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VAKAR ŠVENTASIS TĖVAS PAGERB 
TAS 8 METŲ KARŪNAVIMO 

SUKAKTUVĖMIS
Rusai Išeiviai Paryžiuje Puola 

Sovietų Ambasadą
BESIEDOVSKII IŠKELIA AIKŠTĖN 

BOLŠEVIKŲ VEIKIMĄ PARYŽIUJE

BOLŠEVIKŲ AGENTAI 
UŽSIENIUOSE

PERSEKIOJAMI FILIPINIEČIAI KALIFORNIJOJ ŽINIOS IŠ LIETUVOS
..... , ; .X. ■ ■ j.

ŠVENTOJO TĖVO KARŪ
NAVIMO SUKAKTUVĖS

RUSAI IŠEIVIAI PUOLA 
AMBASADĄ

PARYŽIUS, vas. 13. — Ne- 

! senai čia buvęs bolševikų am

basados viršininku (Charge 

d’affaires) ;G. Besiedovskii, 

kuriam pavyko iš ambasados 

pasprųsti išsižadėjus sovietų, 

iškėlė aikštėn, kad Maskvos 

valdžia čia ir kitur (kur turi 

atstovybes) išlaiko savo poli

cinius agentus, žinomus vardu 

“ Gay-Pay-Oo. ”

Paryžiuje tų agentų prieša

ky šiandie* yra kažkoks Jano- 

vič. Tų agentų tikslas yra 

trejopas; šnipinėti savo am

basados narius; turėti susi- J 

C 1

LIETUVOS SANTYKIAI 
SU PABALTIJU

kuris ilgą laiką buvo estų pa

siuntiniu Lenkijoj. Kadangi 

Lietuva nepritarianti Estijos. 

Pehdeja Brihdi” rašo, J susiartinimui su Lenkija, es- 

kad santykiai tarp Lietuvos tų orientacija j Lenkiją Pa- 

ir Latvijos žymiai pagerėjo, balti jo valstybių sąjungos rė

kus teikia vilties, kad bus lai- . alizavimą nutolinanti. “R.”

mingai sutvarkytas visas poli-1---------------------------------------------

tinių ir ekonominių klausimų BEDARBIAI
komplektas, ir Pabaltijo pa-! ------------------------------

'dėtį žymiai sustiprins. Lau-Į Per pirmą šio mėnesio sa

rdama, kad artimiausiu laiku vaite Klaipėdos mieste buvo 

prekybos sutartis tarp 'Lietu- 92 bedarbiai, o per anttą šis 

Į vos ir Latvijos jau bus suda- skaičius sumažėjo iki 763, kų- 

ryta. Sąryšy su santykių pa- rių tarpe 255 moterys. Dar-

. , .. ...................... „.................................................................... gerėjimu, latvių lietuvių vie- bo pasiūlymai mieste labai

Kalifornijos valstybei filipiniečiai pasidarė labai ne- .......______ „ nybes ir kai kuriuos lietinių maži, o j provinciją, ypač j

jMilitiniuos sluoksniuos kelia- kaimus, važiuoti norinčių ne

inąs klausimas dėl galimumo ra. Paskatinti vykti į darbą

aplankyti Latviją eilėj aukš- už miesto ribų, krašto direk- 

* . .... 1 ■*'’> . 
tų Lietuvos valstybės veikė- to-nja ir mieštas nutarė pri-

;;

M

siekimo su francūzais komu- > pOpU|erQS lygiai kaip -japonicčiai. čia atvaizduojamas 
PARYŽIUS, vas. 12. Va- nistais ir išvien dirbti komu- subombuotĮs filipiniečių ktiubas Stocktone.

iškilmingai minėtos Šventojo kar vakare keli šimtai rusų nizmo reikalais, pagaliau iš a- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tėvo Pijaus -XI aštuonerių išeivių susirinko priešais so- kių nepaleisti rusų išeivių vėl

inėtų karūnavimo sukaktuvės, vietų ambasadą ir sukėlė de- kimo.

Siksto koplyčioje, Šv. Petro monstracijas. j Besiedovskii

Bazilikoje, įvyko pamaldos —! Paskiau sukurstyta minia pražuvusį čia nišų gen. Kute-J

iškilmingosios šv. Mišios., Pa- i išsprendė į ambasados vidų į- Pov pagrobė bolševikų agen- j

maldose dalyvavo ir šventasis Šliaužti ir tenai “pasiskaity- tai. Tik jis mano, kad tas ga-i

* Į a -i. 1 • • * 1 4. * "\T T^- 4- *
Tėvas. .ti” su raudonaisiais

Šventąjį Tėvą pagerbti į

ROMA. vas. 13. — Vakar

nesako, kad

i CHICAGOJE

lėjo įvykti. Nes gen. Kutepov:

NUBAUSTAS TEISMO
BAILIFAS

PRANEŠA, PADĖTIS 
GERĖJA

šio vasario 10 d. federa-

jų, gal net p. Respublikos mokėti 20 nuoš. prie gauna- 

Prezidentui.

I
Mums priešingai teko gir-liain teisme, Chieagoj, viene- 

i'iais metais ir viena diena dėti, kad kai kurie Latvijos

mo atlyginimo už darbą tie

ms darbininkams, kurie sutiks 

su kiekvienu darbo pasiūly

mu. Tikimasi, kad tuo būdu
. Pati policija tvirtina, kad kalėjimu ir 500 dol. pabauda politikos žmonės, o gal net 

Greitai atvyko daugiau pu- !“vo 8va*?s n’ilitarinis kol-' C,|ifagc>j padMis Pra. „„baustas buvusia Chioago pats p. Respublikos preuiden- ’**!“» skalf",s s“na“s' „

Siksto ruimingą koplyčią su. licijos. Kilo kova. Keturi po- SeTlk’! pneSas. ------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... t»I . B.
šiliuko daugybė įžymiųjų žmo lieininkai sužeista. 10 riauši-

nių. Buvo 23 kardinolai, Šve- ninku areštuota.

dįjos karalius, diplomatiniai 

atstovai ir daugybė aukštosios 

kilmės {romėnų. Pačioje Bazi

likoje buvo tūkstantinės tikin

čiųjų minios.

PROHIBICIJOS KLAUSI
MAS KONGRESE

dėjus praeitu • šeštadieniu po- municipalinio teismo bailifas- tas, reiškią noro atlankyti Lie 

dicija veda kampaniją prieš deputy Charles A. Bond už tuvą. 

į plėšikus ir galvažudžius. Are- melagingą liudymą teisme, kad LIETUVA SUSITIKO SU 
INDIJA BERLYNE

ISPANIJOJ VEIKIA RE
PUBLIKONAI

MADRIDAS, vas. 12. — Is

panijos republikonai vakar

Nacionalistų vadas ReTgas

štuota keli tūkstančiai įtaria- jis naturalizavimosi aplikantą dienrašty “Latvis” svarsto 

iv AkinTvcernv io reikalo nuken- pažįstas 5 metus, gi ištikrųjų Lietuvos politiką nurodyda- Į u - r-

W. HJII. OJO. , vas. 2- čia jr*„ekait,} j|B v6-s-krtT't?‘Wi--•iimšnSitjb'fiiii'i atsipalniduo- Prawd*J'’
- Kongreso žemeShiljju rOtlB) knri, .W n(,siij <—■ P.- P—
jūridinio komiteto rezoliucijų

komitetas šiandie pradėjo iš-
nami.

Pas kuriuos atrandami gin-: 

ai, tie traukiami tieson. No

rima juos liausti ilgu kalėjimu.1

tinės Ping-Pongo rungtynės,

jama nuo Voldemaro politikos1, . . . . -• T. ,. . .1 kuriose dalvvauja ir Lietuva,
žygių, kurie Pabaltijo sąjun-

.... . ... • ^-minėjo kituomet trumpai gy- k atIslI1< jmiu. prohibicijos kiai, tie traukiami tieson. No-

įskilmingai, minioms knkstau- . T .. ... kale
. ’ _ . vavusios Ispanijos respubli-

jaut atlydėtas. Gauta galybės 1 sukaktuves J Komitetas turi du svarbiau

siu reikalavimu <(projektu).

Vienu reikalaujama 18-ąjį

19 ŽMONIŲ SUŽEISTA 
GELEŽINKELIO STOTY

Tarp kitko, Indijos ir Lietu-

gą nuvedė į romantiką. Atro-1 s,lgjtikiroas bai.
do, kad Lietuva pradeda busti

gėsi 5:0 Indijos naudai. To-

iš viso pasaulio sveikinimų. 

Popiety įvyko visa eilė au-!

diencijų.

Čia republikonai turėjo skai 

tlingą susirinkimą. Kalbėto

... i j i i- priedą visai atšaukti, kitujai reikalavo, kad karalius „ . .

----------------------------- l*Memar® »P»« "'“‘rakiai,, pat reznltataia baigėsi:

Chicago North \Vestern t., pereina ) Pabaltijo valatyC s„sitikimas , Austrijos 

geležinkelio stoty susidaužė bią bendradarbiavimo '>«>■.?• ir Lietuvos. Čia Austrija taip 

..........................  E.
bendradarbiavimas Lietuvos

Norėjo praturtėti
J. Sikorski prarado 10,500 <luį traukiniu. Vienas jų buvo Neabejojama, kad glaudesnis jaimėj0

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

WELLINGTON,

Zelandija, vas. 13. 

užlajos apylinkes palietė sma

rkus žemės drebėjimas. Daug 

namų sugriauta.

gražiuoju atsisakytų sosto.

| Ki taipgi jis būsiąs varu pa- 

Naujoji Salintas-

Hawes Vaikštynės gatvėmis buvo 

uždraustos.

I NEDALYVAUS TARIFOS 
KONFERENCIJOJ

be žmonių.

19 žmonių sužeista.

Volsteado įstatymą perdėm (dolerių

pertaisyti, taip kad nebūtų I Verkdamas policijai jis pa

šaly griežtos prohibicijos. šakojo, kaip du nepažįstamu 

Juridinio komiteto pirmini- jaunu vyru norėjo kažkokia 

nkas Grabam atidarius išklau-; “mašinėle” iš jo tų pinigų 

sinėjimus pareiškė, jog 18 prie pagaminti du milionų dolerių. m

das ir vykinimo įstatymas J*8 iš bankos ištraukė 10,500 •* rmester namisėliu nrie- , , , , ,

per 10 metų išmėgintas ir dolerių ir greitai viską pra- j*,,ktausnuas, bet bendradarbia

Po 17-os mėty suimtas
Suimtas Wm. Nelson, 6fU

is vienos, ir Latvijos ir Esti- ’ g^EGĖ VOKIEČIŲ LAI-
jos iš antros pusės gali turė

ti daug vaisių šioms trims 

Pabaltijo valstybėms. Bergas

VAS NEVV YORKE

NEVV YORK, vas. 12.

kurs pirm 17 „Z pabč- "<'"’an°’ M,t”.gi" (Prieplaukoje 42-oj sudegė di-'

,’is ,.„„ussn„ l"’I"al l,kvWuo,a!i ' >l»“H»a delis Nort)l Gennan LloT<1 Ii.

KOMUNISTAI PUOLĖ 
DIRBTUVĘ

BERLYNAS, vas. 13. — 

Keli šimtai vokiečių komunis

tų puolė Opel automobilių į- 

staigas, Ruesselsheime. Sunai 

kinta daug mašinerijų. /

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
PORTUGALIJOJ

> GENEVA, vas. 13. — Va

sario (17 d. čia prasidės taip 

J vadinama, tarptautinė tarifos 

paliaubų konferencija. Ameri

kos J. Valstybės pranešė T. 

Sąjungos sekretariatui, kad 

jos konferencijoj nedalyvau

siančios, tik turėsiančios tė- 

mytoją.

LISBONA, vas. 13. — Pi

rm poros dienų Portugalijos 

vieną dalį palietė didelis že

mės supurtymas.

DEMOKRATAS KON
GRESAN

nedavė jokių geistinų pasek- rado.
glaudos. 1902 m. jis nužudė

Arimas tarp tų trijų Pabaltijo

mrų. Policija ieško apgavikų.

SUDEGĖ BOLŠEVIKŲ 
JAVŲ SANDELIS

SPRINGFIELD, Mass., va

sario 13. — Antrą jam šios va

lstybės distrikte Kongresan 

atstovu išrinktas demokratas 

•Granfield. Jis vra šlapias.

NORI, KAD BRITANIJA 
PANAIKINTŲ DU LAIVU

Susprogdinta bomba
Ties Northwestern \Vct

VVASHINGTON, vas. 12. VVash Laundry Co. būtu, 2749 

— Kad įvykinus Amerikos su Lincoln avė., susprogdinta bo- 

Britanjja karo laivynų lygy- niba. Atlikti dideli nuostoliai 

bę, kaip patirta, reikalingas ne vien sakomai kompanijai, 

vienas iš dviejų išsprendimas: bet ir aplinkiniams namams, 

arba Britanijos du didžiuo- ’

ju ‘superdreadnought’u’ “Ro-‘

’dney” ir “Nelson” sugriauti

Doran buvo Chkagoj
Prohibici jos komisionierius 

arba Amerikai tokiu du laivu n„rai| bnvo Chicag„j. Kakosi 

įsigyti.

Kongresu sprendžiama, kad

toli parankiau ir pigiau būtų 

Britanijai pašalinti tuodu ka

ro milžinu.

jis čia tyrinėjęs prohibicijos 

vykinimo j>ersonalą.

LONDONAS, vas. 12. — 
Rostove ties Donu, Rusijoj, 
sudegė didelis javų grūdų sa
ndelis. 6 darbininkai žuvo ir 
15 sužeista.

NORTON, Yra-, vw. 13. — 

Sudegė J. H. Muiline namai, 
Bmb Creek. Trys žmonės 2u- 
rrt ir Įriti t’*y* inČfcrifct*/

KAS TIK TURĖS SVAI
GALUS, BUS AREŠ

TUOTAS

NEW YORK, vas. 13. — 
Prohibicijos administratorius 
Campbell paskelbė, kad atei
ty jo agentai areštuosią kiek
vieną žmogų, kurs viešose vie
tose parodysiąs turįs svaigau 
lq.

BEDARBIŲ RIAUŠĖS 
CLEVELANDE

CLEVELAND, O., vas. 12. 
— 'Virš vienas tūkstantis be
darbių, vadovaujant komunis
tams, puolė čia vakar miesto 
būtą, reikalaudami darbo.

Įsimaišė policija. Apie 20 
riaušininky ir keli poliemonai

Uždrausta svaigalus 
vartoti

Evanstono policijai praneš

ta, kad poliemonai turi saugo

tis svaigalų. Sugauti girtau

jant bus suspenduoti.

Visam gyvenimui
Už vienos 22 metų moteriš

kės kriminalinį užpuolimą A- 

lex Gaines, 28 m. negras, tei- 

«mo nubaustas kalėjimu ligi
gaJms.

savu žmoną ir teismo nubaus-' valstvbil) atves prie to> kad 

tas visam gyvenimui kalėju 1>avojtllls moment„ joms „e

nlu* J tektų bijoti kliudančių eleme-

" .litų. Jei l>e to Latvija dar iš-

Tėvas ir sūnus plėšikais gautų paramos patikrinimą 

Suimtas Louis Sake, 56 m., iš Suomijos ir Švedijos, tai 

ir jo sūnus Charles, 26 m. Jie- būtų pasiekta viskas, ko šie

du policija užtiko besilaužiant kia Pabaltijo valstybių poli-

į vieną mėsos krautuvę. Jiedu tika. 

turi policijos rekordą.

nijos laivas “Muenchen.” 

Atplaukė iš Bremeno su 267

keliauninkų. Buvo 296 vyrai 

įgulos. Išlioduojant laive kilo 

gaisras. Neužilgo pasigirdo 

sprogimai. Išgelbėti nebuvo 

galima. Du vyru žuvo, dvie

jų nesurandama, gi 8 ligoni

nėse.

Laivas naujas. Jo pastaty

mas atsiėjęs 6,000,000 dolerių.

Nudavė sausąjį agentą
Policija suėmė A. E. Ku- 

bitz, kurs, nuduodamas sau

sąjį agentą, darbavosi išgauti 

kyšių iš alkoholio gamintojų.

Chieagoj viena draugija da

rbuojasi sudaryti 40,000 do

lerių fondą apleistų šunų naH 

dai.

Chieagoj suimta du, įtaria

mu hankos apiplėšime Cleve

lande.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Debesiuota ir šal- 
činu. f * i

“Svenska Dagbladet” ilgam Gaisras padarė apie 2,000,000 

straipsny svarsto Strandman-’ loL nuostolių. Žuvo apie 500,-

no vizitų į Varšuvą. Laikraš

tis šį vizitą laiko estų užsie

nio jmlitikos kurso įkeiti

mu, kuris Pabaltijo valstybių 

užsienių politikai turi didelės 

reikšmės. Estijoj esanti įsi-

CM)O dol. vertės prekių.

NUŽUDĖ TRIS SAVO 
VAIKUS

COVTNGTON, Ga., vas. 12.

— Netoli čia ūkininkas Ro- 

vyravusi nuomonė, kad norsigPrs $mith nušovė tris savo 

Švedija, Danija ir Norvegija, ma£us vaikus ir patsai nusi- 

Pal>altijo valstybėse turi di-išovė.

dėlių kultūrinių ir ūkiškų in

teresų, tačiau konflikto atve

ju su Rusija Pabaltais iš tų 

valstybių negali tikėtis jokios 

realios paramos. Del to susi

tarimas su Lenkija, kuri sti

priausia militarinė valstybė 

rytų Eurojpoj, esąs būtinas.

Tokios pažiūros laikosi ir da
bartinis estų valstybės galva,

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų .. $10.00 
Britanijos 1 6V. stert 4.87 
Frar.cijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
Šveicarijos 100 franką 19.38 
Vokieti jos 100 markių 23.91

13.98
5.23



D K A 5 0 A S IsjApi^^ienis, Vas. 13, 1830

Geležinis Vilkas dabar jau esąs apvaly- 

tas nuo buvusio diktatoriaus p. Augustino, 

Voldemaro šalininkų ir apstatytas p. Antano 

Smetonos šalininkais. Smetona esųs vyriau-! 

sias taip vadinamųjų “dvikojų vilkų ” į 

vadas. Vis dėl to vilkų ūpas gerokai e- 

sąs susmukęs, nes jie, vilkai, visur jau esu 

pajuokiami ir Lietuvos visuomenėje turį la

bai blogų vardą. Mat, jų veliamas teroras 

sveikaton neišėjo.

Santykiai valdžios su vyskupais daba*- 
labiau pasidarę įtempti, kaip pirmiau. Kun- 

tai esu tikima, kad ir pats Popiežius jau la

bai yra susirūpinęs katalikiškųjų gimnazijų 

likimu Lietuvoje ir tai jau esųs pareiškęs Lie-' 

tuvos Vyskupams, kurie jau keliais atvejais 

koni'eravo ir savo griežtų pareiškimų preziden I 

t ui yra padarę.

Bendrai manoma, kad dabar jau vyksta i 

persilaužymas į geresnę pusę. Ateitininkų ir , 

pavasarininkų judėjimas nesilpnėjąs, per tai ' 

pas katalikus pradedu atsirasti daugiau at-; 

sparunio ir pasitikėjimo savomis jėgomis. Tik į 

politikos srity jaučiama stagnacija, bet toks 

padėjimas esųs visose partijose. Mat, susi

rinkti neleidžia, spaudų griežtai cenzūruoja. 

Tuo būdu tautininkai mano visiškai pasmaug 

ti jiems priešingas politiškas partijas.

Teisinai. Ir šių įstaigų tautininkai savo i 

partijai tarnauti verčia. Mikšys ir dr. Drau

gelis, kaip jau dabar paaiškėję, buvę nu-Į 

tarta iš anksto nuteisti. Keisčiausia — teis-. 

me dalyvavę vokiečiai karininkai Metropoly j 
begerdami jau seniau buvę susitarę paskirti į 

jiems po pusantrų mętų kalėjimo. Jie prasi- Į 

tarę, žinoma, gerai išeigėrę, kad net visai esu ' 

gerai, kad viena lietuviu grupė suėsianti kitų' 

grupę. Daugelis net tautininkų tuo piktinau- j 
tis ir visai netikį, kad Mikšys ir Draugelis bu- i 

yo kalti.

Panašiai eina ir kitos tautininkų užvestos' 

bylos prieš katalikui ekonomines organizaci

jas ir jų vadus. :

Klaipėdos reikalai dabar dideliame pa
vojuje. Vokiečių Utstova^.I&fun^jįlalįfcJ^i'i 

Taigi išeitų, kad prezidentas pasirinSb sau g'uojąs visų p. Smetonos politikų, Vokiečiai 

tįnkamesniūs viršaičius, o tie pasirinks jį — i dabar derasi dėl teisės pasilikti vokiečių pi- 

p. Smetonų už prezidentų, žodžiu, visai drau- j licčiajns Klaipėdos valdininkais ir šitų teisę, 

giškai ir šeimyniškai. Tačiau kol kas ne visi r°dos, išsiderės. Tai būs baisus smūgis lietu- 

tautininkaį drįsta sutikti su tokiu aiškiu

šmugeliu ir tarp jų eina gana aštrūs ginčai.

W| RAUGAS»» DUOS PASKAITAS

TMInt ka*<U«u. Uak/rcu *«kxa*dl«alw
PIUDNDMBRATO8 KAINA; Matam* — P*

MM Matu — >»»•, Trim* Mėnealaiaa — »» ••. Ttomau 
Mtaealu) —- 76a Europoje — Metama |7.M. Puaal Ma 
m — Kopija .Mo.

Bendradarbiams ir korespondentam* rastų nerta 
tina, jei neprašoma tai padaryti Ir neprialundlama tam 
akai ui patto taukių.

Rafektortua priima — ano 11: M Iki ll:M eai. 
JMMIHMĮ.

■kelblmų kalnoe prlaluadlamoa pareikalavus, 
'kelbimai sekančiai dienai priimami iU '1 

vai. po piet
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DIENŪS KLAUSIMAI
KAS DEDASI LIETUVOJE.

Prašau Į Mano Kampelį I

Proi. Kampininkas jų “Stalinas” numaskavo Vy-

I
tautų ir už tai gavo sendvi- 

tį — 31 dol. 32c. Širdingai a- 

čiu visiems avinams.

Varšuva. — Lenkijoj yra 
3,030,000 analfabetų (nemokan 
čių nei skaityti, nei rašyti), 
kas užtikrina Pilsudskiui da 
ilgų karaliavimų.

Pypkoriai. organizuoki tės! Father Dearcorn, III. —-

Lietuvos politikos gyvenimas tebeina se

na išgverusia vaga. Nors buvo daroma paža

dų, kad įvyks prezidento, o vėliau ir Seimo 

“rinkimai, tačiau tie pažadai pažadais ir pa

siliko. Dabar jau vėl nieko apie tai nebesi

girdi. Aktualesnis yra mokyklų klausimas ir 

katalikų organizacijų veikimo slopinimas, ne

gu kas kita.

Kai kuriais klausimais esame gavę šiek 

tiek informacijų, kuriomis su savo maloniais 

skaitytojais čia ir dalinamės.

“L. Aido” pažadams, kad būs prezidento 

rinkimai, mažai kas tiki. Mat, tautininkai 

dar nesugalvoję būdo, kuriuom galėtų p. Sme

tonai užtikrinti tų vietų. Vienas žymus tauti

ninkas pasakojęs, kad viršaičiai nuo kiekvie

no apskrities išrinks po vienų atstovų ir tie 

21 atstovai suvažiuosiu ir išrinksiu preziden

tų. Viršaičiai faktinai yjjp. apsj^ričių viršinin

kų išrinkti iš dviejų pasiūlytų ffehatfthlfc,’

Gerb. kun. prof. J. Vaitkevičius, I. 

M. C., misionierius ir j žymiausias kalbė

tojas, sutiko duoti eilę naudingų paskai
tų, kurias rengia šv. Kazimiero Akademi

jos Draugija. Pirma paskaita įvyks šian

die, vasario 13 d., lygiai 7:30 vai. vak., 

Šv. Kazimiero Vienuolyno Auditorijoj

Šios Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų 

Dr-jos rengiamos paskaitos įvyks kas 
ketvirtadienio vakarų iki kovo 6 d. Pas

kaitų turinis daugiau neg i įdomus, iškal

bingas prelegentas gvildens gyvuosius šių 

dienų klausimus ir teiks reikalingiausias 

. mūsų gyvenimui žinias.

Visus kviečiame atvykti į šias paskai

tas. Suprantantiems jos ir už auksų bran

gesnės. Šv-. Kazimiero Akad. Reni. Dig^a, 

Moterų Sąjunga, Vyčiai visuomenės vei 

kėjūi ir^ visi privalo ypatingai pasiimu 

(loti šia reta proga.

Įžanga veltui. Prašom nesiveluoti, nes 

kiekviena paskaitas prasidės punktualiai 

ir baigsis 9 vai. vakare. Rengėjos. 

...d .

LABDARYBĖS SKYRIUS
vvbei. Vokiečiai visiškai pasmaugs lietuvių 

judėjimų Klaipėdos krašte, kuris ir šiaip 

Mokyklos. Iki šiol katalikams atėmė tris «iau buvo neperstipriausias. \ okiečiai įtarų

PRANEŠIMAS VISOMS 
LABDARIŲ’ KUOPOMS.

gimnazijas: Plungės, Utenos ir Vilkaviškio. 

Daugiau šiemet jau gal nebegalėsiu paimti, 

nes valdžia neturi tam reikalui paskirtų lė

šų. Streikus katalikų mokyklose organizuoju 

Švietimo Ministerijos valdininkai — vilkai: 

Žukas, Kavaliauskas, Kiaunis ir Sluoanai- 

tis. Jų žygiams pritariąs ministeris Šakenis

pastangų taipgi uždaryti ir Klaipėdos kon 

servatorijų. Lietuvos vyriausybė jau sutikus 

ir vokiečiai jau sudarę planų, surinkę moky

tojus savai konservatorijai, kuri varys biau

rų nutautinimo darbų.

Tai labai kritiškas momentas Lietuvai. 

Tačiau visuomenė jokiu būdu negali prasi-

ir kiti tautininkai. Vienok gimnazijų suvals- Į tarti, nes jos burna yra uždaryta spaudos 

tybinimu dar nepajėgių katalikų moksleivių cenzoriais ir apskričių viršininkų parėdymais, 

judėjimo užmušti. Tie pradedu dar smarkiau

veikti. Katalikiškų mokyklų naikinimui da

bar vadovaująs pats prezidentas p. A. Sme

tona.

Klaipėdos krašto likimu Lietuvos visuome

nė esanti labai susirūpinusi.

Būt gera ir visai vietoje, jei me'?, Ame

rikos lietuviai pakeltume savo laisvų balsų

gavome

KOKĮ Vilty IŠSIRINKTI,
_ Adomas Mickevičius. ___

Aš pati dukart bandžiau alpti; ir žinai, 

ką padarė mano vyras/ tas kapralas?... 

Susukęs iš popierio dūdelę vieną jos galą 

uždegė, o antrąjį paėmęs į burnų taip pū

stelėjo dūmais man į nosį, kad ir mirusį 

galėtų prikelti. Ot latras! Neištikimas... 

Manau jis buvo šiek tiek ir filosofas. Ge

rai pagalvojus aš linkiu poetą...

— Ach! kad tik jis neturėtų kupry - 

zų! — pertraukė panelė. — Jis kas valan

dėlę maino nuotaiką. Kartais kritikuoja 

mano tualetų, juokias iš mano išsireiški

mų, skundžias Žiaurumu, bendrai aštriai 

traktuoja... ach, mano Dieve! koks jis kar

tais nepakenčiamas! Tada kreipiuos prie 

filosofo: visada ramus, patenkintas ir ne

įtari nė jantis. Jr kui sėdžiu užsisvajojusi 

įpie jioeto išdykavimus, filosofas yra tik

rus, kad mano dvasia ligi ausų įklimpusi

tezėse, kurias jis dėsto, įrodinėja. Niekad 

nepavadino mane žiauria ar nei>astovia. 

Paskutinį sykį pasakė, kad esu jo abso- bėk

i liuts, kas pagal mane turi reikšti, jog bū- 

I siu jo likimo absoliutinė ponia.

, — Absoliutinė ponia!... Dieve mano,

tai nėr ko daugiau ir bekalbėti: eik už 

filosofo, bet šiandien tuojau liepk jį pa

šaukti. Ach, gaila, kad mano kapralas ne

buvo filosofas!

— Neneigiu ir poeto gerų savybių 

— pertraukė panelė. — Turi jis nedidelį 

kaimų su gerom įnašom, mėgsta laisvų 

ir linksmą gyvenimų, su draugais pasis

maginti. Galiu tikėtis, kad jo namuos ne

bus liūdna.

Reikėjo anksčiau tai pasakyti! — su

šuko kambarinė; toks gyveninio būdas 

ir man patinka; drąsiai duok rankų poe

tui; o nuinc padaryk dvarelio prižiūrėto

ja.

— Neilgai tai tęstųsi — tarė jaunu

tė mergelė, lifulnai sukdama galvutę. -- 

Jis mėgsta mėtyt pinigus ir netrukus vis

ką prašvilptų.’Tai lubai pavojinga!... ko

ks baisus laukia neturtas, vargas!.. Ach!

Į Laikraščiai praneša, kad Mun-,Susirūpinę miesto finansais 

J dieno universiteto klinikos ili-l kaikurie piliečiai siulo valdy- 

!rektorius prof. butmanas iš-,bai pasamdyti keletu gerų 

Įrudęs tam tikrus vaistus, ku- į“gengių”, kad jie pripildytų 

irių pagelba gali atpiasti nuo tuščių miesto iždų.

Į rūkymo patys aitringiausi ni-. ------------
'kotino mėgėjai. Reikės tik j Chicago. Tautiškose ka- 

pypkorių tais vaistais įčiepy-į Polese įvyko didelis pervers

ti, ir užrūkęs pypkę jis pajus|nias* Revoliucija nuo užvaiz- 

didelį tabako pasibiaurėjinią. Ų1 •'n verstas (Turas u>

ai, kad neziaojv.
Ale, pasakykit, delko nieką; 

neišranda “čiepų”, kurie į 

leisti žmogaus kūnan iššaul 

tų didelį naminės pasibiauri 

jima ? Tai bent būtų genijus

lopetas. Abdikacijos rašte Oil 

rui pasakyta, jei vienai lope 

tai nulužus būtum ėmęs kiti

Prof. Kampininko radio,
Chicago. — Lietuvių Au< 

torijoj Halstedo tavorščiai s 

rengė “debatus”, kuriui

o kitų skolų paliksime 

morgičių. Nors būt daug 

riau, kad mes galėtumėm 

sų skolų išmokėti.

Taipgi kreipiuosi lala

a

•n

Chieaga. — Tavorščių Štraz 

as ala Vaibnis 

T.” redaktorius 

ūtų policinonas. 

toras.

’irmoji diena yra mūsų lab

darių diena, kurioje atidary- 

ime Labdaringosios Sųjungos 

mpirktųjį ūkį.

Sųjungos susirinkimuose

nori, kad 
Vitaitis 

Neblogas

į vardu į visuomenę, kad RR& į pakartotinai nutarta yra su

ktam tikslui paaukotų. Aukas ruOyįj išvažiavimą arba au- 
į prašome siųsti Centro Iždinin- tįngq, j savąjį ūkį. Tani tikslui Z,

ke vardu — Rev. F. Kudirka,

Į 2334 So. Oakley Avė., Chica
go, III.

j Kas šiuo tarpu labdarybei 

■ginus yra už $6,600. Da- aukuos — tas dvigubai au-I ^(>i „

i bar ši morgičių reikia atmo- buos. 
1 , .. . 1 keti arba atnaujinti.
1 ' Tat, pranešu visoms Labda- 

kuopoms,
Šiomis dienomis

laiškų iš adv. J. Grišiaus, ku-, ringosios Sųjungos 

riame praneša, kad Labilarin- kad, kiek galėdamos, sudary- 

gosios Sąjungos 141 akelio u-jtumete bent kiek pinigų ir pri 

kio pirmas morgičius pasi- siųstumete į centrų. Kiek pi- 

baigs 1930 m.\ kovo 1 dienų, nigų turėsim, tiek atmokėsiu!,

Antanas Nausėda,
Labd. Centro pirmininkas.

BIRŽELIO PIRMOJI.

Tur būt jau visi labdariai 

žinome, kad Birželio mėnesio

išrinkta komisija, kuri nusky

rė dieną, sudarė planus, pada

rė tikietus. Dabar viskas la

biausia priklauso nuo kuopų. 

Jos turės išplatinti tikietus, 

pasirūpinti įvairiais išlaimėji- 

mais, priruošti užkandžių. Ti

kietai jau yra atspausdinti. 

Labdarių veikėjai jau gali jų 

pasiimti. Kol kas tikietai te

bėra “Draugo” administraci

joj. Jie parsiduos po 50c. Iš

važiavimo dienoj ūži tą tikietų

tokiais svarbiais Lietuvos, reikalais, kurie, be i Kai kas iš mūsų pasako, kad mums neap- 

abejo, mums gyvai rūpi. Būt visai vietoje, jei ; simoka kištis į Lietuvos reikalus. Bet, ma- 

šiuo momentu pakeltumėme savo balsų kritin- , tant, kad išgverusi tautininkų politika veda 

gu Klaipėdos krašto padėjimu, gal tas bent 'Lietuvą į pražūtį, mes negalime tylėti. Prie- 

šiek tiek prisidėtų prie sustabdymo lietuviškų šingai, mes turime daryti viską, kad tik Lie- 

germanizatorių nuo žalingų Lietuvos valsty- -tuva būtų tvarkinga, laiminga ir turtinga. Tai 

bei žygių. ;yra visų lietuvių pareiga.

’ būs galima gauti užkandžiai,

šaltakošė ir 

mai.

minkštieji gėri-

Žiūrėsime, kuri kuopa dau

giau tikietų išanksto išplatins.

Nepamirškime, tat, kad Bir

želio Pirmoji yra musų, labda

— Bet, — pertraukė mūsų heroje — mylimąsias; bet tie patys, vedę, nieku 

jei pasakiau, kad filosofas yra taupus, t neprasitaria apie moterystę ir labai kuk

tai pamiršau pridėti, kad vargšas nebetu- : liai nutyli apie savo žmonas. Priešingai 

ri ko taupyti. Jis šiandien toks neturtin- ! su filosofais: jų meilės istorija ainiams

į mylimosios duris ir sako Laip La Fon- 

taine’o žiogelis: “Per visą vasarą dai

navau”. — “Šok gi dabar!” — atsako 

rūpestinga ateitimi skruzdė.

gas, kaip netrukus bus neturtingas poetas., lieka nežinoma, bet užtat jų žmonų istori- j Tas pats likimas sutinka ir. filosofą,.

— Jei taip, — su didžiausiu rimtu- ja tampa garsesnė, negu reikėtų laukti. , ir jei jam pavyksta pavergti mylimosios 
mu atsiliepė senoji kambarinė — tai pa- , Visi gerai žinote, kaip mylėjo Ovidius, ' širdį ar būna laimingas? Paklausykim

tarsiu išsirinkti vyru mūsų senąjį Borisą. Petrarka ir kiti; — pakanka atidengti 

Tiesa, jis niekad nekalba nei apio iilea- į “Meilės būdą” arba sonetus apie Laurą 

lūs, nei apie absoliutus. Užtai Maskvoj, ar Glicerį; juose galima viską rasti. Nie-

Tverskio gatvėj turi labai puikius rūmus 

ir kasmet gryno pelno dvidešimt tūkstan

čių rublių ir penkiasdešimt kapeikų.

kas nežino, kaip Sokratas užkariavo 

Ksantipos širdį; užtat kiekvienam anek

dotų rinkiny galima rasti apie tų nelai-

Swifto.
Filosofo galvą dekanas Swiftas suly

gina su rakandu, kurį pamišusių namuos 

poetas Sina spaudžia prie savo krūtinės, 

t. y. su šluota. “Filosofo galva, sako Swif 

tas, žalia kol jauna; ji nori nuvalyti pa-

lsvada šio pasikalbėjimo, vykusio ' miugų moteriškę tūkstančius sarkazmų, [ šaulį. Ji kaip šluota bėgioja po*visus gam-

prie vienų namų, savaime paaiškėja. 

Norėjau tuo ir baigti, bet matyda

mas dalyko svarbų, kada kalba eina apie 

poetus ir filosofus, ir įdrąsintas mano 

publikos kantrumu, pridedu dar keletu žo 

džių nuo savęs.
Peržvelgęs įsimylėjusių poetų ir fi

liai ji buvo Sokrato žmona.

Tuo prieinu išvados, kad poetai po ve-

tos kambarius ir visus sutvėrimų pakam

pius. Su laiku nukrenta jos lupai, tampa

losofų istorijas pastebėjau, kad abi šių etų ir filosofų, meilės gyveninio išeinama-

ilienų žmonių rūšys meilės srityje savo sis punktas yra bendras. Trūksta jiems

elgimosi būdu labai skiriasi. Beveik vi- svarbiausio talento; įspėti, kad kalbu u-

— Tai daugiau apie poetą ne neką!- ' si poetai aprašo sąvo meilės istorijas, pie pinigus. Poetas, kuris kūrė ir myla-

ėk! Būsi filosofo žmona ir galas. paminėdami net mažmožius, liečiančius jų vosi per visą jaunystę, stuksena pagaliau

filosofas labai tvarkingas ir taupus.
tų n 

gabi

dybų tampa filosofais, o filosofai po sa- plika; dar kurį laiką sukinėja ja sena 

vo vestuvių virsta satyriniais poetais. Da- boba ir galop pro langą išmeta į šiukš- 

moins lieka laisvas pasirinkimas vieną iŠ ' lyną”. i

šitų dviejų sistemų, kuri geriau patinku. Tad kuris geresnis: poetas ar filoso- 

Vienok šių dviejų rųšių žmonių, po- fas? Teišsprendžia tai ponios, bet aš at

siprašydamas vienus ir antrus balsuoju 

už senąjį Borisą, turintį pufrius rūmus 

ir grynų įpalukų dvidešimtį tūkstančių 

rublių ir penkiasdešimtį kapeikų.
Išvertė Mima K.

L?' . •
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L R. K. MOTERŲ SĄJUNGOS 42 KUOPOS VALDYBA, 
GRAND RAPIDS, MICH.

ŠV. AGOTOS MOTERŲ IR MERGELIŲ PAŠELPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA, GRAND RAPIDS, MICH.

Komisijos Narys.

RUOŠIA VAKARĄ.

rių dienu. Neužsiimkiine kuo Mes lietuviai jau turėtum?-., 
kitų. me suprasti, kad musų reika

lų, ar jie bus labdaringieji ai 
kitoki, svetimi neateis ir ne
liptu pins.

___________ j Labdarių sųjunga praeity
Labdarių 4 kuojai, Dievo‘gana daug padarė ir dabar su- 

Apveizdos parapijoj, susitvarjlyg išgalės dirba, bet tokių 
kė, atsigaivino ir šauniai pra- 'darbų, kaip prieglaudų pasta- 
dėjo veikti. Susitarus su Fede- tymų be plačiosios visuomenės 

pagalbos nepajėgs įvykinti. 
Dėlto, atvejų atvejais yra at
sikreipiama, kad visi stotų.

racijos skyrium ir kitomis 
draugijomis ruošiasi prie įdo
maus vakaro ir arbatėlės Va
karas įvyks 7:30 vai. vakare į svarbų lalala vingųjį darbų. į 
naujoj Dievo Apveizdos par. Į Prisidėti galima visokiais. 
Auditorijoj. budais:

Programa bus Įvairi ir įdo- L Įstojant į labdaringųjų j
mi. Dainuos žymus daininin- 'sąjungų nariu ir mokant po 
kai. Kalbės p. Ant. Nausėda, jdešimts centų. į mėnesį. • 
Labdaringosios Sujungus een- i 2. Tapti garbės nariu įmo- 
tro pirmininkas, p. L. Šimu-!kant šimtų dolierių. 
tis, “Draugo” redaktorius, Į 3. Užsidėti šiaip jau didės 
geri). um. Ig. Albavičius, Fe
deracijos Centro pinnininkas 
gerb. kun. prof. B. Urba ir 
kiti.

Be abejo, po šio gražaus va
karo kuopa dar labiau pradės 
veikti. Kp. Labd.

niais mėnesiniais mokesčiais. IĮ
Įstojant į labdaringųjų sų- j 

jungų reikia nusistatyti pasi
tikti labdariu iki gyvos gal- 
vost Tokį pasiryžimų mums

Nuo kairės, dešinėn pusėn, sėdi: S. Grigaliūnienė, pro
tokolo rašt.; M. Paurienė, rašt.; V. Kainsickienė, V. pirm.; 
Kun. L. Lipkus, Klebonas: M. Rinkev'ičienė, pirm.; A. 
Kainsickienė, kasos globėja; p-lė O. Bražaitė, ižd.; nuo 
kairės dešinėn pusėn stovi: A. Steponauskienė, karūnos 
nešėja; A. Kvietkauskienė, maršalka; M. Uzienė, karūnos 
nešėja; M. Giedrienė, chorvedė, M. Medelinskienė, ligonių 
globėja. (Žiur. koresp.).

už mirusias nares. Kas met 
kuopa prisideda darbu ir au
ka prie klebono varduvių pa
minėjimo. Kas met kuopa ren-j 
gia išvažiavimus.

Kuopa turi savo chorų ku
lis susideda iš 15 narių.

Kuopos valdyba:
Marijona Rinkevičienė jau 

treti metai eina kuopos pir
mininkės pareigas. Darbšti ir 
pilna energijos moteris.

V. Kamsiskienė, vice-pirmi- 
ninkė ir korespondentė, visa 
širdimi atsidavus Sųjungos 
labui.

S. Grigaliūnienė, kuopos 
protokolo raštininkė, keturi 
metai eina tas pareigasf; me
tus buvo kuopos pirmininkė; 
visa širdimi dirbo tautos ir 
Sųjungos labui.

P-lė O. Bražukė, metai kaip 
iždininkauja, buvo vice-pirmi- 
ninkė ir protokolo raštininkė. į 
Savo užduotį puikiai atlieka, j
nevien pati dilba bet ir kitus/ p _jg \nį Krividukė, A.i Ant. Kvietkauskienė, kno- 
raginą. i Kainsickienė ižd. globėjos. / !jx>s tvarkdarė nenuilstančiai

• M. Paurienė buvusi proto- j M. Medelinskienė, ligonių dirba kuopai, 
kolo raštininkė, jau šeši metai J daži urėto ja, kuopuikiausiai at-1 Magdalena Giedrienė, Mo- 
sekmingai eina Fin. Rašt. pa-Įlika savo užduotį. | (Tųsa ant 4 pusi.)
reigas ir korespondentės.
Daug darbo ir energijos au
kavo Moterų Sųjungos 42 kuo
pai.

Nuo kairės, dešinėn pusėn sėdi: O. Grinienė, iž:k; M. 
Alksninienė, vice-pirm.; kun. J. Lipkus; Tėvas Alfonsas, 
O. F. M. Misijonierius K. Misiuvienė, pirm.; A. Adomaitie
nė, kasos globėja; nuo kairės, dešinėn pusėn stovi: Marce
le Buožienė, kasos globėja; A. Kainsickienė, protokolo 
rašt.; A. Steponauskienė, maršalka; Marijona Buožienė, 
veikimo patarėja; J. Vasiliauskienė, ligonių globėja, P. 
Jančarienė rašt. (Žiur. koresp.).

visiems reikia padaryti, jei 
norime kų nors didelio, gra
žaus nuveikti ir susilyginti su 

PAUGIAU SUSIRŪPINIMO, (kitomis kultūringomis tauto
mis. Kitos tautos mažesniame

Praeitų savaite kalbėjome 
apie' atgaivinimų Labdaringo
sios Sąjungos kuopų del to, 
kad matome, jog tol, kol kuo
pos daugiau nesusidomės ben-

skaičiuje negu mes, turi savo 
prieglaudas, ligonines ir kito
kias reikalingas įstaigas. Jei 
mes, vientik Chicagos lietu
viai, mokėtume į mėnesi lab-

pids, Michigan, nuo senai jau
tė reikalo moterų organizaci
jos, kuri netik nares medžia
giniai šelptų, bet ir šviestų ir 
keltų ant aukštesnio laipsnio.

Rugpiucio mėnesy, 1917 m., 
per buvusį moksleivių seimų,

tė savo atstoves j Moterų Sų
jungos Seimus. Kas meta kuo
pa užprašo šv. Mišias prieš 
Velykas ir “in corpore” eina 
prie šv. Komunijos; ta pat da
ro ir gruodžio S d., Nekalto 
Prasidėjirtio Panelės Šv. die-

drais labdarybės reikalais, nie Įdarybei bent po dešimts cen- 
ko didesnio ateity negalėsime tų, per metus sudėtume šim-
nuveikti.

Šiandien norime trumpai 
pakalbėti apie iždo stovį. Kaip 
žinome, Labdaringosios Su
jungęs iždas yra beveik tuš
čias, o skolų už ūkį neužilgo 
reikėtų užmokėti. Gaila, kad

tų tūkstančių dolierių. Tuo
met, netik ūkio skolų klausi
mas, bet ir našlaičių ir sene 
lių prigelaudų statymas išsi
ristų.

Nuo labdaringojo darbo ne
privalo nusisukti nei vienas

^š’ame vajuje, kuris jau kelin- lietuvis ar jis bus biznierius,
tas mėnuo kaip vedamas, kuo 
pos ir bendrai visuomenė ne- 
perdaug susidomėjimo tepa 
rodė.

ar profesionalas, ar darbinin
kas žmogus, nes neivienas ne
gali būti tikras, kad jam pa

nčiam nebus reikalinga labda-
Apart ūkio išmokėjimo rei- rių ir jų įstaigų pagelba. Ga

balų yra visa eilė kitų lab-jlų gale žmogus neateina, į šį 
dalingųjų darbų, kuriuos cen-j pasaulį, kad vien tik sau ge
tras turi aprūpinti. Tų darbų ventų, bet jis turi gyvai ir 
turime atlikti patys ir nekie- savo artimu rūpintis. Tat, vi 
no kito, o tik savo naudai. Y-
ra gyvas reikalas aprūpint: 
našlaičius, našles ir bendrai 
suvargusias šeimynas, dėlto 
sųjunga tmi turėti nuolatinių 
jeigu.

si lietuviai stokime į labda
ringųjų sąjungų ir dirbkime 
bendrų tautinį ir labdaringa 
darbų.

A. Nausėda,
Labd. Sąjungos Centro pirm.

atsilankęs kun. Pranas Juras nų. Be to, užprašo šv. Mišias 
(tada buvo da klerikas), pra
dėjo organizuoti moteris Mo
terų Sųjungon.

Lengva suprasti, kad dar-1 
Ims buvo nelengvas. Moterį) 
organizacijos reikalai ne vi- . 
soms moterims buvo supranta- ,

t

mi. Be to, pradedant bile ko- Į 
kį darbų, visuomet atsiranda j 
kliūčių, kurias reikia nugalė- į 
ti. Ir, ačiū gerb. kun. P. Jurui į 
už jo pradžių, darbas baigti, 
tapo pavestas moksleiviui (daį 
mr daktarui) Jonui Poškai. 1 

Rugpiucio 27 d., 1927 m.,
Moterų Sąjungos 42 kuopa į- 
teigta iš 17 narių.

Jš pirmųjų narių skaičiaus 
yra pasilikę sekančios: p-lė O.
Bražukė, Agota Margelienė,
V. Morkevičienė, M. Bendžiu- 
nienė, Alena Bajorinienė, A.
Kvietkauskienė ir O. Šakins- 
kienė.

BOSCH
RADIO

LIETUVIAI AMERIKOJE 
CICERO, ILL.

Radio CŽA.
H X Ponios Strėlei unienė ir 

Kasiulaitienė smarkiai dar
buojasi, kad suruošus Ciceros 
“Gas-padinių balių”, parapijos 
naudai.

X Vasario 5 d. vakare p.
A. Miliauskai iškėlė šaunių 
puotų kalininkams. P. A.
Miliauskis gal gražiausių gy
venimui namų Cieeroje įsista-J rjK visais 
lė. Iš lauko labai moderniškas, 
bet viduje da dailesnis. Gra
žu, kad lietuvis

kun. A. Linkus ir kun. P. Ga- I • /
jsiunas; ponas Daukša, vargo 
alininkų Sąjungos, Chicagos 
kuopos pirmininkas, buvo bnn 

jkieto tostinasteris. Ponams 
Mondeikams suteikta daug 
linkėjimų ir gražių dovanų.

X Musų radio stotys irgi 
linki ponams Mondeikams il
giausių imtų ir geros kloties.

X Vasario 9 d. vakare dr-ja 
Šv. Antano parap. svetainėj 
turėjo “Rninbow Balių”, ku- 

žvilgsniais gerai
i pavyko.

X Parapijos komitetas per

gali
taip gražu ^gv. Kazimierų (Užgavėnių 

turėti. \ alio jam; vakare) turės “šilimui Bu- 
rum”, parapijos naudai.

X Vasario 10 ir 11 d. Lnk- 
šis, parap. svetainėje, rodė iš

namų
ir jo šeimynai.

X Vasario 9 <1. vakare p. 
Mondeika, šv. Antano parap. 
vargonininkas, iškėlė labai 
iškilmingų vakarienę paminė
jimui 10 metų sukaktuvių sa
vo susižiedavimo.

Puotoje dalyvavo daug sve
čių: daktarų, hankierių, vieti
niai trys kunigai ir iš Chica
gos gerb. kun. A. Dexnis,

GRANO RAPIDS, MICH.

Kuopa, yru surengus šešias 
prakalbas. Vakarų, vakarie
nių ir koneetrų kas met su
rengė daug. Kas met kuopa 
prisideda prie parapijos ba- 
zarų. ,

Be to savo Šv. Petro ir Po
vilo Bažnyčios reikalams kuo
pa yra aukojus apie $4,000.00. 
Už didelį pasidarbavimų per 

vienų bazarų', kuriame kuopa 
pelno padarė $1,100.00, gavo 
dovanų knpkų, kurių paauko
jo naujos bažnyčios reikalams.

Paskui kuopa naujai bažny
čiai įtaisė sakyklų už $610.00; 
klausyklų už $148.00; ant sa-! 
kyklos viršų už $350.00. Į kle- į 
bonijų nupirko dvi minžšti ke' 
dės ir sofų už $150.00; baž-į 
nyčiai nupirko dvi angelų sto 
vyli už $150.00.

Jubiliejaus metu aukojo j 
$100.00 bažnyčiai ir tapo Ju
biliejaus garbės kuopa.

Kuopa turi įsitaisius vėlia
vų su Neperstojančios Pagel
iam Motinos šv. paveikslu, ku
ri kainavo $100.00.

Lietuvos laisvės reikalams 
per Tautos Fondų kuopa au
kojo ir pirko Lieutvos Bonų, 
kurį vėliau paaukojo Lietuvos 
Universitetui.

L. R. K, Moterų Sąjungos 42 
kuopa.

Kaip kitų kolonijų moterys

ir marinos, taip ir Grand Ra-Į Beveik kas met kuopa siun

BOSCH 
RADIO

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

limas stotis. Kainos sumažintos.

Lietuvių Valanda Per Radio
Kas Nedėldienj 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. Budrik krautuvės

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

Telefonas Boulevard 4705

Ine.

Geso Šiluma
VIENAM KAMBARIUI. DVIEM TRIM KAMBARIAM 

IR DAUGIAU
Su Šia

GAS HEATROLA

$10 NUOLAIDA
UŽ JŪSŲ SENĄ ŠILDYTU- 

VA JEI PIRKSI ĮJABAR!
Dabar atėjo laikas pasiliuosuoti nuo 

darbo ir nešvarumo senojo netikusio šil
dytuvo. Išmainyk jį į patogų, jaukų, tik
rų Gesinį Šildytuvų savo namams. Ši gra
ži Heatrola kurinasi gesti — leidžia daug 
šilimos — tyros, sveikos šilimos į visus

• jūsų kambarius. Geso nedaug tesuvarto- 
jama. Kūrink jį, kada tik reikia — ran
kenos pasukimu... ir užsuki, kai jan pri- 
sišildai. Jokių durnų, jokių suodžių... jokių 
dulkių, teršiančių jūsų namus. Raudon
medžiu nubaigtas kabinetas moderniško 
styliaus pilnai harmonizuoja su kambario 
rakandais. Ideališkas nnninis ir aipartmen- 
tanis. Specialė geso kaina namų šildymui.

ĮMOKĖTI - METAI IŠMOKĖTI
Kaina $89.50 su prijungiamu, $10.00 nuo
laidos už jūsų senų šildytuvų ir T7Q 'Rfl 
jums ši Heatrola atseina.......... ųlvivU

PEOPLES GAS KRAUTUVĖSE
Patogiausia vieta pirkti geso įrankius 

122 South Michigan Avenue
Kad surasti jūsų apylinkėj artimiausių Gas Co. ofisų 

žiūrėk j telefonų knygų arba geso bilų.

GESU JUS VISKĄ GERIAU PADARYSITE



DRAUGAS
ttetvi rladienis, Vus. U, lOilfl

LIETUVIAI AMERIKOJE
GRAND RAPIDS, MICH.

(Tąsa nuo 3 pusi) 

terų Sąjungos 42 kuopos cho

ro vedėją daug darbo padeda 

Sąjungos labui.

Marijona Uzienė, Stasė Šir-' 

vinskienė ir Alexandra Stepa- 

nauskienė neša Moterų Sąjun

gos 42 kuopos Neperstojančios 

Pagelbos Vėliavą laike procc- 

cijos per visokius atlaidus.

Visa valdyba atlieka savo 

užduotį kopuikiausia. Iš Kuo

pos Moterų Sąjungos gali di

džiuotis.

Kastancija Dėdynienė yra 

kuopos garbės narė, kuri yra 

gavus dovanų žiedą už savo di 

delį pasdiarbavinią, ir sėkmin

gai ėjo iždininkės pareigas per 

septynis metus.

Susirinkimai laikomi mok- 

slainėje kas antras utaminkas 

mėnesio 7:30 vai. vakare. Dr

ja teikia įvairių rūšių pašel- 

pą ir pomirtinę. Mokestis su

lyg rųšies pašelpos ir pomir

tinės.

Moterų Sąjunga leidžia sa

vo rinitą mėnesinį žurnalą 

“Moterų Dirva”, kurios yra 

toks adresas: 2339 W. 23rd 

Place.

Marijona Paura.
Šv. Agotos Moterų ir Mergelių,

Pašeipinė Draugija.

Ši draugija sutverta 16 Va

sario, 1919 metais. Pirma me-1 

tą narių prisirašė 38, dabar y- 

ra narių 103.

Draugiją užananė Marijona 

Bernotienė ir Augustaitienė 

Marijona, klebonaujant5 kun. 

A. Deksniui.

Pirmoji valdyba tapo iš

rinkta iš šių uolių moterų: 

Pirm. Marijona Bernotienė, 

Vice-pirm. Petronėlė Barštie- 

nė, Protokolo Rašt. J. Banai

tienė, Ižd. Zofija Zalfedonienė, 

Maršalka Agota Martinkevi

čienė.

Dabar irgi draugija turi uo

lią valdybą kuri niekuomet 

neatsisako parapijai pagelbė

ti. Ši valdyba susideda iš: 

Pirm. Elzbieta Misiuvienė,' 

Vice-pirm. Marijona Alksnie- 

nė, Protokolo Rašt. Augustė 

Salatkienė, Rašt. Petronėlė 

Jančarienė, Ižd. Ona Grinienė, 

Kasos Globėjos Agnieška Ado 

inaitiene, Marcelė Buožienė, 

Ligonių globėja J. Vasiliauc- 

kienė, Maršalka Aleksandrija 

Stepanauckiėnė.

Šv. Agotos draugija rūpi

nas bažnyčioje ir sesei ų 

name amžinųjų lempą, aukojo 

$109.50. Nupirko Šv. Agotos 

stovylą kuri kainavo $01.00, 

Stacijas kurios kainavo 

$829.00. Pastačius naują baž

nyčią irgi neatsiliko nuo kitų 

draugijų liet paaukavo $1,- 

289.55. Amžinosios lempos de

ginimas yra jų graži dovanė

lė, nes tai reiškia gyvą narių 

tikėjimą ir jų amžinai liepsno

jančią meilę prie savo Išgany

tojo.

Priėjus reikalui ši draugijų 

visuomet suruošia piknikus, 

vakarėlius, koncertus ir t. t. 

Iš to matyt kad šioje draugi

joje priguli gabiausios mote

rys parapijoje. Jos noap.-dlei- 

džia ir dvasiškame atžvilgyje, 

nes 5 d. Vasario užprašo $v. 

Mišias už gyvas ir mirusias 

nares, o paskirtame laike vi

sos narės eina prie Komunijos 

in corpore su ženklais.

Kadangi draugija yra vieti

nė, visi vaisiai taip mokestiet- 

kaip ir darbuotės šelpia na

miškius kurie yra artimiausi 

tarpe artimų.

Laiko visų draugijos gyva

vimo metų, parapija prityrė

IŠ LIETUVOS VYČIŲ 36 KP. 
SUSIRINKIMO.

Sporte — basketball, bow- sijon išrinkta septyni asine- 

ling nariai gerai veikia. nys.

Merginos basketball’e irgi Į R. Andreliunas, kuopos or- 

nepasilieka. žaidžia gerai su 'ganizatorius, sveikino narius

naujomis uniformomis.

Dramos vedėjas K. Z. pra- 

Brighton Park. — Sausio nešė, kad veikalas “Pražydo 

23 d. kp. laikė, susirinkimų, nuvytusios gėlės”, bus lošia- 

kurį atidarė pirm. K. Liūdžiu- mas kovo 9 d., Šv. Jurgio pa

te malda. Rašt. A. Stankaitei rupijos svetainėj.daug pagelbos finansiniu kaip 

ir darbo atžvilgiu, už ką ši perskaičius nuturimus, komi- 

draugija bus minėjama para- sija, (J- Masunas, T. Mažeikai- 

pijoje kaipo veikliausių mo- tė, Saputis) darė pranešimą 

terų būrelis. Garbė parapijai šokių vakaro, sausio 12 d., 

turėti savo tarpe tokią uolią šokiai pavyko. Pelno gauta 

ir ištikimą draugiją. virš šimtus dol.

Susirinkimai laikomi moks- ..........—" ' ‘ — 1

lainėje kas trečias panedėlis Draugija išmoka narei pomir- 

mėnesio 7:30 vai. vakare. Na-'tinas $100.00 ir $5.00 į savaitę J 

lės mokestis mėnesiui 25c. pašelpos ligoje.

Kuopa paskyrė iš kasos do

vaną. tani nariui, kuris dau

giausia prirašys narių. Komi-

ir džiaugėsi dideliu skaičių; 

ragino visus darbuotis vajaus 

laiku ir daugiau prirašyti 

naujų narių.

Be to, žadėjo dovaną — auk 

so žiedą su žirgvaikiu mergi

nai ar vaikinui, kuris daugiau 

šia prirašys naujų marių.

R. Andreliunas turi krautu

vę auksinių daiktų, žiedų ir 

deimintinu, visokių’ karolių, 

laikrodėlių, radio, rekordų, 

piūno rolių ir t. t., 2650 West 

63 str.

Kuopa nutarė surengti 

“bunco” Centro spaustuvės 

namo fondui. Komisijon įėjo: 

S. Ališauskaitė, J. Milleris, 

M. Stankaitė.

Nutarta surengti šokius po

Velykų. Komisijon išrinkta 

J. Betkis, J. Laucaitė. Enis.

“RŪTOS” SALDAINIAI 
PAVĖLAVO.

NAUJAS 1930

JELEęTRIC RADIO

Ištobulintas tr pagerintas, sti nauju COLOTl’RA Dynamic speak- 
eriu. Gražus kabinetas, kainos sumažintos.

Modelis 90, kaina su tūbomis ir viskuo už ..

Modelis 93, Fonografas ir Radio krūvoje, nau
ja kaina, su tūbomis, su viskuo ........

$116.00

$204.50
Dykai demonstravimas 'jūsų pačių namuose.

Tiktai $10 tereikia įmokėti,
KITUS LENGVAIS IŠMOK MIMAIS. 

Krautuvė atdara kas vakaras.

Išgirsk lietuvių dainas per Radio
kas nedeldlenj nuo 1 iki 2 po pietų iš stoties W. ‘U. P. L.

970 kilocykles ir
Ketvergals nuo 7 iki S vakaro iš stoties W. H. F. C.

1420 kilocykles.

Jos.F.Budrik, inc,

3417-21 South Halsted Street
Tel. Boulevard 4705

—.----

TUBBY

Jo 3 Didžiosios Pirmenybės

Išpildymas 
Skirtumas Ir

didesnis, ilgesnis. erdvesnis karas... dar-gi 
greitesnis... didesnė jėga... greitesnis įsibė
gėjimas... taipgi turi pirmenybe geroj lš- 
žiuroi... tikroj vertybėj — pasitikėjime ir 
kainoje....

,»17 -te- -
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Kiekvieno puMstai šūktelėjimas, pamačiusi*. nau
ju Essev ChaUengeriu važiuojant, yra “Kaip tų pa

skirai! Kaip srauni tų padidintų jėgų ir greitesnį 
* ^įslbėginių! Kaip srauni tų greitumų?

“Man,) Essex Cliallcnger yra įstabus, bet, žmogau,r 
tai stebuklas.’’

Yra tai naujas Essex C’hallenger nuo priešakio 

iki užpakalinės šviesos. Yra tai ilgesnis, didesnis 

karas. Super-Six motoras, padarytas švelnesnis 

ir turi platesnį lauką veikti. Motoras tebeturi 

kiekvieną gerumą, kokį tik žinai, ekonomijoj ,ir 

ilgam laikymui. Jis taip aiškiai moderniškas vi

sose smulkumose, kurios svarbios, kad jus jį no

rėsite turėti.

Ši aiški pirmenybė stato jums norą susekti fak

tus. Jūsų naudai yra žinoti, kad! ,pirmos rūšies 

automobilius visiems yra prieinamas.

Coap« <735.- with Rambia Saat 8750 Touring SedanCooch . 763 Brougham
Standard Sadan 823 Sunradan .

Prices F. O. B. Detroit, Factory

8873
893
993

Patogumai 

kurie čalendžina

Didesnė jėga — 
Didesnis greitumas — 
Greitesnis įsibėgėjimas 
— Pricdan ekonomija.

Didesnis spalvų 
pasirinkimas

Puikesnis išmušimas 
Puikesnės metalo dalys

Didesni, puikesni, 
erdvesni

Radiatorių šaterial, 
Elcetroloek, staigus 
starteris, elektros kuras 
ii- žibalo gauge.

HUDSON MOTOR CO. OF ILL.
2220 So. Michigan Ave. Tel. Calumet 6900. Kreiptis į artimiausią pardavėją

Buckingham Motors, Ine. 
3948 N. Datnen Ave.

Lincoln Ave at Irving I’ark 
Blvd., Buckingham 2310 

Hudson Motor Co. of Illinois
, Evanston Branch 

1-820 Ridge Avo.
Sheldrakc 2300 University 720 
Hudson .Motor Co. of Illinois

North Side Branch 
6259 Broadway 
Sheldrake 7210

Kcystone Motor Sales Corp. 
8143 W. Lawreneo Ave.

Keystone 3400 
and

4 940 N. VVestern Ave. 
North-West Hudson Co.

6715 Olmstead Ave.
Edison I’ark, III. 

Nevvcastle 3150
A. VV. Person

Highland Park. III. 
Highland Park 2492 
I’lamondon Motor Co. 
4824 Sheridan Road

Longbeach 1818 
Portage Park Hudson Co.

4101 Milwaukce Ave. 
Palllsade 1800

Berwyn Hudson-Essex C-o. 
3145 Oak Pat k Ave.

Bervvyn. III.
Berwyn 351

Crandall Motor Car Co. 
439 Madtson St.

Oak I’ark, III. Euclld 5917 
Crandall Motor Car Co.

of Mayrvood
51 Lake St. at First Ave. 
Maywood, III. Maywoffd 360 
Hudson Motor Co. of Illinois

Logan square Branch 
2647 Milwaukee Ave. 

and
2401 Logan Blvd.

=

Pop Holds the /įctring Championship, Toc

GtfSrt, Bot mV 
FATHEri IS A SOOMD 
SLEEPBK. HOZOfrV 
HAfcDLV C AM VJAKE 

HIM UP

Kai p. Milius apleido Cliica- 

gą, atėjo didelis siuntinis 

“Rūtos” saldainių. Nesura

dus adresato, buvo pavojaus 

jų likimui, bet atsirado lab

darės, tai p. Aleliunienė ir p. 

Nausėdienė, kurios susidomė

jo “vargšų” likimu ir parūpi 

no joms leidimą apsigyventi 

Chicagoj ir lankyti lietuvaičių 

namus. Bet ir Chicagoj jiems 

yra pavojaus, kad “globoto

jos” nepradėtų “flirtuoti” 

su kitais miestais. Visgi pra

šoma nenusiminti, nes trans

portas yra didelis.

S. Gasparaitis,
1830 Canalport. Ave.,

Chicago, 111.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

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

Mano Radio — Seope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, tr jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
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 užsisenėjusią, įsi
kerojusią, chronišką ligą, kurt ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Ir.ėjimas Rūmas 1016
20 W. JAOKSON BLVD.

A-rtl State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
l po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7. 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

Feenamint
The Laxative

Mėgsta jį viri 

Skanus kramtimui

išmint, taip kaip guma.

LI5TERINE 
I. THROAT 

TABLETS
Antiseptika
Neprilefisk 

Ir Gydyk 

Užkimimą 

Sopamą 

Gerklę 

Kosulį

SMade fr,
1-mb*rt PlunnMai Ca, S*im Loaria, U. S. A.

jas' pop ;
SO LODO WČ C> VJAV'r/
tAtMSELF UP HE-

DlDki'T SlE-EP 

AfriOTrtER ROOM
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CHICAGOJE P4SSIXPtLLtR
16 LIETUVIŲ AMERIKOS 

POLITIKOS KLUBO.

North Side. — Sukyto klu

bo susirinkimas buvo 3 d. va-

Po $1.00: D. Jakubauskienė, 

K. Šerpetis, O. Rokaitienė, J. 

G užauskis, P. Šerpetos, K.1 

Kantrimas, M. Juozaitienė, O.' 

Budreckuitė-, V. Jasinskienė,'

* 
;< Ki
e* v

sario, parapijos svetainėj. V. Andreikas, A. Pietaris, J.

Pirm. neatvykus, susirinkimų 

atidarė vice-pirm.

Juška, O. Stulpinienė, P. 

Rupšis, P. Rimkienė, A. Sta-'

Pereito susirinkimo nutari- siulaitė, Ę. Stąsiulaitįė, O. Pi

ntai perskaityti ir vienbalsiai litauskienė, B. Zalapugienė, 

priimti. Ig. Gužauskis, M. Ęukintienė,

Iš knygų peržiūrėjimo pra- A. Makaras, B. Bartkienė, B. 

nešimo paaiškėjo, kad klubas Čilinskienė, M. Paukštienė, 

gerai stovi finansais, taip ir E. Karčauskaitė, J. Aukštkal- ' 

narių skaičiumi. nis, K. Girkantas, M. Šatkaitė, į

Šiame susirinkime kluban į- N. Mileris, 

sirašė šie nauji nariai: J. Pe- Tie pajūriškiai, kurie netu-j 

čulis, K. Bugentavičius, B. rėjo šiuo kartu progos prisidė- 

Kizelevičius, A. Langevičius, ti prie papuošimo savo para- 

J. Drazdauskas, W. Diržis, P. pijos bažnyčios, gali savo au- 

Zebrauskas, M. Jankus, P. kų siųsti tiesiai tos parapi - 

Maskolaitis, J. Macks, P. Vaš- jos klebonui kun. Steponai- 

kunas, S. Vilkelis, W. Kazake- čiui.

vičius, V. Tamošauskas. .........- --------------------------------

Iš to matosi, kad mūsų klu- IŠKILMINGAI MINĖS, 
bas gan sparčiai auga. Pagei- . .. —

daujama, kad neliktų neprisi- North Side. — Sekniadieny- 

rašusio nei vieno N. S. vyro je, vasario 16 d. northsidiečiai 

ir moters, nes organizuotai ga- iškilmingai minės Lietuvos 

Įima daug kų nuveikti.

Perskaitytas ir priimtas 

kvietimas į 16 d. vasario va- j par. svetainėje įvyks gražus Rad vįgi vi’en^ 0 vieįJį už

Jusy Žvaigždes 
Sporto Pasauly

—ar tai jie bųtų kumštininkais, ristikais, 
bėgikais ir šiaip atletai — neapseina be 
PAIN-EXPELLERIO. J ie žino vertę 
šito visam pasauly garsaus linimento.
Iie reįkaulauja išsitrynimo su PAJN- 
;XPELLER1U po kiekvienam dides

niam treniravimosi gimnastikos kamba
riuose ir taipgi po kiekvienų Įtemptų 
imtynių arenoje. Niekas kitas taip neap
saugoja jų nuo visokių Muskulų Gėli
mų ir Skaudėjimų, kaip tatai padaro 
PAIN-EXPELLERIS.

'Išvengkite Rusulių, Peršalimų,

Re*. Tel. Midway IH>

| DR. R. C, CUPLEB
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

| Oakley Avenue tr 24-taa Street
Telef. Canal 1711-OJŲ

Valandos: 2 Utį < p. p. pagedėliais 
tr Ketvergais vakare

1

Ofiso Tel. Vlrginia 0036
Rezidencijos: Vaa Buren 5898

OR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 19>8

DR. S. A. BRENZA
(Ifiao Valandos; I ųi 11, 1 IW • 

diena, lr 9:19 lkl •:» vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 44th Street Chicago. I1L

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 lkl 4 lr 6 Iki 8 v. v. 

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

Vai.: nuo 8:30 lkl 9:30 vak.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Westera Avenue 

Tel. Prospect 1088 
Restdenclja 1359 So. Leavltt St. 

Tel. Canal 1380
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

NedelloJ pagal susitarimą

Ofiso Tel. Vietory 3687

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. 1 P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

.Antras ofisas lr Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofleo Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-6 po 
ptet. Utarn. ir SUbat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tai. Canal 6764 Republic 8466

DR. A. RAČKUS

turėdami tokį patį paaitįkžjiipa PAIN-EXPELLERIV, kokj 
tari jūsų račių tautos žymieji atletai. Išbandykite išsitrinti 
su PAIN-EXPBLLERIU iišndyen. Jųa husite stačiai tųiste- 
blnti jo piftkniSmis. Jus tapsite atnaujintu ir sutvirtintu. 
Nesą Jūsų kraujas pradės cirkuliuoti taip, kaip niekuomet 
pirmiau necirkuliavo.

Atminkite taipgi, kad PAIN-EXPELLERIS vra puikiu 
vaistu kokis tik galima gauti nugalčiimui Reumatiškų bkaus- 
UtU. Strčndidglio, Sustingusio Sprando, Neuralįfijos ir t.'t. 
Ir yra puikiausiu vaistu nuo lipinaiinimų, Nusimuilinu ir 
Geliamu Muskulų.

Dvejopo populiarių kainų didumo bonkutese:
35 lr 70 ųsntų.

Galima gauti visose Vaistinėse arba stačiai ii

Labort/oriaa af
F.AdL RICHTER fcr CO.

BERRYANO SOUTH FIFTH STS.
BROOKLYN, n.v

Ofise Tel. Canal 3118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. 1. YUŠKA
OFISAS

1906 S. HALSTED STREET
NAMAI

1 4193 ARCHER AVĖ.

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

Ofiso Tel Vlctor) 6898 
Hesldencljoe Tel Drezel 919.

DR. A. A. ROTH

TRY A PAIN-FKPELLER pu jb roof\Y Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

Nepriklausomybės šventę. Va-1 ik; sio) h. raginOj kad visi iS 

sario 16 dieną. Sv. Mykolo j tudmai dMbj( kiek įsigali,

narius; gyrė jų pasidarbavimų salę, AVest Sidėje, ‘2323 W. 23 DR. H. BARTON
St., su “Dainomis ir Vaidini

mais”. Red Cherris.

karų, kuris Įvyks parapijos į programas. Bus suvaidinta la- 

šalėj. j bai patriotiškas, tai dienai

Klubo vice-pirinininkas a iš-pr i taikintas veikalas, “Malo- 

kino apie politikų, apie atei- , nu Už Tėvynę Kentėti” ir ki-

nančius rinkimus.

Egzekutyvis komitetas da

rė pranešinnj ir-gi apie poli

ti muzikaliai dalykai. Prakal

bų pasakys nesenai atvykęs iš 

Lietuvos misijonorius Tėvas

visus stotų.

Taippat pranešta, kad vas. 

16 d. Vytauto Teat. klubas 

vyksta. į Aušros Vartų parap.

ADVOKATAI
tiku apie buvusį balių. Pelno ! Petrauskas, marijonas. Bus ir 

gauta, bet ne visi tikietai su- daugiau kalbėtojų. j

grųžinti. Pilnas baliaus rapor- Programas prasidės lygiai t 

tas paliktas kitam susirinki- 7 vai. vakare. Nesivėluokįte!

i A. DUS
ADVOKATAS

DR. M. YDVAISH
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.

I
I

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

Husas Gydytojus lr Chirurgas 
8peciaU*taa Moteriškų, Vyriškų 
Val>U lr vigu chronišku ligų

Ofisui 8102 So. Halstel 8t Chicago 
arti lįst Street

VALANDOS: 1—1 po piet.
7-8 vak. Nedėliomis ir iventadieniais 
16-11.

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETR1KAS 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir sereidornis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 

Ir XRAY
2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

Phone Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILTVAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutarti

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutarti.

O P T E M IT RIS T AI

Tel. Vietory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

mui.

Nutarta konstitucijų ats

pausdinti knygelės formoje. 

Taigi klubiečiai neužilgo su

silauks įstatų.

P. K. P.

Vietinis.

AUKOS PAJŪRIO BAŽNY
ČIAI.

Parapijos choras dabartiniu 

laiku žymiai padidėjo. Į pamo 

kas visi choristai skaitlingai 

lankosi. Ateinantį ketvirtadie

ni įvyksta choro susirinkimas, 

kuriame bus svarstoma daug 

svarbių reikalų.

11 So. La Šalie St.. Room 1701 
Tek Randotph 0831-0382 Vai. 9-8 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlįtory 0662
7-9 vai. vak. apart Panedėlio lr 

Pėtnyčios

Brighton Park. — Pranas 

Andrėkus, gyvenantis 4521 S. 

AVashtenaw avė., pasidarbavo 

Pajūrio parapijai, iš kurios 

jis yra kilęs. Jisai rinko iš 

pajūriškių ir šiaip jau žmo

nelių aukas Pajūrio bažnytė-

IŠ VYTAUTO JEAT. 
BO VEIKIMO.

KLU

JOHN & BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

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

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

I

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS
4740 Dorchester Avenue

Tel. Drezel 6323 
Vai.: 8 iki 10 ryto 

6-8 vąl. vakare

...M

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

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

Nedėlioj 10-12

OR. VAITUSH, 0. P. D.

Klubo mėnesinis susirinki

mas įvyko vasario 8 d., N. P. 

P. Š. parap. kambaryje. Dau

gelis • narių atsilankė ir daug

lės papuošimui. Turėjo viso- j naujų narių prisirašė. Pasi- 

kių trukdymų ir nepasitikėji-' rodžius kliūtims, daugelis

mo pareiškimų, bet pavyko 

jam surinkti net $170, kurie 

per “Draugų” jau pasiųsti 

Pajūrio klebono vardu.

Štai, aukojusių surašąs:

Po $10.00: J. Kantrimas ir

S. Stulpinas.

Po $5.00: P. Andreikus, L.

praleido progų ir neprisirašė 

Vajus užsibaigė per susirin

kimų. Pasirodo, kad yra di 

tižiausia artistų grupė Chi

cagoje.

Per ši susirinkimų buvo ga

lutinai nutarta, kad visi na

riai eis bendrai prie Komuni-

Kakauskienė, S. Gužauskis,1 jos kovo 23 d., Nekl. Pras. 

S. Zemeckis, M. Zemeckienė, Panelės parap. bažnyčioje, 8

J. Juraška, O. Rudminuitė, 

A. Mileris, K. Pocaitė, O. Gi- 

rulaitė.

vai. ryto. Tuojau po to visi 

priims priesaikų, kad ištiki

mai darbuosis Dievui ir Tė-

Birbilaitė, N. Rupšlankis. 

Po $2.00: K. Šerpitaitė,

Kairys, Z. Baltikauskis,

Po $3.00: Z. Andriekus, M. vynei.

Tverijonienė, M. Vaičiulienė, į Per šį susirinkimų buvo 

U. Lukošienė, J. Pocius, P. prunešta Zig. Vyšniausko, kad 

i jis prirašė Vytauto Teat. Klu 

P. bų prie R. K. Federacijos 19 

A. skyr. Nariai visi patenkinti.

Kairys, P. Wenckus, V. Si- Taippat klubas siunčia delc- 

minas, V. Girkautas, J. Su- gatus į Federacijos Konf., vas. 

(kukis, A. Duugalas, Z. Ba- 23 d.: B. Arnioškų, B. Stul- 

gočienė, M. Girdais, J. Gira- gaitę, S. Barkauskų; K. Šim- 

kis, M. Gribaitė, K. Andrei- kų, H. Stankaitę, S. Stokaitę, 

kienč, A. Juška, U. Macikie- G. Armoškaitę ir Zig. V-yš- 

nė, J. Nasvytis, I. Kiškis, N. niauskų.

Česna, M. Zabelienė, J. Slič- j I šį susirinkimų atsilankė 

kus, A. Norbutas, K. Aukšt- jaunuomenės dvasios vadas 

kulnis, D. Rupšlauskicnė, E. Į kun. Vaitukaitis ir trumpa

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 Wcst 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonu Canal 2552

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

JOSEPH J. 6RISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Telof. Boulevard 2860

RESIDENCIJA: 
6615 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9723

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 Eaat 107th Street
Kampa* Michigan Are.

T*l. Pullman 8980 lr 6277

Miesto Ofise Pagal Sutarti:
127 N. Dearborn Street

Roopa 922 ir 928 
Tel. Franklin 4177 
= ■ -

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

Chirurgas

Nedėliomis
Susitarus

A.LBAmS,<B.
4910 So. Michigan Avenue 

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

PRANEŠIMAS

m a I. STUMI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — "IršuJ Belsklo-Rakičio aptie
kos) po nr. 2423 Weat Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėtomis tik pagal su- 
tartj.

Andrikienė, A. Jukinus. prakalbėlę labai užinteresavo1

Telephone Central <929

f. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

184 Nerth LaSalle Street 
CHICAOO. itLINOIS

Nuo 8:80 Iki 8 vai. vak. 
x>oal Office; 1809 So. Union Ava.

TeL Roosevelt 8719 
TaL nuo 9 lkl 8 vaL vak.

OFIBAI:
1446 S. 49 Ct 2924 Wa*hlngton
19-12, 2-4, 7-9 14-1. 4.-4 Blvd.
Tel. Cicero <62 Tel. kedzle 2450-2461

I. S. A. D8WIAT

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 9913

IR. A. J. BERTASH
S4s4 SO. HAL43TED STREET 

Ofiso valandos nuo l iki s po 
pietų lr 6 lkl 8 vai. vakaro 

Rea 8201 S. WALLA.CE STREET

Tel. Hemlock 8111

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
‘*kl6 West <9 Street 

Vai.: 9—12 ryte. 1-—4 p. p. 4—t 
v. v. Nedėlioj susitarus.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6640 So. Maplevvood 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

i

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengrvlns aklų Įtempimą kurie 
eetl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karėti. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractua. 
Atitaisau trumpą regyste lr tolimą 
regy*t«.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
a,tslUklmuooe, egzaminavimas daro
ma* *u elektra, parodančia mažiau
sia* klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos valkučiama

Valandos nuo 10 ryto lkl 8 va
kare. Nedėliomis nuo 19 ryto lkl 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

<712 8. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589
■■■

25 METŲ PATYRIMO
’ritalkyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D,

PENTĮŠTAI

Office Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4446 So. Ashland Avenoa
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal <332

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampa* Leavltt St.)

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

Seredoj pagal sutartį

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Mihvaukee Avenue
Utarninke, Ketverge, Subatoj 
Nuo 10 ryto iki 8:20 vakare

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

Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY

4193 Archer Avenue 

Rez. Tel. Lafayette 4365

IMKT.A.B.
Nuo reumatūuno ir šalčio
Kas yra tas T. A. D.l 
T. A. D. yra 1 mosuojantis,

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

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

5281 So. Batetod Street
Chicago, Dl.

Tel, Boulevard 6631

OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg.. kagnp. 18 8t. 2 auUkas 
Pastobėklt mano lfikabas

Valandos nuo 9:30 ryto lkl 8:80 va
karo. Seredomis nuo 9:30 lkl 12 v. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8 
l'Uouo Cansl 0523

Boulevard 7611

Tel. Canal 0257 Rėš. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED ST.

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

6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po ntųneriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
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

Tel. Boulevard 1401

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

3343 SO. HALSTED STREET

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

DR. HERZMAN
It RUSIJOS

Gerai lietuviam* žinoma* per 81 
metu* kaipo patyrė* gydytoja*, ehl 
rurgas Ir akušeri*

Gydo staigia* lr ohronlžka* 11- 
gaavyrų, moterų lr valkų pagal nau
jausiu* metodus X-Ray lr kitokius 
•iektro* prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Ntreet

1025 WEST 18 STREET
Rea Hemlock 7691 VALANDOS: Nuo lt - lt pietų tt

DR. A. P. KAZLAUSKIS
3288. arba Randolph <899.

DENTISTAS ------- ---------------r.......

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 9 ryto Ihd 8 vakare

Tel. Armltage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Den tįsta s
1608 Mihvaukee Avė.

Kampa* North Avė. 
Northvreet Tower Bldg. Room 800 
Vai.; 9—12 ryto; 1—8:30 vai. Vak.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ 
Tel. Yards 0994

Reeldencljoe Tai. Plaza 839*

4 VALANDOS:
Nuo 19 Iki 19 dieną.
Nuo 9 Iki 8 po ptetų.
Nuo 7 Iki # vakar* .
Nedėl. nuo 19 lkl 19 dieną.

... ,04.,



GRABORIAI:

S. D. LACHAWIGZ
CHICAGOJE 

žINiy-ŽtNELĖS

D R A U O X S
domėti patys lietuviai. Tokia jo darbuotis, 

svetainė su “gynaiasium” ir! Taigi vakarienė žada l.v.ti 

kitais sporto bei pasitinkami-(įdomi. Ji be to rengiama nau

dingu tikslu. Todėl visi, kas 

alite, pnsistengkite būti jo-

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laidotu

vėse kuopigiausia. Rel 
kale meldžiu atsišauk
ti. o mano darbu busi
te užganėdinti.
Tel. Roosevelt 

Arba 2516
2515

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Simpatiškas —

Mandagus —

Geresnis ir Piges

nis už kitų patar-’ 

navimas.

J, F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDfiJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Tards 1741 Ii 1741 
SKYRIUS

4447 So. Fairfleld Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero 2794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

X Dr. V. Naryauckas va

kar padarė sėkmingų apendi

cito operacijų V. Jokšai. ()- 

peracijų darė Sv. Kryžiaus 

Lietuvių ligoninėj.

X Kontraktorius Danielius 

Gricius stato naujų namų ant 

69 gatvės, netoli Campbell 

avė. Namas bus trijų butų ir 

krautuvės. Kitų namų tas pats 

kontraktorius stato 7136 AIo- 

zart Street. Šis namas būs ke

turių butų (flatų).

X Šv. Teresės draugijos 

(Marųuette Park) balius, į-

1 kp., Šv. Petronėlės, šv. O- nimo įrengimais turi būti stei- 

nos, Šv. Jono, Šv. Jurgio, Lab giama biznio pagrindais, pas- 

darvbės 5 kp., S. L. R. K. A. kola, sudėtu kapitalu, o ne au 

15 kp., Labdarybės Centras, komis. Įdėję pinigus galėtų tu- 

Vyčiai, Apaštalystės Maldos, rėti pelno.

Lietuvių Demokratų Kliubas, ( X Vas. 7 d. Šv. Cecilijos 

Šv. Martino, Vytauto, L. Vy-! choras laikė susirinkimų. įs

čių B. & L. Association.

Albina Urna, Sekr.

I rinko delegatus į K. V. V. 

■ Konferencijų. Smarkiai ren- 

! ginsi prie šiokių, kurie įvyks

JC.

Rap.

PRANEŠIMAI.
Brighton Park. — Lietuvos

Vyčių 36 kuopos vaidinimas

,n l f, n n o “Pražydo Nuvytosios Gėlės” 

KAIP MINĖSIME VASARIO 19 d, Carllon Coopnr llo- įj,ridgeportej kovo 9 1930>

4 79 T\TISVT A O 1 (M _16 DIENĄ?

J. F. RADZIUS
riGIAlSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAdMUB
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausi*

Ketvirtadienis, Vas. 13, 193C

kurios slėpdamasis jis Ik* do

kumentų pabėgo j Latviją. 

Kiek anksčiau esųs Šiauliuo

se apgavęs “Binitės” fabri

kų. Be to, Kaganas Latvijoj 

realizavo padirbtų vekselių 

18,000 litų sumai. “R.”

gelio, kur padėta iSkaba “Ad- 
vertised Window” lohėj nue 
Adams gatvės, pasakant laiš
ko NUMERĮ, kaip kad šiame 
sąraše pažymėta. Laiškus paš 
tas laike tam tikrą laiką, o 
paskui sunaikina.

2 Armelis Anton

Bagdusanka Antanas 

Kaunetis Monika 

Kastantinnvičis R. 

Nalivaika St.

Niedvaras Petras 

Pabalnenė Ona 

Radauskaitė Agata 

Rudis Annna 

Seibutis A.

Skinkis Antanas 

Spingis Anton

61 Straukienė Juozapa 

63 Štokas Emma

—e*

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

Ketverge Vasario 13
“SEVEN FACES’

Dalyvauja Paul Mani, kurs 

vaidins septynias roles

3

23

24 

39 

42 

44 

47 

49

54

55 

57

tel.

X

daug

Girdėtis, šį pavasarį
Šv. Jurgio parapjios svetainėj 

delei Misijų neįvyks ir tampa
Jau naug rengiasi važiuoti Lietu- ... . .
ouu o o perkelta i West Side kovo

praeitų sekmadienį girdėjau vos aplankyti. Visiems patar- /^reli) 93 j yj A Meldaž 

savo klebonų A. Baltutį gar- tina pasinaudoti nepaprasta,

sinant, jog mūsų kolnoijoje va labai re^a proga: važiuoti su 

sario 16 dienų bus paminėta D.K. ekskursija į Romų. \ a- 

vykęs praeitų sekmadienį Gi-1 nepaprasto būdu. |žiuodamas su ta ekskursija,

Visi lietuviai, nežiūrint pa- pamatysi tai, kų branginsi vi- 

kviekčiahi susirinkti sav© gyvenimą, 

valandų po •'

įžymus NAUJAS PROFESIONALAS, 
mūsų kolonijos kalbėtojai, kad

Marųuette Park. —

inimo par. salėj, šauniai pavv 

ko. Žmonių susirinko nepap

rastai daug. Kreditas draugi-isvetainėn treči^

jos narėms, o ypač pirminin- pįe(ų Bus pakviesti 

kei p-niai Lauraitienei.

X Skaudu, kad jau ir lie- nušviestų pragyventus Lietu- 

tuvių vaikij tarpe plėšikų pra

ziuru,

North Side. — Dr. S. T. 

lietu-

10
svetainę, 2242 — 44 W. 23rd 

Place. Kurie turite tikietus nu 

sipirkę kovo 9 d. bus geri 

kovos 23 d.

Komitetas.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

Šie laiškai yra atėję iš Eu 
ropos. Kam jie priklauso, te*

PABĖGUSĮ Iš LIETUVOS 
SUĖMĖ /LATVIJOJ

tai

lae.
gražus di

Yra

amatiškas veika-

Vitaplione Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.
Daugavpily suimtas pabė

gęs iš Lietuvos kontrabandis- 

tas aferistas, kuris Kaune 

gyveno Movšos Kagano pava

rde, o Latvijoj vadinosi Gir- 

šavičium ir Debermanu. Spal

vos laikus. Ypač bus kalbama Thomas (Tamošai.tis),

deda atsirasti. Rūpinkimės apie Vilniaus lietuvių prieš- v*s dantistas, apsigyveno mu- nueina į vyriausįjį paštą 

1 ’ • - • ■■ - sų kolonijoj ir atsidarė ofisų ® . /, . . \ ’

NorUmest Tow« bildinge, (S “.k .,Ada“S dos žiniomis, Kaganas Kaune

kambarys 309, po num, 1608 sllmtL Belha Maastl P”* lan Arėjęs sumokėti už kontraba- 

..... .................— , ndų 10,090 litų pabaudos, nuo,

{VAIRŪS kontraktoriai

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

* H*rdw*r« Oo.. dabar perėmė visų 
Mint J savo rankas lr duos visose He 
blsnlo lakose pirm** klasos patar 
navlmų.

HARDWA£E PAINTS 
& WALL PAPER

jaunimo organizavimu. paudų ir persekiojimus. P.

X St. P. Mažeikos, gerai ži- Vileišienė, nors da ir ne visai 

nomo graboriaus žmona, sar- sveika, mat tik sugrįžo iš šv. 

galiojo ir turėjo pasiduoti c- Kryžiaus ligoninės, tačiau jau 

peraeijai. Operacija pavyko žadėjo pas mus atvykti ir pra- 

Vilniuje. 

mūsų

X P-nas Petrauskas, savi- choras paįvairins programų 

ninkas Bridgeport Clothing puikiomis dainomis.

3312 So. Halsted 1 Girdėjau, jog visas pelnas 

st., paskelbė žieminių drabu-’eis Vilniaus našlaičiams su- 

žių nupigintų išpardavima, šelpti. Iš tikrųjų, reikia iš

lr pigiau negu kiti . ,, v .. . _ .
todėl, kad pri k įau- įr p-nia Mažeikienė jau namie, bilti apie lietuvius

dirbystės. ***bU ,sveiksta ir stiprėja. Taipgi girdėjau, kad

OFJSAfl
668 West 1S Bt.
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 f, ,so. Halsted Street krautuves,

Tel. Vlctory 4682

Miluaukee avė.

Dr. Thoinas ofisų atsidarė EXTRA.
dar nesenai. Pradžia pusėtinai LIETUVA PAVEIKSLUOSE

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Kasų patarnavimas 
visuomet sųžinlnfae lr 
nebrangus, nes n*turi- 
me lžlaldų užlaikymai 
įkyrių.

Nauja, graži ka 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

gera Vieta biznišką ir pacien

tų turi ne vien lietuvių, o ir 

svetimtaučių.

Dr. Thomas savo ofisų pasi

rūpino įrengti su naujausio iš- 

radimo instrumentais.

Kad prirengus vietų pavasari- anksto ištarti padėkos žodį' Thotnas. jj* dar jaunas

nio sezono stakui. unūsų visų mylimam klebonui. Pro^es’ona^aR, pereitų pa-

Jis pats labai daug turi vie-ĮvasaD baigęs dentisterijos 

- mokslus Loyolos universitete.DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
SUSIRINKIMAS.

FOTOGRAFAVO 
C. G. Lukšis 1929 m.

Naujai, iš Lietuvos parvež

ti įdomus judamieji paveikslai 

bus rodomi pirmų kartų Ame

rikoj už mažų įžanga šiose 

Chieagos kolonijose:

Vasario 13 d. 1930 m. Šv. 

Jurgio parap. Svet. Bridge

porte. Paskutinė proga bridge-

Bridgeport. — šv. Jurgio
parap. draugijų valdybų susi-

tinių reikalų, matote, įkūrė 

puikiausių mokymą if gražių disa* yra niandagtuis budo, su portiečiams pamatyti Lietuvų 

laikinųjų bažnyčių. Tačiau, (v ‘̂;a*s priiimndft 0 savo darbų, pigiai

nežiūrint savo reikalų, atjau-Į ^a^ Pdna* žino. Jis nuo

čia ir mūsų brolius pavergto, iaunii dienų turėjo palinkimų

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutel
ktam manda
gų, draugiškų 
patarnavimų.
Patarnavimas 

visose Chiea
gos dalyse lr 
priemlesčuoae. 
Grabai pigiai 
net už $25. 

OFISAS
8238 South

Halsted St. 
Vlctory 4088- 

89

4424 So. Rockvvell 81. 
Virginia 120*

Telefonas Yards 1138

MILDA
TEATRAS

3140 So. Halsted St.

Ketv. Pėt. ir Subatoj Vasario 
13, 14, 15

‘THREE LIVE GHOSTS”
Nepaprastai juokingus veika

las. Dalyvauja Rose Gordon, į 

kurių įsimyli trys “Live 

Ghosts”. Taipgi komedija 

“He did his Best”.

Paluters 4k Decoratora 
J. 8. Ramanclonls, savininkas
8147 So. Halsted Street

Tel. Vlctory 7281

M. ZIZAS
Karnų Statymo Kontraktorius 

Statau (vairiausius namus prieinam* 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5528

• Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4656 So. Rockwell Street

Vasario 14 d. Parap. Svet. 

AVest Pullmane.

Vasario 15-16 Visų Šventų

šelpti tuos, kurie yra pagal- ni&kų darbų. High Schoolę .par. salėj Roselande. 

bos reikalingi. Ačiū Dievui, ^ai^s> j*sa* Lewis Insti- Vasario 17 d. Aušros Vartų 

kad mes turime tokį klebonų, tūtų, o po to pasiskyręs den- parap. AVest Sidėj.

Vasario 18 d. IJuosybės sa

lėj Cicero, III.

garsėjusį dentistikos skyrių.

Taigi Dr. Thomas be abejo

nės turės savo profesijoj ge

ras pasekmės?

rinkimas įvyko vasario 7 d., je Lietuvoje ir yra pasirengęs?1 P8r°de gabumus prie ineclia

1930, 8 vai. vakare, parapijos 

salėj.

Tikslas susirinkimo buvo: 

pasitarti, kaip geriausia ap

vaikščioti Vytauto 500 metų 

mirties jubilėjų ir kad skait

lingai atstovavus Bridgeporto 

katalikiškas draugijas Lietu

vių Katalikų Vakarinių Vals

tybių 7 Konfer., kuri įvyks 

vasario 23 d., 1930, Diveo Ap

veizdos parap. svetainėj, 2 vai. 

po pietų.

Šios draugijos šiame susi

rinkime buvo atstovaujamos: 

Nek. Prasidėjimo Mergaičių, 

Kanklių choras, Šv. Kazimie

ro Akad. Rėmėjų 2 skyr., Vi

sų Šventų, Moterų Sųjungos

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai
Graži Muzika

Vienas parapijom!.

RADIO ŽŽŽ.

Town of Lake. — Dr-jos 

Šv. Pranciškos įvyks susirin

kimas vas. 16 d., 2 vai. Na

rėms pastaba: Kurioms paskir 

ta gauti po aukso žiedų, pra

šomos būti šiame susirinkime, 

nes bus primieruojami žiedai. 

Taipgi, narės prašomos atneš

ti dovanėlių, kurios pažadėta

“bunco” žaidimui. Visos 

eikite į susirinkimų.

at-

Rap.

SENAM KNYGNEŠIUI VA
KARIENĖ.

Vasario 14 dieną, Bridgepor 

te, Mildos svetainėje, 3142 S. 

Halsted Street, rengiama va

karienė senam Lietuvos knvg-

M0RT6EČMI-PASK0LDS

STANLEY P, MAŽEIKA i. j
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

GRABORIUS IR LATDOTUVTŲ 
VEDBJAB

1660 West 46th Street

X Dr-ja Šv. Veronikos ren- nešini, Stanislovui Stoškui, 

kuris gyvehn adresu 3141 S. 

Halsted St.

Vakarienė rengiama tikslu

Turiu automobilius visokiems 
kalama. Kaina prieinama.

rel-
Kampas 48tn Ir Paulina 

Tel. Blvd. 82 08
Sta.

Vasario 19 

Gafry, Ind.

d- parap. svet.

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

Nuiludlmo valandoj* kreipkitės 
prie manę*. patarnaualu slmpatll- 
<tal, mandagiai. gerai ir pigiau 
negu kitur. KopiyHa dėl Šermenų 
Sykai.

J. Lulevičius
GRAnonirs ir 
BALSAM L'OTOJ  AB
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto . Ir miestelių 
dalyse. ModernUU 
ka kop’yčia veltui.
3103 8. Haleted 
81. Chicago, 111. 

Tel. vf'rtory 111*

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 Weat 18th Street
Canal 3161

gia “bunco”, vas. 16 d. vak., 

par. salėje.

X Vas. 15 d., apie 9 vai. 

ryto šv. Kryžiaus bažnyčioje 

net dvi poros priims Moterys

tės Sakramentų.

X K. Federacijos sk. atgai

vinimo reikale bus susirinki

mas 4 vai. Kviečiamas visų 

draugijų valdybos arba atsto

vai į parap. mokyklos kamba

rį.

X Vas. 16 d. parap. salėje 

įvyks programa paminėjimui 

Lietuvos Nepriklausomybės 

sukaktuvių. Įžanga visiems

PARDUODU ARBA 
MAINAU

I
j Ilotelį ir penkins katidžius 

'ant didelio ploto žemės prie 

Lake Michigan, didelė minkš

tų gėrimu dirbtuvė ir visokių 

farmų ant mainymo.

JOHN YOWAISH 
1134 Quarry Avė.

Grand Rapids, Mich.

F0RNI0IŲ BARGENAS

Del geriausio* rųM«t 
lr patarnavimo. Saukit 

GREEN VALLKY 
PRODUCTS 

Obeli* Šviežių kiauH
alų. svleeto ir sūrių

Wm. j. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1818

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vienų dienų 
Perkamo real estate kontraktu*

Internationl lnvestment 
Corporation

Kapitalas 8600,004.84 
8804 80. KEDZIE AVENUE 
Tat Lafayette 8788-4718

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

4603 S. Marsh field Avenue
TM. Boulevard #277

Verti $2,500; viską parduo- 

sušelpti žmogų, kuris jauno- sim už $475; gražiai išrodan- 

se dienose nemažai pasidarba-1 lyg 4 kamb. rakandai 2 mėne- 

vo Lietuvai, o dabar, pasenęs,1 siu tevartoti; 3 šmotų senuviš- 

utsidurė varge. įkas rayon parioriaus setas 8

Būrys žmonių, kurie atjau-’tūbų elektrikinis radio, du 

čia artimo nelaimę ir neuž- 9\12 VVilton kaurai, 8 šmotų 

miršta praeities nuopelnų, riešutinis valgomojo kamb.

nusitarė dabar pagelbėn se

nam knygnešiui. Taigi ir ren

gia minėtų vakarienę.

Per vakarienęs bus išpildy

ta programėlis. Kai kurie Chi 

cagos lietuviai muzikantai, at-

veltui. Nesivėluokite ateiti, fmihdemi, kad ir Stoškus ka- 

Programa prasidės 7:15 vai.,'daige buVU muzikantas, sutiko 

nes 8 vai. toje pačioje salėje groti vakarienėje. Vienas, ki

bus dr-jos Šv. Veronikos “bun

co party”.

X Town of Lake reikia 
svetainės su moderniškais į- 
rengimais. Tuomi tui^ėtų *usi-

Savininkas R. Andrelhnias
Užlaikau visokių 

tukslnlų ir sldg- 
orinlų daiktų, Vė
liausios mados rg- 
4io, planų rolių, 
rekordų ir t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir m u riko* instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chte&ge.
Telefonas HEMLOCK 888*

SKOLINAM
PINIGUS

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

J. NAMON & CO.
2418 W. Marųuette Road

Arti AVestern Avė. 
Telefonas Grovehill 1038

setas, 8 šmotų riešutinis mie- 

garii. kamb. setas, 5 šmotų pu- 

sričių setas, už tą viską $175. 

Pristatysime. Parduosiru ir 

skyrium. 8228 Maryland Avė. 

l-mas apart. 1 blokas j rytus 

r.uo Cottage Giove avė. Tek 

Slevmrt IE<5

Phone Lafayette 2519
STEY1 MOKUMAS

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

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN

tas svečių pasakys kalbas —I PARSIDUODA pigiai Ment 

papasakos apie tuos laikus, Market & Groccry prie dide- 

kada knygnešiams teko lių biznio gatvių. Biznis cash. 

darbuotis Lietuvoje, ir a-; 2400 West 47 Street
pie fafc kuriose prisė- į Chiėago, Ilk

PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom Benus 
namus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per 

paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 

liudija musų teiRngumą. Senus natnus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 

mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam Ba

tus. Infiurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Sn visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą: 

2621 W. 71st Bt., Hemlonį Grovehi)! •M


