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RUSIJOJ VALSTIEČIAI NEPASIDUODA 
KOMUNISTINIMUI

KARO LAIVYNŲ KONFERENCIJOJ
PRADEDAMAS TIKRAS DARBAS

Ispanijos Diktatorius Atsiklausia Kariuomenės, 
Ar Ji Jam Ištikima

NESUTIKIMŲ VOS IŠVEN
GTA KONFERENCIJOJ

NEGALI JVESTI KOLEK
TIVIZMO

LONDONAS, saus. 28. —
Visų penkių valstybių vyres
nieji delegatai vakar pirmu į ti komunistų būriai pasiųsti Į 
kartu po konferencijos atida-' sodžius versti valstiečius iš- 
rymo turėjo bendrų susirin- sižadėti savasčių ir stoti į
kimų Britanijos ministerių darba valdiškuose kolektiviuo * “ »
pirmininko ^CcDonald ofise, se ūkiuose.i j ......-

Susirinkimas tęsės apie tris1 Atsavinami nuo žemės vai- DUBLINAS 
valandas. Sušauktas sutaikin- stieeiai griežtai priešinas, ko- tais mirė Sir .Tolin Robert

MASKVA, saus. 28. — Is 
dirbtuvių darbininku sudarv-

KARININKAI MOKOSI GAMINTI VALGIUS

*

George C. Meade stovykloje, Maryfaf 
kaip ekonomiškai gaminti visokius 
kai dirba virtuvėje.

IŠSIŽADĖJO DIDELIŲ 
TURTŲ IR PALIKO 

BENEDIKTINU

ris pirmininkas Tūbelis, bu
vusį diktatorių dažnai puola.

J Fašizmas Lietuvoje Sugriuvęs
I T T ——————— I

KAUNAS, saus. 27.—• Ofi-1 progos, jis yra žuvęs, 
cialis Lietuvos valdžios laik- “Lietuvos Aidas,” kurio 

j rastis “Lietuvos Aidas”, kurs1 priešaky yra šiandie mįniste- 
Į ilgiau dviejų metfų aukštino
j pašalinto diktatoriaus prof.

A. Voldemaro nusistatymus, j Nežiūrint to, prof. Voldema- 
įlabar praneša, kad Voldema-'ras tautos jaunimo tarpe tit
rui nepavykę Lietuvoje įkur- ri daug'sekėjų. j
ti fašistų valdžios, nes jam' Prof. Voldemarą nesenai

j trūkę reikalingų Benito Mus- valdžia pašalino iš valdiškų 
' solinio gabumų. Be kitko šis 
j laikraštis pareiškia, kad fa-
Į šizniui Lietuvoje iškilti nėra' stovybos klausimu.

gyvenamjųjį} namų. Šiandie 
jis gamina knygų Klaipėdos

kariuomenės karininkams įvesta pamokos, !=: 
iviams valgius. Atvaizduojama, kaip karinin-f CHICAGOJE

sius ryšius j kad jo namai ir 
visi turtai parduoti.

Niekas nežinojo, kas su tuo _____
|turtingu, garsiu, mokytu vyru KAS VYKS J EKONOMINĘ 

1925 me-Į įvyko. KONFERENCIJĄ
Pagaliau, nesenai paaiškėjo, _________

LIETUVOJE
i

NENORI BARGAN DUOTI 
ANGLIŲ

j Chicagos mokyklų komisi- 
I ja daug įsiskolinusi anglių

_____________ i pirkliams už anglių pristaty-
Chicagoj finansinė padėtis i m,l i mokyklas.

vis dar neišspręsta. Apie 40,-1 Praneša, pirkliai atsisaką

CHICAGOS FINANSINĖ 
PADĖTIS

. ri ... „ - - i 000 miesto anskrities ir mo- toliau bargan duoti anglių
ti Italiją su k rancija ir pa- voja uz savo teises. Tame zy- O’Connell jauna žmona.'Pats j kur jis apsiverčia. Išsižadė- , Vasario pradžioje Genevoj , ,, ’ . . , . j _____________
gaminti kokią-nors konteren- gy didelius nepavykimus pri- O’Connell tada turėjo 57 me-ijęs turtų ic pasaulio Sir Joj įvvks ekonominė muitų karo arnau Ojų n cainnin ,

~ fetojo į Benedikti- paliaubų klausimu tarptauti- 
a lr šiandie

vijai programą. Italiją su pažįsta vietos laikraščiai. Be tus amžiaus. ■ hn Robert
Francija vos pavyko sutaikin kitko laikraščiai praneša apie Sir John Robert buvo gar- nu ordeną
ti. I ada Amerikos delegatai valstiečių sukilimus įvairiose sus Airijoj advokatas. Tur- Į jau kuniguj

! tingas. Į metus pajamų jis tu- j Susitikę Mur-nors supasiūlė savo planus laivynų Rusijos dalyse 
mažinimui. Pasiųjymas priim-' ----------
tas tik patikrinti ir aptarti. j

Amerika reikalauja kruize-j 
rių skaičių mažinti, gi Brita
nija stovi už didžiųjų laivų 
skaičiaus mažinimą.

RUSIJOJ PRAMONINI- 
MAS BE PAVYKIMp

Apiplėšti trys teatrai
Praeitą sekmadieni vakare

JIS yra nė konferencija, į kurių Lie-j'''riHerh, Komiteto. paskel- ! piktadariai apiplėšė'trijų te- 
1 tuvos delegacijos nariu narna- jjs tll,)jalls RuWia 2(,

. . J, la ...... . 1?UO.J°‘oln!l8’ kaiP1JŽ8ieni', B<iikal,' milientĮ dolerių ar daugiau
1-ejo apie pusę miliono dole- draugai ir bazistami klausia, ministeris vra pareiškęs kele- , . ... .
nų. Nišų buvo gerbiamas, kokiais tikslais jis taip staiga tai žurnalistų, Dr. 'P. Karve- kali tarnautojus Bet iš 

pakeitė sav| gyvenimo vagą. lįs, vienas geriau šitą klausi- nei viena§ centag 1RJgali te.
žinančių ekon^.^stų. ‘R? ^litinia^ dėdžiams, 

kokni daugelis priviso ir vi-
VILNIUJE 3,782 BE-

Keliose bankose ir bendrovė
se jis buvo direktorium. Išlai 

Ue- kė puošnius namus. TurėjoMASKVA, saus. 27.
ntraliniam komunistų partijios aukštų atžymėjimjų nuo Šven-

...................... . . [susirinkime iškelta aikštėn di-‘tojo Tėvo ir Anglijos kara-
Tais ir kitais klausiniais (|e]į nepavvkimai šalį pramo- ]jaus

bus vedami privatiški pasikal „;nt; j . ... , .1 linui. Mirus jo žmonai jis staiga
Paaiškėjo, kad komunistų prapuolė. Paskiau (laikrašeiuo 

, valdžia visuose savo žygiuose,1 se pasirodė žinių, kad jis at- 
l’asklydo gandų, buk Italija ypa‘‘ kolektivizmo įvedime, j sisakė vienur ir kitur būti di-

darbuojasi konferenciją suar- ■ susiduria su neįveikiamomis rektorium, kad nutraukė su

liejimai. Po to bns 
abelnas posėdis.

šauktas

Kun. O’Co 
atsako: A 
skaistumui

Anot jo, kunigo gyvenimas i 
nėra jokia “kariera,” bet pa-Į 
šaukimas. Kitų luomų žmo- į

gų. Kas daiyti?

dvti. Tas griežtai užginta. .klintimis.
| Iš darbininkų valdžia varu

tai trunų 
ištešniam

atrų kasininkus. Šie teatrai 
nukentėję; Chelten, Grove ir 
Harvard.

NUŠOVĖ 16 METŲ 
KAREIVI j

visais įvairius drauginguo- visados budėti.

isuomenės lėšomis išlaikomi. Į DETROIT, Mich. saus. 27.
j Šiam padiktaviinui kaikurie — Stanley Prusinoivski, 16
'miesto, apskrities ir mokyklų metų, prigulėjo valstybės sar
,viršininkai priešinasi. gybai (kariuomenei) ir atsi-'
I Miesto majoras Thompson šalino, nes jam reikėjo dirbti^
nenori pripažinti Piliečių Ko- ir pelnyti duonos motinai.

. . . miteto veikimo. Jis sako, kad našlei ir namiškiams,rai ir 3;>8 motervs. J ik perei- . . „ . , TV
, .. miestui nagelbą turi duoti Is sargvbos pulko seržantu savaitę Vilniuj bedarbių

7 ... i-i-- ___ oru-, valstybes jstatymdavybes ru- tas Pagganie, 28 m., pasiųs-
inai. Gi gvbernatorius atsako, tas dezerterį suimti. Prusino- 
kad pirmiau turi būt juiruoš- wski mėgino iš namų jiahėgti 
ta atatinkama programa, jei ir seržantas jj nušovė, 
norima to būto atstovus su
šaukti į specialį posėdį.

orlaivis (ėroplauas) pagaliau nuogojo Krucsoionys aemoKra- ■ K,tl dar atsiliepia, kad rei- 
rastas sudaužytas Siberijos i^ab nkininkai, federantai, in- 
pakraščinos,' Amgueiua upės teligentų draugija, Vilniui in- 
apylinkėse, Šiauriniam Prie-,^00^ S}J.jnnga,

mvliSa m i nlz 1 n i urnTvri ,
Volsteado įstatymą pataisyti 
taip, kad būtų galima gaminti 
ir pardavinėti alų su 3 nuo
šimčiais alkoholio.

sprendimu, ChicaKoj septy. A„„t jOj tai vienatinė prie
inąs vietos ilnuKinn už/lary- Han(]iOTinio supainioto

DARBIAI

e“Vilniaus Rytojus” prane-
nės savo sunkius darbus, pa-pa, kad šiuo metu Vilniuj yra 
reigas arba kokių nors atsa-j oficialiai įregistruota 8,782 
komybę gali nutraukti. Kuni- bedarbiai. Jų tarpe 2,924 vy-• 
gas negali to atlikti. Jis turi

INDĖNAI MINĖJO NEPRI- renka aukas įvairiausiems vai KARIUOMENĖS VIRŠININ-, ifešKOMAS LAKŪNO EIE- ž
skaičius padidėjo susyk 300
žmonių. ‘R.

KLAUSOMYBĖS 
DIENĄ

Šiuo laiku 
“ 1

BOMBA Y, Indijoj, saus. į
27. — Tautininkai indėnai vi-1

1soj šaly minėjo nepriklauso-1 
mybės dieną, nors nepirklau- j 
somybės dar neturi ir už tai | 
vedama kova.

stybės tikslams, 
aukos renkamos "pirmąjam 
bolševiku narūnui.”

KAI IR DIKTATORIUS LSONO LAVONAS

MADRIDAS, saus. 28. —
Ispanijos kariuomenė, kaip 

RUSIJOJ SEKA ŽMONIŲ [praneša, yra nepalanki Primo 
ŽUDYMAI • Rįvera diktatūrai ir mo-

MIEGA ORGANIZACIJOS

Telšiuose saldžiai

Ne visur ramiai praėjo tas 
minėjimas. Vietomis susirinki
mus ir ėjimus trukdė jei ne 
valdžia, tai komunistai. Šie 
pastarieji puola tautininkus, 
kad jie nepakįla revolincįjon.

KANADOS ŽYDAI REIKA
LAUJA TEISIŲ

OTTAAVA, Ont., Kanada, 
saus. 28. — Kanados žydai 
staiga iškėlė reikalavimą tu
rėti savo atstovą senate. Jie 
pareiškia, kad žydų Kanadoj 
yra virš 150,000 ir ligšiol jie 
senate neturi atstovo.

SKRAJOJIMO MOKSLAS 
PRŪSIJOJ

BERLYNAS, saus. 28. — 
Prūsijos švietimo ministeris 
parėdė visose mokyklose vai
kus, bernaičius ir mergaites, 
mokyti skrajojimo (aviacijos) 
mokslo.

šiasi jį varu pašalinti.

Kad tas negeistinas daly- 
Maskvos, buk už priešbolše- kas diktatorius no-
vistinį veikimą mirtimi nubaiCr!s pasitraukti is
dė 2 šventiku, 1 valstietį ir 1
buvusį dvarponį.

49 kiti kaltinamieji nubaus
ti kalėjimu.

MASKVA, saus. 27. — Bol 
ševikų teismas Kašone, arti

DRAUDŽIA PRIVATINI 
GYDYTOJAV1MĄ

šalies valdžios.

Jis pakvietė septynioliką 
kariuomenės generolų ir pra
nešė, kad jie atsiklaustų ka
riuomenės, ar ji stovi už dik
tatūrą. Jei ne, jis atsistaty
dina.

RYGA, saus. 27. — Rusijos 
sovietų valdžia paskelbė pa
rėdymą, kuriuomi einant vi
siems gydytojams uždraustas 
visokis privatiškas gydytoja- 
vimas. Visi gydytojai turės 
dirbti vien valstybės valdo
mose gydyklose ir ligoninėse 
ir už tai bus valdžios atly- į 
ginami. Taip bus ir su kitais j 
visais profesionalais.

43,000 VAIKŲ IŠDALINTA 
DOVANŲ

ROMA, saus. 28. — Sekma 
dienį buvo minima viena fa
šistų jiartijos šventė. Musso- 
linio valdžia 43,000 vaiki] iš
dalijo dovanas.

ATENAT, saus. 27. — Psa- į 
ra ir Anti-Psara salas, Aige- 
jos juroje palietė smarkus že
mės drebėjimas. Daug namų 
sugriauta,

VEIKIA KRAKATAO 
UGNEKALN1S

IIAGAų Olandija, saus. 27. 
Iš Batavia praneša, kad 

K raka tau ugnekalnia, arti Ja
vos, išnaujo ėmęs smarkiai 

veikti.

SEATLLE, VVasli., saus.
27. — Lakūno C. B. Eielsono j 1,1 ,

krikščionys demokra-'
kia suskubti sn pertaksavimu
ir rinkti mokesčius. Į tai at-[Kongreso atstovas Dyer, re- 

Nepriklauso-, sakonia> kar^ pertaksavimo publ. is Mo., Slapiųjų atsto- 
žemy. Sudaužytų orlaivi atra- '■»>•>*» P""™“"'' ’ ko-tnlkdo politika. ;vų bloko vardu reikalauja

do lakūnai iš garlaivio Nanuk, n,^ptas ir t.t. • v j j.
kurs sakomam priezemy yra' įdedant 1930 m. kelkitės,, Septynios vfetos Uždarytos 

kelkitės! Laukai dirvonuoja! Į Einant federalio teismo iš- 
! “Ž. I’.”

REIKALAUJA ALAUS

VVASIUNGTON, saus. 27.-

ledų suremtas.
Lakūnas Eielson su niecha- P’kbžoles auga

nikų Borland lapkričio 9 d. i 
išskrido iš Teller, .Alaskos, į; 
garlaivį Nanuk ir prapuolė.]
Visas laikas jiedu buvo ieš-(

106 M. SENUKE

“Vilniaus Rytojus” prane-,žengimą, 
komu. ir tik dabar pavyko su sa» kad s>onns dienomis pasi-i 
rasti sudaužytą, orlaivį. mirė Nilniuj 106 metų senute į

D. Sakalauskienė. Velio?<> pa-Į 
liko 7 vaikus, 37 anūkus ir 22 
proanūkius. ‘‘R.”i

Sudaužytam orlaivį nerasti 
žuvusių lavonu. Galimas daik
tas jiedu kur atokiau iškritę 
ir sniegu apnešti.

Iš Nanuk garlaivio būrys 
vyrų su, šunimis leidosi ieško
ti žuvusių.

PRAMATOMAS RUBS1U- 
VIŲ STREIKAS 

NEW YORKE

PLATINKITE “DRAUGĄ”

KLASTUOTI PINIGAI 
KUBOJE

NEW Y’ORK, saus. 28. - 
Čia žada sustreikuoti 45,000 
rtibttiuvūų, kaži atsiekti užmo- koniškos bauknotės. 
keattių ir darbo suvienodini- Slaptieji valdžios
mą. I '.M

! tos ir užkaltos vieneriems j .... •• v,| probibicijos klausimo įsspren
! metams už probibicijos per- i^. .

Apdegė kūdikis lopšy
AVilliani Kelly, 3 metu, 22-1 

34 — 23 place, anądien pade- j 
gė lopšį, kuriam gulėjo jo,-

ŽUVO MOTINA SU 5 
VAIKAIS

ALPENA, Mieli., saus. 27. 
Atlanta, Mieli., sudegė na-

sesutė Agnės, 15 mėnesi}]. ,'mai. Gaisre žuvo Mrs.
j Kūdikis baisiai apdegė, 
rė šv. Antano ligoninėj.

Nušovė plėšikų

M i-i Kent su penkiais vaikais. 18 
Įmetu vyriausias sūnus išliko. 
' Tuo laiku jo nebuvo namie.

Į
j HAVANA, Kuba, saus. 28.1 krautuvės savininką į
Į— Iškelta aikštėn, kad čia jr[Borowik einantį namo su pi- 
kitose Kubos respublikos da-jn^a’s’ t iceroj, užpuolė plė- 
lyse praplitusios klostuotos į^’kas. Kilo kova ir plėšikas 
daugiausia 100 dolerijų ameri- zuvo-

PINIGŲ KURSAS 4

agentaii veda tyrinėjimus.
CIHCAGO IR APYLINK. 

— N' jmstovus oras ir šalčiau.

Lietuvos 100 litų . $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.8H 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 13.98 
Italijos 100 lirų 5.23 
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.911
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Kitas turtingas turiniu

uionė yra klaidingu, kad tie daviniai nėra 
tikri ir nepamatuoti istorine tikrenybe. Tuo
met mes butunie turėję pilną Šiuo klausimu 
studiją.

Nors dr. A. Račkus savo veikale studi

jos pilnumos ir neatsiekė, vis-gi tai, ką jisai 

patiekė, turi didelės reikšmės mūsų tautosa

kai, ypatingai jojo nauji argumentai, imti 

iš numizmatikos, pavardžių ir kalbų palygi

ĮVAIRUS STRAIPSNI Al
RADIKALAS APIE JAUNI- smerkiu betikybines mokyklas,;

MĄ. i taip pat taip vadinamus ko- j
ed-ukacionines mokyklas.

IR KARVĖS TURI BŪTI KERPAMOS.

dei p. llerriot taip daug’! 
susirūpinęs juunimo likimu, i 
tegul jis dirstelia, kokioj pu-' 
dėty yra valstybinės moky-Į 

Bažnyčios priešas, pagaliau klos toj pačioj Franeijoj! Jis j 

daug susirūpino jaunimo tar- pats daugiau už kitus yra dar-(

Guvusis kitados Francijos 

ministeris pirmininkas radi

kalas Edouard llerriot, žino

nimo. Kita veikalo ypatybė yra ta, kad kny-JJuas iaisvaJuullis ir Kataliku 
ga išleista dviejomis — lietuvių ir anglų— 
kalbomis. Tokiu būdu duoda galimybės šve
timtaueių mokslininkams susidomėti kalbumui )e doros puolimu. Jis net reiš- baVęsis iš mokyklų pašalinti
klausimu. Reikia pasakyti, kad dr. A. Rač- 
kaus veikalas "‘Gudai arba Gotai” yra vienas
geriausiu veikalu kuomet nors Amerikos lie-L ± » i° . * so radikalų socialistų žurnale
tuvių išleistų.

Teko girdėti, kad dr. A. Račkus yra žy
mus numizmatikas. Butų gera, kad dr. A. Rač
kus ir šiuo klausimu patiektų studijų mūsų 
literatūrai, nes panašaus veikalo mes dur ne
turime.

KELIONĖS APRAŠYMAI.

ir gražus savo 
išvaizda veikalėlis yra “Švenč. Jėzaus Širdies 
Intronizaeija ”, parašytas kun. dr. J. Vaitke
vičiaus. Kuomet lietuvių tarpe prasideda plė
stis pamaldumas j Švenč. Jėzaus Širdį, šitas 
veikalėlis turės didelio pasisekimo.

Dvi nedideles knygutes parašė ir išleido 
kun. .J. Juseviėius. Pirmutinė užvardinta 
“Musų Kelias“. Joje autorius aiškina pagrin
dines katalikų tikėjimo tiesas, \ntroji knygu
tė skirta jaunimo mokymo ir dorinimo klausi
mui. Abidvi knygutės gražiai išleistos ir gra
žia lietuvių kalba parašytos. Prisiminus, kad 
jųjų autorius kun. J. Juseviėius nesenai te
išmoko lietuviškai, jam tenka pagyrimo žo
dis tarti. Telieka jojo pavyzdys paskatinimu 
kitiems mūsų jauniems darbuotojams savo 
gimtų kalbų gerai išmokti. Pagarbos žodis rei 
kia tarti ir autoriaus mokytojui kiui. A. Du
bliui, kuris jam padėjo rašybų pataisyti. 

ISTORIJOS SRITYJE.

Istorijos srityje išėjo dr. A. Raėkaus di
delis veikalas “Gudai arba Gotai”. Auto
rius savo veikalu palietė visiškai naujų, ma
žai kam Į galvų atėjusį, klausimų; kad karin
goji tauta gotai yra lietuvių kilmės, ne vo
kiečių, kaip iki šiol kad buvo manyta.

Yra visa eilė mokslininkų, kurie yru tos 
pačios minties. Jų tai autoritetu ir dr. A. Rač 
kus remiasi ir savo težą gina. Tai tiktai vie
na tezos pusė. Kad studija būtų pilna reikė
jo, kad autorius dr. A. Račkus pirmiau bū
tų patiekęs priešingas nuomones, kurios tvir
tina, kad gotai yra teutonų kilmės? Mes tu
rime gotiškų rašybų, gotiškų arkitekturos sti 
lių, gotų kalba rašytų Bibliją. Šitie daviniai

Iš kelionės aprašymų, kuriais mūsų lite- 
• ratura yra gana turtinga, susilaukėme naujo 

veikalo, kurį 'parašė gerb. kun. prof. P. Bu-; 
čys iš savo kelionės aplink pasaulį. Tai 
geriausia veikalas, kokį mes turime šioje sri
tyje.

Dažniausia kelionės aprašymai išeina 
šabloniški, be turinio. Šiame veikale autorius

kia baimės. ne tik tikėjimo pamokas, bet •
Tuo klausimu p. llerriot ra-^1' kryžius.

Bažnyčios ir krikščioniškos;
“Ere Nouvelle”. Štai jo žo-J šeimynos teises laisvamaniai! 
džiai. varžo, tikybines mokyklas ig-j

“Turėkime drąsos prisipa-(noru°jtt al'ba stelbia ir nori; 
žinti: mes patys esame kalti, turėti dorų jaunimų.
Būdamas miesto majoru jau-J Tik tikras krikščioniškas 1 
čiuos turįs atsakomybę. Mes švietimas gali suderinti jau- j 
gaminame įstatymus. Bet is- nimą. j
tutymais ne viskas atsiekiama. Į D. C
Šių dienų vaikai gyvena viso
kio pikto įtakoje, kas išjudi ATEIVYBĖS KLAUSIMAS 

KONGRESE. Atvazid? parodoma viena Kalifornijos ūkio ligoninės
vaizduose tyko pavojus. Mo-1 ----------- j “ barzdaskutykla”, “kostiumėl is” — karvė ir barzdaskutys
kytojai pabūgę, kad vaikų tur-į Amerikos J. Valstybių Kon Cecil Lee. kuris. Pieno lnspektorio asistento įsakvmu, sVei- 

inteliktualės pažangos ne-'grėsė, anot žinių, sparčiau katingumo žvilgsniu, turi karves kirpti. Barzdaskutys sako,

na jų pojūčius... Krutoinuose1

pe inteįiKtuaies pažangos
simato, ju daugelį ima pančy-'imtu svarstyti ateivybės klau- kad visi tokie kostiumėl iai kerpant būna labai nei amu.-

patiekia daug mokslinės medegos ir savo as-!tį netlora- Pat<aį aPie tai per-Įsimas. Tai atlieka žemesniųjų ----- ?. --------------- ;
meninių pastabų, kas teikia veikalui įvairu-isonaliai įtikinau išklausinė- •rūmų taip vadinamas imigra- nilk J(l plud.v 
mo
las

Didžiuma šių veikalų yra išleistų “Drau- l,>aka laikiaščių skilčių, 
go” spaustuvėje, kuri iš tiesų pasirūpino mu

varžymas Kazimiero dr-jos narių ir A
Seka išklausi M' ' M 11’ •’ A XV X ll l 11 l IU • • 1 •* w.. • x. ov. . .v. XX v. . x.. ! . v ratatinkamų įstatymų. Tad;dėmesiui, kad iš Ne\v Yorko 

Šiuokart komitetas nešim- darbuojamasi prie gyvuojan-'išvažiavau ir apsigyvenau Woi 
Tik tlirstelkime, kas juose ran'pina Europos ateivybe. Su ėjų ateivybės

ms duoti šjda geresnio. Reikia pastebėti, kadj^allla' jų puslapiai .Europa apsidirbta senai. Nu- sekti priedus,
to pikiai pasiekė, nes galime pasidžiaugti, u'^niti kriminaliniais apras\--statytos ir pataisytos įvairios ]^a|p didelės ir kokiu pa
turėdami ne keletu'popieriniais viršeliais kny I ta* atkreipiu sąvo bi o-j Europos salinus kvotos. A ar- .. . ,............. 4 ,.... ( — niais, ar nusiskundimai:-
gelių, bet tinkamų gražia popiera ir gražiais
storas apdarais knygų.

eninių pastalių, Kas leiKia veiKaiui įvairu-—......*• ........ ~ „ i
o ir padaro jį skaitytojams įdomiu. Veika- mokinių ir studentų. Di-rinis komitetas. Seka iškla 
s labai gražiai išleistas. džiausiąs jaunimui pavojus nėjimai ir tyrinėjimai.

NAUJOS PAJĖGOS.

lių žurnalistų domę.”

ii* štai ko čia nepasako
i tas senas laisvamanis. Viską.I *■
(Visur mato vienų pavojų.

rimiu norima tas kvotas mus

įstatymu pri-i eester, Mass., prie šv. Kazi
miero parapijos. Todėl visais 
reikalais: ar tai pageidavi- 

ar
žvta ir dar daugiau suvaržyta i i • • 'naujai isirašvmu i šv. Kaži

.7. v • tatyti Kanadai, Meksikai ir
europenanif 
Irimas.

j šių šalį atvy- kitonis Amerikos šalims, dar1 nežinoma. Tik aiškiai žino-

, i miero draugijos narius, malo
niai prašau rašyti šiuo adre- 

Dabar einasi apie Kanados,1 tolns 'j/votoms Ame>U: 41 Provkkn^ Wo1’
Pereitų vasarų susilaukėme kejetos naujų į Jei jis butų . krikščionis, j Meksikos ir kitų Amerikos j.įį.^., jajyS yra jabaį nepalan- ' (‘e!^er, ^ass- 

kunigų ir profesionalų. Cbicago arkivyskupi- prieš tuos visus negerumus'šalių ateivybės varžymų. No- * • Prie tos načios ni»«n
joje Įšventinta du kunigu — kun. P. Jurgai
tis, paskirtas vikaru į Šv. Jurgio parapijų, 
Cbicago. ir kun. T. Gasparaitis, paskirtas vi

karu į šv. Antano parapiją, Cicero, Illinois.

jis rastų priemonių ir atalin-1 rimą ir šioms šalims kvotas'
karnų vaistų. Jo neapimtų dės 1 nustatyti. Tai dėlto, kad kuo- . . ’peracija. 'met šalies sienos uždarvtos;

.■ v v. v . sau nereikalinguŠtai Šventasis Tėvas Pijus ; prieš Europą, eia žmones skait! . , , ' v
i > ii \’ ’i */ti i i i • J ; 11 * (IclUM (lill J)0. V?1 >iooklyn, N. i. vikaras ir Cleveland vyskupi xi šių metų savo enciklikoje lmgai ėmė vykti is Kanados.
siunas, dabartinis Apreiškimo parapijos, 
Brooklyn, N. V, vikaras ir leveland vvskupi-

nurodo tuos vaistus — jau-! Meksikos ir kitų Amerikos

ios. i Prie tos pačios progos labai
Į tai atsižvelgus, valstybės i Pašyčiau šv. Kazimiero dr-jos

departamentas pramato daug narkP kartais pakeitate ad-
įu'smagumu i resus> tuojau maloniai pra-

jei Kon •'■au ar man, ar tiesiog druu-
( gresas įves kvotas, bus sulau-'(M*Jai Kaune pranešti savo 1 i
1 kia nemažai protestui. Gi pro-, adresų.niinui reikalingas krikščionis-idalių. Daugelis tų ateivių i-

joje kun. J. Štoigmanas, šv. Jurgio parapi- Įkas auklėjimas. Reikalinga nio d'ina legaliai, apmokėdami rei- ir:
,,, , , ,,, . ' *' . 'los sukelia daug ne.-magmimjos vikaras, t leveland, Olna. (kykloins reforma. Tik tikėji- kalingas jiagalves, turėdami j

Musų naujus profesionalus sunku šunie-linu — Kristaus mokslu gali- atatinkamus asmenybės doku-

j testai, kokie jie neimlų, visa-'

!Jiems atsispirti yra rmkalin-

žioti ir juos visuomenei paskelbti, nes dange-ima jaunimų užgrudenti stip- mentus. Bet daugelis įeina ne-('
gas mandagus di plomatinis

(>

Kun. S. Stonis,

Šv. Kazimiero Dr-jos
Įgaliotinis Amerikoje.

miklumas. Be to, gali kilti kar
lis jųjų užbaigę mokslus, visiškai pasitraukia 'rioje doroje. Pageidaujamas legaliai, ty. pasislėpę, nekliu- ,^.* rjinįų tarptautiniu m u 
iš lietuvių gyvenimo, nieko bendro su savais Įtiksiąs galima atsiekti pildant dant šalies ateivybės stočių |jj.įnn
neturėdami. Šito priekaišto negalima visiems;pirmoje vietoje Dievo įstatv- .ir muitinių. j________
taikinti, nes turine profesonalų ir pereitų va-' mus. Kada jaunimas krikščio-1 Kongrese gauta nusiskun-; 
sąrą mokslus baigusių, kurie tikri lietuviai, (niškai bus auklėjamas ir švie- dinių, kad kuomet iš Eunųios
mylintieji savo tautų ir jos reikalais besiru- -čiamas jis pildys ne vien Die- ateivybe suvaržyta, tai tuo !

yra grynai teutoniško tipo. Autorius turėjo į pinantieji, kaip pavyzdžiui dr. J. Rakauskas, Į vo įstatymus, bet visados ger- pačiu laiku iš Kanados, Mek-;
juos visus išgvildenti ir sukritikuoti, tai yra, ' medikas, dr. J. Adomaitis, juristas, p. R. Jus- bs- ir savo šalies įstatymus, .sikos ir iš kitur į šia šalį trau
įrodyti istoriniais argumentais, kad toji nuo- ka, muzikas, ir kiti. I Štai kodėl Šventasis Tėvas kia galybės negeistinų žmo-

Karlikai (neūžaugos, maži 
žmonės) gyvena Afrikoje,

... . ~ j prie Kongo upės. Ūgis jų 90
NAUJAS ŠV. KAZIMIERO — 130 centimetrų ir sveria 

DR-JOS ĮGALIOTINIO 35—40 kilogramų. Minta žvė-
ADRESAS.

Turiu garbės pranešti šv. vištas.

riena, paukštiena. Iš namų 
gvvulių laiko ožkas, šunis ir

Michajil’as Jurjevič’as Lermontovas.

MtfSy LAIKŲ KARŽYGIS,
(Tąsa)

— Pasigailėkit! gi tie čerkesai — 
garsūs vagiliai žmonės: kas tik ]x> akių 
padėta, tai jau negali neimkaušti, nors 
ir nereikalingas būtų daiktas, o vis tik 
j avogs... jau tame prašau jų atleidimo! 
Gi prie to .jinai senai jam patiko.

— J r Bėla numirė ?
-- Numirė; tiktai ilgai kankinosi, ir 

mes taip pat su ,ja pusėtinai prisikanki- 
nom. Apie dešimtų valandų vakaro jinai 
atgavo sąmonę; mes sėdėjome prie lovos; 
vos tik jinni pravėrė akis, pradėjo šaukti 
Peeoiinų. “Aš čia. prie tavęs, mano dža- 
nečka (tai yra mūsiškai. <’ , lė)”, atsa
kė .jis, paėmęs jų už rankos. Aš mimu!’’ 
tarė ji. Mes pradėjom'1 ja guosti, sakėm, 
kad gydytojas prižadėjo būtinai ,jų išgy
dyti, jinai palingavo galvutė ir atsigręžė 
į sienų: ji nenorėjo mirt...

“Naktį ji pradėjo klejot; josios gal
ia degė. \ isų kūnų retkarčiais krėtė dru

gys. Ji beprašai ingai kalbėjo apie tėvų, 
brolį; ji norėjo į kalnus, namo... Paskui 
ji taip pat kalbėjo apie Peeoi inų, davinėjo 
jam įvairius švelnius vardus, arba kaltino 
jį tume, kad jis paliovė mylėjęs savo džia- 
nečkų.

“Jis tylėdamas jos klausėsi, parėmęs 
galvų ant rankų; bet tiktai aš visų laikų 
nepastebėjau nė vienos ašaros ant jo blak
stienų: ar iš tikrųjų jis negalėjo verkti, 
ar valdė save— nežinau; o kas liečia ma
ne, tai aš nieko graudžiau neregėjau.

“Į parytį paliovė klejojus; apie va
landa ji gulėjo nejudėdama, išbalusi ir 
taip nusilpus, knd vos galimu buvo pas
tebėti, kad .jinai alsuoja; paskui jai pasi
darė geriau, ir jinai pradėjo kalbėti, tik
tai. kaip jūs manote, apie kų... Tokiu min
tis ateina tik mirštantiems... Pradėjo liū
dėti, to, kad ji ne krikščionė, ir kad ana
me pasauly josios vėlė niekuomet nesusi
tiks su Grigorijaus Aleksandravičių vėle ir 
kad kita moteris bus jojo drauge rojuje. 
Man utėjo j galvų, pakrikštyti ją prieš 

I mirtį: aš jai tai pasiūliau; jinai neuus- 
pręsdnma pažiūrėjo į mane ir ilgai nega

lėjo žodžio ištarti; galop atsakė, kad ji
nai numirs tame tikėjime, kokiame gimė. 
Taip praėjo visa diena. Kaip jinai pusi 
keitė tų dienų! Išbalę veidai įdubo, akys 
pasidarė dirlelės, didelės, — lūpos degė. 
Jinai jautė vidujinį karštį, lyg josios krū
tinėje būtų gulėjusi įkaitinta geležis.

“Atėjo kita naktis, mes nesumerkėmė 
akių, neatsitraukėmė nuo josios guolio. Ji 
baisingai kankinosi, dejavo, ir, tiktai so
pulys pradėjo tilti, ji stengėsi įtiktinti 
Grigorijų Aleksandvoviėų, kad .jai ge
riau, prikalbinėjo jį eit gult, bučiavo jo 
rankų, neišleisdama jos iš savųjų. Pary
čiu ji pradėjo jausti mirties pasiilgiu.ų, 
pradėjo daužytis, nusmaukė aprišimų, ir 
kraujas vėl pradėjo bėgti. Kuomet perri
šo žaizdų, ji minutei nurimo ir pradėjo 
prašyti Pečoriną, kad jisai jų pabučiuotų, 
.lis atsiklaupė ant kelių 'šalę lovos, pa
kėlė josios galvų nuo pagalvės ir pris
paudė savo lupus prie jos vystančiųjų 
lūpų; jinai tvirtai apipynė jo kaklų savo 
rankomis,, lyg šiame bučiky norėjo jam 
]K*iduoti savo sielų... Ne, ji g<>rai pada
rė. kad numirė! Na, kas būtų su ja bu

vę, jeigu Grigorijus Aleksandroviėas bū
tų jų apleidęs? () lai būtų atsitiki', ank
sti ar vėlai...

Pusę sekančios dienos ji buvo rami, 
tyli, ir paklusni, kaip jų nekankino mūs 
gydovas prievuošom ii mikstūra. “Pasi
gailėkit, sakiau aš jam. —Juk jūs patys 
sakėt, kad ji būtinai mirs, tai kam gi 
čia visi jūsų preparatai— “Vis tik
tai geriau, Maksime Maksimičai, — at
sakė jis, — kad sąžinė būtų rami''. Ge
ra sąžinė!

“Po pusiaudienio jų pradėjo kankin
ti troškulys. Mes atidarėme langus, bet 
kieme buvo karščiau, negu kambary, pa
statėme ledo aplink lovų, — niekas negel
bėjo. Aš žinojau, kad šis nepakenčiamas 
troškulys — galo artinimosi pažymys, ir 
pasakiau tai Pečorimii. “Vandens, van
dens!” kalbėjo ji dusliu balsu, jiakilusi 
nuo patalo.

“Jis išbalo kaip drobė, stvėrė stik
lų, pripylė ir padavė jai. Aš užsidengiau 
akis rankomis ir ėmiau kalbėti maldų, 
nepamenu, kokių... Taip, tėveli, daug aš 
mačiau kaip žmonės miršta ligoninėse ir

kovos lauke, bet tiktai visiškai ne ši
tai, visai ne... Dąr, prisipažinti, mane štai 
kas erzina: jinai prieš mirtį nė kartų ne
prisiminė mane; o, rodosi, aš jų mylė
jau, kaip tėvas... Na, teatleidžia jai Die
vas... Ir, tiesą sakant: kas gi aš toksai, 
kad mane minėtų prieš mirtį...

“Tiktai ji atsigėrė vandens, kaip 
jai pasidarė lengviau, o gal po trijų minu
čių ji mirė. Pridėjo veidrodį prie lūpų — 
be žymių!... Aš išvedžiau Pečoriną lauk 
iš kambario, ir mes įiiu'joine ant tvirtovės 
apkasimo: ilgai vaikščiojom sale vienas 
kito pirmyn ir atgal, nekalbėdami nė žo
džio, užsukę, už nugaros rankas; jo vei
das nieko ypatinga nereiškė, ir man pasi-, 
darė pikta: aš jo vietoje bučiau numiręs 
iš liūdesio. Galop .jis atsisėdo ant žemės, 
pavėsyje ir pradėjo lazdelė kažką brai
žyti smėlyje. Aš, žinot, daugiau iš man 
dagumo. norėjau jį paguosti, pradėjau kai 
bėt; jis pakėlė galvų — ir nusijuokė... 
Man šiurpas perbėgo oda nuo to juoko... 
Aš nuėjau užsakyti karstų.

(Bus daugiau)

*



Ant iadienis, Sausio 28. 1930

[ Prašau Į Mano Kampelį Jį*

Prof. I\am pi u i tikas " principus” ir "idealus". 
Tai bus fašizmas, diktatūra, 
draugai! O kad to nebūtą, kad 
ir "blakus" ir jo tavorščiai 
bfitą “satislait", prof. Kam
pininkas daro rimtą pasiuly-j 
mą: SLA įsteigti naują ofisai 
viršininką ir organizatorini 
kelionių lėšoms “nuredusinti” j 
ir tą ofisą pavesti komunis
tams.

I

■Mtl ■■■ ■■■■ — ■ ■<
odll išvežtaKailiu ir žaliu 

klutiniškai kasmet už lt) mil. 
litą. Kiaušiniu eksportas nuo 
KM) milijonu gabalą 1922 m. 
nukrito iki 64 milijonu 1928 
metais, ii’ vertybės atžvilgiu 
duoda itpie 19—8 milijonu li
tu kasmet.

Gyvuliu eksportas buvo su
menkėjęs dėl draudimą užsie
nio valstybių vežti mūsų gy
vulius per savo teritoriją

D R AUG A S
■■.g

su, o estą — 2 kariu, vokie-: gaminiams reikėtų ieškoti bū
čių net 6 kartus daugiau sn-jdų Įsivežti tik žaliavų, o juos 
vartoja: Is tu trasą dali, ge-1 pačius gaminti namie. Mažos
rai ištyrę savo šalies minera
linius turtus, galėtume pasi-

pažaugos tuo atžvilgiu, kaip 
jau minėjome pramonės ap-

3

S. L. A. Pildomosios Tary- 
, bos nominaciją balsams sus 
kaityti komisija pranašus, kad 
nominaciją laimėję

Rusijos sovietu “Bedievis 
(toks komunistu laikraštis

ir Amerikos valstybėmis. K\ 
lant žemės ūkio kultūrai ir di
dėjant žemės ūkio gaminių įdojnsl. 
pro/lukeijai, Lietuva, be abe
jonės, Europos žaliavos ir že
mės ūkio gaminių rinkoje už
ims prideramą jai vietą.

Prekybos įstaigos.
Lietuvoje 1929 metais bu

vo 13,799 prekybos įstaigų.
Iki 1924 m. tas skaičius užau
go beveik iki 21,000, 1925 n

privatiniu tarpininkų, bet vis 
labiau .ją patarnavimu nau-

(Bus daugiau)

gaminti namie. Metalų isive- žvalgoje, yra ir, reikia tikėtis. 
Žana1 už S—19 mil. litą, žiba- ateinančiame dešimtmety bus 
lo ir jo gaminių už 9-19 mil.'dar daugiau.
litą, akmens anglies už 12 —
13 mil. litu, cemento už 3—
4 mil. litu. Žibalą, akmens an- 

' gli turėtume rūpintis pakeis
ti savo durpe ir elektra, o ce
mentą reikėtų gaminti namie.

Toliau į vežame: chemijos 
gaminių už 3—4 mil. litų, odos 

i ir kailių už ti—S mil. litų, gu-
Į mos dirbiniu už 3 5 mil. Ii- 
i ...
tų, metalo dirbinių už 19—12 
mil. litų, mašinų už 8—19 mil.

PAIN-EMPEILER
•c
e? «

"aMūsų užsienio prekyba dau 
ginusia eina su Vokietija, La
tvija, Anglija, paskutiniu lai
ku su Belgija, Prancūzija ir
Unkijn, Latvija, Anglija, ]92(; |)uv(> Rnmažfips

l-iancfrztia beveik visada wik iki 20 tukst., o nuo 1927

04Naudokite išlaukiniai nuc 
Skaudamų Muskulų 
Peršalimų 
Skausmų Krutinėję 
Sustingusio Sprando 
Pečių Skaudėjimo 
Išsinarinimų ir 

Išsitempimų 
Neuralgijos

Persitikrinkite, kad gaunate tik- 
Irąjį! INKARO vaisbaženklis ant 
■ pakelio pagelbės jums apsisaugoti.

Knygutė, kurioje paduodama pilni 
nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
PELLERIO daugely atsitikimu, pri
dedama orie kiekvienos bokutes.

Parsiduoda visoje vaistinėse 
pc 35c. ir 70c. bonka.

Arba galima užsisakyti stačiai iš

F.Aa. RICHTER co.BERRYAND SOUTH FIFTH 9TS. 
BRCOKL.YN, N.V

j va dėl ligą, bet 1929 metais 
I šita kliūtis sušvelninta ir gv-I •
' vulių eksportas galės vėl pa- 

„| kilti.
Tačiau ir gyvulių ir ją pro

duktu srity mūsų uždavinys 
yra labiau apdirbtus ir paga
mintus vartojimui produktus

I

sandariu- Į rašo, kad Orieelio — Žuvėjo 
cią — socialistu "blakas". .Ją ^teismas nuteisė sušaudyti baž- 
tavorščiai i svarbiausius “u- nvtinio komiteto narius: Bič- 
pėdus" gavę po trečdali balsu, kovą ir Šalabanovą’, kad ren- 

l’rof. Kampininkas, akį pri- jgę “priešsovietinę demons-
ir ausi pirštu parė- traeiją”; tai buvo tik bažnyti-

mūsų daugiau pirko, negu mes 
iš jų, o Lenkija, Vokietija be
veik visada mums daugiau 
pardavė, negu iš mūsų pilko. 
Lietuvai kaip žemės ūkio ša-

m. vėl auga ir 192# m. buvo 
21,379 prekybos įmonių. Rei
kia pripažinti, kad tai yra per 
didelis skaičius. Užsienio pre
kybą gali geriau vesti stam-

jnerki 
męs, padarė šitokį 
jimą”: jei 
rių "principas" 

-oeialistai

“apdumo-įnė tikinčiųjų eisena (proeesi- f 
sandariečiai, ku I ja ).

yra deniokra Jeigu pas 
teismą.'

išvežti, negu pačius gyvulius į litų, automobilių ir dviračių 
ir jų neapdirbtas odas ekspo- i už 4—(i mil. litų, stiklo dirbi- 
rtuoti. Mes taip pat privalėtu
me1 labiau pažinti mūsų išvež

imus “buožių” i
tija. ir socialistai, kurie “ pra-j teismas taip teistu komnnis- 
kaituoja” už visų žmonių Iv- j tus už jų priešvalstybinius su- 

demonstracijas 
jų ofisai senai

•’gybę, brolybę, neduos savo 'sirinkiinus, 
tavoišeiams nei kokios vietos Igatvėse, vai,
SI.A name. vai, jie elgsis la- j butų pelėsiais apaugę, o va 
bai neteisingai, prieš savo dų ir kauleliai supuvę.

LIETUVOS ŪKIO APŽVALGA
1918 — 192S

(Tąsa)

Eksportas.

i tų produktų perdirbimą užsie
ny ir jų rinkas, kam pas mus 

; lig šit d nebuvo padalyta. i 
| Iš kitų prekių mes išveža- j 
me grūdų ir sėklos už 2 3i 
milijonų litų, skarmalu taip j 
pat už tiek junt.

nių už 2—3 mil. litų. Šitiems

Importo prekyboje vyrauja sekančios valstybės

liai tuo tarpu reikėtų ieškoti bios firmos, o vidiaus preky- 
didesnių prekybos santykių su bai tokis didelis tarpininkų 
grynai pramoniniais kraštais. Į skaičius nereikalingas, nes jis 

tik pabrangina vartotojui

Importas. i s.

į . . . i 9
Importas krašto iikmi turi ■I . . 1 ... T„ . 19.'dvipusę reikšmę, ls vienos pu-! 

Įsės didėjantis importas rodo i - 
'gyventojų perkamosios galios 
įaugimą ir jų reikalų augimą,1

1924 m. 1925 m. 192(5 m. 1927 m
4,79 7,25 4,42 5,46
9,52 9,42 9,69 1,98
4,32 5.48 (5,29 5,22

' 8,11 8.28 7,94 . 6,75
3,(59 5.45 3,19 3,82
2,41 1,99 3,43 3,44
1,97 1,1(5 1,52 1,25
2,1(5 1,63 1,515 2,451
2,,58 3,51 3,95 1,91
9,57 9.(54 9,58 9,90

(52,57 56,(51 53,81 53,15
(5,29 7,67 13.91 14,59

KM),99 199.09 199.99 109,00

' iš kitos pusės rodo nepa- 
; Rankamą savosios pramonės 

Svarbiausios prekės, kurias Lietuva išveža į užsienį yra j išsivystymą ir nevisišką gebė- 
linai ir sėmenys, miško medžiaga ir jos gaminiai, gyvuliai
ir jų produktai, sėklos, skarmalai, geležies laužas ir 
smulkmenos.

Linų ir sėmenų išvežta:
1923 iii. senienų už 13 mil. lt. pluošto už 13 mil. lt.
1924 m. sėmenų už 16 mil.
1925 m. sėmenų už 17 mil.
1926 m. sėmenų už 18 mil.
1927 m. sėmenų už 10 mil.

kitos
jimą patenkinti krašto reikn-
lavimus. teisingu v-

Yalstvbės
1. U. S. A.

I )ani ja
Čekoslovakija 
Didž. Britanija 
Latvija 
<llandija 
Prancūzija 
S. T. R. S.
Švedija 
Šveicarija 
Vokietija 
Kitos valstybės 
Iš viso

Importo prekyboje pirmoji , atžvilgiu Čekoslovakijai ten-i 
vieta taip pat tenka Vokieti- ika 5—6 nuoš. Lietuvon kapo
jai. kuri pristato virš pusės rto; ji yra svarbiausias Lie- 
visų Įvežamą prekių. Toliau tuvai cukraus tiekėjas, nes jo

Į-

vežamųsias prekes ir atpigi
na gamintojui išvežamąsias. 
Be to, būtų geriau, kad mūsų 
ūkininkai jugtūsi į koperatv- 
vus kurie stačiai bt1 .jokių dar 
kitokių tarpininkų galėtų su
sisiekti su užsienio ir vidaus 
vartotojais. Prekybos kopera- 
tyvn skaičius Lietuvoje, deja, 
augo tik iki 1923—24 metų, o 
toliau sustojo vietoj arba net 
mažėja. Tai yra neigiamas 
reiškinys. Vadinasi, mūsų ga
mintojai ne tik nesikrato nuo

KŪDIKIS NEAUGA?
Prižiūrėk jo virškinimą.

Kl LLS PAI N ~

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains

with

All drafgiat,—35e and 65c i.r* aod tobea. 
Cbildreo’ • M u.iarole ( milder form) J5c. 

Better than a Mustard Plaster

kas v pat .......... ,i . . . * ... * *■ ra fabrikinių gaminių įmpor-
i to atve ju. Alfisu importas vi-

laugiausia i1)OS santykiai su Vokietija y-są laiką susidėjoJt. jiluošto už 53 mil. lt. 
lt. pluošto už 48 mil. lt. 
lt. pluošto už (it) mil. lt. 
lt. pluošto už 67 mil. lt.

1928 m. sėmenų už 7 mil. lt. pluošto už 36 mil. lt.

Kaip matome liną ir sėme-,vežti vis daugiau ir daugiau 
ną išvežimas svyruoja, o 1928 apdirbtos. Tarp neapdirbtos 
m. labai krito, čia yra kaltas : medžiagos daugiausia išveža- 
nederlius, didele konkurencija j ma popiermedžių ir rąstų nuo *s 
linų prekyboj ir linų kainą . 6 iki 12 milijonų litą. Tarp 

kritimas tarptautinėj rinkoj. ' apdirbtos daugiausia eeliulio- 
Be to, mūsą linai ligi pasku-į zos už 23 — 27 milijoną litu, 
tinią ją metą turėjo blogiausi • lentų už 19 — 14 mil. litų ir 
vardą užsieny, nes buvo išve- į faneros už 6—11 milijonų 
žami gerui nesurūšiuoti spa- į litų. Tai vis 1926 — 28 m. /la
liuoti ir apskritai neapdirbti. Į viniai.
Tiek, kad net vyriausybei rei- , gos eksporte matome paž.an- 
kėjo griebtis ypatingtj prie- gą, bet dar daug jo srity ga-

10 PIECE COSiViETIC 
SĖT $1.97

Thls Ir a Famnur Vlvanl Pat and in- 
clud.K f a..- iKHVder, ii.00; Kouk<’, 75c, 
TUsue Crtam JI.00. D«pilatory J 1.00. 
FaOal Astringent JI.75, Bath Palt 1.00. 
Toil.t AVater JI.25. Pfrfumc J2.75. Brll- 
llantlne 75c, Pkln tVhitcncr 75c. Totai 
Vaiue J12.00. Spėriai price, JI.97 for all 
len pleeea to introduce t Lis line.

Vardas ....................................
Adresas ....................................

- Siunčiame per paštų COD 
.^Pinigai grąžinami, jei

nepatenkintas.

Bea Van 58O-5th Avenue, New York

Kūdikiai negali augti, jei Jų vi
durinius užkemša sUrugusl medžiaga,

, J gaminanti gesus, dieglį ir užkietėji-
Lietuvos im-j vežama kasmet apie 9 tūks- į mų. Tada bandyk būdų, kurį dak

tarai pataria, o milijonai motinų ži
no. Tada tėmyk vaiko gerėjimą. 
Keletas lašų grynos augmeninis ne
kenksmingos Castorijos tuoj nutildo 
nerimaujantį bei karščiuojanti kudi- į

seka Did. Britanija, kuriai te-. iš Čekoslovakijos Lietuvon ]-
i nka —8 nuoš. 

Tuo metu m preky- tančius tonų. Be to, dar iš šio 
krašto gabenama Lietuvon

iš pagamintų fabrikatų.
’ Al ūsų importas per pasku
tiniuosius penkerius uietilf

nusistojo vidutiniškai apie 
_ ... . . 1259 milijonų litą. Tame skai- ]

čiuje mes įvežamo kasmet a- !
69—79 mili jonu litu ver- '

,. \ nas, siuvamosios
manufaktūros ir galante- I .

.. rn „ ; automobiliai,rijos. I ame tarpe uz pusę tos į
sumos isivežanie milu. nudek- I 

.' . . ilų ir kitokių, kurių mes gali- j 
me savo krašto dirbtuvėse ir ' 

namie pasigaminti. Toliau'
mūsų importe eina maisto

ra pasyvūs ^Lietuvos puseje, daug m artu faktūros. Pirmai-
. , •• t . . . . ... . . J kį. KeCetas dožų ir jo virškinimas 1prekyba su Did. Britanija y-' siais nepriklausomybes metais I tvarkoj ir normaliai auga. Kad gau-,

i ra aktinga. Iš Anglijos gabe-1 prekybiniuose reikaluose su
; minia silkės, skarda, geležis, 
akmens anglis ir tekstilių pre
kės. Iš Amerikos daugiausia 
importuojama: žibalas, benzi- 

mašinos ir

tolimesnėmis valstybėmis tar
pininkavo Vokietija, tačiau, 
laikui bėgant, Lietuvos preky
bininkai užmezgė tiesioginių
I-O .i rysiu veik su visomis Europos

ti tikrųjų Castorių, tai žiūrėk, kad 
butų ant pakieto Fletcherioparašas.

S E33

monių pakelti mūsų ekspor-| įima, padaryti: būtent pasirū- 
tuojam.ų linų rūšį. uždėjus pinti dar daugiau ajxlirbto 
spaliiiotiems ir nerūšiiiotiems į medžio išvežti.
linams limitą. I ad, linų preky- į Gyvulių eksporto vertės at- 
boj per isejusį 19-tį mes kiek ,žvilgiu daugiausia išvežame 

vis dėlto dar: arklių — per jiaskutinį penk- 
knd galėtume imeti nuo 10,000 iki 27,000 gal-

ramiai žiūrėti į ateitį. \ ra ži-. Vųf galvijų nuo 9,000 iki 28.- 
noma, kad kai kurių mūsų 000 galvų, kiaulių nuo 42,009 
kaimynių salių prikliai apva-1 jki 84,(XX) galvų per metus ir 

iš paukščiu žąsų vidutiniškai 
apie 280,000 galvų ]>er metus. 

Iš gyvulių produktų srnar-1

pazengem, bet 
•nepakanknimii.

Nors ir ,nišk„ melžia. P''"™“"'- -In vidutiniJtai isi- 
vežame už 4a—).) milijonus 
litų. Tanu* skaičiuje už 9—19 
milijonų silkių, kurias galėtu-

Keletas žodžių apie preky
bos santykius su valstyliėinis,; 
kurios yra susikūrusios buvu
sios Austrų—Vengrų Imperi
jos teritorijoje. Lietuvos pre
kyba su Austrija ir Vengrija 
dėl tiesioginių prekybos san
tykių ir rinkų pažinimo sto-

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

(ikrų specialistų, ne pas kokį nepa
tyrei). Tikras specialistas, a.rba pro
fesorius, neklaus jusų kas jums ken- I 
kia. ar kur skauda, bet pasakys pats, ( 
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laikų lr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo. suradymui žmogaus ker.ksmin- .

Išėjo Iš Spaudos Nauja 

Knyga:

‘KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS’
— Parašė —

KUN. DR. K. MATULAITIS, M. I. C.

kos yra visai nežymi. 1925 m.
me pakeisti savo Žuvim, už 1 importas iš Austrijos sudarė 'gu^o Ratllo _ Scope _ Ragg)
— 2 mili jonu ryžiu, be kuriu I 6.48 nuoš., iš Vengrijos — x-nuy rtoentgeno Aparatas ir vi- 

’J / . ‘ ‘. ' ' j , i v . . , ’siškas bakterlologiškas egzaminavi-
galėtume visai apsieiti: už 2 ! 6.14 nuos viso importo ver-:nia., kraujo atidengs man jusų tik-

... • , • • L;,„ bas negeroves, ir jeigu aš paimsiu—> nulijoi). litų pietų vaisiu j tęs. 
be kurių taip pat galėtume1 
apsieiti ir pakeisti savo vai- , ntykiai su Čekoslovakija, ku-įvio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, nA--

|jus gydyti, tai jusi) sveikata ir gy-
Bauo- o-vvesni prekybos sa-ivumas SUBr>s juins talp kalp huvo 1 • pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil-

siais, kurie pas mus nekartą į rion 1927 m. , : vii, širdies, reumatizmo, kirminų.
PKSpoi tllota, uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba

lę mūsų linus ir geriau surū
šiavę paima už juos dvigubą 
kailių palyginti su mumis. Me
tas taip pat liūtų pradėti gal
voti apie tai, ar negalėtume 
mes bent pi. nedaug pradėti I ]po4 m. iki 29 milijonų 1928. 
gaminti Lietuvoje is savo Ii- i ,IL< vadinasi, padidėjo 5 kar- Į 
nų tai. ką iš jų pagamina už-į tns< prįpjį 3904 m. sviesto eks- ( 
sienis. Kai kurių žinovų ap- į portas buvo labai mažas. Kiau ' 
skaičiavimais iš mūsų liną už-į i;V(.žta: 1921 m. 7(5 mil. I
sienv — Belgijoj, Augi

kiai pakilo sviesto eksportas: 
nuo 4 milijonų litų vertės1

. Št„ 1922 m.

rudeni po medžiais supūsta: 
už 18;—20 milijonu litą cuk
raus, už 1—2 milijonų drus
kos.

Toliau eina mineralinės trą
! šos už 19—12 milijonu li- 

>ks trąšų įvežimas yratų.
per mažas; latvių ūkininkai j- 
siveža tris kartus daugiau tra

89 mil.. 1923
\ okietijoj. Čekuose ir t. t. pu- m. S6 mil. (vertė 15 mil. lt.), 
gaminama prekių nuo 12 iki 1904 m. 85 mil. (29 mil. litų),' 
29 kartą didesnės vertės, par-įj925 <55 (i;, ,„į|. p.),
duodant jas vartotojui. j 3926 m. — 79 mil. (14 mil.),'

Miško medžiagos eksportas i 1927 tn. — (54 mil. (II mil.lt.)
susideda iš neapdi 
dirbt-’S medžiagų

Lietuvos
iki 1923

btos ir ap- 
rirmais

išvežama

Ypač daug kiaušiniu išvežta 
’iifliaeijos metu. Kiaušinių iš-' 

nepriklausomybės į vežimas kiek sumažėjo pasku-į 
m. daugiausia buvo j tiniais metais dėl kiaušinių 
neapdirbta medžią-! rinkoj konkurencijos, ypač an-'

g»b o nuo tų metų pradėta iš- glų rinkoj. I

1,698,8 to UŽ 3.7 lllil. litu. ČP- l«>kių užsisenejusių, įsi-
' ; kerėjusių, chroniškų ligų, kurį ne-

koslovakijon išvežama linai ir 
šviežia mėsa. Eksportas Čeko- 
slovakijon yra sumažėjęs dėl 
A’okietiijos daromų mėsos tra
nzitui sunkumų. Iš Čekoslova
kijos Lietuva 1927 in. impor-l ArU state Gatvės

,n-A ... , . .Ofiso Valandos; Nno 10 ryto iki
tavo 1 .).()8.)„, to įvairių prekių, I po pietų. Vakarais nuo 5 Iki 7. 

15,1 mil. litų vertės. Vertės Nc™lomi8 ™°plį°} ryt0 lk‘ 1

pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui. neatidėllokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKS0N BLVD.

Knyga yra naudinga visiems, kurie siekia dva
sinės tobulybės. Knyga paskirstyta į tris dalis. 1. 
Apie Tobulybę, 2. Apie dvasios vadovybę, 3. Apie 
bendrąsias priemones tobulėti.

Pirmoje knygos dalyje sužinosite daug naujų 
dalykų apie dvasinį gyvenimą, dorovinę dvasią, 
sielos takus etc. Antroje dalyje rasite apie žmo
gaus būdą, temperamentus, pašaukimus etc. Tre
čioje dalyje yra nurodyta dvylika tobulinimosi 
priemonių.

Knyga turi 215 p. teksto, gražiais “fabrikoid” 
aptaisais. KAINA VIENAS DOLERIS.

Rašykite:

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III.
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LIETUVIAI AMERIKOJE

CLEVELAND, OHIO,

Tveriasi antra Lietuvių R 
parapija.

Jau nuo senai laivo pagei
daujama Clevelande kita lie
tuvių parapija, bet vis buvo a- 
tidėliojama, tai dėl vienokių, 
tai dėl kitokių priežasčių.

Pagaliau, pasidarbavus or
ganizuotam naujos parapijos 
komitetui, išgauta vyskupo o- 
ficialis leidimas — kurti nau
jų lietuvių R. K. parapijų, po

K.

K. K. A. Centro pirmininkų. 
Nerašysiu čia kiekvieno pra
kalbos, nes daug užimtų lai
ko; tik tiek pasakysiu, kad vi 
si kalbėtojai reiškė nuoširdžius 

Į sveikinimus ir linkėjimus kaip 
jaunam klebonui, taip ir nau
jai parapijai.

Labiausia patiko kalbos 
.jauno klebono kun. A. Karu- 

žiškio. Jis kalbėjo net keturis 
kartus. Kadangi žmonės net 

keturis kartus sėdo prie sla

vių graži mūrinė bažnyčia, 

klebonija ir mokykla su lietu

vaitėmis seselėmis mokytojo

mis. Tai pirmų kartų man te

ko dalyvauti tokioje istoriš

koje vakarienėje lietuvių išei

vijos tarpe.

Beje, negalima užtylėti ir 

apie pačių skanių vakarienę. 

Jau tos mūsų šeimininkės. 

Kad pataisė vakarienę, tai 

pataisė! Tik valgyk ir norėk, 

lr vištienos ir žųsienos, ir lie

tuviškų dešrų, visokių daržo

vių, Įvairių pyragaičių. Žo

džiu sakant, karališka buvo 

vakarienė.

Ten buvęs.
lo vakarieniauti, nes iš karto

globa Dievo Molinos Nepers-.neMale,io \ isi sutilpti.
1 ... Itojančios Pagelbos. I Teko man girdėti jo dvi j

Išgirdę tokių linksmų nau- kalbi. Pirmutinė kalba buvo

jienų, sujunda visi Kast Cleve- nukreipta kaslink reikalingu- 
lando lietuviai ir net iš kitų mo naujos parapijos, kaipo,
Clevelando apielinkių prie to Dievo garbei it žmonių sielų j 
taip kilnaus darbo. Tuojau Jo išganymui; antroje savo kai-į 
Lksc. vyskupas paskiria jau-,boję jis plačiai nupiešė apie 
nų, energingų lietuvį kunigų palaikymų tautybės, lietuvybės 
Antanų M. Karužiškį, buvusi mus tarpe. Jis atvirai pri-j^’ Urbanavičiaus, kuris ne- 

Youngstovvn, Obio, lietuviu sipažino, kad, pradedant lan- tiejatų metų išbuvo ten 
parapijos kleboną. Ir. štai, su- kyli mokykla, jis labai mažai 
junda visa busimoji parapija: mokėjęs vartoti lietuvių kal- 
seni ir jauni, dideli ir maži bų, o apie Lietuvų visai nie-

nuopnlnus darbštaus klebono 

ir šianidfonų taip skaitlingai 

susirinkę Šiomis iškilmingo

mis išleistuvėmis pagerbia jį 

dalyvaujant parapijos komite

tams: J. Drukteiniui, J. Kle- 

viekui, A. Lauravičiui, V. 

Ališauskui, p. Siekiui ir k.

Jaunimo skaitlingas būrys 

su Judeikiu ir Pocium prie

kyje liudija, kad Vyčių kuo

pos atgimimas, padedant 

kun. Urbanavičiui darbuotis, 

šv. Jėzaus Vardo draugijos 

įsisteigimas, jaunimo širdis 

palenkė prie savo dvasios va

do. ,x

Merginų sodaiicija savo dai

nomis vadovaujant E. Laucai- 

tei, gražiai užbaigė scenoje 

antrųjų išleistuvių dalį.

ta su pp. Stankaus ir Puvo 

muzika ir jaunimo šeimyni

niu pasilinksminimu.

Mūsų tautiečių artymas ben 

dravimasis su savo dvasios 

vadais stiprina vienybę ir 

lengvina jų bendrųjų darbuo

tę.

Šios išleistuvės buvo suma

nytos ir parengtos vietinio 

Federacijos skyriaus, kuriam, 
kaip ir visam šiam parengi

mui, vadovavo darbštus Jo

nas Trakšelis.

Rap.

Katriutė labai mėgsta ginčy- j kvaila višta, o ji dar 
tis. Aš jai pasakiau, kad ji ginčytis.

eme

Skaudus skaudamas sanariai?«-■ *-

sustingę muskulai?
Greitas sąnario išsinarinimas. Mus- 
kulio išsisukimas. Vėliaus drebantis 
skausmas! Vėl senas sustingimas ir 
skaudėjimas. Prašalink muskulų ir 
sanarų skaudėjimų. JritA fs

sv.

KENOSHA, WIS.

Gražios išleistuvės.
Sausio 25 d. Kenoshos

Petro lietuvių parapijos sve

tainėje buvo išleistuvės kun.

klebonu. Išleistuvės susidėjo 
net iš trijų dalių.

Pirmiausia vietinė pavapi-
prie priėmimo, bei pagerbimo, ko nežinojęs. Gimęs ir augęs įjos mokykla savo dvasios va- 
savo jauno klebono. Kaip nu-'šioje šalyje, mažai supratimo|do intencija išklausė šv. Mi-
tarta, taip ir padaryta. j turėjęs apie lietuvių kalbų bei

►Štai, ateina paskirtoji gruo-'apie pačių Lietuvų. Bet kuo-
šių ir aukojo Šv. Komunijų. 

Vakare svetainėje suruošė
džio 28 diena. Visi traukia, met pradėjo lankyti kolegijų, j išleistuvių programų. Kazi-
kas automobiliu,
kariu, kas pėsčias. Visi išvien J tuvių kalbų, Lietuvos istori-ikun. Urbanavičių eilėmis. Dvy 
skubina į lietuviu svetainę pa-ija, literatūrų ir t. t. Pamylėjo j lika mokyklos mergaičių su

kas gatve-1atsirado proga studijuoti lie-Įmieras

matyt savo jauną klebonų, su į visa širdimi tų gražių, lietu- 
juo susipažinti, jį pagerbti, j viškų kalbų ir savo tėvų šalį. 
priduoti daugiau energijos, iš-'Ne ant vieno veido mačiau 
tvermės taip sunkiame darbe Į riedant gailių ašarėlę, beklau- 
ir tuo pačiu atveju padarytiĮ sant jo gražių žodžių, išsi- 
pradžių savo aukomis naujai į reiškimų.
parapijai. ' į Ir kas iš lietuvių ateivių

Vos tik pradėjo temti, o jau'neskaitė jo raštų lietuvių 
daugybė žmonių prisirinko ir I spaudoje, “Drauge”, “Vy- 
vis daugiau pribuna. Mūsų mo į ty”, “Giedroj”, “Garse” ir 
terėlės, smagios šeimininkės,; kituose laikraščiuose. Jis pats 
tik sukasi, tik gamina skanius pasakė, kad “jo pavardė Ka- 

o mergaitės tik puo-1 ružiškis paeina nuo Karužio
ruošia stalus svečiams, laiba Kario”. Ir tiesa, jis yra

valgius,
šia,

Stulgaitis sveikino

Nenori automobilio milžt.
— Tamsta būtinai įsitaisyk 

automobilį, — perša naujaku

riui kažkoks automobilių par 

Klebonas kun. Bublys savo^av^mo aSentas.

gražia kalba visus palinksmi

no ir kun. Urbanavičiui lin

kėjo malonaus motinėlės at- 

lankynro ir laimingo ir greito 

sugrįžimo atgal.

Galutinai paskutinį jautrų 

atsisveikinimo žodelį tarė pat

sai kun. Urbanavičius, dėko-

— Kam man tas automobi-' 
lis. Aš verčiau kokių karvę' 
pirksiu, — aiškinasi naujaku-1 
ris. J

— Bet automobiliai ligšiol,!1nevažinėsi, — šyptelėjo agen į 
tas.

— Bet automobiliai ligšiou i
damas parapijonanis, mokyk- rocL°s» taip pat nenielžiami,— 
lai, komitetams, draugijoms įsuman^ atsikirto naujukui is. 
ir visiems susirinkusiems ūži
parengimų taip gražaus atsi

sveikinimo, už linkėjimus ir 

įteiktas dovaneles.

Trečia išleistuvių dalis — 

tai skani vakarienė gražiai, 

rūpestingų šeimininkių pareng

rožėmis rankose scenoje rim

tai vaizdavo rožių šokį. Jo

nas Bubelis, prie akompani

mento Elzbietos Laucaitės, 

puikiai grojo ant sittukos. Ona 

Kaminskaitė deklemavo “Gry 

žkit į tėvynę”. Petras Pilipa

vičius “Miškas ūžia”. Pranė 

Šlekiutė — atsisveikinimo ei

les. J. Trakšelis, vietinio Fe

deracijos 26 skyriaus vardu, 

įteikė atminčiai rankinį laik- I 

rodėlį ir aukso gabalų. Sve- j 
čias kun. Draugelis džiaugėsi į 

kenoshiečiij darbštumu ir pa

žymėjo, kad šioje dienoje ku

nigas M. Urbanavičius sušilau

Viršui-gi ant antrų lubų pra-’ Kristaus kareivis ir pasiryžęs 
deda griežti puikioji orkestrą Į visuomet kariauti už Kristų ir 
jaunimui pasišokti, pažaisti, visomis jėgomis skelbs Kris- 
pasilinksminti. D žmonės tik taus mokslų tarpe lietuvių ir! ke 15 metų savo kunigavimo

renkasi. Neilgai truku.-
sideda vakarienė. j pinti niekuomet nepaliaus.

Už garbės stalo sėdasi nau-j Linksma darosi ant širdies
jos parapijos klebonas, jo de-,visiems parapijonanis ir visai 
šinej parapijos komiteto pir-; jaunuomenei, kad susilaukė ► bažnyčios vaikams zakristijų 

mininkas Jomis Želeniakas,'kilnios dvasios parapijos va- ir padidindamas kunigų za- 
kairėj — klerikas Juozas An-,do. Įkristijų, bažnyčioje jo rūpes-

pra-’ju širtlvsna 
i

lietuvybę skie- sukaktuvin ir to laikotarpio 

penktųjų dalį darbavosi Ke- 

noslmje, palikdamas gražios 

atminties: pristatydamas prie

dželaitis clevelandietis, adv. k auku tų vakara surin-
Pugeris, p. p. Greičiai, komite-‘ ko naujai parapijai ir kiek 
to nariai, biznieriai ir kilų išviso pelno liko nuo vakaro 
profesijų žmonės. Stalai pa- parapijos naudai, neteko suži- 
puošti įvairiomis gėlėmis, ap- i'oti. Iii; mačiau, kaip pats 
krauti skaniais valgiais, o klebonas kun. A. Karužiškis 
mergaitės tik sukinėjasi bai- padaro pradžių, paaukodamas 
tose uniformose pasipuošusios. $2a.OO parapijos naudai. Pra- 
patarnaudanios sveteliam kuo-aižia išrodo labai graži ir, nė- 
širdingiausia. Visų ūpas paki-'ra abejonės, kad už kelių me- 
lęs, linksmas, šypsena matosi lų bus Kast Clevelande lietu-
jmt kiekvieno veido. Maliniu i i ............. - , —■ ■■ . ..
yra visiems ant širdies. Ir,
kur čia bus nelinksma.' Algi j 
paprasta vakarienė.’ Tiesa,; 
kad nepnpra.-ta. Tai istorinei 
vakarienė. !

TUBBY

Sloan's Liniincnt tuoj palengvins. 
įkaitins kūną kaip saules šviesa. 
Išvarys skausmų. Vartotas li mili
jonų namu. Gauk šviežią bonkų 
šiądien, 35 centai.

SLOAN'S Liniment

čių šalimis didžiojo altoriaus 

atsirado languose du vitražu, 

prie sakyklos Šv. Trejybės sto 

vyla, prie Šv. Panelės alto-

Kam ginčijasi.
— Onyte, dėl ko tu neini 

pas Mikų katriutę?

— Kad mes su ja piktu.
— Tai kam jūs pykstatės. 
— Ir kaip nepykti, kad

Nereikalingas
Skausmas!

Dabartinėmis dienomis daug žmonių 
Ima Bayer Aspirin nuo daugelio ma
žų skausmų, ir taip tankiai kaip 
jaučia skausmų.

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

Ir Bayer Aspirin tabletai visai ne
kenksmingi. Tame jus turite dakta
rų užtikrinimų; jis nesilpnina širdies.

Dėlto, neleisk šalčiu "perslrgli.” 
„ t Nelauk, kad galvos skausmas “per-

l iaus ŠV. Mykolo ir Šv. Pran- į ėtttj.” Ar kad neuralgija, neuritls ar 
. | net reumatizmas yra tai kas tokioClskailS stovylos, padaugintos j kuriuos turi perkęsti. Tik daktaras 

gali kovoti su tokiais skausmais, betbažnyčioje elektros lempos, 

mokykloje perdirbtas įėjimas 

ir gražiai sutvarkyti išėji

mai. Matomai šv. Petro para

pijonai, sakė, gerai atjaučia

jus galit visada pasinaudoti Bayer
Aspirin palengvinimui.

E?-,

Bayer Aspirin visada yra ir jis 
visada pagelbsti. Apsipažink su 
jo vartojimų skait tingumu, ir iš- 
veng daug bereikalingų skausmų.

BAYER ASPIRIN
Aspirin yratrade žyntS Bayer Fabriko Monoaccticacidcster Salieyiieacid

A Fair Judge ot Speed

LIETUVIU VALANDA 
EDĖLDlĘNį

Iš Stoties
WCFL 970 Kilocykles

Nuo 1 iki 2 po pietų

Iš Stoties
WHFC 1420 Kilocykles

Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite 
Šiuos Programus Rengia

JOS. F. BUDRIK, k
3417-21 So. HaBsted Street

Telefonas Boulevard 4705

NAUJOS DAI NOS
LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS
L Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c
2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišrant Chorui) .. 30c
3. Ko liūdi mergužėlė’-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c
4. Aukštas krčantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c
1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ......................  30c
2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............ 30c
3. Oi, žalia, žalia-Augau pas močiutę, (Chorui) ............  30c
4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c
5. Oi, tu dziemc-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
6. Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui) ......... 30c
7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ................ 30c
8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ............  30c
9. Vai augom, augom Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30c
10. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c

Daugiau perkante duodame nuošimtį. 
Reikalaukite tuojau

"DRAUGAS PUB. CO.
2334 S. Oakley Avenue, Chicago, Illinois

Po Vilkiu imies eita prie pro-'; 
gramo. Vakaro vedėjas And-į 
rius Kulbiekas, paaiškinęs i 
tikslų, perstatų sekančius kai-, 
belojus: Parapijos pirmininkų Į 
Jonų Žmeiimką. gerb. kleb.; 
kun. Antanu Karužiškį, klvri i 
ką Juozą Andželaitj, adv. Pu-į 
geri, adv. P. ('esiiuli, J. Sa-Į 
datiskų, notarų S. L’odavičią. j 
svečia iš Pittsburgo klerikų \.J 
►Sadauskų, M. Kuseckų, F. i 
Baranausku ir P. Muliolį, S.'
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liailienis, .Sausio 28, 1930 O » K O o * 9
pirmąją susirėmime, kuomet, niuose dviejuose, kuriuos pra 

Providence gavo virių per 301 laimėjo.

K

VYČIŲ B0WLING LYGOS 
STOVIS.

Mest Side No. 1 39 
Providence No. 1 38 
Bridgeport 35
West Side No. 2 34 
So. Chieago 21 
Marąuette 20
North Side 1S
Brighton Park 1S 
Providence No. 2 18

Rašo Al. Manstavičius.

Providence No. 2 su Rose 
Įland 13-14

AVest Side No. 2 su M est Si- Sukis 
W. L. Pct. de No. 1 15-16

12 765 Marąuette su Bridgeport
13 745| 17-18.
16 686

medžininkų. 

PROVIDENCE No. 1

Zemekis 212 ldt)
L. Pečiulis 120 147
Rubis 170 183

Čeruauskas 157 190
E. Laurinaitis 171 173

BRIGHTON PARK 

Mitcliell 209
179 Mikais 121

Muslinas 100
Gausinus 171
Kupris 104

S33 S68 888
RO8ELAND

667
\Yest Side No. 1 tymas, 

kuris iki šiol smarkiai visuo-

Vaitkus

Valevičius
Stockus

Pavilionis

į Dobbolskis 
Jakobaitis 
Kaminskas 
Wabol 
P. Zauras

Roseland

Telefonas Boulevard 1929

DR. S. A. BRENZA

175 i =

Re* Tel. fcldvr*? «lltf

i DR. R. C. CUPLER
i

GYDYTOJAS IU CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241
' Ofiso Valandos; 9 Iki 12. 1 Iki 1
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėlials dieną, lr «:30 Iki 9:2# vakare

lr Ketvergei* vakare
_________________________________________________ i 4008 S. ASHLAND AVĖ.

Netoli 46th Street Chieago. 111.

Ofiso Tel. Victory 3687

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ABTESLYN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal suturima.

831 796 821
; No.

167 147 15 Į
193 179 209
171 233 170
151 160 180
131 161 .197

813 880 910

Ofiso Tel. Vir gi nia 0036
Rezidencijos: V«.v Buren 5868

i DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4112 Archer Avenue 
Vai.: ll ryto iki 1 po pietų 

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

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

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS {

Ofisas 2403 W. 63 Street 

Kertė So. Western Avenuo 
Tel. Prospęct 1028

j Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 
Tel. Canal 2330

Valandos ?-4 po pietų Ir 7-9 v. V, 
Nedelioj pagal susitarimą

Tel. Canal <764 Republie 8464

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAB

Gydo staigias ir chroniškas ligoj 
▼yru, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vai vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 \VEST 22nd STREET

CHICAGO

Ofise Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

803 779 779 i412 į met pasirodė ši kartą turėjo 
nusileisti savo silpniem opo
nentam — Providence No. 2 
rateliui dviejose rungtynėse. 
Mest Side žaidė su keturiais 
svaidininkais.

PROVIDENCE No. 2

392
d'Jt)
• i-o

14 37 275

INDIVIDUALIS STOVIS

188.50'Lukas W. S. No. 1 
S. Zauras M'. S. No. 1 
AV. Laurinaitis Marą 
Gcdrainis AV. S. No. 1 182.26 
Čeruauskas Prov. N. 1 182. 3 
Kalasinskas AV. S. No. 2181.18 
Mažeika Bridg.
AVahol W. S. No. 2 
Zemekis Prov. No. 1 
P. Zauras AV. S. No.
Rubis Prov. No. 1 
Gramontas Bridg.
Žemaitis AV. S. No.

185.41 
183. 7

Savickus 
i Bakutis 
Daukša 
AVilberta.s 
Gaidvs

181.12 Vaičiūnas 
178.40 Žemaitis 
176.26 Gcdrainis 
175.33 Lukas 
175.14 ,
174.25 i 
172.31

! 852 785
>. 1

153 153
! 132 125

171 183
1 192 152
i 135 135

868 783 748

0098

Kaminskas AV. S. No. 2 172.22 
Redwick S. Chi.
Urba Bridg.
Kisielus N. S.
Pavilionis Rusei.
A. Kibelkis S. Chi.

Marąuette supliekė North 
Side visuose žaidimuose: pir
mą žaidimą laimėjo per 13, 
antrą per 20, gi trečią per 
suvirš 100 medžininkų. Mar
ąuette pasirodė labai smar
kus.

MARŲUETTE 
J. Sapitas 1
Šnekutis 1
Shimkus 1
T. Sapitas 1
Pun iškis 1

NORTH SIDE 
Kisielus L
Urbonas 1
Manstavicb 1
Drazdauskas 1

' Pauža 1

795

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

Tek Kenvrood 5107 
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 1900 S. HALSTED STREET

nuo 6 iki 8 vai. vak. apart į namai

šventad.enio ir ketvirtadienio į 4^93 ARCHER AVĖ.

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

145 256
154 161.
221 177
220 163
143 188

8S3 945

143 177
174 135
179 160
167 198
200 164

tartį.

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL '
GYDYTOJAS IU CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisą (su Dr. Laurai- ' 
čiu — ’/lršuj Belskio-Raltščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. j 
Prospęct 1930. ,

Senas ofisas toj pačioj vietoj:

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

94-) 4601 So. Ashland Avc. Valandos: nuo 6558 SO. HALSTED STREET 

6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 • O 4 ir 7 9 vai vflknreRez. 6641 3. Albar.y Avė. Tel. I’ros-, V ‘ * VaK VaRdre

ADVOKATAI

Ofiso Tel Vlctory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. RŪTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halstnl St. Chieago 
arti S Ist Street

VALANDOS: 1 — 3 po piet,
7-8 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
10-12.

Phone Annitagc 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILVVAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartj

OPTEMITRISTAIi

Tuk .Lafayette 3793

DR, A. J, JAVOIŠ
Vai: 2 iki pi, pietų, iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nelė lioju pagal sutartį.

171.32 Bridgeport paėmė viršų ; 
170.44 dviejuose žaidimuose iš trijų' 
170.27 žaidžiant prieš So. Cbicago. 
169.31 So. Cbicago tymas laimėjo an-1 
.168,35 trą žaidimą per suvirš 50 

i medžininkų.
i BRIDGEPORT

782 863 834
A. A. OLIS

ADVOKATAS
. i 11 So. La Šalie St.. Room 1701 ,Park smarkiai T«i. Randoig* 0331-0332 vai. 9-61 

Vakftais
Brighton 

pradėjo rungtynes, sumušdami 
, West Side No. 2 tymą, bet i 
nedaug ką įstengė paskuti-'

8241 SO*HAį«EP STREET 
Tel. Vlctėįy 0562

7-9 vai. nk. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios

Tel. Victory 6279

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKITJ SPECIALISTAS

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
34«4 SO. HALSTED STREE1 

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

Res 8201 S. VVALLACE STREET

Tel. Hemlock 8161

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 VVest 22nd Street 

Cor. So. Liaviit St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6640 So. Mapletvood 

Avenue Tel. Republie 7 868
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 -—- 12 ryto

REZULTATAI.
Kabelis 156 149 137

Piovitlciice No. 2 ratelis iš- Micevičius 133 166 205
pliekė mūsų lygos lydovams Mažeika 173 167 156
“kailį'’ du kartu iš trijų. Ulba 361 164 162
Priežastis buvo tokia; \Yest Gramontas 185 .144 159
Side turėjo stoti i kovą su
keturiais tik svaidininkais. 1 SOS 790 819

Providence No. 1. laimėjo SO. CHICAGO
visas tris savo kovas su Rose- A. Kibelkis 165 176 174
land tymu ir dabar stovi tik Bėgusius 162 137 146
vienu žaidimu nuo pirmos C. Kibelkis 140 145 140
vietos. •(B. Pečiulis 166 193 146

Bridgeportas gavo viršų Bedwick 150 190 176
dvioiiinsp siisirpininnmsp nrioN

PRANEŠIMAS VISIEMS i J°HN b. borden

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

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

Nedėlioj 10-12

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435 VVest 69 Street
Vai.: 9—12 ryte. 1—4 p p. *—9 

v. v. Nedėlioj susitarus.

DENTISTAI

South Chicagos rateli ir tik į 
tuomi pasiliko trečioj pozici-Į 
joj lygoj, nes Mest Side No. į Providence

Tel. Canal 0257 Res. Prospęct 6659

i DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija GGOO So. Artesian Avė. 
Valandos ll ryto iki 3 po pietų 

C iki 8:30 vakare
(Jotui Bagdzinnas Borden)

į ADVOKATAS
j 105 W. Adams St. Em. 2117j

Tetaptose Bandolph 9737
džiai. j

gerb. kun. j
Pr. Vaitukaičio. Tą knygą' 2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak 
daugelis įsigijo ir labai paten-l

Knyga išleista

DR. VAITUSH, 0. P. D.
r

Tetaptose Roosevelt 9090 
lemta: 8 Iki * ryte Tel. Kepu b. ]

Office Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEUS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

šia apie šimtą (100 paveikslų 
gražiausių bažnyčių, stebu
klingų vietų, pirmų amžiaus 
krikščionių kankinių, antka
pių ir katakumbų. Taigi ta

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefoną* Ganai 2552

783 841 782 knyga turėtų rastis kiekvie
noj lietuvių šeimynoje. Ne tik

<o. 1 dar že- Chicagos, bet ir toliau. Taigi į Valandos 9 ryto, iki 8:00 va

kare. Seredonds ir Pėtnyčio- 

mis nuo 9 iki 6.

2 taipgi laimėjo 2 kaitų n da- mum nustume Roseland rate- paskutinė- proga nelaukit il- 
bai tik ienas žaidimas sky- h, paimdami visus tris susi- giau gal pritruks. Da per ši- 
ria ju stovi. I rėmimus nuo jų. Hoseland ar- (us du mėnesiu yra užtikrinta,

Marąuette labai smarkiai , čiausia prie laimėjimo priėjo o toliau nežinia. Knygos kai- 
pasirodė supliekdami North 1 ——
.Šule rateli trijuose susirėmė ĮCAGERS W0RK SMOOTH 
urnose ir užėmė šešta vieta lv- LY.
giam stovyje su Brighton Par
ku ir Providence No. 2 del 
septintos garbės vietos.

Hoselando kuopa nelaimin
gai da toliau i paskutinę vie- ! 
ta pastumta tam.

lt
Pavienių svaidininkų atsi- | J 

žymėjo: J. Sapitas, gaudamas 
256 ir susilygindamas su 
Luku iš \Yest tfide No. 1 ty
mo del nuiro didžiausio žaidi
mo šiam sezone. Kaminskas 
»š \Yest .Side No. 2 padarė 233,
Shimkus iŠ .Marąuette 221. ir 
T. Supilus iš to paties tymo 
22b. -

The University of Illinois has- (jar nežino. 
SAUSIO 28 D. ŽAIDIMAI: įkcthall tema has gradually

heen hrought around to vvin-

Ny.

na $1.50. Knygų randasi 
į “Draugo” knygyne:
2334 So. Oakley Avė. Chieago

Gudu Knygyne,
901 West 33 St.

i Arba pas pati autorių.
• Rev. P. Vaitukaitis,

! 2745 W. 44 St. Chieago, III.
į Pinigus siųskite čekiais ar 
money orderiais.

IMK T. A. D.
Nuo reumatizmo ir šalčio
Kas yra tus T. A. D.?

T. A. D. yra liuosuojantis, 
valantis ir taisantis vidurius 
vaisias, T. A. D. tūkstančiai 
žmonių vartoju, o milionai

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuria 
iti priežastim galvos skaudėjimo.

• svaigimo, aluų aptemimo, r.ervuotu-
i mo, skaudamą akių karštį. Atltat 
| sau kreivas akis, nulmu cataractua 
| Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sius klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

JOSEPH J, GRISH
(Juozas J. Grisius)

ADVOKATAS

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. Boulevard 2800

R E S r D E N C I J A:
654 5 So. Rockuell Street 

Telef. Republie 97 23

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va- 
; kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
| 12 po pietų.
i

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Jeigu arti nėra gulima gau-
i ii -i Ii, tui kreipkitės po num. So. Cbicago su J’rovidence i nuif; Iorm under the guidance i ’ 1 1

X,,. | «)-!() of Uoseli J. Craig ltuby. There Į
Brighton Park su North Si-Įwere būt two boldovers on the j 

de 11-12 įteum. J

5221 So. Halsted Street 
Chieago, IU.

Tel. Boulevard 6631

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampu Michigan Are, 

Tel. Pullman 6950 Ir 6377

Miesto Ofise Pagal Sutartį:
127 N. Dearbom Street

Rooms 928 ir 936 
Tel. Franklin 4177

Telephone Central <926

F. W, CUERNAUGKAS
ADVOKATAS

k
124 North LaSalie Street 

CHICAOO, ILLINOIS
Nuo 9:99 Iki 5 rat vak. 

ocal Office; 1900 So. Union Ava.
TeL Roosevelt 8711 

▼ai. nuo < iki 9 vai. vak.

25 METŲ PATYRIMO
! Pritaikyme akinių del visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos’ Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare

Scredoj pagal sutartį

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu
4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—S:30 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12

Telef. Midvvav 2880

Tel. Boulevard 1401

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Milvvaukee Avenue
Utarninke, Ketverge, SubatoJ 
Nuo 10 ryto iki 8:30 vakare

Cicero j 4847 W. 14th Street
Panedėly, Scredoj, Pėtnyčioj 
Nuo 10 ryto iki 8 vakare

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p p.

7—9 vakare

DR. HERZMAN
Ifi RUSIJOSii

Gerai lietuviams žinomas per 96 
metus kaipo patyręs gydytojae, ohi 
rurgas ir akušeris.

j Gydo staigias Ir chroniška* 11- 
gasvyrų, moterų Ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Itay ir kitokius 

i elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
Rea Hemlock 7691 VALANDOS: Nuo 19 — 11 platų ir

Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY

4193 Archer Avenue 

Rez. Tel. Lafayette 4365

Boulevard 7689

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
▼ai.: Nuo 9 ryto iki 8 vakara

nuo 6 iki 7:30 vai. vakara
Tel. ofiso Canal 3110 Res. Ho. Vhors
2238, arba Randolph 686t.

Ekspertus tylimo akių ir pritaikymo 
akinių

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

Pastebėklt mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto Iki 8:30 va
karo. Seredomis nuo 9:30 iki 12 v. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Ilooni 3 
Phono Canal 0523

Tel. Armitage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

1608 Mliwaukee Avė.
Kampas North Avi-. 

Northvvest Tower Bldg Room 309 
Vai.: 9—12 ryto; 1—8:30 vai. vak

•

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plasn 1199

▼ALANDO8:
Nuo 10 Iki 1J dieną,
Nuo 2 Iki > po pietų,
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 Iki lt dienų.
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GRABORIAI;

S. D. LACHAVVICZ
Lietuvis Graborius 

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausia. Tlei 
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 
Arba 2516

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDftJAl 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 h 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfleld Avenue 
skyr rus

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero f794 

SKYRIUS
S201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAC/UL
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 18- 
dirbvstės.

OFJSAS
668 West 18 St. 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 8238
So. Halsted Street 
Tel. Vletory 4088

Phone Bculevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes nutari
me išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuoto jas

Mes Biitel- 
klara manda
gi}, draugišku 
patarnavimą.
Patarnavimas 

▼Įsose Chiea
gos dalyse ir 
priemiesčuose 
Grabai pigiai
net už $25 

OFISAS
8238 South 

nalsted St
Vletory 4088- 

89

4424 So. Rockwel( St. 
Virginia 12»>

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

“DRAUGO” KONCERTAS ŠAUNIAI PAVYKO.
“Dienraščio “Draugo“ kon 

cerius praėjo dideliu pasiseki
mu. Nois sniegus daugelį žino 
nių galėjo nubaidyti nuo va
žiavimo į auditorijų, tačiau 
salė buvo pilna. Žmonių matė
si ir iš tolimųjų mūsų kolo-
nijų- f

Programas pradėta L. Šimu
čio, “Draugo” redaktoriaus, 
kalba apie lietuvių spaudos 
vertinimų spaudos uždraudi
mo laikais Lietuvoje ir da
bar Amerikoje. Jisai pažymė
jo gana liūdnų faktų, kad 
mes lietuvių spaudos neįverti
name ttiip, kaip privalėtumė- 
nie įvertinti.

Pirmutinis scenoje pasiro
do L. Vyčių — Dainos skait- 
lingasai choras, kuriam vado
vauja komp. A. Pocius. Cho
ras dainuoja: “Šėriau žirge
lį” — Sasnausko, “Motinė
lė“ — Šimkaus ir “Tekėjo 
saulelė“ — Liaudies daina. 
Choras dainavo galingai, gra
žiai.

V. X. Medonis, Šv. Petro' 
ir Povilo par. vargonininkas, 
dainuoja Čaikovskio “Serena
da“ ir jo paties sukomponuo-1 
tą “Vai vesk žirgeli“. Tai 
buvo jo debiutas Chicagoje., 
Jr reikia skaityti — debiutas 
pavyko. Balsas (baritonas) 
gražus, neblogai nustatytas. 
Scenoje laikosi laisvai. Publi
ka jį iššaukė dar keletą dai
nelių padainuoti.

Kas iš Chicagiečių nepažįs 
ta dainininkės p-nios M. Janu

šauskienės! Tai viena žymiau
sių mūsų dainininkių. Užteko 
jai tik pasirodyti, kai publi
ka jų apipylė griausmingais 
aplodismentais. Jinai danavo 
“Nuožmi mergelė“ — Pet
rausko ir arija iš operos
goietto. Bet tų dainų neužte
ko. Tris ar keturias dainas 
daugiau buvo priversta padai
nuoti. Ir vis plojimams nebu
vo galo. N

Pasirodo K. Pažarskis, tu-

Vune. Aš inąnnh, kad ir Lie
tuvos vyrų chorai ne visi iš
laikytų kompeticijų sn juo. 
Dainavo “Pasveikinimo Dai
nų“ — AVeberto, “Tykiai, ty
kini Nemunėlis teka“ — Liau
dies daina, “Kožnas vienas“ 
— A. Pociaus ir “Gerk, 
gerk, girtuoklėli, pilnų“ — 

^x"jA. Pociaus. Dainos ir jų išpil
dymas publikų tikrai sužavėjo.

Buvo trumpa pertrauka. 
Po pertraukai ,tas pats Vargo
nininkų Choras žavėjančiai 
(padainavo “Lietuva brangi” 
— Naujalio, “Ir atlėkė sa-

ELKOS
,. .f
fcų menesį renkasi 28 d., 

1930 411., Aušros Vartų para
pijos mokyklos kambarin, ly
giai 8 vai. vakare. Įsirašu- 
siems nariams atskiri kvieti
mai nebus siunčiami. Šiame 
susirinkime bus įdomi paskai
ta ir svarbus aiškinimai. Bu
kite visi.

Sekretorius.

lc turės savo priešmetinį mi
tingų šiandie, 28 d. sausio, 
1930 m., 8 vai. vakare, Chi
eagos Lietuvių Auditorijoj.

Kviečiame visus atstovus 
ir viršininkus būti, nes’ turi
me daug dalykų apsvarstyti. 
Taipgi bus linkimas naujos 
administracijos 1930 m.

Martynas Kadziauskas, 
Rašt.

ATVYKO Iš LIETUVOS.

IK Albinas šaltinėlis ir L(“O
Inas Vaičiekaiiskas. .Jie į Chi
cago pribuvo pereitų šęštadie- 
nį. .Jų kelionės reikalus aprū
pino Povilas Baltutis, žinomas 
laivakorčių agentas.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

NELAIMĖ P. INDRELEI

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street
Kampas 46to ir Paulina sta. 

Tel. Blvd. BIOS

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatlB- 
kal, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyila dėl Šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERT AKINO CO.
P. B. Hadley I4c.

Koplyčia Dykai
riO West 18th Street

Canal 3161

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

J. Lulevičlus
GRABORIUS IR 
BALSAM t OTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Modemiš
ka kop'yčla veltui.
3103 S. Halei ed 
Bt. Chicago, III.

Tel. Vletory 1115

rįs galingų baritonų. Kas jo kalelis“ — A. Pociaus ir 
nebuvo girdėjęs, tiems jisai įvilko maršas’’ — St. Šim- 
“supraizų” padarė, nes savo'kaus> Sunku Kr aprašyti kokį 
galinguoju balsu kai iš ka- įspūdį publikai paliko choro 
nuolės iššovė. Pirmų dainų dainavimas. Pilnai įsivaizduo- 
dainavo angliškai, kitas lietu-;tį gali tik tas,-kas buvo kon- 
viškai. Ilgai jo publika nepa-■ certe.
leido. Keletu kartų esame ji j 
mate Vaidinant operetėse ir 
žinojome, kad jis yra vienas 
geriausių mūsų vaidylų. Ta
čiau pasirodė, kad ir koncer
tuose jisai yra publikos mė
giamas. Čia reikia

(Bua daugiau)

Mint JONAS ŽIEDAS.

BrifhtOn burk. — Sausio 
25 d, gedulu apsigaubė pp. 

priminti Žiedų namas — netikėta mirti 
tų, kad jei jau kų Dievas bal- mi mirė jų mylimas vyras il
su apdovanojo, tai K. Pažars- tėvelis. Kibant i darbų jį už- 
kiui “davė ir drėbtelėjo“. Įmušė gatvekaris prie 47 ir 

Pasirodo ir laukiamas Var-'State str. apie 6:30 vai. ryto. 
gonininkų Choras, kuriam va- j Velionis buvo doras ir ge- 
dovauja komp. A. Pocius. Cho ros širdies žmogus. Buvo 
rų sudarė vargonininkai ir rėmėjas visų katalikiškų drau 
šiaip jau žymesni dainininkai, gijų.
Na, kaip sau norite, mes ki-|. Laidotuvės 
to liet. vyrų choro taip gerai sausio 28 d
susidainavusio ir tokiais galiu Nekalto Prasi 
gaiš balsais Amerikoje netu- Šv. bažnyčioj 
r- —. .......... ■ ■■; bus nulydėtas

Pereitų sekmadienį, savo 
automobiliu atvežęs iš Lietu
vių Auditorijos “Dainos” cho 
ro narių į Aušros Vartų pa
rapijos salę, kur “Draugo“ 
koncerto programos daly
viams buvo suruošta vakarie
nė, grįždamas namo ant skers 
gatvių Westem ir Division su 
tiko nelaimę: važiavęs kitu 
automobiliu neblaivus žmogus 
užvažiavo ant Indrelės au
tomobilio, kuriam nemažai 
žalos padaryta. Laimė, kad 
nei p. Andrelė nei jo žmona 
nesužeisti. Rap.

Buitie America Linijos lai
vu Lituania atplaukė iš Lie
tuvos Aleksandra Gedaminie-

MILDA
TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

Ut. ir Ser. Sausio 28, 29 
•‘SKINNER STEPS OUT ’

Dalyvauja G lenu Trvon Elvi
ną Kenedy. Taipgi kalbančios 
komedijos.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj
Pan. Sausio 27 
“SWEETIE”

Dalyvauja Nancv CaruiI, Jack 
<)nxie, llelen Kane.

Ut. Sausio 28 
• THE KISS“

Dalyvauja Corirad Nagel. Gre
ta Garbo

Vitaplione Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

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

A. A.

BARBORA
BRAZLAUSKIENĖ

(Po tėvais RupSaltė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 25 d., 6 vai. vak., 1930 
m., sulaukusi 45 metų amžiaus, 
gimusi Tauragės ap., Kėdainių 
par., Alkupio kaime. Amerikoj 
išgyveno 22 metuą. Fallko di
deliame nuliudime vyrą. Simo
ną. sūnų Tybartą 6 metų, pus
seserę Ant ošę, švogerį Pranciš
ką Zajauska ir gimines. Kūnas 
pašarvotas .randasi 4447 So. 
Fairfield Avc.

Luldotuvės įvyks seredoje, 
sausio 29 d., 8 vai. ryto iš Eu- 
delklo koplyčios j Nekalto Pra
sidėtom Panelės Švenčiausios 
parap. bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve" 
iiones sielą, o iš ten bus nu
lydėta į Sv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Barboros Rraziaus- 
kienės giminės, draugai ir pa- 
žjstami esat nuoSlrdiiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse Ir 
suteikti jai paskutin} patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Vyras Suims, Pusseserė,

švogerls Ir Giminės, 
laidotuvėse patarnauja grab. 
Eudeikis, Yards 1741

JONAS ŽIEDAS
Mirė netikėta mirtim sausio 25 d., 1930 m., 49 metų amžiaus. 
Kilo iš Šiaulių apskr., Krukų parap., Veiškių kaimo. Ameri
koje išgyveno 25 metus. Paliko dideliame nubudime moterį 
Dnq po tėvais Šileikaitė, 3 dukteris: vyriausioji Sesuo Teo 
dore.ta Šv. Kazimiero Vienuolyne, Bladislavų ir Adolfiną ir 
sūnų Adolfą, brolį Juozapą ir brolienę Marijoną žiedas, 
pusbrolį Julijoną ir brolienę Mortą Žiedai, ir giminėli.

Kūnas pašarvotas 4426 So. California Avė. Laidotuvių* į- 
vyks Utarninke, sausio 28, 1930 m., iš namų 8 vai. bus at
lydėtas į Nekalto Prasidėjimo Šv. P. Marijos bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapine*. Nuoširdžiai kviečia
me visus gimines, drnugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti 
šiose laidotuvėse.

Nubudę: Moteris, Dukterys, Sūnūs, Brolis, Brolienė, Pus
brolis ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja graborius Budrikis. Yards 1741.

kapines.
Reiškiame

Žiedų šeimai.

šiandie 
ryto iš 

; Panelės 
pamaldų

'.‘Kazimiero

JVAIRŪS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

& Hardvrare Co., dabar perėmė visą 
hlsnj J savo rankas Ir duos visose šio 
blcnio šakose plrmoe klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

PRANEŠIMAI.
North Side. — Marijonų 

Rėmėjų 2 skyriaus susirinki
mas bus 28 d. sausio, parapi
jos svetainėj, 7:30 vai. vaka
re.

Visi rėmėjai ir rėmėjos pra
šomi susirinkti skaitlingai, 
ens bus naujos valdybos rin
kimas 1930 m. Yra daug svar- 

Turi-
nre visus aptarti. Turim su- 
brusti ir smarkiau padirbėti 
Kolegijos naudai.

Valdyba.

f

Porce'.inis laikrodis kuris užtrauk
tas eina 8 dienas. Guarantuotas. La
bai puikus (lel papuošimo. Tik $2.98

Painters A Decorators 
J. S. Ramanclonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

Tel. Vletory 7281

M. ZIZAS
gilios užuojautos 
Wr -i biu reikalų svarstymui

ų Šeimyna.

A. A

ANTANAS ŽILIUS
mirė sausio 26. 1930 m. 8 vai. 
ryt, 60 mėtų amžiaus. Kilo iš 
Tauragėj Apskričio ir tu. Ame
rikoje išgyvdho 30 metų.

PaMko dideliame ■ nubudime 
moterį Agotą po tėvais Filipal- 
tė, 2 šuto! l’rttneiškų ir Stanis
lovą, dvktefJ Zofiją ir žentą 
Prunelškų Junokus lt gimines.

Kunofl pašarvotas 44 01 So. 
Campbėll Avė. laidotuvės jvyks 
seredoj. sausio 29. Iš namų 8 
vai. bus Atlydėtas j šv. Kry
žiaus balnyčią, kurioj Jvyks 
gedullnįfOs pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtos ) šv. Kasimiem kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
glmlneš, draugus ir pažįstamus 
da'.yvautl Šiose laidotuvėse.

Nubudę;
Moteris, NHklal, duktė, žentas 

tr gaminės
laidotuvėm* patarnauja grab. 
Eudeikis, iTards 1741.

Taipgi užlaikome naujausios ma
dos elektrikinius laikrodžius. $12.00 
varčios tik ........................................ $8.98

Nestor Johnson's visiems gerai ži- 
i nonii ice skaitai visokių sizų tik
tai ................................................

Susivienymas Lietuviškų 
Į draugijų ir klubų Bridgepor-
I 11 — ■ ■■■ ■■■'■ — ——'J
| $2,500 VERTĖ UŽ $475.
Į 3 šmotų vėliausio styliaus sek
lyčios setas, turtingai išrodan- 
j tis, apsiūti guzikai, pleituoti 
frontai, tikras antiąue rayon, 
vertas $350, parduosiu už 
$115; 1930 .modelio naujas 
sereen grid elektrikinis radio, 
vertas $250, parduosiu už $75; 
9x12 AVilton kauras, vertas 
$65, parduosiu už $25; riešu
to medžio valgomojo ir mie
gamojo kambario setai, lem
pos, coxwell kėdė, indai, už
laidos, ir t. t., viskų kartu, ar 
dalimis. Privatinė rezidencija, 

8228 Maryland Avenue, Ist 
apt., 1 blokas į rytus nuo 
Cottage G rovė Avė., tel. Ste- 
\vart 1875.

i $5.98

Ateikite arba Telefonuokite Lafa
yette 4CS9. Pristatom visur.

J. DERINGIS
4414 So. Rockwell St.

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
alų, sviesto ir sūrių

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1189

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

luksinių ir sida- 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra- 

- dio, planų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago. 
Telefonas HEMLOCK 8389

Namų Statymo Kontraktorius 
Statau įvairiausius namus prieinama 

kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5526

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraictorius 

4556 So. Rockwell Street

MORTGEČIAI-PASKOLOS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną dieną. 
Perkame real estate kontraktus. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000 08 
8804 KO. KEDZIE AVENIU 

Tel. Lafayette 6738-6716

A. j- A.

MARIJONA /RUZGIENE
mirusiu vyru Martišauskienė, po tėvais Kauiakaitė 

Mirė sausio 27, 1930 m. 1 vai. po pietų apie 46 metų amžiauą. 
Kilo IŠ Telšių Apek-rlčio, Rietavo Parap., Legunų Kalvio. 
Amorikojo Išgyveno 18 metų.
Paliko dideliame nuliudime vyrą Joną, sūnų Stanislovą, 2 

seserį Barborą Kilinskienę, Marijoną Daukšienę, pusseserę Emi
liją Kttzdallanę ir gimines, o Lietuvoje seserj Barborą, Miežie- 
nę, $ brolius Ignacą, Pranciška. Juozapą ir gimines.

Kubos pašarvotas graboriaus Masalskio koplyčioje. 3307 Au- 
byra AVS. “, ~

laidotuvės jvyks trečiadienyje, sausio 29, Iš koplyčios 8 vai. 
bus HųiyVlėtaA J šv. Jurgio bažnyčią, kurioj Jvyks gedulingos pn- 
matdos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta J šv. Kazi
miero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus gimLnes d raugu r-ges ir pažystamus 
tv podyvUdrous dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdo Vjrss, sanna, seserys Ir giminės.
(AMotUVėmo patarnauja graborius Masalskis Boulevard 4139.

SKOLINAM
PINIGUS

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

J. NAMON & CO.
2418 W. Marąuette Road

Arti AVestern Avc. 
Telefonas Grovehill 1038

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

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

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

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. Senus namus taisome nnt leng
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojain Ba
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 
2621 W. 71st St., Hemlock 0367 Res. Grovehill 1680


