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ISPANIJA IR VOKIETIJA TEMIJASI 
LONDONO KONFERENCIJĄ
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Konferencijoje Gi Dar
Nepradėti Joki Darbai

---------------- I
Kinijoje Išnaujo Niaukias Padangės;

Meksikoj Areštuota 19 Suokalbininkų j

VOKIETIJA IR LONDONO . PIETŲ KINIJOJ NAUJAS

VAGONŲ PERVAŽAS PAi 
... ...... )"■—

[RODĖ SENAS KARO LAIVAS

KONFERENCIJA KARAS

BERLYNAS, saus. 26.- Vo
kietijos valdžia nuduoda, kad 
ji iš karo laivynu mažinimo 
konferencijos Londone niekus 
daro. Bet tikrenybėje ji atsi
dėjusi tėmijasi. kas tenai bus 
veikiama. Vokietija įsitikinu-,
.-i, kad ton konfereneijon ir;
.ji bus pakviesta. .Jei tas įvy- j Kiangyin’e valdžios

SIIANGHAI, saus. 26. — 
Pietų Kinijoj atkiunta sukilę- j 
liai kareiviai ir grasina pulti ■ 
Kantoną. į

Iš Wucliowo valdžia atšau-Į 
kia savo garnizoną, kuriam j 
ten yra pavojaus.

Kiniu

: »•1 y
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-
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Katalikų Misijų Šaly se
ROMA. — Einant naujau Lėta pažanga yra ir .Japo- 

siais apskaičiavimais (statis- ; nijoj. kur naujovinis materiu- 
tikomis), misijų šalyse yra , lizinas stipriai laikosi. Taipat 
vienuolika milionų atverstų! Pietinėj Kinijoj, kur vyruti- 
katalikų. Skaitlingiausios šių ja revoliucinės idėjos ir stip- 
katalikų grupės yra Pietų ln-'rus prieš svetimšalius nusista- 
dijoj, Indo-Kinijo.į, šiaurinėj tymas.
Kinijoj, Centralinėj Afrikoj ir1 Pietų Afrikoj katalikybės 
Afrikos pakraščių salose. 'pažanga yra silpna, nes tenai 

Skaitlingas atvertimų patli-1 plačiai įsigyvenę protestantai, 
dėjimas Pietų Indijoj ir In- Okeanijos" daugelio .salų gy- 
do-Kinijoj ima pradžią sep- ’veiitojai kuom* visi sukrikščio 
t’, nioliktam šimtmetv. Tai se-

f ’i'ą nepaprastą veikimų sukėlė į

vertiniai katuli kybėn yra 
daugiausia šio šimtmečio mi
sionierių veikimo vaisiai.

Apskaičiuota, kad musų lai
kais visose misijų šalyse kas : To svarbiausioji kliūtis tai 

ne pagonų priešinimąsis Evą-

ninti — vienose salose kata-
likai; kito:se — protestantai.

Žiūrint į kasmetinę Bažny-
čios pažangų misijų šalyse at
rodo tas \ ra didinga. Bet ti-
krenybėje — ta pažangu ma-
ža. Imant kartu visų Aziją,
katalikų skaičius ten nedide-
ja.

Tai laivas Gouldsboro, kuriuomi Vamdehiu'perkeliami geležinkelio vagonai New , . ...... ...
,niUAlw karei- Orleans’e. Andai šis laivas paimtas į taip vadinamus sausuosius dokus taisyti. Tenjl,l,‘tal aPkrikstij&ma irj<atali-

kln ii siustu delegatus viai sukėlė maištus ir aninlė-' Patirta, kad tai senas karo laivas Chięasą^, naudotas civiliniam kare. Padirbdintas 1863 i atverciųma jm> ..00.000 ngelijai, bet dalelis katalikų
‘ ‘ ® ’ ».* . 1 J. | nietiis įžnionių. misionierių trūkumas. Štai

Yra žinoma, kad be Vokie- s;‘ Li miestą. Valdžia prieš
tijos tos ]>enkios valstybės maištininkus pasiuntė karino-1.
negali mažinti savo laivvnu. menę

ISPANIJAI RUPI TARPŽE { AREŠTUOTA 19 ASMENŲ 
MIŲ JURA į-----------

LONDONO BAŽNYČIOJE 
PAMOKSLAI DEVYNIO

MIS KALBOMIS
LIE'

STATYJ

MAŽIAU PABĖGIMŲ 

Iš KARIUOMENĖS

į žmonių. misionierių iruKumas. «iai
i Tuose kraštuose, kur didžiu Afrikoje yra vietų, kur žmo- 
! moję gyvuoja islamizinas, at- nės verčiami pasiduoti pro- 
įvertime labai menka pažanga testantų mokslui, nes nėra 
įdaroma. kataliku misionierių.

Lt) DONAS (per pasta). ■—i MENICO CITY, saus. 26.- n . .. , ’ J . ' ,i Sv. Patriko bažnyčioje, Solio,
_  Sarvšv su susektu sąmokslu at- » *• .• - V icspaties Apreiškimo okta-

lankto mižudvti aukštuosius šalies -uiuMni, — - - •>. voje. įvairių tautų kunigai

tikintiems pamokslus sakė de
vyniomis kalbomis — angliš

ki ADRIDAS, saus 
Ispanija nekantriai
kas Izondono konferencijoje ’vnldminkhs vietos policija su
ims sprendžiama. Yra žjno-,(“ln? įtariamų žmonių. Su
ma kad karo laivvnu mažini- butų tarpe vra keletas mote-L • • •». • .. - • »,mu, mm nuio i.uvvuų muzmi į . i j kai, ispaniškai, traneuziskai,

26.

mas turi paliesti ir Tarpže- 1 ū 
inių .jurų, kurių nori visai ap 
valdyti Ispanija su Italija.

H, vokiškai.

NORVEGŲ PASIUNTINY

BĖS BUTAS

itališkai, 
kai. lotiniškai, 
olandiškai.

DR NEPRADEDAMI 
DARBAI | OSLO, Norvegija, saus. 26.
--- —----- į— Parlamentui įteiktas suma

LONDONAS, saus. 26. — jnynias \Yasliingtone pastaty- ( 
Karo laivynų mažinimo konfe dinti naujų Norvegijos pasiimi
rencijoje joki darbai nepra-itinyhei būtą. Atsieisiąs apie
dedami. Užteko ana diena kon 106.000 doleriu. į, iferenci.ja vien formaliai atida-1 -----------------
ryti.

Praėjusiomis keliomis die
nomis delegatai turėjo vien 
privatiškus tarpusavius pasi- j 
tarimus. Buvo iškeliami viso-.

SU LAIVU ŽUVO IR 
KAPITONAS

ki planai ir sumanymai. Kai- do vokiečių motorinis laivas

j AYASHINGTON, saus. 25.-
Gen. Cli. P. Sunnnerall, ka- t .

iampolės a p- riuomenės štabo viršininkas, 
Di<

►NYČIĄ

Liubavas
skr.) Vietos*,bažnyčia Didžio-; Kongreso komitetui pranešė, 
jo karo metu sudegė. Ligi šiam kad amerikoniškiems karei- 
iaikui, nors buvo rūpinamasi Į viams yra reikalingi utatinkfl- 
bažnveios statvmu, bet vis darįmesni drabužiai. Anot jo. dai- 
nepradėta statyti. Dabar gruo-! bis drabužis kareivį padaro

BOMBŲ PLAIŽINĮMAI. 
BANKŲ PLOSIMAI

Praeitais metais Illinois vai

, Policmonas pašovė policmoną

j £(»lieinoiuųi Polanki, kaip 
ipranešta, pavojingai pašovė 
ipoliemonų G. Sirovatka, kurs 

į buvęs girtas. Pašautas polic- 
' inonas paimtas į ligoninę.

lietuvis- džio 15 d. įvyko parapijos su-'drąsiu vyru ir kovotoju. Tad stybėje bankų plėšimai tris 
lenkiškai ir smukimas, pirmininkaujant' skirti reikalingas sumas ka-j kartus padidėjo palyginus su 

' klebonui kun. Kudirkai ir se-!reivių uniformoms yra nau- ĮJ92S metais. Pagrobta dau
giau ir pinigų.

1929 metais Cliicagoj ir a
šeštosios dienos vakare lie- kretorianjant p, Stasiulevičiui j dingą ir tas apsimoka.

t aviškai pamokslą sakė kun. 
C. C. -Matulaitis.

NEPAPRASTAS ĮVYKIS 

BAŽNYČIOJE

I UOZUl. Be kitko viršininkas pra-

Organizuos vairininkus

Cliicagoj planuojama suor- ’ 
ganizuoti unijon visus laku- ! 
nūs vairininkus tikslu siekti'I ' < ,•
geresnių darbo sąlygų.

Aptarus bažnyčios statymo i nešė, kad praeitais metais ka-'P^bnkese suplaisinta 11.) bo- 
klausimų, vienu balsu nutarta reivių pabėgimai iš tarnybos jnibų. Dideli nuostoliai atlikta 
bažnyčių statyti iš akmeni], j sumažėjo. Tai dėlto, kad žy- 197,109 dol.
kur pigiau kainuos, negu me-filiai pagerintas kareiviams 
dinė, ir bus patvaresnė. Gy- maistas. Anot generolo, duok 
ventojai pasižada akmenis su- kareiviams pakaktinai gero

Gauna paskolos
i MADRIDAS, saus. 26. -
i •

IPraeitą penktadienį čia vie- vežti. Tuojau bus daromas ba- maisto, jie nebėgs iš kariuo- 
inoj bažnyčių įvyko policijos žnyčios planas, vežami ak- menės 
;inspektoriaus B. Santos su- mens, renkamos aukos ir nu-

ni’i.’vo« i ioi/v o- |tuoktuves. Išeinant is zakus- statoma mokestis nuo ha. S.
Ar „ , . . t'jos kunigui atlikti apeigas,___________Magellana pertojoj nusken ... ... , , ;staiga inspektorius, kurs kar- KALĖDŲ NELAUKĖ

BYRD PIETINIAM ŽEM
GALY REIKALINGAS 

PAGELBOS
tu su nuotaka klūpojo, pašo-kuriu valstvbių ekspertai pra'Monte Cervantes, kurs už- . . • v,. .,,1 1 , , ... ko ir puolėsi į pasalinį alto-dėjo taisvti reikalingus savo plaukė ant povandeninių no- . Seirijai (Alytaus apskr.)!

Vaikas vaiką pašovė
J. Graffe. 3 metų vaikiukas^ 

4956 So. Marslifield avė., ra
do namie tėvo revolverį ir 

avo broliu-Chicagos miestui, Cook ap- nnrtinai pašovė 
• skričiai ir mokykloms užtik- t metų.
Irinta 20 milionų ilolerių pas-! ---------
•kolos, su sąlyga, kad tie pi-
iiiigai būtų panaudoti vien bū-
i.

Automobilių paroda

Coliseuin’e šeštadienį pla

delegatams davinius. Ių.
Amerikos -L Valstybių dėto-1 Kada 1.100 keleivių laimin-

gatai darbuojasi į savo pusę1 gai paimta į artimą salą, lai- 
patraukti kitų valstybių de- įvo kapitonas Dreyer gryžo ap 
legatus, kad būtų daugiau žiūrėti sugadintą laivą. Tuo

Šio miestelio gyventojas I’ol. į

\YASHINGTON,
— Komandierius Byrd, kurs

Į tinimus miesto reikalams. Vi- salėjo tryliktoji metinė auto- 
oki pašaliniai išlaidumai tu- mobilių paroda, 

saus. 25. G bi'it panaikinti. 1
JUOKIAS IS PROHIBICI-

1 JOS KOMISIONIERIAUS
būtas' XKW YORK, saus. 26. — 

(puštos būtas) iš oro labai ap- (iu kabėjo probibieijos komi- 
Doran. Susirinku-

Neturi fondo
Chicago j federųlis

. .... . . .praeitą žiemų su vyni būriuKunigas, nuotaka ir visi Utaras dėl girtavimo taip nu- ., , , • ... . . .\. . , T . 1 .išvyko tyrinėti pietini zeniga-zinones nustebo. Inspektorius sigvveno, kad pragėrė siuva-'.. * ’ • •.... v . ... . . ,b yra pavojuje.veikiai grvzo į savo vietų ir majų mašina, batus ir kitus j .. . _ ... ...-.i.... • T.........nn..L„r,,nv:*•’1 *’ i Laikas jam gryzti namo, 1 n puiviuas. JUaibuotasi, Riomerius

reikalingos vienybės. laiku laivas sulūžo ir nusken 
,do. Žuvo ir kapitonas.

BRITANIJOJ SUMAŽĖJĘ 
GIMIMAI i TURI VARTOTI NUOSA- 
----------- 1 VUS DAIKTUS

LONDONAS, saus. 26. — -----------
Anglijoj ir Valijoj praeitais Į ROMA, saus. 26. — Italijos’ 
metais gimimai labai žemai švietimo ministerija parėdė, 
nupuolę, taipat mirimai pa- kad visose Italijos mokyklose 
(įaugėję. -tik italų gamintas rašalas ir

---------------- kitoki daiktai turi būt naudo-
J. VALSTYBIŲ GYVENTO- |j«mi.

JŲ SKAIČIUS

WASIIINGTON, saus.
Cenzo biuras paskelbė, kad i OSLO. Norvegija, saus. 26. 
praeitų trečiadienį Amerikos ,— Tolimuose Škotijos pakraš- 
,1. Vulatybėsc buvo 121,951,- čiuose nuskendo žuvininkų 
S56 gyventojai. laivas. Žuvo 11 norvegų.

25.-

atliktos sutuoktuvių apeigos, rūbus. Galiausiai gruodžio 2/) . . . . hua- * • • noubivtn . .. ... .. , . , ,i bet tai atlikti neturi priemo- (J^nd \aldzia paskuti] pinigų «jjeji Turėjo daug juoko, ka
li' štai kas buvo. Inspekto- ® _ nių. Haukias valdžios pagel- jo sienas numazgoti. Is \\ a- komisionierius į klausimą

rius klūpodamas pastebėjo pasikorusį. Palaido- 'sliingtono atsakyta, kad tam didžiuma šalies gyventoji;
kaip prie šalinio altoriaus va-gruodžio 22 d. Seirijų ka- Valstybės departamentas tikslui neturima fondo. 'vra palankūs probibicijai, at
gilius moteriškei is kisemaus 1 ’ v J •' tuo reikalu kreipės j Norvegi-1 ------------------ įsakė, kad taip yra, nes esą
ištraukė pinigus. Jis vagilių' Kitas Seirijų miestelio gy- jų ir Britaniją, kad tos vai-! Gryžęs policijos leitenantas 'guviausiai įrodo Kongreso at 
nutvėrė ir jį pavedė policiniu- ventojas pik Kėva naktį iš styltos gelbėtų tiems žmonėms Melrose Parko policijos lei stovų didžiumos nusistatymą.' 
kui. Moteriškei grąžinta pa- gniodžio 20 Į 21 <1. nuėjo ant iš žemgalio gryžti
vogti 365 doleriai. vos užšalusio ežerėlio pažve-------------

temintas R. Passarella. kurs 
pirm savaitės Įuivo prapuolęs,

joti; čia įlūžo ir prigėrė. Ne- SKUROS IR AVALINĖS
laimingojo lavonas rastas gino LIUOSOS NUO MUITO
džio 21 <1. “Š.” WASHTNC.TON, saus. 26.-

------------------------------- į ----------------- Senatas balsų, didžiuma išs-I . . •WAS111NGTON, saus. 26.- Žinomas Druskininkų kuro- prendė nuo muito pnliuosuoti

gryžęs namo. Nenorįs sakyti,
UŽDRAUSTAS PAPŪGŲ 

ĮVEŽIMAS
kur įis buvę

PLATINKITE “DRAUGĄ”

PINIGŲ KURSAS
Chicago su Miami

•‘Trans<*ontinental Air Tra- i
ŽUVO 11 ŽUVININKŲ Prcz. Iloover paskelbė parėdy rtas, kuriam kasmet lankosi į šių šalį įvežamas skuras ir nsporl, Ine.“ planuoju atei- j

mų, kuriuomi einant uždraus- Pilsudskis, šiomis dienomis avalines, 

ta į šių šalį Įvežti papūgas jmrduotas iš varžytinių. Ku- 

iš Pietų Amerikos. Tai prie-, rortų už skolas nupirko Kra- 

nmnė papūgų ligos apsidrau- ,što Ūkio Bankas, kuris užme

nančių vasarų savo didžiuliais 

Sakoma, tuo būdu šalies gv į orlaiviais pradėti vežioti kėlei 

ventojanis kas metai būsiu'vius tarp Chicago ir Miami, 

sutaupyta apie šimtas milio-! Ela. Tai bus pirmasis tiesio-

Lietuvos 100 litų t.. $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.871 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 togrkių 23.91

13.98
5.23

sti. kęjn 2,802,000 zlotų. “R.” nų dolerių. ginis susisiekimas.

..... > , ■■ f a*.*. ...... —



«DRAUGAS
BMaa k*adl«n. Mckyru Mkmadtonlu

PRENUMERATOS KAINA: Metanu — •«.M, P»>
Metų — fl.6*. Tnnu Mėneatama — !>.••, TMua 

— 71a Europoje — Metanu |7.M. Paari Ma-
— HM, Kopija .tlo.

Bendradarbiam* ir koreepondentanu raštu ne*ra- 
jel neprašoma tai padaryti Ir neprlMundlema tam

tat pašto tankių.
ReCašttorlBa priima — nuo U:M Iki 1I:M VaL

Ura.

Stelbimu fcataoa prisiunčiamos parelkalarua
Ibiaaai sekančiai dienai priimami 9d I

vaL po piet.

“DRAUGAS"
UTHUANIAN DAILI FBIEND

Publlahed Daily, Bxcept Bnnday. 
POB8CRIPTION8: One Tear — HM. 81z MenOM 
HM, Tbree Montha — HM. One Montk — (>«.

■Sope — One Tear — <7.M, «x Montha — HM. 
— šia

AdrertUna ln “DRAŪSAS" brlnp best resulta 
Advertlsing ratas on appllcation.

••DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago.

1929 METŲ APŽVALGA.

——^IL*BgafclwU.HB
jisai moko žmones tikėjimo ir dorovės, aiš
kindamas įvairins katalikų, tikėjimui daromus 
priekaištus, atsako į žmonių abejojimus — 
paklausimus. Visgi reiktų “Laivo” adminis
tracijai rūpintis, kad laikraščiai suteikus dau 

giau grožio teknikiniu atžvilgiu, tuomet tu
rėtų daugau pasisekimo.

MfeSM t) K AS O A S
Hh ■M

Pirmadienis, Sausio 1930
w-ul-ug- j .....................

Kaune. JAPONIJA MODERNIŽUOJARI.
(e)

(Pabaiga)
Siauroje mažai apšviestoje 

gatvėje mus pasitiko šaltis ir 

stiprus sniegų į veidų vedrab-

Lietuvos Vyčių organas “Vytis” ir Mote-1 stųs vėjas. Vartuose keistas 

rų Sujungus — “Moterų Dirva” eina savo mimo svečias sustojo. 

sena kryptimi, tiktai gaila, kad “Vytis”

kartais išeina savo turiniu labai menkas. Ge

ra, kuomet laikraštis turi daug pagarsinimų, 

bet bloga, kuomet išeina laikraštis — žurna

las pilnas Vien tik apgarsinimų ir “juokų”.

Tokiu organu mes nepakelsime savo jaunimo 

aukštyn, neišlavinsime vyčiuose noro siekti

— Vesk mane į ten, žmo

gau, kur žmonės meldžiasi vi

sa ko Sutvėrėjui.

Paėmęs senelį po ranka, 

kad lengviau jaiu būtų ženg

ti slidžiais šaligatvių akme

nimis, nusivedžiau jį i aukš

(Tąsa)

SPAUDA.
Mūsų spaudoje žymesnių permainų ne

stebėta. Vienintelis lietuvių katalikų dien

raštis “Draugas” pirmiau savo vedamuose 

Straipsniuose per daug mums teikdavo me- 

degos iš Lietuvos jx)litinio gyvenimo, ypa

tingai Krikščionių Demokratų partijos dar

buotės. Vėlesniu laiku teko pastebėti kryp

tis į tinkamesnę vagų — daugiau pradėta tu

rintis vietiniu Amerikos lietuvių gyvenimu.

tikas jau mums suprasti, kad mes esame 

įe Lietuvos, bet Amerikos lietuviai, kati mes 

Įrvenaiue savu gyveniniu ir turime savus

Reikalus, kuriais niekas kitas nesirūpina.

“Darbininkas” kiek nusilpo — neteko 

’avo gabaus redaktoriaus kun. V. Taškuno. 

Pai dar nereiškia, kad laikraštis būtų nus

tojęs tos aukštumos, kurios pasiekė per šiuos 

telis paskutinius metus. Dabartinis redakto

rius p. A. Kneižys sugebėjo ku tiektu visų 

šilę gabių rašytojų, kurie MD;Sfcn?Sdri”*tei- 

Ida didėlio' Įvairumo ir populeruuio.

aukštesnių idealų, jumoristika yra graži ir tų, didelę, šimtais elektros lem 

linksma literatūros dalis, bet jinai netinka t pučių ir žvakučių apšviestų 

laikraščio esmei, tiktai jojo pamargininmi. 'bažnyčių. Joje buvo.pilna be- 

LITERATURA simeldžiančių. Iškilmingai ki

jo į aukštį graudingų gies- 

Pra ėjusieji 1929 metai mūsų liteiaturai !injų balsai, grojo vargonai, o 

buvo gana ausus. Išleista knygų įvairaus tu* J ties altoriumi skleidėsi kva- 

rinio: tikybinio, istorinio, kelionės apiasymų p-ls švęstų smilkalų dūmai.

n‘ t- t- Paženklinę save švento kry

Pati gausiausia literatūra yra tikybinė. įįaUjS ženklais, abu su sene- 

. 'Šavo turiniu ir išvaizda pirma vieta tenka ,įu stovėjome> tieį bažnyčios 

i kun. dr. K. Matulaičio 200 'puslapių knygai ^urirtiis. Žiūrėjau į senelio

“Kristaus Patarimų Keliais”. Tai yra giles-!veįd^ Jaffie &pindėjp nusiže- 

nis asketinio gyvenimo aiškinimas, tinkųs ne ėmimas .prieš Sutvėrėjo di- 

vien dvasinio luomo asmenims, bet ii pašau- dybę, didelė pagarba šventai 

liečiama, kurie ieško gilesnio pažinimo Kris- vietai> bet džiaUgsmo jame 

taus patarimų ir nori juos taikinti savo g.V-'nebuvo

veniiuui. Kun. dr. K. Matulaitis parašė ir* 

antrų panašų veikalų “Sielai Takai Tobuly

bėm”, kuris dabar spausdinamas “Laive” ir, 

reikia tikėtis, bus išleistas atskira knyga.

(Bus daugiau)

-....... A ,

PER DAUG MOKYTŲ ŽMONIŲ?

Tautininkų vyriausybė Lietuvoje ga

lia daug aukštesniųjų mokyklų uždarė. -Pir

moje vietoje uždarė’ katalikų privatines mo

kyklas. Del ko jie tai daro?

'■ ,,i <£ fo,- .

■.rj>u^nlwis r{«>l katalikybė^ietu^je 

suMHkinfi'Mė-itoį vijCna, 6 kita — ne kartų 

spaudoje jie pareiškė, ešų lietuviai per daug

“Garsas” neparodė savo skiltyse jokių turi mokyklų, per driug būsiu inteligentų, jie 

neturėsiu darbo etc. Diktatūros šalininkai, be 

abejo, dar ir kitų tikslų turi. Jie gerai žino, 

Barre, Pa. Kiek iš to naudos bus pačiam Ka- kad ten, kur tamsesni via kraštai, diktatūra 

talikų Susivienijimui, prisiminus Vakarinių.Į bngviau palaikyti.

atmainų. Tiktai tenka konstatuoti taktas, kad 

“Garsas” išsikėlė iš Brooklvn, N. Y. i Wilkes

Valstybių ir Naujosios Anglijos kuopas, rei

kia labai paabejoti, bet įvykusiam faktui kri

tika nereikalinga; jų suteiks patsai gyveni

nius. Kad tiktai “Garsas” neliktų vienos pro

vincijos laikraščių.

muzikos taktus gaudydamas, 

ritmiškai judėdamos, šoko 

susiglaudusios poros. Išbalę 

plonučiai jaunuoliai, suaugę, į 
žili ir pliki vyrai, visi juo- j 
dais rūbais aptempti, su tufe- į 

čiu pasitenkinimo žibėjimu a- Į 
kyse, jie stipriai glaudė giė- 

1 biuose tik plonu šilku vos ap-į 

gaubtus moterų kūnus... Ki-1

I
toje salėje, tik mažesnėje, j 

papirosų dūmuose skęstančio- Į 

je, tie patys vyrai ir moterys į 
valgė įvairius valgius ir svai

gino ir tuip apsvaigusias gai 

vas vynu.

Senelis, tik spėjęs akimis 

apžvelgti tų vaizdų, apsigrįžo

Japonijos sostinėj Tokio užbaigta statyti atvaizde mato

ma moderninė miesto rotušė (city liall). Triobėsvs įrengtas 

“up to date”. •

■ ■ —■ I I ■ ~ : — —

į šviesiai apšviestų, sniego Mano kūnas ilsisi palaidotas 

ir tyliai, nuleidęs galvų, pro ; patale paskendusį muziejaus Vilniuje... Šių naktį Aukščiau 

puikų išėjimų, vėl išėjo- į gat ? sodnelį. Jame buvo daugybė į sias leido man atvykti i«it 

vę. Nusekiau ir aš paskui. Se- ! žmonių, tačiau čia linksmos į žemės ir pažvelgti, kaip Lietu

Po kelių minučių su seneliu 

vėl išėjome į šaltų, nykių gat

vę. '

Pro šalį slinko ' eilių eilės1 

žmonių, gatvės grindiniu če

žėjo greitų automobilių ratai, 

čypė vežikų rogės. Aplink 

švietė daugybė elektros žibu- 

rh>. ' . ....

— Nuvesk manę. į ten, kur 

žmonės linksminasi^— liepė 

man senelis.

Jp, .baldąs . buvo nękųljtj"ių 

iį^piktas. Nefeiaaiiydainas į 

gatves judrumų ij- žibėjimų 

skubėjo jis paskui mane.

Nuvedžiau aš 
šių ir didžiaūsių 

Pro skaisčiai žibančia elek

tra apšviestas duris Įėjome

vos vaikai ruošiasi didžiajam 

žygiui vaduoti savo sostinę... 

Buvau nusiminęs, buvau be

vilties, bet bent kiek 'paižinęs

1
jūsų gyvenamojo amžiaus dva

sių, supratau, kad mokate, gu

lite ir dirbate šventųjį mūsų 

tėvynės aukštinimo darbų... 

Tuo akimirksniu muziejaus

nelio veidas buvo rūstus ii kalbos eir juokai nskambėjo. 

šaltas —■ lyg suakmenėjęs. .Jei ir žėrėjo džialigšinas žmo- 

— Vesk mane i ten, kur, nių veiduose, jis buvo iš gi- 

višų jūsų širdys tvaksi su pa-į liausiu jų širdžių padugnių 

garba, kur kaupiasi jūsų šven kilęs, buvo šventas naturalu- 

čiausi jausmai, kur jūs atiduo mu, jausmingumu.

date pagarbų savo karžy-i — Čia, garbingas seneli, 

giams... ' mes gerbiame savo karžygius.

I
Vėl nužingsniavom su se-; Pasakiau seneliui,

neliu gatvėmis. Iš siaurų vin-į Linksmomis akimis senelis i bokšto laikrodis lėtai atskaitė 

giuotu senojo miesto gatvių 'apsidairė aplinkui. Paskui le- di vilkų. Kažkur, uz Nemuno, 

išėjome į plačias naujojo mie- tais žingsniais priėjo prie d-ū-

sto gatves. Aš rodžiau sene- mais smilkstančio aukuro ties 

liui didžiulius, tamsoj skęstaii-į paminklu kritusiems už lais- Įdaugybė įvairiaspalvių įakie- 

čius namus, puikius rūmus ir vę. Nusiėmė savo plačiais

aiškinau, kam jie tarnauja, bryliais skrybėlę, palenkė ži- ~ ^auri metai... Su nau- 

Rodžiau įvairių ministerijų j-j galvų... i^8 lue^a^*— Pasigirdo ap

imlius, universiteto, bankų,. Stovėdamas greta senelio,

mokyklų, muziejų, fabrikų, Umai pamačiau po jo juodu SeH®Iis vel susisuP° i savo 

stočių ir kitokių įstaigų ir apsiaustu brangius senoviš- 

įmonių, dabar tamsoje., skęs- kus, lyg sidabras žvilgančius, 

tančių, bet dienų?, darbščių šarvus. Brangiais akmenimis

storai praskambo patrankų 

šūviai, j juodų dangų įsmigo

žnibnių ''lierpildy?ų;z'^vidširf,\ui;agįtytiį • plonais lėngvu- 

kuklių-ir be galo naudingų. Į čiais raštais išvadžioti, jie 

Senelio veidas vis labiau puikybe žėrėjo iš po kuklaus, 

Paikiau- švito. Vis linksmesnėmis aki- kiek nuo pečių nuslinkusio, 

a įmežte’šaię. mi* dairėsi jis aplinkui ir Ii- apsiausto.

gi tol nuleista jo galva išdi-' — Kas tamsta esi.’

•Rimčiau žiūrint į Lietuvos ateitį, reikia 

nemažinti mokyklų skaičiaus, bet jis didinti, 

nestabdyti švietimo darbo, bet jį plačiau iš- kilome i antrųjį aukštų ir ten, 

vystyti. Ar gali būti pasaulyje toks kraštas, Pro angų, pamatėme,

' kuriame būtų per daug mokytų žmonių? Mu- kaip žmonės linksminasi.

apsiaustų, užsidėjo 

skrybėlę ir linktelėjo man 

galva. . ’ , .. .-.v,,

. -rrr Aš 1 grąžtu ’į ‘ten, iš kur 

atėjau — pasakė.

Žemai jam nusilenkiau. 

Senelis pranyko minioje, o 

aš ilgai dar žiūrėjau į tų pu-

ėi | T<U1' ji* nuėjo...

dziai pakilo. paklausiau senelio, į jj pasi-j . ‘ .
mes į puikius rflibip4//niinkštu Į — Dabar aš pažįstu mano lenkęs, degdamas nustebimu Į ■ • pr slėgtas, 

kilimu išklotais laiptais pa-!senų'jį Kaunu — prašnibždėjo i1' nekantrumu.

A ienintėlis tikybinių reikalų laikraštis 1 nis rodos, kad ne. Kur daugiau inteligentu į Lflip stiklas žvilgančiu vas-

— Tut būt buvau kokio be-

a . . t- „ i: i.i:. i Pločio ar moniako auka —
vienu tarpu jo siausos lupos. Senelis krnptelejo. Išdidžiai p

Pagaliau aš atsivedžiau pakreipė galvų j mano pusę. •' °iau Palčjęs. 

senelį prie kuklios karo mu-j — Aš buvau Vytautas Di-Į užsižibinau žvakę, nusi 

dysis. kurį jūs, dabarties Lie (ėmiau apsiaustų ir sėdau už 

tuvos žmonės taip garbinat...' rialo toliau tęsti nuobodų skai 

tymų. Netyčiom mano akis už

kliudė greta gulėjusio laikro

džio rodikliai. 'Rodiklis rodė

ziejaus būstinės. Pro plačiai

yra Laivas . Jisai rūpinasi suteikti dvasi-.' žmonių, "ten kultūra greičiau pakįla, valstv-j!huotu salės parketu, linksmos‘atidarytus vaitus abu įėjome 

nio pasiskaitymo ir žinių iš Katalikų pasaulio 

Btiekvenių savaitę. Čia randami įvairus pra

nešimai Apaštalystės Maldos draugijos, Tre- 

•tininkų Santvarkos, Kolegijos Rėmėjų orga

nizacijos. Tereikia palinkėti, kad “Liivas” 

rastųsi kiekviename lietuviškame name, nes

lies ir tautos ateitis susidaro stipresnė.

Lietuva randasi tarp kelių didelių vai

stybių, iš kurių pusės visuomet būs daug pa

’bo Lietuvoje? Mums rodos, kad ne. Juk nėra 

ten gyvenimo srities, kuri nebūt apleista. He
rojaus, jei Lietuva švietimo ir kultūriniu sutvarkyta. Ir pats žemės ūkis tol nepakils,

žvilgsniu hepraienks savo kaimynus.

Ar gali kada pritrūkti inteligentams dar-

.................................... . ■ .r-ĮN^riia «" ■■■■—■

kol prie jo nepridės rankos šviesus, mokytas 

žmogus. Juk yra kraštų, kur universitetus

Į----- ----- ». •. — -------- ------------ . , , .

užbaigę žmonės nesidrovi ūkininkauti, ar ki

tokius rankų darbus dirbti. Uždarinėti mo-1 

kyklas, bijant, kad ūkininkai ar šiaip .jau1 

darbininkai per daug nebūtų išmokslinti, yra 

gryna nesųmonė.

.... .............. ..... ........................ -■ ■

i be dvidešimties minučių 12 

valandų, lygiai tų patį laikų,

(Tąsa tfot 8 pttsl.')
r-Į-j n .11 -- ■-«. .--i

Michajil’as Jurjevič’as Lermontovas. pinamas... Galop vidudienį susiieškojome 

<.i. .. i. . u prakeiktų šernų: pat! pat’!... ne čia bfrth:

m tMKŲ KARŽYGIS. I nudūmė pelkėsna... Tokia jan buvo nelai- 
_________________ ______________ * — ---------------- ------------------------minga diena!... Šit mes, trupučiukų pa

ilsėję, traukėme namo.

“Mes jojome greta, tylėdami, paleidę 

pavadžius ir buvome jau beveik prie pat 

tvirtovės: tiktai krūmokšnis dengė jų 

nuo mūsų. Staiga šūvis... Mes pažvelgė

me vienus į kitų: mus nustėbino vienokis 

įtarimas... Strimagalviais leidomės mes 

ant šūvio, — žiūrini: ant apkasimo karei

viai susirinko į būrelį it rodo į laukus, 

o ten šuoliais lekia raitelis ir kužkų bul- 

ta laiko nat balno. Grigorijus Aleksandro

vičas suurzgė neblogiau už bet kokį če

čėnų, šautuvų iš indelio — fr tonais, aš 
paskui jį.

“ Laimei, iš priežasties nepuseknrin-

(Tųsa)

Tuo tarpu jis tęsė savo pasakojimų 

feiuo būdu:

“K&zbičas iš naujo nesirodė. Tiktai, 

neimau kodėl, aš negalėjau išvyti iš gtel-1, 

vos mintį, kad jis ne veltui atjojo ir ui-! 

finanė kų nors bloga.

“Štai kartų kalbina mane Pečorinas : 

joti su juo šernų medžiot; aš ilgai pnrčiau- 

|hi; na, kas gi čia per naujiena man bu

vo šernas! Vienok gi išsitempė jis mane 

su savim. Mes paėmėme ar penketų žmo

nų kareivių ir išjojome ankstį rytų.

Iki dešimtos valandos landom po pa

lias ir po giria, - nėra žvėries. “Ei, gal 1 

RVertėtų grįžti? -- kalliėjau aš. — Kam

įėjo Į mane, linktelėjo galva iv sudrožė 

žirgui vytiniu.

“Štai, galop, mes buvome jau nuo jo 

šautuvo šūvio atstume; at nuvargęs buvo 

Kazbičo arklys, ar blogesnis mūsiškių, 

tfktiii, nežiūrint į visas jo pastangas, jis 

nepersmarkiaiisia ėjo pirmyn. Aš manau, 

tų minutę, jis atsiminė K&ragezų...

“žlifirau: Pečorinas lėkdamas už tie

sė šautuvų. “Nešaukit!” — šaukiu aš 

jam. — Saugokit šūvį; mes ir taip jį pa

vysim”. Jau ta jaunuomenė! Amžinai ne 

vietoj kaiščiuojasi... Bet pasigirdo šū

vis, ir kulka pramušė užpakalinę arklio 

kojų: jis iš karščio padarė dar apie de

šimts šuolių, suklupo ir sugriuvo ant ke

lių. Kazbičas nušoko, ir mes tuomet pa

matėm, kad jis ant savo rankų laikė mo- 

terLapsuptų čadra... Tai buvo Bėla... Var

gšė Bėla! Jis kažkų savaip mums sušuko

Kazbičas, metęs šautuvų, krūmokšniais, vo, bet atėjo; apžiūrėjo žaizdų ir paske

gos me«lžioklės, mūsų žirgai nebuvo nu

i spirtis? Jau matyt pasilaikė tokia ne- Į varginti: jie veržės iš po balno ir kičk- ! ir pakėlė ant josios kalavijų... Nebuvo ko 

laiminga diena!" Tiktai Grigorijus Alek- (vienų akimirkų mes vis arčiau ir arčiau... I gaišti: aš iššoviau, savo eilė, pasektum-.

lyg katė, šliuožė į skardį. Aš norėjau jį 

nukelt iš tenais, bet nebuvo užtaisytas šau 

tuvas! Mes nušokome nuo arklių ir metė-1 

mės prie Belos. Vargšė, ji gulėjo nejudė

dama; ir kraujas liejosi iš žkizdo.s upe 

bais... Toks latras: nors būt į širdį suda

vęs — na, taip jau ir yr, Vietom kaftu vi

sa būt pabaigęs, o tai nugaron... tikras 

žmogžudžio kirtis! Jinai buvo lx? sąmo

nės. Mes sudraskėni čadrų ir kiek galint, 

drūčiau perrišonie žaizdų; veltui Pečorinas 

bučiavo josios altas lupas, — niekas ne

galėjo jų atgaivinti.

“Pečorinas užsnūdo raitas; aš pakėliau 

jų nuo žemės ir-vargais negalais pasodi

nau jam ant balno; jis apkabino jų run

ka ir mes nujojome atgal. Po kelių minu

čių tylos Grigorijus Aleksandrovičas tarė 

mfen: “Paklausykit, Maksime Maksimičai, 

mes šitaip jų penugabensime gyvų.” — 

“Tiesa!” — tariau aš, ir mes puleidonie

bė, kad jinai dadgiftti ‘diėftOs negali gy

venti; tiktai jis apsiriko...

-— Pasveiko? — paklausiau aš štabs 
— kapitono, pastvėręs jj už rankos ir 
nejučiomis, pradžiugęs.

— Ne, — atsakė jis; — ot tuo su

klydo, klydo gydytojas, kad jinai dar 

dvi dienas pragyveno.

— Bet paaiškinkit man, kokiu būdu 

jų pagrobė Kazbičas?

— O štai kaip: nežiūrint į Pečorino 

uždraudimų, jinai išėjo iš tvirtovės pas 

upeli. Buvo, žinot, labai karšta; jinai at 

sisėdo ant akmens ir nuleido kojas į van

denį. Štai Kazbičas prišliaužė, — pa-kapt 

jų, užspaudė burnų ir nusitęsė į krūmus, 

o ten šoko ant žirgo na ir lėkt! Jinai tuo 

tarpu suskubo šukteli; budėtojai sujudo, 

šovė, bet šalę, o ir mes čia priskubome.

— O kam gi Kazbičas jų norėjo iš

gabenti?

nondrovičus, nežiūrėdamas šalčio ir nuo

vargio, nenorėjo grįžti be grobio... 1V>- 

Jisai jalu buvo žmogus: ko užsimanys — 

fchiok; matyt vaikystėj buvo mamelės le-

' Ir, galop, aš pažinojom Kfežlričų, Viktei l gai; greičiau kulka patalkė jam į pe-Į arklius iš visų jėgų, Pas tvirtovės vartus

mųgrtėjnn suvokt, kų jfs turėjo priešais i tį, todėl, kad staiga jįs nuleido rankų... mus laukė žmonių minia; atsargini mes

KVe.. Aš tada prisivijai Pečoritoų it re- | Kada dninai išsisklaidę, antrinės gulė- 1 pernešėmė ligonę pas Pečdrinų, ir pa

kito jam: “Tai — Kazbičas.” Jis pažiib jo sužeistus ‘arklys,’‘o salė j<1 — Dėln; o 1 siuntėme gydytojo. Jisai, nors girtas bu- (Bus daugiau)
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LIETUVOS ŪKU) APŽVALGA

1918 — 1926

, daug apsunkinti gyventojus 

i mokesčiu našta, kurios ji ne

(Tąsa)

5. Perspektyvos. ,
Paaiškinamame rašte, aptn-?^ kad negalėtų pakelti, bet j 

riant ekonomines mūsų kraš-i kmi gairių dar trukdyti jie- 

to sąlygas šiuo metu, yra nu-tms kelti savo radividuališkų 

sakytos perspektyvos tolime-Į ,,ki» nuo.kurio geibuvio patei

sinant valstyliės ūkiui. Ten sa na *r v*sos tautos ūkio ger

būvis. Tačiau negalima ilgai

1921 m.

1922 m. 

'1923 m.

1924 m.

1925 m.

1926 m.

1927 m.

1928 m.

58 milijonų lt.
77 milijonų lt.

147 milijonų lt. 

267 milijonų lt. 

243 milijonų lt. 

253 milijonų lt. 

246 milijonų lt. 

257 milijonų lt.

95<milijonų lt. 
75 milijonų lt.

157 milijonų lt. 

207 milijonų lt. 

253 milijonų lt. 

241 milijonų It. 

266 milijonų lt. 

291 milijonų lt.

koma “gana geros porspekty-1 

vos derlius 1929 m. vasarą ir į Išlikti nepatenkintų ii bend- 

visiškai patenkinamas lėšų ?ra* kultūrinių ir visuotinojo 

plaukimas į valstybės iždų tų ūkiškojo pakelinio įeikalų, nes 

pat metų pirmame- pusmety- tuom<d, perdaug musų kraš- 

je iškėlė galimumo vyriausy- prekybos, ypač užsienio, 

bei vykdant 1929 metų biud- • klestėjimo ir kitų. Tačiau ne

žiną galvoti apie sudarymų,54*'11*11^ ^ų visų sunkumų val

akiško plano ilgesniam laikui, j riybės finansai stiprėja ir ge- 

būtent: 5—lt) metų, kurio pla-j ras valdžios ūkinbikavimas

no vykdymui būtų naudojami ,duoda progos be baimės žiū- 

esamieji, dėka dabartinės vy- ll‘ti 1 visokios ūkiškos konjun- 

riansybės taupumo politikai ^l'nos svyravimus ir netikėtu- 

jau dabar valstybės ižde irga-'mW5 * be to dar toliau festi 

lintieji ateinančiais metais bū- šalies ūkio karybų, 

ti, perteklini. Tuo tikslu vy-! Gate paaiškinamojo rašto 

riansybės v ra nustatyta tie primenama dėl ko 1929 m.

, perteklini tausoti valstybės i- biudžeto paskelbimas ir kny- 

žde, o paprastam metiniam FM apie jj išleidimas pasivė- 

biudžetui vykdyti naudoti tik Uno. Būtent — dėl pakeitimo 

tas lėšas, kurios numatoma, klasifikacijos ir ieškojimo bū- 

kad Įplauks biudžetinių metų dų apgalėti netikėtai kilusie- 

lx'gy, kaip normalės paja- ras 1928 metais sudarant šių 

mos.” 1 j metų biudžetą ūkiškiems rei-

Susipažinus iš šių knygų su balam®-

mūsų biudžetu 1929 m. ir su \ Apskritai, reikia jmsakyti, 

valstybės ūkio perspektyvo- kad iš varomos šių metų i’i- 

mis, gauni Įspūdžio, kad mūsų nansinės politikos, kuri duo- 

valstybės finansinė būklė yra dasi pažinti iš 1929 m. bių- 

palyginamai gera, nors tas, džeto knygų, jaučiama, kad 

žinoma, nereiškia, kad nebūtų valstybės ūkiškame gyvenime 

ekonominiame krašto gyveni- prasideda intensigesnė kūry- į 

me sunkumų, kaip kreditų ba

stokos, nepakankamo pramo

nės ir siekti: ūmai besikei-

šitie skaitmens daug ko mums pasako. Nuo 1919 metų 

iki 1922 m., kai mūsų kraštas buvo užimtas kovomis dėl savo 

valstybės išlaikymo- ir jos kūryba ir kai mūsų žmonės turėjo 

daug popierinių markių, mes palyginamai nedaug išvežėm 

ir nedaug jsivežėm. Tuomet nesvarbu buvo, kad mes dau

giau jvežam, negu išvežam, svarbu buvo už krintančios Ver

tės popierines markes ką nors reikalingo įsigytu Įvedus li

tus, mūsų išvežimas ir įvežimas gerokai pakyla. 1924 me

tais mūsą išvežimas pasiekia aukščiausio laipsnio (267-nių 

mil. litų) ir prašoka įvežimų visais 60 milijonų litų. Tai 

buvo negirdėtai aktingas mūsų užsienio prekybos balansas. 

Nuo 1924 metų mūsų išvežimas, bendrai imant, kiek suma-- 

žėjo, o padidėja įvežimas ir ima dažniau pasitaikinti pasin

gas užsienio prekybos balansas. Kadangi mūsų užsįenio pre

kyba pareina nuo derliaus, nuo konkurencijos tarptautinėj j 

rinkoj ir nuo kitų valstybių ,ekonominės politikos su mūsų 

kraštu, tai šitas mūsų užsienio prekybos balanso pasiURU- 
mas per antruosius penkerius metus ir susidaro nup saky

tų priežasčių, veikiančių ^pavieniai arba kartu.

To penkmečio užsienio prekybos daviniai yrą mums j- 

spėjimas. Jie reiškia, kad iš vienos pusės mūsų krašto ga

myba yra nepakankama, ir nestipri, iš kitos, kad mes per 

daug įsivežame iš užsienio, nepasiklauso pirmiau gerai sa-

ą H

’bučio tanui), kada Jis įėjo į 

viešbutį.

Taip Jo šventenybė buvo 

padaręs 20 d. gruodžio, kada, 

niekam nieko nepranošęs, ry

to 7 vai. nuvažiavo į Šv. Jono 

Laterano bazilikų šv. Mišių 

laikyti, kad paminėjus savo 

įšventinimo į kunigus 50 me

tų jubiliejų, nes 50 metų at

gal, 20 d. gruodžio buvo į- 

šventintas į kunigus Šv. Jo

no Laterano, šv. Sakramento 

koplyčioje.

Gal už tai Jo Šventenybė 

niekam nieko nepranešęs va

žiavo, kad nesukėlus mieste 

bereikalingo triukšmo. Nes, 

jei būtų buvę pranešta ir vi

si žinoję, kad šv. Tėvas iš 

Vatikano važiuos j &\\ Jono 
Laterano baziliką, be abejo

nės, būtų visos gatvės žmonė-

rių kalinių bus suteikta 

Hestijos, palengvinimai.

Taigi, visi su nkantrumu 

laukia to ivvkio.

Ir aš, jei arti negalėsiu pri

eiti, tai nors iš tolo pažiurę 

siu, o ką pamatysiu, tai 

“Pi augo” skaitvtojums pa

rašysiu.

Ex-Amerikieti".

am- tas gvn. Persliing. Komisiją 

sudaro penki asmenys.

Gen. Persliing tad turi leng

vų užsiėmimą, bet jis to ir 

užsijx»lnęs. Valstybės ir karo 

departamentų bute jis turėjo 

puošnų ruimingų ofisų. Karlu 

nesenai sudegė prezidento pil

domasis (ekzekutivis) ofisas, 

tad prezidentas laikinai už-

GEN. PERSHINGO UŽSIĖ- 

MIMAS.

ėmė gen. Persbingo kambarį 
gi šiam pastarajam surasta 
kita vieta.

------------------------------ I Londone, kai kurios gatvės

Didžiojo karo laiku gene- išgrįstos guminėmis plytomis,

'•volas J. J. Persliing vadova

vo Amerikos kariuomenei 

Prancijoje. Pasibaigus karui. 

Kongresas jam pripažino pil

no generolo rangą ir jis tno- 

jaus dėl senatvės išėjo iš ka

riuomenės. Jo paliuosavime 

mis užsikimšę ir perėjimas— padėta pasarga, kad, prirei- 

f išvažiavimas miesto gatvėmis |kus, jis gali būt atgal pa

būtų .buvęs sustabdytas. Tik šauktos tarnybon, jei tik fižiš- 

kaip atvažiavo ir įėjo į bazi- įkai hutų sveikas. Jis yra 7(1 
likų, žinia pasklydo po visa

Romų.

metu.

1923 metais Kongresas

vęs, ar viskas, ką mes įvežame, yraj būtinai mums reįkftUn-
!mmkar “<’K*1“tUm<i k8i k° »vežamo mcs P“** "nakty' Pn>5 pa! Nauį ropi„U»";»riSk»i ir paataty-

Uamržsi,.nio prekyboj. politikoje I.ietova vaduojasi «««».P**’"'’ ?! ™ame "““t mie' 4in,i at“‘inkamu“ Panliaklus 

šio palankumo dėsniu. Šiuo principu yra sudarytos preky- s susopo ėję gatve arai, kai o laiku žuvusiems Fronci- 

bos sutartys su Šiais kraštais: Anglija, Šveicarija ir IJchten- n,*s ,u Naujais Metais visus joje šios Šalies kareiviams, 

šeinu, Švedija, Čekoslovakija, Vokietija, Danija, Islandija,
Norvegija, Olandija, Amerikos Jungtinėmis Valstybėmis, Ve

ngrija ir Italija. Su daugeliu kitų kraštų vedama prakybos 

sutartims sudaryti derybos.

Antras įvykis įvyko taip kėlė komisijų, kuriai pavedė

gatvekarus mieste panaikino, kurie ten palaidoti keliose at

skirtose kapinėse. Ir štai tai 

komisijai pirmininku paskir-

išskyrus priemeščius. Gatve

karus pamainė autobusai. 

J Autobusus įvedė, kad teikti

Prekyba.
Tauta savo ūkiškoj veikloj

Ariant biudžeto metų bėgyje ū- , . . . .
kio konjunktūra labai dažnai . VW^’ Ra'° ^er ^UR

teleidžia tikrumoje iždui tu

rėti mažesnes pajamas, negu 

jos buvo numatytos, arba vi

sai netikėtai priverčia pada

ryti daug didesnes išlaidas, 

negu sustatant biudžetą buvo

kari apsaugotų gyventojus 

nuo dulkių ir bildesio.

Vabalai ir paukščiai nuo 

nuodingų grybų, šungrybių ne 

nusinuodija.

Suaugusio žmogaus širdis 

laike penkių minutų atlieka 

tokį darbų, kursai prilygsta 

vieno centnerio pakėlimų į 

aukštį vieną metrų.

UI." . T.—T -T V”. 111 .J ! j

Galvos Skaudėjimas 
Sustoja

SKAUSMAI IŠNYKSTA

Gaukit greitą papelbą paimdami 
OKANGEINE MILTELIUS 

jusi; aptiekininkak 
Pardavinėja ir rekomenduoja 

■JZk OKANGEINE
tVC MILTELIUS 25c

IPUV.OLRSI

Toms valstybėms, kurios nėra sudariusios su Lietuvą'žmonėms geresnį patarnavi

mų, o, antra, gatvekarų pa

naikinimų, gal būt, pagreiti- 

- ,w;i..,To.gggj no dabartines įvykstančios 

sosto įpėdinio vestuvės, kada 

suvažiuos kitų šalių didžiū

nai, kad miestas gražiau at- 

rodytij, 'nes autobusai daug 

gražiau atrodo negu buvu

sieji galvekarai. Be to, rnies- 

-TR- te mažiau bildesio ir'žmonėms

greitesnių/ patarnavimas. j 

Taigi abu įvykiu Romoje: 

būs atmintini ir įrašyti į Ro-, 

inos istorijų.

ĮJabartinhi Uiku, delei so

sto jf>edinio Ijtimberto įvyk-1 

Htąnčių-'„vęfctuvuj, Su Belgijos

prekybos sutarčių, taikoma autonominis muitų tarifus, pri
dedant 30 nuoš.

(Tąsa nuo 2 pusi.) '
kada senelis pasibeldė į ma-

guminių ir žemės tart, ištek-i'“’ kambario d“ris- N«‘ Puo

lių parduoti kitai šaliai ir ,«■ knn ™*sW*s- firiebęs laįkr°- 

čioi įsigyti to, kas jos g(.r./'b Pridėjau jį prie ausies. Jis 

būviui būtinai reikalinga ir >au kaip niekur nieko tvaksi 

ko ji pati neturi. Ir ne tiktai?®* Vadinasi vis, laikų, kol 

tų, kas atlieka nuo jos «nvar-‘aS Ku 8eneli“ vaikštinėjau 

tujinto, ūkiškai pakilusi tau-į Kal'no. K®1”1®? nesustabdo-

Vadinasi, teisybė! Vytauto di
džiojo dvasia suteikė didžios' 
man garbės, pasirinkusi mane 
naujosios Lietuvos Kąwv> pa
lydovu.

Andrius V«įpolia,

numatyta. į
• !ta rūpinasi parduoti, bet la

Dinnesniais gyvavimo me- , . ,* . . .* '.iAtro hnv« s' T»«»*tais mūsų valstybei sunku, bu- b” . d“n“ ir 'ii Ja,
vo tiksliau numatyti iš anksto ' tl’kl™ s»vo Ram,1,ras* kunp A"?“"

pajamas, nes nebuvo paknn-

inas laiko bėgimas stebuklinga

jai reikalingi ir pačiai, bet be Prabd^au su Vytauto.Dįdžip- 

kųrių ji visgi gali apsieiti ir ^va®iu, gyvenau pomirtiniu 

kuriuos lengviau yra parduo- Jrir'<raiinu, be praeities, be at- 
tį, kad tik ji galėtų daugiau rities, niekad nesenstančiu

parduoti ir pati pirktis to, ,dekad ______

kas jai labiau reikalinga. Da-J Laikrodžio rodikliai vis pir 

nu ūkininkas valgo margari- myn slinko. Štai jau jie pa

nų, kad galėtų parduoti dau- siekė skaitmenį ,12. Ir, o sle

gia u sviesto; prancūzų sar- bnklai! Aš vėl išgirdau, pa

gyventi su perteklinis, jau bfi-1 dinių žv^ valgo jūros kriau trankų šūvius, naujus metus
tų galimumo išlaidų sąmatų kad (,au^aa ^alphJ' Par- pasitinkančius, vėl pamačiau

duoti jo sugaunamų sardinių; pro mano kambarėlio langutį

bulgarų ūkininkas nesunaudo- įvairiaspalvių rakietų Ugnė?,

ja pats nė lašelio rožių alyvos, ‘ į — 1---------- ........................................

IŠ ROMOS.

Baigiant senuosius ir pra
dedant Naujuosius,, Metu?., ,^o- 
moje įvyko <lppem^Afini 

įvykiai. Pirmaį,.inij$

nio Sr. Tėvo bijaus 30 Marįių* (šaisio 8 A)
nypupraalaš * * —*

LIETUVIU VALANDA
KAS NEDĖLDIENĮ

Iš Stoties
WCFL 970 Kilocykles

karnai davinių iš praeities, ir 

dėl to, tos pajamos gana su

nkiai plaukė. Del to finansų 

ministerijai tekdavo griebtis 

gana staigių biudžetinių išlai

dų redukavimo. Šiuo metu, 

kaip pajamos plaukia žymiai 

geriau ir pradėjus biudžetui

u Fe-riuo Itotti, 15 metų Albergo Hfn;iinrjv pėpitprastas judėji■ II 
at viešbuty, kuriatoe^eš didele pušku- B

iii, s ė'. |ba pitošiąritas, kml gražiau.at-

1 Kada šv. Tėvo brolis buvo Įntoytų utvyksUintieins sye- 

ant mirties patalo, * Tėlef^į jrinnts'-.'44titra?okramU.-dideli bu 

prąnėštn^į' Vatįkanų ir, kaip kžifrucrthejiėfe! tvarkai pa-

la iky (i •'ir. pa£odavjn>ui, tol p 
pat iįotoažai ir kalinau Inu- 
kia šių vestuvių, nes, kaip g

WHFC 1420 Kilocykles
Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite 

Šiuos Programus Rengia

10$. F. SUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705

tuojau gerokai padidinti, ta

čiau ir dabar vyriausybė yra 

nusistačiusi leisti metams tik 

tiek kreditų, kiek pajamų tais

laikraščiai rašė, wv. rėvas

. - ' ••'•■-V s?;1,.. .■ ■ l į ■ '
pirma valandų. * ryto atvyko 

pas mirštantį btolį, tik sa ipo- 

ra savo privatinių palydovų, Metiniai laikraščiai rašo, de- 

niekam nieko nepratieSęs. Ir Iri įvykstančių sosto įpėdinio 

tik tada Šv. Tėvų pažinę srieš- Įvestuviij, apie milijonui įvai-

T
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PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Tol<t ucnuaimtnkit, bet eikit paa 

tikrą spe^lalUt#, ne pa« koki nepa- 
trrAJj. Tikra* specialisto*, Burba pro-

ka<d galėtų daugiau to brau-

pačiais metais galima laukti.” *aa*’ daik,» Parduoti i nžsi®-

Finansu Ministeris J. Tū '"i*J ™“®nl"Sa lauta k“°

lielis nasirašes oo oaaiškina kyliaUtilA >e5k<> save daik-

pa ‘ J P‘ ln l<tH-iUOK o-alėtu kitiems na- trT4Jl- TUu'** specialiau*, Arb* pro

muoju raštu, taip formuluoja y 7? . .^. A .P tenoriu*, neieau* Ju*ų ka* Jum* kea
biudžeto sudarymo politika, 

galinčių būti ir kelių ateinan

čių metų pagrindu:

“Mūsų šalies ūkio ir visuo

tinosios kultūros kėlimo rei- 

kalni yra tokie dideli, kad no

rint juos kukliai patenkinti,> 

reikėtų išleisti jiems du, tris 

kartus pinigų dargiau kasmet, 

negu išleidžiama dabar. Bet 

KAlies vyriausylx>i negalima 

"nesiskaityti su realiais mūsų 

ūkio galimumais. Staiga didi

nti paprastų metinį valstybės 

biudžetą pas mus nėra gali

mybės, nes tam tektų ix>r

rduotl ir jei jų neturi, tai rū- ’ Uia. Kur skauda, bet paauk r* put*,

pinasi įsivesti 1S kitur, kad py»tt laJką Ir pinigu*. Uaugell* kitų
tik padidėtu naudinmi nnr- daktor’J pageibH jum* d«i-
iin iiuuuiiibų l0 net„rt reikalingo patyri

mo, suradymul žmogau* kenkatnin- 
Kumų.

Mano Kadlo —• Hc® D e — Itaggl. 
X-Ilay Rocntgeno Aporalaa Ir vl- 
MAka* baltlM-iologUkaa <>gzaxnl&avl- 

. . -j • -mo* kraujo atidengti man Ju*ų tlk-viau eina jos prekyba viduje nurovė*, u- >igi. o paumaei

ir su užsieniais. IŠ to, kiek Ju" irydi-ti. ui ju*ų «-eikata. ir gy-

■ ’ vuma* augryft junta tAlp kaip buvo
tauta išveža į kitus kraštus pirmiau. Jeigu kenčiat nuo lutų aktl-
ir klek įsiveža iš kitų kraštų, vų, *irdi«*, raumatlamo, kirminų.
tai vra iš užsienin nrekvhns uždegimo tarnų, silpnų plaučių arbatai yra js užsienio pregyoos jn||ni turU ko|rf*

— eksporto ir importo, gali- kar/Ju«lų, chroniškų Ilgų. korj ne- 
.... , pasidavė net gabiam ftelrarrfgp'gy-

ma RpręRtl kaip eina JOS Ilki- dytojul. mtttidėlloklt neatėję 
tnnne.

DR. J. E. ZAREMBA

duoti daiktų gamyba.

Juo tauta yra aukštesnia

me kultūros laipsny, juo gy-

škoji veikia, koks yra šalies 
ūkiškasis gynimas ir dalimi 
kaip stori jos gerbūvis. 

Lietuvos uistenio prekyba per išėjusį 10-metį taip ėjo:
įvežtų

72 milijonų lt.
metai 

1929 m. 55 milijonų lt.

HPRCIALI8TA3 
Inėjlfna* Rūmas 101<

20 W. JAGKBON BLVD.

Arti State OatvA*
Ofiso Valandos: Nuo JO ryto iki 
l po pietų. Vakarai* ųuo S lg) 7, 

Wed*llomia nuo 10 ryto Iki 1 
po plotų

AUJOS DAINOS
LIAUDIES DAINOS MŪRAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS :

1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c
2. Kur giria žaliuoja-0 kgif až jojau (Mišram Chorui) .. 30c
3. Ko lindi mergužėlėtJOi «ičian, eičiau (Mišram Chorui) 30c
4. Aukštas krčantas (Te»orui aulo) Aukštas kalnas duetas 30c
1. Močiutė mano-Pag motinėlė (Chorui) ........................... 30c
2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui)  ............ 30o
3. Oi, žalia, Žalia-Auga« |gBi-jnoėiutę; (Chorui) .............. 30c
4. Ant ežero krantt|io»A|v*4inoja piršlys (Chorui) .. 30c
5. Oi, tu dzieme-dziamedėli-Oį, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
6. Oi, broliai, brolioi-Margytė Mano (Chorui) .......... 30c
7. Einu per dvareiįdtoltoj girelėj, (Chorui) ................... 30c

8. Vai dariau lyseles-Motipėlė piano, (Chorui) ........ 30c
9. Vai augom, augom.Jaq saplutė leidos, (Chorui) .... 30c
10. Eina garsas nuo pat yilniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c

Daugiau perkauto duodame nuošimtį. 1

BoOkolaokitc tuojau

“DRAUGAS” PUB. CO
2114 S. Oakley Avetitse, Chicągo, Illinois BB

Išėjo Iš Spaudos Nauja 

K n y a *

‘KRISTAUS PATARIMU KELIAIS’
— Paraše —

KUN. DR. K. MATULAITIS, M. I. C.
Knyga yra naudinga visiems, kurie siekia dva

sines tobulybės. Knyga paskirstyta į tris dalis. L 
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.

1 h*Jgf JI .-ii, JM 1 ■uruHT ,'.2jhE 125 &
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LIETUVIAI AMERIKOJE

RAGINE, WIS. Baigdamas negaliu praeiti

'čia kolegijos reikalingumų, J 
nes matėsi gausiai aukojant. 
Bravo, Melrose Parko lietu
viams katalikams, kad ir jie

* ♦
Pinliadlenls, Sausio 27, 1930

Įdomus vakaras.
Kenosha Vyčių. 38 kuopi 

čia vaidino “Moterims Neiš- 
simeluosi-’

Veikalas įdomus, juokingas 
ir artistiškai suloštas, už ką 
širdingas ačiū pasidarbavu
siam 38 kuopos pirm. V. Udei- 
kiui.

Tas lošimas buvo pakarto
tas Wisconsino Vyčių Apskri
čio suvažiavime, kuriame da
lyvavo delegatų iš Mihvaukee 
ir Kenosha.

Publikos buvo labai daug 
privažiavę iš kitų kolonijų.

Taip-gi buvo iš Centro Vai - 
dybos: B. Nausėda ir Al. Man- 
stavičius ir “Vyties“ redakto
rius. Visi pasakė įdomias pra
kalbas ir po prakalbų sutver
ta kuopa, kurion labai daug 
prisirašė jaunimo.

Racine kolonija yra labai 
prielanki geriems tikslams. 
Turime gražių bažnyčių. Ma
lonu susipažinti ir su Raci- 
no biznieriais, kurie remia bai 
nyčios ir tautos reikalus.

Kiek man teko girdėti, tau 
vakarui viskas buvo biznierių 
sudovanota, t. y. visas valgis.

Ačiū šeimininkėms už ska
nių vakarienę.

nepažymėjęs Racino klebono neatsilieka nuo kitai kolonijų, 
kun. A. Balinsko, kuris yra
\Viseonsino Vyčių Apskričio 
dvasios vadas. Jo pasidarba
vimu sutverta kuopa. Tų va
karų kun. Balinskas Vadova
vo programai.

Girdėt, kad tas pats veika
las bus pakartotas Alilwaukee, 

! Wis., 26 sausio.
Pranas Stankus, 

Wisconsino Apskr. Pirm.

MELROSE PARK, ILL.

Džiaugiasi gavę kleboną lietu 
vj.

Turbūt, pirmų, kartų “Dr- 
X Pora metų atgal Melrose aUge” tilps žinutė apie Day-

Parke buvo susitveręs katali
kų Federacijos 48 skyrius ir 
buvo smarkiai pradėjęs veikti, 
net buvo pasižadėjęs tveria
mos parapijos naudai sukelti 
šimtų dolerių ir jau buvo pra
dėjęs pardavinėti išlaimėjimui 
knygutes. Daugelis lietuvių

tono lietuvius. Mat, keli me
tai čia ant lietuvių viešpata
vo svetima dvasia, o paskui 
ir visai buvo užgulus.

Lapkričio mėnesį, 1928 m., 
S. L. R. K. A. 191 kp. sus
inę vienas narių pakėlė kl&u 
sūnų, kų turime daryti, kad

WEST PULLMAN, ILL tatysiine operete “Kuprotas 
Oželis” dvejuose aktuose, nes 
p. V. X. Medonis sudarė žo
džius, veikimų ir gražias dai
neles, kurias išpildys skait
lingas' Šv. Teresės choras ir 
pasidarys ilgas antras aktas. 
Choras daro net tris kurtus 
į savaitę praktikas. Minėtas 
veikalas bus pastatytas vasa
rio 2 d., parapijos salėje.

S. P.

d?, 1929 hl, 7:30 vai. vakare 
pasklido gandas, kad klebo
nu Šv. Kryžiaus parapijon 
tapo paskirtas kun. S. Bys- 
trais. Kiek tai buvo džiaugs
mo, kaikuriems net ašaros a- 
kyse pasirodė.

Kun. S. By strauso darbai. 
Kas gal sakyti, kad mūsų 

gerb. klebonas nedirba. Atvy- 
kvilias jo čia nebuvo lengvas 
ir jis nerado čia prisėtų leli
jų: nuo parmos dienos reikėjo 
mokėti skolos nuošimčiai, o 
žmonės išsisklaidę. Darbas bu
vo ir yra sunkus. Parapijos)

Sis — tas.
Jau antra savaitė, kai pas 

mus, VVest Budinant, vieši 
svečias, nesenai iš Lietuvos 
atvažiavęs, * * Ateitininkų ’ ’
org. atstovas ir daug pasi- 
dnrbavęs aukštojo mokslo sri
tyje, būtent gerb. kunigas 
Karalius.

Sekmadieniais gelbsti mūsų; 
klebonui bažnyčioje atlikti) 
pamaldas ir pasako įspūdin
gus jjamokslus.

Paprastomis dienomis lan- 
’kosi pas geraširdžius \vest-

CICERO, ILL
yra jas pirkę, bet jau dau- neturim, lietuvio dvasios va

do. Ilgai tas klausimas disku- 
suota ir, aut galo, nutarta at
gaivinti draugijų sųryšį.

Išrinkta du delegatu: V. 
Damašas ir Pr. Gudelis lan
kytis į visas katalikiškas dr- 
jas.

Gruodžio 11 ti. 1928 m.T su
šaukiama susirinkimas dele
gatų nuo kiekvienos draugi
jos (po tris). Pirm. išrenkama 
V. Damašas, protokolu rašt. 
Pr. Gudelis, fin. rašt. K. Gu
delienė ir pradedam veikti, 
kad gavus lietuvį kunigų.

Sausio 13 d., 1929 m., įvyko 
sąryšio sttsirinkimas, kuria-

jgiau kaip metai laiko nežinia 
i kur jos dingo.

Žinios.
X Draugijos Šv. Jono Krik

štytojo metinis susirinkimas 
įvyko 19 d. sausio, Vaičiulio 
svetainėj. Narių atsilankei 
skaitlingas burvs. Draugijon 
įsirašė trys nauji nariai: A. 
Gataveckas
J

X Melrose Parko miestely 
Įvyko didelė nelaimė. Sausio 
17 d. nežinomi piktadariai pa
vogė du policistu. Spėjama, 
kad bus butlegerių darbas.

Koresp.

X Pranciška Aperavičienė, 
žmona Antano Aperavičiaus,

St. Tarutis ir Iz. .mirė sausio 18 d., Oak Forest 
Pocius, čia gimęs jaunas vai-j ligoninėj. Paliko vyrų, tris 
kinas. j kūdikius, tėvų, brolius ir se

seris. Vyriausias kūdikis 7 
metų, jauniausias 3 metų. 

Laidotuvės buvo sausio 21 
ryto su bažnytinėm pamal-

Fin. komisija išdavė atskai
tų iš 1929 m. Pasirodė kad dr- 
ja gerai stovi pinigiškai. Tu
ri netoli tris tūkstančius do
lerių.

X Nedėlioj, 19 tl. sausio per 
sumų vienas Marijonų kunigų 
padarė bažnyčioj Lietuvių Ko 
legijai rinkliavų. Melrose Par
ko lietuviai katalikai atjau-

1 7=«et i * -a » a - i

skola nemaža, tačiau kun. By-! 
strais sunkenybes nugalėjo.

: pullibaniečius rinkdamas au 
kas “Ateitininkų“ organiza 
cijus namams, Kaune.

Jam stojo į pagelhų Sųryšis, 
draugijos, žmonės ir jaunimas, 
kurs pirma buvo išsisklaidęs 
Ir per tų trumpų laikų tapo 
atmokėta nota $1,000.00.

Žmonės džiaugiasi susilaukę 
darbštaus kunigo.

■ Bažnyčia puošiama.
1 Mūsų bažnytėlė buvus su
rukus, ačiū Dievui, klebono
pastangomis, pradėta gražin- «•
ti. Nors kiekvienam parapijo- 
nui reikės po $10 mokėti, bet 
tas kaip ir niekai, nes darbas 
eina. Turėdami pavyzdingų

Gerb. svečias sako: 4V ėst-

X Sausio 19 J. įvykusiam 
parapijos metiniam susirinki
me iš gerb. klebono praneši
mų paaiškėjo, kad parapijos 
skola sumažinta $10,050.00,

| l ulbnaniečiai, tai nrangūs žino kad bažnyčios pasieniai ir za- 
krastijos pagrųžinta, iš lauko 
bažnyčios langai ir durys mi

nės. Kur tik nueini, visi tave 
gražiai priima ir, pagal išga
lės, teikia aukų kilniam tiks- Įnmlevoti, mokyklos vidus iš- 

L ui . pentuota

(me nutarta laišku kreiptis į , 

dom. Palaidota Mt. Carinei Į J. E. arkivyskupų ir prašyti p a^’ ''^^4 nuveiksime. 
kapinėse. lietuvio kunigo'. Ant rytojaus ®ais08TaE©tis.

parašyta pirmas laiškas. Pas
kui da du sykiu buvo prašy- 

SKAITYKITE IR PLATIN- j mas J. B. pakartotas. Ir taip,
KITĘ “DRAUGĄ”. į po ilgų pastangų, gegužio 11

, I THOOGUT sa' • 
/sut MACE roo M0CU 

£ASV tfOUEV ra REMAlU 
J SSGUAJJT FOB 10US 
\WH0 DlD V0U SĖT ?...

Ten buvęs.

ou sh so disaprhajtkU-- 
/ros A GlftL Urto AUSttEfiED MY AD 
’FoR SOMBOME WlW AU-ABCUUO . 
Į ABlUTY, -Afc» fl MAtf BE W SrftfJ 
1NEU) AUO UMCtOSIČMED TO

(INGS 9ET

~7

Kaip ilgai gerb. svečias pas 
mus Ims, nesužinojau.

Operetė, Operetė.
Šv. Teresės choras, kuriam

vadovauja chorvedys p. V. 
X. Medonis, nepaprastu stro
pumu rengiasi prie pastatymo 
dviejų aktų operetės “Kupro-
tas Oželis
pretė

ledams dirbti ma
šina nupirkta ir daug- kitų 

į darbų padaryta. Už visa tai 
[klebonas širdingai dėkojo pa
rap. komitetui, ir trustistani, 
visiems parapi joninis, biznie
riams, draugijoms, jaunimui, 
bulvariškiam ir visoms bei vi
siems aukų rinkikams ir au
kotojams už rėmimų savo pa
rapijos, taipgi p. Bernadišiui, 
broliams Vaitukams, p. Ang
liški ui, Jakštui, Lutkni ir ki- 

(Tųsa 5 pusi.)

Kaip žinome, o- 
y-Oželis”

vaizde-
vena per 30 tūkstančių mili-. lis su dainomis ir muzika,

Šiaurinėje Amerikoje
Kuprotas 

gy- ra tik vieno veiksmo

„jomerių. ! Bet mes West Pullmane pas
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CICERO, ILL.

ir, štai, Dievas atsiuntė mu
lus pagelbą.

Gerb. kun. C. Klėvinskas, 

klebonas Šv. Kazimiero .pa

rapijos, Tamaąua, Pa., sutei

kė kolektą mūsų. vienuolynui. 

Jis netik pats prisidėjo savol 

auka, bet da ir savo parapi-

BROMU AMĖmttEčttU redakcijos apsakai. Rm Tai. Midway stu

(Tąsa nuo 4 pusi.)

tiems už veltui davimų tro 

kų parapijos piknikams.

Parapijos komitetan šiems jiečius ragino idant, kiek ga-

inetams išrinkta: F. Jankaitis lėdami, prisidėtų savo auko- 

ir J. Grybauskas (trustisai), mis prie taip kilnaus darbo. 

M. Urba, B. Kelpšas, K. Žil- Už tokių gausių aukų reiškia- 

vitis, A. Valančius, A. Janu- me savo nuoširdų dėkingumų 

žauskas, J. Motekaitis, F. Iš- gerb. klebonui ir visiems pa

ganantis, F. Paulža, J. Adomi- rapijiečiams už tokį didelį 

jnas, A. Jevarauskas, Marcin- gailestingumą.

kus, J. Brazauskas, Grigalai-! Taipgi esame dėkingos 

tis, J. Mockus, Petronis, J. Serantono jaunimui iš Hyde 

Šileikis ir Baltadonis. Tai Parko, kurie lapkričio 27 die- 

rinktiniai vyrai, kurie daug ną. surengė balių ir visą pel- 

galės parapijai nuveikti, pa- ną paskyrė musų naalaitynui. * 

dedant visiems paiapi jonams, j Ištikrųjų, mums labai link- 

X Sausio 19 d. įvyko me- Snia, kad mūsų brangus jau- 

tinis Labnarių Sų-gos 3-čios nimas atjaučia musų vargus 

kuopos susirinkimas, mokyk- jr stengiasi mums padėti to- 

los kambary. Susirinkimų a- }įau vesti pradėtąjį darbą, 

tidarė pirm. p. K. Sriubienė. j Negalime pamiršti gerb. 

Reikia pažymėti, kad metinis kun A Į^^to, Šv. Mykolo 

susirinkimas buvo skaitlingas. parapįjos klebono, kurs visa- 

DalvvaVo visų draugijų atsto- jos visa girdimi remia musų - 

Vai ir 3 nauji nariai prisirašė. istaigjj

Atsisakius senam protokolų į 

rašt., jo vieton išrinkta A. Ja

nušauskas.

Š. m. gegužės mėn. 31 d. 10 

vai. į “Ryto” administraciją 

užėjo, atvykusi pasisvečiuoti 

į Lietuvą ponia Agota Šabu-' 

tiene, gyvenanti Amerikoje 

St. Louis, 111., ir užprenumera

vo “Rytą” visiems metams 

net šešiems savo giminai

čiams. Be abejo, tai buvo gra

žiausia dovana, kurią Ji ga

lėjo savo senai matytiems gi-

I. A. Koresp. (Gary, Ind.). 

Keliais atvejais redakcija pra

šė visų korespondentų — ko

respondencijas rašyti tik ant 

vienos lapo pusės kairėje palie 

kant vietos pataisymams. Re-

DR. R. C. CUPLER
OTDTTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue tr 2 4-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241

Telefonas Boulevard 1*10

DR. S. A. DRENZA
, Ofiso Valandos; * lkl 10, 1 lkl I 

Valandos: 2 lkl 4 p. p. Panedėllal* diena, lr 4:20 lkl 4:84 vakare
lr Ketvorgala vakare

S. ASHLAND AVĖ.
tlakcija neturi laiko korėspon- ofiso Tol. vtrginia oo36 

dencijonis perrašynėti. “ i Rezidencijos: Va Buren 5868

Gerb. kun. A. Sinkevičius,

utinėms, nes “Rytas” eina 

kasdien ir kasdien skaityto

jas, jį paėmęs į rankas, dėkin

gai prisimins savo geradarę 

užsakytoją.

Kiekvienas iš Jūsų taip <pat 

padarys didelį džiaugsmų sa

vo artimajam, jei Naujų Me

tų proga užprenumeruos jam 

“Rytų” — vienintelį Lietu

voje katalikiškų dienraštį.

Žinoma, kiekvienas iš Jūsų 

neužmirš “Rytų” ir sau už

siprenumeruoti, ar sumokėti, 

jei dar nesumokėta, už pra

ėjusį laikų.

Tuo Jūs pradžiuginsite sa-

Simnas (Alyt. apskr.) Čia 

įsikūrė lietuviška javams su

pirkinėti bendrovė. Tai labai 

sveikintinas dalykas, nes ligi 

šiolei čia javų prekyba buvo 

tik svetimtaučų rankose. “Š.”

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Vai.: 11 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.

i.

Tel. Armitage 17'40

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Dentistas
1608 Milwaukee Avė.

Kampas North Avė. 
Northvvest Tover Bldg. Room 309 
Vai.: 9—12 ryto: 1—8:30 vai. vak.

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette

4608
Netoli 4«th Street Chicago. 111.

DR. J. J. KOVVARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1023 
Rezidencija 235* So. Leavitt Bt. 

Tel. Canal 288*
Valandos 3-4 po pietų lr 7-* v. v. 

Nedelioj pagal susitarimą

0098

Ofiso Tel. Victory 3087
Of. lr Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antros ofisas ir Rezidencija
| 6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofieo Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
plot. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal suturima.

<T«L Canal «7<4 Republlo 844*

jJ. Miliauskas, Duryea, Pa., ii\ve, kitus ir paremsite vienin- 

i P. B. Paukštis su savo para- telį Lietuvos katalikų dien- 
Nutarimai praeito susirinki- ppįjįeeiais, atjausdami musų raštį.

mo perskaityti vienbalsiai pri- padėtį, visa širdilrii

imti- •-^rbavosi rinkdami aukaB ir pinigais ar gekiais adresu:

i valgiais ar drabužiais ¥- iuEyto,> adl„inistraeija, Kau- 

patingai esame dėkingos Vy. j na£; Du011elaiao g. 24. Litll- 

onung Valley Moterų Wta-;uaaia. Kaina metams; Lietu- 

Vaičių klubo narėms, Mos , _ 5()

daugiausia prisidėjo prie to 10(| JitQ pu5ei 1Mtų _ per 

darbo. Lai Gerasis Kūdikėlis

■ n v • . v k • •83. Per praeitus metus išmo- Jėzus atlygina visiems gau- , ..........................................................................

keta pavargėliams pašelpos ir siausiomis malonėmis ir pri-

<
ukomis $600.00.^Labdarių nu-‘pildo jų širdis dangiška Ra- 

irktos ūkės išlaidoms pa- įnybe. 

dengti prisidėta su veik $1,- Scrantonieeiai taipgi labai 

000.00. Tačiau kuopa gerai gy gražiai padėjo mums, suren- 

ivuoja. Balansas liko $711.83. gdami balių gruodžio 30 die- 

Toliau išduota raportas iš ną, Šv. Rožančiaus svetainėje.

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West MarųUette Rd.
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 

i Prospect 1930.
Senas ofisas toj pačioj vietoj:

:6mA\tka^ 6558 SO. HALSTED STREET

! DR. A. L. YUŠKA
į OFISAS
1900 S. HALSTED STREET

Į
NAMAI

! 4193 ARCHER AVĖ.

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

Ofiso Tel. Victory 4898 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas 

Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Valkų ir visų chronišku ligų

Ofisas 8102 So. Halstel St. Chicago 
ard Slst Street

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

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAB

Gydo stalgias lr chroniškas ligas 
vyrų, moterų lr valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nno 

pietų lkl 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis ir seredomls tik 

iškalno susitarus
Ofisas ir Laboratorija

Ir X-RAY
2130 WEšT 22nd STREET

CHICAGO

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

Tel. Lafayette 6798

Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėtomis tik pagal su

gulima siųsti tartJ-

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

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

Tel. Kenwood 5107
Yal.: nuo 9 iki 11 y ai. ryte; 
įuo 6 iki 8 vai. vak. apart 

išventadienio ir ketvirtadienio

OR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 lkl 9 vak

Office; 4459 S. California Avė.
Nedėliojo pagal sutarti

DR. S. BIEZIS
Raportas metinio kuopos 

knygų peržiūrėjimo vienbal

siai priimtas. Pasirodė, kad 

Labdarių 3 kuopa per praei

tus metus padarė didelės pa

žangos. Pajamų buvo $1,346.-

ADVOKATAI O P T E MITRIST AI

kuopos įvykusio vakaro, 22 

d. gruodžio. Pasirodė, kad nuo

A.A.HUS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St.fc Room 1701 
4fel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-8 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory >0,5 62
7-9 vai. vajrą^^jPanedėlio lr

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Kelionė po Europą ir Įspu- t JOHN B. BORDEN 
džiai.

(John Bagdžiunas Bordea)
Knyga išleista gerb. kun. J ADVOKATAS

Vakarų atidarė Tėvas Alfon- Pr. Vaitukaičio. Tų knygų: £05 Ariama st 7-117

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 S. Halsted St.

Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12

DR. VAUUSH, 0. P. D.
sas Maria C. P. prakalba. Ba- daugelis įsigijo ir labai paten

to vakaro gryno pelno liko į liūs, po vadovyste p. 1. J. No- kinti šia knyga. Tų knygų puo- 

kuopai $90.00. Kuopa širdin- j reikos, o ypatingai ponios Bal šia apie šimtą (100 paveikslų '

gai dėkoja North Side L. Vy

čių 5 kuopos artistams, vad. 

p. p.

sulošė

moterų, gražiausių bažnyčių, stebu-,į 

išskait- klingų vietų, pirmų amžiaus 1 

Maskolaičiains, kurie liuoti, labai gerai 'pavyko, krikščionių kankinių, antka- 

komedijų “Moterims Žmonių susirinko labai skait- pių ir katakumbų. Taigi ta

trušaitienės ir kitų 

kurių sunku vardus

Telephoae Randolph *727

2161 W. 22 St. 6 iki 9 vak,

Telcpbeae Roosevelt 9090 
namie: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9000

Neišsimeluosi”.

Raportas iš Labdarių Cen

tro- vienbalsiai priimtas. 

Perskaityta kvietimas į

liūgai ir visi buvo patenkin- knyga turėtų rastis kiėkvie- 

ti, nes veikalas “ Karalienė ” noj lietuvių šeimynoje. Ne tik 

buvo įdomus. j Chicagos, hėt ir toliau. Taigi

Ponas Šaliunas L. K, K. S. paskutinė proga, nelaukit ii-, 

Liet. Kat. Vakarinių valsty- Centro raštininkas tų vakarų giau, gal pritrūks. Da per ai

bių Konferencijų, kuri įvyks labai gražiai pakalbėjo, ragin- tus du įpenėsiu yra užtikrinta,

23 d. vasario, Dievo Apveiz

dos par. svetainėj. Kvietimas 

priimtas ir išrinkta 5 atsto

jai.

damas visus lietuvius remti o toliau nežinia. Knygos kai

tų vienatinį lietuvių našlaity- na $1.50. Knygų randasi 

nų Amerikoj. Širdingai dėko- i “Draugo” knygyne: 

jame visiems veikėjams ir 2334 g0. Oakley Avė. Chicago

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonai Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredunis ir Pėtnyčio- 
tnis nuo 9 iki 6.

Išduota raportas komisijos, tie,ns’ baugiausia tikie-

kuri lanko pavargėlius, naš

les, kuriuos Labdarių 3 kuo

pa šelpia. Nutarta dviem naš

lėm duoti po 10 dol., o vienai 

5 dol. ir nupirkti pusę tono 

anglių.

Nutarta surengti vakarą 

su prakalbomis tikslu pada

ryti naujų narių vajų.

Gudų Knygyne, 

901 West 33 Št.

JĖZAUS NUKRYŽIUOTO 
SESERŲ PADĖKA

tų pardavė.

Taipgi reiškiame padėkos

žodį šiems klebonams už jųjų . , ....
j , , jArba pas pati autonu.

gausius Kalėdų aukas: pralo

tu! M. L. Krušui, kun. V. J.
Nanortui, P. Juskaičiui, P.

Virmauskui, J. Šeštokui ir 

“Tatrų” klubui iš Wilkes- 

’Bafre, Pa. Tegul geras Dievas 

atlygina visiems, kurie musų 

vienuolynų ir našlaitynų re

mia aukomis ar darbais.

Rev. P. Vaitukaitis,

2745 W. 44 St. Chicago, III.
Pinigus siųskite čekiais ar 

money orderiais.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius)

ADVOKATAS
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800
RESIDENCIJA: 

6515 So. Rockwetl Street 
Telef. Republic 9723

J. f.

IMK T. A. D.

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutart)

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų Įtempimą kuria 
eatl prležaatim galvoa akaudėjimo. 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, akaudamą akių kajštĮ. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua. 
Atitaisau trumpą regyste ir tolimą 

j regystę.
| Prirengiu teisingai akinius visuose 
at8lUkimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda Atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Prieš Kalėdas buvome bai-; 

mės ir rūpesčio apimtos, kaip 

reikės išlaikyti ta dide

lė šeimynėlė, kurioj dabar y-> 

ra ari i šimtas asmenų.

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

T. A. D. yra liuosuojantis, 

Viename bičių avilyje yra valantis ir taisantis vidurius 

apie 40,000 bičių darbininkių, vaistas, T. A. D. tūkstančiai 

300 — 400 tranų ir viena į žrrionių vartoja, o irtilionai 

motina. dar nežino.

Jeeaus Nukryžiuoto Seserys.

ADVOKATAS.
62 Eart 107th Street

Kampas Mlcbtgah Ate. 
Tel. Pullman 6950 ir 8877

Miesto Ofise Pagal Sutartj:
127 N. Dearborn Street

Rooms 938 tr 988 
Tel. TrankUo 4177

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, G. D.
OPTOMETRISTAS

Praeitų vasarų turėjome vi

sai mažai aukų. o reikalai 

Vis didėjo. Nusiminimas pra- 

> dėjo skverbtis į mūsų širdis.

Tik septynioliktame šimtine 

tyje žmonės pradėjo sveikintis 

nusigindami kepures.

Tačiau, pasitikdamos Dievo* Krinti riki, kad akiniai ym: 

Apvaizda, nepraradom vilties laimę nešautieji daiktai.

Jeigu urti nėra gulima gau

ti, tai kreipkitės po num.

5221 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 6631

Telephone Central 1934

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

I

184 North LaSalle Street 
mnijfflff. ILLINOIS

Nuo 9':8b Iki 6 vai. vak. 
ooal Office; 1908 So. Union Avė.

TeL Roosevelt 1714 
Vai nuo 4 lkl » vai. vak.

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
8484 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 lkl S po 
pietų lr 6 lkl 8 vai. vakare 

Res. 8201 8. WALLACE STREET

Tel. Hemlock 8161

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X — Spinduliai "

• Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 

i Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 ’v. v.

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DR. y. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

S4S6 West 69 Street
Vai.: 9—18 ryto, 1—4 p. p. 8—9 

v, v. Nedėlioj susitarus.

DENTIST AI

Office Boulevard 7048

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4846 8o. Ashland Aveno* 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 6221

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos* Nuo 9 lkl 12 ryto 
nuo 1 lkl 9 vakare

Scrcdoj pagal sutartj

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE

I’latt Bldg.. kmmp. 18 St. 2 aukštas 
Pastcbėklt mano Iškabas

ValundOs nuo 9:30 ryto Iki 8:30 va
karo. Seredomls nuo 9:30 lkl 12 v, 

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

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

i BR. f. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

i

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po nu^neriu

4729 so. Ashland avė.
SPFCTJALISTAS

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

plė^ų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 ' iki 12 

Telef. Midway 2880

T41. Boulevkrd 1491

DR. 7. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas lr Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Milwaukee Avenue
Utaminke, Ketverge, Subatoj 
Nuo 10 ryto iki 8:30 vakar*

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

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Boulevard 7889
Res. Hemlock 7891

BR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 3 ryto lkl S vakare

Valandos: Nuo 2 — 4 
7—9 vakare

P- P-

DR. NEHZMAN
Ii RUSIJOS

Gerai lietuviams žlnomae per SI 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas lr akušeris.

Gydo staigias lr chroniškas U* 
gasvyrų. moterų tr valkų pagal Uaa- 
jahMue metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Bfreet

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 14 — 13 pšetg * 
nuo S Iki 7:34 vai. vakare,
Tel. ofiso Canal Ule Res. 8o. hhofė 
2Z38, arba Randolph 4849.

DR. MAINHCE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AV®. 
Tel. Yards 0994 

Reeidencljoe Tel. Plaaa 9344
VALANDOS:

Nuo 1* Iki 13 diena,
Nuo S Iki 8 po pietų.
Nuo 7 lkl 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 lkl 18 dien*.

J



GRABORIAI: C H 1 e AG O J E
S. D. LACHAWICZ

I

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laidotu

vėse kuopigffiusia. Bei 
kale meldžiu atsiSauk- 
tl, 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.

VYČIŲ VAKARAS.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAG R ABU VEDĖJAI 

Didyste Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ii 1742 
SKYRIUS

4447 8o. Fairfield Avenne
skyr rus

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Clcsro f794 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tel Boulevard 3201

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIKT. GRABORIUS 

CHICAGOJ K
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
tr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau- j 
sau prie arabų U- 
dlrbvstės

OFISAS

688 West 18 St. 
Tel. Canal <174 
Kl RIUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel Vlctory 4088

Phone Bcnlrrard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

itnsų patarnavimas 
nsuomet sąžiningas Ir 
aebrangus, nes netari 
ne Išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži k* 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenne

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda 
<ų. draugiška 
patarnavimą
Pateirnavlma.- 

rlsose Chlca 
gos dalyse !* 
prlemlesčuosi 
Grabai pigia i

net už $26 
OFISAS

(238 South 
Halsted Si

Vlctory 4088 
8S

West Side. — Sausio 19 d. 

Vyčių 24 kuopa buvo suren

gus parapijos labui gražų va

karų. Suvaidinta dvi juokin

gos komedijos. Buvo ir dainų.

Pirmiausia suvaidinta ko

medija “Guminiai batai”. 

Vaidino jaunos Nekalto Praši

lk* ji mo Draugijos niregaitės. 

Vaidinimas labai gerai išėjo 

ir publikų nemažai prijuokino. 

Kiekviena savo rolę buvo ge

rai išmokusi, kad nei suflerio 

nereikėjo. Paulinos rolėje bu-

vo Paulina Žvibaitė. Savo ro

lę atliko labai gerai. Matyt, 

turi nemažai gabumų. Turėtų 

dažniau vaidinimuos dalyvau

ti. Marytės rolėje buvo Katri 

na Radžiutė, Onytės — O. 

Baltakvtė, Valkatos — Elena 

Rudytė. Kaip jaunoms artis

tėms, tai užmest nieko nega

lima : Nekalto Prasidėjimo 

mergaičių draugija gali džiau

gtis turėdamos tokias darbš

čias jaunas nares.

Po pirmos komedijos west-

CHICAGOS IR ARELINKIŲ 
“DRAUGO" SKAITY

TOJAMS.

;)0 Ct,; Roselaml pas M. Mi- ir kurių vardus vėliau paskvili apie 15 yra pardavusi. Jei vi

si unų 245 W. 108 PI.; AVest'

Pullmąne pas Z. Gedvilų,

sime.

Paminėjus šio vakaro pro 

gramų, šiuomi ir kviečiu visus

sos sųjungietės paseks p. Do 

brovolskienės pavyzdi ir nesu

grąžins komisijai nei vieno

įsidėmėti sj sųjungiečių vąšą- tikinto, iš anksto Inis galima 

rio 9 d. rengiamų vakarų 

būtinai į jį atsilankyti.

Tikintų vakarui galima gau 

t i pas visas sųjungietės.

Iki šiol kai-kurioms sųjun- 

gietėms puikiai sekasi platin

ti vakaro tikeitus, nes, pav., p.

ir jiižiaugt'i gražiomis sekinėmis.

Ta pati.

Mokant prenumeratų iš an- plugrietų Dobrovolskienė jau

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street

Kampas 4<tn ir Paulina Sta 
Tel. Blvd. 52 08

Nubudimo valandoje kreipkitės 
orte manės, patarnausiu slmpatlB- 
kal, mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų 
4ykaL

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley IJe.

Koplyčia Dykai
MO West 18th Street

Canal 3161

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

, Ofisas
4603 S. Marsh field Avenue

Tel. Boulevard 9277

sidiečiams buvo “surprizas”. 

nes pamatė da nematytų, ne

girdėtų dainininkę. Tai buvo 

ė Bronė Stulgaitė iš Brigli- 

ton Park. Gal biskį drąsos 

trūksta, bet balselį turi kad 

ir neperdidelį, bet simpatingų. 

Jeigu nepavargs lavinusis, 

gali būti neblogas lyrinis so

pranas.

Trečias numeris buvo AVest 

Side mergaičių kvartetas. Tos 

tai jau kaip tikros “senės”. 

Drąsos joms netrūksta. Visos 

iš prigimties turi gerus balsus 

ir muzikalę klausų. Pirmas 

sopranas p-lė A. Varaniutė, 

tai West Side lakštutė, antras 

sopranas — Kotryna Lobikiu- 

tė turi gražų ir stipri} balsų;

VALLBDOUD, Ispanija, 

saus. 26. — Policija vos nu

malšino vietos universitete 

studentu riaušes.

JONAS ŽIEDAS

4424 So Rockwell St.
Vlrglnla 12 K

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR ()

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, Tll.

Mirė netikėta mirtim sausio 25 d., 1930 m., 49 metų amžiaus. 
Kilo iš Šiaulių apskr., Krukų para])., Veiškių kaimo. Ameri
koje išgyveno 25 metus. Paliko dideliame nubudime moterį 
Oną po tėvais Šileikaitė, 3 dukteris: vyriausioji Sesuo Teo- 
doreta Šv. Kazimiero Vienuolyne, Bladislavą ir Adolfiną ir 
sūnų Adolfą, brolį Juozapą ir brolienę Marijoną Žiedas, 
pusbroli Julijoną ir brolienę Mortą Žiedai, ir gimines.

Kūnas pašarvotas 442G So. Califomia Avė. Laidotuvės 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 i Šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečia
me visus gimines, draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti 
šiose laidotuvėse.

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

Laidotuvėms patarnauja graborius Rudeikis. Yards 1741.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GUABORirS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

J. Lulcvičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halr.ted 
St. Chicago. III.

TM. Vlctory Iltt

PRANCIŠKUS JOCIUS
Persiskyrė su šiuo pasaulin Sausio 25-tą dieną, 9:45 vai. iš 
ryto 1930 m., sulaukęs apie 66 metų amžiaus, gimęs Lietu
voj, Kauno rėdyboj, Nemakščių parap., Ly^ęių kaime. Ame
rikoj išgy veno 45 metus. Priklausė prie (draugijų. Simono 
Daukanto ir Vyskupo Valančausko Pašalpos.

Paliko dideliame nubudime 3 dukteria. Prancišką Burbą, 
Marijoną Lawrcnee, Stanislavą Gečaą, ir žentus, du sūnų: 
Aleksandrą, Antaną ir marčią; 5 seseris: Prancišką Kas- 
nąuskienę, Zofiją Bieliauskienę, Antaniną Valančius, Petro
nėlę Šimaitienę Philadelphia, Pa., Oną Kasputienę Pitts
burgh, Pa; švogerius, anukns ir gimines Amerikoj. Lietu
voj motiną, dvi seseri Juzefą Kauncckienę, Jurgriionienę ir 
švogerius, brolį Konstantą ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3628 So., Lowe Avė. Laidotu
vės įvyks Antradienyje, Sausio 28-tą dieną, 8-tą vai. iš ryto 
iš namų į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kuriojo atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Pranciškaus Jociaus giminės, draugai ir pažįs
tami esat. nuoširdžiai kviečiami dalyvauti ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. į

Nuliulę liekame: Dukterys, Sunai, Scsera, Broliai, Žentai, 
Marti, Švogeriai, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. Tclefle- 
lward 4139.

112022 So. Halsted st.; Melrose 

{Parke pas J. Žvirblį, 143 W. 

135 avė.; Cbieago ITeigbts pas

t (kun. .T. Pužauskų; Ind. Har-

Daugelis jau užsimokėjo yn(j pas j-nn j- jjičkaus-

prenumeratas už “Draugų”. k}}. Kenosha> Wifų
pas kun.

Bet yra tokių, kurie dėl įvai- A. Bublį; West Sidėj — 

lių piiežąsčių dar to nepada- 4‘Draugo’” ofise, arba ngen- 

rė. Mat, jiems nepatogu at- |uį

vykti į ofisų. Tokie gali užsi

mokėti pas įgaliotus agentus

savo kolonijose, tai yra Bri- kst0- llletan,s »‘-

dgeport© Gudu krautuvėj, 901 seina $C'00> Pusei ,net,i 
W. 33 st.; Town of Lako pas trim mėnesiui

S. PauKtj, 4508 So. Honoro 75c- » I*ietnv» 

st. iv pas Belsk į, 4544 So.

Wood st., Marąuette Parke 

pas .T. Stočkų; Brighton Par

ke pas P. Gųbistų, 4355 So.

Moząrt st.; Dievo Apveizdos 

par. .pas J. Puplesį, 1817 U- 

nion avė.; North Sidėj pas K.

Šerpetį, 1710 No. Girard st.;

Ciceroj pas J, Mockų, 1301 S.

pusei metų $4.00.

Pas minėtus agentus gali

ma atnaujinti prenumeratų 

“Laivui”, arba naujai užsisa

kyti. Adm.

MILDA
TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

EPBC

pirmas tiltas — Ona Bagdonai

tė; jįpai, kaip ir jos sesuo 

Stella, gera dąinininkė; ant

ras altas — Birutė Zalatoriu- 

tė, da jauna, AVest Side foto

grafo Zalatoriaus duktė. Bal

so žinovai sako, kad iš jas 

gali būti garsi dainininkė. Tu

ri labai stipri} ir gražų alto 

balsų, kurį, turbūt, paveldėjo 

nuo savo protėvi;}, nes jos dė

dė Lietuvoje.,., visoj para

pijoje buvo garsiausias gies

mininkas — kantorius, o tėvas 

taip-gi M. Petrausko laikuos 

Cbicagoje buvo geriausias 

dainininkas. .

Po kvarteto7'- musų gerb. 

klebonas kun. ” L. Draugelis 

pasakė turiningų prakalbu po 

kurios da p. Jonas Krotkus iš

sitarė, kad jeigu ta kalba bū

ti} galima užrašyti, tai ji tu

rėtų tilpti Aušros Vartų para

pijos istorijoje.
Paskutinis .. numeris buvo 

komedija “Netikėtai”, kurių 

vaidino Vyčių 24 kuopos mė

gėjai-

OI, TIE NERVAI, NERVAI!

Ir kas jų neturi, bet, 'kad 

pamačius ištiknijų, kaip kas 

moka nervuotis, geriausia bus 

savo akimis pamatyti, ir tai 

paskutinį karių, AVest Sidėje, 

J vasario 9 d., parapijos salėje, 

kur M. S. 55 kuopa ruošia 

gražų vakarų ir šia proga duos 

visiems pamatyti “Nervus”. 

West Sides kolonijoj dažnai 

pasitaiko gražių lošimi}, bet 

šis bus vienas gražiausių, to

dėl, kad juoko daug, o kas-gi 

juoktis nemėgsta. Visiems juo

kas i sveikatų eina.

Lošimui vadovauja Ignas 

Sakalas, kuris ir pats būda

mas kukmišterio Terlės rolėje 

pridaro daugiausia juoko. Ki

ti iš Vyčių Apskričio lošėjai 

ir-gi yra pdK’ft rinktiniai, 

pav.: p-lės Mickaitė, Jurgaitė, 

Bartkaitė, p-nia Kaminskienė, 

jau nekartų pasižymėjusios

Lošimas išėjo gana gerai . „

ui-i • i v • i-, t» x turėtų būtinai pamatyti sir publikai labai patiko. Bet.. , . ‘
*<' * , niAl/irifmo • * X.' Avimu ”

būtų buvę dų geriau, jeigu lo

šėjai būtų atmintinai mokė-

Subatoj Sausio 25

“EVANGELINE”
Dalyvauja Dolores dėl Rio 

Taipgi komedija “Tų and 

out” ir “Tarzan, the Tiger”.

NecL ir Pan. Sausio 26-27 

“PARADE OF THE WEST ’
Dalyvauja Ken Maynard

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveiksimi 

Graži Muzika

Ramova
k

3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj
Pan. Sausio 27 

“SWEETIE '

Dalyvauja Naney Caroll, Jack 

Oftvie, llelen Kane.

Ut. Sausio 28 

• THE KISS”

Dalyvauja Conrad Nagel. (im

ta Gurbo

Vitaplione Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

Dorccllnla laikrodis kuris užtrauk
tas eina 8 dienas. Guarantuotas. La
bai puikus dėl papuofilmo. Tilt ^2.88

Taippi užlaikome naujausios ma
dos c.lektrįkinius laikrodžius. >12.00 
varčios tik ......... k..................

Nestor Johnson's visiems gerai ži
nomi ice skaitai visokių ertzų tlk- 

! tai .......................................................... >5.08
. T ! Ateikite arba Telefonuoklte Laja

scenoje. Ir vyrų pp. Banaitis, |yette 46S9. pristatom visur. 

Brazauskas, Labanauskas jau

nuosenai žinomi kaipo pirma 

- (riliai lošėjai. Vien tik iš sa- j 
rašo matome, kad. įeina įžy

mios pajėgos, todėl šia pasku- Į 

tinę. proga visi vrestsidiečiai 

inai pamatyti šiuos 

juokingus “Nervus

i
J. DERINGIS

4414 So. Rockwell St.

JVA1ROS KONTRAKTORIAI

I S. RAMANCIONIS
Rąvęe vedėju Bridceport Palntlng 

* Herjvrire Oo.. dabar perėmė vleų 
Dieni } savo rankas Ir duos visose Ue 
Manio lakose pirmu klesos patu. 
n*vilnų.

HARDWARE PAINTS 
ft WALL PAPER

Palnters ft Decorators 
J. 8. Ramanclonla, savininku
3147 So. Halsted Street

TeL Vlctory 7261 '

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5524

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

MORTGEČIAI-PASKULOS

Be pačių “Nervu}”, užgirsi- 

ję savo roles. Bet, bendrai, 'mef dar ir visų mėgiamų sų- 

įspndj padarę gerų. jungiečių chorų,, kuris tam va

ri Motinos Baltruvienės rolckar,li net naujų dainų moki- 

'vaidino — K. Lobikiutė, kuri naši. Choras bus sustiprintas 

nepamainoma tokiose rolėse, naujomis jėgomis, nes, štai, į 

jos dukters rolę vaidino A. ‘ choro sąstatų įeina šios nau- 

Varaniutė. Ji, netik gerai vai- .i°s choristės: S. Balčiūnienė, 

į dina, bet ir gražiai dainuoja. M. Dobrovolskienė, Knrlavi- 

Jono roię turėję J. Pašvens- čienė, Teniukienė.

kas, Agotos, tarnaitės — J. Be lošimo ir dainų, bus da

Radževičijtttė (gal geriausia gražių kalbų, kurias pasakys 

mokėjo savo rolę), Kūmutės musų organizacijos veikėjos 

Žibutieaės — A. Tarulytė la- ====s====;=====-=====—==—s 

bai gerai nudavė kūmutės ti $2,500 VERTĖ UŽ $475. 
pų. Matyti, turi gabumų loši- 3 šmotų vėliausio styliaus sėk

mė. Ne jaunas, da nevedęs lyčios setas, turtingai išrodan- 

kaimynas buvo L. Labanaus- tjs> apsiūti guzikai, pleituoti 

kas. Jis jau nuo senai pasižy- ’frontai, tikras antiąue rayon, 

mėjęs lošime. Maušiaus žydo vertas $350, parduosiu už 

rolę lošę Ig. Saknlas, kuris $nf,; ^930 modelio naujas 

daugįattsia ir prijuokino pub- 'ficrCen grid elektrikinis radio, 

likų sų savo kramelių. Įvertas $250, parduosiu už $75;

Surengimu šio vakaro dau- 9x12 AVilton kauras, verias 

giausia pasidarbavo I. Radze- $65, parduosiu už $25; riešu- 

vičiutė, A. Tąrulytė, M. Stan- to medžio valgomojo ir mic- 

kelis ir kp. pirm. J. Pašvens- ganiojo kambario setai, lem- 

kas. Muzikalč programos da- pos, coxwell kėdė, indai, už- 

lim rūpinosi J. Brazaitis. {laidos, ir t. t., viskų kartu, ar 
|i luobai girtina, kad Vyčiai dalimis. Privatinė rezidencija, 

rūpinasi parapijos reikalais 8228 Maryland Avenue, lst 

ir tuo*) pačiu, kartu lavinas apt., 1 blokas į rytus nno 

I ffieų^. >t ICottage Grpvo Avė., tel. Ste-

I* ’ . Buvęs. hvnrt 1875.

Dėl geriausios rųJUes 
Ir patarnavimo, gaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olaella ftviežlų ktauH 
' alų. sviesto Ir sūrių.
WnL J. Kareiva

... Savininkas

4644 So. Paulina St
Tel. Boulevard 1282

MARRUETTE JEWELR¥ 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

luksinlų Ir * ai<la- 
orinlų daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 1818

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 1 vienų dienų. 
Perkam* real estete kontraktu*. 

Internationl Investment 
Corporation

. Kapitalas 8600,004 •• 
8804 80. KEDZIE AVENUE

TeL Lafayette «788-(7l«

SKOLINAM
PINIGUS

$200 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių G%

J. NAMON SC CO.
2418 W. Marąuette Road
Afti AVestern Avė. 

Telefonas Grovehill 1038

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamųtų Btatytojas, generalis 
konkryto darbas ir senų najnų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Gencraliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 

namus, perupinam planus, 1-mųs ir 2-rus mortgičus. Per 

paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namns, kas 

liudija musų teisngumą. Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 

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

lus. Iniurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtu reikalais atsilankykit į ofisų: 

2621 W. 71st St., KemIx>o$E 636^ Res. GrovehiU 1680 
7-.TTTT',,., 7 ........................... i;,. '


