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ITALIJA AŠTRIAI PUOLA FRANCUOS 
MINISTERĮ PIRMININKĄ

11 i i 1 Ai

Rytoj Londono Konferencijos 
Abelnas Susirinkimas

Užginama, Kad Ispanijos Diktatorius Butų Pa
sitraukęs; Meksikos Valdžios Policija Labai 
“Uoli”; Raudonųjų Propaganda Francijos 
Kariuomenėje; Del Meksikos Maskva Kalti
na1 Washingtonę; Nauja Didelė Nelaimė Su 
Orlaiviu

ŽVbV UNIVERSITETAS JERUZALĖJE ŽINIOS IŠ LIETUVOS
LATVIAI NEKANTRIAI 
LAUKIA DERYBŲ SU 

LIETUVA

Ryga dar negavusi Kauno 
prekių surašo

Ryga. I. 3. (Elta). Spaudos 

i pranešimu, Lietuvos kontrpro-

DR. ZAUNIUS TARSIS SU, 
ITALIJOS MINISTERIŲ

Iš pųtikimų šaltinoj patyrė

me, kad Lietuvos užsienių rei- 

ikalų ministeris dr. D. Zaunius 

ir Italijos užsienių reikalų mi- 

nisteris p. Graudi yra susitarę 

pasimatyti Ženevoj ir pakon-

INDIJOS VYSKUPAS AT
VYKSTA J AMERIKĄ

ROMA (F. T. per paštų). 
— Pirm praeitų Kalėdų daly
vauti Šventojo Tėvo Pijaus

KOMA, saus. 29. - IS Lo- Pasklydo gandų, kad atsista-AJ !!Un?fyI6“?. 

ndono praneša, kad karo lai- tvdinęs Ispanijos diktatorius v'a'uBas-

vynų konferencijoje tarp Fra- Prirao de Rivera ir karalius!1 ' Bcnzl*ę<‘r’ Karmelitas, ku- 

neijos ir Italijos kilę nesoti-’ patvirtinęs tų jo žygį. Bet'™.39 mat"S ,larhuoJasl Indl- 

kimai nebaigti. oficialiai tas užginama. joje. 4 yakujias yra baudotas

Italijos fašistų spauda aš-. Kiek žinoma, diktatorius!je l964 metais StiprUg 

tnais žodžiais puola Pranei- kelinta diena darbuojasi pati- ’ gveikag Kada atvyku8| Uik. 

jos ministerį pirmininkų Tar- r“> ar .1° diktatūrai kanuome-

dieu. Sako, tai antrasis Wil-! nė yra ištikima, 

sonas. Šis pastarasis kitados I Kiek anksčiau pranešta,

ITALAI PUOLA FRANCI
JOS MINISTERĮ PIRMI

NINKĄ

AR DIKTATORIUS ATSI
STATYDINĘS?

MADRIDAS, saus. 29.

elgęsis kad kariuomenės* vadai nori 

j diktatūros. Bet apie pačius 

Fašistai pareiškia, kad 'Tfl-’ kareivius yra abejonės, 
rdieu kitados prisidėjo prie j Ispanijos universitetų stu- 
Versailleso taikos sutarties1 dentai kelia demonstracijas 

padarymo. Ta sutartis nei vie , prieš diktatūrų.

no nepatenkino. Tad dabar

jam rūpi ir karo laivynų rei- 17 ESĄ PRISIPAŽINĘ 
kale padaryti sutartį, išna

šių anai pirmųjai, kas valsty

bių neturėtų patenkinti.

taikos konferencijoje 

autokratiškai.

RYTOJ LONDONE ĮVYKS 
SUSIRINKIMAS

Tikrai puošnus būtas, pastatytas ant Scopuš kalvos, nuo kur matomas Kedrono z.;u komisiioi tuoi to kai klonis. Britanija globoju, žjdu;, Šventoje, žemėje.__________________________________ X p^

A rr.ir! «irai»s. k.»is yra prijungtas

v ,rt J AvJVz IC !prie Lie(uvos kontrprojekto.

* ,To surašo iš Lietuvos laukia

ma artimiausiu laiku.

Ijektas Lietuvos, Latvijos pre-(feruoti abi šalis liečiančiais 

kybos sutarčiai sudaryti bus klausimais. Kita.

! svarstomas latvių ūkio sutar-

SVARBUS TEISMO 
IŠSPRENDIMAS

Malonybės .vyskupijoj, kuri 

vadinasi Quilon, pagonų at

vertimas žymiai pažangiuoja. 

Vieneriais < 1929 metais kata

likybėn atv<f*sta 10,458 pago-

SVAKHINGTON, saus. 29, 

— Nuo 1918 ligi 1921 metų 

šaly uždaryta daug bravarų 

Įvedus prohibicijų. Bravarų 

savininkams atlikta dideli

Reikalauja miliono dolerių
Lake Shore Drive Building! 1 ehdeja Brihdi , konsta

nys, kreivat^iai ir protestai!- bendrovė kreipės teisman prieš klodama, kad iki šiol sųi asas • nu()gįojįaj Kai-kurie jų tad 

tai- (L virš '8,000 mokinami (’hicugo miestų. Reikalauja <lar ne&a«ta»> pareiškia, ' kreipėp teisman reikalaudami

tikėjimo tiesų. vieno miliono dolerių atlygi- su“*al?js ,1U° pne^8'’ atpildytų© už tai kadir mokė-

Vyskupas nusiskundžia, kad nimn eių aiškinimo, akio santy- į J L , , •
scių .(taksų) sumažinimu uz 

tų laikotarpi.

Vyriausias teismas išspren-

raščiu reporteriai sutikę pa
sveikino ir klausė žinių iš In
dijos, Jo Malonybė tuojaus 
atsakė; “Mano valdomoj vys
kupijoj nėra jokių ypatingų 

1 įvykių. Viskas, kų mes dirba
me, tai pagonis atverčiame 

t krikščionybėn.”
Paskiau paaiškėjo, kad Jo

PENKI ŽUVO SU OR
LAIVIUMEXICO CITY, saus. 29.

— Šio miesto policijos vi r ši- u _  _ __
ninkas Valente Quintana ake- ,ClT¥’ K“S.”

t šio 28. — Vakar-penki žmo

nės žuvo nukritus-ir sudegus 

keleiviniui orlaiviui “Trave- 

lair Wasp.” Tarp žuvusių yra 

ir viena

dbia, kad jam pavykę nužny-i 

bti sumoksiu prieš būsimų 

prezidentų Rubio suėmus 19 

įtariamų. Iš suimtųjų du pa-LONDONAS, saus. 29.

Pranešta, kad penkių valsty- liuosuota, gi 17 kitų esu pri- 

bių delegatai rytoj Šv. Jokū- sipažinę planavę nužudyti Rū

bo rūmuose turės abelnų su-,bio, suplaišinti valdiškus bū- 

sirinkimų karo laivynų klau- tus ir, kilus suirutėms, pa

siniu. • Įgrobti šalies valdžių.

Šiame susirinkime būsiųs

išrinktas komitetas, kuriam 

bus pavesta įvairius klausi

mus suderinti ir pagaminti

konferencijai programų.

Savo ražu ir tolesniai bus

vedami privatiški tarpusaviai 

delegatų “pasikalbėjimai.”

KALTINA AM. J. VAL
STYBES

KOMUNISTŲ PROPAGAN
DA KARIUOMENĖJE

PARYŽIUS, saus. 29. — 

Daugely Francijos kariuome

nės pulkų valdžios agentai 

susekė komunistų propagandų. 

Penki kareiviai areštuota. Nu 

sakomi kiti skaitlingi arešta

vimai.

IEŠKOMAS ŽUVĘS 
LAKŪNAS

TELLKR, Alaska, saus. 29. 

— Iš Silierijos pakraščių pra

neša, kad pražuvusio vairini

nko Eielsono ir mechaniko 

Borland ten lavonu ieškomu.

Sudaužyto orlaivio pašaliais 
atkasinėjamos sniego kalvelės.

Indįjai labai- trumpa misionie- Tog bendrovės vieno būto ^tvarkymas dėl to nele-1 

rių. Kai-kuf žmonės nekvie- apačia — 80 ^dų gilumoje. nj<v6^s- 

čiami einaį, pas misionierius lg98 metaig miestas prakasė ' 

ir prašosi ^krikštytu Tokia vanfĮens tuneli. Nuo to nuke- 

padėtis yra^Qwilono vyskupi- nfėjęs būtas, jo vidurvs ėmęs 

joj ir kitose. ‘slinkti žemėn.

Quilon vyskupijoj yra 211,-' __________________________

1930 METAI SPAUDAI 
GERESNI

108 katalike 
nto jų yra

Didžiuma gyve-

__________________________ , Laikraščių Administracijų

Pareigose paliuosuotas ’ Intomis, šiemet laikraščiai 

Iiuo- daugiau turės prenume-■

suotis'Tšupp^duof&š) Cook a- iatorhj, negu pernai, šiemetį 

'pskrities valstybinio prokuro- smar^*au P^Jlkia prenuinera-ęlėnąi kunigai. •'
Vysknphs Benziger iš Ro- ;.() padėji.jas Har.! toe užMhymai ir pinigai. Taip

mos vyksta į Am. J. Valsty- j Bušeli. Prieš jį iškelia-, Pat naujų prenumeratorių skai
k*_____________________________ nias rimtas kaltinimas - už'fius ž5'miai <«<«««>!»- » •»>««-!

i likiškų laikraščių

PROHIBICĮJOS VYKINTO- s6'>ravi'?‘’si “ .
J ‘ Advokatas Bušeli tai visa

JAI TURI BŪT SAUSI

daugiausia 

užsakymų gauna “Mūsų Lai-

! griežtai užgina.

WAS1IINGTON, saus. 28. 

- Teisingumo departamento

sekretorius (generalis proku

roras) W. D. Mitchell paske

lbė, kad jis turi pasiketinimo ,

Valstybinis kraatis”’ “Ūkininkas”, “Sar

prokuroras Svvanson pranešė, 

kad jis pravesiųs nuodugnius 

tardymus.

gyba” ir kiti. “Ryto” skaity

tojų skaičius taip pat didėja.

“R.”

Vidumlesčio savastys ir
r. x,«rU.-,w . .. - - xi mokesčiai i
jauna moteriške. | departamentu z apvalyti nuo Taip'vadinamas “board of

\ - Slapiųjų arba prohibicijai ne- -............................................... ‘

Orlah-ts prijojo Cę»W pa,ankilĮ _ dirt

Air linijoms. Atskrido iŠ W i- riktlĮ prokurorų> n|ar5a|ll ir 
etatą. Pirm pat nusileisiant vw departanrentp
Fa.rfax stoty, matyt, kas tu-’ ,utojli turf b#(. kllosausia„.
tėjo sugesti. Smogė priešakiu - Petie8 prezidento toksai 

į žemę ir susitrenkęs užsiliep

KRIKŠČIONIŲ LAIKRAŠ 
ČIŲ KONCERNAS

» snojo.
noras.

A

dė, kad jie negali tuo būdu 

gauti atpildymo. Pažymi, kad 

jei Kongresas kokį-nors reika

lų vedimų sugriau j a, savinin

kai neturi teisės gauti atlygi

nimo be aiškaus Kongreso nu-

DIENOS UŽDARBIAI 
PARTIJAI |

MEXICO CITY, saus. 28.-

Valdančioji Meksikoj partija', 

yra pasivadinusi revoliucine' 

partija. Jos sustiprinimui pre; 

zidentas Gil išsprendė suda

lyti fondų. Parėdyta, kad vi-^ 

įsi valdiški tarnautojai ir dar- 

, bininkai 31-os mėnesio dienos 

! uždarbius jiavestų tam fon

dui.

. I T mptus yra septyni mėne- 

laikrašcių lei- Rja^ kurįe turj 31 <j. Tad įjiarėdė vidumiesčio Krikščionių 

savastis išnaujo pertaksuoti. ,dėjų tarpe kaip teko sužinoti, Į metus partijos fondui teks

Nes kilo triukšmo, kad toms kilusi mintis sudaryti visų kri- 

savastims skiriami perženii kšcioniškų laikraščių koncer- 

mokesčiai (taksos). ”Q- Derybos jau einančios. Su-

septynių dienų uždarbiai.

MASKVA, saus. 29. —- Kad 
Meksikos valdžia nutraukia! 
santikius su sovietų valdžia,1 
bolševikų laikraščiai kaltina 
AVasbingtono valdžių. Girdi, 
AVashington privertęs Meksi
ku imtis to žygio. Nuo to so
vietų Rusija nenukentėsianti, 
pažymi bolševikai.

PASITRAUKĖ BERLYNO 
MAJORAS

BERLYNAS, "Raus. 29. — 

Iš užimamos vietos pasitrau

kė šio miesto majoras G. Bo- 

ess. Miesto valdyboje susekti 

papirkimai.

MAIŠTININKAI GRĄS1NA 
WUCHOW’UI

LONDONAS, saus. 29. — 

Iš Kinijos praneša, kad Wu- 

cbow’e paskelbta karo padė

tis. Tam miestui grųsina mai

štininkų kariuomenė.

NUSKENDO 12 VALČIŲ

PARYŽIUS, saus. 29. — 
Tarpžemių jūroje audra sula
mdė dvylikų žuvininkų valčių. 
Žuvo ir žmonių.

PULSIANTI LIRAI 
KAINA

ROMA, saus. 29. — Veda
mos derybos Italijai gauti pa
skolų nedavė geistinų pasek
mių. (Galimas daiktas, kad pra 
dėsianti pulti lirai kaina.

GAISRAS MONTREALIUJE

MONTREAL, Que., Kana
da, saus. 29. — Sudegė dide
lis automobilių garadžius. Su
naikinta apie 190 automebj* 
Hų.

TJESON TRAUKIAMAS 
ŽMOGŽUDIS SER

ŽANTAS

Tokiu būdu mokesčių rin

kimas dar ilgiau turės užtru

kti.

/

Nušovė poliemoną
So. Chicagoj du poliemonų 

sulaikė tris įtariamus meksi- 

konus. Vienas sulaikytų nu-

matytojai nori padaryti vienų 

administracijų ir vienų ekspe

dicijų. Tuomi tikimasi papi

ginti aparatas ir patobulinti 

platinimas. “L. Ž.”

PENKIOS MOTERYS NU
BAUSTOS KALĖJIMU

PLEČKAIČIO “MIS
TERIJA”

DETROIT, Mich., saus. 29.

Valstybės sargybos (ka-[*ov^ poliemonų L. Szewczyk, Tokiu vardu “Rytas” įdėjo 

riuomenės) seržantas Peggio- „9 m ■■ mnnna vmAfr_

ne, 28 m., kurs anų dienų nu

šovė vienų jaunų sargybos de 

zerterį, traukiamas tieson — 

į civilinį teismų — kaipo pa

prastas žmogžudis.

SUSIRGO TEISĖJAS

VVASHINGTON, saus. 28. 

— Susirgo vyriausiojo teis

mo teisėjas O. W. Ilolmes. 

Jis eina 89 m.

MIRĖ DU KARO VADU

VVASHINGTON, saus. 29. 
—• Mirė gen, Taylor ir admi
rolu Snovden. Abu dalyvavo 
praeitam kare Europoje.

32 m. Kitas poliemonas žmog-| žinelę pareikšdamas mintį, 

žudį suėmė. kaži paprastai Vokietijos teis-

. -------------------------------------------- fnai vyksta greit, o Plečkaičio

J^uvo sprogime byla ir pusei metų praėjus kai

Napūt rūsy. 5015 Calumet jis pagautas in flagranti (nu- 

avė., susprogo katilas, kuriuo- sikaltimo momentu), dar ne- 

mi alkoholis buvo gaminamas.' juda ir iš vietos. “R.” spėja. 

Žuvo gamintojas negras R. kaip visi, kas šių bylų seka, 

]/)Ckett, 43 m. Namų vidus ap- kad yra kokių nors plačiai vi- 

1 griautas. suomenei nežinou^ų priežasčių,

...................... ... . ............... dėl kurių vokiečių teismas šių

Ties 75 avė. ir 64 gat., Ar- bylų vilkina. “Pirmyn” savo 

go, sudegė namelis. Žuvo W. laiku apie tai labai plačiai ra- 

E. Lee, 60 m. ' šė, o mūsų žurnalistai savo lai

ku tuo j>at reikalu interpelia

CHICAGO IR APYLIN- vo buv. Vid. reik. min. p. Mu- 
KES. — Saulėta ir šalta; va- steikį per jo pasikalbėjimų su 
kar žemiausia temperatūra ry- spauda. Žodžiu, apie bylų nie- 
te buvo 10 1. ko jan negirdėti. “L. Ž.”

i

FORT SMITH, Ark., saus, 

29. — Federalis teisėjas You- 

mans kalėjimu nubaudė pen

kias moteris ifž prohibicįjos 

įstatymo peržengimų. Tarp 

nubaustų yra viena motina su 

16 metų dukterimi.

MIRĖ SULAUKĘS 150 
METŲ

BUKAREŠTAS, Rumunija, 

saus. 29. — Macin sodžiuje, 

arti Braila, mirė valstietis J. 

Georgii, sulaukęs 150 metų 

amžiaus.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 13.98 
Italijos 100 lirų • 5.23 
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.91
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1929 METŲ APŽVALGA.
(Pabaigų)

NEKROLOGIJA.
Kaip kiekvieni metai, taip ir 1929 nu

ėjo amžinybėn — tepalieka istorijos mokslu. 

Panašiai ir žmonės: amžinybei sukurti — pe

reina į amžinybę. Pereiti metai mums buvo 

gana skaudūs, nes netekome jaunų pajėgų, 

brangiu musų visuomenės darbuotojų.

Kunigų mirė keturi. Kun. J. Polujanskis 

alinė Baltimore, Md. Tai buvo seniausia lietu

vis kunigas Amerikoje, iš senatvės beveik ne

regys. Jisai daug pasidarbavo Pennsylvanijos 

lietuviams, sukūręs pora lietuviškų parapijų. 

Palaidotas Brooklyn, N. Y. kapinėse.

Kun. J. Cisas mirė Michigan valstybėje, j 

palaidotas Grand Rupids, Mieli, kapinėse. 

Daugiausia darbavosi Vakarinėse valstybėse, 

buvo kiek laiko klebonu šv. Mykolo parapi

joje, Chicago, III. Savo paskutiniuose gyveni

mo metuose buvo supanaližttohis, patyrė daug 

vargo savo senatvėje.? 1

Brooklyn, N. Y. mieste miiė savo drau

gų kunigų ir parapijiečių apgailėtas kun. A. 

Kodis, Apreiškimo parapijos klebonas, žmo

gus dar ne senas. Kun. A. Kodis įkūrė Šv. 

Jūrgio parapijų Brooklyn, .N. Y., pastatė 

bažnyčia ir klebonijų. Daug, tokiu budu, 

pasidarbavo Amerikos lietuvių katalikų ge

rui ir butų dar daugiau padirbėjęs, jeigu ne 

ankstyboji įnirtis, pakirtusi jojo gyvybę.

Rėmai miręs kun. J. Čaplikas buvo Auš

ros Vartų parapijos klebonu Worcester, Mass. 

Savo amžiumi ir kunigavimo metais buvo 

jaunas žmogus, energingas, į mažų laikų spė

jęs daug gera padaryti. Providence, R. L 

gyvavo niažhitė parapijėlė. Kun. J. Čaplikas* 

čia atėjęs, tų parapijų sutvarkė,, išaugino, 

nupirko klebonijų. Patekęs į Worcesterį nau 

jaį įkurtos Aušros Vartų parapijos klebo

nu, sparčiai ėmėsi jam skirto darbo. Pasta

tė didėlę ir puikių bažnyčių, bet nespėjo jo-

* — ■ ■ — ■ ——. , ,. .. ... ■. L _1_.. .■ _2_Į .Jgftjgj

si«ts vidaua įtttošti. Kalnas, ant kurio pasta
tyta bažnyčia nuo seno vietinių lietuvių lita
vo vadinamas Gedimino Kalnu. 15 tiesų, tai 
graži vieta — kuinas, nno kurio puikiausia 
matomas visas Worceaterio miestas. Kaip 
vieta, taip ir naujoji bažnyčia labai majes
totinga, savo išorine išvaizda viena gražiau
sių Betuvių bažnyčių Amerikoje.

Kun. J. Čaplikas, šalčio ir slogos pagau

tas, nepaisė — mat, jaunas žmogus. Apsirgo 

plaučių uždegimu, kuris pakirto ųžuolo gy

vybę. Viso Worcesterio žmonių apverktas, 

buvo iškilmingai palaidotus vietinėse kapinė

se. Nesenai ant jojo kapo, kun. J. Jakai

čio rupesniu, pastatytas gražus velioniai pa

minklas.
Keistu supuolimu pereitais metais A- 

, menkos lietuviai neteko savo dviejų garsių 

dainininkių — Rytuose, New Britain, Conn. 

mirė p-lė Michalina Blažauskaitė ir Vakaruo

se, Chicago — ponia Ona Pocienė.

Michalina Blažauskaitė buvo jauna pra

dinės mokyklos mokytoja, mūsų visuomenės 

darbuotoja, Naujosios Anglijos lakštutė. A- 

merikietė lietuvaitė, inteligentė, įvairiose lie

tuviškose organizacijose besidarbuodama, 

nuolatos stovėjo prie vairo. Darbįninkų Sų - 

jungėjų p-lė M. Blažauskaitė keletu metų bu

vo centro valdyboje. Savo nuolankumu ir lie

tuviška širdimi jinai buvo įsigijusi minias 

prietelių. Ne nuostabu todėl, kad laidotuvėse 

dalyvavo didelis skaičius dvasiškijos, profesi- 

jonalų ir minios žmonių, kurie mylėjo p-lės 

M. Blažauskaites dainas ir dvasių.

Ponia Ona Pociennė, Chicago lietuvių kon

servatorijos direktoriaus p. A. Pociaus žmo

na, buvo garsi dainininkė. Jinai mokėsi muzi

kos ir dainos meno Italijoje. Lietuvoje buvo 

Valstybės Operos dainininkė. Chicago lietu- 

| vių konservatorijoje buvo muzikos mokytoja. 

Ponia O. Pocienė buvo žymi vaidintoja. Vi

si Chicago lietuviai gerai atmena josios pas

kutinį vaidinimų “Korneviliaus Varpų” Sar- 

polietės rolėje. ‘‘Balsas nutruko ir giesmę nu

laužė”.

įVAtRy S STRAIPSNIAI
IE6K0S PASLĖPTĄ AUKSĄ.

i‘> .i

Michajil’as Jurjevlč’as Lermontovas.

P LAKŲ MRŽYGIS.
(Tųsa)

“Prisipažinti, aš dalinai del pramo

gos užsiėmiau tuo. Aš turėjau gabalėlį 

terandamos, apsukau jųjų karstų ir pa

puošiau jj čerkesiškais sidabro galionais, 

kurių Grigorius Aleksandrovičas buvo

jai pačiai pripirkęs.

“Kitų dienų, ankstį rytų, mes ją pa- 

lbidojom, už tvirtovės, prie upelio, sale 

tos vietos, luir ji paskutinį kartų sėdėjo; 

t šalia josios kapo dabar sukerojo buzinės 

. ir baltosios akacijos krūmai. Aš buvau 

benorįs pastatyti kryžių, žinote, nesmagu:

Vis tik ji laivo ne krikščionė.
— G kų Pečorinas f — pakluusiau aš.
— Pečorinas, ilgui laivo nesveikas, 

sulieso vargšelis; tiktai niekuomet nuo 

to laiko mes nekallajoiiu: apie Belų; aš 

mačiau, kad jum hus nemaloni!, tai kam- 

gi! Gal po trijų mėnesių jį išskyrė j,,E. 

pulkų, ir jis išvažiavo Gruzrjon. Mudu

visuotina® kareivia
vimas AMERIKOJ.

Praeitas karos Amerikos J.
Valstybėms 'patiekė daug svar 

bių ir brangintinų paruošimo 

painoka. Tas nuolatinis pasi

ruošimas vra reikalingas no 

vien nepramato mie uis karams, 

bet ir šiaip jau valstybės ap

saugai.

Praeitan karan Amerika į- Bet jo viršininkų 

traukta netikėtai, kada ji bu

vo visai nepasiruošusi. Tas 

nepasiruošimas

labai brangiai atsiejo. Svar

biausia — neturėta išlavintos 

skaitlingos kariuomenės.

Tad po karo iškeltas

Visuotinas jaunų, vyrų lavi

nimas, sako jie, nepadarys ša

lies karinga. Bet garantuos 

apsaugų. Pagaliau, prireikus, 

neatsikartos nežmoniškas išlui 

durnas, be jokios atodairos pi

nigų mėtymas ir gyvybės ne- 

apdraudimas. šalis bus pasi

ruošusi.

Amerikos Legionus šalies 

politikoje yra galinga jėga. i 

tuos argu

mentus triuškina dar stiprės- 

nė jėga. Tai organizuotas dar-

gyventojams bas.
Amerikos Darbo Federacija 

griežtai priešinas visuotinam 

jaunų vyrų lavinimui. Sako, 

ta visuotina *‘konskripcija"

manymas įvesti šioj šaly vers-!arj>a “draftas” yra išgalvota

su

tinu visuotinų visų jaunų vy

rų militarizme lavinimų.

Demokratiškoj Šaly šis su

manymas yra ypatingas. Tai 

dėlto, kad gyventojai labai 

nepalankūs kiekvienam, kad- 

ir geriausiam, verstinam, su

manymui. čia įsišaknijo įpro

tis, kad visokia prievarta ne

gali būt pakenčiama. Gražiuo

ju raginami žmonės bent ko-

* * 4 i * ' ' ' ' / f (\ | ii • i i i .b •, ’
Toksai*. maž-daug, yra praėjusių 1929 me-, 

tų vaizdas, žiūrint j jį lietuvio amerikiečio 

kritiko akimis. Ne visa toje netolimos praei

ties istorijoje kilnu ir malonu, bet visgi reikia 

konstatuoti didžiuma gražių ir prakilnių reiš

kinių, kurie džiugina Amerikos lietuvius ka

talikus, žadėdami šviesių ateitį.

J. N.

generalio kariuomenės štabo. 

Tie militaristai, sako darbi

ninkų viršaičiai, nori, kad,

R. C. Jackson, iš Detroit, A. V. Uoseli, giminė Incas’o, 

Peru valstybėj (Pietų Amerikoj) ir Zasley, iš Detroit, išvyko 

į Peru ieškoti paslėptų turtų (auksų). Boseli sako, kad ispa

nams septynioliktam šimtmety užkariavus Peru, Incas žemėj 

paslėpęs savo aukų. Tas turtas esu randasi kur nors apie dvi

dešimts mailių nuo Cuzco miestelio, Peru.

MOTERŲ VEIKIMAS 
— INDIJOJ.pasitaikius karui, jie galėtų 

apžioti ir savo žinybon pa

imti visas šalies gyveninio j Katalikų Bažnyčios 
atmainas — ir tai visa tvar-, nieriai darbuotojai 

kyti taip, kaip jiems

1111S10-
lndijoj

Mieste Madras praeiki metų 

pabaigoje įvyko skaitlingas 

indėnų moterų suvažiavimas, 

kuriam iškelta eilė įvairių 

rezoliucijų ir reikalavimų. Jos 

reikalauja, kud visoj šaly butinka- paskleidė naujos dvasios. Tai
ma. Jie nori savo tvarkon pa-(krikščioniškoji dvasia. Visose j tų įvestus verstinas visų su
imti‘ir pasirinkti ne tik vy- 'pagonų šalyse, kur tik sklei- tuoktuvių ir gimimų registra- 
rus, bet dar ir visų šalies ka-džiama tikroji krikščionybė, vimas, kuilio priedas naujam

klu pasišventiman visuomet pitalų.

Sveikiname kun. dr. Jonų Navickų, ku

ris labai pasekmingai renka aukas Lietuvių 

Kolegijos rūmams statyti. Šiuo tarpu jisai lan 

kosi rytinėse valstybėse.

ltlftus© ir reiškia palankumo. 

Bet prievartų saugokis iškelti. 

Nelabai prievarton linksta ir 

nepaprastais laikais. Praeitas 

karas įrodė, kiek tai daugį 

jaunų sveikų vyrų išsisuko 

nuo kareiviavimo.

Nežiūrint to, Amerikos Le

giono (karo veteranų) orga- 

tiižacijos viršininkai yra palan 

kų»' visuotinojo ' Visų jaunu 

vyrų lavinimo sumanymui.! 

Jie pareiškia, kad tas reika- t 

lingu ir būtina valstybės ap- • 

saugai ne tik nuo išorinių,' 

bet ir naminių (vidujinių)! 

priešų. Jei valstybė nori tai-1 

kingai gyventi ir jaustis savo 

sienose saugi, ji Visados turi 

būt pilnai pasiruošusi.

Jau laikas ruoštis prie vasario 16 (L, Lie

tuvos Nepriklausomybės 12 metų sukaktuvių.

ja žengia ir auka-: sutuoktuvių įstatymui. Be to 

tesnioji žmonių kultūra. Į privalomojo priedo, sako nio- 

Turiine žinių, kad Indijoj j terys, bus sunku vykinti įsta- 

atbudo moterys ir jos pakilo į tymų.

veikimai!, kad pasiliuosuoti iš Moterys reikalauja ir kitų

greta su
Kapitalas kol-kąs to pavo

jaus nebijo. Jei kas norėtų• 

kapitalų pavergti, tas pirmiau 

turėtų tam savo žygiui rasti 

įpagrindo šalies konstitucijo-, 

je. Gi konstitucijoje to trūk

sta. ■ • ,

Vyrų kareiviavimo klausi

mu Kongresus gali apsidirbti 

kilus kokiam pavojui. Jis ga

svarbių reformų. Nori nusikra

tyti senos indėnų socialūs sis

temos, kuriųja moterys bega

lo skriaudžiamos ir žeminu-

Ii autorizuoti pruzidant, teigia]||ai veikja h.

veati “konskripciją". Bet ttk Iliškosl. ilgiausills

senovės prietarų vergijos ir 
senovės Įstatymų, kuriais jos 
ilgais amžiais buvo varžomos.
Kaip kituomet Europoje Kri

staus mokslas moterį išliuo--mos. Jos nori visiems lai- 

savo Lš vyro vergijos, taip j kailis nusikratyti:, daugpatys- 

šiandie tas pat Kristaus mok- tės, draudimo, našlėms gauti 

vyrus, draudimo moteris švie

sti ir visos eilės kitu nekul

tam vienam įvykiui, ne vi

siems laikams. Jei preziden- 

[tas turėtų autoriteto kada tik 

nori skelbti “konskripcijų”, 

tada gal jis tos rųšies “kon

skripcijų”, tada gal jis tos 

rųšies “konskripcijų” galėtų

panaudoti ir prieš darbiniu- 

Amerikos Legiono viršinin-'■ kų Htr<?į].Ug

Ikai sako* kad labai klaidinga

, .. I štai ne organizuotas dar-

Dr klastinga ekonomija ne-' ” .
,. . ... .... . . bas bijo ir jis visuotinam vy-įvesti visuotinio militarimo -

lavinimo. Visos šios didžio-lavilum”i Kriežta“ Pnė,ln- 

aio» respublikos įstaigos sau-

Ateinantį pavasarį ruošiama Maldininkų Tam tikslui

kelionė į Romų. Šiuo reikalu kreipkitės j Fe-

metus darbuojasi katalikų mi- turingų varžymų. Aukštesnio- 

sionieriai. sios kilmės moterys reikalau-

Ačių tikrosios krikščiony-j ja pasiliuosuoti iš uždarytų 

bės 'pažangai, Indijoj pirmiau-'narnų, iš kurių jos niekur vie

šiu išleisti įstatymai, kuriais1 šumon negali išeiti be aiškaus 

griežtai yra uždrausta vaikų- savo vyrų leidinio, 

susituokimai. Pagonys fanati-Į Pagaliau jos reikalauja įves 

kai, kurie gyvena daugiausia ti privalomų visoms mergai-

tems mokyklų lankymų ir su

augusioms moterims, pi Ino da

lyvavimo bendrai su vyrais 

visuomenės gyvenime.

kiasi apsaugos. Sauja karei-j Amerikos Legionas 

[vių, tų įstaigų neapdrausi. jas organizuoti} darbų patrau- 

'..................... yra reikalinga kti savo pusėn. Tos pastangos

pačių piliečių skaitlinga gin- ligšiol neturi puvykinio.

deracijos Centrų, ar į “Draugo” Redakcijų. [Įduota kariuomenė.

nuo to laįko nesusitikova... Taip, menu, Maksiniiču; aš nuvažiavau pašto ratais, 

kaž kas nepersenai sakė, kad jis sugrįžo o jis, iš priežasties sunkios užkrovos, ne- 

Rusijon, bet korpuso įsakymuose nebuvo, galėjo paskui mane sekti. Mes nesitikėjo- 

Ei, bet mūsų brolį žinios vėlai tepasiekia, me riiekuomet (Įaugau susitikt, vienok 

Čiu jis įsileido į ilgų disertacijų (Mok susitikome, ir, jeigu norite, aš papasako- 

slinis tyrinėjimas, tiekiamas įsigijimui sib: tai visa istorija... Pripažinkite, vie- 

mokslo laipsnio) apie tai, kap nemalonu nok, kad Maksimus Maksimičas — žmo- 

išgirsti naujienas metais vėliau -- tiki- gus, vertas pagarbos?... Jeigu jūs pripa- 

mai, tam, kad nustelbt nelinksmus atsiini- žįstate tatai, tai aš jausiuosi esųs pilnai 

nimus. atlygintas už savo, gal būt, perdaug ilgų

Aš netrukdžiau jo, bet nė neklau pasakojimų.

siau.

Po valandos rados galima važiuoti; 

pusnis nurimo, dangus prasiblaivė ir mds

išvykome. Kelyje vėl nenoromis prade- vikrUi perjojau Tereko ir Darjalo tarpe- 

jgu kalbų apie Belų ir apie Pečorinų. klius,' pusryčiavau Kazbeke, arbatų ge-

— O negirdėjote jūs, kus pasidarė riau taršoj, o vakarienei 'jmskubejau Vla- 

su Kazbiču? — paklausiau aš. dikai^azan. Išgelbėsiu jus nuo kalnų ap-

— Su Kazbiču? O,, tikrai, nežinau... rašyuĮo, nuo šauksmų, kurie nieko ne- 

Grdėjau aš, kad dešiniųjame šapsūgų atvaiiduoja, ypatingai tiems, kurie ten 

(Čerkesų tauta) flange yra kažkoks Kaz- nebuvo, it’ nuo statistinių (Statistika — 

bičos, vikruolis, kuris raudonu bešmetu niok«jus, nugrinėjęs įvairius apsireiški- 

žingine jodo po mūsų šūviais ir gražiui mus Jų skačių stebėjimo keliu) jHistabų, 

vis lenkiasi, kai kulka arti prazvimbia; kuriųjtikriausiui niekas neskaitys. Aš su- 

bofc vargu ar tai tas pats!.. ' stojau viešbutyje, kur sustoja visi pake

žilos senovės prietarais, žada 

neklausyti to įstatymo. Te

čiaus prieš juos atkreiptos aš

trios bausmės.

Be tų bausmių fanatizmų

darbuo-' pokjla kovoti apšviestesnės 

ir susipratusios moterys. Jos 

organizuojasi, jus apima nau

ja dvasia, ko niekas negalės 

sulaikyti ir palaužti.D C.

— VVasbingtone aukštuose 

moterų rateliuos tveriama 

draugija kovai su tvirkinan

čiais juodomaisiais pa veiks

lais.

iškept povų ir išvirti barščių, nes trys 

invalidai, kuriems jisai pavestas, taip 

kvaili ar taip girti, kad iš jų nieko gera 

negalima išgauti.

Man pranešė, kad aš čia turiu pra-

pė burna šypsenos būdu. Toksai keistuo

lis!..

Maksimus Maksimičas turėjo gilaus 

nusimanymo virimo mene: jis nuostabiai 

gerai iškepi' povų, sėkmingai apipylė jį

gyventi dar tris dienas, nes dar neatėjo j agurkų raugu, ir aš turiu prisipažinti, 

“okazija” iš Ekarinogrado ir, aišku, griž I kad be jo būtų reikėję likt misti sausai. 

Kasti atgal taip pat nebegalima. Kas per o- 

kazija!... Bet durnas kalambūras (žodžių 

žaislas) rusų žmogui ne paguoda, ir aš 

pramogai ėmiau užrašinėti Maksimo Mak- 

simičo pasakojimų apie Belų, neįsivaizdin

damas, kad jis bus pirmųjų rinke ilgo a- 

pysakų retežiaus; matote, kaip kada-ne- 

kada mažos svariais atsitikimas turi skau

džių pasekmių!.,. O jūs, gal būt, nežinote, 

kas tai “okazija”? Tai — apsauga, susi

dedanti iš 'puskuopio pėstininkų ir pairau 

kos, su kuria eina gurguoliai per Ka- 

bardų iš Vladikaukozo į Ekorinogrudų.

Pirmųjų dienų aš jiraleidau labai nuo 

bodžiui; kitų, ankstį rytų, įvažiuoja į kie

mų vežimas... D! Maksimus Maksimičasl.. 

Mes susitikome, kaip semi prieteliai. Aš 

pasiūliau jam savo kambarį. Jis nėjo į ce- Į 

Kob’je mes atsiskyrėmė su Maksimu leiviai ir kame be to nėra kam paliept I remonijus, sudavė man per petį ir sukrai- '

li

Maksimas Maksimičas.
Atskyręs su Maksimu Maksimiču, aš

Butelis kaclietiniško pagelbėjo mums pa

miršti menkų dubenių (supr. valgių) skai

čių, kurių buvo viso vienas, ir, užsirūkę 

pypkes, mes susėdom: aš pas langų, jis 

netoli pakurtos ugnies, nes diena buvo 

drėgna ir šalta. Mudu tylėjova. Apie kų 

mes galėjome kalbėti?... Jis jau man pa

pasakojo aplink save visa, kas buvo įdo

mu, o aš neturėjau kų pasakot. Ašį žiūrė

jau j langų. Daugelis žemų namelių, iš

mėtytų Tereko krante, kurs tolyn bėgo 

vis plačiau ir plačiau, mirgėjo iš užu me

džių, o toliau dantyta siena mėlynavo kal

nai ir virš jų žvalgėsi Kuzbckas savo 

balta kardinoliška Kepure.. Aš su jais miu 

t'unis atsisveikinau: mun pasidarė jų gai

la...

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas

musu laisvamaniu 

pradėjo tal- 

‘ gramu lieriu”

inėtais rugpiūčio ir

mėnesiais jmsiekė Lietuvą ir

buvo parduotos dalimi karo

vadybai, kuri iki 1919 metų

. . . ., paluiigos tų prekių priėmė už
pagavo tokia “nepapras- * .... , . , ,, .

,, v. . ... , .. . , <2 milijonų auksinų (markių),
tą žinia: “Ijenkiios 'pietuo-1 . ... ' 1

, ..... Ikuri suma, skaitant kursu iki

se, Stanislavovo vaivadijoj,'- . . ....
. ... 1( auksinų uz 1 Amerikos do-

nesenai rasta raganosis (išny

kęs gyvulys — prof. Kamp.), i 

turįs “tik” 30,(XX) metų se

numo. .Jis visai dar sveikas, 

oda išlikusi. Neteko tik pinu-

Jūsų prof. Kampininko ra- 

“nepa praš

Jorį,

l'Ugse o

sudarė 4 milijonų dole

rių sumų. Kitais metais 

(1920) Karo vadyba gavo ki

tų dalį tų pat prekių dar už 

28 mu. auksinų. Tuo būdu 

. viena karo vadyba tada gavo

()t, ir pragarsės 1 saiki ja tų Amerikos prekių, už 100 mi- 

pradėjus veisti išnykusius gy- Ii jonų auksinų. Kitų dalį tų 

prekių paėmė savo žinion bu

DR. JURGIS ZAUERVEINAS (GIRĖNAS).
damas daugelį Europos ir net 

Afrikos valstybių. *

Tuo tikslu jis apsilankė ir 

Lietuvoje. Lietuvų, kaip jis

1\U1 iiIIIV javiiuot VO- . i - • v
..... ..... pats sakėsi, pažines nuo pat

mokslininkas ir didelis * ... .. ‘ x ..
. ! kūdikystes dienų is atsilan-

, 'kančių prūsu lietuvių pirklių; 
Zauerveinas, savo rastus daz-

rnotų mirties sukakt. 

paminėti).

Gruodžio 16 d. sukako 25 

metai, kai mirė įžymus 

kiečių

lietuvių draugas dr.

savo

(25

Dr. Caldwello 3 Taisyklės
Užlaikys Tave Sveikų

valius.

\ ienai

, laikraštis nesenai 

pinti trijų 

“pikeerius”, po kuriuo dedu

parašų “Žiopliai”.

Ana vakaru Lietuvių Audi- 

torijos koridorv rukau pypkę. 

Netoli manęs (tu tautiečiu kal

basi apie “principus”. Vienas 

išsitraukia iš kišenė.-

vusioji prekybos ir pramonės 

Rusijos bolševikai su pasi-1 ministerija. Trūkstant valsty-J 

didžiavimu praneša, kad Kk-H>ės ižde pakankamai lėšų 1919 

ledose visur ėję darbai. Dar- ir 1920 metais, tos prekės bu-

nai pasirašęs Girėno slapyvar

džiu.

Gimė jis 1831 m. sausio 15 

d. Hanovery Gliigau mieste, 

inteligentų protestantų sei

lino je. Dar mažas būdamas sva 

I ...
jojo tapti dideliu kalbų žino

vu, todėl baigęs Hanoverio 

gimnazijų ir Goetingeno uni-

Įvėrsitete filologijų, su didžiau 

siu pasišventimu ėmė dirbti 

kalbotyros srityjė. Likęs neve

dęs ir nepaėmęs jokios valdiš

kos vietos, pradžioje jis buvo 

namų mokytojas, bendradar

biavo Goetingeno bibliotekoje 

ir Britų Biblijos Draugijoje.

bininkai dirbę, prakaitavę. 

Mūsų komunistai

jvo išduodamos tarnautojams 

algų vietoje. Dalis tų prekių

i,ik,,,!,tį!pa»i,li,lžiavin,u gali savo .kaa J“9 1920 ir net
ii-pruile.la versli. Kitas užinn-:K,lllls Racijoj pranešti, kad1'“ n”' J’'’.''.“’1

“pikeerius” ir kimi- Jle Kalėdas «Vente, valgė ska- / v ?

' • , • v, . tas pardavimas vpae 1920—
mus valgius, gere uždraustų 1 *J

il921 metais parduodant tas

to tuo> 

feia:

— Na, o čia kas ? Keno čia

Mūsų centro valdybos,— 

kiek nemuštos atsakė ki-

skystvmą ir linksminosi. 

Tai
prekes jiakeltomis kainomis, 

daug prisidėjo valstybės iždo
ir-gi viena iš daugelio

priežasčių, delko mūsų komu- ,. „ • -m
1 1 * t( lesų sustiprinimui, lų oper
nistai kitiems Rusijos “ro-

JU M

ziuoja.

Dr. Caldwcll tėmljo HUktetėJinio 
pasekmės per 47 metus tr įsitikino, 
kad kaip žmogus nesirūpinti) savo 
sveikata, maistu lr paslmankfttymu 
užkietėjimas lalks nuo laiko atsi
tiks nežiūrint visų pastangų. Sekan
tis dalykas stojasi prieš akis, kaip 

. _ i • , • gydytis. Dr. Caldwell visada
kalbų pamėgęs kaip ki- | linko prie to, kad kuoarčiausta būti 

į į prie KafntoB. Todėl jo vaistas nuo 
. - - - • | užkietėjimo yra švelnus augmonlnls
'ta, Žaliomis giriomis apaugu- ’nlMnya vadinamas Dr. Caldwell’s 
I . . . . v. . Syrup Pepsin. Jis nepakenks nei
sį ir skaudžiai vokiečių ir ru- opiausiems viduriams ir jis neglin-

sų terioja.nų kraštų, jis, kos- E.TESJ7ffJSl
lliopolitas, visų žmonių drau- ka vldur‘V- Tūkstančiai motinų mu

ms rašo apie tai.
gas, savo akimis matydamas Dr Cal(lwell neužlflrU ^t,rlų

kaip “tūlas lietuvininkas” vaisių. Jis netikėjo, kad jų verta 
v . imli į savo vidurius. Praktikavęs 

nekartų pats savo kalbos užsi- per 47 metus jis nerudo priežasties.
• a i • • . • _ kurios delei reiktų jų <mtl, kuomet

gilia, (Lll daugiau jų pamėgo gyTup Pepsin išvalo vidurius gnet-

ŠirdgėloS perimtas Švelniau ir švariau be skausmų
1 ir kenksmo kunui.

o jos 

tu kalbų

gilios

Neužlelsk sukietėjimo! Tas maži- 
kad Z r ■ na jėgos, kietina gyslas ir be laiko
...... . ■ sendina. Nepraėetsk nei vienos dienos

Lietuvininkai esame mes gi' be nusilaukinėjimo. Nesėsk išmSgi- 
mę” todėl nimui, bet eik į aptiek/) ir gauk

“Lietuvininkai 

būt’’, nes

“Tų garbę gavome užgimę

turime

, stat 

tūrų i

Taip besidarbuodamas jis ne- Jai ir neturim leist pražūt”/. T>rū^U karalijos seimų, kiti 

truko išmokti apie 46 kalbas, i Susipažinęs su kaikuriais smarkiai priešinosi ir neisrin-

mes

. . ... 1 . . . . .... v
,a [kuriomis ųe tik laisvai kalbė-,tautinio atgimimo veikėjais ir Ro-

eijkj dėka 1920 metų vasarą
jo, bet ir eilėraščius rašė. .Jis'artimai susidraugavęs su dar Nusivylęs jam pareikštu ne

perša, o patys į jį neva- ajgOS va]stylk‘S tarnautojams i npvarto.j° Laibos vadovėlių,; tebegyvenančiu Klaipėdos kra pasitikėjimu, jis apleido Lie-

LIETUVOS ŪKIO APŽVALGA
1918 — 1928

buvo pradėta mokėti laiku ir|l)et pinosi i Pa(V‘»4 kalbų, tamjšto patriarchu Martynu Jan- tuvą ir apsigyveno Norvegi- 

valstybės ižde atsirado net lė-! tikslui važinėdamas ir tyrinę-1 kum, jis ėmė rašyti “Aušros” joj, kur vėl ėmėsi ramaus kai 

nr. tautiškus eilėraščius, lie- botyros darbo, taip pat neuž- 

tuvių reikalus ginančius straip miršdamas ir Lietuvos. Jis ra-

(Tųsa)
Lietuvos Valstybės 

• Skolos

šų ištekliaus. Nors yra nuo-

Imonės, kad už tas prekes per 

brangiai paskaityta, bet ta 

paskola vis dėlto suvaidino

vienų, iš malonių butelių Syrup Pep
sino. Imk prideramų saikų vakare ur 
atsikelsi nauju žmogum.

Gauk butelį šiandie bile aptiekoj 
ir laikykis šių sveikatos taisyklių:
luiikyk galvų šaltai, kojas šiltai, -ę 
vidurius liuosus.

Vėliau tais pat metais gruo di(Jelj vaidmenj ikIaffiIo.

<lžio mėn. 18 d. susitarta su mQS Li(dnTos gyvel)iln, 

Vokietijos Vyriausybe dėl 100,

milijonų markių paskolos, ku- • r-^ao l)a^ metu (1919 m.) 

ri buvo suteikta dalimi pre- < buvo padaryta ir antra pap

kėmis, .dalimi pinigais 1919— kola iš Amerikos. American 

1920 metų laikotarpy. 1919 m. Relief Administration, veiku- 

gale gauta dar 5 milijonų ma- si su Amerikos Raudonuoju 

rkių papildomoji paskola. Tuo Kryžiumi specialių! nukentė- 

bfldu iš viso paskolų iš Vo- jusioms dėl karo šalims šelp- 

kietįjos 1918—1920 m. laiko- ti, mūsų taikos delegacijos ir 

valstybių paskolomis dėlto > tarpy gauta 115 milijonų ma- Amerikos lietuvių prašoma, 

beveik visada atidengia įdo- f rkių. Tos paskolos sunaudota ėmė šelpti Lietuvoje beturčius, 

mins valstybių istorijoj lapus, svarbiausiems valstybės rei- ligonius, buvusius karo trem- 

Ir ne tik tai. Valstybės pasko-[ kalanis: 1) nepriklausomos tinius. Šelpimas buvo varo-

(Jų istorinėje eigoje).

Šiandieninės valstybės savo 

gyvavime be paskolų dažniau

sia neajiseina: svarbiems ir 

.skubotiems reikalams jos pa- 

I prastai daro vidaus ar uŽšie- 

no paskolas. Susipažinimas su

lų politika taip pat gerai nu

šviečia valstybės finansų po

būdį, parodo valstybės iždo 

pajėgumą, o kas vyriausia — 

tai parodo, kaip valstybė su 

savo piniginiais pasižadėji

mais elgiasi, kiek ji juos iš- 

tesa ir dėlto kiek ji užsipelno 

kreditingumo.

Mūsų valstybė nuo savo at-

sistatvmo 1918—19 metais;

ir priaugusius procentus per 

ta laiką — viso 6,434,011,97 

dolerius. Tos sumos išinokėji*

snius, ragino kovoti dėl gini- šė jai eilėraščius., apdainuo

tosios kalbos, pradėjo suda- damas jos gamtą* žmones, ir,

mas išdėstytas tuo būdu, kad r^i Lietuvių Mokslo Draugiją buvo ketinęs 1905 m. apsilan-

• pirmuosius 19 m; .(iki 1934 Para»ė ir išleido lietuvių kai- kyti “savo mieloje senoje Lie-

metų) mokama 3 nuoš. meti- ^ai apginti vokišką knygelę tuvoje , bet mirtis nebeleido, 

nių, o likusius . 52 metų (iki ’r L L Mirė Kristianijos ligoninėje

1986 metų) po 3,5 nuoš. kas- Į Mėgdamas ir dirbdamas lie- 1904 m. gruodžio 16 d. baig-

met. Pati paskolos suma su- [tuvių atgimimui, kaip ir kiti damas 74 metus. Palaidotas 

mokama tokiu bjųdu: nuo 1925 to meto veikėjai, susilaukė gimtinės Gronau kapinėse, 

iki 1934 m. kasmet. mokama daug priešų netik vokiečių,’ Taip baigė dienas šis Vy- 

mio 30,000 iki 39,0(X> dolerių.-bet i ir lietuvių tarpe. Vokie- kuris sakėsi norįs pasi- 

nuo 1935 m. iki 1950 m. kas- čiai jį laikė savo žemės išdavi- aukoti visai žmonijai, būti 

met nuo 40,000 iki 67,000 dol. ku; o lietuviai nevisi pasitikę- ■ ■ 1 .— ,fcg
ir toliau keliama kasmet po jo jo prieteliškumu ir laikė

2,090 — 3,000 .t-, 5,000 dole-lšnipu, dirbančiu anglų naudai, 

rių, kol 1980 m. pasieks 188,-.Todėl net du kartu (1879 ir

valstybės aparato kūrimui ir mas iš pradžios per Maitini- 

2) tautiškos kariuomenės or-'nio Ministerijų, o vėliau per 

ganizavimui, paruošimui, ap- Socialės apsaugos departame- 

ginklavimui ir apsigynimo otą, dalyvauįant Amerikos 

prieš puolančius Raudonojo Kryžiaus atstovui.

i Darant tas abi paskolas su

Toms paskoloms likviduoti Amerikos iždu, buvo abypusių 

1918 in. gruodžio mėn. 18 d. susitarimu nustatyta 1919 in.

' laikinosios vyriausybės sutar- birželio 28 ir 29 d., kad už 

timi su Vokietija buvo nusta- paimtąsias iš Raudonojo Kry- 

tvta kad Lietuvos vyriausv- žiaus prekes reikės sumokėti

veiksmams

priešus.

000 dol. metams, o 1986 m. — 

227,000 dolerių. >

Iki 1929 m. sausio mėn. 1 d, 

tos skolos sumokėta 127,239,47 

dol. ir palūkanų 467,499,.24 

dol.

(Bus daugiau)

1881 m.), kai vieni lietuviai

good
Eis no 
reason

per išgyventą dešimtmetį da-.. . . . conm,. a., •
- i , / , * ... , bė turės sugrąžinti Derlelin- 88-,1.16 doleuų vertes ir uz

re keletą kartų įvairių pasko-j . i. , .

lų. Vienos tų paskolų yra jau 

likviduotos, kitos tebėra lik

viduojamos, Šiandien yra me

tas atsigrįžti atgal ir pažiū

rėti kokios buvo tos paskolos, 

kokia buvo mūsų valstybės 

paskolų politika ir kiek ta po

litika galėjo sudaryti pasiti

kėjimo mūsų valstybei namie į 

ir užsieny.

Kurdnmasi 1918 metais Lie

tuvos valstybė savų lėšų ne

turėjo. Negalėjo ji jų gauti ir 

iš krašto, nes visa valdžia ja

me buvo vokiečių karo jėgų 

rankose. Beliko tad vieninte

lis kelia*! — ieškoti paskolų. 

Paskolos iš Vokietijos
Valstybės Taryba 1918 me

tais turėjo padėti daug rūpe

sčio, kol pagaliau tais metais 

pavyko jai išgauti iš Vokieti- 

jms 10 milijonų markių pas

kolą. Ta paskola buvo sunau

dota Valstvliės Tarybos vado

vaujamo besikuriančio valsty

bės aparato laikymui ir ypač 

pirmųjų savivaldybių ‘‘para

pijų ir valsčių komitetų” kū

rimui.

skasse Ost Rytų Paskolų Ka- paimtąsias is karo likvidaei- _ 

sai pirmąją seriją išimtų iš j°s komisijos — 4,159,491 do- j 

apyvartos Lietuvos oštų, kas lerių, arba iš viso 5,041,627 

ir buvo padaryta, Įvedus pas dolerių. Ta suma su 5 nuoš. 

mus 1922 m. pabaigoj savo metiniais procentais buvo pa- 

valiutą. Formalinis tos pasko- rižadėta sumokėti iki 1922 

los likvidavimas buvo pada- metų birželio men. 28 ir 39 d. 

rytas 1924 metais kai Seimas Atėjus tam terminui paskola 

ratifikayo 1923 m. padarytą nebuvo grąžinta. 1924 m. bu

sti Vokietija prekylais sutar- vo pradėtos derybos diploma

tė - tiniu keliu dėl jos grąžinimo

I Amerikai. Derybos pasibaigė

' susitarimu, sulig kuriuo ta

i paskola buvo išdėstyta 62 mo- 

1 . .i tams, įskaitant prekių vertę

KAIP PATAISYTI SUKIE
TĖJIMU IR 

NEVIRŠKINIMU
Sukietėjimas ir nevirškinimas yra

(ai "(lu Amerikos pikiai.” Jų nepa
taisysi pilimis ar tztlefais, kurio ' 
paprastai uždega vidurius ir palieka 
)wirus:ii.me stovyje. SuklelSjlmas ir 
nevirškinimas turėtų but pataisomas 
firložiarnis daržovėmis ir

TRINERIO KARČIU VYNU
kurio sudėt Inos dalys priguli taipgi 
prie augmenijos. Trinerio Kartus 
Vynas, padarytas iš kaskuros lr kitų 
medikallų tolių, lino.'tuojnnčio salyklo 
ir Kalifornijos ra u d (įlojo vyno, fivel- 
nta.1 valo Jūsų vidurius, atitaiso ape- 
tlii) ir sutvarko visų. sistemą. Vi
sose aptiekos'. Setnpellal nuo 
Jos. Triner Co., 1333 So. Ashland 
Ave., ( ?/'ago, III.

NEM J AAM.IS f. EMPLLIO 
• NEMOKAMAS SEMPELIO

Tt>hy your dealer 
should offer yau 
something else 
tehen you askfor

Krait
@EESE

AlilEM P(-stM 
AATRl’S

Gcrimislns skustuvas
— arba grųžin/inte 

piniptis
Jej ant vietos negau

ni, kreipkis J mus 
50e. už G •— $1 „ž 10 

Sempells — lOe.

PROBAK CORPORATION
»>»•» *r«.

«3S rtiT rriHvi niw tom

dr. Zauerveino kandita-. taikos skelbėju ir mažinti 

Klaipėdos apskrities tautų neapykantą. Jei ir 

būtų, kaip jį įtarė, kad 

anglų naudai, tačiau savo 

darbais mums tiek nuoširdaus 

broliškumo yra parodęs, kad 

šia 25 metų mirties sukaktu

vių proga Vertėtų kiekvienam 

jį pagerbti ir įsigilinus į 

priešmirtinį apgailestavimą 

— kad pas lietuvininkus nėra 

vienybės — tampriau ir šir

dingiau susijungti bendram 

tėvynės darbui.

Kai kuriuose Afrikos kraš

tuose žmonės tabaką, pirma 

negu rūkyti, ištepa su svies

tu.

Žmogaus plaukai kas mėne

sį auga apie 1% centimeb 

ro.

Išėjo Iš Spaudos Nauja 

Knyga:

— Parašė —

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

Knyga yra.naudinga visiems, kurie siekia dva
sinės tobulybės. Knyga paskirstyta į tris dalis. 1. Įį- 
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 Ave.

Chicago, III.
Paskolos iš Amerikos 

iždo
1919 m. Lietuvos delegaci

ja. prie taikos konferencijos

su laikinosios vyriausybės pri ( 

tarimu susiderėjo su Ameri- * 

kos karo likvidacijos komisi

ja dėl užpirkimo įvairiausių 

prekių. Prekėms užpirkti bu

vo sudaryta “Vilnies” ben-, 

drovė.” Bendrovės užpirkto-' 

sios prekės buvo: konservai, [ 

medicinos įrankiai, farmaci-' 

jos prekės, skalbiniai, gumi

niai batai, lovos, matracai, 

kreida, taliakas, kava, sausai

niai (keksai), cukrus, žuvys, 

35.000 kariškų uniformų ir ki- [ 

toki daiktai. Tos prekės 1919

Raišing the Family- GI<,anB«n ■■

tWTT|CMTlO»AI. CA*TOOW CO H Y

Fisner

OH.XOM



■ DRAUGAS ^Trečiadienis,
uUsi0 nfi

LIETUVIAI AMERIKOJE 0E&ARIS’ cebt-rė KėtuViMių parapijų ži- Prie Statistikos Užbaigimo ir kaipo su bejėgiais. Kaip skai-

WAUKEGAN, ILL
Paivyridiftgas parapijos vaka

ras.

limo, kurių ypatybių Dievas, 

matomai, Seserims yra gau

siai suteikęs.

Vaikučiai mokėjo savo ro

les gerai, dainavo, giedojo ir 

šokius atliko taip pat pui-

ISR.f.SS

nias turima iš 89. Sunkumai Patikrinimo, 

numatoma tik su apie 3 para- Mums sunkiausia prieiti 

pijoinis. IŠ kitų neabejotinai prie mažyčių kolonijukių lie- 

bu» gautos. Viso gi statistinių tuvių. Stoka žinių, kame ap- 

žiniij tvarkymo darbo

tysis, kad žiūrima į mumis, 

kaipo mažytę bejėgių saujelę. 

Kad ir šių metų “Almanac 

and Book ol‘ Facts” ant 387

■J \n^ucųos

toj“

6. m. sausio 26 d. parapijos 

draugijų salėje buvo sureng- į kiai.

tas lietuvių vakaras. Sulošta; I\> lošimo tų pačių vaiku- 

trijų veiksmų veikalėlis čių buvo dar atlikta keletas 

“Kūr Iaiūffė?” dainelių ir šokių.

Šį veikalėlį statė lietuvių piį to taįp įdomaus ir gra- 

mokvklos vaikučiai, vadovėli- žaus veikalo puikų pastatymų 

jant mokytojoms — seserims YVaukeganiečiai ilgų laikų bus 

Kazimierietėms. dėkingi seserims kazimierie-

Veikalėlis labai gražus. Y- tems, patiems vaikučiams, ku

rą tai perstatymas žmogaus rįe sugebėjo jį atlikti, darbš- 

sielos, kuri, būdama jauna, čiam savo klebonui kun. J. 

pamėgsta pasaulį su jo viso- Klioriui, kuris dėjo ^stangas 

mis grožybėmis, pasiduoda sa- jr rūpinosi, kad kuodaugiau- 

vo pojūčių balsams, kurie pa- sįaį žmonių atsilankytų į šį 

lenkia jų pamylėti pasaulio vakarų, Bažnyčios komitetui ii 
tuštumus. Pasirodo jai nekal- visiems, kurie bent kokiuo 

tybė, mokslas ir stengiasi ati- būdu yra prisidėję prie šio 

traukti jų nuo tų tuštumų, vakaro surengimo.

bet jų pastangos nueina nie-j Lauksime iš darbščių sese- L kad £ M; * K*

kais. Turtas, puikybė, garbė rų daugiau panaSių vakarėlių Pradingi zmo

ir visokie smagumai padaro ir tikilug8> kad persiskiriant "

į jų didesnę įtekmę ir ji pa- su savo vaikučiais prieš vasa- 

lieka jųjų vergė. t ,Į ros atostogas, suteiks wauke

JU
1®

Julius Cezeris, chemikas ir 

narys Weymoutli (Anglijoj) 

miestelio valdybos, sakos e- 

sųs giminė garsaus Juliaus 

Cezario. Jis išvyko Italijon 

darbuotis už pripažinimų jam 

tas garbės.

Antrame veiksme anima
ganieeiams progos matyti ki-

(žinogaus siela) pasirodo tų panažų vakarg> kuris taip

pasaulio tuštumų tarsi gele- pa| neišdildomai paliktų visų 

žibiais retežiais (pančiais) su- atmintyje 

rakinta ,ir jau liūdinti, nusi- Tututis,
minusi. Nemalonios jai jos 

pačios pojūčių teikiamos 

linksmybės, ateina 'pas jų 

nusiminimas, kerštas jai išme

tinėja; jos tąjį nusiminimu 

išsklaido grįžęs tikėjimas, iš

aiškina jai jos gyvenimo tik-

CICERO, IIL.
Radio Stotis AJJ.

Raguvos klebonas (Lietu-

|Voj) surado čionai, Ciceroje, 

sl«’ patiekia jai viltį ir n.ei-lgerU8 -moncs rinkimui auk.,

lę, pan.ok.na ir ji KOjltfi-į Ragtlvos bažnyčios varpa..,s 

nai atmeta puikybę ir e,„a ti- įtaisyti> y,,a 

liejimo vedama.

liks sigyvenę; svarbu suradimas [pusi. rašo, kad tik 135,068 lie- 

gal tik trečia dalis. Neabejo- asmens, kuris nepasigailėtų Į tuviai J. A. Valstybėse. Kas 

gali tas klaidas atitaisyti! 

Kas mūsų veių nušvies ii 

parodys, kas mes esame? — 

Tiksli ir teisinga statistika. 

Prie jos sudarymo ir turime 

visi prisidėti.

S. Ž. R. Centras,
114 Springarden str., 

Easton, Pa.

tinai einame prie sėkmingo tam tikslui pašvęsti valandėlę 

žinių rinkimo užbaigimo. Dar- laiko. Laikraščiai — musų 

bas dar užsitęs, bet verčiau tei kviesliai, per kuriuos kreipia- 

singiau, nors ir vėliaus. j mės į visus susipratusius kil- 

Betikrinant surinktas žinias nius tėvynainius. Lengva ma- 

paaiškėjo, kad labai daug y- žytėse kolonijnkose suskaityti 

ra tokių mažyčių kolonijukių, šeimynas, bet kaip sunku nfiu- 

i kurtose nėra jokių ccntralinių ms tas skaičius gauti, nes ne- 

Idraugijų kuopų ir kurių neži- 'žinome prie ko kreiptis, 

no net pats rajonų komisijų I Daugelis jaunuolių gėdisi 

nariai. Kad gauti jų žinias lietuvio vardo. Kodėl? Juk, 

■ikalinga imtis dar kitų, prie'mės pats nežinome kuo yra 

monių. Antra, nors stengiame- j mūsų kilnūs ir gabūs sunai- f 

į šį brangų darbų įtrauk-(kinai šioje laisvės šalyje. Su 

koplačiausios visuomenės finumis nedaug kas skaitosi, dnaSlu

nės: be savo šeimynos augina 

našlaitę, kuriai davė ne tik 

pradinį mokslų, bėf ir aukš

tesnį. Augintinė našlaitė už 

tai, beabėjo, bus dėkinga sa

vo globėjams.

Cicefos radio Stotis AJJ ti

ki, kad p. Sriubų darbštumu, 

Raguvos bažnyčia susilauks 

naujų varpų.

A. 3. Janušauskas.

STATISTINIŲ Žirny 
RINKIMAS.

V,,* »V.os>u\\aAs

V'*** Tka VuT'e

UvIPB-

ir Kotrinų Sriubus, kurie yra 

atsižymėję savo veiklumu.

Ponai Sriubai priklauso prie 

daugelio katalikiškųjų drau

gijų ir visose darbuojasi.

P. K. Sriubienė daug metų

Trečiųjame akte tikėjimas,

v *
viltis ir meilė parodo jai kry

žių, pamyli ji Kristų, gailisi 

už savo praeito gyvenimo pra

sikaltimus ir, angelų giesmė

mis sužavėta, puola prie kry- Į pirmininkauja Labdarių Sų- 

žiaus ant kelių. Tuomi pri- jlulgOg 3 kuopoj ir, josios pa

verčia nusilenkti prieš kry- sįdarbavimu, labai daug nu- 

žių savo pojūčius, garbę ir veikta. Jeigu visos moterys 

galu gale paklupdo taip pat taip darbuotus, kaip p. K. 

prieš kryžių ir puikybę. Bai- Sriubienė, be abejo, visos mu- 

giasi veikalas angelų giesmė- Sll draugijos būtų didesnės ir 

mis- turtingesnės darbais.

Sis veikalas atvaizduoja dau J Taigi p. M. ir K. Sriubai, 

gurios žmonių tikrus jaunyn- gavę Raguvos klebono įga- 

tės sielos pergyvenimus. Se- Rojinių, uoliai renka aukas 

servs, parinkdamos šį veikalų, viršui sakytam tikslui. Visi 

davė progos jaunimui iš jo prašomi prisidėti prie gra- 

pasinrokinti, gi senesniems pri žaus tikslo.

minė jų jaunų dienų sielos au

dringus nuotikius.

Žmonių buvo pilna salė

Aš, šilališkis, nors toli nuo 

Reguvos parapijos, bet neatsi

ųs sakiau ir kadir nedide auka 

vakaras pavyko gerai. Garbė prisidėjau. Ir kiekvienas žmo- 

YVaukegano lietuviams, kad gus, jeigu negali daug aukoti, 

supranta savo tautiškų ir do- tegul paaukoja kiek gali. Vi

ry vakarų reikšmę ir nesigai- sos aukos priimamos su di

li nei darini, nei skatiko ge- džiausią padėka.

ratu ir naudingam tikslui — 

parapijos, Bažnyčios ir moky 

klos reikalams. TUBBY
Lošė vien Waukegano lietu

vių mokyklos dabartiniai ir Į 

buvusieji mokiniai — moki

nės. Nors prisirengti prie to 

vakaro laiko turėjo tik dvi 

savaites, tačiau reikia pastehė 

ti, kud atliko jį kuogeriausiai. 

Tai nuopelnas daug pasidar

bavusių, nenuilstamų ir pasi

šventusių visuomet darbuotis 

Dievui ir Bažnyčiai seserų 

Kaziniieriečių. Per taip trum

pų laikų prirengti ir pirmų 

sykį išleisti ant scenos mažus 

vaikučius tai reikia didelių j 

gabumų, prityrimo ir pasiivcn '

m’

Žinių rinkėjai laikraščių 
skaitytojai.

Statistinių žinių rinkinri 

darbe daugelis trolių tėvynai

nių rado sau gražių dirtų pa
sidarbuoti sAvo pirmosios Tė
vynės garbei, mūsų jaunosios 

kartos paraginimui ir padrų- 

sinimui šviesesnėn ateitim { 

Centrų prisiųsti užpildytų 

blankų pundai Rūdija, kad ne

trūksta kilnios širdies ir ge

rų norų žmonių. Keletas šim

tų asmenų nejučiomis jau pri

dėjo savo pirštų prie šio bran

gaus prieš 40 metų pageidau

tojo darbo. Taip, . jau tris 

kartus bandytas įvykinti, bet 

nepatyko. Dabar-gi perdaug 

yra i tai įtrauktų, tuomi už

interesuotų ypatų; perdaug 

padėta pastangų, kad būtų 

galima tikrintų kad ir šį kur

tu bus prakišta. Prisimenant 

praeities nepasisekimus, ne 

vienas sakė S. Z. R. pradžio

je, kad bus labai gerai, .įei pa

vyks nors 50% surinkti. Šian

die jau iš 117 registruotų 

1 mt ftt iK TTkM w

narius, nors laiškais, per 

spaudų ir kaip tik galime 

stengėmės Visus įtraukti ži

nias rinkti ir mums jas su

teikti, vieū'ok jaučiame, kad 

gali rastis daug daugiau kil

nių tėvynainių, kuriems butu 

malortn ir gi pasitarnauti sa

vo tautai šiame milžiniškame 

darbe, o kurių žinios taip la

bai mums reikalingos.

Taigi pasiryžoine pasinau

doti brangiu nuoširdumu tų, 

laikraščių leidėjų, kurie nuo 

pradžios šio darbo ji rėmė ir 

savo laikraščiuose nepasigai

lėjo vietos kampelio. Tikimės. I vidurius nuo visokio surūgusio ir 
, , 1 -i »v- . , 'nesuvirškinamo maisto. Jis atidaro
kad neužilgo laiklasciuose pa- , vidurius vaiko turinti užkietėjimą., 

i tilps bendrų statistinių žinių lr?t; Vaikal Ji fferia de,t0'

■ K3.G jis SKanus.

AnkietOs. Sužinok apie jo naudą motinoms
ir vaikams. Išsirašyk indomią kny
gą, "Useful Information”. Rašyk 1 

Phillips Co., 117 Hudson St., 
New York. N. Y. Buš pasiųsta DY
KAI.

Pirkdamas žiūrėk, kad gautum 
TIKRĄ frifllips Miik o f Magnesia. 
Daktarai ją prirašinėjo per &0 me
tų.

Miik of Magnesia buvo S. V. Re
gistruotas Vaizljos Ženklas The Chas. 
H. Phillips Chelnical Kompanijos ir 
jos pirmatuko Chas. H. Phillips nuo 
1878.

Mums labai brangu 

laikraščių kilnių širdžių skai

tytojams duoti progos prisi

dėti prie šio brangaus visuo

meninio darbo. Mums begalo 

brangu visus laikraščių skai

tytojus daugiau suįdominti, 

suinteresnoti ir įtraukti į ži

nių rinkimų. Mūsų ©balsis: 

Per Laikraščių Skaitytojus 

E Nuošaliausias Kolonijas: 

Per Laikraščių Skaitytojus

• J

Kuomet Vaikas 
Karščiuoja,
Piktas, Nesveikas

Kada vagis nori policininko.
Bekraustant spintų sučiup

tas vagilius šeimininko geru 

be jokio pasigailėjimo 

J i pradėtas vanoti, didžiai susi- 

l rūpinęs, neiškentęs šaukia:

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

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

Miik of Magnesia. įdėk jo Į pirmu
tinį vaiko maisto buteliuką ryte. 
Paaugusiems vaikams reikia duo
ti šaukštą vandens stikle. Tas nu- 
rajmins vaiką — palengvins jo vi- 
dorėlius. Į penkias minutas jis bus 
linksmas ir laimingas. Paliuosuos

VISU (The

Oer

. COLD?
At fl W $ign of a 
eold or tore throat, 
gargi. vtlfh foll 
•frength L i storino. 
Those ailments aro 
caused by go r ms, 
ond (.isterine kifls 
germs in 15 seconds.

ĮTIKINĘ
ti uctfitts

frtLNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas

tikrą speciahstą, ne pas kokį nepa
tyrei!. Tikras* specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką lr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to. kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus ker.ksmin- 
gulhų.

Mano Radio — Seope — Raggi:
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas- kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 

į jis gydyti, tai jūsų sveikata ir gy- 
I vumas sugryš jums taip kaip buvo 
‘ pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil- 
i vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 

! uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba

1 jeigu turit kokią užsisenėjnsią, įsl- 
kerėjusią, ebrotaišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy-

t
I mane, 
1

dytOjui, neatidėlloklt neatėję pas

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas l6l«
j 20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
lOfrsO Va'fstibdos: frno 10 ryto Iki 

po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7
Nodėliomis nuo 10 ryto iki 1 

po pietų
iw»l I ' ..iTi'-ri,r.

Patmg 1; Along.

-Ponuli; ar pa8iutai> 

da g. tu pasauksi 1K)lici. 

įlinka.

Regite tuos Protesfonatus 
fr Bizniaus, garsinas( 
dienraštyj Drauge”.

LIETUVIŲ VALANDA
KAS NEDĖLDIENĮ

Iš Stoties
WCFL 970 Kilocykles

Nuo 1 iki 2 po pietų

Kas Ketvergą
Iš Stoties

WHFC 1420 Kilocykles
Nuo 7 iki 8 vakare. Pasiklausykite 

Šiuos Programus Rengia

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705

NAUJOS DAINOS
LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS

1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c

2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c

3. Ko Rudi mergužėlė?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c

4. Aukštas krčantas (Tenorui solo) Aukotas 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 dzieme-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-Lciskit į 'Tėvynę (Ch.) 30c 

Daugiau perkante duodame nuošimtį.

Reikalaukite tuojau

DRAUGAS” PUB. CO.
' 2334 S. Oakley Avenue, Chicago, Illinois

UI
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iiDRAUGO” KONCERTAS ŠAUNIAI PAVYKO.
(Pabaiga)

“Užmiršai tėvų kapus” — 

Verdi dainavo mylimasai mū

sų dainininkas A. Čiapas. 

Nors tų vakarų jis turėjo šal

tį, jautėsi gana blogai, vie

nok taip gražiai skambėjo jo 

gilus bosas, kad publika tol 

nenusiramino, kol jis vėl ir vėl 

nepasirodė ir nepadainavo. 

Norint ar nenorint, liga, ar ne 

liga, 'p. Čiapas turėjo pakar

toti visų eilę da'irj ir gana. 

Tas parodo, kad p. čiapas 

tikrai yra populiarus daini

ninkas.

“Gėlių puokštas” — Clar 

ko ir “Gale sodo” — A. Po

ciaus dainavo p-lė A. Feravi- 

čiutė. Bet tų dviejų dainų ne

užteko. Jos simpatingumas ir 

gražus dainavimas publikoje 

iššaukė daug entuziazmo rr 

dėl to turėjo dar keletu dainų 

extra padainuoti. Tenka pasu- 

-ą kyti, kad p-lės Feravičiutės 

balsas yra gerai nustatytas. 

Vš karto matosi, kad jinai sis- 

tematingai balsų lavina.

“Caro mio ben” — Tomasi 

Giordani, “Kaitink šviesi sau 

lutė” — M. Petrausko daina

vo buvusis Lietuvos operos 

artistas Justas Kudirka. Pu

blikos iššauktas' pakartojo 

“Ne margi sakalėliai” — 

— Kelpšos. Gana senai p. 

Kudirkų girdėjome dainuojant

u/

1

nušauskienei akomponavo p-lė 

Jjuzytė Šulcaitė.

Išvadoje lieka tik tiek pasa-

Kaip choro, taip ir solistų Vitkauskui, Kaunas, Litliua- 

dainomis publika labai pa te n- į nia. » 

kinta, nes padainuotu — la

bai gražiai.

Dialogų “Dudkus” išpildė 

“Vytauto” Teatr. klubo pinu.

kyti, kad mūsų dienraščio kou ir Visorius p. Juozas Karei- 

certas pavyko visais žvilga- ,va ir p. y. Simonaitis. Šie ge

rai- išsilavinę artistai prijuo- 

Rap- kino publikų net iki ašarų.

Grojant p. P. Simučio or

kestrui publika linksminosi.

Pažymėtina, kad Brighton 

Parko jaunimas pamėgo p. 

P. Simučio griežiamus lietuvis 

kus šokius. Vakare tvarka 

buvo pavyzdinga.

Bravo Brighton Parko cho 

rui, su p. J. Kudirka prieky, 

už surengimų šio vakaro. Lai: 

ksinie ir kitų panašių paren

gimų.

Raporteris.

IUUIS.

NORTH SIDES ŽINUTĖS.

North Sides kolonija ruošia

si iškilmingai paminėti Vasa

rio 16 dienų.

Federacijos vietinis skyrius 

deda pastangų, kad tinkamai 

prisiruošus prie tų iškilmių, 

ikad sutraukus visus nortlisi- 

uiečius tų vakarų į parapijos 

svetainę. Stengiamos pakvies

ti geriausius kalbėtojus. Sta

toma scenoje patrijotinis vei

kalas, kuris gyvai nupieš 

lietuvių kovas dėl nepriklau

somybės. Rūpinamasi sudaryti 

lietuviškų muzikų, kad po 

programos ant galo būt gali-

RAftYTOJO PRAŠYMAS.

Rez Tel. Mldvray B*XX

X P-lė Lou Hullen, 24 m. 

amžiaus, redaguoja seniausi

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Teist Canal 1718-0141

Colorado vai., Adams county, valandos: 2 nu 4 p. p. ponedėiiak 
laikraštį “Begister”. Ir Ketvergais vakare

Žinomas ir “Draugo” skai

tytojams — Arėjas (Leonas) 

Vitkauskas, Lietuvoje, nori iš- 

ma lietuviškai smagiai pasi-1 leisti knygeles iš savo raštų,

šokti. Jokių rinkliavų tų va- surinktų iš įvairių laikraščių,

GALVOS SKAUDĖJIMAS
ŠALČIAI 

SKAUSMAI 
Greitai palengvinami 

su
ORANGEINE MILTELIAIS 

KLAUSKITE SAVO 
APTIEKININKO

Ofiso Tel. VLrginia 0038
Rezidencijos: Ve* Uuren 5848

DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 1888

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 8 Iki IX, 1 iki 8 

dlen*, ir 8:80 Iki 8:88 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 40th 8troot Chicago. UI

10c ir 25c

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
2 Iki 4 ’lr 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 80. Western Avenue 

Tel. Prospeot 1888 
Rezidencija 1869 8c. Leavitt Bt 

Tel. Canal 8888
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-8 v. *• 

Nedelloj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Vlctory 3687

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas Ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN 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.

1 .

iTsL Caaal 0704 Republlo 0440

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

Tel. Kenvrood 5107
Vai.:

Ofise Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. LYUŠKA
OFISAS

Ofiso Tel Vlctory 8888 
Rezidencijos Tel. Drezel 8181

DR. A. A. ROTH
nuo

nuo 9 iki 11 vai. ryte; 1900 S. HALSTED STREET

6 iki 8 vai. vak. apart namai

4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: prieš pietus pagal sutarti 
Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v.

šventadienio ir ketvirtadienio

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

Ruzus Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Valkų Ir visu chroniškų Ilgų

Ofisas 8101 So. Halstel St Chicago 
arti Slst Street

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

DR. A. BAČKOS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKA8

Gydo stalgia* ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų Ir valkų 

DARO OPERACIJAS

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

Nedėliomis ir seredomls tik 
lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir K-RAY

2130 WĖST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 3793

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
, . i . ... , - .... ... atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai-'
karų nebus. Padaryta tik la- ir prašo padėti, nes neturi pi- člu _ viršuj Beiskio-Rakėčio aptie-1 
bai pigūs tikietai; po 35c. Pa- nigų. Turi, pirmiausiai pa-, Yiu Tek

lyginus su kitų panašių pra- ruošęs spausdinti rinkinį ei- Pr°s£ect 1930. vietoj-

mogų įžanga, tikietai labai lėraščių, apysakaičių ir kito 4601 so. Ashland Avė. valandos: nuo 6558 SO. HALSTED STREET 
pigūs. Todėl, nortlisidiečiai, ko, spausdintų Lietuvos vai- rteT 664ia«ar*'1'—h Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakareS. Albany Avė. Tel. Pros-
nepamirškite 16 d. vasario at- kų laikraščiuose. Vaikams 193°- Nedėtomis tik pagal su
šliaukyti. Visi sykiu pasi- knygelių trūksta, mokslo me-______

džiaugsime Lietuvos Nepri- tuose nori jiems jų išleisti, 

klausoinybės sukaktuvėmis, pa Toliau, turi paruošęs spaus-! 

sigeresim gražiu loeimu, pasi- dinti rinitų ir juokingų apysa- 

. klausysiu! gerų kalbėtojų ir kaičių, kurių buvo spausdinta

ADVOKATAI

J
|:

O PTE M IT R IS T AI

koncerte. Tu)» Imk.} jisai ne- Jinksnlai Iietuvižkai pasiSok. ir ..I1rallgc... Atskirtose knv- 

sveikavo. Bet dabar, kiek Su-!sim Tikietų gek,se

stiprėjęs, sutiko mis, dienraš- 'kiekvieną Pederacijos draugi. Pra5o IJn<1c-ti knygeles iš-

čiui patarnauti — padainuoti.

4’ Jo aukšta# lyrinis t>n»»a|i£rw» f
jų atstovų.

r. i

žiai skambėjo ir daug malonu

mo publikai suteikė.

Duetų iš “Kaminkrėčio”

M. Petrausko ir “Oi, berneli,'bus išdalinta žmonėms. Kny- 

vientury” — Kelpšos ir dar gabus labai graži: 142 pus-! 

vienų publikai pareikalavus . iapįŲ įr ger0B pope^. į

dainavo p-ni M. Janušauskie

nė ir Ant. Kaminskas. Kaip 

sau norit, aš sakau, kad jie-

“Draugo” spaustuvė-

Įgia spausdinti parapijos 

:gų (Apžvalgų), kuri netrukus

i leisti. Kas nori padėti, pra- 

' * < 1 ' ‘ \ :
išatnftš pranešti sųlygas adre-1

e i i
bai- su: Rašytojui Arėjui (Leonui) : 

kny !---------------------------- i

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Salto. St., Roosn 1701 
Tai. Randolph 0331-0332 Vai. 9-8 

Vakdrals
8241 SO. ILAIfTEI? STREEfT h 

Tek Vlctory 0562 
7-0 vai. vate apart Panedėlio ir 

Pėtnyčlos

Tel. Vlctory 6279

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

< -CT -tV

PRANEŠIMAS VISIEMS

Phone Armltage 2822

DR. W. F, KAUSZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutarti

M.

DR. A. J, JAVOIŠ
Vai: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėliojo pagal sutartj.

Ofiso Ir Ros. Tol. Boulovard 8818

OR. A. J. BERTASH
8484 SO HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 
pietų Ir 4 iki 8 vai. vakare 

Res 8201 8. WALLACE STREET

Tel. Hemlock 81S1

DR. S. BIEZIS 48
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cof. So. Leavitt St. Tel. Canal 8222 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

du gražiai dainavo. Ne vien 

tik man patiko, bet visiems. 

Jų dainavimas į programų į- 

nešė daug gyvumo ir įvairu

mo. Antanas Kaminskas, pir

mutinį kartų pasirodęs mūsų 

koncerte, gražiai užsirekomen

davo. Turi gražų balsų (te‘-

Kelionė po Europą, ir Įspū
džiai.

Knyga išleista gerb. kun. 

Pr. Vaitukaičio. Tų knygų 

daugelis įsigijo ir labai paten

kinti šia knyga. Tų knygų puo

šia apie šimtą (100 paveikslų 

gražiausių bažnyčių, stebu

klingų vietų, pirmų amžiaus 

i krikščionių kankinių, antka-

JOHN B? BORDEN
(jotui Bstydzlunas Bordea)

ADVOKATAS
106 W. Adams St. Rm. 2117

TelepboM Haadolph 87X7

2161 W. 22 St. 6 iki 9 vak

Tolepbaae Moosevelt 8080 
gauste: H ikt 8 ryte Tel. Repub. 800V

... Į ■ ........................... ... Į

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

Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.

DR. Y. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X486 We*t 88 Street 
Vai.: 8—12 ryte, 1—4 pu p. 8—8 

v, v. Nedėlioj susitarti*.

DENTISTAI
Office Boulevard 7041

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4448 So. Ashland Avenae
Ant Zaleskio Aptlekos

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas'

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

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

North Side draugijos luo

šinsi prie, Federacijos Vaka

rinių Valstybių Konferencijos, 

renka atstovus, daro nau

dingus sumanymus. Kai ku

rios skiria ir aukų Konferen

cijos lėšoms padengti.

Bijūnėlis.

_________________ Ipių ir kataltuinbų. Taigi ta

Labdarybės Centro metinis kny«a turėtų rastis kiekvie- 

norų) ir gana gerai jį valdo, susirinkimas įvyks ateinantį n°j lietuvių šeimynoje. Ne tik 

“Per girių, girelę” — šim-’trečiadienį, Sausio 29 d., 1930 Chicagos, bet ir toliau. Taigi 

kaus dainuoja L. Vyčių — m., 8 vai. vakare, Aušros Var- PaBkutinė proga, nelaukit il-

Dainos choras, prie kurio šiuo tų parapijos svetainėje. Pra- pritruks. Da per ši-

kuopų t*18 du mėnesiu yra užtikrinta, 

o toliau nežinia. Knygos kai

na $1.50. Knygų randasi 

“Draugo” knygyne:

2334 So. Oakley Avė. Chicago 

Gudų Knygyne,
901 West 33 St.

Arba pas puti autorių.

Rev. P. Vaitukaitis,
2746 W. 44 St. Chicago, UI. 
Pinigus siųskite čekiais ar

JOHN KtffiHiNSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leafitt Street 

Telefonas Canal 2552

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

kartu prisidėjo ir Vargoni

ninkų choro dalyviai. Po 

šios dainos vakaro vedėjas 

pranešė, kad turįs kažkokį 

supraiitų. Jisai pakvietė dai

nuoti duetą p-lę Genovaitę 

Šidiškiutę ir p-lę Onų Pėsti

ninkai tę. Duetų dainavo iš o- 

jieros. Ir čia, )>e abejo, neper

dėsim jiasakę, kad tai buvo 

tikras supraizas. Abiejų bal

sai gražūs, gerai nustatyti. Jų 

daina it plaukte plaukė. Grinų 

stilingi aplodismentai jas ver

tė tų pačių dainų pakartoti. 

Jos tą ir padarė.

L. Vyčių chorus vėl dainuo

ja. Šiuo kariu gružu jį Sasnau

sko veikalų “Užmigo žemė” 

ir A. Pociaus “Pinuti links

ma”. Padainavo gražiai ir ga 

lingai. Tuo koncertas ir užsi

baigė.

soma kuodaugiaasia 
delegatų susirinkti.

Federacijos vietinis skyrių“ 

darbuojasi, kad . suruošus 

North Sidėj katalikiškos 

“Spaudos Savaitę”. Tam 

darbui išrinkta komisija ir 

smarkiai prie to ruošiasi.

Bijūnėlis.

SAUKUS CHORO VAKARAS lnoncy orderiais. 

PAVYKO.

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

T. A. D. yra liuosuojantis,

JOSEPH J. DRISH
(Juozas J, Grisius)

ADVOKATAB
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800
RESIDENCIJA: 

6515 So. Rockwell Street 
Telef. Republic 9723

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampa* Mlchlgaa Avė.

Tel. Pullman 6950 Ir 6877

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimų kurt* 
esti priežastim salve* skaudėjimo 
svaigimo, aklų aptemimo, r.ervuotu- 
mo, skaudamų aklų karėtj. Atltai 
sau kreivas akla nulmu cataractu* 
Atitaisau trumpų regystų ir tolimų 
regystų.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
ma* su elektra, parodančia mažiau 
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama mok? 
aio* vaikučiama

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikymo akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Miesto Ofise Pagal Sutartj:
127 N. Dearborn Street

Rooros 938 ir 826 
Tel. Franklin 41.77

'V ,

Brighton Park. — Nek.
Prasid. parap. choras 26 d. i 

sausio turėjo šaunų šokių ir Į 

vaidinimų vakarų. Publikos, 

prisirinko tiek, kad net vie- valantis ir taisantis vidurius

tos šokti nebuvo. Programa vaistas, T. A. I). tūkstančiai 

susidėjo iš: dainų choro, ir so- įmonių vartoja, o milionai 

listų, ir linksmaus dialogo jar nežino.

('boras, vedamas varg. .Jitoto
Jeigu arti nėru galima gau-

Abiem choram dirigavo Kudirko*, duinavo “Karvele-, • ,
... ~ vi ». kreipkitės po num.

komp. A. Ponius, Beetlioveno įh , Dobilas ir Plauti į

konservatorijos direktorius. 

Jisai ir beveik visiems sulis 

tams akoniponavb. P-nei Ja

linksma”. .Solistai-(ės) A. Moc 

kaitė, B. Stulgaitė ir Gudas 

padainavo įvairių dainelių.

5221 So, Halsted Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 6631

Telenhon* Central 8828

F. W, CUERNAUCNAS
ADVOKATAS

1X4 North La8all* 81 ręst 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 8:80 Iki 6 vai. vak.
Acal Office: 1900 8o. Union Ava.

Tel. Rx>os*«*)t 8710 
▼ai. nuo 0 iki t vai. vak.

TeL Canal 8221

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTI8TA8

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

Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo X Iki 8 vakare

Seredoj pagal sutartj

DR. CHARLES SEGAL
Perkė-lė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

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

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

Telef. Midway 2880

DR. A. J. 6USSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Milwaukee Avenue
Utarninke, Ketverge, Subatoj 
Nuo 10 rytp iki 8:30 vakare

Ciceroj 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj, PėtnydloJ 
Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tek Lafayette 4365

Ekspertus tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., krgnp. 18 St. 2 aukštas 
Pastobėklt mano iSkabas

Valandos nuo 8:30 ryto Iki 8:30 va
karo. Scrodomis nuo 8:30 Iki 12 V. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
Valandų. Room 3 
l'houe C^oal 0523

Boulevard 7088

Tok Boulovard 1801

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 9- p.

7—9 vakare

i DR. HERZMAN
< Ii RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas par 1» 
■Batus kaipo patyrus gydytojas, akk 
rurgaa ir akudaria

Į Gydo staigias Ir chroniška* 18- 
■uvyrų. moterų ir valkų pagal nao- 
Jaualua metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Btreat

1025 WEST 18 STREET
Rsa Hemlock 7081 pALANDO8: Nuo 10 — IX pteO* h

RD A D VA7I AIIOFIO auo * ,kt 7:M ralUlio Ai ii KAlLAUuAIv ofl*° R« s®
2288, arba Randolpb <80*

DENTISTAS tt------ t- -----------
4712 So. Ashland Avenao
Vai.: Nūn I ryto iki X vakar*

Tel. Armltago 1740

DR. S. T. THOMAS»

(TAMOfiAITIS)
Dcntlstus

1608 Mlhvaukee Avė.
Kampas Nerth Avė. 

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

DR. MAURIGE KAMI
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994 

Rsaldencljo* Tai. Plaka MM

VALANDOS:
Nuo 10 Iki XX diena,
Nuo X iki * po platų.
Nuo 7 iki 0 vakar*.
Nedėl. nuo 10 iki II dleug.

r:«l
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GRABORIAl:
niausią pasilieka ta 'pati, reiš

kia, kad senoji valdyba vi- 

sioms narėms patinka.

Šįmet išrinkta valdyba nau

ja, išskiriant raštininkę, kuri 

jau nuo 1927 metų darbuoja- 

štai, valdybos sąstatas:

“Laivui”, arba naujai užsisa-rinkusių svečių jį sušelpti. Pa- 

Iskui da kalbėjo p. Kaehenekis, 

p. Geštnutienė.

Nors svečių nuvo neperdau- 

giausių, bet aukų surinkta a- 

pie $60.00, kurie tuoj buri pa

siųsti klerikui K indel iui.

Garbė p. Šlickiams už jų 

pasidarbavimų ir pastangas 

sušelpti kleerikų Kindcrį.

Svečias.

jų ligšiolinę kokybę. SjH'jama, 

kad ministerių kabinetas ir 

seimas muitų pakėlimų taip 

pat priims dar iki Velykų.

CHICAGO
S. D, LACH AWIGZ WEST SIDE ŽINIOS.

• kyti. Adtn.

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laidotu- 

vėso kuopigtausia. Rei j 
kale meldžiu atsišauk- J ' 

tt, o mano darbu busi- 
te užganėdinti.

* I < x

Tel. Roosevelt 2315 f 
Arba 2516 “

2314 W. 23rd Place i 
Chicago. III.

X Aušros Vartų bažnyčioje 

pereitame pirmadienyje trijų 

metų a. a. arkivyskupo Jūr

ine Matulevičiaus mirties su-

hę, M. Mikšienę, p. Dobrovol- 

skienę, O. Usaitę, A. Kutrai

tę ir E. Danikauskienę.

X Altorių Puošimo draugi

ja susitarė 23 kovo minėti 15

PABALTIJY PAKELIAMI 
MUITAI

si

pirm. — Stočkiutė Z.; vice-pir 

mininke — Strodomskienė B.;

Simpatiškas — 

Mandagus —

Geresnis ir Piges

nis už kitų patar 

navimas.

J. F. EUDE1KIS KOMP,
PAGRABŲ VEDftJAJ 

Didyste Ofisas.
4605-07 So. Hermitage Avė

Tel Vards 1741 ir 1742 

SK.VRIUS
<447 So Fairfield Arenue 

SKTRtUS
1410 So. 49 Ct. Ct toro 

Tel. Cicero ?7 94 

PKVI'.IlTS
8201 Auburn Avenue —

Tei Bonlovard 320,

J. F. IiADZiiiS
PIGIAUSIAS Lira. GRABORIUS

OHIOŠCUJK
Laidotuvėse p* 

tarnauju geriausia 
ir pigiau oegu kiti 
todėl kart priklau
sau prie arabų te
dirbus t ės

OF5SAS
688 West 18 St 
Tel. Canai 6174 
fKIRIL’S: 8288
So Halsted Street 
Tel Victory 4088 _ i

metų savo draugijos gyvavi- 

kaktuvės buvo minimos labai ,no sukaktuves, padarant savo ‘ protokolų ir, finansų raštinin- 

iškilmingai. šv. Mišias ir ek- jarbuotės bendrą apžvalgų ir kė — Prosevičiutė E.; iždiniu 

zekvijas eelebravo »n«onie- 8urengent puotų su programa. — Skrebienė; iždininkės 

rius profesorius kun. Vnitkevi y Juozo BraMi4jOj Au5ros pagelbininkė - Stonienė. De 

ėins, diakonavo kun. A. Pet- Vartu p,lr„pijOB varKonini„ko, legatas Cento) susirinkimus 

ranskas, snbdiakonavo kun. mmtikog mokykia 26 lankyti: Narsntienė, Prosovi-

M. Višniauskas, ceremonijas * " T ’ ™ 1

tvarkė kun. V. Kulikauskas.

Visi altoriai ir bažnyčios vi-

musų svetainėje turėjo savo

Progra-pusmetinį koncertų, 

mas buvo labai įvairus ir

čienė, Kazmarskienė, Bartlau- 

skienė ir Gricienė.

Tikimos, kad nauja valdy-

CHICAGOS IR APIELINRIŲ 
“DRAUGO” SKAITY

TOJAMS.

RYGA (Elta). Latvių fina

nsų ministerija principe pri

tarė pramoninkų prašymui 

, pakelti įvežimo muitus avali

nei, tekstilės prekėms, meta

lo darbiniams ir trikotažui. 

! Pakėlimo tikslas — pagyvinti 

kovų su užsienių prekių, įveži- 

| mu. Pakėlus muitus, pramo

ninkai pasižada savo prekė

ms kairųj nekelti ir išlaikyti

LATVIAI KAUNE

Kaunan atvyko latvių inž. 

kadžius ir kiti ūkininkų sąju

ngos atstovai susipažinti su 

mūsų elevatoriais. “R.”

duje karstas buvo atžymėti gražiui vaįzduojantis muzikos ba dau8 visanie pasidarbuos.

einamąjį kursų. Virš dvide

šimties jaunų artistų, kaip

savo kalboje minėjo musų kie

ti ienyje vyksta su Dievo žo- bonftS> piano skambinant> dai.

džiu į Šv. Kryžiaus bažnyčių, nuojant ir pmuįkornis grojant Brighton Park. -- Pereitų 

kur 3 valandų po pietų bus gražiai paSįrodė įr savo pa_ penktadienį du piktadariu 

iškilmingas Liurdo P^venti- vyzdžįu jaunimg> viliote vilio. tarp 40 Street ir Archer Avė.

nimas. jo jndjs jr iavintis šio meno apiplėšė moterį. Atėmė pini-

X Aušros Vartų bažnyčioje

vvskupiškais ženklais.

X Misionierius kun. A. Pe

trauskas ateinančiame sekma-

žvųigždė.

APIPLĖŠĖ MOTERĮ.

su pinigais. Piniginėjsrityje. 8in<?

X Antanas Pakeltis, Aušros

Vartų bažnyčioje, už a. a. knygelė. Jeigu kas

zuis pamokslus posakė svec.at Jon:Į rastų praiomas sugrųžiuti

kunigą,: Rockfordo klebonas Uo Mtadienio šiuo adresu:

pereitame sekmadienyje vi

sas pamaldas atliko ir gra-

buvo rožančius ir draugijos

kun. Kulikauskas ir misionie

rius 'profesorius kun. Vaitke

vičius. .

X Skaitlinga Aušros Vartų 

tretininkų konferencija 26 

sausio į Vakarinių Valstybių 

Federacijos 23 vasario seimų 

išrinko atstovais: M. Jakonie-

rytų ant State str. gatvekaris ! 

suvažinėjo, aukojo 12 šv. Mi

šių, kaipo dvasinį bukietų už ■ 

mirusį. » !

X Už a. a. Klemensų Jarų, 

kaipo dvasinį bukietų aukojo į 

šv. Mišias su ekzekvijomis mi 

rusiojo brolis ir giedotas šv.

S. Montvilienė,
4232 S. California Avė., 

Chicago, III.

IŠ VYTAUTO TEAT. KLU
BO DARBUOTĖS.

Brighton Park. Kaip

Phone Bcnlerard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnavimo? 
nauomet sąžiningas lt 
aobrangus, nes nskart 
me išlaidų užlaikymu 
įkyrių.

Nauja, graži Ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

I. J. Z o L P
„ . . . T jau buvo rašyta, kad Vytauto

Misiąs — Katarma ir Jonas L, ,, . . v
,, . . . .T. klube virs 2o nariai. Tikra

igumai. tiegfl Be da užsiregistravo:

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda 
gų, draugiški- 
patarnavimų
Patarnavimai 

visose Chlca 
gos dalyse I- 
priemiesčuos< 
Grabai pigi n

net už $25 
OFISAS

8288 South
Halsted Nt

Victory 4088 
80

M24 No Rockvrcll Nt 

Virgin,a 129S

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS T R.

BALSAM UOTO JAS

Turiu automobilius visokiems' rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIF.TIVIS GRztnOTIIlS

Didelė graži koplyčia dvkst

718 WEST IS STREETI
Tel. RoorcvcII 7 53?

J. Lulcvičlui
GR-inORIUR IR 
BzVLSA^IIOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 8. Halried 
St. Chicago, 111.

Tel. Victory lllk

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
VEDĖJAS

1650 West 46th Street

Kampas 46tn Ir Paulina Sta
TU. Blvd. IIOI

i ‘

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausią slmpatlM- 
kai. mandagiai, gerai ir pigiau į ’ ; ~~ /'• "• ; Vaičkaus artistė, ir kiti.
egu kitur. Koplyčia dėl šermenų kiai darbuojasi. Jau nekartų m ____ . .v_ .. .

dykai.

'S. Valiulis, buvusi Vaičkaus

(artistė; p. B. Cliapas, p-lė J.

-d____i u- Petrošius, taip-pat buvusi

Bnghton Park. — Musų mo
, ,, v. v,.„... , Vaičkaus artiste, p. A. Mika-
kvklos vaikučių bėdas nes©* " , .

, , lauskas, geras losejas; p-lė
nai suorganizuotas po vado- . T : 1 , .

. T , H. Stankus, taip pat buvusi
vyste p. A. Levgaudo, smar- ’ c

MUSŲ MOKYKLOS BENAS.

BUTKUS
UNBERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc. 

Koplyčia Dykai
riO West 18th Street

Canal 8161

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

4 SAVAIČIŲ SI KAKTUV#:S

A+A

JONAS YOKUBAITIS
Po labai sunkios ligos per

siskyrė su mumis gruodžio 27, 
1929, sulaukęs 35 m. amžiaus. 
Paliko didellrtnc nubudimo 
inoterj, ciocę, dėdę Ir brolla- 
duktę, o Lietuvoje motiną., se
serį ii" 2 brolius.

Jau praėjo 30 - dienų nuo 
mirties musų mylimo vyro Ir 
dedčlės, bet musų atmintyje Jis 
gyvens amžinai. Tavo kūnas il
sisi *v. Kasimiem kapinėse, 
o likusieji liūdimo. Ilsėkis, bran 
gus Ir mylimas vyreli ir dėde- 
lė, šaltoj žtVnėlėj, kur ašaros 
Ir skausmai pasibaigė, o musų 
širdyse pasilieka lludeeis Ir 
skausmai.

Rengiame 30 dienų paminė
jimų. UI n. a. Jono sielų ge
dulingos pamaldos Įvyks sau
sio 30, 7:80 vai. ryte Gimimo 
Panelės fiv. bažnyčioj Marųue- 
tte Parke. Visus gimines ir 
paž)stumus nuoširdžiai prašom 
atsilankyti ) pamaldas Ir pasi
melsti už a. a. Jono sielų, kad 
mteiaširdingas Dievas suteiktų 
jam amžinų atilsi. —

Nuliūdusį:
Jokubalčių šeimyna.

... , . x v • Tarp senesnių atsižymėjusių
palinksmino savo tėvelius iri 1 « " . ,

T, < , . T> , v yra p-lė B. Stulgaitė, buvu-
visus Bnghton Parko įmones. • r .

-ir x- • Tj- į-j j- - si Vvcių 4 kuopos artistė, p. 
Ypatingai Kalėdų dienoje, ; v \

. . „ . v. , . . V. Simonaitis, buvęs Vaic-
kada uzgriezie sis benas, visi i ’ x
v _ . x v • • Ar - kaus artistas, p, S. Barkaus-
zmones nusistebėjo. Maneme. « ^7
... v v . kas, p. B. Armoska, buVes Lie
kad bažnyčios sienos spran- ’y . ; . ,
.. , r.. tuvoje artistas, p-lė M. Stul-

des plyšti. ? J £

v- i. Ar x x x’ • -i g®lt^» P*lė S. Mockus, p-leNaujų Metų rytmetį ir vėl e ’
v v i r . v. A. Mockaitė, p. B. Kastėnas,
sis benas pakele žmonių sir- ' ,

v tv • » taip pat atvykęs iš Lietuvos,
dis arčiau prie Dievo, griez- 11 * ‘ ’
. v • _ tz v, pianistė E. Ramošauskaitė,

idamas gražias giesmes Kudike ’
'lio garbei. Toje šventėje ne P' K 6imkus’ taiP^i atvy- 

tik mokyklos vaikučiai giedo- k*8 iS Lietuvos artistas’

' jo, bet ir suaugę žmonės jie- Tai-gi visi lietuviai dramos 

ims pagelbėjo. mėgėjai, artistai-(ės), dabar

Tikrai, brightonpaarkiečiai P™*?a prisirašyti veltui ir dar 

turi kuo džiaugtis. Kilnus dar- tris mėnesius nereikės mo- 

bas yra lavinti vaikučius mu- ^ėti mėnesinių mokesčių. Bet 

zįkos po vasario 8 įstojimas į klu-

Šis mūsų benas jau pradėjo bus $5.00. Taigi pasinaudo- 

ruoštis prie didžiojo koncerto, k’^e Pr°£a> kreipdamiesi laiš- 

kuris įvyks pavasaryje. Visi i biznio menedžerį Zig. 

stengiasi mokytis taip, kad Vyšniauskas, 2517 W. 43 St., 

galėtų pralenkti visas kitas arba atsilankykite Į susirinki- 

Chieagos mokyklas. Kad tik ln^ vasara> 8 <k N. P. P. Sv. 

tas įvyktų! Par- kambaryje, 44 ir Fair-

Adolfina Žiedaitč, field, 7:30 vai. vak.

Daugelis jau užsimokėjo 

'prenumeratas už “Draugų”. 

Bet yra tokių, kurie dėl įvai

rių priežasčių dar to nepada

rė. Mat, jiems nepatogu at

vykti į ofisų. Tokie gali užsi

mokėti pas įgaliotus agentus 

savo kolonijose, tai yra Bri- 

dgeporte Gudų krautuvėj, 901 

W. 33 st.; Town of Lake pas 

S. Paukštį, 4’508 So. Honore 

st. ir pas Belsk}, 4544 So. 

Wood st., Marąuette Parke 

pas J. Stočkų; Brighton Par

ke pas F. Gubistą, 4355 So. 

Mozart 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. 

50 Ct.; Roseland pas M. Mi

siūnų 245 W. 108 PI.; West 

Pullmane pas Z. Gedvilų, 

12022 So. Halsted st.; Melrose 

Parke pas J. Žvirblį, 143 W. 

35 avė.; Chicago Heiglits pas 

kun. J. Čužauskų; Ind. Har- 

bor, Ind. pas kun. K. Bičkaus

kų; Kenosha, Wis., pas kun. 

A. Bublį; West Sidėj — 

“Draugo” ofise, arba agen- 

'tui.

i Mokant prenumeratų iš an

ksto, metams “Draugas” at- 

seina $6.00, pusei metų $3.50, 

trim mėnesiau $2.00, mėnesiui 

75c., į Lietuvų metams $7.00, 

pusei metų $4.00.

Pas minėtus agentus gali

ma atnaujinti prenumeratų

$2,500 VERTĖ UŽ $475.
3 šmotų vėliausio styliaus sek

lyčios setas, turtingai išrodan

tis, apsiūti guzikai, pleituoti 

frontai, tikras antiąue rayon, 

vertas $350, parduosiu už 

$115; 1930 modelio naujas 

screen grid elektrikinis radio, 

vertas $250, parduosiu už $75; 

9x12 Wilton 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,

I 8228 Maryland Avenue, lst 

apt., 1 blokas į rytus nuo 

Cottage G rovė Avė., tel. Ste- 

wart 1875.

MILDA
TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

Ut. ir Ser. Sausio 28, 29 
“SKINNER STEFS OUT”

Dalyvauja Glenn Tryon Myr- 

na Kenedy. Taipgi kalbančios 

komedijos.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 

Graži Muzika

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chieagoj
Ser ir Ketv. Sausio 29, 30 

‘FOOTLIGHTS AND FOOLS’

Dalyvauja Colleen Moore, 

Frederick Mareli ir Raymond 

Hacket.

Vitapbone Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

% * t U ».l I / f / / ,

lč,11 12 I

’ f t t 111 O i
S y
i♦i t i %

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

Taipgi užlaikome naujausios ma
dos elektrlkinius laikrodžius. 212.00 
verčios tik .......................................... $8.98

Nestor Johnson’s visiems gerai ži
nomi ice skaitai visokių sizų tik
tai ...................................................... .. «5-08

8 skyriaus mokinė. Red Cherris.

A. R. 8 SKYRIAUS VEIKI- VAKARĖLIS KL. KINDE

j Ateikite arba Telefonuokite Lafa
yette 4689. Pristatom visur.

! J. DERINGIS
4414 So. Rockwell St.

Del geriausios rųštss 
Ir patarnavimo, šauklį

GREEN VALLEY
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši 
alų. sviesto Ir sūrių

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina SL
Tel. Boulevard 1289

mTrOUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

lukstnlų Ir sida- 
orinių daiktų, vė
liausios mados r»- 
dio, pianų rolių, 
rekordų Ir t. t. 

.Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 2329

.'M;:

MAS. RIO NAUDAI.

Marąuette Park. — Pirm’ WestSide. — Pereitą sek- 

^negu Gimimo Panelės Šv. pa P®3 ponus Šlickiua,

rapija buvo sutverta, Šv. Ka- 2U50 S. Hoyne avė., buvo sn- 

zimiero Akademijos Rėmėjų r®n<tas vakarėlis tikslu pa- 

į8 skyrius jan gyvavo. Jis ta- remU Lietuvoj moksleivi kleri 

da dirbo, kiek galėjo, rėmė Kindcrį.

vienuolynų, gi dabar remia ir Jžanginę kalbų pasakė P. 

savo parapijų. Visuomet ne- Klikna, pankui perstatė kal- 

nuilstančiai dirba. bėti p. Valančių. Kadangi

Kas mėnesį įvyksta rėmėjų moksleivis nėra turtingas, o 

susirinkimai ir kas metas ren- nori baigti kunigystės moks- 

kama nauja valdyba. Daž- lų, tat kalbėtojas prašė susi-

PAIEŠKAU Petronėlės 

Šimkaitės, po vyru Petkus. 

1922 metais gyveno: 219 No. 

58th (Jt Philadelphia Penn- 

sylvania. taipgi paiefikau 

Jono Šimkaus. Pirmiau gyve

no Pittsburge. Patys ar apie 

juos žinantieji praneškit, nes 

turiu svarbų reikalų iš Lietu

vos.

JUOZAS MOZERIS,
1520 So. 49tb Court, 

Cicero, III.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANCI0N1S
Butus vedėjus Brldąeport P&lntlną 

A Hardware Oo., dabar perėmė visą 
blsnĮ { savo rankas Ir duos visose šio 
blsnlo šakose pirmos klesos patar 
oavlmą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Palnters & Docoratora 
J. S. Ramanclonls, savininkas
8147 So. Halsted Street

Tel. Victory 7181

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
.kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5522

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4656 So. Rockwell Street

MORTGEČUI-PASKOLOS

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama I vieną dieną 
Perkame real estate kontraktus 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 2600,000.••
SS04 SO. KEDZIE AVENUB 

Tel. Lafayette <738-0710

SKOLINAM
PINIGUS

$100 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių

J. NAMON 8i CO.
2418 W. Marąuette Road
Arti Westem Avė. 

Telefonas Grovehill 1038

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taksom 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 ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 

mainam, namus, lotus, fermas ir biznius. Rendnojam fla- 

tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 

2621 W. 71st St , Hemlook 0867 Res. Grovehill 1680


