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MINĖTOS VATIKANO SU ITALIJA 
TAIKOSSUKAKTUVĖS

Amerika Stovi Už Narūnų 
Panaikinimą

JAPONAI VALDININKAI 
MĖGINA UŽKABINĖTI 

KATALIKUS

ORIGtt ALĖ RAUDONOJO KRYŽIAUS VĖLIAVA ŽINIOS IŠ LIETUVOS

NAGASAKI, Japonija. — 

I Čia gyvuoja kataliku mokyk- 

jla Jūros Žvaigždė. Ją veda 

Marijos Broliu kongregacijos 

vienuoliai.

Nesenai vietos valdininkai 

pagonys šiai mokyklai prisiu-

>4

M

SUOMIŲ RAŠYTOJAS 
KALBA APIE LIETUVĄ

KAUNO PAVASARININKŲ 
SUSIRINKIMAS

1

Pereitą sekmadienį įvykęs, 
Kauno pavasarininkų “Pi
lies” kuoĮMis susirinkimas iš
rinko naują valdybą, kurios

Francijos Parlamente Puolama Rusijos Sovietų 11 tė paprastą pagonišką skel-

Valdžia; Variavo! Kesintasi Prieš Estijos Į™4 is?bi"ti mo'iykloje' ske 

. f J a i i n - »» i laime štai kas sakoma j vai-
Prezidentą; Sovietų Ambasados Bute Mek-

L,

sikoj Atlikta Krata

MINĖTOS TAIKOS SU- < 
KAKTUVĖS

UŽ NARŪNŲ PANAI
KINIMĄ

kus: i

“Jūsų šalis yra dievų ša
lis. Jūsų imperatorius yra 

dievas (Kami). Jūsų žmonės, 

kurie saugoja imperatorių, y- 

ra dievų ainiai.”

ROMA, vas. 12. — Kaip' LONDONAS, vas. 12. — Suprantama, katalikai ino- 

Vatikano Miestas, taip Itali- Karo laivynų konferencijos Rytojai neiškabino to skelbė

jos valstybė vakar bendrai dalyviai vakar turėjo dar vie- mo.

minėjo vienerių metų sukaktu- ną abelną susirinkimą. Am. J. į Marijos Broliai kituomet tu 

ves kaip pasirašytos žinomos Valstybių sekretorius Stimson rėjo nesmagumų, kada jų mo- 

Laterano sutartys. iškėlė pasiųluną panaikinti kykla neprisidėjo minėti ftįn-

Vatikano laikraštis “Osse- nariinus’ kurie e8$ nežmoniš- to (pagonų) šventės.

4.

Suomių rašytojas advoka

tas llannes Jukonen, kuris ne
seniai lankės Lietuvoj ir ta 

proga Kaune laikė paskaitą 

apie suomių rašytoją Kivihi- P*1 mininkas 1 etras Janulis,

eit, sugrįžęs į Suomiją, pada- .lavasario administrai - 

rė pranešimus apie savo ke- r’US- metais sueina 9t.’

lionės įspūdžius keliems šuo- metų nuo Kauno miesto įka

inių laikraščiams. Dienraščiuo rimo- Tat naujajai valdybai J 

se “Satakunnan Kanas,” “A- 1)e Sv- Augustino, be Vytauto 

amulel.ti” ir “Vaasa,” kurie didžiojo jubiliejus teks iškil- 

išeina Pori, Tampere ir Vaa- mingai ir Kauno pilies įkūri-, 

sos miestuose, jie kelia ypa- mo jubiliejus minėti. Juk ne, 

tingų lietuvių vaišingumą, ku- reikalo Kauno kuopa pa- 

rį jie patyrė savo kelionės ^vadinusi Pilies vardu, 

metu, ir linki, kad abidvi tau-! * . •

tos dar labiau išplėstų dabar į
esančius draugingus ! GUDAI PAS LIETUVIUS
kius.

rvatore Romano” vakar pri 

pažino, kad sutartys turi pa

Kai-kurie pagonų mokyklų 

mokytojai buvo pradėję japo-Britanijos delegatai tą su

vokimo, kad tarp Vatikano ir manymą sveikino. Bet suma- nūs sukelti prieš Marijos Bro- 

Italijos yra išspręsti svarbiau nymui griežtai pasipriešino liūs. Bet Nagasaki gyvento- 

c*°ji klausimai. EErancij'os ir. Japonijos dele-i iai atsisakė kovoti kataliku
Šventasis Tėvas vakar au- Katai

diencijon priėmė Italijos am-! 

basadorių Vatikanui, grafą de

i

šieji klausimai. irrancijos ir. Japonijos dele- jai atsisakė kovoti katalikų
mokyklą. Taip viskas ir pra

ėjo.

Vecchi de Vai Cismon. 

“e- ___________________________

JIS UŽ PASAULIO 
REVOLIUCIJĄ

MASKVA, vas. 12. — Bol- 
ševistinės Rusijos diktatorius 
Stalinas visas laikas daug

APAŠTALINIS DELEGA
TAS PIRMUTINIS REIŠ

KĖ SĄJAUSMOKESINTASI PRIEŠ ESTI
JOS PREZIDENTĄ

' ............................... ’ MENICO CITY (per paš-

Čia svaJ°3a alae pasaulio prole-'tą). — Kada naujas Meksi-VARŠAVA, vas. 11.
vieši Estijos prezidentas Os- tsriato revoliuciją tikslu visur kos prezidentas Rubio pašau- 

karas Strandmann. Kada va- įvesti sovietų valdžias. tas, apaštalinis delegatas ar-

kar jis gryžo iš Universiteto' Jis šiandie daug užimtas kivyskupas Leopoldo Ruiz pi- 

rūmų, kur jam buvo suteikta valstiečių nuo ūkių atsavini- muitinis pašautam prezidentui 

garbės laipsnis, jaunas komu- mu. Bet daug laiko pašvenčia, pasiuntė gilaus sąjausmo pa- 

uistas mėgino prasiveržti prie ir pasaulio revoliucijai. Kitų raišką, smerkdamas tą biau- 

jo automobili aus. Policija aki- šalių komunistus jis ragina rų pasikėsinimą.

mirksny komunistą nutvėrė. 

Pas jį rastas revolveris. /

daug darbuotis.
/

PAGERBTAS KARDINO
LAS GASPARRI

AGENTAI PUOLĖ VIEŠ
BUTI

NEAV YORK. vas.

ROMA, vas. 12. — Buvu- 25 prohibiciniai agentai puolė 

šiam popiežiaus valstybės se- didelį Manger viešbutį. Areš- 

kretoriui kardinolui Gasparri tavo manadžerį ir 12 kitų žmo 

pagerbti vakar Italų valdžia nių. Prohibicijos administra 

suruošė pokyli. Jo Eminenci

jai suteiktas aukštas karališ

kas atžymėjimas — Annunzi- 

ata ordenas.

SUŽEISTAS RUMUNU 
GENEROLAS

BUKAREŠTAS, vas. 12. — 

Politinėje demonstracijoje 

priešais karališkus rūmus su

žeistas liaudies partijos vadas 

gen. Averson.

NUTRAUKTI SANTIKIUS 
SU MASKVA

PARYŽIUS, vas. 12. — 

Francijos parlamente iškeltas 

reikalavimas nutraukti diplo- 

matinius santikius su Mask

va,
Klausimas tečiaus atidėtas. 

Bes palaukta, kol iš Londono 
konferencijos gryšiųs ministe
ris pirmininkas Tardiou.

Čia atvaizduojama originale (pradinė) Amerikos Rau
donojo Kryžiaus organizacijom vėliava. Ją pasiuvo Clara 
Barton, šios organizacijos 1882 m. įkūrėja. Am. Revoliu
cijos Dukterų viršininkės vėliavą įduoda J. B. Payne, 
Raud. Kryžiaus- pirmininkui, Washingtone. i

BIRŽUOSE DĖSTYS 
TIKYBĄ

_____________ ‘L. A.” pranešaj kad po

... ,. . dvieju metu konflikto tarp

Majoras pasiduoda > , '-.v. , .
Panevėžio vyskupo ir vyriau- 

Pirmiau Chicago miesto ma sybės Biržų gimnazijoj vėl 

jotas buvo atsisakęs ką nors bus pradėta dėstyti tikyba.

Gudų katalikai Vilniuje ne

turi iki šiol savo bažnyčios ir 

jiems labai sunku gauti kokioj 

nors bažnyčioj atlaikyti pa

maldas. Po ilgų ir nevaisingų 

prašinėjimų pas dvasinę vy- 

riausybę, gudai gavo porą va

landų pamaldoms lietuvių pa

rapijos šv. Mikalojaus bažny

čioje, kur ir laiko pamaldas 

kas šventadienis. E-
___________________________________

Trys iššoko A 8-ojo aukšto bendra turėti su piliečių ko- Dabar į Biržus kapelionu pa- 

Aštuonii^aukštų liūte, 1018. mitetų, kurs žadėjo rasti mie- skirtas bny. UĮenos “Saulės”

So. AVabash avė., kur yra jia- Mur-nukalingos paskolos. Ma- ginm. (fireldorius ImnrRauJa,

joras sakė, kad būsią apsiei- o j)Uv. Biržų gimn. kapelionas KUOM KONGRESAS DAU-galvių dirbtuvė, kilo gaisras.

Keletui darbininkų atkirstas' ta be to komiteto malonės. paskirtas į Uteną. Status quo 

pabėgimas. ■ > Dabargi, kada iš niekur pa- aute Biržuose atstatytas, bet

Gaisrininkų kopėčios siekė , skolos negaunama, gi laikas |<as atitaisys katalikams pa-Į AVASHINGTON, vas. 11.— \ 

tik ketvirtąjį aukštą. Tad a-1 bėga, majoras išsprendė pa- <larytą skriaudą? “R.” Kongresas daugiausia užimtas-

GIAUSIA UŽIMTAS?

BOLŠEVIKŲ AMBASADOJ,' 
MEKSIKOJ, ATLIKTA

KRATA

MEXIC0 CITY, vas. 11. — j 

Kada Rusijos sovietų valdžios ' 

ambasadorius Makar apleido 

šį miestą išvykdamas į Rusi

ją, Meksikos slaptieji agentai

torius darbuosis viešbutį už- ambasados būte atliko kratą.

darvti.

KLANAS RAGINAMAS 
BALSUOTI UŽ HEFLINĄ

BIRMINGIIAM, Ala., vaa. 

12. — Kadangi demokratų pa

rtija šioje valstybėje užgynė 

senatoriui Heflinui iš šios pa

rtijos kandidatūrą balandy, 

Klano vadai ragina savo na

rius “primary” dienoje bal

suoti už senatorių Hefliną.

PAVOGTAS ORLAIVIS
COLUMBUS, O., vas. 12. — 

Iš municipalinės stoties vie

nos pašiūrės nakčia pavogtas 

Travelair biplanas (orlaivis) 

prigulįs Ewertui iš Newark, 

O.
Policija per radio paskelbė 

apie tų nepaprastų vagystę. 
Orlaivio numeris NC—2833.

Paimta įvairių dokumentų ir 

areštuotas vienas tarnautojų. 

Neliesta tik sovietų prekybos 

palydovo ofisas.

Savo ražu Vera Cruz mies

te buvusis ambasadorius Ma

kar buvo sulaikytas ir jo “di- 

plomaainės” dėžės iškratytos. 

Paimta nemažai dokumentų.

Meksikos užsienių ministe

ris Estrada parėdė Vera Cruz 

policijai grąžinti visus paim

tus dokumentus. Be to, jis pa

reiškė, kad bolševikų ambasa

da šiandie čia nesinaudoja o- 

ficiale stovyha ir atlikta būte 

krata yra policijos reikalai.

APIPLĖŠTA BANKA

DETROIT, Mich., vas. 12. 
— Apiplėšta bankos Bank of 
Miebigan šaka. Pagrobta bgi 
6,000 dolrdų.

pačioje ištaisyti tinklai, į ku- linkti prie sakomo komiteto 

riuos iš 8-ojo aukšto per lan- pasiųlymų patarnauti miestui.»

gus iššoko viena moteriškė ir į---------------
du vyra. Visi lengvai su- j Gaisre žuvo tiaug šunų 
žeista. i Netoli Chicagos šalę ųiies-,

TARIASI TEISMŲ ĮSTA

TUS PAKEISTI

prohibicijos klausimu. Šis’ 

klausimas kasdien abiejuose; 

'rūmuose keliamas ir kasdien;

*
j tuo klausimu vedamos karš-- 

įti ginčai.

Įduoti

Teisingumo ministeriui p. (

Kiti vargais-negalais išgel- telio Dierfiekl sudegė keletas Žilinskui pirmininkaujant, šiol Huoti reikalavimai atlikti 

bėti kopėčiomis. trobesių, kuriuose buvo laiko- rnis (jienornįs Kaime vyksta nuodugniausius tyrinėjimus,

Gaisras kilęs iš elektros ki- ma apie 1(X) benamių šunų. svar|,į konferencija Lietuvos ko<lel P™hibicija negali būt 

birkšties vienoj mašinų. Tik maža dalis jų išgelbėta. įstatų pakeitimo pro- !vyki,iama. Yra visa eilė ir

' jcktui aptarti. Dalyvauja v; Įkit\ atkreiptu
riauaio tribunolo pirmininkas, P™* prohibicijq.

valstybės gynėjas, o taip!

Tuos šunis išlaikė buvusi 

šokikė Irene Castle McLaugh- 

lin.

Traukiamos tieson dvi 
įstaigos

Springfielde, III., paskelbta,
kad tenaitinis federalis proku-

„ - , , • .. džiuje, 5941 So. State gat., į-
roras Provine traukia tieson . . ____ '

Fleishmann Yeast kompaniją 

ir Com Products Refining ko. E™ žuv°' tlt°s 

mpaniją už prohibicijos įsta

tymo peržengimą.

Pažymima, kad viena kom

panija alkoholio gamintojams 

visas laikas parduoda daug

Peacock Cartage Co. gara 
žiuje, 5941 So. State gat., į 

vyko sprogimas. Vienas žmo-

PROHIBICIJOS VYKINTO
JAS PRIEŠ MAJORĄ

NEW YORK, vas. 12. — 
administ-

pat vis,, keturi,, apygardos į NUBAUSTAS KALĖJIMU 
teismų pirmininkai ir valsty

bės gynėjai. R.’

KARIUOMENĖS TEISMO 
PROKURATŪROJE KO

MUNISTŲ BYLA

Į Kariuomenės teismo proku- 

,ratūroje gauta Šiaulių koniu-

ANN ARB0R, Mich., vas. 

12. —-Nuo 6 mėnesių ligi dvie

jų metų kalėjimu nubaustas 

\Ym. Morgan, kurs kelis me

tus šmugeliuodavo svaigalus 

vietos Universiteto studenta

ms.

mielių, gi kita — daug cuk-;'*(tos P1 <)L»hi< i.j°s mummm- raikomo narių bvla. Be

____  ;ratorius Campbell pripažįsta, ... , . .priklausymo komunistu parti- 
visoj New Yorko ... , .. . . ... ‘ ._

jai ir platinimo jų literatūros,

raus.
|kad čia ir visoj 

1 valstybėj prohibiciją negyvuo- 

ja ir žmonės su prohibiciją 

i nesiskaito.

Campbell už tą padėtį šia

me mieste kaltina miesto ma-

Išsprendė kaltinamojo 
naudai

T. V. Novotny patrauktas 
teisman už nelegali teisių pra
ktikavimą Illinois valstybėje. . . . . v. ,

. . . . . . .. . . jora ir policijos viršininką.
Prisiekusių teisėjų teismas ... 

pripažino, kad Novotny yra 

advokatu ir jis turi teisės pra

ktikuoti.

Šifre Meileleraitė, Giršas Pu- 

ldė ir Moisėjus Cacelis Cha- 

vkinas dar kaltinami teroro 

tikslais nužudę išstojusį iš jų 

partijos Polijanską Adomą

NEAYARK, N. J., vas. 10. 

— New Jersey State Bar As

sociation pravedė rezoliuciją, 

kad 18-nsis priedas būtų at

šauktas. ,

Suko, jei negelbsti jam vyki-j 
nti prohibiciją.

RŪBSIUVIŲ STREIKAS 
BAIGIASNušovė plėšiką

Krautuvę, G255 So. Eber-! 
hart avė., užpuolė keturi neg- Vietos laikraščiai paduoda, 
rai. Savininkai vienų plėšikų kad gal tomis dienomis baig- 
nušovė, gi kitų sužeidė. Kitu sis čia rubsiuvių streikas. Ve
du p«Uftx iii* tlftOTne taikos derybos.

NE\V YORK, vas. 12.

CHICAGO IR APYLIN

KES. — Apsiniaukę; prama- 

“B ” Į temas lietus; šilčiau.

■i i 111, ■■■

“TRIJŲ ŽVAIGŽDŽIŲ 
ORDENAS GEN. NA

GEVIČIUI

99 PINIGŲ KURSAS

Sausio 20 d., pirmadienį la

ivių jjasiiuitinybėj generolui 

Nagevičiui buvo įteiktas I lai
psnio “Trijų Žvaigždžių” or
denas. “R.”

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

Vokietijos 100 markių 23.9J

13.98
5.23
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MAaataul — Tlo Europoj* — Metama *T.M, Pnael 
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Bendradarbiam* ir koreepondentama raitų a*
Man, jei aearatoma tat padaryti Ir aeprUandlama 
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Otatafetarta* priima — nno 11:11 IM 1I:M 
m, dien.

■kalbinių kalno* prlatunfitamo* parelkalaru*.

kalbiniai sekančiai dienai priimami iki ti
vaL po piet

vai.
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DIENOS KLAUSIMAI
KATALIKŲ MOKYKLŲ NAUDINGUMAS.

Įvairiose pasaulio dalyse komunistai at
naujina savo pragaištingtj. veikimų. Tuomi 
nemažai susidomėjusi ir Amerikos Jungtinių 
Valstybių valdžia. Nes ir čia, šioj šaly, raudo
nieji gaivalai pradeda veikti vis atviriau ir 
drąsiau. Yra galybės bedarbių. Tai puikiausia 
dirva jų propagandai.

Pažymėtinas ypatingai jų Europoje ir A- 

zijoje smarkavimas. Ten. ir kitur darbo žmo-

DVYLIKA METU NE
PRIKLAUSOMO GY

VENIMO,

kad mums stinga tautinio su
sipratimo.

Gal kas pasakys, jog mes 

i esame neturtingi ir tinkamų 

! Kolegijai rūmų neįstengsime 

•pastatyti. Kad mes nesame tur

lietuvių tingi, tai tiesu, bet mūs yra

Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas tai “paliuosuotų” kalinių 

daugiau jau niekus nemato.

Vasario 16 dienų
tauta minės naujai atstatytos daug ir visi tik įx) vienų do-Į 

valstybės dvyliktas metines lerį duodami (po du centu; 

nepriklausomybės sukaktuves, savaitėje) vienais metais su- 

Ales girdime labai daug nu- dėsime 500 — 700 tukstunčių 

nių padėtis gana bloga. Antai Vokietijoj galy- įskundimų, kad mūsų senoje dolerių, o pakaks mūąų reika- 

bės darbininkų be darbo. Ten šiandie komu- tėvynėje neviskas taip, kaip lavimams, t. t. tinkamų Ko- 

nistai tų darbininkų pagelba dažnai ruošia derėtų būti, kad tenai daugjlegijai įūmų pastatymui, 

demonstracijas ir kruvinas riaušes. Daug ne. netvarkos, pavydo, net ir ne- Švęsdami vienuoliktus me- 

susipratusių darbininkų patraukia savo pu- švarios nzurpacijcs. 'tus Lietuvos nepriklausomo

sėn. Žada jiems geruosius laikus, bet jie nesu- Mes, Amerikos lietuviai, 

pranta, kad tas jų pažadas reiškia baisiausių džiaugiamės Lietuvos iškovo- 

vergiją. ta nepriklausomybe, bet besi-

Pačioj Rusijoj, kur komunistai yra vai- džiaugdami neturime pamiršti 

dovai, nesiliauja žmonių skerdynės. Pavergti aavęs, t. y. Amerikos lietuvių 

gyventojai veržias laisvėn. Už tai jie žudo- likimo. Kaip matome, Lietu

mi. Tenai komunistai — pagarsėję kraugeriai. von sugrįžti mes negalime, nes

gyvenimo, bent kartų rimtaijn ti>, 

susirūpinkime savo čia augau- į ltajį :os sosto 

čios kartos likimu. Aukokime1

Tėvų Marijonų įsteigtos Ber-
ta

naičių Kolegijos rūmams pas

tatydinti. Auklėkime savo jau

Kartusis prof. Kampininke:

Žemiausia prašome “patlu- 

mums šitų dalykų: 

Įpėdiniui ve-

danties su Belgijos karalaite, 

paskelbta amnestija: paliuo

suota daug kalinių. Ar neži-

. , v, , . šioje. JNeaiimKime is jų
Nesiseka jiems jų pačių išgriautų valstybę at- ten ir vietos mums neužtektų, ..

statyti. Visa Rusija ekonomiškai 

Viskų visur jie socialistina, bet ir tas negelbs- turime rinitai susirūpinti sa- 

ti. Tad juos apima desperacija ir jiems norė- Vo ®ia augančio jaunimo liki- 

tusi visas kitas valstybes pakeisti skerdynių av

inuku ir griuvėsiais. Tam tikslui Maskvos ko- j j a. Valstybėse skaitome

sugriuv

Prof. Kampininko Radio
Chicago. — “Vacykit”! Mū 

sų “tavorščiai” vėl ims “ku

liais virtis”. Fašistų tribuno

las, Kaune, patvirtino mirties 

bausmę dviem bolševikam: 

Kontantui ir Kučinskui.

nai, kada ir su kuo tuoksis nwi«or;n„ 
ubų tikrai lietuviškoje dva- !sovie(„ swt„ jpėdinis ir „ '

Neatimkime iš jų kas I

rus. taigi, būdami palikti likimui, jj!emS komunistų kai
bus nors biškutį praliuosuoti

luuejimaii
Tavorščius.

Atsakymas. Vedybų sovie-

lietuvių tautos kilmė. Duoki

me progos išmokti dailios lie

tuvių kalbos ir susipažinti su'

Lietuvos istorija, gi kuomet! Rusijoj dabar nebėra 

taip išauklėsime čia augantį j Pana^^‘n^os- Vestuvės koinisa-

Klaipėda. — Nesenai važi

nėjęs imi Amerikų barzdotas 

Visliomis žada vėl 1932 m. A- 

merikon atvykti, kaipo dva

siškis, savotiškam rūbe. .lo 

pragyvenimui čia, kaip jis sa

ko, “bus reikalingas geras me 

Kas sandariečių 

nori gauti Visuomio klapčiuko 

“cinų”, jau dabar gali kan

didatuoti.

J

misarai išleidžia dideles pinigų sumas. Mask-'nuo 700,000 iki vieno miliono j jaunimų, baimė ištautėjimo sa'ranis ir vergams dabar 

vos apmokami agentai veikia visose tautose J iįetuvių, įskaitant čia gimu-

Kaip žinoma, tas darbas neturi pasisekimo,! sj jaunimą. Turime apie 125 

i nes visos tautos budi ir agitatoriams užker- lietuvių R. K. parapijas, apie 

i ta kelią. ! 150 kunigų, keletą desėtkų

Štai Meksika apsidžiaugė santikiais su'parapijinių mokyklų keliomis 

J bolševikų valdžia. Kaip matosi, visuose Ame- J dešimtimis tūkstančių moki- 

j rikos kraštuose komunistams pasidarys karš- ’ nių, turime mergaičių Akade- 

Į ta. Apsidžiaugs ir Britanija su Prancūzija1 mijų, bet iki šiol neturime ber- 

' Neilgai komunistai jausis kaip namie ir pa-j naičių kolegijos, kur mūsų čia

vaimi pranyks.

Federacijos Sekretoriatas.
180 Ifale Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

NEGEISTINI ATEIVIAI.

. nereikalingos.: Užtenka kon- 

j traktų biure užsiregistruoti ir 

į jau vedęs. Už dienos, savaitės 

■nuėjęs į tų patį biurų vėl pa-

Varšuva. — Netoli nuo čia 

sprogo fabriko “Nitra” rezer

vuaras ir visa jo “trucizna” 

išsiliejo Į upę Čarnų, kuri įbė

ga j Pilicą, o Pilicų Įbėga į 

Vislų, o Visla įbėgu į Varšuvų, 

o Varšuvos gyventojai Vielos 

vandenį geria. Čarnos ir Pili-

Negeistiniausiais šioj šaly 
ateiviais šiandie pripažįstami

sidarai ‘singelis”. Taigi, am-įeos žuvys, esu, jau išdvėsė 

nestijų, “tavorščiau”, kali-į ir pasidarė pavojus Varšuvai 

niai sovietuose tegul nelau-Į“išdvėsti”. Vidaus “minis- 

kia. Bet kalėjimai sovietuose terstvo” tuojau įsakė Vislų

dažnai

i

būna praliuosuojaini.

čioj Rusijoj. Jie pavergia visus kitus, tie ki-Į augąs jaunimas galėtų tinka-; visi tie, kurie įeina neteisėtai, Kai'P tik pasidaro jie per pil-

■ ti pavergs ir juos pačius.

Šioj šaly katalikų mokyklų naudingumas 

yra dvigubas. Pirmoje vietoje šios mokyklos 

jaunimui teikia pilnų mokslų, gi antroje — 

gyventojams sumažina mokesčius, reikalingus 

viešųjų mokyklų išlaikymui.

Tik katalikiškos mokyklos gali jaunimui 

teikti pilnų moksle išlavinimų. Tai dėlto, kad 

jose išguldomas tikrosios krikščionybės mok

slas. Be šio mokslo išėję mokyklas nesiskaito 

baigę pilnai mokslus. Kitais žodžiais, be tik

rosios krikščionybės mokslas negali būt pil

nas. .1

Kad katalikų išlaikomos mokyklos gyven 

tojams sumažina mokesčius, tas taip pat aiš

kiai žinoma. Pavyzdžiui galima imti kadir 

Chieagos arkivyskupijų.
šioj arkivyskupijoj yra katalikų mokyk

lų: 394 pradžios, 66 aukštesniosios, 4 kolegi-; 
jos ir 2 universitetai.’

Šiose mokyklose šįmet mokosi 214,219 ber

naičių ir mergaičių. Am. J. Valstybių statisti- • 

kų biuras 1927 metais apskaičiavo, kad Illi

nois valstybės viešose mokyklose kiekvieno 

vaiko mokinimas į metus atsieina 70 dolerių. 

Tan skaičiau neįeina mokyklų būtai ir jų iš

laikymas.

Tno pagrindu remiantis, arkivyskupijos 

išlaikomos mokyklos gyventojams Į vienerius 

metus sutaupo apie 20 milijonų dolerių.

Tas reiškia, kad jei nebūtų katalikų mo
kyklų, tada gyventojai viešosioms mokykloms 
taksomis turėtų kas metai mokėti, apie 20 
milionų daugiau. Be to, milionai dolerių bu
tų reikalinga naujoms mokykloms ir jų išlai
kymui.

Vytauto Didžiojo 500 metų mirties 

t tuvėms minėti įsi judina visos didesnės lietu

vių kolonijos. Net ir Pennsylvanijos lietuviai

mai pereiti aukštesnėsės mo

kyklos kursų ir gerai lietuviš- 

sukak- kai išmokti.

Tiesa, turime, jau Tėvų Ata

ri jonų j kurių Bemaįčiip Kol e

)>ę»teilieka. •WyoniinS klonio lietuviai taipgi gijlJ su 5U niokinių> bet ki)

jau sudarė jubiliejaus valdybų ii* sekcijas. 

Reiškia, Vytauto jubiliejus išjudina visų Lie

tuvos išeivijų Amerikoje.

ateivybė, iš .Kanados, Meksi

kos, Kubos ir iš kitur ateiviai

gyventojų! Tai vos lašas ju- imta šmūgėliuoti kai svaigalai 

prohibicijos laiku. Nors pasie

niai sausžemiui ir juros pakraš 

čiai stipriai saugojami, h ei

tai reiškia vienam miiionui

roję, kad tuo tarpu reiktų tu

rėti Chicagoje, Pittsburghe,

Mums rodos, kad lietuvių visuomenė vis' Scrantone, Bostone ir New 

dar per mažai domisi savo jaunuomenės or-! Yorke įr įaį su j ateivių šniugeliavimas

ganizaviino reikalais. Žiūrėkime, kad kuodau-'po 500 mokinių. Ana, 50,000 Pal)ras^a vaSa* 

giausia prirašyti jaunimo prie L. Vyčių, prie' Lietuvos žydų turi 14 aukš-

atskirti nuo Čarnos ir Pili- 

čios. Kur “ministerstvo” dės 

užnuodytų tų upių vandenį, 

mano radio nepasako.

ty. nelegaliai, kurie paskirto-'111’ žiūrėk, kurių naktį čekis- 

se ateivybei vietose neužsire •tai juos ir praliuosuoja, tik-

gistruoja ir nemoka nuskirtos; 1 .... ..................................... :—

pagalvės. kiam laikui sulaikytas, bet ne

Kada į šių šąlį suvaržyta'atmestas. Kongresui gali už

eiti koks nepaprastas ūpas ir 

jis gali pravesti tų sumanymų.

Kongreso žemesniųjų rūmų, 

ateivybės komitetui viena Ka

lifornijos organizacija patiekė 

šiuos faktus apie ateivybę:

Kas metai į šių šalį neteisė

tai patenka virš 170,000 atei- 

įvių.'

Per praeitus devynerius me-

PRANEŠIMAS.
GAVOME ŠVIEŽIŲ 

SALDAINIŲ.

eina

Kongresui pranešta, kad

Moterų Sąjungos, L. R. K. S. A. ir kitų gerų 1 tesnių jų mokyklų su 3300 mo-!kas metai i M neteisėtai į

organizacijų. 'kiniu arba po 285 mokinius

1 t
1 mokyklai, gi palyginus musų 

Tenka jmtirti, kad beveik visose liet. kat. ir Lietuvos žydų ekonominį 

parapijose įvyks vasario IG d., Lietuvos Ne- pasiturėjinią, tai jei negeriau,

patenka apie 170,000 ateiviu.
Xt . • , • • • j -7 tus neteisėtai mė.10 apie 2,000,-
Neteisėti ateiviai gaudomi ir 1 j 1 ’ »

į 000 ateivių.

priklausomybės sukaktuvių paminėjimas. tai jau ir neblogiau pasituri

me negu Lietuvos žydai, bet

nemažas skaičius jų deportuo

jama. Jų visų išgaudyti nėr*: 

galimybės.

Į tai atsižvelgus, anai a irc- 

ir

Kas metai iš šalies tik apit
30,000 ateivių deportuojama.

Tik ką iš Lietuvos gavome 
‘■Rūtos” saldainių įvairių rū
šių. Gavome avietinių, braški 
nių, žemuoginių,, ananasinių, 
vaisinių, dūdelių ir aukso va
rpelių. Visos labai gražios pa
žiūrėti ir gardžios valgyti. Ti
nka dovanoms. Todėl norėda
mi tinkamą dovaną suteikti 
krikštynose, vestuvėse, baliuo
se, ir prie visokių kitokių at-

Lietuviai, atsiminkite, kad balandžio mes iki šiol neįstengėmė įsi-į tais Darbo departamente 

Taigi, protingi šios šalies gy ventojai ka- ' mėnesy negalėsite balsuoti, jei kovo 11 d. ne- kurti bent vienos tikrai tin ! iškilo sumanymas kas 

talikų mokyklas ne tik gerbia, bet dar ir par-

geidauja, kad jų butų kuodaugiausiai.

metai
užsiregistruosite. Balsuoti yra kiekvieno pi- kainos aukštesnėsės mokyklos visoj šaly svetimšalius regis- 

liečio pareiga. mūsų bernaičiams, vien dėlto, truoti. Tas sumanymas ko-

Tad didžiuma tų negeistinų į sitikimų ir progų pirkifcės lic- 
žinonių kai savo šaly gyvena. J tuvišlcų s&ld&nių.

Kongreso komitetas ragina

mas imtis kokių-nors prieš tai 

priemonių.

Kreipkitės į “Draugo” ofi
są, 2334 80. Oakley ava., Chi 
cago, DI.

_ Adomas Mickevičius. .
— Koks skirtumas tarp {Kieto ir fi

losofo meilės? — paklausė jauna iKiniutė, 

neramiai žiurėilama į savo kambarinės 

akis.
— Geriau tiesiog pasakytumei — 

pratarė gudri, sena moteriškė, — kurį {Mi
ndė norėtumei: ar {Kietų Jonų, ar filoso
fą VoMvlių ?

— Ach atsiduso panelė, jis abu dori 

bernužėliai ir abu mane pamylę, bet filo

sofas,. rodos, stipriau mane myli. Ar ne

pastebėjai, kaip jis rausta mane pamatęs? 

Paskutinį sykį, kaip įėjau j saloną, kal

bėjo, apie negirdėtai svarbius ir gilius 

dalykus, apie amžinybę ir viso ko pabai

gą, apie apskritimus ir kampus, ir dar 

Dievas žino apie ką, ko ir apsakyt nesu

gebu. Įsivaizduok sa ufilosofą aukščiau

siame laipsny savo išrodinėjhirų, ir... ma

ne pamačiusį — užmirštantį visus savo 

argumentus? Fjjosofijos debesimis ir lai
kais aptraukta jo kakta susyk prašvito,

ir veidai apsidengė rožių spalva. Pasi

sakė, esąs panašus į maldaknygę, kuri ! ty!

nors ir iš savęs yra didingų, tačiau, no- į — Tai tiesa? — sumurmėjo kambari- 

rėdama rasti sau vietos moters buduare, , neapkenčiu tos generolienės, ku-

privalo būti aptaisyta raudonu safianu. J rį visur pasakoja esanti jaunesnė už 111a-

pagelto iš pavydo. Alano vardas dienraš- Vargšas mano kapralas!... manau, ir jį bu- 

į vus poetų, nes daržnai dainavo šių daine- 

1 lę: Gdie gusary prežnich let? — ir am-

mums su mumija.

— Puikiausia! — sušuko* senukė — 

imk šių raudonu aptaisu knygų, tekėk 

už filosofo Vosyliaus ir nustoši varginusi 

žmones savo nesibaigiančiais dvejoji

mais!
— Bet mano brangioji! — sušuko gra

žioji poniutė — kas bus su mano varg

šu 'poetu? Acli, kad žinotum, kokias pui

kias odes, sėkmes rašo, o tai viskas mano 

garbei, ir kas svarbiausia, visas šias eiles 

spausdina dienraščiuose. Su kokiu nekan

trumu jis laukia to laikraščio? Su kokia 

laime ir džiaugsmu parodo man pirmąjį 

lakštą, naujai atspausdintą ir dar drėg

ną! Kaip nekantriai, neturėdams peilio, 

plėšo puslapius pirštu! Kokie puikūs jo 

?ilėraščiai! Įsivaizduok: žvaigždės, pal

mės^ vaizdai, idealui!.. Bet tai visa to ne

suprasi ?.. £inok, kad ten mačiau didelė

mis raidėniis atspausdintą savo vardą? 

Teisėjo duktė ir našlė generolienė net

ne. Ach! Kad tavo poetas galėtų padu 

ryti, jog toji generolienė sprogtų iš pa

vydo! Tekėk už {Kieto!

— Pasakoja, atsiduso panelė, kad {Ki

etai nepastovūs. Pati žinau, kad Jonas 

jau ne vienai rašė akrostichus ir sėkmes. 

Del filosofo širdies esu rami. Jis niekur 

nesilanko, išskyrus bibliotekas^ tik upie 

knygas kalba su entuziazmu. Ir jei po 

vestuvių galėtų labiau į kų nors įsimylėt, 

tai tik į apskritimą; nes pati girdėjau, 

kurp sakė, kad pasaulyje už apskritimų 

nieko nėra gražesnio nei tobulesnio. Sun

ku pavydėti geometrinei figūrai reiškia

mų: tai nebąisi viliotoju.

— Turi pagrindų, mano mielu, turi 

rimtą {lagrindų bijotis ne pusto' aus vyro. 

Mane velionis, (tešviočįu ,įąm Amžina 

Šviesu!) skundėsi, kai jam šonus išvano

davau pagaliu, nors nekartą jis to užsitar- 

navp, laužydamas moterystės ištikimybę.

žinai nieko neveikė. Aš balsuoju už filo

sofą.

— Tačiau — tarė ponia — poetas ant 

'visų Tenaro dievybių (Tenaras — Lako- 

nijos pusiasalis, šiandien Matapanas, su

f-'
uola, kurioj buvęs išėjimas į pragarų) 

prisiekė niun ištikimybę. Verkiau, ir jis 

su ašarom akyse darė priesaikų; prisi

pažinsiu, kad tai stipriai mane sujaudino. 

Filosofo niekad nemačiau verkiančio. Ge

riau jautrų vyrą. Kai man užeis noras 

verkti, teverkia ir mano vyras; o jeigu 

man patiktų kada nors apalpti, mano 

poetas mirtų iš sielvarto; tuo tarpu filoso

fus lieptų ieškoti daktaro.

— Tikrai, tikrai! visa puiku!—šau

kė senukė kambarinė, plodama rankomis: 

— nepasitikįs vyras, tai tikra šmėkla.

(Bus daugiau)

Edgaro Po Apsakymas.
(Pabaiga)

Kol aš stengiausi taisyti savo paklai

das, daktaras Pononneras ėmė girti mū

sų laikų rūbus. Vietoj atsakymo Alamis- 

takeo tik pačiupinėjo švarko skverną, kurį 

mes jam davėm apsivilkti ir gardžiai nu- 

sispiovė: egiptiečių medžiagos buvo nepa

lyginamai geresnės.

Po to man pasidarė liaisiai graudu 

dėl mūsų kultūros laimėjimų menkumo. 

Griebęs skrybėlę išbėgau namo.

Kai grįžau į namus, buvo jau penkta 
valanda ryto. Septintą valandų atsikėliau 
ir pradėjau rašyti šį apsakymą...

Teisybę posakins, mano žmonų baisiai 

įkyrus žmogus rr gyvenimas man įgriso; 

bendrai, mūsų amžiaus yra niekam ver

tas. Be to, man labai įdomu, kas bua pas 

mus prezidentu 2045 metais? Todėl, bai

gęs rašyti šitų, išgėriau kavos puodelį ir 

nuvykau pas daktarą Pononnerą, kad ma

ne užbalzarnuotą dviems šimtams metų.

Vertė P. K.
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Viktoras Baranauskas Amerikos Cento 
Autorius.

sios, taip kad policija su ka
riuomenė turėjo iškaito dar
buotis, kad palaikius tvarkų 

(Bus daugiau)

uolų ir Terminale stotį, į ku- kyklos, universitetai. Visi 

rių turėjo atvažiuoti sosto į- mokiniai paliuosuoti, nes 2 vai. 

pėdinis Umbertas su savo su- turėjo prasidėti paradas, 

žieduotine ir visa karališka ; p0 pietų apie 1 Vai. gatvės.

1909 metais, Amerikos Jiuigt Valstijos išleido naujo tv- 

po monetas — centus su Linkolno portretu. Visi gėrėjosi tos 

monetos gražumu, visi stebėjosi iš Baranausko sugebėjimo 

taip puikiai patiaryti portretų, “bas reljefe’’. Bet unt kitos 

pinigo pusės buvo dailininko mažyčiai inieijalai V. I). B. Kai
Medališkosios dailės žinovai sako,
kad gražiausias Amerikos pinigas . ............... ... . .. , , . „ , . ,, i m.+zi i • , • • • * i > i ni a't'inhzit't: ..r-^ry aii/’A'

. . kam tie inicialai atrodė prasižengimu prieš Amerikos t radi- dą i>to. jau buvo miniomis uzphulu-i PLA 1 li\KI 11 UKAUUĄ
yra tai dabartinis centas su Lin- . v. . / . , / ... ,.4. .... « v«i mm ftnirinnln i 1rijas, mat iki šiol joks dailininkas neturėjo teises dėti savo Apie ” nuo i^uinnoio i j 

° ' \ U’ . , I vardų ant Amerikos monetų, todel spaudoje iškjlo audra. Ką- ki Terminale stočiai visos gat-

Nuinizinatiniii žvilgsniu šis vaitei plabėguSj jiuigt. Valst. Iždinės Sekretorius Mae Veagli vės jau buvo užsikimšusios i

tas yra labai svarbus, nes tai pirmutimoji moneta, ant ku- -sakė „įintai tas raides prašalinti. Vienok 22,350,000 tokių cen- netik žmonėmis, bet ir kariuo- 

rios randasi Amerikos prezidento portretas. tų su raidėmis V. D. B. pateko j visuomenės rankas. Dabar'mene, policija, kad toliau jau

Linkolno garbintojai džiaugiasi, nes prakilniausias A-|inonetų koiekcijonieriaį tuos Linkolno centus gaudo ir moka 'nebuvo galima eiti ar važiuo-s 

merikos Prezidentas, Abraomas Unkolnas, buvo tinkamai’ 25e už kiekvieną gražiai išsilaikiusį ekzemplion. (Je- ti, nes policija visas gatves už

šeimyna iš Belgijos 10 valan- kur paradas turėjo praeiti,]

Ką Dr. Caldwell Sužinojo
Per 47 Metų Praktiką

I)r Caldwe£l tėmi jo sukietėjimo
Valstybės -pagerbtas. Jungt. Valst. Iždas kas mėnuo kaldina i . įfiiiiurėjŲS su padįnaneiu stiklu, dabar galima matvti Ba-'lial'e ir nieko nieknr nepra- 17 <7 metu" ,r puikino

. v » .v.... . .• • 1 • 1 • iv* • ________ i? m • 1 ~ y • o j * kad kain žinntrus nenirunntu saveapie 22,(»*WK*> tų rentinių monetų ir paleidžia į pasaulį. Tai; ranausko ink.ijllllK tik Linkoino rankorės „pačioje, 
neapsakomai milžiniškų skaitlinė! Bent tuo atžvilgiu nėra

leido.

Pasirodžius

kati kaip žmogus nesirupntų savo 
t-veikalų, maistu ir pusimankAtinitnu

kito pasauly žmogaus, kurio portretas būt taip plačiai paskli 
dęs, kaip kad Linkolno.4

O mes lietuviai galime 
autorumi yra lietuvis Viktor 
visuomenei geriau žinomas 
pavardę jis pakeitė į Brenner dėl dviejų priežasčių: pirmu, Į 
todel kad sutrumpintų 
ištarti, o antra, kad nor 
kiojimų. x

Nepersenai American N'iiinisniatic Assoeiation iškilmin
gai minėjo Amerikos Cento dvidešimties metų sukaktuves, 
kartu minėjo ir penkerių metų Baranausko mirties sukak
tuves. Amerikos spauda taipgi nemažai rašė apie šias su
kaktuves. .Jei’ svetimtaučiai pagerbia musų tėvynainį, tad 
mums lietuviams tikrai yra verta susipažinti su to pagar
sėjusio skulptoriaus gyvenimu.

Viktoras 1). Baranauskas gimė Lietu
voje, Šiaulių mieste, birželio 12 d., 1871 
m. .Jo tėvas buvo gabus antspaudų dirbė
jas ir graviruotojas. Viktoras paveldėjo 
iš savo tėvo ne tik gabumus, bet ir vi
sas to amalo paslaptis. Sulaukęs 16 metų 
amžiaus, jis įsisteigė sau dirbtuvėlę Šiau
liuose ir jau savarankiai sau duonų pelnė.
Vėliau jis apsigyveno Kaune, kur greit pa 
garsėjo kaipo geriausias graviruotojas.
Konkurentai jam pavydėjo, intrigavo, jo 
neapkentė ir neilgtrukus jam skaudžiai įgylė. Vienų sykį jis 
buvo Rusų policijai įskųstas, buk sugebąs padirbti pinigus už
tai ir praturtėjęs. Žinoma, tikrų įrodymų nebuvo, vienok 
slapta policija sekįojo kiekvienų .jo žingsnį. Vienų kartų atėjo 
jo dirbtuvėn pora slaptųjų policininkų ir paprašė jo, kad pa
darytų -tūlo augšto valdininko antspaudos duplikatų. Jaunas 
dailininkas nei nenumanė, kad jam pinklės yra rengiamos, 
ir jis apsiėmė tokių antspaudų'padalyti. Ir jo padarytoji ant- 
fepauiia taip panešėjo originalui, kad sunku buvo atskirti. Tai 
buvo policijai ganėtinu “įrodymu”, kad Baranauskas esųs 
“falšuotojas”. Užtai jį areštavo ir neilgtrukus sužinojo, jog 
jam gręsia pavojus atsidurti Siberijon arba Kamčatkon. Bet 
Baranauskui pavyko iš kacapų nagų pabėgti, ir 1890 metais 
jis atkeliavo į Ameriką.

Xew Yorke jis gavo darbų metalinių ženklų ir medaljonų 
dirbtuvėje. Dienomis jis sunkiai dirbo, o vakarais uoliai mo
kinosi. Baranauskas čia padarė daugybę įstabiai gražių “bas 
reliefų” ir kitokių dailės veikalų. Bet kada jis padarė Betilo- J 

veno 'portreto modelį dėl Xew York Musical Society meda
lio, tai dailės kritikai spaudoje taip Baranausko talentų išgy
rė, kad Nėw York City Kolegijos prof. Oettinger iržrekomen- 
davo jį American Nuinismatic Society įstaigai. Gavęs gausios 
paramos iš keletu filantropų, 1898 metais Baranauskas nuvy
ko į Paryžių ir ten trejetų metų studijavo Academie Julian. 
Susi < Įranga vęs su garsiais skulptoriais Rodin ir Rotv, jis išsi
tobulino modeliavimo technikoje.

Pirmas Baranausko pasirodymas su dailės veikalais tai 
buvo Paryžiuje 1900 111., laike Pasaulinės Parodos. Toje pa
rodoje ir Paryžiaus Salone jis laimėjo aukščiausias dovanas. 
Amerikos Didžiosiose Parodose, Buffalo 1901 m., ir St. Louis 
1904 m., Baranauskas taipgi triumfavo ir laimėjo pirmąsias 
dovanas. Tada jis pagarsėjo ir praturtėjo. Europos valdovai 
ir Amerikos žymus žmonės jam pozavo ir jį patronizavo. 1908 
metais, prezidentas Rooseveltas malonėjo atsilankyti pas Ba
ranauskų ir pozuoti dėl Panamos kanalo medalio. Preziden
tas Rooseveltas pamatęs Baranausko studijoje plakietų su 
Linkolno biustu, taip tų veikalų pamėgo, kad paprašė Bara
nauskų padaryti panašų modelį nanjain Amerikos centui.

Rašytojui teko susipažinti ir ilgokai kalbėtis su šiuo „^'Tand^ “J’iC-S

siu skulptorių 1921 metais, American Numismatie Soeietv ,
4 ’ • • kom sei mvnom su visais

lutla gydytis. Dr. (’aldwell visada 
JU linko prie to, kad kuou.rčiaunin būti

ne rusas, nes gimiau Lietuvoje. Amerikonų spauda sprendžia

pavardę yra lenįviau Amerikonams ]11,an“ b™os pUMyhėa. Mano įgimtoji pa-. "Q„‘,.inolas irgi

■ėjo išvengti įkirtų Rusijos šnipų se- vante Baranauskas; juk tai lietuviška pavardė, ar nettwta

Tiesa ailnnnl.'ii I l.-alnn lintnxrl2L-.i i Imt meiulrai Tini tiulr na.

„. . . do papročio. Syrup Pepsin yra gar-
nuvaziavo į Qiunnolų. !,|US lr jaunieji jj m< grla. Jis nesp-

bnvn nrto-nl ka vidurių. Tūkstančiai motinų mu uutu ins raSo apie tal
net iv

Tiesa, silpnokai kalbu lietuviškai, bet rusiškai nei tiek ne-', - • 1 u i Li Sustok•

t p ■ ’ - kariuomenei sunku buvo ke- vaistų. Jis netikėjo, kad jų verta
moku.” 11: t- .♦ v • l,nti 1 savo vidurius. Praktikavęs

• lias praskirti. Karalių seilliy- per 47 metus jis nerado priežasties.
Sau Domingo Respublikos pinigus modeliavo taipgi Bara-' , • n • 1 kunos delei reiktu jų imti. kuomet

1 t> 4. 1 lt) i i «i. ni i nonis įvažiavus i ląjuirinoio c<yrUp pepSin į§vaio vtduriub guvi-nau-skas. Be to, daugybę Baranausko dailės veikah) randasi' .j. nijnia ab; . kara]lu Tiuu. menu,,, ir nmri.e b, ,k„»r,e

Paryžiaus Mintos Muziejuje; Luksemburgo Valstybės Mu- h. jaunavedžins keYvTun T7 ■ t .
ziejuje; Munrheno Olyptoteke; American Numismatie Society fVkius irod 1 n(J i,^,'X
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Virto? D. Brenner, 
itiiranaiiskas

namnniiHko darbo bronzinis plakletas su Unko^no portretu, kuri 
Prezidentas llooscveltns taip labai paznčgro.

sino. Imk prlderalną. saiką, vakare ir 
atsikelsi nauju žmogum. Vartok pats 
ir Šeimynos nariai atsiradus užkie
tėjimui, geltai, surugus ir suirus vi
duriams, blogiam kvapui, blogam 
apetitui, galvos skaudėjimui, karš
čiavimui ir slogoms.

pasirody- 

minia
Muziejuje New Yorke; Art Institute, Chicagoje; Museuin of balkono Paskui sewdina- N°praipisk nei vienos dienos

Fine Arts, Bostone, ir t. t. Beveik visi žymesni Amerikos bei 

Europos Muziejai turi Baranausko dailės veikalų.

pradėjo skirstytis.
be nusllauklnėjimo. Nesėsk iSmėgi- 
nimui, bet eik j aptiekų ir gauk

Po pietų apie 2 vai. ant Ve- vten* iS ma|°nių butelių syrup Pep-

Viktoro Baranausko dailėje ryškiai pasireiškia nuošir- neeijos plečiaus jau buvo išri-' 
tius dėkingumas jo antrai tėvynei Amerikai, kuri jį priglaudė, kiuota kelios divizijos karino-• 
davė jam duonos kąsnį, laisvę savo talentų ugdyti, įvairias menės, karališka gvardija, pė- i 
progas, — gi jam mirus balandžio 5 d., 1924 m. suteikė jo stininkų, artilerijos, raitelių 
kunui-amžinų poilsio vietų New Yorke. ir daugybė polieijos. Žmonių I

BIBLIOORArUA. .'pilnos gatvės. Mat, visi lai,-]

kė Belgijos karaliaus, su visa
‘‘Brenner, Victor D.’’ — Biograpliical Dictionary of Me-'jo žimyna, kuris atvykęs apie 

dallists, Coin —, Geni and Seal Kngravers, Ancient and Mo- 3 Val. sudėjo vainikus ant 
dera, with References to their AVorks. London, 1904, Vol. T,'nežinomo kareivio paminklo, j 
P- j Belgijos karaliui padėjus j

“Medais and Plaąues Designed by V. D. Brenner”. — vainikus, paskui iš eilės ėjo! 
Catalogue of International Exhibition of Contemporary Me- ir dėjo vainikus įvairių šalių! 
dals, Mareli, 1910. New and revised edition. Ne-tv York, 1911. 'atstovai. Tas tęsėsi net iki pu- 
XXXVI, 412 pages, 512 illustr. fP® penkių.’ Bet iš tolo ne-

~ „ a, . , - . s. a Ibuvo galima matvti ir žinoti,!

•‘Victor Brenner-Designer of Coms and Sculptor of Ame- ... . a x ‘ .
a. , -s . • kokių salių atstovai dėjo vai-

nean Culture . — Cun-ent Opinion. New York, January, 1916 'njkus

i Kada važiavo iš Qnirinolo Į
• ‘Brenner, Victor D.” — Numismatie Cireular. London, karališkos šeimynos pas neži-1 

September-Oetober, 1916, pp. 486-489. nomo kareivio paminklų ir nuo '
“Obituary. Victor D. Brenner”. — The Numisniatist. Fe- Paminklo atgal, visos gatvės 

deralsburg, Md., 1924, Vol. XXXVII, pp. 374-375. Įbuvo apstatytos policija. Be
' to, buvo da daugybė detektv-

“Twentieth Anniversary of Lincoln ent”. (In Memo- kurie akyliai žiurėjo į 
riain of Its Designer V. D. Brenner). The Numisniatist. Fede- kjekvk?no žmogaus judesį, 
ralsburg, Md., 1929. Vol. XIJI, pp. 794-795.

DR. AL. M. RAČKUS.

GAVO PINIGUS LIETUVOJE
Kuriuos siuntė per “Draugą” šie asmenys.-

Chicago, III., 
1929 m.

Ant rytojaus, sausio 6 d. 
abiejų šalių karališkos šeimy
nos buvo išvažiavę i miškus j , * *
medžioklei, taigi tų dienų nie-

P. S. — This historlcal cireular is published by Dr. Al. M. Karkus, ko ypatingo nebuvo. Bet ŽlllO- 

member American Numismatc Assoeiation, in aeeordanee witb the l.a\v i .. i-j-- • • • v v
Itegardlng Illustratons of (’oins (l’ublie. No. 83-s. 4S51 ) and in aeeor- U1U dldZiailSlOS miniOS lilllia'. O 
gress%>bruanr^ *’ ,909’ K1' ApproVPd by * Con' ' apie Quirinolų, taip pat ir mie

ss'ste nemažas judėjimas buvo,

Romos miSiai' * <te4nai
kariuomenės pulkai, tai koksIŠ ROMOS. vo pasipuošęs vėliavomis ir

nors benas.

Paskutinėj savo korespon

dencijoj iš Romos žadėjau pa

rašyti šį-tų apie Italijos sosto 

įpėdinio Uniberto vestuves, 

kurios Įvyko 8 d. sausio. Tai

gi, nors trumpais bruožais, pa

minėsiu, nes visam plačiai ap

rašyti neturiu laiko.

Sekmadienio, sausio 5 d.,

kitokiais pagrąžinimais. N110 

pat ankstyvo ryto mieste jau i Sausio 7 d. jau buvo dides- 

buvo nepaprastas judėjimas, nis judėjimas, nes iš pat ry to 

Saulei patekėjus, apie 8 va- pradėjo važiuoti į Romų iš 

landų pradėjo miesto gatvė- visos šalies ir visų provincijų 

mis eiti kariuomenės pulkai ir miestų paradui. Kiekviena 

su muzika, kurie greitai išiu-1 provincija ir miestas su savo 

dino visus gyventojus, kad dalykais ir visokiais pasipuo- 

bematant gatvės nžpludo žrint- Šimais). Dvyliktų valandų už- 

nėmis, ypatingai apie Quiri- daryta visi bizniai, visos mo

Antanas Šventeckis 

Antanas Gerdžiunas 

St. Bukauskas (3)

Eva Lecaitė •
Kun. L. Draugelis (5) 

K. Vilimas (2)

Juozas Stočkus (2) 

Kaz. Vaišvila 

C. Daujotienė (2)

St Olberkis 
Povilas Šūkis 
Pranas Ariška 

Jonas Lebežinskas 

A. Čižauskis 

A. Bacevičius 

Juozapa ta Tumšienė 

F. Balčiūnas 

Jonas Švimulis 

Mary Trumpis 

AV. F. Zawlewicz 

St. Balčiūnienė 

Povilas Masys (2)

A. Arelienė 

Juozapas Žalimas 

Grasild Gedvilienė 

A. Vaitkevičius 

A. Peldžius (7)

Karolis Oksas 

Elena Stogienė 

Ona Meistinik 

EI. Tomkienė (2)

Wm. Petrošius (2) 

Petras Zaržickas 

K. Montrimienė 

Stanley Yezgevičius 

Mikalina Brazauskienė 

Alex Erčius 

Ad. Vildžiūnas 

AIex Rakauskas 

J. Rutkauskas

Justinas Meškauskas 

F. l^apinskas (2) 

Juozas Kulbis 

Antanas Bambalas 

Ona Butkienė 

Matas Zizas (2)

Mary Lekavičienė 

Cna Balčiūnaitė 

Marijona Kruševičienė 

M. Mieldažis 
Vincas Mitkus 
K. Cibulskis 

Antanas Šimkevičius 

Juozas Širauskas 

Rozalija Vaičiulienė 

Juozapas Malonė 

Juozas Žukas 

J. Pauliukas 

Antanas Senkus 

A. Deksnis (4)

Juozas Cibulskis 

Petras Vasiliauskas 

Teklė A’asiliauskienė 

Ignacas Aukštuolis 

Jonas Skipitis 

Albinas Šiurna (5)

EI. Danikauskienė 

Kaz. Salučkas (2) 

Elzbieta Sereikaitė 

Paulina Keibienė (2) 

Petras Vasiliauskas 

Uršulė Mickevičienė 

Ignacas Noreika 

Vincas Girgždas 

Ona Astrauskienė 

Jadvyga Kiškunienė 

A. Levišauskas 

Barbora Vertelkienė

4

V. Radževičia 

j Magdelena Kaminskienė

“DRAUGO” PIKIGŲ SIUNTIMO SKYR.,
2334 So. Oakley Ave., Chicago, UI.

Atdaras kasdien, išskyras sekmadieniais iki 8 v. v.
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Pasitraukęs J. A. Valstybių ambasadorius Vokietijai J. 

G. Shurman. Apleisdamas Berlynu iš. traukinio pro langų, 

“good bye” sako vienai vokiečių gražuolei.

-L' ■■■  ...  -------------- --- Ti'T-r-j. ■ —... ---------;■==

LIETUVIAI AMERIKOJE 

CICERO, ILL. “

Radio Stotis AJJ.

BOSELAND, ILLi
Kas bus sekmadieny vas. 16, 

Strumilo svetainėje?
X Vasario 16 d. Ciceros lie

tuviai katalikai minės Lietu

vos Nepriklausomybės 12 me

tų sukaktuves.

Bažnyčioje bus atlaikyta 

Šv. Mišios už Lietuvos laisvės rengia visokių prašmatnybių

ligi Lietuvių Republikonų 

Pol. klubo atletiškas vakaras.

P. Norkus ir J. Kodis

kovotojus, o vakare parapijos 

svetainėje gražus programas 

su prakalbomis.

Per sumų bažnyčioje pamok

slų sakys gerb. kun. Jonas J. 

Jakaitis, o vakare svetainėje 

ir-gi pasakys prakalbų.

Taipogi dalyvaus parapijos 

choras, kurį varg. p

Šį sykį jie žada nustebinti 

pasauli sunkioj atletikoj. Bet 

svarbiausia bus tai, kad ir pa

nelė V. Jurcitis stos į tų dru- 

tuolių eilę, ir į parodys publi- 

A. Mon-,Į.aį savo gabuinus atletikoje.

deika yra gerai išlavinęs.

Be to, bus sulošta juokin

gas veikalas “ Giliukiagas vy

ras”. Loš M. S.'2 kuopos jau- 

namečių skyrius. Įžanga bus 

veltui, bet kuris paaukos, su

lig išgalės, visos tos aukos 

eis Bernaičių Kolegijai. Fede

racijos 12 skyrius šiuo kviečia 

visus lietuvius atsilankyti j j 

svetainę 7:30 vai. vakare, L. 

K. Vytauto metais, vasario 16 

d.

X Labdarių 3 kuopos na

rių vajaus vakaras įvyks ko

vo 30 d. par. svetainėje.

X Vasario 15 d,, vakare dr- 

ja Visų Šventųjų moterų ir 

Vyrų rengia naujos mados 

“bunco party”, parapijos nau 

dai. Kviečia visus atsilankyti 

į parap. svetainę, 7:30 vai. va

kare.

X Labdarių Sų-gos 3 kuo

pos susirinkimas įvyks vasa

rio 16 d., 1 vai. po pietų, par. 

mokyklos kambary. Kviečia

mi visi nariai atsilankyti ir 

naujų narių atsivesti.

X Šv. Antano parapijos ko

miteto susirinkimas įvyko tuo 

jau po sumos, 9 d. vasario. 

Nutarta daug svarbių dalykų, 

k. a.
1) rengtis prie statymo se

serims naujo namo,

2) padaryti tani tikrus kon- 

Vertelius visiems parapijo- 

nams aukų dėjimui bažnyčiai,

3 surengti šaunų “bunco 

party”, Užgavėnių vakare,

4) važiuoti visiems komite

tams į Kat. V. V. 7 Konfe

rencijų, kuri įvyks vasario 23 

d., Dievo Apveizdos parapijos 

salėj, 2 vai. po pietų.

X Šv. Aoitano bažnyčioje 

Misijos prasidės kovo 23 die

nų.

Muzika bus net iš WWAE 

radio stoties — Smittys or

kestrą.

Pasigerėjus mūsų pasižymū

pulienė. Ten jau gauta kelias

dešimt naujų narių.

Senoji Bridgeporto kolonija, 

kur gyvuoja ir tarpsta 2 A. 

K. D. sk., irgi jau arti šimto

naujų narių susilaukė. Ir be- jos auklėtinės ir baigusios 

akademijų (ulumnės). Bus 

tikrai gražių “surpraizų”

pigu 2 skyriui, turint Veikė

jas kaip p. Marcelė Tumanau- 

skienė ir p. B. Naugžemienė, 

kurios ix) keliasdešimt naujų 

narių atvedė, kitos skyriau* 

narės irgi nemiega ir pati 

skyriaus valdyba duoda pa-

i vyzdį tvarkingumo ir darbin

gumo.

Rožių žemės (Roseland) 4 

A. lt. D. sk. jau visų šimtinę 

naujų narių baigia rinkti. 

Čia pirmininkauja pasišven-

atsilankyti vasario 23 d. pa

baigus konferencijų užkan

džiauti ir pasidžiaugti įspū

dinga programa. Ten bus ma 

lonu, jauku ir širdžiai sura

minimas ir sielai poilsis. Val

iusi ir gabi veikėja, p-lė Ru- gins gamins Seserys Kaziinie-

steikaitė ir skyrius turi labai 

darbščių narių.

Bet netik čia suminėti sky

riai veikia. Visi juda, kruta, 

kiek apystovos leidžia. Visi 

rengiasi prie didžiojo darbo— 

metinio vajaus kolonijose ko

vos mėnesyje. Šv. Kazimiero 

Akad. Dr-ja tvarkingai visuo

met darbuojasi. Sulig musų' 

konstitucijos, vajai turi ivyk-

ti kovos m., nes tasai mėnuo

, . [pašvęstas musų globojo sv.

kelintas menuo prakaituoja,' . . , . 2 T.
. j, . v A_ ! Kazimiero garbei, tat A. R. JJ.

ir laikosi savo konstitucijos
Minėta vakarų 7 valanda jie . ...

* ir vykdina vajus
ant scenos 

galybe.

pasirodys su visa
parapijose igeios savo šeimynoje: vienų 

,'savaitę teko palaidoti savo 

bei kul- tėvelį ir mylinių dukrelę Bro-

i

kovos m.

Kiekviena mokslo

tūlos įstaiga negali išsilaiky- 13 metų amžiaus,

t i be pasalines paramos. Mu-į &v. Kazimiero Akademijos 

sų kultūros židinys — Seserų Rėmėjų dr-ja reiškia nuošir

džių' užuojautų pp. JunokamsKazimieriečių Vienuolija bei 

jį vedama vienintelė lietuvai

čių aukštesnė mokykla Šv. 

Kazimiero Akademija — ypa

tingai reikalinga paramos taip 

moralės, kaip ir medžiaginės. 

Štai, Kazimierietės įsisteigė

jusiais atletais, mokantieji šok;<iau keliolika metų atgal, o da 

ti tikrai galės pasitenkinti 

tokia muzika. O nemokan

tiems bus gera proga išmokti.

Tat, kas tik gyvas, nepra- 

leiskime to vakaro, nes čia už

miršime visus savo vargus.

Kiaras.

CHICAGOJE

ŠV. KAZIMIERO AKADEMI
JOS RĖMĖJŲ DR-JOS 

NARIŲ VAJUS TE
BESITĘSIA.

jos teberengsta skolų prislėg

tos. Murai stovi, bet ant sko

los. Seseris vargina dideli 

nuošimčiai, o algos mažos ($35 

mėnesiui parapijose mokinant, 

o šv. Kryžiaus ligoninėje jos 

dilba be atlyginimo). Tat 

daugiau negu aišku, kad kiek

vieno lietuvio pareiga yra — 

remti tų kilnių įstaigų ir pa

lengvinti naštų tų musų vai- 

delyčių, jei norime, kad šven

tų tautybės ir tikėjimo ugne

lė būtų skiepijama mūsų jau

nuolių širdyse mokyklose...

Sulig 10-tojo A. R. D. Sei

mo, naujų narių vajus pradė

tas rugsėjo 1 d. tebesitęsia ir 

tęsis iki 11. Seimui. Nėra to

skyriaus, kuriame nesidarbuo- madienyje 

tų rėmėjos. Kaikurių skyrių 

darbuotės vaisiai ypač gra

žus; pažymėtini: 1 sk., Tovvn 

of Lake, kur pirmininkauja 

energinga veikėja, p. J. Če-

Vajų pradžia.
Prieš pradedant vajus, po 

kolonijas kasmet įvyksta šv. 

Kazimiero Akademijos Centro 

vakarienė paskutiniame sek- 

vasario mėnesio.

Šįmet pripuola vasario 23 d.

Šj tradicinė vakarienė, arba 

11-kos metų sukaktuvės nuo 

įsisteiginio šv. Kazimiero A- 

kademijos Rėmėjų dr-jos, į-

TUBBY A Fisny Vrgument.
Č.HESTEB, VOHfcfce 
DO ^OU TRIUK 
^OO'RE <301

K* t,

^07
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DRAUGAS

vyles šv. Kazimiero Vienuoly
no Auditorijoje.

Kaip kas met, taip ir šįmet 

vakarienę seks graži progra

ma, kurių išpildys Akademi-

PADZ
-'—g

KOS ŽODIS.

Nors jau prabėgo virš savai 

tė laiko, kaip viešėjome Boso- 

landė, ir lošėme “Vienas iš 

mūsų turi apsivesti”, bet da 

tebegyvename tais įspūdžiais.

pu- P. Lauraitis su savo draugu 

atvažiavo pas kiekvienų to 

vakaro dalyvį ir par

vežė visus į Roselandų pas

pp. Vaicikauskus, kur buvom 

ferencijos dalyvius kviečiame priimti k(lip rinktiniai 6ve.

blikai. Įžanga vakarienėn tik 

$1.00. Bilietų galima gauti pas 

rėmėjas visose kolonijose. 

Vakarinių Valstybių Kon-

čiai.

Po programos,

rietės ir programų surengs 

tokį, kuriuo sunku bus atsi

gerėti.

Nepamirškit: vakarienė į- 

vyks vasario 23 d., 7:30 vai. 

vak. Centralė.

1930 Modelis

UŽUOJAUTA MUSŲ BRAN
GIAI DARBUOTOJAI, 

PONIAI B. JUNO- 
KIENEI.

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė

jų Dr-jos 6 sk. įžymi darbuo

toja — rėmėja p. B. Juno- 

ltienė susilaukė didelės šild

ir gilų sų jausmų jųjų liūdesy

je. Lai Dievas suramina ir pa

lengvina skausmų kęsti kan

triai ir su pasiaukojimu. -

Šv. Kazimiero Akad.
Rėmėjų Centras.

Kuomet Vaikas 
Karščiuoja,

Piktas, Nesveikas
Dieglys, gesai, iš

pūtimas, dažnas vė
mimas, karščiavimas 
vaikuose ir kūdikiuo
se paprastai rodo, 
kad maistas vidurė- 
liuose yra surūgęs.

Kai tie ženklai pa
sirodo, tai duok vai
kui šaukštą Phillips

Miik of Magnesia. Įdėk Jo ) pirmu
tini vaiko maisto buteliuką. ryte. 
Paaugusiems vaikams reikia duo
ti šaukštą vandens stikle. Tas nu- 
rafcnins vaiką — palengvins jo vi- 
durėlius. Į penkias minutas jis bus 

^linksmas ir laimingas. Paliuosuos-
vidurius nuo visokio surūgusio ir 
nesuvirškinamo maisto. Jis atidaro 
vidurius vaiko turintį užkietėjimą, 
slogas lr tt. Vaikai jį geria dėlto, 
kad jis skanus.

Sužinok apie jo naudą motinoms 
lr vaikams. Išsirašyk indomią kny
gą "Useful Information”. Rašyk J 
The Phillips Co., 117 Hudson St., 
New York, N. Y. Bus pasiųsta DY
KAI.

Pirkdamas žiūrėk, kad gautum 
TIKRĄ Phillips MŲk of Magnesia. 
Daktarai ją prirašinėjo per 50 me
tų.

Miik of Magnesia buvo S. V. Re
gistruotas Vaizbos Ženklas! The Chas. 
H. Phillips Chemical Kompanijos ir 
jos pirmatuko Chas. H. Phillips nuo 
1875.
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buvom sukviesti ir pavuišinti 

bei tinkamai atlyginti.

P. Lauraitienė ir jos drau 

gės, vakaro rengėjos, garbei 

vertos už pataisymų tokių 

skanių valgių. Ypatingai ačiū 

p. Lauraitienei, kad nesigai

lėjo savo išlaidų.

Po viskam, p. lauraitis ir. 

rodos, p. Misiūnas vėl visus pa 

įvežė namo. Lai gy

vuoja Idealių Moterų Klubas

Lošėjų vardu —

K. Mi-tė.vėl ten i>atj

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

be lubų

Turime didelį pasirinkimų Zenith Radių su fonografu 

krūvoje, labai gražiuose kabinetuose, groja radio ir 

groja rekordus.

Suteikiame lengvus išmokėjimus

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

T 970 kylocykles ir

Ketvergais nuo 7 iki 8 vakaro iš stoties WHFC 

1420 kylocykles

Jos. F. Budrik
3417-21 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

J
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trečiadienis, Vas. 15, 1630

GALVOS SKAUDĖJIMAS
ŠALČIAI 

SKAUSMAI 
Greitai palengvinami

au
OUANGEINE MILTELIAIS 

KLAUSKITE SAVO 
APTIEKIN1NK0

10c ir 25c

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa
tyrei}. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pat|į 
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
pysit. laiką lr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Scope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi- 

i mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 

jjus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil- 

' vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenejnsią, įsi- 
kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 
mane.

I DR. J. E. ZAREMBA •
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 

! 1 po piettj. Vakarais nuo 5 iki 7
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 

po pietų

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele
mente for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

'CHEESE
KRAFT-PHEN1X 

CHEESE COMPANY

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thla Is a Fnmous Vlvanl Sėt and In- 
cludea f are powder, $1.60; Konge, 75r, 
T’.sstie Crcam $1.00, Depilatory $1.60, 
Kariai Astrlngent $1.75. Bath Salt 1.06, 
Tcilet Wator $1.23. Pcrfume $2.75, Brll- 
liantlne 75c, Skln Wh!tener 75c. Totai 
Value $12.00. Special prlce, $1.97 for all 
ten pteoes to lntroduce thls line.

Vardan .............. .. ..................
Adresas ...................................
Siunčiame per paštą COD 

Pinigai grąžinami. Jei
nepatenkintas.

Bca Van 580-5th Avenue, New York
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CHICAGOJE
BAUDINIŲ PRIĖMIMO IŠ

KILMĖS MARIJONŲ 
VIENUOLYNE.

Marijonų vienuolyne Grab

nyčių šventėje įvyko labai įs

pūdingos iškilmės, būtent — 

naujų bandinių priėmimas. 

Jų buvo vienuolika, at

važiavusių pereitais metais 

vienuolynan iš įvairių mie

stų: Andriejus Vilkišis, Juozas 

Kuprevičius, Juozas Bumei- 

kis, Antanas Kacevičius, Po

vylas Žolynas, Antanas Mažu- 

kna, Kazimieras Pūkinas, Be

nediktas Secevičius, Antanas

šokių vakaras. Rengė I. C. of 

B. V. M. mergaitės. Svetainė 

buvo gražiai papuošta, išrodė 

Ateinantį sekmadienį lau- lig ne ta vieta. Daug jauni- 

kiama jungtuvių dviejų kil- mo susirinkę gražiai linksini- 

nių jaunuolių iš mūsų para- nosi. Bet čia toks įvykis 

pijos, būtent V. Kundoko ir pirmas, ir, gal, paskutinis.

O. Kudrevičiutės. Abudu yra Į X Nariai draugijos Šv. Var 

pavyzdingi ir veiklus L. Vy- do (lloly Name), pasitarkite 

čių 4 kp. nariai. Iš kalno lin- ir šaukite susirinkimų. Jūsų 

kime jaunai porelei geriausio laukia svarbūs darbai, ypiu-

Re* Tel. Mldvray Siti

pasisekimo jų gyvenime.

Aštuoniolikietis.

.jaunimo klausimu.

NORTH SIDE ŽINUTĖS.
RADIO ŽŽŽ.

Town of Lake — Vasario

Vasario 12 d. Vyčių 5 kuopa 

rengia šokius, Šy. Mykolo pu-

16 d., šv. Kryžiaus par. sa-į l apijos svetainėj. Dabar ei-

DIDINA
ATSPARUMA
KOVOTI

LIG AS

i

i:Father johos
%įstaįSAUGUS 

v VISAI 
ŠEIMYNAI
<c=

Vasurio 16 d. jau čia pat. 

Tikietai platinamiĮėję bus du dalyku: 7 vai. būsena naujų narių prirašymo va-

progrania, paminėjimui Lietu- jus. Todėl, kas mylit dainas, į kurnu ir žmonės noriai perka, 

Tutkus, Petras Malinauskas, h’os Nepriklausomybės sukak-1 sportų, paskaitas, lošimus ir 

Stasys Vaičaitis. ! tuvių. Bus pora kalbų ir dai- įvairius pasidinksminimus, at-

Pmkt» valandą atlaikyta'"V“ muzika' P° t0 8 VaI bus!eikite iSokius ir Prisira5>kit«

iškilmingi Mišparai. Kunigas 

Feliksas Kudirka buvo cele

brantas, padedamas kunigo 

Juozo Mačiulionio ir kunigo 

Mykolo Urbonavičiaus.

Tuojau po Mišparų kunigas 

Jonas Jakaitis pasakė labai 

gražų pamokslų, pritaikyda

mas šitų bandini,) pašaukimų 

prie apaštalų pašaukimo, ap

rašyto Evangelijoje. Po pa

mokslo bandiniai išreiškė vie

šai norų būti priimtais į ban

dymų, ir, gavę uždegtų žva

kę nuo celebranto, viešai pa

reiškė savo pasiryžimus ir pa

siaukojimų Marijai. Celebran

tui pasimeldus ir palaiminus 

juos švęstu vandeniu, visi at

sistojo ir užgiedojo “Magni- 

ficat”. Po to buvo palaimini

mas Švenčiausiu Sakramen

tu- ’ .„-.t
■ ■-į1' ; 1 ■ ’*?4t ' ’■

Bandinių priėmimas yra la

bai įspūdinga iškilmė. Nes 

tai yra pirmas, visų pirmas 

žingsnis į vienuolynį gyveni

mų' ir į kunigystę vienuolyne. 

Didelis įspūdis būna atsimi

nus, kad šitie jaunikaičiai, pa

likę pasaulį ir jo linksmybes, 

ateina čia ir taip širdingai 

prašo priėmimo. Tuo labiau, 

kad kai kurie yra jau beveik 

suaugę vyrai. Tas įvykis pri

minė man, kada ir aš buvau 

priimtas į bandymų, gegužės 

5 dienų, du metai atgal. Ma

rijonų vienuolynės iškilmės 

visados būva arba Marijai pa 

švęstuose mėnesiuose arba ko 

kioje jos šventėje.

Eduardas J. Kubaitis.

“Bunco” palty, kurių rengia prie Vyčių 5 kuopos. Šokiams

DIEVO APVEIZDOS
ŽINUTĖS.

PAR.

Federacijos 15 skyrius ir 

Labdarybės 4 kuopa uoliai ren 

giasi ateinantį sekmadienį 

paminėti Lietuvos Nepriklau 

somybės sukaktuves. Ruošia

ma yra šauni puota su gražia 

programa. Pakviesti įžymūs 

kalbėtojai, kurie nušvies šitos 

šventės reikšmę. Darbštus ren 

gimo komisijos nariai: P. Va- 

luckis, U. Auškalsnienė, V. Lu

košienė užtikrina sulauksiu 

skaitlingai svečių, nes jau keli 

šimtai tikietų parduota.

draugystės Šv. Veronikos.

X Vas. 16 d. po kitų drau

gijų susirinkimų, apie 4 vai. 

bus susirinkimas, kad ipasita- 

rus apie atgaivinimų K. Fede

racijos skyriaus. Draugijų vai 

dybos ir kiti nariai veikėjai 

prašomi susirinkti ir par. mo

kyklų. Visiems yra svarbu vie

nybė.

X Vasario 9 d. iš Town of 

Lake Teatrališkas klubas — 

“Lietuva” nuvežė į Oak Fo

rest nesveikų ir varguolių val

stybinę įstaigų lietuviams pie

tus, dovanėlių ir programėli. 

Valgykloje prie stalų pavai

šinta 45 nelaimingųjų. Po to 

susidariusios grupės laukė ki

tus, kurie negalėjo ateiti į val

gyklų. Aplankyti varguoliai 

labai džiaugėsi, ašaromis dė

kojo už dovanėlėj už paguo

dų, už lietuviškų, pasigailin- 

čių širdį. Lietuvių ten yra 

Virš šimto.

X Vasario 15 d., 8 vai. šv. 

Kryžiaus baž. bus pamaldos ir 

metinė atmintis už sielų a. a. 

Juozapo Eaštučio.

X Vasario 15 d. Šv. Cecili

jos choras rengia savybės va

karėlį: turės užkandžio ir pa

silinksminimų.

X Dažnai žmonės nusis

kundžia piktadarių, sugedusių 

vaikėzų užpuolimais ir apiplė

šimais. Jeigu miesto policija 

tame yra bejėgė, arba apsilei- 

dus, tai patiems piliečiams 

priseina pasitarti, suorgani

zuoti “savų policijų”, kuri iš

šluotų visus piktadarius. Ar 

kaimynai nežino kas vagys, 

kas plėšikai, ar nežino kur tų 

visų piktadurių yru lizdai, bu 

veinės ?

X Vasario 9 d., Šv. Kry

žiaus par. svetainėje buvo

paimta gera muzika.

Lauksime ir savo rėmėjų ir

Vyčių prietelių.

Taipgi noriu pranešti, kad

Vyčių 5 kuopos Dramos Rate

lis mokinasi graži) veikalų, ku 

rį parašė (ar išvertė) mūsų 

kuopos narys ir dabartinis 

pirmininkas, universiteto stu

dentas K. Savickas. Tikrai

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Arenu* lr 84-tas Street

Telef. Can*l 1718-0241

, Valandos: 2 Iki 4 p. p. Pocedėllol* 
lr Ketvergei* vikare

DAKTARAI
Telefonas Boulevard 1212

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos: 2 Iki 12. 1 Iki »

dieną, tr 2:88 Iki »tM

Ofiso Tel. Virginia 0038
Rezidencijos: Von Buren 5888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 Iki 4 lr 6 .Iki 8 v. v.. 
Nedėliomia nuo 10 Iki 12 ryto 

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

VISU smar-, Ofise Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette

nes žino, kad bus tikrai ne

paprastas paminėjimas Lietu- ( 

vos 12 metų nepriklausomy-' 

bės. Tikietus pardavinėjime, 

pasižymėjo P. Tamosevičienė' 

ir P. Butkienė. Kiek buvo' 

paėmusios, visus

mums didelė garbė yra turėti 

tokius gabius narius, kaip p. 

Savickas. Tikimosi susilaukti 

žymaus Vyčių darbuotojo ir 

dramaturgo.

ADVOKATAI

4608 S. ASHLAND AVO.
Netoli 4(th Street Chioago. IU.

DR. I J. KONARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2408 W. 63 Street

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. lr Rea Tel. Hemlock 2874

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

Antras ofisas lr Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVE.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytate: nuo 7-9 
vok. Antro Of. Vai.: Nuo 8-6 po 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimo.

Tel. Canal 6764 Republic 8466

Bo. TFunterą Avelio*
Tel. Prospect 1282

Rezidencija >262 Bo. Leavitt Bt 
Tel. Canal 2222

▼olando*: 2-4 po pietį) lr 7-2 v. V. 
Nedelioj pagal susitarimų

0098

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

NAMAI

4193 ARCHER AVE.

Oflao TeL Vlctory <892 
Rezidencijos Tel. Drezel 2191

DR. A. A. ROTU

išpardavė Valandos: prieš pietus pagal sutarti 
. . . . ..mi. Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v.
ir da daugiau paėmė, lodei ____________________ _____

patartina visiems įsigyti ti-! 

kietus iš anksto ir nesivėluo- TVentworth 3000 

ti, nes programa bus piadėta I

laiku, tai yra 7:30 vai. va- j 

kare dėlto, kad ilga. Po to' 
bus smagūs lietuviški šokiai.

Bijūnėlis.

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

Rusas Gydytoja* lr Chirurgą* 
Specialisto* Moteriškų, Vyriškų 
▼alkų Ir visų chroniškų Ilgų

Ofisas 8102 So. Halstel st Chicago 
arti lįst

VALANDOS: 1—2 po plet 
7-8 vak. Nedėllomis ir šventadieniais 
12-12.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

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

Nedėllomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 

Ir XRAY
2130 AVEST 22nd STREET

CHICAGO

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
tai. Randolph 0331-0332 Vai. 9-2 

Vakarais • *
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0562 
7-9 vai. vak. apart Panedėlio lr 

Pėtnyčlos

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
165 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9.090 

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Rcpub. 9600

DR. W. YOVAISH
PHYSICIAN And St’RGEON 

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

sutartį
Office R. 1009 Talcott Bldg.

Office Thone Forest 8976
‘ Res. So. Main R. R. 7

Res. Pilone Forest 894 9 
ROCKFORD. ILL.

f

6558 SO. HALSTED STREET 

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

OPTEMITRISTAI

Tel. Vlctory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

i

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS III 

AKUŠERIS
4740 Dorchester Avenue

Tel. Drexel 6323 
Vai.: 8 iki 10 ryto

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2921 Wtu)hlngtou
12-12, 2-4. 7-9 18-2, 4-6. Bivd.
Tel. Cicero 462 Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOWiAT

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

Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Phone Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ
1146 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartį

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California Ave. 

Nedėlioję pagal sutartį.

Oflao lr Rea Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
84*4 SO. HALSTED STREET 

Oflao valandos nuo 1 Iki I po 
pietų lr ( Iki '8 vai. vakare 

Re* 2201 8. WALLACE 8TREET

Tel. Hemlock 8181

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2486 Weat 82 Street 
Vai.: 9—12 ryt* 1—4 p. p. •—2 

v. v Nedėlioj susltarua

DENTISTAI

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt S t. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6649 So. Maplevvood 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Šiomis dienomis lankėsi pas 

gerb. klebonų kun. P. Garmus, 

Sheboygano lietuvių klebonas. 

Gorb. svečias taip pat aplan

kė “Draugo” redakcijų ir 

Marijonų Bernaičių Kolegijų. 

Džiaugėsi matydamas taip 

gražiai vystantis šitas bran

gias liet. kat. įstaigas.

TIKRAS PRI
SIRENGIMAS 
PRIEŠ SLOGAS

Dabar daugelis Hfrgn slogom la. Nu
vargęs žmogų* au užkletėjbaiaia vi
duriais negali atsilaikyti. Štai aiškus 
patarimas: Imk

TRINERIO KARTAUS 
VYNO

—daug.-lio (laktari, rekomenduojama
— Ir apvalyk aavo kūnų nuo atmatų, 
kurios mažina ataparumy! Imk po 
truputį reguicrial lr saugokis nega
ilų, kuriomis daugelis šiandie guo
džiasi! "Bt. Ix>ui* Mo., Nov. 9. Tri
nerio Kartus Vynas atebštlnai vel
kio. Jaučiuos, kaip naujas žmogus. 
E. Fabry.” Visose aptiekose. Sempe- 
lis Iš Jos. Triner Co., 1333 So. Ash
land Ave., Chicago, III.

KUPONAS Dept 13

Vardaa ................................... .. .........................

Galvi ........................ Miestas...............

JOHN KUCHINSKAS
lietuvis Advokatas

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 lyto, iki 8:00 va
kare. Seredomis ir Pėtnyčio- 
mia nuo 9 Ud 6.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius)

ADVOKATAS
4631 S. Ashland Ave. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800

RESIDENCIJA: 
(515 So. Rockwcll Street 

Telef. Republic 9723

J. h WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 E&st 107th Street
Kampa* Michigan Ave. 

Tel. PuUman 6950 lr (277

Miesto Ofise Pagal 8utartį:
127 N. Dearbora Street

Rooms 928 lr 985 
Tel. Franklin 4177

Telepboae Central (92(

F. W, CHERNAUGKAS
ADVOKATAS

Gydytojas 
REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

lr Chirurgas

Nedėllomis 
Busi ta rus

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

Tel. Kenwood 5107 

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 

nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 

šventadienio ir ketvirtadienio

PRANEŠIMAS

OR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (sn Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 
Vulandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tei. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Ave. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6(41 S. Albany Ave. Tel. Proa- 
pect 1930. Nedėtomis tik pagal su
tartį.

IMK T. A. D.

184 North L*8al)e Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 9:18 Iki 6 vai. vok. 
Office; 1902 So. Union Ava

TeL Roosevelt (712 
▼*L nuo t Iki 2 vai. vak.

Office Boulevard 7048

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4(46 So. Ashland A vena* 
Ant Zaleskio Aptiekos

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimų kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu
mo, skaudamų aklų karštį. Atltal 
sau kreivas aki* nulmu cataractua 
Atitaisau trumpų regyste lr tolimų 

į regyst„.
Prirengiu teisingai akinius visuose 

J atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas au elektra, parodančia mažiau
sias klaida*

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 
kare. Nedėllomis nuo 10 ryto iki 
13 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVE.

Tel. Boulevard 7589

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dol visokių aklų

JOHN SMETANA, G. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Canal (338

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt Bt)

Vulandos* Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 2 vakare

Seredoj pagal sutartį

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

BR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po nujnerlu

4729 SO. ASHLAND AVE.
, SPECUALISTAS

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

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

Telef. Midway 2880

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Milvvaukee Avenue
Ųtarninke, Ketverg* Subatoj 
Nuo 10 ryto Iki 8:30 vakare

Ciceroj. 4847 W. Mth Street
Panedšly, BeredoJ,. Pėtnyčioj 
Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

Tel. Boulevard 1401

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

3343 SO. HALSTED STREET

»■ PuValandos: Nuo
7—9

2—4
vakare

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Boulevard 7(89

M. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per II 
metu* kaipo patyrė* gydytoja* *ht 
rurgaa Ir akušeri*.

Gydo staigia* lr ohrontškaa U- 
gaavyrų, moterų lr valkų pagal nau
jausiu* metodu* X-Ray lr kitokiu* 
elektros prietaisu*

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street ‘

1025 WSST 18 STREET

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 Bo. Halsted Street 
Chicago, UI.

Tel. Boulevard 6631

Ekspertas tyrimo aklų ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt nidg., kaimp. 18 St. 2 aukšta* 
Fastcbėkit mano Iškabas

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

ryto. Nerišliomis nėra skirtų 
PUteadų. Room 3 
Rbani CšabI o»2i

Ras. Hemlock 7(11 VALANDO8: Nuo 12 - 12 pietų p

DR. A. P. KAZLAUSKIS
2218, arba Randolph (8(2.

DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avenue 
▼ai.: Nu* > ryto Iki S vakar*

Tel. Armltage 1740

DR. S. T. THŪMAS
(TAMOŠAITIS)

Dantistas
1608 Mibvaukee Ave.

Kampa* North Ave. 
Northurest Tower Bldg. Room 809 
Vai.: 9—12 ryto; 1—8:80 vai. vak.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijoa Tel. Plas* 8822
VALAKDO8:

Nuo 19 Iki 18 dienų.
Nuo 9 Iki I po Dietų.
Nuo T Iki 9 vakar*
NedėU nuo 19 Iki ll dl*aų.



6 -r— DRAUGAS
SaBBHMMnn-*

Trečiadienis, Vas. 12, 1930

GRABORIAI: CHICAGOJE

S. D, LACHAWICZ IŠ FED. CHICAGOS APS
KRITIES SUSIRINKIMO.

Lietuvis Graborlus 
Patarnauja laidotu

vėse kuopiglausia. Bet 
kalo meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 
Arba 2516

2314 W. 23rd Place 
Cbicago, III.

Simpatiškas — 

Mandagus —

Geresnis ir Piges

nis už kitų patar

navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP,
PAG R ABU VED® J Al 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ii 1741 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero 2794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. MOŽIUS
.PIGIAUSIAS LIKT. GRABORIU8. 

OHICJMJCJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabu li- 
dlrbystės.

OFJSAS
<18 West 18 M. 
Tel. Canal <174 
SKYRIUS: 1118
So. Halsted Street 
Tel. Victory 4088

Phone Boulrr&rd 4139

A. MASALSKIS
ORABOBIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturt
ine išlaidų užlaikymui 
Skyrių.

Nauja, graži ke 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Federacijos Chicagos Aps

krities mėnesinis susirinkimas 

įvyko vasario 5 d., Aušros 

Vartų parapijos mokykloje. 

Susirinkimas buvo labai skait 

lingas atstovais ir turiningas 

nutarimais. Atstovų atsilankė 

iš visų kolonijų. virš 30.

Iš atstovų ir komisijų pra

nešimų paaiškėjo, jog kiekvie

noje veik kolonijoje rengia 

mos minėti Lietuvos Nepri

klausomybės sukaktuvės, ren

giant prakalbas arba šiaip 

vakarų.

Liet. Kat. Vakarinių Valsty 

bių 7 Konferencijos rengi

mas eina visu smarkumu. Ko

misijos nariai ir atstovai visai 

neabejoja, kad 7 Konferenci

ja bus viena sėkmingiausių. 

Daugumoj parapijų draugijos 

išrinko savo atstovus. Iš Ci

cero, Brighton Park, Town of 

Lake, Bridgeport, "VVest Side, 

North Side atstovų jau yra 

išrinkta po 50 iš kiekvienos 

kolonijos. Marąuette Park ir 

Dievo Apveizdos par. taipgi

vejasi didesnes kolonijas, 

j Spaudoje tenka patėmyti, 

kad ir apielinkinės kolonijos, 

kaip tai:'Ind, Harbor, Gary. 

AVaukegan, Melrose Park, Ke

nosha, Rockford, Sheboygan, 

Mihvaukee, Racine taip-gi yra 

susidomėjusios Konferencija 

Renka atstovus.

Konferencijos tvarka.
Konferencija prasidės 

kilmingomis Šv. Mišiomis, 10 

v. ryto. Pamokslų sakys gerb. 

kun. J, J. Jakaitis žinomas vi

suomenės .darbuotojas, turįs 

gerų iškalbų.

Konferencijos posėdis bus 

atidarytas 2 vai. po pietų.

Kadangi Konferencija tęsis 

tik apie 4 valandas, tat ren

gimo komisija prašo atstovų, 

kurie turi įnešimų, juos iš 

anksto sutvarkyti kuoaiškiau 

sia. Būkime pasirengę rišti ak 

tualius mūsų pačių reikalus..

Pakvietimo laiškai.
Pakvietimo laiškai Konfe- 

rencijon yra teikiami draugi

joms, parapijoms, kuopoms, 

klubams, chorams, etc.

Spieskimės vieny bėn ir prie 

bendro veikimo.

P. Atkočiūnas,
Fed. Cbi. Apsk. ir

komisijos rašt.

WEST SIDE ŽINIOS.

• v
lis-

auga narių skaičiumi ir kapi

talu. Paskolų ir-gi netrūksta, 

i Susirinkimai laikomi Al. Dnr- 

įgio ofise, 2458 W. 69 street, 

pirmadienio vakarais. Kiek

vieno pirmadienio vakarų ofi- 

*sas prigrūstas spulkos na- 

1 riais. Matomai, įnarąuettpar- 

kiečiai pasiryžo taupyti.

Spulkos šėrininkų susirin

kimas buvo sausio 31 dienų, 

įšv. Panelės Gimimo par. sa

lėj. Susirinkimas buvo gana 

>skaitlingas. Išklausyta valdy

bos pranešiami, kurie tapo 

užgirti. Valdyba pasiliko be-

ELKOS SUSIRINKIMAS. įnėkite prisiųsti delegatus, nes 

----------------------------- [šis yra labai svarbus susirin

kimas.

Šį kartų nespėjančių at-

Elkos visų narių svarbus 

susirinkimas bus vasario 12 

d., trečiadienio vakare, pa

prastoje vietoje. Atskirai 

kvietimai ncbūs siuntinėjami. 

Susirinkimas atkelta iŠ 13 d. 

į 12 d. del to, kad, ketvirta

dieniais gerb. kun. prof. Vait

kevičius skaito svarbias pas

kaitas Šv. Kazimiero Akade

mijos auditorijoj.

' EI.

nespėjančių 

vykti nelauksime. Susirinkimų 

pradėsime laiku.

Valdyba.

Brighton Park. — L. Vyčių 
36 kp. rengia pasilinksminimo 

vakarų. (Valentine dance) va

sario 13 d., McKinley Park 

svet., 7:30 vai. vak. Įžanga 

!veltui. Gros F. Jereckio or- 

Įkestras.

Visi nariai malonėkite atsi-
karo jubiliantė, p. B. Bartkie-

veik ta pati; pirm. B. Nenar- nė, kuri visiems nuoširdžiai lankyti ir atsivesti visus savo 

tonis, vice-pirm. J. Baltutis ir dėkojo. Širdingų kalbų paša- Hetitvius draugus.

V. Stankus, ižd. A. Dargis ir kė ir p. K. Bartkus; nors ant Andreliunas pažadėjo

rašt. V. Rukštalis, rašt. pa- jo veido matės ašaros, bet tai aukso žiedų tam nariui, kuris 

gelbininkas Al. Rakus. Nau- iš džiaugsmo. j prirašys daugiausia narių lai-

jais direktoriais išrinkti Da- J Pp. Bartkai yra seni Town vajaus. Tat, visi prie tiar- 

ieins. žinomos kon- nf Lnl-n orvvnTifnini ir rvnvv'Z- ho!nielius Gricius, žinomas koen- of Lake gyventojai ir pavyz 

traktorius, ir J. Martišius, dingi katalikai. Abi dukrelės 

Prie to žinomas veikėjas J. pavyzdingai išauklėtos, nes 

Butkus. , “EI.”

Komisija.

kokia tik ideališka draugija yskupo Valančiausko dr- 

gyvuoja Town of Lake, p-lės*08 įvyks susirinkimas 13 d. 

MISIJOS. Bartkaitės prie jų priklauso, jasario, t .30 valandų vakare.

Kadangi p. B. Bartkienė y- Kiekvienas narys būtinai turi 

Šv. Jurgio bažnyčioje bus'ra sųjungietė ir rėmėja, tai atsilankyti

I. d. Z O L P
GRABORLUS JR LAIDOTUVIŲ 

VED® JAS

1650 West 46th Street

A. PETKUS
J ■■■

Grabcrius ir Balzamuotojas

Kampas 4(tn lr Paulina Sta 
Te.1. Blvd. 5208

NuIiudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpattS- 
kal, mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplrtia del germenų 
dykai.

X Lietuvos nepriklausomy- 

bėsd vyliktųjų metinių sukak

tuvių paminėjimui Aušros 

Į Vartų Federacijos 3 skyrius 

ateinančiame sekmadienyje 

tuojau po sumos turės iškil

mingų posėdį, kuriame užpra

šo dalyvauti visų vietinių dr- 

jų ir organizacijų, valdybas ir 

veikėjus.

X Šiandien vakare Aušros 

Vartų parap. svetainėje mer

ginų Nekalto Prasidėjimo dr- 

ja turi savo šeimyninį vaka

rėlį.

X Ryt Vyčių 24 kp. turi sa

vo susirinkimų parapijos sve

tainėje vakare 8:30 vai.

X Ateinančiame pirmadie

nyje į West Sidę atvyksta C. 
F. Lukšis su krutamais pa

veikslais. Visiems verta pa

matyti, nes paveikslai tikrai 

gražūs.

dviejų savaičių Misijos, t. y. 

nuo kovo 9 iki 23 d.

Misijas vesinaujai atvažia- 

,vę iš Lietuva*-. Tėvai Pranciš

konai: Augustinas ir Kazi

mieras.

• Dabar vienas iš jų, t. y. Tė

vas Augustinas veda Misijas 

So. Bostone, kitas, Tėvas Ka- 

zimeras, kelionėje iš Lietuvos

pagerbtuvėse daugiausia ma

tėsi sųjungiečių ir rėmėjų. 

Vakarų vedė p. Čepulienė. 

Po vakarienės visi smagiai 

linksminos ir stebėjosi rengė- 

jų vaišingumų.

P. Samaška.

West Side. — Neką, Pras. 

Pan. Švenč. Dr-ja rengia “Va

lentine Party”, vasario (Feb.) 

12 d., Aušros Vartų parap.

Beje, pp. Bartkums suteik- 7:30 vai. vak. savo nau

ta graži atminčiai dovana. ^a*

Dalyvavęs.

Amerikų. PRANEŠIMAI.

Grieže šešių instrumentų or

kestras, vedamas p. Rudžio. 

Bus atlošta komedija “Mrs. 

Sulivan Seance”, kurioj daly

vauja dr-jos geriausios artis

tės mėgėjos.

Visi kviečiami atsilankyti.

Komisija.

Ramova
3018 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Ut. ir Seredoj Vas. 11-12 
“THE GIRL FROM W00L-

W0RTHS”
Dalyvauja Alico \Vhite. Taip

gi komedija “Belle of Samoa”

Vitapbone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

{VAIRŪS KONTRAKTORIAI

j. S. RAMANCIONIS
Bųvąs vsdėjas Bridgeport Palnttng 

* Hardirare Oo., dabar perėmė visą 
Mm) J savo ranka* lr duos visose Ho 
Mrnio lakom pirmas klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
Ss WALL PAPEB
Pointeri 4 Decorators 

S. 8- Ramanclonis, savininkas 
3147 So. Halsted Street

ToL Vlctory 7281

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
patarnavimą.
Patarnavimas 

visose Chica
gos dalyse lr 
priemiesčuoee. 
Grabai pigiai
net už 12 6. 

OFISAS
8238 South 

Halsted St.
Victory 4088- 

89

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal 3161

IŠ SPULKOS VEIKIMO.

Marąuette Park. — Chi

cagos Lietuvių Taupymo ir 

Skolinimo draugija gražiai

Šv. Jurgio parapija savo 

svetainėje įtaisė gražių ir pa

togių jaunimui “gimnazijų” 

(gymnasium). Du basketball 

“courts” ir du volley bąli 

“courts”. Priė'tų patogumų 

įtaisytos maudynės — “sho- 

wer baths”.

Šios “gimnazijos” atidary- 

jmas (grand opening) bus va- 

jsarid 18 d., 7:30 vai. vak., 

su orkestrą ir profesionalai 

loš basketball. Geriausia pro

ga pamatyti naujų “gimna

zijų”, lošimų ir po to pasi

šokti.

M.

VYČIŲ KUOPŲ DOMEI.

Lietuvos Vyčių Chicagos 

apskričio susirinkimas įvyks 

šiandie, vasario 12 d., 8 vai., 

Šv. Antano parapijos mokyk

los 8 kambaryje, Cicero, III.

Visos Vyčių kuopos malo-

MILDA
TEATRAS

3140 So. Halsted St.

Ut. ir Seredoj Vas. lt 12 
“POINTED HEELS”

Dalyvauja, Helen Ka<ne. Taip
gi smagi komedija.

M. ZIZAS
» *9

Namų Statymo Kontraktorius 
Statau {vairiausius namus prieinam* 

kaina.
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 5528

DA

4424 So. Rockweli SL 

Vlrginia 1298

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

APIE PP. BARTKŲ 
SIDABRINES SU- '

KARTUVES.

PARDUODU ARBA
MAINAU ’.

Hotelį ir penk ius katidžius j, 

ant didelio ploto žemės prie 4 

Lake Michigan, didelė minkš-j 

tų gėrimu dirbtuvė ir visokių 

farmų ant mainymo.

JOHN Y0WAISH 
1134 Quarry Avė.

Grand Rapids, Mich.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai

Graži Muzika

PhOM Virgtaia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namą Statymo 
Kontraktorius 

4550 So. Rockwell Street

MORTGEČIAI-PASKOLDS

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turtu automobilius visokiems rei
kalams.' Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Cbicago, III.

S. M. SKUŪAS
LIETUVIS GftARORIUS 

Didelė graži koplyčln dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7 532

t
A. + A

Barbora
Barcienė

FORNIČIŲ BARGENAS.

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, laukit

OREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Oleelle šviežių kiauši
nių, sviesto lr sprtų-

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
TeL Boulevard 1888

J. L Ulevičius

c.RAnonirs ir 
BALSAMVO'rOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse, Modernil- 
ka kop’yčla veltui.
3102 8. Halsted
St. Cbicago, IIL

Tel. Vlctory 111*

A. I A.
ADOMAS LELIUGA

mirė vasario 8, 1930 m. 6 vai. 
vak. 51 metų amžiaus. Kilo iš 
Telšių Apskričio, Plungės Par. 
Trukių Kaimo. Amerikoje iš
gyveno 20 metų.

Paliko dideliame nuliudlme 
moterį Oną po tėvais Klrble- 
kaltė, 2 dukteris Bronls’.avą Ir 
Stunlslavą lr sūnų Rupertą, 2 
brolius Silvestrą Žutautą lr 
Steponą Lellugą. seserį Apolo
niją Mickevičienę.

Kūnas pašarvotas 1302 Port
land Avė. Chieago Heights, 
III. Laidotuvės įvyks seredoj 
vasario 12. IA namų 8 vai. bus 
atlydėtas ) Sv. Kazimiero par. 
(Chieago Heights, III.) bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos u* velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas J Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuolrdžlal kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Dukterys,

Šratus lr Giminės.

Brangiausia musų motinėlė at
siskyrė su ftiuo pasauliu vasa
rio 9, 12:35 vai. po pietų, 1930, 
sujaukus 45 metų amžiaus. Gi
mus Lietuvoj Tauragės apskr., 
Kvledarnos parap., Pmgaudė3 
k.

Ta Aalta beširdė mirtis išplė
šė muąų brangiausią turtą ma
mytę. Kodėl be pasigailėjimo 
apleidai »nus r palikai vienus 
liūstančius ir vargstančius.

Pasiliko dideliame nuliudlme 
vyras Jonas, 4 dukterys, sesuo 
Mari.ktaa-Angela, Bronislavn 
O’Brien, Zofija Zebas ir Stani
slava, 2 žentai Tamošius ir Jo
nas, brolis Kazimieras Petkus 
Ir giminės, o Lietuvoj sesuo 
Marijona.

Kūnas pašarvotas 921 W. 33 
Place.

lAidotuvfis Jvyks Ketverge, 
Vas. 13 d., 1930 Iš namų 8
vai. bus atlydėta j šv. Jurgio 
par. bažnyčią, kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės skdą. Po pamaldų bus nu
lydėta J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvaunt šiose lal- 
dotuvėso.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, 
žentai, Brolis fr Giminės.

laidotuvėms patarnauja gra- 
borlus 8. P. Mažeika Yards 
1138.

Town of Lake. — Ponai Ka
zimieras ir Barbora Bartkai, $2,500; vislių parduo-

minėjo savo sidabrines (25,sim už *475J ^raZifti »Srodan- 

Įmetų ženybinio gyvenimo) kamb. rakandai 2 mene-

sukaktuves. Sukaktuvių dienų.slu Tovartoti; 3 šmotų senoviš- 

buvo užprašyta šv. Mišios jųj^as ray°n r,pr,or’aus setas 8 
intencija, o 25 d. sausio arti- i1 U*H1 elektrikiris radio, tu 
mi pp. Bartkų draugai bei gi. ^*12 VVilton kaurai, 8 šmotų 
minės surengė pagerbimo Va-!1 *esu^n^s valgomojo kamb. 

karėlį, kur dalyvavo ir šiaip seta«’ 8 §motV riešutinis mie- 

svečių, o jų tarpo ir kun. A. .?ani- kamb. setas, 5 šmotų pu- 

Unkus> sričių setas, nž tų viskų $175

Vakarienėj šeimininkavo * ristatysime. Parduosim ir 

rengėjos pp. S. Zajauskienė ir skyrium. 8±28 Maryland Avė. 

M. Paukštienė. Joms paaiški- j apart. 1 blokas į rytus

nūs vakaro tikslų, prasidėjo ,n:° Cottage Giove avė. Te,.

programa. Kalbėjo S. Zajajis- 

kienė, M. Paukštienė, A. Kar- 

čauskienė, o Katauskaitė ir 

S. Jurgaitė nę vien kalbėjo,

ytewart 18<3.

REIKALINGA moteris ap

dirbti narnų darbus ir apru- 

bet ir dainavo. Ponų Bartkų pinti vaikus. Motina dirba.

dukrelės Zopija ir Kazimiera 

'sveikino tėvelius ir džiaugtis, 

kad jie sulaukė 25 metų jubi

liejaus.
j Visoms kalboms “anspaudų1 PARSIDUODA pigiai Meat 

prispaudė” gerb. kun. A. Lin- Market & Grocery prie dide- 
kus, kuris išreiškė gražių lin- lių biznio gatvių. Biznis cash. 
kėjiroų pp. Bartkams. į 2409 West 47 Street

Galų gale prabilo ir to varį Chieago, Hl.

6733 So. Rockwell St. 
Pirmo#i lubos 

Tel. Hemlock 5933

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

luksinlų lr sida- 
arlnlų daiktų, vė
liausios mados rą- 
41o, planų relių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chieago.
Telefonas HEMLOCK 8812

2-RI MORGICIAI 
J-Tl MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 1 vieną dieną. 
Perkamo real estate kontraktu* 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas I500.000.88 
8804 80. KEDZIE AVENUE 

Tol. Lafayette 0788-0710

SKOLINAM
PINIGUS

$100 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių

J. NAMON & CO.
2418 W. Marąuette Road

Arti We8tem Avė. 
Telefonas Grovehill 1038

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

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

2438 W. 47 STREET OHICAOO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALKIS)

Generaliai 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. SenuB namus taisome ant leng
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotns? fannas ir biznius. Rendūojam fla- 
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą: 
282| W. 71rt Bt, Hambok <867 Ros. Orovehin 1080Wff,1


