mumijų. Ta min-

lėjo didelėje visaip Egipto raštais išra 

ytoje dėžėje. Tų raštų tarpe žinomas e- 

giptologas ponas Gvidonas, be didelio

Fononnero. Prakrapščiau akis ir perskai- ' Alamistakeo. Atplėšę dėžės dangtį, mes 
Į radome joje antrų dėžę, o toj antroj —čiau:

“Brangusis Drauge! Pagaliuu, po 

daugelio dienų rūpinimosi, man pavyko 

įkalbėti vietos muziejaus direktorius ati

duoti mano žiniai žinomų Tamstai mumi

jų visapusiškai jų ištirti Man leista tų 

rmunijų išvynioti ir net jų perplauti, lai 

ir padarysiu, dalyvaujant šitam darbe ke

liems mano draugams; Tamsta, be abejo

jimo, būsi jų tarpe! Mumija jau jmis ma

ne; pradėsime jų pjaustyti 11 valandų. Vi

sada Tamstos Panonneris”.

Baigdamas skaityti laiškų pajutau, 

kad miegas galutinai mane paliko. To

dėl, po kelių dešimčių minučių beldžiau

si į daktaro duris.

Manęs jau tęn laukė. Vos tik įėjau 

į vidų, daktaras pradėjo mumijos tyri

nėjimą. Mumija buvo pastatyta valgoma-

Turiu jaisipnž.inti, kad tų dienų bu
vau kiek nesveikas. Baisiai skaudėjo gal
vų. Todėl nutariau į svečius neiti ir anks- I jam kambaryje ant didelio stalo. Ji gu-

trečių, kipariso medžio. Joje gulėjo jau 

pati mumija. Mes manėm, kad, kaip pa

prastai, rasime jų suvyniotų j drobę, ta

čiau ji buvo apvilkta papiruso medžiaga, 

išmarginta įvairiausiais simboliškuis pie

šiniais. Ant mumijos kaklo kabojo bran

gūs karėliai iš visokiausio dydžio ir rū

šių aukso ir brangiųjų akmenų vabzdžių.

Atplėšę mumijos papirusinę medžia

gų, mes pagaliau pasiekėm patį kūnų. Jis 

buvo be jokio kvapo. Oda, rausvos spal

vos, buvo kieta, glotni ir blizganti. Plau

kai ir dantys buvo sveiki. Akys, kaip spė

jome, įstatytos, buvo gražios. Pirštai ir 

nagai buvo paauksuoti.

Mes su atsidėjimu apžiūrėjome Javo- 

nų, ieško<lami jo skrodimo vietos. Tačiau, 

mūsų nustebimui,, jos neradome. Daktaras

tis, nors ir ne per daug protinga, bet ga

nėtinai originali, pagavo niųs visus. Pri

rengę elektros baterijų,, mes pridėjome 

varinės vielos laidų prie mumijos smilki

nio. ^ačidu mūsų bandymas pasirodė ne

tikslus. Pasijuokėm iš savo idėjos ir pa

sisakę vienas antram labanaktį, pradėjo

me skirstytis, tačiau, dar kartų netyčiom 

pažvelgęs į mumijų, aš net apsalau iš nu

stebimo. Mumijos akys, stiklinės mūsų 

nuomone, bnvo jau ne visai atvertos, kaip 

prieš tai, bet pusiau primerktos!

Surikau, kreipdamas kitų dėmesį į tų 

įvykį ir visi įsitikino mano žodžių teisin

gumu.
Negaliu pasakyti, kad aš nusigandau, 

tačiau visi kiti iš tikrųjų pašėlo. Į dakta

rų Pononnerų net sunku, buvo žiūrėti;

neradęs skrotlimo vietos, nutarė puls Ja-' ponas Gvidonas kažkokiu keistu būdu iš

jaum.no
avieti.no
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LIETUVOS ŪKIO APŽVALGA
1918 — 1928

(Tąsa)
Sumokėta Nuošimčiais:

Pirmoji vidaus paskola auks. sv. valiuta 250,801.00, li

tais 25,080.10.
Nepaprasta V. I. P. K. G. R. auks. sv. valiuta 2,429,519.- 

11, litais 190,396.07.
V. I. Paskolos Lakštai auks. sv. valiuta — litais' 36,- 

703.91.

Iš viso vidaus skolų auks. sv. valiuta 2,680,320.11, li

tais 252,180.08. '

L. L. P. Amerikoje dol. sv. valiuta $623,778.82,, litais 

6,237,752.20.

Skola .1. A. Valstybėms dol. sv. valiuta $517,043.79, li

tais 5,170,437.90.

Skola Anglijos Iždui, Anglijos pinigais sv. valiuta 6,000.- 

00, litais 293,400.00.

Iš viso neišėjusio termino užsienio paskolų dol. sv. va

liuta $1,170,162.61, litais 11,701,590.10.

Skola Prancūzijai Fr. sv. valiuta 204,150.24, litais 95,- 

630.75.

Skola The National Chemical Bank arba Linų Mono

polio L sv. valiuta svar. 7,862,10,0, litais 415,773.53.

Skola Vokietijai RM. nepažymėta.

Iš viso likviduotų užsienio paskolų litais 511,404.28.

Viso užsienio skolų litais 12,212,944.38.

Iš viso skolų litais 12,465,174.46.

Tuo būdu nuo 1. VIII. 1929 m. Lietuvos valstybė iš 

viso turi 86,251,865 lt. 82 cnt. skolos. Vienam gyventojui 

tenka 37 lit. 21 ct. Ta' skola sudaro apie 1 trečdalį metinio 

valstybės biudžeto. Valstybės turtas, kuriuo ta skola ga

rantuota, lygus apie 1 milijardų dolerių. Toks Lietuvos 

Valstybės įsiskolinimas nėra didelis. Yra šalių, pav. Pran

cūzija, Lenkija, Rumunija, kurių įsiskolinimas yra 10 ir net 

daugiau Įtartų didesnis už jų metinį valstybės biudžetų.

Iš patiektų čia davinių apie mūsų skolas, mes mato

me, kad mūsų valstybė per išėjusį dešimtmetį varė atsar

gių paskolų politikų: ji niekad per daug neįsiskolino tiek, 

kad neišneštų jos turtai, arba, kad negalėtų savo pasiim-

. ■■■1 ■'...........................i ----------------- jas- ■

kitokiems mokėjimams, o taip pat 1919 m. gruodžio mėnesį 

pradėta juos išpirkinėti. Jų buvo išpirkta 1919—20 m. — 

9,630,350 auks., 1921 m. — 1,829,350 auksinų, 1922 m. 84,800 

auka., 1923 m. — 200 anks. Įvedus litus, Seimo buvo pri

imtas įstatymas išpirkinėti tos paskolos bonus jm> 1(1 litų 

už 100 auksinų bonų. Iki 1929 m. birželio mėn. i d. šios 

paskolos bonų išpirkta iš viso už 11,793,900 auksinų; lieka 

neišpirktų dar 18,640 auks. sumai.

Įvedus litns, likusieji tos paskolos lakštai buvo perstam- 

puoti litais ir sudarė lyg naujų paskolų. Perštampuotų lakš

tų iš viso parduota. 21,190 lt. sumai. Jų išpirkimo terminas 

taip pat 1929 m. sausio 1 d. Iki tai dienai jų išpirkta ūž 

160 lt., neišpirktų lieka dar už 21,030 lt.

Paskola Švedijos firmų.
Nuo 1923—24 m. ūkiškosios organizacijos pirko kreditan

iš Švedijos firmų įvairių prekių, už kurias valstybės iždui pasirodo dideli valstybes bu- 

jojimui neparankumai arba 

kliūtys, jie pasiduoda. Vokie

čiai tarpusavini gyvena ne 

jausmais, bet protu.

D. C.

Prūsija pavirs Vokietijos ga

linguoju centru, taip kad pas

kiau bus pavojaus visų likusių 

savistovybei.

Bet vokiečiai prieš tai nie
ko neturi. Jie visi yra lygiai 
patriotai ir praktiški. Jei

reikėjo išduoti garantijas. Tokių garantijų viso išduota arti 

5 milijonų litų sumai

Reparacijų skola.
Parėmus Lietuvai Klaipėdos kraštų, teks mokėti dalis

Antroji paskola Iš Anglijos.
1919 ir 1920 m. mūsų laikinosios vyriausybės buvo iš

gauta iš Anglijos įvairios karo medžiagos, dėl kurios bri

tai pareiškė originaliai pretenzijų 344,068 svarų 8 šil. ir 8 

pensų sumoje už vienų didesnę jos dalį ir 100,000 svarų už Vokietijos reparacinių sumų atitenkančių Klaipėdos kraštui,

kiti} mažesnę. Mūsų vyriausybė pradėjo diplomatiniu keliu Tos reparacijos bus apskaitytos nuo atitekusių Lietuvos val- 

derybas, kurios pasibaigė 1927 m. lapkričio 25 d. susitari- etybės turtų Klaipėdos krašte. Vokietija pereitais metais 

mu, kuriuo Lietuvos vyriausybė pasižadėjo sumokėti Angli- įkainavo tuos turtus apie 190 milijonų liti} (41,254,081 auk- 

jos Iždui 159,000 svarų šiais mokėjimo terminais; 1) 1928. so markių) vertės, mūsų vyriausybė įkainavo apie 15 mili- 

I. 15 d. — 30,000 svarų befnuoš.; 2) 1929. I. 15 — 30,000 jonų (6,149,030 aukso markių). Šis klausimas nėra dar iš-

svarų su 6,000 svarų nuoš.; 3) 1930 m. I. 15 d. — 30,000 sv. į spręstas, bet jis turės dar kilti.1

ir 4,590 sv. nuoš.; 4) 1931. 1-15 , 30,000 sv. ir 3,000 sv.! Klaipėdos okupacijos administravimo išlaidu
nuoš.; 5) 1932. 1. 15 — 30,000 sv. ir 1,500 sv. nuoš. Iki atlyginimas
šiol tie mokėjimo terminai išlaikyti ir Anglijos iždas Lie

tuvos valstybę dėl lojalaus savo skolų mokėjimo laiko vie

na pavyzdingų valstybių. j čia j^į 1922 m. vasario mėn. Prisijungus Klaipėdos Kraštui

Trečioji Skola Anglijos iždui. I į Lietuvos respublikų, prancūzai kelia klausimų jų okupaci-
' 1919 metais laikinoji vyriausybė nutarė įvesti fįskali-Į j03 išlaidų atlyginimo. Jie reikalauja iš Lietuvi apie 5

niais sumetimais linų monopolį. Buvo sudaryta su Tilden

Smitbu sutartis, kuria, buvo pasižadėta pristatinėti tam 

tikrais terminais linų pluošto partijos. Sutarties nesilaiky

mo atvejui iš katros pusės buvo nustatyta tam tikra pini- 

! ginė garantija per “The National Metai and Chemical Bank,” 

kuri turėjo sumokėti nukentėjusiai pusei. Mūsų prekybos 

organai savo pasiimtų pasižadėjimų neištesėjo ir dėlto Til

den Smithui 1927 m. valstybės iždui teko sumokėti 112,000

Nusprendus Santarvei Klaipėdos kraštų atskirti nuo 

.Vokietijos, jo valdymas perduota franeuzams, kurie išbuvo

milijonus aukso markių. Tas klausimas lieka dar taip pat 

neišspręstas. M. LipciUs.

PRŪSIJOS ĮSIGALĖJIMAS.

Vokietijoj Prūsija yra di

džiausia valstybė. Pirm karo

svaru su 7,862 sv. 10 šil, nuoš., kuo ši skola ir buvo likvi- kaizerio laikais ji buvo didin 

duota. j

Lietuvos Laisvės Paskola iš Amerikos lietuvių.
Lietuvos vyriausybė tam tikru įstatymu “Vyr. Žinios”

70 Nr. 1920 m. nutarė padaryti tarp Amerikos lietuvių Lie

tuvos nepriklausomybei išlaikyti ir įvairiems besikuriančios b / 

valstybės vidaus reikalams paskolų bonais. Paskolai reali-! 12 , . .
znott buvo sudaryta Amerikoje apie 150 paskolos stočių, ku- P° P^tarojo karo Vokiefja 

rios, Amerikos Misijai, Amerikoje vadovaujant, pardavinėjo 'Cista respu i a, et visos

ga. Pats kazeris ne tik skai

tėsi Vokietijos imperatorium, 

bet dar ir Prūsijos karalium. 

Prūsijos vadovybėje ir žiny

boje buvo visos kitos vaisty

pasilikti ir pasiliks savistovė

mis. Bet visos mažosios bus 

priverstos susijungti su Prūsi

ja.
Tas reiškia, kad Prūsijos 

valstybė dar daugiau įsiga

lės. Kaip ir kaizerio laikais

tųjų pasižadėjimų lengvai atlyginti. Mūsų valstybė taip pat bonus 50> 100 ir dolerių vertės. Bonai buvo J)arduo<lainį valstybės, kaip ir pirmiau,

Galvos Skaudėjimas 
Sustoja

SKAUSMAI IŠNYKSTA

10c

(laukit greitą pagelbą paimdami 
ORANGEINE MILTELIUS 

JŪSŲ AI’TIEKININKAS 
Pardavinėja ir rekomenduoja 

OUANGETNE 
MILTELIUS

g?,

25c

POWDEfC

1930 METAIS

JAUNIMAS STATO GYVĄ
PAMINKLĄ VYTAUTUI 
DIDŽIAJAM UŽSIPRE

NUMERUODAMAS.
“PAVASARĮ”

“Pavasaris” tekainuoja 5 
lit. Kaunas, p. d. 88.

laiku sureguliuodavo savo skubotai užtrauktas ir prie už

traukimo galutinai nesutartas skolas. Mūsų valstybė, kaip 

matome, visada lojaliai mokėjo ir tebemoka savo skolas. 

Šitokia atsargi ir protinga mūsų valstybės skolų politika, 

žinoma, nebeliks be teigiamų rezultatų. Geras ir lojalus 

skolų mokėjimas negali nesudaryti apie mūsų valstybę ge

ros nuomonės tarp užsienio kreditorių ir dėlto, jei jai tektų 

vėl kada nors į juos kreiptis dėl paskolos, tai nėra abejonės, 

kad jie nevengtų Lietuvai skolinti. Mūsų valstybė jau su-

paliko savistovėmis.

Vokietijų sudaro septynio-

už grynus pinigus, tuo atveju už juos galima buvo įmo

kėti tam tikromis ratomis ir už Jungtinių Amerikos val

stybių paskolos bonus. Jungtinių Valstybių bonai buvo kei-’bka atsLiriu valstybių, kurių 

čiami 100 už 100. Paskolos realizavimo metu tie Amerikos kiekvienn t\,rs. nuo<;av’Uts 

paskolos bonai biržoje buvo kotiruojami mažidu jų nomina-1 

linės vertės. Nuostoliams išvengti iš anksto buvo nukerpa

ma nuo Lietuvos paskolos bonų po 2—3 kuponus kurso .

skirtumo sumai. Gautieji už Lietuvos paskolos lakštus A-,1*08 valstybių tiek mažos,

menkos paskolos bonai būdavo tuojau parduodami biržoje kad negalima butų valsty

bėmis ir vadinti.
. ir baigiant 97,5 dolerių už 100. Gyvais pinigais tuo būdu 1 Antai Schaumburg — Lippe

leteny Lietuj para,nėjo viena pirmųjų valstybių, .lojaliai buV(J gauta. 1920 m 1598;930,45 dol„ 1921 m. _ 199,113.78 valstybė turi vos 48,000 gy-

dol., 1922 m. — 48,892.08 dėl., ir 1923 m. — 7,287.95 dol., — ventojų. Bet ji turi penkis

iš viso 1,854,224.26 doleriai. Šiai paskolai terminas sueina 11Uosavus ministerius ir seime-

1935 m. Paskolai mokama 5 nuoš., sulig pristatomų iždinėms jį su jg atstovų. Kitos yra

kuponų. Valstybės iždas už ta paskolų iki 1929 m. birželio Liek didėlesnės

H d. išmokėjo 568,464.82 doleriu. j ftiandie tose"viso3e Vokieti.

Nepaprastoji Valstybės Iždo Paskola Krašto ■ jos valstybėse veikia apie 50 Į

mi

nisterių kabinetus, taip pat 

nuosavus seimelius. Kai-ku-1

BOSCH 
RADIO

Sereen Grid
šliaukė tuo atžvilgiu gražių komplimentų. Kai 1924 metais ir n, juos b6dav0 ivairios sumos> prad,.dant 81
ji sureguliavo savo skolų Amerikos Iždui, tai jis savo biu«!ir q7?i rki™,, rnn bvi,,
leteny Lietuvų paminėjo viena pirmųjų valstybių, ,lov
mokančių savo skolas. Tas faktas buvo pakartotas dauge

lio įtakingiausių spaudos organų Amerikoj ir Europoj,, La

bai teigiamo įspūdžio padarė ir mūsų valstybės •’susitari

mai su Anglijos Iždu likviduoti savo skolas. TųšMktas 

buvo pakartotas daugelio įtakingiausių spftudos ofgaųų A- 

merikoj ir Europoj. Labai teigiamo įspūdžio padalrė''ir mū-i 

sų valstybės susitarimai su Anglijos Iždų likvidV"** ------------:savo'

Gynimo reikalams.skolas, nors dėl jų sumų ir mokėjimo liuko d<j< gklirttft
ginčytis. Dėlto, paėmę visų tai kas čia buvo pasakytft dė-j Lenkams puolant Lietuvų ir užgrobus Vilnių, Steigia- seimeliuose, tas surista su 

mesin ir darome išvadų, kad mūšų valstybes paskolų pųli-į mojo Seimo buvo nutarta padaryti nepaprastoji paskola didelėmis išlaidomis. Kai-ku 

tika buvo sveika ir kad sųžiningas skolų .mokėjimas kra&0 gynimo reikalams, einant “Vyr. Žiniose” 50 ir 68 rios tų valstybių jau sunkiai

skolintojams iš Lietuvos pusės, sudarė jai gerų vardų na- nr> įstatymu. Už paskolų r

ministerių ir virš 500 atstovų

i
i

mie ir užsieny.

LIETUVOS VALSTYBES SKOLOS.
('Jų istorinėje eigoje).

Paskola Iš Prancūzuos.

mokėta iš anksto 3,6 gali išsiversti ekonomiškai ir 

nuoš. Paskola išleista įvairiausių kupiūrų, kurių skaitmuo jos sutinka susilieti su Prųsi- 

dalinasi iš 50. Paskola pradėta realizuoti 1920 m. gruodžio jos valstybe. Tuo reikalu ve- 

mėn. ir baigta realizuoti 1922 m. vasario mėn. 15 d. Pa

skolos realizuota: 1920 m. — 2,705,000| auksinų, 1921 m. —
damos derybos.

Didžiosios valstybės, kaip

J922 m- - 4,814,400 auksini} - iŠ viso Bavarija ir ,Ielios kitos nori
1919 metų mūsų Taikos delegacija Paryžiuje užpirko 28,930,450 auksinų. Nepaprastosios paskolos kvitų išpirkimas

turėjo prasidėti 1923 m. gruodžio mėn. 1 d., bet dėl padidinto 
mokesčių plaukimo tų mėnesį Lietuvos .Bankas kvitų išpir
kimo operacijas tepradėjo 1924 ra. sausio mėn. 2 d: Pa
skola tuomet pradėta išpirkinėti po 175 auksinus už 1 litų, 
ir tokiu kursu buvo apmokama iki Seimas 1926 m. priėmė
įstatymų, sulig kuriuo UŽ tos paskolos kvitus, išėjusius iŠ fesorlus, neklaus Jūsų kas Juros ken 
iždo prieš 1921 m. rugsėjo 1 d. buvo nutarta apmokėti po jĮ£’pun^iVg^M^o’^VkuS 
1 litų už 10 auksinų, o išėjusius po 1921 m. rugsėjo 1 d. Pr8,t ,alk» lr Daugeli* kitų
— po 1 litų UZ 20 auksinų. Iki 1929 m. birželio 1 d. valsty- to. ka<l Jie neturi reikalingo patyri

mo, suradymul žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Scope — Raggt. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi-1 
si Akas bakteriologlAkas egsamtnavt- I 
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves, lr jeigu aA paimsiu , 

' Jus gydyti, tai jusų svettata ir gy- 
buvo

moji vidaus paskola, 30,000.00) auksinų sumai oficialiai va-' reikalingų užstatams, taupymui ir t.t. Steigiamasis Seimas vi’^te^nų^inkstų." odos." kraujo, nar

dinama “vidaus paskola trumpo termino.*” Paskola buvo priėmė įstatymų/ (“Vyr. Žinios” 46 ir 55 nr.) apie Valsty-,vy> 4lrd,es’ reumatui, kirminų,

realizuojama bonais po 100, 500, 1/TOO, 5000 ir 10,000 tuksi- bės iždo paskolos lakštus. Lakštų buvo parduota: 1921 m.!‘'uMse^spidų.&jsi*
nų, su 4,5 nuoš. metinių procentų, sumokamų, reaHzųdjant, — 4,928,700 auks., 1922 m. — 31,248,400 auks. — viso 36,- ""{Ja "seimynM
bonus. fti trumpo termino paskola turėjo būti greitai išpar- 177,100 auksinų. Lakštai buvo pardavinėjami kupiūromis po dytojui. neatidėiiokit neatėję pM

30 garvežių, amunicijos ir kariams drabužių. Pirkimo mė

tų jokio galutino susitarimo nebuvo padaryta. Už garvežius 

iš karto skaityta 2,700,000 frankų, paskui 4,500,009 f r anty. 

Už amunicijų iš karto buvo skaityta 1,500,000 frankų, pan
kui 2,5(X)JXX) frankų. 1923 m. rugpjūčio mėnesį prieita su
sitarimo ir už amunicijų sumokėta 1,684,872 fr., už garve

žius susitarta mokėti 3,402,508 fr. Trečia dalis tos šampa 

buvo sumokėta 1924, o kitos dvi dalyt, —* 1925 ir 1926 me

tais, ir tuo būdu ta paskola buvo galutinai likviduota. 

Pirmoji vidaus paškota.
1919 m. gegužės — birželio mėnesį esant valstybės ižde 

stokai pinigų, o šaly kaip tik gausybei oštų ir markių, lai
kinosios vyriausybės buvo nutkrta, einant “Vyr. žinjosė”

bės iždas tos paskolos yra išpirkęs ūž 23,965,550 auksinų 
ir sumokėjęs už jų 1,434,426.28 lt., tokiu būdu lieka dar iš
pirkti 4,964,900 auksinų 788,145.82 lt. vertės.

Valstybės Iždo Paskolos Lakštai.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit paa 

tikrą epeciallatą, ne paa koki nepa- 
tyrėl). Tikras specialistas, arba pro-

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

limas stotis. Kainos sumažintos.

1919 m. VIII. 7 d. Nr. 10 paskelbtu įstatymu padaryti pir- Trūkstant lengvai realizuojamų procentinių popierių, ▼ūmas eugryA jums taip kaip _ J. _.j__ __ , aa aaa Arsi ___ i »_ ii_ 12__ ________ ._____ __ • ■ , . __  • a. ‘ pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų

Lietuvių Valanda Per Radio 
Kas Nedeldienį iš 

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

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

Leidžiame kaštais Jos. F. Budri k krautuvės

duota, per 3—4 mėnesius. Bet esAnt menkam susisiekimui 100 ir 500 auksinį su 4,8 nuoš. Jų išpirkimo terminas 1929 j
šaly, nepakankamam paskolos idėjos išreklamavimui it vi- m. sausio 1 d. Tki tam laikui valstybės iždas jų išpirko už 
•uomenės neįpratimui į tokias paskolas, jos realizavimas 33,425,500 auksinų, už kuriuos užmokėta/ 259,654.11 lt. ir su- 
užsitęsė iki 1922 metų. Iš viso tos paskolo* buvo reaįizuo- mokėta procentų — 36,703.91 lt. 1929 m. birželio 1 d. jų iS- 
te 1919—1920 m. — 11,937,$00 aukrtnų, 1921 m. -r 42,400 pirktų dar 999,600 auka- už -0,950 litų ir sumokėta 9<149 lt. 
anks. ir 1922 m. — 100 auks-, bendrai 11,960,300 auksinų, palūkanų. Lieka dar neišpirkti} nž 2,27S,90Q auks. 113,725 
Paskolos bonai buvo priimami į valstybės iždų mokesčių ir lit. vertės.

E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

InėJimM Rūmo* 1011
20 W. JACKSON BLVD.

Arti SUte Oatvėe
Ofleo Valandos: Nuo 10 ryto tki 
1 po pietų. Vakarai* nuo I iki 7 

Nedėllomia nuo 10 ryto iki 1 
PO pietų

JOS. F. SUDRIK,
3417-21 SOUTH HALSTED STREET 

Telefonas Boulevard 4705

Ine.
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LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, ILL.

Žmonių ir viųi buvo pųtenkin-
• • .4
Kuto 9 dien# Lietuvių Cen- 

programų vedė'. Kalbėjo ^ur- tie bus didelis upvaikščiuji- 
Lr. —k— at w;iu,rintts; gy. Kazimiero dienos irbės svečiai kun. V. Vilkutai-

Radio Stotis Pž.
lis, art. M Čižmuskitmė, mu»r-vykiu Lietuvos nepriklauso-
J. Cižauekųp ir keli parapijos

X Vasario 10 ir 11 d. va- komiteto uųriai. Po vakarie- 
kare, Sv. Antano parap. sve- nėa visi lįnksniinoei iki vėln- 
tainėj p. Lukšis rodys judar ,nog
raus paveikslus iš Lietuvos

Šv. Vįncento dienoje moky
klos vaikučiai surengė progra
mą pagerbimui mūsų klebono 
gerb. kun. Vincento Vilkutti-
eio. Įteikta plunktus gražiau- bū tojai.

mybės sukaktuvių pąuuneji- 
uw Teko girdėti, kad bus 
nepaprastas progrumas. Bus 
vaidinama drama “Šv. Kazi
mieras“, dalgaus šv. Jurgio 
bažnytinis choras, Mot. Sų- 
gos choras, skaitlingas mer
gaičių .choras, simfonijos or
kestrus, solistai ir žyrųūs kal-

šių gėlių ir piniginė auka. 
Klebonas liko labai nustebin
tas, nes nieko apie tai neži
nojo.

Pradžia 7:30.
X Vasario 12 d. vakare, Lin 

colno gimimo dienoje, Dievo 
Motinos Sopulingos dr-ja ren
gia “bunco party“.

X Vasario 12 d. vakare Šv.
Antano parapijos 8-tame mo
kyklos kambaryje Lietuvos 
Vyčių Chicagos Apskritys lai
kys susirinkimą.

X Vasario 10 <k vakare, 8- L'levelando lietuviai vėl pra- 
tame mokyklos kambaryj* p. džiugo iš priežasties, kad iie- 
V. 14 kuopa laikys savo mė- tuvių banko šęrininkai pakei- 
nesinį susirinkimų. Kviečia vi te banko vardų iš “Loyal“ 
sus narius-(res) būtinai susi- į buvusį seniau “Lithuanian 
rinkti. ibank“, Bankas randasi pa-

X Vasarioi 15 d. vakare pa- čiain lietuvių centre prie šv. 
rap. salėje Visų Šventųjų dr- Jurgių bažnyčios ir kitų žy 
ja rengia “bunco party“, pa- mesnių lietuvių įstaigų.
rapijos naudai. Visi kviečiami 
paremti gražų draugijos dar
bų.

X Ciceros lietuviai smar
kiai ruošiasi prie 16 vasario.

X Mūsų Federacijos 12

Lietuvių bankos direktoriai»
išrinko adv. P. Česnulį lega
liu patarėju. Valio, Petrai! 
Senai mes to troakom.

Šv. Jurgio parap. svetainėj 
Kskyrius, klebonui padedant, , , . T.>, . ,. , v v. . y. buvo rodomi m Lietuvos judo-rengia bažnyčioje tinkamas,

už Lietuvą pamaldos. Vaku- ,“*«» Bo* p. Wk-
re-gi parapijos svetainėj bus ^is. Abu vakaru buvo daug 
graži programa ir prakalbos.

X Vasario 16 d. per sumų 
Šv. Antano bažnyčioje pa
mokslų sakys didžiai gerb. 
kun. J. J. Jakaitis, kuris ne
senai atvyko iš rytų.

X Vasario 16 d. gerb. kah.
Jakaitis kalbės musų parapi
jos svetainėj.

X Gerb. kun. Jakaitis yra 
vienas žymiausių mūsų visuo
menės veikėjų ir kalbėtojų.

X Ciceros katalikai, kad tin 
kainai apvaikščiojus Lietuvos 
Nepriklausomybės Šventę, 16 
d. vasario, žada visi eiti prie 
Dievo Stalo ir Šventų Komu
nijų aukoti už savo šalies ge
rovę.

X Vasario 15 d., po pietų 
ir vakare bus klausomą išpa
žinčių.

X Ciceriečiai savo aukas 16 
d. vasario skiria Bernaičių 
Kolegijai.

X Pono Budrike radio pro
gramai sekmadieniais po pie
tų būtų sau nieko, bet išgel
bėk mus nuo radio anaunce- 
rio lietuviškos kalbos ir p 
Vanagaičio kaikurių “pliur-j 
pališky“ dainų. Šiaip būtų 
viskas gerai.

X Mūsų parapijos studen
tai — klierikai vasario 6 d. 
po pietų vėl grįžo į Munde- 
lein, IH., Šventos Marijos (Se
minarijų.

nunio it Ledinę vaiiinfttinoJtų, o a^ųdysi j^rlr
parėpijučių tųipe

Iš artistės M Oifyiuskienės 
irgi girdėti pasitenkinimo. 
Mat ji mokius, net keletu cho
rų: Mot. Sų-gos 20 kp., Jau- 
namečių skyriaus, parąpijM 
mergaičių chorų ir paskutinis, 
bet geriausias, — tai “HIp- 
hia“ svetimtaučių moterų 
skaitingas choras, kuris p. 
Čižauskienei gerai apipoka iv, 
kiek girdėt, moterys labai pa 
tenkintos jos mokinimu.

Centrįninkas.

kukavęs nų&n»ū k** * 
klauso. Policijai buvo 
darbui.

Iš to dalyko duug bųųato- 
Lįų turėjo visos papus (jos 
tųėtfktp kabau), o imIpm Uk 
pelės, ngg daugelis kačių bū
va prigirdyta.

Pagaliau pelėms nebereikės 
rūpintis, katėms Varpelį jau 
parišo miesto valdybos “auk
štieji- ponai“.

(Uiuosius Berly^p W M* £'
Tau jas u&ūro pačias gapifliįtt. hifR **WP M* K

Visiems patartina rengtis! 
prie to vakaro, nes žinome, 
kad tokiems vakarams erdviu 
goj Šv. Jurgioj svetainėj daž- 

tnai pritrūksta vietos

Plėšikai įsigavę į Šv. Jur
gio parap. mokyklų jiadarė 
bledies virš dviejų šimtų dol. 
Sugauti trys jauni vaikėzai, 
kurie prisipažino prie to.

ĮVAIRENYBĖS.
Kas pariš katei varpelį?

Dar daugelis atsimena, kad 
vokiečiai okupavę Lietuvų į- 
vedę mokestį už šunis. Žino
ma, jiems tai buvo pelnas, 
o daugelis ūkininkų paliko 
be savo “kiemsargių“. Juk 
pinigas brangesnis už šunį”

Mot. Sg.go/ 2b' kuopa pa-H f,kin.i,,kas Kąlvąjo,
baigoj šio Mėnesio rengia Siau tal gCTlau ““«( 'Pžkąrsm .
nių vakarienę.

Aušros Vartų mot. draugi
ja rengia metinį “Kaukių Ba
lių“ ųžįgavenių vakare.

^Klebonas hun. Vilkui uitis 
su muz. J. čižausku kalėdo
dami, sako, randa daug malo-

Bet tai buvo tik su šunimis, 
katės to likimo išvengė.

O dabar vokiečiai sugalvo
jo, kad ir už kates reikia gau
ti pelno. Sugalvota, padaryta. 
Drezdene išleistas įsakymas 
kates registrnoti. Bet pasiro

dė netikėtų kliūčių. Niekas 
nenorėjo prisipažinti turįs ka-

Pąryadingos motrys.

Dideliuose miestuose yra 
daug ųmterų, gyvenančių vien 
tik iš vyro “kišenės“. Tuo lai 
ku, kai vyrai sėdi raštinėse, 
arba dilba fabrikuose, jos 
vaikščioja po restoranus ir 
ieško “nuotykių“, kad gyve
nimas nebūtų nuobodus. (Vi
sada gyventi nusibosta tiems, 
kurie nieko neveikia!) G iš 
dykaduonių nėrą naudos!

Taigi, padoresnės moterys, 
ne tik kad po restorąnua ir 
kavines nevaikščioja, o sten
giasi ir “dykaduones” pri
traukti prie darbo.

Berlyne susidarė bųjunga 
iš 6 darbščių ir energingų mo
terų, kovai su “moterų tin
giniu“. Niekas taip nepavei
kia, kaip pavyzdys, prime
nantis pareigų. Kiekvienų oie 
nų visos 6 pasiima siūlus, vir
balus, adatas ir eina į di-

vivtas ir visų dienių praleidžia 
megsdamoe, ar tiuvinėdumos. 
Tai matydamos “dykaduo
nės-’, Mnustoja ūpo’*, aplei
džia restoranų ir eina namo 
adyti kiaurų vyrų kojinių. Iš 
pradžių restoranų savininkai 
į tų rj? kreipė dėąieaio, bet vė- 
liąu, kai pradėjo lankytis ma
žiau publikos, jie pradėjo ne
kęsti, “negeistinų svečių“ su 
mezgipiais, tačiau ųiekė jops 
negalėjo padaryti, nes prieš 
įstatymu# jo# teisios.

CHICAGOS IR APIEUNKiy 
“DRAUGO” SKAITY

TOJAMS.
Daugelis jau užsimokėjo 

prenumeratas už “Drangų“. 
Bet yra tokių, kurie dėl įvai
rių priežasčių dar to nepądų 
rė. Mat, jiems nepatogu at
vykti į ofisų. Tokie gali užsi
mokėti pas įgaliotus agentus 
savo kolonijoje, tai yrą Bri- 
dgeporte Gudų krautuvėj, 901 
W. 33 st.; ’į’ųvn of Lake pas 
S. Paukštį, 4608 So. Donore 
st. ir pas Belakį, 4544 So. 
Wood st., Marąuette Pųrke 
pas J. Stonkų; Brighton Par
ke pas P. GubįsĮų, 4335 So 
Męzari st.; Dievo Apveizdos

THE FEATHERHEADS By Osborne
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bįpųti, 17X0 Ko. (fyard at; 
ęiuęroj J«u J. M«ckų, 1301 S- 
50 Ct.; Boseiaflfd pas M. Ui- 
ėhmų 245 W. 108 Pi.; Wųst 
pųihnane W /
U(W2 So- .
Parite pas J. Yf.
35 .av*; PHjsp pas
kun. J. e^anĄų; Ilgr Ę||- 
hor, Ind. paę kun. K. Bičkaus
kų; KenęSha, Wįt|., k^a. 

A. Bubli: West ^riėj - 
“Draugo“ ofise, arba af|f- 
tųi.

-■—

PRANEŠIMAS.

GAVOM* STONKŲ

Tik kų ii Lietuvos gavome 
‘ Būtos’’ saldainių įvairių rū 
šių. Gavome avietinių, toatta- 
nių, žemuoginių,, ananasinių 
vąianiiį dtl4el$ ir TO- 
rpelių. Visos labai gražios pa
žiūrėti ir gardžios valgyti. Ti 
nka dovanoms. Todėl artėda
mi tinkamų dovanų suteikti 
krikštynose, vestuvėse, baliuo
se, ir prie visokių kitokių ųfc- 
sitikixnų ir progų pirkitės |įg,

»ų, mao. Oųkfcy ųvų., 0hi, 
cago, BI.

iMbvaa

<ftU DowWWOS 
WHCCA>J'TC6M£ 
up -TMSSTiRS ACE

w>to

. C1EYELAN0, OHIO.
Iš Lietuvių Centro.

Sausio pabaigoj parapijos 
svetainėj buvo surengta šau
nus vakaras —- pagerbimui 
tų, kurie darbavosi parapijos 
bazure. Dalyvavo viri šimtas 
asmenų.

Jaunimas pašoko, o senes
nieji kotiravo iki 10:30 vai., 1 
kada buvo pakviesti prie ska
nios vakarienės. Toastmaste- 
liu buvo sporto klubo mane- L 
džeris J. Venclovas ir gahiaį jjfc

THE FEATHERHEADS And Then the Fun Stgrted
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CHICAGOJE RAMiJŲ VAJUS.

Ar laikraštį skaitai, ar kur 
IŠ MOTERŲ S-GOS CHICA- Atstovės taip-gi nuoširdžiai M nepasuksi, visur girdima, 

GOS APSKRIČIO. dėkojo darbščiai rengimo ko- kad tai viena, tai kita orga- 
__________ misijai: pp. S. Sakalieuei, K.'nacija rengia vajus. Ir kas

A. L. R. K. Moterų Sų-gos Sriubienei, R. Maziliauskie- vajai ir vajai.

Štai, ir Šv. Kazimiero Aka
Chicagos Apskr. metinis susi- nei.

rinkimas įvyko 26 d. sausio, Iš raporto pasirodė, kad R.

6v. Jurgio par. mokyklos Maziliauskienė daugiausia 

kambaryje. Susirinkime daly- pardavė serijų, taigi ji Laimė- mH- 

vavo pirm. B. Bitautienė, vice- jo dovanų. Bet kadangi jinai • Paskutiniame

pirm. R. Maziliauskienė, rašt. buvo komisijoj, todelei savo klausiau ir gėrėjausi matyda- 

O. A. Nevulytė, ižd. S. Sakalie dovana pavedė M. Aitutienei. ina Rėmėjas taip nuoširdžiai

demijos Rėmėjų Dr-ja daro kelbsiu.

vajų ir varo jį visu smarku-

Ities. Lauksime Seimo, tuomet Tel 

žinosime, kuris skyrius kiek j 

pasidarbavo. Tad dabokis Bri-, 

dgeporte ir Roselande, kad 

kiti skyriai neužimtų pirmos Į 

vietos. Kita kartų plačiau pa

sisukinėsiu ir išgavus kitų 

skyrių paslaptis tuojau pas-

susirinkime

nė. Naujoji valdybos pirm. M. 

Vaičiūnienė, vice-pinn. A.

Sutkienė. Raštininkei D. Ka

minskienei neatvykus, apsiė

mė raštininkauti O. A. Nevu

lytė.

Atstoves užregistruotos se- ‘ 

kančiai:

1 kp., Bridgeport — A. Ne- 

dvarienė, J. Volterienė, J. Klei 

baite, A. Aleliunienė, A. E. 

Nausėdienė.

2 kp., Cicero, III. — K.

dirbant, visuose užjsanymuo 
se, ypatingai dabar, kuomet 

įeina narių vajus.
Bridgeporto atstovės patie

kė raportų iš skyriaus pasi

darbavimo naujų narių prira-

Wdw*7 ma

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue tr 84-tae Street 

Trief. Canal m»-oui

Valandos:
lr

2 Iki 4 p. su PaaedriiaUt 
Ketvergala vakar*

Oflao T*L Vlrclnla 6088
Itealdenctjes: Vau Buren

Telefoną* Boulevard III*

DR. S. A. BRENZA
tftt* Valandos; • M 13. 1 frl « 
dien*. ir 8:80 IU »:N vakare 

4608 & ASHLAND AVE.
NetoM 4<th Street Chloago, HL

i;

t

Ofise TeL Victory 3487

Of. lr Rea Tel. Hemlock 2874

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

Antra* ofiaaa lr Reeldenclja
6604 S. ARTESLAN AVE

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nno 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-6 po 
piet. Utar*. lr Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarime.

sas*Vyrai ir moterys! Nelauki

te ilgiau! Rašykitės j Sv. Ka

zimiero Akademijos Rėmėjų 

draugijų. Kiekvienoje parapi

joje randasi Rėmėjų skyriai, 

kur galite įsirašyti. Mokestis 

— vienas doleris į metus.

Menka mokestis, bet daug 

reiškianti: busi narys-(ė) tos

kilnios draugijos, q tas mo-ioflsc TeI- Canal 2118 

, , v . , ,. | Narnų Tat lafayette
kestehs suselps tų garbingų

DR. T. DUNDULIS DR. J. J. KOWAR$KIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street 
Kertė to. Westera Aveane 

Tek Proepeet INI 
Reeideaelja 2351 to Leavltt BL 

TeL Canal 133*
Valandos: 3-4 po pietų tr 7-* V. V. 

Nedelloj pagal susitarimų

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Aroher Avenae 

Vai.: 11 ryte Iki 1 po plotų 
2 Iki 4 lr I Iki S r. v.

Nedėliotais nuo 14 Iki 12 ryto 
Namų Ofise* >413 FraakMa Blvd. 

Vai.: nno 2:34 Iki 2:30 vak.

Tel. 6744 Republic 2446

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETR1KAS 
Gydo staigias ir chronifikas Mga*

vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomis tik 
ifikalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 

Ir X RAY
2130 AVEST 22nd STREET

CHICAGO

Kuopų darbuotė.
1 kp. nutarė kviesti Vyčių 

lošėjus veikalui atvaidinti bai.

6 d.
2 kp. rengs ‘‘Bunco”, nau-

jn 'nariu vajaus vakaru, geg- 5yme. Neklystu pasakius, 

Prirašo 42 naujas nares a. r 2 sk.

Jaunamečių skyrių. 1^ w(aJe ir ižada

I 4 kp. rengs vajaus vakarą |oikyfe garMs. ba.

geg. 6 d. į neleis kitam skvriui užbėg-

20 kp. turėjo draugiškų va-|tr u- akių Sr nu0 2

karėlį, taipgi “bunco”, prira- skyr attati 

šin ėja naujas nares.

21 kp. rengs vakarų gavė-

Tik kur buvęs, kur ne, pasi-

4 kp. North Side - O.! 4 * K*“**"*- *

Šniaukštienė N Kre-ždienė . k4 »m>mtt Atstovės pareiškė,

feniauKsuenc, jn. ivreozuiene. 5o fe re vajaus vakarų , . skvrius nm
20 kp., Brighton Park - vas 9 a Bus atvaidinta kad ^“'“ndo *«•» Bepa'

P. Vaicekauskienė, A aičekaus- j “Nervai”. Dainuos kp. cho- 

kaitė (viešnia). ra-

21 kp., Totvn of Lake 67 Į.p turėjo vakarų su pra

kalbomis. Rengs prelekcijas.

Sriubienė.

M. Paukštienė.

55 kp., AVest Side

brovolskienė.

O. Do-

siduosiųs — Bridgeportui. 

Sunku pasakyti, kas laimės 

lenktynes. Tik per seimų išgir

sime ir tuomet laimėtojų ap

vainikuosime. Taigi, laikyki-

lietuvių Įstaigų — Šv. Kazi

miero Vienuolyną!

Neatidėliok, tuojau stok 

Rėmėjų eilėsna. Nesigailėsi. 

Jausi, kad dirbi naudingų 

darbų. ,

Moterys rašosi, bet ir vy

rai kviečiami neatsisakyti. 

Juo bus daugiau narių, tuo 

bus stipresnė dr-ja ir galės 

nuveikti milžiniškus darbus 

naudai Šv. Kazimiero Vie

nuolyno, iš kurio trykšta ir 

šviesa ir tiesa.

Alumnietė.

•498

!' DR. A. t YUŠKA
| OFISAS

1900 S. HALSTED STBEETj

NAMAI

4193 ARCHER AVE.
Valandos: prieS pietus pagal sutart] 
Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v.

Ofiso Tel. Victory <883 
Resldencljos Tel. Dresel 81*1

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgą* 

Specialisto* Moteriškų, Vyrttkų 
Valkų ir visų ckroaUkų Ilgų

Ofisas 8101 to Kalstei 8L 
arti 81st Street

Chic

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

VALANDOS: 1—1 po piet.
7-8 vak. Nedėliomis ir Šventadieniais 
10-18.

Tel. Lafayette 5793

Phone Armltage 2828

DR. H. BARTON DR. W. F. KALISZ

jo metinį 

67 kp., Marąuette Manor— ! <tĮ qq
A. Žagunienė.

Viso 19 dalyvių.

Pereito susirinkimo nutari

mai perskaityti ir priimti.

Pranešimai.
Iš Federacijos Apsk. A. E.

67 kp. prie šios progos tmokS- ,fe; nepasiduoWt|
mokestį sumoje

Valdybos raportai.
Pirm. B. Bitautienė savo 

raporte pranešė, kad šaukė 

ir lankė visus aps. susirinki

mus, išskirus jai esant ligoje. 

Stengėsi kelti Apskr. vardų.k

gausiu I

si

Kiti skyriai domiai klauso- 

ir nenori išduoti paslap-

ADVOKATAI

A.A.OUS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701
Nausėdienė davė pranešimų, Atstovės atsistojimu,

Pa^-‘T*i.

VaistyBių: 7 Konierencųit l\kų jai už gražių darbuotę ir *241 so. halsted street 
vyks vasario 23 d., 2 vai. po bepartyvį Apskr. reikalų ve- 

pietiį, Dievo Apveizdos par. jįjpų

svetainėje. Atstovės išrinktos Vice-pinn. p. R. Maziliaus- 

šios: S. Sakalienė, A. Aleliu- Kienei ir-gi išreikšta padėka 

nienė, A. Nedvarienė, J. Volte- u£ jos darbuotę.

P-lė O. A. Nevulytė, kaipo 

raštininkė

rienė, O. A. Nevulytė.

A. E. Nausėdienė pranešė,

kad ŠV. Kazimiero Akademi

jos Rėmėjų iškilminga vaka-

savo raporte pranešė, kad sa

vo pareigas stengėsi pildyti, 

rienė įvyks vasario 23 d., ir Svarbesnius nutarimus ir įvv- 

nuoširdžiai kvietė sųjungietes Į<įus skelbė spaudoje. Rašti-

dalyvauti.

Knygų patikrinimo komisi

jos narė M. Vaičiūnienė pra

nešė, kad pilnai sutinka su ras

SO. HALSTED STREET 
Tel. Victory 0562 

7-9 vai. vak. apari Panedėlio lr 
Pėtnyčioa

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden)

ADVOKATAS 
ir korespondentė,: iq& W. Adams St. Rm. 2117

ninkės raportas tapo priim

tas su padėka.

Ponia A. E. Nausėdienė dė

kojo Apskr. darbuotojoms,

tininkės raportu, iždininkė S. kurios įkainavo josios 15

Sakalienė ir-gi sutinka.

Ižde randasi $7.25. Ligoni

nės fonde $18.00.

S. Sakalienė praneša, kad

Apskr. “bunco’

metų veikimų surengdanios 

puošnų pagerbtuvių bankietų 

La Šalie viešbutyje.

Apskričio atstovė* atsistoji- 

pilllai nusi- mu išreiškė pagarbos Sų-gos 

organizatorei gerb, p. A. E. 

Nausėdienei.

siekė. Kuopos sekančiai pasi

darbavo: 1 kp. paudavė serijų 

už $25.25, 2 kp. — 51 serijų 

ir 7 bilietus, 4 kp. — 6^ se

rijas ir 2 bilietu, 7 kp. — 6 se- . 
rijas ir 6 bilietus, 20 kp. 9 bi- Joro’ Galdys pa^hta kitan,

Nauji sumanymai.
Apskr. vėikalo reikale ‘Ba-

lietus, 21 kp. - 

kp. 35 serijas,

o .. r- susirinkimui 
2 serijas, 55

16 bilietų, 67!

kp. — 12 serijų ir 10 bilietų. 

Melrose Parko kuopa 20 bilie

tų. Viso pajamų iki šiol gau-1 

ta $240.70. Išlaidos: už įvai

rius daiktus $1O.22!>, “Drau

gui” $10.00. Pelno lieka $178.- 

15. Vienbalsiai nutarta dapil- 

dyti iki $200.00 ir perduoti 

Šv. Kry žiaus ligoninės vedė

joms.
Komisijos narė S. Sakalienė* 

pranešt*, kad Auš. Vartų kleb. 

kun. Draugelis Apskr. kilnų 

tikslų gausiai parėmė, nes svo 

tainę davė veltui. Tat Moterų 

JSų-gos Chicagos Apskr. me- į 
tinis suvažiavimas išreiškė 

nuoširdžiausi ačiū gausų del

nų plojimu.

Telcphorte Randolph 6727

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

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

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.

Gydytojas ir Chirurgas 
6558 SO. HALSTED STBEETj 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

OPTEMITEIBTAI

. 1145 MILWAUKEE AVENUE 
Valandos: 12 iki 8 ir 8 iki 8 P. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarty

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

Office: 4459 S. California Ave. 
Nedėlioję pagal sutarty.

Ofiso lr Res. Tei. Boulevard 6*18

DR.A.J.
Tri. Victory 827*

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR, ŽMIįĮDZMAS
GYDYTOJAS, chirurgas ir 

Akušeris
4740 Dorchester Avenue

Tel. Dreael 6323 
Vai.: 8A iki 10 ryto

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

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

Nedėlioj 10-12

8464 80. HALSTED STREET į 

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po
pietų lr S iki 8 v*L vakare 

Rea 8261 a WALLACB STREET t 
===========a'

Tel. Hemlock 8181

DR. V. S. NARYAUCKAS
GTDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

843A We*t *9 Street 
Tai.: 9—lt ryte, 1—4 p. p. 8—4 

v, y. Nedėlioj susitariu.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X — Spinduliai 

Ofisas 2201 West 22ud Street 
Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 4222 

Rezidencija: 6640 So. Maplevvood 
Avenue Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v.
. Nedėlioj: 10 — 12 ryto

OFISAI:
1446 S. 49 Ct 2924 Washlngton
10-12. 2-4. 7-9 12-2, 4-4. Blvd.
Tri. Cicero 462 Tel. Kedzie >450-2411

DR. S. A. DOVVIAT

DR. VAITUSH, 0. P. D.

JOHN KUCRINSKAS
UBTUVU ADVOKATAS

2231 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredsoois ir Pėtnyčio- 
mis nuo 3 Hd 6.

Gydytojas 
REZIDENCIJA 
4729 W. 13 PU 
Tei. Cicero 8888

ir Chirurgą*

Nedėliomis
Susitarus

i

DENTISTAI

Office Boulevard 7043

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4848 So. Aahland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

JOSEPH J. fiMSH
(Juozas J. Grišius)

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

Tek Kenwood 5107 
Vak: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vak vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

Į luabdarių Sų-gų atstovės 

išrinkta S. Sakalienė, K. Sriu- 

1 bienė.
I

Agitacijos vakaro reikale, 

pageidaujama, kad kuopos 

rengtų prakalbus savo koloni

jose.

Vienbalsiai nutarta daly

vauti “Draugo” metiniam 

koncerte.

Sekantį susirinkimų nutar

ta laikytį vasario 28 d., 7:30 

vai. vakare, punktualiai, Ci

cero kolonijoj.

M. Vaičiūnienė, pirm., 
O. A. Nevulytė. rait.

ADVOKATAS 
4631 S. Ashland Ave. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800

R ESIDENCIJA: 
•615 So. Roricaell Street

Telef. Republic 9728
mjMi —Bri ii ja =

i P. WAITGHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kempe* Kichlgaa Are.

Tel. PuUmao 6969 tr 8177

Mieeto Ofise Pagal Sutarty:
127 N. Dearborn Street

Rooma 938 Ir 935 
Tel. rraaklita 4177

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antr^ ofisų (su Dr. Laurai
čiu — virtoj Belaltyo-Rakėfiio aptie
kos) po nr. 2422 Weet Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 3 iki 4 po piet. Tel. 
Proepeet 1930.

Senas ofisas toj pačioj rieto]: 
4401 So. Ashland Ave. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Th). Boulevard 7820 
Rea. <641 S. Albany Ave. Tei. Pros
pect 1930. Nedėtomis tik pagal su
tarty.

LIETUVIS 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų Įtempimą kurie 
priežastim galvos skaudėjimo, 

svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karSty. Atitai
sau kreivas akia nuimu cataractua. 
Atitaisau trumpų regystp ir tolimų
regyatg

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
ma* eu elektra, parodančia 
alae klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*

Valandos nao 10 vyto iki 8 
kate. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1» po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

<712 S. ASHLAND AVE. 

Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal 8331

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TA8

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos* Nuo 9 iki 18 ryto 
nuo 1 iki 8 vakare

Seredoj pagal sutarti

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED ST.

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

6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą, po nujneriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

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

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

Telef. Midway 2880

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North SMe
1579 Mihvaukee Avenue
Utarninke, Ketverge, Sukatoj 
Nuo 10 ryto iki 8:30 vakare

Ciceroj 4847 14tH street
Panedėly, Seredoj, Pėtnyčloj 
Nuo 10 ryto iki 3 vakare

Tri. Boulevard 1461

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgą* lr Akužeri*

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 8 — 4 p. p. 

7—9

IMK T. A. D.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dcl visokių akių

JOHN ŠMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X RAY 
4196 Archer Avenue

Rez. Tel. Lafayette 4365

PATS SKAITYK IB KITU?
FABA03MK SKAITYT!

“DRAUGE.”

Telephone Central 1988

F. W, CHERNAUCKAS
advokatas

184 Khrth LaSalle Htreet
CHICAGO, ILUNOia 

Nuo »:•• Mtl l vai. vak. 
x>o*l Office: 1*66 So. Union Av* 

Tel. Roosevelt 9714 
Vai. nuo 6 iki 9 vat vak.

Nuo reumatizmo ir šalčio
Kas yra tas T. A. D.?

T. A. D. yra liuosuojantis,

valantis ir taisantis vidurius 

vaistas, T. A. D. tukstančiai 

žmonių vartoju, o milionai 

dar nežino.

Jeigu arti nėra galima gau

ti, tai kreipkitės po num.

5221 So. Halated Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 6631

Ekspertas tyrimo aklų lr pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
I’latt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastcbėkit mano lftkabas
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:30 va
karo. Seredomis nuo 9:30 iki 12 v. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 3 
Phone Canal 0523

Boulevard 7888
Rea. Hemlock 7891

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DKBTI8TAI

<712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 8 ryto iki S vakare

Tel. Armltage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Bentietae
1008 Mihvaukee Ave.

Kampas Narth Ave. 
Northwcst Towor Bldg. Room >09 

Vai.: 9—12 ryto; 1—8:30 vai. vak

DR.HERZMAN
Ii RUSIJOS

Gerai lietuviam* žinoma* per 88 
metus kaipo patyrė* gydytojas, okl» 
vargas ir akužeri*.

Gydo staigias ir chronlžkae 1^ 
gasvyrų. moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofiz&s ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street 

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo lg — 18 plotų t> 
nuo (1 Iki 7:3# vui vakare.
Tel. ofiso Canal 1119 Rea. to Pkore 
8318, arba Randolph 8386.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgą*

4631 SO. ASHLAND AVE# 
Tel. Yards 0994

Resldencljos Tel. Plaaa 8360

VALANDOS:
Nuo 10 iki 18 dienų.
Nuo S lld 8 po pietų.
Nuo 7 Iki » vakare. ?
Nedėl. auo 16 Iki 19 dleaų.
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GRABORIAI:

S. D. LACHAWICZ

Chicago, III.

Lietuvis Grnborius 
Patarnauju laidotu- S 

včbo kuopl^iausia. Rei f 
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2 516 

Arba 2516 
2314 W. 23rd Place

CHICAGO 

žINiy-žINElĖS

JE

Simpatiškas —
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar-’ 
navimas.

J. F, EUDEIKIS KOMP,
PAG R ABU VEDĖJAI 

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

Tel. Yards 1741 H 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero 1*794 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIKT. GRABORIUS. 

CHICASMJJE
Laidotuvėse pa

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

OF5SAH
008 West 18 St. 
Tel. Canal (174 
SKYRIUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel. Vietory 4088

X Pereitų savaitę žinomiems 
Brighton Park veikėjams pp. 
Rudžiams vagys padarė nuos
tolių: nuo viškų (gėrėto) pa
vogė patalus ir baltinius.

X Vyčių “Dainos” choro 
menedžerius p. L. Krekščiu- 
nas pereitų šeštadienį choro 
reikalais buvo išvykęs į Wis- 
consinų. Aplankė Mihvaukee, 
Kenoshų, Racine, Waukeganų. 
Grįžo nedėlios vakare.

X L. V. “Dainos” choras 
visu smarkumu mokinasi kan
tatų “Septyni Žodžiai nuo 
Kryžiaus”. Pereitų penktadie
nį mokintasi penktas žodis 
“Trokštu”. Kantata su var
gonais ir orkestrą bus stato
ma scenoj kovo 16 d., Kiniball 
Hali., Jaekson Blvd. ir S. 
Wahash avė.

X Chicagų, kaip ji yra pla
ti, visa apnykta vagių ir plė
šikų, kurie net dienos laiku 
gatvėje žmonėms “holdapus” 
daro.

kų darbų atlikti, t. y. duoti 
paskaitas kas ketvirtadienį 
per visų mėnesį pradedant va
sario 13 d.

Paskaitos gerb, prelegento 
įvyks šv. Kazimiero Vienuoly
no Auditorijoje, 2601 W. Mar
ąuette Road, 7:30 vai. vak. 
punktualiai. Įžanga visiems 
veltui.

Tai ypatinga ir brangi pro
ga visoms ir visiems pasi-

DRAU OAS
jos vakarienę. Tikietai jau pla 
tiiiami.

X Aušros Vartų parapijos 
choras 23 A vasario jubilie
jaus fondo naudai ruošia pro
gramų su koncertu ir daino
mis.

pijos svet. loš Vytauto Teat. 
klubas.

Red Cherris.

North Side. — ftv. Rožan
čiaus draugijos susirinkimus 
įvyks 26 d*, vasario. Dr-ja ren- 

X Moterų būrelis, vadovau- giasi prie savo vakaro, kuris
jant Kunickienei ir Kaimenei, įvyks 21 d. balandžio, tai yra
Užgavėnių sekmadienyje 2 d. 
kovo, ruošia šeimyninę pra 
mogų tikslu mūsų bažnyčioje 
įvesti pagrųžinimo elektros 
šviesas.

X Šiandienų, 10 d. kovo

antrų' Velykų dienų.
Pranešta, kad Federacija

rengiasi prie 16 d. vasario. 
Bus atvaidinta “Malonu ken
tėti už tėvynę”.

ri atsilankyti į susirinkimų. 
Kurios neatsilankys, bus iš
brauktos iš draugijos knygų, 
nes tokios narės draugijai 
naudos neduoda.

Atsiminkite, kad pirmadie
nyje lygiai 8:30 vai. vak. su
sirinkimas. Žiūrėsiu ar visos 
būsite.

Gertrūda T., pirm.

Pirmadienis, Vasario 10, 1030
——-s——pę—a-HS

per trejus metus, visus dar
bus galutinai užbaigiant ir mi- 
nisterjai perduodant iki 1932 
metų spalių l d. “L. V.”

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJŲ

DARBUOTĖ.

naudot šiomis paskaitomis. Aušros Vartų parapijos komi- 
Jos svarbios visuomeninin- tetai turės sąvo mėnesinį sa
kams, inteligentams ir abelnai sirinkimų mokyklos 7 kamba- 
visuomenei. ryje 8 valandų vakare.

Jei mes pažiūrėsim į kultu- X Maldos Apaštalystės kon 
ringesnių tautų paskaitų sųra- ferencija pereitame penkta- 
sų (leetures), pamatysim, kad dienyje, 7 d. kovo, priėmė pa- 
įžanga į jas yra nuo dolerio kvietimų — dalyvauti Vaka- 
ir aukščiau ir svetainės kiin- rinių Valstybių Federacijos 
šte prikimštos. Kitų tautų suvažiavime, Dievo Apveizdos
žmonės brangina apšvietų, la
vina protų, ieško žinių. Mes, 
lietuviai, ir-gi privalom neatsi
likti. Štai, auksinė proga vi
siems pasiklausyti gerb. kun. 
profesoriaus įdomių paskaitų, 
pasigėrėt jo nepaprasta iškal
ba.

parapijoje 23 d. vasario ir tuo 
tikslu išraiko delegates: M". 
Stumbrienę, B. Jokubaitienę, 
A. Kamarauskienę, M. Pet
rauskienę ir M. Laučienę.

Rap.

Dr-ja
party”,

pakviesta į “bunco

Lietuvos Vyčių Mergaičių 
Svaidininkių susirinkimas bus 
vasario 10, 1930, 8 valanda,
parapijos svetainėje. Malonė-

kurią reugia Moterų at8ilankvt!. ir nauj.
Sąjungos 5 kuopa, 19 d. va- atsivesti Bus rin*kiroaM val. 
sario, namuose 1708 N. Damen ()ybos ir sporto vadovyMs.

M. K.Avė
L. V. V. 7 Konf. 

atstovės.

t I
išrinkta

VYRIAUSYBE GELEŽIN
KELIŲ STATYMĄ ATI

DAVĖ DANAMS

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnavimas 
nauomet sąžiningas ir
aebrangus, nes neturi- 
me išlaidą užlaikymai 
skyrių.

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Svarbios paskaitos.
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų Dr-jos iniciatyva, ta
po surengtos paskaitos (leetu
res), kurias laikys didžiai 
gerbiamas kunigas — prof. 
J. Vaitkevičius. Šv. K. A. R. 
D. turėjo laimės gauti sutiki
mų taip įžymaus prelegento 
fr išrbokslintb kunigo profe
soriaus, kuris pasižadėjo sun-

Paskaitos Įvyks ketvirtadie
niais:

Vasario 13 d.
Vasario 20 d.
Vasario 27 d.
Kovo 6 d.
Temos bus įvairios, naudin

gos ir reikalingos žinoti vi-

ŠV. CECILIJOS CHORO 
ŠOKIAI.

Town of Lake. — Dažnai 
rašoma laikraščiuose apie ki
tų chorų darbuotę. Bet maža 
matosi apie mūsų chorų.

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotoj as

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46tb Street

lfes sutel
ktam mandn 
gų, draugiško 
patarnavimą
Patarnavimai 

visose Chlca 
gos dalyse l> 
priemięsčuo«( 
Grabai pigia-
net už $25 

OFISAS
8238 South 

Halsted Kt
Vietory 4088- 

81

HM
M:

4424 Bo. Rocksveli Bt. 
Vlrginia 1294

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tei. Roosevelt 7883

J. LūIeviČius
GRABORIUS IR 
HAIJSAMI'OTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Modernift- 
ka koplyčia veltui.
8103 S. Haleted 
St. Chicago. III. 

Tel. Vietory llll

Kampas 4<tn Ir Paulina Sta 
Te). Blvd. H08

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manyta, patarnausiu simpatlB- 
Kal, mandagiai. gerai ir pigiau 
tegu kitur. Koplyila dėl Šermenų 
tykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue 

Tel. Boulevard 9277

Iš rėmėjų veikimo praneš
ta, kad rėmėjos rengiasi prie 
vajaus vakaro. Mūsų koloni
jos mergaitės loš “Desenzano ,t, . Remiantis ilgomis derybo

ergaitė . Imis įr kainų konkurencija,
Serga dvi narės R. Saba- . . -- ,. a - -° . . ! sausio men. 11 dienų Susisie-liauskienė ir R. Savickienė. ... • » ■kimo mimsterio pasirašyta su-Narės prašomos ligones at- gu danų fjrma „Hoj

lankyti. Nntarta už sergan- gard„ -r Schnk„ p,Iežll,k<,!ių 
čias nares pasimelsk pr.e Ka- TcBiai_Kretinga pastaty«.
ralienės Sv. Rožančiaus. sutarties suma darbams atli

Jauniausia.

“DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI

ČIUS NUOLAT AUGA. 

APSIMOKA SKELB

TIS “DRAUGE”

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj
Ned. ir Pan. Vasario 9, 10

“THEIR 0WN DESIRE”

Dalyvauja Norma Shearer

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

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

LUKŠIO PAVEIKSLAI.

North Side. — Vasario 2 
d., Šv. Mykolo parapijos sve- Į 

|tainėj p. Lukšis demonstravo' 
Ačiū “Draugui” ir Peoples!atvestus iš Lietuvos paveiks- 

Fumiture Co. už duotųjų pro- lūs. Žmonių prisirinko pilna 
siems. Į paskaitas prašom ne- gft mūs chorų- susipažint su svetainė ir visi gėrėjosi gra- 
sivėluot. Jos prasidės 7:30 gerb. visuomene per radio. žiais Lietuvos vaizdais, 
vai. vak. punktuliai ir tęsisRuožtasi prie to labai greitai į Paveikslai gana įdomus ir 
ne vėliau 9 vai. vakaro. Malo-i ir nepaisant to Šv. Cecilijos gražiai nutraukti. TilTik gal per-

pirmutinėj eilėj daug lietuviškų jomarkų nu- 
‘feiku geriau- filmuota, kurie sudaro jiela-

’ • išia turėjo. -r; i bai gražų vaizdų. Kurie atva-
Šv. Cecilijos:rchoras rengia,žiavę iš Lietuvos, tai tuos jo-

šokių vakarų', ir nuoširdžiai markus gerai žino, ir jiems į
kviečia visus atsilankyt — tre nedaro jokio įspūdžio. Gi čia

. v . .. čiadienyj, VRsario (Februa- gimusiems labai keistai atro-X Ausros Vartų parapijos 7’ '. v , . . ry) 19, 1930. Crystal Ballroom, go.pasiruosimas prie sidabniuo « n kr a 1 • ro • >r 1 , ■ v-jCooper Carlton Hotelyj, 53 ir j Man rodos, būt maloniau žiu ; 
Hyde Park Blvd. (Prie pro- rėti į miklius Lietuvos karai- 
gos primename, kad Cooper . Vėlius, gražias lietuviškas įstai 
Carlton Hotel šio laiku vadi- gas, gražius piliakalnius ir 

v v. 1 . , uosi Del Prado Hotel). j tam panašiai. Bet reikia pa-
1 - • vų-'* • T i'10 * 1 • Išgirdus Johnnie Mullanev sakyti, kad p. Lukšio paveik-
dare jubiliejaus fondo naudai . . , * ' . . . ... \ -,. . .... ir jo Blue Jackets muzikų, ko- šiai visiems patiko, ypač Sau-parengimų metimo susirinki-1. . ... v ... . joms nebus poilsio. Norėsis hų švente, įvairus sportas ir

vien tik šokti ir šokti. kariuomenės parodavimai.

niai kviečiame visus pasinau- chorus
dot 81a ’ Mfo*

A. R. D. Valdyba.

WEST SIDE ŽINIOS.

jubiliejaus minėjimo jau pra
sidėjo dvidešimts penktuoju 
metiniu susirinkimu 19 d. sau-

ktiniems firmos sutartomis 
kainomis yra 17,684,490 litų. 
Geležinkelis su visais įrengi
mais ir trobesiais pastatomas

MILDA
TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

Ned. ir Pan. Vasario 9, 10 

“BURNING UP” 

Dalyvauja Riehard Arlen 

NAUJAUSIO IŠRADIMO 

VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANCIONIS
Buy*s vedėjas Bridgeport Palntlng 

4k Hardware Oo., dabar perėmė vleų 
biznj | savo rankas lr duos visose Ho 
blsnlo Sakose pirmos klesos patar 
aavtmų.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Palnters tt Decorators 
J. B. Ramanclonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

TaL Vietory1 7241

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontrnktortua 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5524

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų, Statymo 
Kontraktorins

4556 So. Rockvrell Street

UORTGEČIAI-PASKOLOS
S1O.

Del geriausios rųfttes 
ir patarnavimo, Saukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsella ivleilų klauH 
alų. sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St
Tel. Boulevard 1889X Vyčius parėmė Nekalto 

Prasidėjimo merginų draugi
jos jaunosios vaidintojos ir 
per tai vakaro programas bu
vo įdomus.

X Kolegijos Rėmėjų 19 sky 
rius nutarė per atvelykį, 27 
d. balandžio suruošti progra
mų jubiliejaus fondo naudai.

X Moterų Sųjungos 55 kp. 
rengia 30 kovo metinę pųrapi-

Komisija susidedanti iš V. Kas da nesat matę Lukšio pa- 
Yuknio, Ed. Kušleikos, J. Sa- veiksli}, nepraleiskite progos.1 
kalausko ir S. Navickaitės de- Padėkosite man už patarimų 
da pastangų, kad vakaras pa- i ir p. Lukšiui už gražiai nu
sisektų. Nariai, kiek galėdami,, filmuotus paveikslus
platina tikietas po visas kolo
nijas.

Linksmumo netruks nei vie
nam, kurie atsilankys į Coo
per Carlton Hotel i, vasario 19 
d. Kviečia —

Komitetas.

Bijūnėlis.

PRANEŠIMAI.

.+*
ONA JONEVIČIENE

Mirė vasario 6 d., 1980 m. 7:30 vai. vak. 51 metų amžiaus. Kilo 
14 Lietuvos. Prigulėjo prie Tretininkų, ApaAtaJyrtis Maldos ir 
Gyvojo Ražančiaus Amerikoje išgyveno apie 25 metus.

Paliko dideliame nulludime vyrų Petrų, 4 sūnūs: Juozapų, An
tanų ir jo moter) Ievų, Petrų lr Aleksandrų; 1 dukterį Adetų lr 
žentų Kazimierų Smaguri, Lietuvoj ] brolį Baltramiejų Kurle- 
vlčių, 2 seseris: Veronikų Ir Antanlnų, So. Amerikoj 2 broliu.

Kūnas paAarvotas 8526 So. Union avė. Antanų ir Juozapų 
Kurlevlčius. lAldotuvės {vyks vasario 11 d., IS namų 8 vai. 
bus atlydėta | Av. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioj {vyks gedu
lingos pamaldos už velionės sietų. Po pamaldų bus nulydėta J 
Av. Kazimiero kapines

NuoAIrdžial kviečiame visus gimines dr&ugus-ges lr pažysta
mus-mas dalyvauti Alose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sunai, Marti, Duktė, Žentas lr Giminės, 
laidotuvėms patarnauja graborius Kadžius Tol. Vietory 4018.

ll ---- -------------
DISKUS VAKARAS VASA

11 KIO 16.

MAROUEHE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau vleoklų 

lukalnių lr slda- 
orlnlų daiktų, yė- 
llaualos mados ra
dio, planų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8888

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 1 vienų dienų. 
Parkams real estate kontraktus. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 8500,000.49 
8804 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette (788,8718

SKOLINAM
PINIGUS

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

J. NAMON & CO.
2418 W. Marąuette Road

Arti Westera Avė. 
Telefonas Grovehill 1038

Marąuette Park. — Vasario 
10 d. 8:30 vai. vakare įvyks 
Nekalto Prasidėjimo Pan. Šv. 
merginų dr-jos svarbus susi

rinkimas, Gimimo Panelės Šv.
.m į (par. salėje, 68 ir Wasbtenaw

W®ft 8id«. — AVest Side Avė. Į šį susirinkimų nuo- 
žmonės lankia atvažiuojant širdžiai kviečiamos ir tos pa- 
Vytauto Teat. klubo su “Dai-relės, kurios dar nepriklauso 
nomis ir vąjdinimiais”. Mat, prie sodelicijos.
labai susidomėjo naujai susi- PASTABA. Senos narės tu-
tvėrusiu Vytauto Teat. klubu,------- 1—J'— •  ------- —
kuris net tris kartus Brigh- PARDUODU ARBA 
ton lošė ir po vienų kartų MAINAU
West Pnllmnntt ir Roseland. Kotelį ir penkius katidŽins 
“Dainos ir vaidinimai” ten ant didelio ploto žemės prie 
labai pasisekė. Tat ir Westsi- Lake Michigan, didelė minkš- 
diškiai nori pamatyti. Tų die- tų gėrimu dirbtuvė ir visokių 
nų buH gra&ai paminėta Lie- farmų ant mainymo.
tnvoH Nepriklausomybės su
kaktuvės. Viai, kas gyvi, ne- 

‘pamlrSldte vasario 16. Pnra-

JOHN V0WAI6H 
1134 Quarry Avė. 

Grand Rapids, Mich.

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

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

2438 W. 47 STREET CHICAGO, 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 teišngumų. Senus namus taisome ant leng
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Rendūojam fla- 
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose komptk 
nijose. Su visais minštaia reikalais atsilankykit į ofisų: 
2621 W. 71st St., Hemlock 0M7 Res. Grovehill 1680 
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