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METAI-VOL. XV

BOLŠEVIKAI NEGALI {VYKINTI 
EKONOMIŠKŲ PLANŲ

Meksikos Policija Ieško
Komunistų Sąmokslo

Jugoslavija Su Bulgarija Susitaikė; Rusai Trem
tiniai Kankinami Siberijos Kalėjimuose; Ki
nija Skiria Delegatus Taikos Konferencijai 
Maskvoje; Londono Konferencijoje Ameri
ka Pasiduoda Britanijai

NESISEKA BOLŠEVIKAMS 
RUSIJOJE

TEIRIAUJAS APIE KO
MUNISTŲ SĄMOKSLĄ

MASKVA, vas. 8. Vy-1' MEXIC0 CITY, vas. 8. —

liausies bolševikų ekonominės Policija daug įtariamų suėmė 
tarybos pirmininko padėjėjas sąryšy su pasikėsinimu nušau

ti prezidentų Rubio. Bet jų 
įtarimas neaiškus.

ŠIOJE UOLOJE BUS IŠKALTA ŠALIES ISTORIJA 23 Anglekasiai Žuvo Utah 
Valstybėje

Į BRITANIJOS AMBASADĄ WASHING- 
TONE BUS GRĄŽINTI SVAIGALAI

ŽUVO 23 ANGLEKASIAI

Mezlauk vietos laikraščiuose
rašo kad sovietu valdžiai ne- * *•
siseka vykinti ekonomini pla
nų.

Jis pareiškia, kad pramonė
se gamybai išlaidos sumažin- įu sumoksiąs 
tos vos 4 nuoš., gi einant, pro- j Vidujinių reikalų sekreto- 
grama turėjo nupulti ligi 11 rjus QjĮ ve(įa nuodugniausius 
nuošimčių. tardymus.

Maisto, gamybai išlaidos, _____________
vietoje sumažėti 5 nuošimčiais 
tai 5 nuoš. padidėjo.» i , _ . ( . k

Bolševikai ieško priežasčių 
ir nesuranda. Į tai atsižvel
gus, dirbtuvėse iš komunistų 8. — Vilią Altamira miestely;nito metų Katalikų Bažnyčion 
darbininkų organizuojami žva įvyko pokylis pasikeičiant mie- 
lgų būriai. Jų pareiga bus stelio majorams. Pokyly da-

Policija yra nuomonės, kad 
prieš prezidentų pasikėsini
mas ar tik nebūsiųs komunis-

NUŠAUTA BUVUSIS IR 
NAUJAS MAJORAS

TAMPICO, Meksika, vas.

■ SALT LAKE CITY, Utah, 
vas. 7. — Standardville ang
lių kasykloje darbo laiku šia- 
ndie įvyko sprogimas.

18 darbininkų žuvo, 10 su
spėjo pabėgti, gi 5 nesuran
dami.

Nežinia, iš ko kilęs sprogi- 
jmas, nes, sakoma, dujos iš ka
syklos buvo pašalintos.

WASHINGTONE ESĄS
D A . v . , K . - - r K “DIDELIS ĮSPŪDIS”
Penkiais šimtais žodžių Am. J. Valstybių istoriją apsiėmė parašyti buvusis pre

zidentas Coolidge. Ta istorija didelėmis raidėmis bus iškalta šioje uoloje— Rushmore VVASHINGTON, vas. 7. — 
kalne, So. D.akota. ___ ____ Kada gauta žinia, kad sekre

torius Stimson laivynų konfe-
PALAIDOTA PASKUTINE 

KATALIKŲ MISIJOS j 

INDIONE

SAN FRANCISCO, Cal. — 
Mirė San Juan katalikų mi
sijai prigulėjusi paskutinė in- 
dionė. Iškilmingai palaidota 
po įvykusių istorinėj bažny
čioj pamaldų. Velionė prigu

lėjo išmirusiai indionų pade
rmei, kurių pirm pusantro ši-

CHICAGOJE
** F ,

Lengvai nubausta

Mrs. Catherine Kearns, 64 
m., 521 AV. 63 gat., už prohi- 

i bieijos peržengimų i'ederaliam 
teisme nubausta vos 5 dole-
nais.

atvertė Pranciškonai misionie

I riai.
prižiūrėti, kad darbininkai sų- lyvavo buvusis majoras ir nau į Velionė buvo paskutinė tos
žiningai dirbtų.

BALKANUOSE JVEDAMA 
TAIKA

jai išrinktas majoras. Abu nu- padermės narė. Tai Mrs. As- 

I šauta. Į cencion Solorsano de Cervan-

Į tefe. Pamaldos įvyko toje pa- 
Įčioje bažnyčioje, kurioje jinaiPASITIKĘ IR IŠLYDĖJĘ 

SU DUONA IR DRUSKA
VIENNA, Austi ija, vas. 8.

— Tarpi Bulgarijos ir Jugos
lavijos po karo visas laikas raščio “Pravda” keresponde

arti pirm 100 metų buvo ap-
------------- krikštyta ir kur pirm 75 me-

MASKVA, vas. 8. — Laik- tų buvo sutuokta jai einant
tada vos 14 metus.

gyvavo nesutikimai dėl sienos, ntas iš Sibe-rijos praneša, kad
Pagaliau po ilgų derybų abi bolševikų kariuomenė, kuri bu .......

. nybes leidimu velione senutėvalstybes susitaikė ir taikos vus trumpam laikui užėmus ... ,. . .
, -v. . palaidota garbingoj vietoj —sutarti pasirase. Mandžiunjos plotus, gyvento-:! . ... .

'. , • 'sale misijos sienų.
---------------------- i Janis kiniečiams buvus taip

MASKVA NIEKO NE
ŽINANTI

kiniečiams buvus
gera,
vę jos iš ten pasitraukimų.

Nurodoma valdžiai supirkti' 
kviečius

Teisėjas Čarpenter apie a‘- 
gentus atsiliepė, kad jie ra
miai tėmįjasi į Naujų Alėtų 
iškilmes ir skelbia, kad Chica
go miestas esųs sausas kai ra- ! 
gas, bet jie neturi sunkenybių 
pulti tos moteriškės namus.

Suimta vyras su žmona
Libertyville, netoli Chicago, 

suimta Al f red Landress, 35 
m., krautuvėlės, 4445 Congress 
gat., savininkas, ir jo žmona 
Emilv, '28 m. Abu sugauta į- 

| sikrausčius jiedviem į vienus
Specialiu Bažnyčios vyrės-' namus.

Apiplėšta moteriškė
Ant šaligatvio negras plė-

kad žmonės apgailesta-'• jos gyvenimo užpUOlė pareinančių na-

| dienomis keletu menesių jos

BRITŲ AMBASADA IŠ

NAUJO BUS “ŠLAPIA”

AVA SHING TON, vas. 8. — 
Šį mėnesį jiasikeitus BritanI-1 
jos ambasadoriui, ambasada « 
išnaujo bus pakeista “šlapia.” į 
l’asit raukius ambasadorius Sir 
Esme Hoįvard praeitais me-I 
tais į ambasadų buvo įvedęs J 
“sausybe.”

SUIMTA SEPTYNI

MASKVA, vas. 8. — So-' 

vietų valdžia užgina, kad ji- Į 
nai būk žinojusi, jog Mandžift- 
rįjos daly, vadinamoj Barga,

ISPANIJOJ DAR VEIKIA 
CENZŪRA

MADRIDAS, vas. 8. — Pa-.

■ namuose gyveno prof. J. P. 
Harrington iš Smithsonian In
stituto AVashingtone. Šis mok- 

|alininkas pirmiausia susipaži
no su jos indioniška kalba.

būtų kuriama kažkokia ten re- sirašytu karaliaus išsprendi- 
spublika. mu paliuosuota šimtai kalinių

Apie tų “nežinojimų” pra- ir tremtinių.

nes ji neišmokusi angliškai.

neša laikraštis “Pravda.”

Paskui iš jos ištyrė jos gimi
nės gyvenimų, padėtį ir visus 
padermės papročius, kas mi
sionieriams nebuvo žinoma.

TRYS ŽMONĖS ŽUVĘ 
BUKAREŠTE

IR K A RĘSTA S, Rumunija, 
vas. 8. — Čia miesto rinki
muose valdžia laimėjo. Rinki
mai buvo kruvini. Trys žmo
nės žuvę. Daug sužeistų.

Bet spaudai cenzūra nenu

traukiama. Taipat nieko ne-i 

žinoma apie įvyksiančius pa-1 Profesoriui jinai tarp kit- 

rlnmentan rinkimus. pasakojusi, kaip jos pader-

Naujas diktatorius pareiš- niC palietęs kažkoks maras.

Trumpu laiku kuone visa iš

mirusi — 4,000 vyrų, moterų 

ir vaikų.
Prof. Harrington gryžta j 

AVashingtonų. Jis parašys kny 

gų apie išmirusių San Juan 

indionų padermę. ,

kia, kad jo valdžiai pasitvar

kyti imsiu šešis mėnesius.

NENORI BŪT KONSULIAIS

SIIANGHAI, vas. 8. — Ke 

KINIJA SKIRIA DELE- ituri kiniečiai,'paskirti konsu 

GATUS liais į Vladivostoku, Ghaba

SIIANGHAI, vas. 8. — Ki- rovskų, Blagovieščenskų ir Či-, 

jos valdžia jau skiria dele- tų, atsisakė vykti į paskirtas 

vietas. Bijo bolševikų.gatus taikos konferencijai su 
bolševikais. Konferencija įvy
ks Maskvoj. PLATINKITE "DRAUGĄ’

AVASHINGTON, vas. 7. — 

1*929 metais šioj šaly sunau

dota virš 119 bilionų cigųretų. 

Tam tikslui išleista apio 780 
milionų dolerių.

■?

rencijoje Londone pasiduoda 
Britanijos norams, čia. valdiš- 

Taip vadinamas “farmų kuose sluogsniuose sukelta 
boardas”, koks sudalytas ei- daug “didelio įspūdžio.” Ta- 
nant Kongreso pravestu ista- rytum, šiems sluogsniams iš
tyrini palengvinti ūkininkams kalno tas nebūtų buvę žino- 
gyvenimų, reikalauja, kad tuo- nia.
„jaus būtų sudaryta valdiška 
bendrovė .Supirkti nuo ūkini-j 
nkų kviečišiandie^• 
kaina nupuolusi. I

NEAV HAVEN, Conn., vas. j 
8. — Pagrobtas Max Price, 
60 metų, piktadarių, paliuosuo- 
tas, kada jis pažadėjo jiems 
išmokėti 25,/KM) dol. Gryžo na
mo suirusia sveikata. Paim- j 
tas į sanitariumų.

Tuo tarpu policija darbuo
jasi surasti piktadarius. Su
imta 6 vvrai ir 1 moteriškė.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Pašautas darbininkas

Nežinomi piktadariai pavo
jingai pašovė praeinantį A. 
Mannino, 40 m. darbininkų. 
Paimtas į ligoninę.

IR LIETUVAI TEKS MO

KĖTI KARO SKOLOS

“L. A.” 6 nr. straipsnyje 
“Rytų reparacijos ir Lietu 
va” rašo:

NAIKINA PASKUTINIUS 
ŽVĖRIS

llerman AVagner, 5228 So. 
Kolin avė., uždarytas kalėji-

Renavas. Renavo miškas se
nai yra garsus turtingumu į-; 
vairių žvėrių. Kadaise Rena-

. , .. , , . * vo dvaro grafas buvo tame
kad reparaicijų teks mokėti; .. . ± ... . 'I miške įtaisęs tam tikras rede- 

> les ir šieno kupstus, kad užė
jus žiemai būtų miške esan
tiems gyvuliams maisto. Net 
iki šių dienų tų redelių ir 
kupstų vietų tebėra.

Tr iš tikrųjų šiame miške 
prieš porų metų buvo net brie
džių, tik dabar jų jau nebe-

ir naujoms valstybėms, jų ta
rpe ir Lietuvai, nes Lietuvai

n.an, ne. ji. daugiau rūpino- ((,kf> v#kwjje, vals;ybis da.
si savo suniu, negu žmona ir 
vaikais.

AMERIKA PASIDUODA 
BRITANIJAI

lis — Klaipėdos kraštas. Re
paracijos komisija, atsižvelg
dama į Klaipėdos krašto tur

ėtų įkainavimus, patiektus iš 
j vokiečių ir mūsų pusfcs, jau y- 
ra nustačiusi Lietuvai repara-

LONDONAS, vas.8„nll} apie w miiįj01,us tenka matyti. Stirnų, lapių,

barsukų, kiškių, voverių, yra 
daugybė, nės čia medžioti ne
valia. Tik deja, kažin kodėl

ro laivynų konferencijoje po markių. Svarbiausios repara- 
visos eilės privatinių pasita- cįj.Q sumos yra šios: miškas 

200 dol. vertės žiedų, 25 dol. Į rimų pagaliau Amerikos J. 29 ,nij ? aukso niarkių, uostas, 
vertės laikrodėlį ir 4 dolerius i Valstybių delegacijos viršini- J5 mįl., geležinkeliai 15 mil. į^a^ar v's dažniau ir dažniau 

ūkas sekretorius Stimson pa-i,lb Tatai prašoka visų Ilgšio- ~ 
skelbė savo planus, kurie dai-. jjnę Lietuvos užsienio skolą, 
liai supuola su Britanijos pia- T^jpS^.įus jos mokėjimą ir li
nais. To sėkmėje Amerika is- j gegnei metų eilei, tektų vis 
sižada taip vadinamo “pari- dėlto kasmet santarvei keli 
ty”, ty. laivų skaičiaus pro- milijonai litų. “L. IT.”
porcianalumo, ir pirmenybę__________________________

mo AIrs. Ensminger. Atėmė

pinigais.

Nori parduoti “vvarantus”
Chicago miesto administra

cija, kaip praneša, kovoja vi
sokių siųlomų pašalinę pagal
bų. Nori būtinai parduoti taip 
vadinamus “taksų vvarantus.” 
Bet šių niekas neperka.

šiame miške girdėti šūvių tre
nksmai. i

Argi jau būtų galima šau
dyti? “L. U.”

Niekam tikęs šuo
Poliemonas M. L. Ernest,

KĄ PELNO IŠ CUKRINĖSpalieka Britanijai.
Praneša, kad Britanija su

sekretoriaus Stimsono planais! Trakiniai, Šimkaičių valse, 
visiškai sutinka. 1 .Trakiniai iš aplinkinių kaimų

------------------- Į pragarsėję, cukrine, muštynė-
6215 Calumet avė., vakare na- ŠIMTAI RUSŲ TREMTINIŲ mis, jaunuomenės ištvirkavi- 
mie paliko ištikimų šunį, gi KALĖJIMUOSE mu. Kalėdų antrų dienų pas
pats, su žmona išėjo į teatrų.------------- Kušinskų buvo padarytas sma

Gryžus rado namus npvog-, HARBINAS, vas. 8.—Ka- rkus pašokimas su cukrinės 
tus, gi šuo uždarytas rūsy. į da bolševikų kariuomenė bu- vaišėmis. Visi prisigėrę pada 

vo įsibriovus į Mandžiūriją,
3 pavojingai (sužeista

79-oje gatvėje, arti Vincen- 
nes avė., gatvekaris susidau
žė su busu ir automobiliu. Ke
liolika žmonių sužeista, iš jų 
3 pavojingai.

ji suėmė šimtus rusų tremti

nių, kurie buvo jiabėgę iš Ru

sijos ir kovoję prieš lmlševi- 

kus. Jų didžiuma šiandie lai

koma Chabnrovsko kalėjime. 

Jų likimas apverktinas.

-

KĄ DARO CUKRINĖ
Kiužių km., Veprių valse, 

per Kalėdas jaunimas taip 
įsismagino cukrine, kad susi
mušę du užmušė negyvai.

“L. U.”
 - - - --—~

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Deliesiuota; maža te
mperatūroje atmaina.

PINIGŲ KURSAS

rė baisias muštynes. Mažne 

visų galvos buvo kruvinos ir 

namų langai išmaišyti. Anl 

rytojaus namiškių galvos ap 

raišiotos, o langai paklodė

mis užkarstyti. Taį tau ir už-, 

darbia iš cukrinės. “L. IT.”

Lietuvos 109 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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DIENOS KLAUSIMAI
KARININKŲ SAUVALIAVIMAS.

Kuriose valstybėse įsigyvena diktatūros, 
ten įsivyrauja karininkų sauvaliavimas. Jie 
pajunta, kad jų rankose yra vyriausybių li
kimas, dėl to su ja mažiau pradeda skai
tytis, stato savo reikalavimus, kuriuos tūli 
išpildyti, jei nori vyriausybėje išsilaikyti. 
Jie pradeda kištis į valstybės politikų ir 
tas tai yra blogas ir pavojingas dalykas.

Tokia padėtis yra šiandien Lietuvoje. 
Tautininkų vyriausybės likimas yra kari
ninkų rankose. Jie patys pasiskiria žmones 
į vyriausybę, patys sau algas pasikelia, pa 
tys save ir medaliais apsidovanoja. Ten kari- 
tlinkų sauvaliavimas taip toli nuėjo, kad 
jie drįs
pasipriešins jų pastatytiems į valdžių žmo
nėms. Vienas iš karininkų majoras Sutkai- 
tis net bankų užpulti išsidrąsino.!

Lietuvos kariuomenė vra ’ gitrbinga. Jos

pasekėjų šioje šalyje, tai tikrai reikia ste
bėtis. Ypač po to, kai bolševikai savo tiks
lo siekimui naudoja nedoras priemones, 
melagystes ir prigavimus.

Nesiskiria nuo ’to ir mūsieji išsigimėliai, 
rusų ir žydų bolševikų pastumdėliai, su ku
nu ir sielų parsidavę dirbti prieš tikėjimą 
ir prieš savo tautų.

Negalima praleisti 
gos lietuvių bolševikų 
skandališkų pasielgimų 
per savo šlamštų skelbė Lietuvos konsulo i 
ir Maskvos berno Andrulio debatus apie fa
šizmų Lietuvoje ir Vytautų. Nei vienai? švie-

nepaminėjus Cbica- 
vie-no iš daugelio 
Jie ir plakatais ii

AR TIK NEPERDAUG TOS 
LAISVĖS.

Einant žiniomis iš Vokieti
jos sostinės Berlyno, tenai tei
smas išsprendė, jog savižudy
bė Vokietijoj jokiais įstaty
mais nevaržoma. Tai esanti
laisva šalis. Kiekvienas 

į teises pasidaryti galų.
turįs

Gali but,
sesnis žmogus negalėjo tikėti, kad Lietuvoj turi teisės

kad kiekvienas

Šeštadienis, Vasario 8, 1030
-.......... --- -- - - į

ninkų vaikai pačių komisarų DĖDĖ T AMAS, 118 METŲ. 
paskirtų agentų bus “auklė-J
jtuni’*’. Vaikui lankys koinunis! 
tiškus mokyklas, kuriose mo- ‘ 
kinuma tik prisirišimo prie ‘

■.....- Maskvos ir ištikimybės sovie-’
Kuo daugiau žinių iš bolše- tų valdžiai. Bus verčiami gar-i 

vistinės Rusijos gaunama, j binti žemėje senai supuvusius 
tuo daugiau patiriama, kaip komunistų vadus. Tai visas 
tenai raudonieji autokratai vaikams mokslas. Paaugę jie 
valdovauja ir ko jie siekia. kartu su tėvais ir motinomis

IŠ DIDŽIOSIOS VERGIJOS 
ŠALIES.

Šiandie toj šaly seka žut-but 
valstiečių nuo jų ūkių atsavi- 
ninias. Iš atimtų nuo žmonių

turės eiti baudžiavų kuria
muose dvaruose.

Senovėje Rusijos valstiečiai
,......... ................... ....... pasidaryti galų “klų komUniS^1 sudaro’ dlde' buvo ėję baudžiavų. Jie buvo

konsulas eis į ginčus su tautos išdavikais,!laisvoj šaly. Bet;jei jiems tusi Us " i-T |be^endak ^edė atkaklių ko-
Tačiau bolševikų šlamštas drąsiai garsino, Į nepavyksta ir jie be jokios Įnau 1 u/ ** ai pas a o y)a prieš |a veraiia.. Galu
kad p. Konsulas debatuos. į bausmes paliuosuojann, tad

1 i‘ tus, gi valstiečiai verčiami ei-
Konsulas skelbiamuose debatuose, žino-j,r kPa klausimas, argi tik ne-I ^aU(jįja^a

ma, nedalyvavo. Vienok melagystėmis prisi- Į perdaug jau tos laisvės?
Einant tuo ypatingu vokie-

gale caras iuos iš baudžiavos 
paliuosavo ir suteikė žemės

V

vilioję į salę nesusipratusių žmonių, išdavikų ' 
vadai jienis visokių nesąmonių priplepėjo.

Tai matote, kokių priemonių imasi Ix)l- 
ševikai, kad tamsuolių būrelį prie savęs pa
laikius ir savo šlamštų šiaip taip galėjus iš
laikyti.

Retas sulaukia tokio am
želio, kaip šis senukas, Tomas 

Šiandie bolševikai tų bau- Kemp iš Poplar Bluff, Mo.

: savastin.
Kurie valstiečių be aiškaus,

z.;„ įmemn u.n.i ! murmėjimo komunistams pave j v. "J .N 7. ri, . . Acių teismo įsspi enurinu, tat, dziavų išnaujo iškelia, lai metų amžiaus, o da tokį
kiekvienas turi teisės visur!* a sa'° savat,ris, tiems pa u pridengia tik kitokiu var-'kirvi gali pakelti!

„mu; „i įkaini ju namai tolesniai gyven . ,, . . . . , |\ įesose \ietose atlikti \isų ei- • į du. Seniau, anot komunistu.į---- ■■ .
lę papiktinančių ir nedoru i b d'anI baudžia! oje jie j
darbų. Tad štai ir

r nedorų “ ' lbuvu< buižum baudžiava °i 1 • • v . , -i i. . , turi nirnienvbės Bet kurie! nuizųjų o..uu/,ia\a, cė nalu Sioj neturėtų but
•ducbobo-|lun Ponulius.. mr !šiantlie SOeialisti?ka koinunis-! , .

ru valstiečiu pasipriešina savo!. , ,v.sektos nariui tun teises, * * 1 tu baudžiava.
pliki trankytis po Kanados įukil^ už^robiniui’/uo tl* VJS'|

Senai Cliicaga pagarsėjo taip vadina- nreri-iaa ' kas atimama. Nebetenka jie
ūkių, namų ir net negali bau-i'o> aid°kiatams naujosiriųjų “gengsterių” kovomis ir plėšimais.

Tačiau pastaruoju laiku padėtis tuo žvilgs
niu darosi nebepakenčiama. Paskutinėmis še
šiomis dienomis nužudyta po vienų “gerigs- 
torį” į dienų ir padaryta visa eilė skandalin
gų užpuolimų ir plėšimų. Visuomenė prade
da nerimauti. Bet ji yra bejėgė. Miesto po
litika taip vedama, kad negreit būs galima 
prieiti prie tvarkos. Kol buvo pinigai, juos piktai auklėja jaunimą, 
visur žarstė, kur reikėjo, ar nereikėjo. Da-jkatL’aidimoj ateity is jo sulau-

Nestebėtina, jei šis Mask

vietes.

Kongresas turi Porterio bi-
’. ?' !lių, tv. naujam įstatymui pro-

rujos bau- t .
... ... , , • ijektu norimu gydytojams su-

i<l->i-ivn^ miG Ti<> ->niniio< \<>i- dziavos kėlimas yra labai ap- ... . . . .i/ii-i; tl.,n,,-i +Q,i ino klV0b elU- 1 w Z1HO,1< h 'u-, :varžyti liuosa įvairių muko-pikti n iiccioii, l<i(i tuo IdOiHU1 . . ■sunkinta'2 Valstiociai <yalvtis1 *ičiami alkti ir žūti. umuiua . > ai. urnai „anas , - xt ,

Jei tie ii kiti darbai vra i

savižudybė vra piktas ir ne
doras darbas ir tas su laisve!

guldo už savastis. Pasauliui
Tuo budu raudonieji auto- . . .... , , .labai mažai žinoma, kad įvai-;

tiku naudojimų. Narkotikų 
naudojimui gydytojai turėtu 
gauti specialius leidimus išarba žmogaus teisėmis negali kratai non visose Rusijos da- rio^ Rusijos (,a]v<e gjan(iįe ...... . . . . .

turėti nieko bendra. Vlsu« valstiečius pakeisti eina didelį jv kruvini vaistie. l,ro!l,biC‘Jos koinisionienaus.
baudžiauninkais. Tuos kuria- .:.......,xr..i Tokiu budu gydytojams prak

tikavimas butų žymiai suvar-Viena raudonoji Rusija šian čių sukilimai. Valstiečiai žu-
nius dvarus patvs raudonieji ■ »r , , - ,f . . . do Maskvos agentus ir patys
vadina kolektiviais ūkiais ar
ba “Kolchozais”. Ksų tas da

bar nebėra kuo ne tik mokytojams, Let iiįktl galvažudžių gaujų. Gi Vo-.an)a S(X.iaĮįstjško niokslo pa

ūži tai žudomi. Valstiečiai at
kakliai gina savo ūkias, na
mus ir savo gyvulius nuo tu

žytas ir pati gydyto javinio 
profesija proliibieijos komisio- 
nieriui bntų lyginai “futbo
le”.

Jei Kongresas

policijai algų mokėti. Tas privertė ir poli- i korija yra krikščioniška šalis i gl.j1K|ais> Gi tas moksias> jeį . ” . 7"
cianbų skaičių mažinti. Del to tokių miesto1^’ neturi llotb gyventojų i tQ butų galį]na jnokslu užvar. Prios,‘U

... XI-,. , • ’ padėtį išnaudoja piktos valios žmonės grų- jMigyvulejimo prisidengus naal(iįntį reikalauia, kad sočia-1 Nes kasgi žmogui ............. . ..
atvirai grųsinti kiekvienam, kuris 1 . , . . . . . / invinėmL bd<vf.< tnLėm • ,UU1U- icnvaniuja, .mit manymų pravestų, rašo laiksindann pavojumi ramiems miesto gyvento- pOAnunils iai>Ms pįseim.-. »-■ - - • --• ... .m. .....

jams

sakomų su-

Visuomenė turėtų padaryti spaudimo j 
tuoį? hųo kurių priklauso^ ;padatymas galo 
tokiems-mieste įvykiams,; Janio teršia miesto

nuopelnai tėvynei vra neapkainuojami. Ka- , ... . . , . . .....
J J l- .1 | n- stato j pavojų ramius piliečius.

belieka
istiškoj valstybėj pavieniai įtekti ir neturėti jokios sa ^^ .tJournal„ Wasliingto- 

Tas Berlyne 'Įvykis iškilo, j žmonės nebęturėtų jokių sa-;Vastws- lai butų beprotiškas biurokratija daugiau sus-
ir daugiau galybės ji 

Jei Porterio- Bilius pa-
žiuojantį elektrini haukinėli. Į tik pramonė, prekyba, įvai-^^VJU 8'aaJ« ambteyai. įįįtų įstatymu, tada valstvbių 
Šis momentaliai buvo sulai-i l iausi daiktai, bet ir patys gy Kiekvienam suprantama, kad

kada vienas jauilks muzikas vasčių. Girdi, ^viskaij perdėm žmonių pasišventimas paikam 
Ivrito ant bėgiiį^įn'iė^'' atva-! turi prigulėti valstybei —pjg socializmo mokslui vykinti ir

tniomeiics role buvo, yra ir bus svarbi mu-; T, .... ... v . .. i L . . ... , . . _ žninon< ..-.ii but. . . , . . ladetis vra rimta ir ja toliau žaisti neraikytas ir muzikas areštuotas, ventojai. \ iena valstvlie vis- ,h "diasties žmogus gali but
sų tautos ir Lietuvos valstybes gyvenime. o.apin.
Ir dėl to be galo yra gaila, kad nevykusi °
tatotiftihkųv valdžios vidaus politika ta gar- _ . v i • + * r 'Jo paties ir ki* u pamokai iis I i *i ........ka^ daugely Rusijos daliuj

įezasties sunkios ligos atsistatydi-j*J() Paues 11 pamokai jm (ja)Hief!, komunistų realai sian- 1fcingų kariuomenę demoralizuoja.
Kuo greičiau kariuomenė bus ištraukta

iš politikos, kuogreičiau Lietuva sugrįš prie 
valstybės konstitucijos, tuo bus geriau.

Iš pr
1 no Jungtinių Valstybių vyriausiojo teismo 
pirmininkas p. Taft, buvusis prežidentas. P-

■Geležinkelio bendrovė jį kalti- kuom perdėm rūpinasi, 
i no nž važinėjimo trukdymų.; rpuo tariamuoju mokslu rem

turėjo but nubaustas, jei pasr-f(Įį(1 jsjtaįso sail šiltas vietas 
rodė, kad jo protas, blaivut jan p. kuriamuose dva

autorizuoti gydytojai, dentis-
.. v . . , tai, veterinarai ir farinacistaitik žemiausias vergas. I . ......

, , , , • - • i t vaistininkai) negalėtu saveMaskvos autokratai girias. | . ,7.

nas Taft, nors iš prigimties labai ramus žmo- j notarpu teismas pasirodė. iruose> Negi jie ten dirbs kokj e*jotb 
>tis, tačiau daug valstybei pasitarnavo, kai-lka<^ -i’s st°vis aukščiau viso-; tlarbą ? Jie tik prižiūrės, kad

jau pavykę sukurti tai bau ! 
džiavai dvarus. Bet reikia a-!

!profesijoje naudoti narkotikų 
be VVasliingtono prohibieijos
viršininko leidinio. Tai butų 
tikras autokratizmas.

Akstinas.

Kas nežino, kad bolševikai, tai tikrie
ji žmonių išnaudotojai ir mulkintojai. Jie 
apvylė Rusijos žmones, atėmė iš jų asmens 
laisvę, iš daugelio paskutinį duonos kųsnį, 
o liet ir gyvybę milijonams jienis nepritarian 
Čių atėmė. *

po prezidentas ir kaipo teisėjas. į kios šaly tvarkos ir doros, j baudžiauninkų minios kas-
Visokiai laisvei turi but dien butų paskirtose darbo 

ribos. Be to, greitai galima vietose. Žinoma, baudziaunin-

DAUGIAU BIUROKRATI
JOS.

ELEKTROS ŠVIESA

Vabalninkai, Biržų apskr. 
Nuo rudens praeitų metų Va
balninko miestelyje įvesta e-

Šiemet daug lietuvių rengiasi važiuoti 
į Lietuvų. Patartina, kad ta proga nuvyktų j sulaukti chaoso. Musų laikais
į Eucharistinį Kongresų, kuris bus Kartagoj didžiausias žmogaus priešas į tinami, jiems bus duodama' Amerikos medikų sųjungos'lėkt ros šviesa ir dabar jau 
gegužės mėnesio pradžioje, arba prisidėtų į— kipšas jau ir taip turi per- reikalingų drabužių. laikraštis Journal iškelia Į galutinai apšviestas visas mie-

Nestebėtiha, kad jiems pavyko paverg- i prie Lietuvių Maldininkų Kelionės, kurių or-(daug darbo. j Baudžiavų eis ne vieni vy- protestų prieš kįlantį \Vash- stelis. Elektros stotį įtaise
ti tamsių Rusijos liaudį. Bet kai jie randa ganizuoja Federacija. i Akstinas. irai, liet ir moterys. Baudžiau- ingtone biurokratizmų, ku-ĮŽivas ir kompanija. “L. L.

kai iš abelno katilo bus mai-!

2TDĖS LAIŠKAS LIETUVIUI.
"(Versta iš žydų kalinis).' 

(Pabaiga)
lr bangavo ir liūliavo aikštė nuo žmo

nių. Čia susirinko visų mokyklų vaikai ir 
mokiniai, visų sporto organizacijų daly
viai uniformose šu vėliavomis, kaspinais, 
SAliutaynais... Čia ir kariai — Lietuvos 
karininkai ir kareiviai — visi ištaigingai 
apsitaisę, švarus, patenkinti, išdidūs... Tr 
dVasiškija čia. Štai cilindruotas musų ra
binas, apsuptas žymiausių miesto žydų 
piliečių... Koks džiaugsmas į tai žiūrint! 
Vėliavos, kaip gražūs, raibi paukščiai, ple 
vėsavo ant tūkstantinės minios galvų, or 
kestini iškilmingai griežė Lietuvos him
nų. Iš minios krutinės, tam 1 ‘ngam him
no! pritarė milžiniškas bubrt<;

Lietuva, Tėvyne mūsų, TO didvyrių 
žeme! >

TŠ praeities tavo sūnūs tv stiprybę 
semia,

Tegul tavo vaikai eina’vien takais 
dorybės,

Tegul dirba Tavo naudai ir žmonių 
gerybei

Tegul saulė Lietuvos tamsumus pra
šalina

Ir šviesa ir tiesa mus žingsnius te
lydi.

Tegul meilė Lietuvos dega mūsų 
širdyse

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi! 
O, Juozai!.. Kati tu būtum viskų tai 

girdėjęs ir matęs! Jei tu būtum matęs 
tų didinga džiaugsmų, kuris žibėjo ne tik 
lietuvių, bet ir žydų akyse giedant him
nų! Jei tu būtum matęs, koks įkvėpimas 
buvo žydų vaikų, jaunuolių ir mergaičių 
veiduose, jei butum girdėjęs jų džiaugs
mingus balsus — tu tikrai pamylėtum
Izraelio brolius!

Vakare visas miestas ugnyse — vie
na už kitos gražesnė iliuminacija... Gat
vėse vėl linksmos pasijiuošusioS minios, 
marširuojantieji kareiviai, kaip žaibai, 
skraido uždegtomis ugnimis automobiliai, 
lodo muzika...

1 Aš atsiskyriau nuo minios, — tu ži
nai, kaip aš mėgstu būti viena ir viena 
klajoti..

Pasukau į tolimas gatves, kurios iš 
tolo viliojo savo ugnimis, tartum Šeclie- 
rezdos pasakos... Ir aš ėjau ir svajojau... 
Ir džiaugėsi mano siela, tokia vienturtė 
ir taip sunašlaitėjusi siela... Aš vaikščio
jau... Ant mano galvos tartum juodavo 
mano didžių ainių tėvynės dangus — pa
lestinos dangus!

Mano širdis virpėjo iŠ džiaugsme už 
Lietuvų — čia, Lietuvoj, aš gimiau, Lie
tuvos žemelėj ilsisi mano motutės kaulai, 
čia tu... Aš ėjau ilgai... priėjau suolų, 
ont kurio mudu sėdčjom l’JU m., gegužes 
vakarų... Aš ilgai sėdėjau vienu-užmerkiisi 
akis ir tu... tu stovėjai prieš mane... Mano 
mintys kalbėjosi su tavim: — Mano mie 
Jas, tiesa? Aš visgi buvau pranašus, kuo
met tau pasakiau: tikėk! Tavęs laukia 
tavo laisva tėvynė ir... ir aš...

DEGTINĖS AUKA.
(V’aiz<leli<).

Gražus, gražus pavasario vakaras.
Saulė leidžiasi dideliH raudonu 4'atu už » ■
kalnų tolimų, už miškų žalių, pulihriania

raudonų pašvaistę ant dangaus.
Visur malonus kvapas... Švelnus vė

jelio plitimas. Ten piemenėlis vakarienę 
savo giesmelę traukia, ten mergelė kažkų 
liūdnai niūnuoja.

Bartynų Jonus ruošiasi pas kaimynų 
į vestuves. Pasiruošęs eina, bet nežinia 
kų inislyilainas, lig ko nusiminęs; nelinks- 
inina jo šiandien gamta; neatjaučia jis 
jos .grožybių.

— Sveikas gyvas, Jonai! Kaip tau 
einasi ? Senai jau matėmės. Na, šiandien 
nors gerai už tai išsigersime, — pasvei
kino Petras, gan geras Jono draugas nuo 
jaunų dienų, sutikęs ji kelyje.

Besikalbant ateina ir trečias jų drau
gas Zigmai linksmas vyrukas. Ir eina 
visi trys kartu.

Groja muzika. Sukasi jMiros. Links
minasi jaunimas... Tik Jono, Petro ir 
Zigmo čion nematyti.

Neranda smagumo jie čia: stiklely
je degtinės jų laimė visa. Todėl patamsėję 
svirne, atsiskyrę nuo visų, geria tuos 
nuodus.

. -— -Gerk Jonai, paskiau šokti geriau • ■
galėsi, paneles geriau priviliosi, — rėkė

Zigmas, pildamas stiklų degtinės.
Išsigėrę gerai, eina šokti, tačiau ko

jos nebeklauso jų. Lairodis muša antrų 
valandų ryto. Kaimynai skirstosi namo 
Jonas taip pat mėgina eiti, bet nelabai 
sekasi: khjos pinasi, akyse svaigsta. Šiaip 
taip parėjęs namo, gula lovon.

Rytas saulė pradeda kilti barstydama 
spindulius po žemę ir budina iš miego 
kiekvienų savo pirmaisiais spinduliais. 
Jonas jau vos gyvas, kalbėti vos bekal
ba. Blaškosi į visas puses. Tėvas, nežino
damas kų daryt, parveža gydytojų. Šis 
apžiūrėjęs praneša, kad nėr vilties pa
sveikti: ligonis serga baltąja šiltine. Ne
laimingasis šaukiasi kunigo, bet nesulau
kia ir temstant ažmi<*gn amžinu miegu. 
1 laidotuves atvyko tik keletas kaimynų.

Vakar tuo laiku linksminosi, gėrė, 
šiandien n,‘b<>gyvas guli. Negirdi jau nei 
Petro linksmų žodelių, nei Zigmo ragini
mų.

Skamba Imžnyčios varĮiai.. Jonas va
žiuoja. Ne, tai ne jis važiuoja, bet ji veža 
į amžinų poilsio vietų. Žemės byra ant jo 
kapo, brolių ašaros užkrinta ir šiuo viskas 
baigiasi.
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Prof. Kampininkas Pav. sutarė kas vakarą su
rengti, komedijų. sulošti, plc- 
katus pnsiskelbiniui atspaus
dinau gauti paduoti, davęs lei 
dinti; reikia draugijos mitin
gas šaukti, nauju narių gauti, 
paskaita skaityti, sumanei lie
tuviška laikrašti išleisti, knv- 
gą atspausdinti — vis turi ne 
vėliau 7 dienų prieš Lietuvos 
gubernatoriams prašymų lei- ’

Lietuvos “Darbininko” ra- dimą, turi jį da nunešti poli-į 
iiio skelbia, kad Maskvos ko- cijos “staneijon” įregistruoti. J

Žodžiu, be gubernatorio lei- į 
dimo su policijos “pečet'im”, ’

Kauno komunistėliai ties Tei- šiandie Lietuvoj negali nei ko- Į 
singumo Ministerija suruošė jos iš grinčios kelti, nei žo-' 
demonstracijų ir, iškėlę raudo-Įdžio į kaimynų pratarti. O jei į
na vėliavą, reikalavo, kad ir ' jau įkrito laikraštin koks nors architekto, planas naujo 8 auk 
Lietuvoj būtų įvesta tokia; eehzumavo

nuinistanis be teismo sušaudy- 
džius (sausio 12 d.) 18 žmonių,

MODERNINĖ VOKIEČIŲ 
ARCHITEKTŪRA.

Tai Fritz Hoger, vokiečių

šunėje palikta neužnuiryta 
skylė šviesai įeiti; aplink visa 
altoriai, retkarčiais laikomos 
ir Šv. Mišios, ypatingai už- 
dušvnėje už ten palaidotus 
karalius. Aplink (prie alto
rių) sienose yra įmūryti ka
ralių grabai su parašais: var
das, kada gimė ir mirė.

KUN. JOKŪBAS J. ŠLIKAS
Praeita sekmadienį, vasario 

2 d. Sv. Pranciškaus Semina
rijoj St. Francis, Wis. įvyko 
kunigų šventinimai. Šešiolika 
diakonų tajm i.Šventinti į ku
nigus. Visi jie priklauso Mil-

draugai, cliicagiečiai, būtent— j kaip užsidirbus pinigų moks- 
|)r. .1. A. Paukštys su savo lui tai nėra lengva. Vienok, 
žmona, donas Vilkišius, Liud. turėdamas gabumų, tikrų pa- 
Altai avi,čius ir Tliomas Dilinu sirį&imų ir ambicijų, visas
iš (Jardner, III.

Tuoj po šventinimų kun. .1.
J. Šlikas išvyko į So. Boston, mą.

kliūtis nugalėjo ir atsiekė kil
nų pašaukimą — kunigo luo-

tvarka.
Amerikos

reikalauja, kad Dėdė 
tokia tvarkų pripažintų.

nacalniko” ne- štų “bildingo”, kuris bus pa- 
žodis, redakto- statytas Hamburge ir kainuo- 
tuojau

Šamas nias ir siunčiamas
ran”. Atrodo lig lietuviams kos ir ofisai, 
vėl gali priseiti kraustytis L t
Tilžėn pas Mauderodę ir iš

J perskaityta?
»v 4 *komunistai ir-gi 1,us uz lai suima-'siųs $750,000. Šį keistos i.š- 

“Sibi- vaizdus triobesį užimsiu klini-

Prieš pasaulinį karų lietu
viai labai nekentė Rusijos ea- ten sl«Pt« Lietuvon kalendo-, 
ro už žiaurių “nevalių”. Bet rius gabenti. Mat, sakoma, 
jeigu ne caras, šiandie kaž '<ad istorija kartojasi, 
kas su Lietuva būtų: tautinin
kai nežinotų kaip reikia ta 
didvyrių žemė valdyti, “mu

IŠ ROMOS.
Žadėjau nors retkarčiais šį- 

1 tų parašyti “Draugui”, bet

Mass. Ten jis laikys primici
jas ateinančiame sekmadie- 
nyj, vasario 9 d., Šv. Petro 
bažnyčioje, kur klebonauja

Iwaukee Arkivyskupijai.
Įeinant į Pcntecnų prie du j J. E. Mihvaukee urkivvsku- 

rų yra iškabintos “notos” — !pui esant silpnos sveikatos,1 j.,,.,, Virmauskas. 
įspėjimai, kad įėjus reikia nu- šventinimus suteikė J. F. J. G • j<un j j. šlikas yra gerai 
siunti kepurė ir kuo ramiau- Penten, I). D., Grand Rnpids, £}nomas ne vien rytuose, bet
šiai užsilaikyti. Durys taip pat vyskupas.
storiausios geležinės, kurios ir į šventinimų iškilmės buvo Tinj 
kanuolėmis sunku būtų šildau- labai įspūdingos ir jos tęsėsi 
žyti. i t ris valandas.

ir vakarinėse valstybėse. Daž-
dalyvauja organizacijų 

seimuose; bendradarbiaudavo 
“Vyčiui, “Moksleiviui”,

ly un. J. -J. Šlikas yra gero 
būdo žmogus, malonus, prii- 
mnus ir nuoširdus. Žmonės, ku 
rių tarp; teks jam. skleisti 
Dievo žodį, neabejoju jį gerbs 
ir mylės.

Draugai naujam kunigui 
linki geriausios kloties Kris
taus vvnyne.

P. Atkočiūnas,
Mokyklos draugas. -

Šv. Tėvų ir-gi jau turėjau TarP»‘ naujų įšventintų ku
protos keletu sykių matyti, >,a vienas lietuvis 
bet įdomiausias matymas ne- j^un' *^°^u^as •!. klikas, bosto- 
tik man, bet ir visiems, ku-1 e^*s’ Pr*JiJausQS Mihvaukee
rie tų dienų bllAO ŠV. PetlO • I j ' ... ..... - —— - -r-......... v »• Taigi nenusiminkit, bet eikit pas

bazilikoje tai buvo gruodžio J šventinimo iškilmes atvy-'pats užsidirbdavo veik visas aurą specialistą, ne pas koki ncpa- 
, i i* i ' .v. . . . • - • a! tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro-

21 d.? 1929, kada Sv. Tėvas keli kun. Kliko mokyklos islui<la$. Mokintis ir rūpintis fesorius, neklaus jūsų kas jums ken- 

laikė savo kunigystės 50 me- — 
tų jubiliejaus šv. Mišias 10 
valandą. Kaip tik Jo Švente
nybę įnešė Į baziliką ant auk
štos kėdės, ant kurios visados

“Giedrai”, “Draugui”, “Gar- 
“Darbininkui ” ir kisui

tiems laikraščiams.
Kun. šlikas turėjo eiti mo

kslus sunkiose aplinkybėse,

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit

kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno iSegzaminavimo. Jus sutau- 

j pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

ĮC RADIO

Aleno Radio — Scope — Raggi. 
X-Ruy Roentgeno Aparatas ir viT 
siškas bakteriologiSkas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 

' pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų,

' uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užšisenejusią, įsi
kerojusių., chronišką ligą. kurj ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui. neatidėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016

20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
. , i po pietų

yra popiežiai nešami, kau 
visi galėtų matyti, tuojau vi
sa bazilika pavirto kaip Į ko
kį teatrą, nes visi, iš džiaug- 

“Viva
Papai Viva Papai” (Lai gy
vuoja popiežius!) ir skepetai 

ir laiko Itemis mosuoti. Nešant per

Ir už tai, jei caras šiandie , , ... ... ...stokos laiko delei negalėjaubūtų gyvas, prot. Kampiniu-'h. (,elt0 svarbių ir j()o. ' - P '<*> •

luboti. T)a-'kns siftlytlJ Otavos tautinin-J ,nhl žinelių praieįdau.
bar-gi, ačiū tau, care, Lietu->"'» ~ “P°J Romoje gyvenant

voj viskas eina panašiai kaip ebvalną” medalį ir juo Maikį lurjn^ ,<asdįen būtų galima 
šj-tą parašyti, nes čia tiek 
daug visokių įdomybių ir 
brangenybių, kokių nėra nei 
vienam kitam pasaulio inies- 

Įte. Bet reikia laiko.
Iki šiol da neturėjau >pro-

nauiu narni vaiu sausio mene-; n •
•’ * . j . gos gerai su Roma apsipazin-

si. Ju tikslas vra, kad prira- , ... ,11 ~ ti, buvau tik kaikunose svar-y • • V i • j — , . v • 7

zi k u žingsniai <

caro dienose. apdovanoti.

AMERIKOS LIETUVIŲ VISUOMENEI.
_________ ________ *

Brangūs Amerikos lietuviai! Lietuvos Vyčiai pradėjo

Jaunimas, ta brangi jūsų 
ateitis, apie kurią visi daug 
mąstote, šiandien šaukiasi į

triukšmingą baziliką Šv. Tė
vas linksniu ir ramiu veidu į 
visus žiūrėdamas abiem pu
sėm kryžiaus ženklu laimino.

Šv. Tėvas mišias laikė skai
tytines. Jam patarnavo ketu
ri pralotai ir vienas kardino
las. Per mišias labai gražiai 
giedojo bazilikos choras. Aš 
nemanau, kad kur nors yra 
toks bažnytinis choras, kad 
taip gražiai ir sutartinai pa
giedotų. Choras susideda vien 

vyru. ir mažų

šius suvirs tris tūkstančius 
Padėkite mūsų

besnėse vietose. Pirmiausia —
naujų narių. > —v tai Petn) baziiika Jei ne
darbe! Kurie iš jūsų sugebat ., -. - v . .mis metus tas jaunimas ne- . . vv. . .retinu ją gerai aprašyti, rei-

. įasvti i laikrascius, raginkit ... , ,rimastauja klausydamas gm-' ’ ,, . A ketų daug laiko pašvęsti ir
. ' ... , , tėvus, kad siustu savo vaikus - , i -ičus apie giliai svarstomą klau . . ’ ? L. .vietos laikraštyje užimti.

jumis. Per paskutinius kele- 'įnik

.A

\psisaugokite užsikrė 
iimo! Gydykite kiek
vieną žaizdą arba įsi- 
brėžimą su šiuo uenuo- 
.lijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakte
rijas ir gydo.

j mūsų organizaciją. Kolonijo-
se, kuriose nesiranda Vyčių kraTWinTlx.Kl„ plonais baisais-

Tuojau po šv. Mišių šv. 
Tėvas suteikė jubiliejinį pa
laiminimą nevien tuo sykiu e-

visa širdimi paremti tautie- ]į būti ir jos gražumas. gobtiems bazilikoje, bet ir vi 
čių reikalus, jeigu tik nori/ Teko ir kitose didesnėse?ani Po I^laimini-
Ateina mintin visos lietuvis- bažnyčiose būti, kaip kad Šv. i,no nU!i,renb,us ir nespėjus :

sima: “Kas bus su mūsų jau- * f . . 4Kiek joj yra sudėta visokių tarp 10-14 metu vaiku, kurie
mum:

Kame tas nerimastis? 
l’žuojauta jaunimui buvo

reiškiama rezoliucijomis peri

brangenybių ir artistu darbo, 
kuopelė, darykit žygius jos sunkjl nat jsivaizduat; Bazi.
įstrigimui. likon gali sutilpti virS 6(1,(100

Yra gerai žinomas faktas, žmonių. Pagal tokį didumą 
kad Amerikos lietuviai gali galima įsivaizduoti, koks ga-visus didžiuosius seimus. Tos 

rezoliucijos, visos abstrakti
nės, skambėjo labai gražiais 
žodžiais: “Reikia remti mūsų 
jaunimą.” Amerikos lietuviai 
tuomi ir užbaigė savo prakil
nų darbą.

Turėjome vajus, naujų na
rių prirašinėjimus, ir Paf<k«-, jaunimui, tai ras būdus jį visam pasauly. Taippat tė
tuliais metais prašymus pini- ar(xlyt Kas huvo pimuaus ko matyti kaikuriose bažny-
giskos paramos, kad pageri- ffa|jma, tas jr (]abar yra gali-’giose šventųjų relikvijas ir ki
nus musų stovį ir padidinus' „ L ,1 1 1 ima. .tokių brangenybių, kurios v-

kėdę įsėsti, vėl visoj bazilikoj 
kįlo

spaudos patarnavimą tam jau
nimui. Jaunimas savo silpno
mis jėgomis stengėsi tuos pra
šymus išpildyti. Yra visoms 
kitoms tautoms labai aišku, 
kad jų .jaunimas pats nepa- { 
jėgia atsistot ant stipraus pa
mato. Tėvai pagelbėdavo 
jiems ir pinigiškai ir mora
liai. Jie nesirėmė ant užuojau
tos žodžių! Jie ėmėsi už dar
bo. įsteigė organizaciją, ragi
no jaunimą rašytis, jų darinio 
tę visados rėmė ir su pasigė
rėjimu kalbėjo: “Tai mūsų t 
jaunimas!” Tačiau retai kadai 
yra girdima, kad iš pašalinių 
mūsų jaunimas gautų finansi
nę paramą.'

Brangūs lietuviai. Jūsų jau
nimas lankia konkrečios para
mos. Da nepervėlu jiems pa
rodyti grynai lietuvišką širdį 
darbais. Pildykite savo užuo
jautas ištarmes, remkite juos. 
Kaip*

kos pašalpos, našlaičių fon- Jono Laterano, kuri savo di
liai, ten ir pasišventimas dar- durnu ir gražumu yra pirma ^ra^8mas ’■
be ir nemažas pinigiškas pa- po šv. Petro bazilikos ir pir- sauksnias» raI,klĮ plojimas 
siaukojimas. Jeigu lietuviai ma bažnyčia — motina visų “Viva PaPa! Vlva papa! 
pilnai turi tikslą padėt savo bažnyčių netik Romoj, bet ir (Visiems buvo džiaugsmas, ma

tyti Kristaus Vietininką šven
čiant kunigystės 50 metų ju
biliejų da esant geroje sveika 
toje. Nes, sulig amžiaus, Šv. 
Tėvas atrodo gan jaunas, stip 
rus. Galima tikėtis, kad, Die
vui padedant, Jis da daug ga
lės pasauliui ir žmonijos lai
mei pasidarbuoti.

Ex-Amerikietis.

Ištobulintas ir pagerintas, sn nsnjtt COIjOTPRA IPnanii? spoak- 
erlii. Gražus kabinetas, kainos sumažintos.

Modelis 90, kaina su tūbomis ir viskuo už

Modelis 93. Fonografas ir Radio krūvoje, nau
ja kaina, su Ulbomis, su \iskuo .............. ..

$116.00

$204.50
Dykai įlemr-nstray Imas jūsų pačių namuose.

Tiktai $10 tereikia įmokėti,
KITUS I.ENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS. 

Krautuvė atdara ka,s -vakaras.

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and Ali Aches and Paine

Ali dro<«itii-15e »nd 45e )«• and tnbea. 
Childrta’a Mutterole (milder form)3So.

Better than a Mustard Plaster

Lietuviai, ištieskit 
savo jaunimui!

Albinas Onaitis,
Uetuvos Vyčių pirmin.

ranką*ra kasdien lankomos daugy-1 

bės žmonių.
Taip pat buvau ir garsia

me Penteone, kur yra palai
doti ir laidojami visi Italijos 
karaliai. Penteonas, kaip di
džiausia tvirtovė, išmūrytas 
iš storinusio muro; apskritas

JAUNIMAS STATO GYVĄ kaįp kubilas-bačka; aukštas,

Išgirsk lietuvių dainas per Radio
kas neilėklienį nuo I iki 2 no pietų 15 atotien W. C. P. L.

970 kilocykles ir
Ketvertais nuo 7 iki 8 vakaro 15 stoties W. H. P. C. 

1420 kilocykles.

1930 METAIS

PAMINKLĄ VYTAUTUI
DIDŽIAJAM UŽSIPRE

NUMERUODAMAS.

“PAVASARĮ”
“Pavasaris” jaunuolį —Į 

lietuvį išauklės doro, kilniu, 
energingu, sąžiningu, narsiu, 
ištvermingu.

Vytautas Didysai pats to
kiu buvo ir tokiais nori ma
tyti visus ateities lietuvius.

“Pavasaris” tekainuoja 5 
lit. Kaunas, p. d. 88.

be jokių langų, tik pačioje vir-

PATS rKATrVk JU Kliu. 
PARAGINK SKAITYTI 

“DRAUGE.”

Jos.F.Budrik,
341*7-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

Ine.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls l» a Famnun Vivani S«t and ln* 
cluden face powd«r, $1.00; Rouge. 75c, 
Tl-aue Crcam JI.00, Depilatory JI.00. 
Ftclal Aatrlngcnt »1.75, Bath Salt 1.00, 
Tollet Water |1.2B. Pcrfume J2.75. Brll- 
llantlnc 75c. Skln IVhltener 75c. Totai 
Valu* 112.00. Spcdal prlce. |1.»7 for all 
ten plecea to (ntroduce tlils line.

Vardas ............................ ..
Adresas .................................
Siunčiame per paštą COD

Pinigai grąžinami, jei 
neputenklntas.

Van 58O-5th Avenue, New York

Rafsfng the Family- ~ Ma <fo«sn t kno-.v Tiuch vftout ą car, thatv a emeh i Fisn*“
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LIETUVOS ŪKIO APŽVALGA
1918 — 1928

(Tąsa)
viso indėliųmetai indėįiij.

priv. asu ienų

1923 m. 32 mil. litų 22 mil. litų

1924 m. 80 mil. litų 56 mil. litų

1925 m. 79 mil. litų 65 mil. litų

1926 m. 85 mil. litų 58 mil. litų

1927 m. 132 mil. litų 72 mil. litų

1928 m. 177 mil. litų 117 mil. litų

Šie daviniai rodo, kad indė- Juose narių buvo apie 100,- 

lių sumos visų rūšių kredito 000 žmoniją, šeimos galvų, vi-

LIETUVOS VALSTYBES SKOLOS.
(Jų istorinėje eigoje).

Santrauka.
Lietuvos valstybė nuo savo nepriklausomybės atsista

tymo iki šių, 1929 mvtįų, sausio mėn. 1 d. skolų turėjo;

U BJ A L 1 Z V O T A

Pirmoji vidaus paskola svetima valiuta auksinais 11,- 

960,300, litais 1,197,935.70.

Nepaprasta V. 1. P. K. G. K. svetima valiuta auksinais 

28,930,450, litais 2,267,217.10.

V. 1. Paskolos Lakštai svetima valiuta auksinais 36,637,- 

900, litais 1,853,040,00.

Iš viso Vidaus skolų svetimu valiuta auksinais 77,547,- 

750, litais 5,318,192.80.

L. L. P. Amerikoje doleriais 1,848,150.00, litais 18,481,- 

500.00.

Skola J. A. Valstybėms doleriais 6,434,011.97, litais 64,-

Skola The National Chemical Bank arba linų Monopo 
lio nepažymėta. :

Skola Vokietijai nepažymėta.

Iš viso likviduotų užsienio paskolų nepažymėta.

Viso užsienio skolų litais 85,320,845.00.

Iš viso skolų litais 86,251,865.82.

Procentų už paskolas iki rugpiūčio 1 d. 1929 m. valsty

bė sumokėjo:

(Bus daugiau).

Iš UETUVOS KONSULĄ 

TO CHICAGOJE.

bor, Ind. pas kun. K. Bičkaus

ką; Kenosha, Wis., pas kun. 

A. Bublį; West Sidėj —

o

ilvorys I 
sąnarių 

Į skausmus
THfBi;)lii»'lii;im'.i;iu

Sloan’s
liniment

“Draugo”

tui.

ofise, arba agen-

įstaigose visą laiką pastoviai 

didėjo, o 1928 m. pasiekė iš 

karto aukštos 177 mil. litų su

mos. Į tą sumą įeina ir vy

riausybės indėliai Lietuvos ir

so tad koperacįja apima Lie

tuvoje apie 500,(XX) žmonių. 

Jie padarė apyvartos 1927 m. 

100 mil. litų. Tai vra nemaži 

skaičiai, bet vis dėlto dar ne-

žemės bankose. Bet privatinių pakankamai, kad būtų apėmę 

asmenų indėliai taip pat žy- mūsų krašto ūkiškąjį gyveni- 

miai padidėjo. mą. Ypač neorganizuoti dar į

Paskolų per sakytų laiką vi- ^operatyvus mūsų linų garni

uos kredito įstaigos teikė (į- y apdirbėjai, kiaušinių,

skaitant ir sumas einamosio

se sąskaitose);

Lietuvos Universitetas, Hu

manitarinių Mokslų Fakulte

tus, steigia prie Fakulteto an

glų skyriaus biblioteką. Šiuo340,119.70.

Skola Anglijos Iždui svarais 150,000.00, litais 7,350,OOO.oo i reikalu Universitetas kreipėsi 

Iš viso neišėjusio termino užsienio paskolų doleriais Konsulatan, prašydamas pa

vaišijų bekonų gamintojai. Čia 

dar labai daug kas palieka1 

atlikti toje srityje.

Mūsų koperatyvr.s per tą 

10-metį gerokai silpnino mė- 

j ginimas kurti ir skaldyti ko- 

peratyvus partiniams tiksla

ms. Dideliose šalyse, kur yra 

dešimtys ir šimtai milijonų 

Iš šit|j davinių matome, kad gyventojų toks skaldymas yra 

kreditas Lietuvoje žymiai ple-. gal būt ir naudingas, nes ten 

čiasi. i vieną koperatvvą visų ne-

Lietuvos koperacija. apims? “ ?° jVttiresnh\ >" 
j ra, juo jie daugiau visokių 

Per visų 10-metį ir net an- žmonių gali pritraukti, bet 

ksčiau, dar prieš karą, kada pas mus, kur gyventojų maža,

» mūsų tautoje ėmė busti tau- fcur koperacijos daibųotojų 

tinio ir kultūrinio savaranku- į nedaug, toks skaldymas buvo 

; S mo sąmonė, akylesni žaMa^fr;^

1923 m. — 32 mil.

1924 m. — 74 mil.

1925 m. — 95 mil.

1926 m. — 103 mil.

1927 m. — 136 mil.

1928 m. — 171 mil.

9,017,161.97, litais 90,171,619.70.

Skola Prancūzijai frankais 5,087,376.35, litais 2,231,659.48. 

Skola The National Chemical Bank arba Linų Monopo

lio sv. 112,500.00, litais 5,472,693.42.

Skola Vokietijai markėmis 115,000,090.00, litais 70,198,-

999.59.

Iš viso likviduotų užsienio paskolų litais 77,903,352.49. 

Viso' užsienio skolų litais 168,074,972.19.

Iš viso skoljų litais 173,393,164.99.

Iki rugpiūčio 1 d. 1929 m. valstybė iš tų paskolų apmo

kėjo :

IŠPIRK T A.

valiuta auks. 11,-

K

mo sąmone, aky lemi zaaeaea- į$alinftas reiškinys ir kopera- 

jau ėmė ieškoti būdų, kaip pa- Į eįj^ buvo gerokai nusilpninęs, 
kelti mūsų žmonių ūkišką bū- )K>t paskutiniuoju laiku parti- 

klę, padidinti gamybą, preky- nįų koperatyvų dalis susilik- 

t l>ą ir bendrą žmonių gerbūvį, vidavo ir kiti daro pastangų 

Tam buvo imtasi koperacijos. surasti susijungimo kelią. 

Koperacija tai yra žmonių su-: Tas duoda vilties, kad mū- 

sįjungimas su savo pinigų į-^ų koperacija ir vėl pradės 

> našorn ir priemonėm j krūvą ’stįpl ėtį įr sparčiai augti, 

bendrai didinti visokeriopą Į

gamybą — žemės ūkio ir pra- į

monės, lengvinti prekybą, kad Į Suvesdami į krūvą visą kas 

gauti pigesnes ir geresnes pre- čia buvo pasakyta apie mūsų 

kės ir kad geriau parduoti sa- krašto ūkį, turime pripažinti, 

vo gaminius arba padėti vie- kad per tuos 10 metų nepri- 

1 nas kitam pinigais. Žemės ū- klausomos Lietuvos ūkis ėjo 

’ kio gamybai kelti Lietuvoje gana sparčios raidos keliu, 

o kurta ūkio rateliai ir žemės nors pradžią turėjo labai su

nkio draugijos, gyvulių veis- nkią ir sąlygas taip pat ne- 

E : lių gerinimo draugijos. Garni- lengvas. Yra ūkio sričių, ku

iliams apdirbti kopeTatyvai y- i-jose nemažai padaryta, yra

Išvados.

*■ ra pieno perdirbimo bendro

vės, nugriebimo tpunktai, linų 

apdirbimo koperatyvai, vaisių 

sunaudojimo bendrovės. Pre-

* kėms pirkti vartotojų bendro-

ir tokių, kuriuose mažiau nu

veikta, o visose jose lieka dar 

daugiap padaryti. Reikia tad 

linkėti, kad antrame 10-mety 

mūsų visa šalis dar daugiau

vės ir pinigais padėti vieni dirbtų savo ūkiškam kilimui, 

kad II-jo dešimtmečio ūkiškos 

veiklos rezultatai būtų dar di

desni.

> antriems — taupomai skolina- 

’ mosios kasos ir kredito ben- 

7 d rovės.

Žemės ūkio draugijų ir ki

tokių gamybos koperatyvų Lie 

tuvoje 1919 m. buvo 47^ 1929 

. m. sausio 1 d. (169+68)=237.

Pieno perdirbimo bendrovės

• pradėjo kurtis 1923 m. — 3 

7* bondr., o 1929 m., jų ,(su nu-

• griebimo punktais) buvo jau 

X 390.

• Linų perdirbinu) bendrovės 

sparčiau ėmė kurtis šiemet.

į Per pirmuosius 4 š. m. įnėne- 

įj sius įsiregistravo 4. Vartoto- 

jų bendrovių 1919 m. buvo

> 254, o 1929 m. jau 403.

Kredito Koperatyvų 1919!

“• m. buvo I1,o 1929 m. jau 438. Į

Iš viso įvairių kojieratyvų l 

Lietuvoje 1929 m. buvo 1514. |

TUBBY

Pirmoji vidaus paskola svetima 

802,100.00, litais 1,180,115.70. ■

Nepaprasta V. I. P. K. G. R. svetima valiuta auks. 

24,015,600.00, litais 1,483,986.28.

V. I. Paskolos Lakštai svetima valiuta auks. 34,- 

458,800.00, litais 1,723,070.00.

Išviso Vidaus skolų ąvetima valiuta 70,276,- 

500.00, litais 4,387,171.98.

L. L. P. Amerikoje —i Skola J. A. Valstybėms sv. va

liuta doleriais 162,337.47, litais 1,623,374.70. i

Skola Anglijos Iždui sv. valiuta svar. 60,000.00, litais 

3,227,400.00.

Iš viso neišėjusio termino užsienių paskolų sv. valiuta 

doleriais 485,077.47, litais ;4,850,774.70.

Skola Prancūzijai sv. valiuta fr. 5,087,376.35, litais 2,-

231,659.48.
Skola TI ie National Chemical Bank arba Linų Monopo

lio šv. valiuta svar. 112,000.00, litais 5,472,693.42.

Skola Vokietijai sv. valiuta R. M. 115,000,000.00, litais 

70,198,999.59.

IŠ viso likviduotų užsienio paskolų litais 77,903,352.49.

Viso užsienio skolų sv. valiuta litais 82,754,127.19.

Visa užsienio skolų litais 82,754,127.19.

Iš viso skolų litais 87,141,299.17.

Nuo rugpiūčio mėli. 1 d. 1929 m. skolų dar liko: .

LIEKA IŠPIRKTI SKOLA 1929. VIII-I.

Pirmoji vidaus paskola sv. valiuta auks. 178,200.00, li

tais 17,820,00.

Nepaprasta V. I. P. K. G. R. «v. valiuta auks. 4,914,- 

850.00, litais 783,230.82.

V. I. Paskolos Lakštai sv. valiuta auks. 2,178,200.00, li

tais 129,970.00.

Iš viso vidaus skolų sv. valiuta auks. 7,271,250.00, litais 

931,020.82.

L. L. P. Amerikoje sv. valiuta auks. 1,848,150.00, litais 

18,481,500.00.

Skola J. A. Valstybėms sv. valiuta doleriais 6,271,674.50, 

litais 62,716,745.00.

Skola Anglijos Iždui sv. valiuta sar. 90,000.<X), litais 4,- 

122,600.00.

Iš viso neišėjusio termino užsienio paskolų sv. valiuta 

doleriais 8,532,084.50, litais 85,320,845.00.

Skola Prancūzijai nepažymėta.

raginti atskilus piliečius bei 

įstaigas kurie turėtų atlieka

mų knygų jas paaukoti Uni j 

versitetui.

Į
Todėl šiuomi prašome visus 

piliečius, kurie turi nereika

lingų jiems knygų, prisiųsti 

šiam Konsulatui.

Pageidaujama tiktai gauti 

i angių rašytojų kuriniai: dra-jjj 

Ima, romance, eilėraščiai ir li

teratūros kritika.

Liet. Konsulatas Chicagojė 

60S S. Dearborn Street. 

Chicago, Illinois.

L. Gaižaitė,
Konsulato sekretorius

CHICAGOS IR APIELINKIŲ 
“DRAUGO” SKAITY

TOJAMS.

Daugelis jau užsimokėjo 

prenumeratas už “Draugą”. 

Bet yra tokių, kurie dėl įvai

rių priežasčių dar to nepada 

rė. Mat, jiems nepatogu at

vykti į ofisą. Tokie gali užsi

mokėti pas įgaliotus agentus 

savo kolonijose, tai yra Bri- 

dgeporte Gudų krautuvėj, 901 

AV. 33 st.; Town of Lake pas 

S. Paukštį, 4508 >So. Honore 

st. ir pas Belsk į, 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 ave.; North Sidėj pas K. 

Šerpetį, 1710 No. Girard st.; 

Ciceroj pas J. Mockų, 1301 S. 

50 Ct.; Roseland pas M. Mi

liūną 245 W. 108 PI.; AVest 

Pullmane pas Z. Gedvilą, 

12022 So. Halsted st.; Melrose 

Parke pas J. Žvirblį, 143 AV. 

35 ave.; Chicago Heights pas 

kun. J. čužauską; Ind. Har-

T-
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6-tas METINIS
KONCERTAS

Rengia

Chicagos Lietuvių Auditorijos B-vė

Sekmadieny, Vas. 9,1930

SAVOJ SALĖJ, 3133 So. Halsted St.
Programą išpildys K. L. M. Choras ir Birutės Cho

ras. Durys atsidarys 5 vai. vak. Koncerto pradžia 6 vai. 

vak. Po koncerto šokiai prie geros orkestrus. Visus ma

loniai kviečia

B-vės Komitetas.

12-tas Metinis Šokis
Rengia

SLA 208 MOTERŲ KUOPA

Trečiadienį, Vas, 12,1930

Englewood Masonic Temple Salėj 
6729 South Yale Ave.

Pradžia 8 v. v. Šokiai iki 1 v. naktį. Įžanga $1.00 

Visus širdingai kviečia

RENGĖJOS.

NEPRALEISKITE PROGOS 
$500 Dovanomis $500

Metinis Maskaradinis Balius
K

Rengia

BRIGHTON PARK LITH. A & B KLUBAS

SUBATOJ, VASARIO-FEB. 8, 1930
MELDAŽIO SALĖJ, 2242 W. 2e3 Place

Pradžia 7:30 vai. vakare Įžanga 50c.

Muzika Midniglit Rounders. Visus nuoširdžiai kvie

čiame. KOMISIJA.
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Townoflakiečiai supliekė 
• ‘indijonus’.

Pereitų, nedėlių T. ot' L. pa
silaikė savo pasiryžimų — lai
mėti visas rungtynės. Šių ne- 
dėlių jie liuosi. Be abejo, visi 
atvyks pažvelgti i kitų tymų 
pažangi}.

Cicero laimėjo.
Nors ir 4 kuopos (Providen-( 

ce) tymas geriau lošė per vi
sas rungtynes, l>et, ant galo 
pasirodė Cicero tymas nepasi
duodantis ir, lig- naujos ener
gijos įgėrę, pradėjo mėtyti ho
lų į krepšį ir taip laimėjo 
18 prieš 14. Rungtynės buvo i 
labai geros. Vytis A. Zemeckis 
vėl, pasižymėjo dėl 4 kuopos.

Brigliton Park supliekė West-
sidiečius. ' Providence

Per pereitus kelis lošimus Į 
Brįghtonparkiečiai buvo lyg" West puulllaI1

GIRLS SPORTS.

Gamės played and the sco- 
res irom Jan. 13tli to .Jan. 31.

Roseland vs Brigliton 4-6 
Cicero vs Bridgeport 8-6 
Providence v s W. Pullman 

17-6
Cicero vs Brigliton Pk. 13-6 
Roseland vs Providence 6-24 
Bridgeport vs W. Pullman 

4-15
Cicero vs W. Pullman 9-12 
Providence vs Brigliton Pk. 

29-10
Roseland vs Bridgeport 7-10 i

RANKING OF TEAMS UN- 
TIL JAN. 31.

W.
OO
2
9

»♦

Gerai įsižiūrėję į patiektus 
davinius matome, kad naudin
giausi muisto reikmens yra 
paprasčiausi mūsų krašto au
galai: špinatai, kopūstai, po
midorai, žirniai, salotos, kvio 
čiui ir pienas. Todėl užsienių

jo yra daugiau kaip tvarte gi jo veikimas nepuprustas. 
šeriamų, ir vasarų daugiau Vitaminas E—priešsterilinis. 

--------- nei žiemų. Šis vitaminas ge-į Jis mažiausiai už kitus Tei
giau į maistų įdėjus išnyks-Į rįftU ištirtas uiž kitus; jį net I kalingas organizmui. Ištirta,

KAS SVARBU MAISTE, KURĮ MES VALGOME?
(Vitaminai).

Maiste, be baltinių, riebu- Į 
lų, angliavandenių (cukraus 
ir įvairių druskų rakščių), y- 

I ra dar ir vitaminų.
.Mokslininkai jau įrodė, kad 

I vitaminai be galo svarbūs 
kiekvienam gyvam daiktui, 
bet dar negali pasakyti, iš 
ko jie susideda ir kaip jie vei
kia organizmų. Manoma, kad 
vitaminai, lyg kokie mašinis
tai, suka medžiagų pasikeiti
mo ratų. Žinome, kad žmogaus 
(kaip ir kiekvieno gyvio) kū
ne, po kelių metų, nelieka jo
kios senos dalelės. Jei vitami-

labiau už 
jauno or

ta. Sis vitaminas 
(kitus reikalingas
ganizmo augimui, todėl jis ii Įtijna vigantoliu. Su vienu gra 
vadinamas

ganiniu iš ergostorino, veik- kad vitaminas E veikia į vei- 
daini didelė šviesa. Tokį va- simasi. Jo yra pakankamai

visuose maisto reikmenyse;
auginamuoju. | n|U -lo vitamino sulaiko pra- be to, jis labai pastovus —Į gardumynus: bananus, riešu- 

Vitaminas B—priešberiberinis Į sidedanėių racbičio ligų pas nenyksta kaitinamas nei šal Į tus, persikus negalime mainy- 
Kinai ir kili Azijos gyven- kelis šimtus mažų vaikų. Tai- domus. Įti už. mūsų obuolius, net bul-

tojai, daugiausia maitindamie v , . . . -v™., • Vi . - •• ves- YPačitti vertingi pienas
si ryžiais, dažnai suserga kū-! 
nų ir nervus ardančia liga 
“beriberi”. Ši liga praeina, 
jei kartu valgomos ir ryžių 
sėlenos. Ištirta kad šimte ki
logramų ryžių sėlenų yra ne
pilnai pusantro gramo B vi
tamino, o pačiuose ryžių grė
duose dar 14 kartų mažiau. Ir

)

A B C B

nų maiste trūksta — senos visų grūdų luobuose, ypačiai 
medžiagos nesikeičia naujo- sėklų daiguose, yra daugiau 
mis ir organizmas sugenda, vitamino, kaip pačioj grūdo

. . i v - masėj; todėlVitaminai yra kelių (o) rū
šių; jie žymimi — A, B, C, D,I

i E. Pirmiausia vitaminai pa- 
' sigamina žaliuose augaluose, 
i jų grūduose ir su maistu pa-

Ktuopos iš avižų ir miežių 
rupiai malti rugiai, kukurūzai 
kviečių grūdai
kepenys, inkstai
Sniegelis, širdis, žuvis (ikre), riešutai 
centrifūk. pienas, žuvis (piene), bana

nai, vynuogių sunka, burokai 
geras, šviežias pienas
pasukos (maslionkos), kalafiorai 

i m. .. ... ■ „lietinė (Smetona)visokį piklevoti I
miltai yra daug menkesnės ! s' *estas, kiaušiniai
vertės už paprastus. Į sūris, virti kopūstai, pienių lupai
Vitaminas O-priešskorbutinis i1™""“'1"1 Švieži, žali kopūstai 

Jis labiau reikalingas augi- \ “"'Ąos, dynai, persikai, pupos 
p tenka j organizmų. Juo aukš- mo metais, nors ir suaugusie- švieži žirniai, salotos gatvinės

tesnės organizacijos gyvūnas, 
tuo labiau jam reikalingi įvai
rūs vitaminai. Ištirta, kad 
vabzdžiams reikia tik A vi
tamino; varlėms ir žuvims — 
B, A; paukščiams — B, A, 
C; žinduoliams B. A. D. C. 
Žmogui, be abejo, įvairūs vi
taminai reikalingi.

apsunkinti kokio negerumo, Bri„hton purk r
bet jau tų žygį pergyveno ir Bridgeport 1 2
tai parodė, kada jie Westsi-i.BO!seiaacĮ 0 g
diečius suplėkę. | Next week Feb JOtl|> llth>

Roselandas gražiai lošė. itlire vili be some sigbts 
Netikint nei vienam, kadl"01^1 "Idle to see, beeause 

roselandiečiai laimės nuo Bri. Brigliton Bark plays Bridge- 
dgeport pereitų nedėlių, pasi-jPolt 011 joonday, tuesday Ci- 
rodė priešingai. Tuomi roselan j cero Play« Providence, and jauno gyvulio akys, ima pū- 
diečiai laimėjo antras rungty-!^ia^ 0Ile oauie no one slmuld 
nes pagrečiui — pinuos buvojno^ ,niss- lhen on triday Bo
su North Side. Taipgi jie ke-Į l^ajs Mest Pullman.

Reporter.

Vitaminas A — auginamasis.
Be jo sugenda žmogaus ir

tina “nukirsti” " briglitonpar 
kiečius nedėlioj. Kažin??

Programa nedėlios, vasario
9 d.

Bridgeport su North Side

ji, trūkstant maiste šio vita- I obuoliai, svogūnai, virtos bulvės 
mino, suserga burnos liga —(švieži špinatai, konserv. mažiau 
skorbutu. Jis lengvai n\ksta j citrinų, apelsinų sunkos 
per ilgai kaitinamuose val
giuose. Žymesniame kiekyje 
randamas tik šviežiuose, ža- ( 
liuose augaluose.

kručkai, avietės

Aiškinama, (Į
kad pavasarinis nuilsimas pa- j 
eina nuo C vitamino trūkumo, i 
Todėl svarbu visada turėti ir ' 
šviežių daržovių: špinatų, po-

_ midorų, kopūstų... u-
liuoti ir gali net apakti. Šis Vitaminas D—priešrachitinis. 
vitaminas Žolę džiovinant la-1 Maiste jo nesant prasideda 
bai sumažėja, todėl žiemos pie sunki, kaulų suminkštėjimo,

BRIGHTON LOSES FIRST 
IN MIDWE3T LEAGUE

liga, rachiti'š; jų vadina dar j 
angliškųjų yąikų liga. Ji bų- 1

nas ir sviestas daug prastes
nis. Jo ir kepenose yra, tik iš
čia, susisiekdamas su oru, I vo tikrai baisi, kolei dar žmo- ’ 
jis lengvai nyksta. Japonų i nės nežinojo vitaminų. Šia li-

------------- (profesorius Fui-Maki pašte-j ga taip pat dažnai suserga ir
The Brigliton K of L lošti bėjo kad šis A .vitaminas vei J jaunos, gerų veislių kiaulės. 

Roseland su Biigliton Purk^jieir lirst ganie to LindsayJkia Į pūslės ir inkstų akmens į Vitaminų D yra daugiausia '
VV ėst Side su Ciceio (Auto Laundry 32 to 16 in the (ligų'; šio vitamino trūkstant j piene. Saulėtose vietose ieš- 
Providence su Indiana 11. ! Midvvest Industrini
Town of Lake liuosi.

Daugelis remia lygų.
Pereitų nedėlių, vėl buvoĮ Lindsnv Altlos 

gražus jaunimo būrys susirin- K of L (Brigliton) 
kęs į St. Phillips gyni, Jack-[ At,as Nadios 
son Blvd. ir Kedzie avė., kur! pu]]luan (jo 
Liet. Vyčių Basketball T-<ysa I Fnįversal Co 
lošia kas nedėlių. Be lošimo,j junįor Traffic 
kas nedėlių būna ir gera or
kestrą ir daugelis jaunimo 
tarpe lošimo gražiai pašoka.

Pirmos rungtynės bus 1:36 
po pietų.

Pasimatysime Nedėlioję.
Paul B. šaltimieras.

The standing novv is

Red

I .eague

W. j
4
•»o
2
1
1
1

Cherry,

VYČIŲ KUOPŲ DOMEI.

i akmens atsiranda, o jo dau-(kančių maisto karvių piene

TURNS TO COURT

Lietuvos Vyčių Chicagos 
apskričio susirinkimas įvyks 
vasario 12 d., 8 vai., Šv. An
tano parapijos mokyklos S 
kambaryje, Cicero, .111.

Visos Vyčių kuopos malo
nėkite prisiųsti delegatus, nes 
šis yra labai svarbus susirin
kimas.

Šį kartų nespėjančių atvyk - 
jti nelauksime. Susirinkimų pra 
j dėsime laiku.

Vaidyba.

uouiiMHnnHnanHMa
S SVARBUS PRANEŠIMAS g 
(g CHICAGOS LIETUVIAMS g

J. F. Radžius Į
GRABŲ ISDIRBYSTEJ '

GERAI SEKASI.

(lene McEver, Tennessee’sj 
All-Anierican halfback wlio led 
tlie nntion’s footballers ia sco- 11 
ring during tlie 1929 season, 
turns to the basketball court | 
to continue bis atliletic acti- 
vities.

Dr. S. T. Thonias (Tamo
šaitis) lietuvis dentistas, atsi
darė ofisą po num. ĮMIK Mil
vvaukee avė., room 369, ofisas 
ištaisytas naujausio išradimo j 
instrumentais. Praktikos pra- j
džia sėkminga. Kostomerių tu 1 

ne vien lietuvių, o ir sve
timtaučių.

Dr. Thonias <lentisterijos 
mokslus baigė jiereitų pava 
sarį Loyoloa universitete.

Pranešu Chicagos lietuviams, kad jau nerei
kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar 
mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Ku
rie laidoja gimines, arba savo draugą ar organi
zacijos narį, galės sutaupyti pusę kainos ant gra
bų dėl sekamų priežasčių:

1. Nereikės mokėti komišinas graboriui už 
grabą.

2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja 
graborių.

To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš 
jūsų kišeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra 
lengva.

Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki
to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešime į 
savo išdirbystę ir jūs pasirinksite grabą už pusę 
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar
navimo, lai galėsite kreiptis prie bile graboriaus, 
kurs jums patiks.

J. F. Radžius
Pigiausias Lietuvis Graborius Chieagoje

Ofisas: Skyrius:
668 W. 18th St. 3238 S. Halsted St.

Tel. Canal 6174 Tel. Victory 4088
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ir mažai žinomi špinatai. Aiš
ku, čia maisto reikmens įver
tinti vitamingumo atžvilgiu, 
bet, kaip matėme, kiti maistui 

j (reikalingi dalykai, kap; baJ- 
1 tymai, riebalai, cukrus ir tt. 
1 be vitaminų nepatenkina ir 

ardo organizmų, įvaro viso
kias ligas. Taigi vitaminai, 
iš visų maisto dalykų, reika
lingiausi. Ši taisyklė gyveni
me pasitvirtina, nes miestų 
gyventojai ir šiaip visoki 
“ponai” daugiau serga už 

(Tąsa 6-ąjam pusi )

1 *) Ženklų paaiškinimas: 1 
reiškia, kad šio vitamino turi 
minimas maisto reikmuo; 2 — 
tūri daugiau; 3 reiškia kad 
(turi daug; ženklas “—” reiš- 
ikia mažai vitamino.

Tegul BUDRIKAS Jums PRISTATO

Atwater Kent Radio

Naujas, Screen Grid, 1930 modelis, kaina #109 be tūbų
JJldclts pusirlnklmas įvairiuose kabinetuose. Tas pais radio, tik su fonografu krūvoje, groja rekor
dus su elektra labai gražiai ir aiškiai, kaina be tūbų, tūbos $23, viso už $17$.

Dvkal U lietuviški rekonlal su kožna knmibina vija. Dykai prijungiame Ir garantuojame pilną
1 *

l*asinamtokite proga. .Mes sutelktame lengviausius išmokėjimus.

Išgirsk lietuvių dainas imt Katilo kas nedėldienj nuo 1 Iki 2 po pietų iš stoties 

»7O kyloeykles ir ketvergals nuo 7 iki 8 vakaro Iš stoties W. H. F. C. 1420 ky

\\ . <’. F. L. 

yloeykles.

Jos. F. Budrk, Ine.
3417-21 S. Halsted St.

Telefonas Boulevard 4705

t r
 - 'U
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LIETUVIAI AMERIKOJE
BDSE1AND, ILL.
Vakaro įspūdžiai.

Praeitą, sekmadienį Idealių 

Kat. Aloterų Aleno Klubas pa

rapijos svetainėj turėjo puikų 

vakarų. Pelnas skiriamas pa

rapijai.

- Idealių Al. Kat. AI. Klube 

yra suspietusios jaunesnės 

kartos katalikės moterys ir 

nors nėra taip skaitlingos, 

kaip Šv. Onos dr-joj, bet sa

vo aktyvumu ir įtekminguiuu 

turi didelės parapijos draugi

niame gyvenime. Klubas dar 

nesenas. Prie jo suorganizavi

mo daug pasidarbavo p. S. 

Liudkeviėienė; ji buvo ir pir

mininkė. Dabar sėkmingai pir

mininkauja p. Venckienė. 

Komisija vakarui ruošti,

bet vis dėlto neatsisakė mus 

atlankyti.

P. K. Aliekaitė pirma viena, 

paskui kartu su p. Balsiu pa

linksmino publikų įvairiomis 

melodijomis iš “Karnevilio 

Varpų”. P. Aliekaitė turi mi

klų, gan gerai išlavintų, balsų 

ir aiškių tarenų. Dainavo ke

letu kartų. 1’. Balsis, mūs se

nas dainininkas ir vai<iyla,ipįjos> Mažeikių kaime prie 

dalyvavęs “Karnevilio Var

puose ’

Programa, kaip matote, bu

vo gan įvairi ir ilgai užsitęsė.

Nors oras buvo nelabai prie

lankus, labai šlapia, bet pub

likos susirinko labai daug.

serga ir abi guli Šv. Kotrinos

ligoninėj.
Tegul Dievas jas pakelia iš 

ligos patalo kuo greičiausia, 

tada ir mums visoms bus link

smiau. Ta pati.

SESERYS IR BROLIAI 
MAŽEIKIEČIAI IR 

VIEKŠNIŠKIAI.
1905 metais Viekšnių para

Daugelis iš Lietuvos važiuo-i 

ja į Amerikų ir randa ten ge

ras širdis, kurios sušelpia, 

vargstančius. Atums -laikas ir 

lėšos neleidžia to padaryti, 

Jbet mes tikime, kad tos gero

sios širdys mūsų seselių ir

KAS SVARBU MAISTE, 
KURĮ MES VALGOME

(Tųsa nuo 5-to pusi).

gins. Visus gi tuos, kurie sa- 

tirolių užjūryje išgirs mus ir i ko, kad jau Lietuvos gyven- 

Alažeikiuose. Alinios suvargu- tojai savo krašte negali iš-

REDAKCIJOS ATSAKAI.

Viskų žinančiam (Brighton 

i Parke). Apie vakarėlį pas p.

kaimiečius. Užtat ne paguLįLekus dedame koresponilenei- 

gardumų reikia vertinti vai- jų kito mūsų bendradarbio, 

kuris aukščiau prisiuntė. Nė

pamirškite musų ir toliau.

šių žmonelių klūpėdami prie 

koplytėlės durų kelia akis į 

dangų, o rankas tiesia į jus, 

seselės ir broliai.

Kiekviena auka, nors ir ma-

Aluravjovo stoties buvo pasta žiausia, bus maloniai įpriima- 

tvta medinė koplyčia aplniki- ina. Už aukotojus nuolat kils

misti, galime apsiimti išmai

tinti pienėmis (ir kitomis pik- 

žolėmis **) bei kručkais. J 

“Brazdi jas” nereikės taria 

niekam važiuoti: darbo yra 

ir namie.

Iš gamtos mokslų

PRANEŠIMAS.
GAVOME ŠVIEŽIŲ 

SALDAINIŲ.

Kaina Angelo Sargo Vaikų 

S-gos nariams 3 lit., o visiems 

kitiems 4 lit. metams.

Tėvai, Auklėtojai, Šeiminin

kai! /

Jūs trokštate savo vaikams 

laimės. Tai pradėkite jiems 

tų laimę kurti jau nuo mažų 

(deni). Pats pirmas tam dar

bas — taį įpratinti vaikas 

dar mažose dienose pamylėti 

visa, kas gera ir gražu. Tai 

Įyra visai nesunku ir ncbran- 

Įgu. Štai “Žvaigždutė” lei-

nių kaimų tikybiniams reika- malda prie Aukščiausiojo Die-į Kosmos” priedo

džiama vaikams šviesti, dorin

ti ir lavinti. Buk tikrai vai

kams geras ir padaryk .jiems

šiemet gražių dovanėlę: už

sakyk jiems “Žvaigždutę”, 

kuri kas mėnuo jiems duos j- 

domių skaitymėlių, Įvairių ži

nių, mislių, galvosūkių. Bus 

ir tau malonu, kai vaikas 

adresu L krikštynose, vestuvėse, baliuo- skaitys ir džiaugsis.

žurnalo 

“Gamtos I
Tik kų ii Lietuvos gavome, 

“Rūtos” saldainių įvairių rū
Iams aprūpinti. Įsikūrus Lie-Įvo iš naujos bažnyčios ir, be,‘dangas” davinių paruošė Br.;Gavome avietinių, braški 

nių, žemuoginių,, ananasinių.to, aukavusių nemažiau 500 

litų (50 dolerių) pavardės bus 

įrašytos marmuro lentoje ir 

kabės amžinai atminčiai nau

joje bažnyčioje. Aukas prašo-

Ašis.tuvos valstybei Muravjovo 

vardas liko panaikintas o sto

tis ir miestelis pavadinti Afa- 

Senai mus svetainė tiek sve-Į Veikiais. Mažeikiai pradėjo 

čių bematė, deras L K. Al. Af.1 aUgti ir tapo apskrities inies-

Klubui atestatas! !tu> kuriame dabar yra apie pne siusti tiesiai į Mažeikius

Prie baro dirbo: p. Tomienė,1 (jppo gyventojų. Valdžios duo Klebono vardu. Už kiekviena 

. . p. Povilonienė, p. Genienė, p.'damuose sklvpuose atsirado aukų būsime širdingai dėkin-

p. Lauraitiene, p. Vencue- Vpnckiei|ė> Girdėjau, gerai gražios jr didelės gatvės ir iš- gi.

v • • y •
svečius vaisino. augo daug narnų. Kur pirma

Atsilankiusi publika neap- fouvo miškai ir pelkės, dabar1

sivylė ir, reikia nuoširdžiai jau žmonės gyvena. Mieštoj 

rengėjoms, ypatingai p. T-au-i(.entre žydui ir liuteronai turi 

raitienei, p. Venckienei, P-, puikius maldos namus, jau ir 

stačiatikiai baigiai statyti, tik 

katalikai neturi savo bažnv-

nė, P. Alartinkienė, p. Vaiči

kauskienė, — sudarė puikia 

programų ir vakaras išėjo la

bai įvairiai. Aluzikale dalimi 

rūpinosi gabi dainininkė p. 

Lauraitiene. Ji ir programai 

surinko daug komplimentų, 

skelbimų, sutraukdama daug 

rėmėjų, žodžiu, komisija savo 

darbų atliko. Vakarų vedė ku

nigas kleb. J. Paškauskas.

Komedijų “Vienas iš mūsų 

turi apsivesti” suvaidino L. 

V. Chicagos Ap. “Dainos” 

choro dramos sekcija. Vaidi

no B. Stulgaitė, K. Aliekaitė, 

A. Benaitis, J. Balsis. Visi lo

šėjai pažįsta scenos darbų ir 

suvaidino labai natūraliai, 

sklandžiai, gyvai. Ačiū p. J. 

Balsiui ir jo draugui-(ėnls) 

už puikų mums patarnavimų.

P. Lauraičių sūnūs Bonifa

cas dailiai padeklamavo ir 

miknai paskambino pianu. 

Geras bus iš jo pianistas.

P. Vaičikauskn dvi niergai- 

ti: Genavaitė ir Onytė, viena 

seksefonu, kita smuiku, p.

Vaicikauskienei, p. Martinkie- 

nei padėkoti už puikų parapi

jai patarnavimų.

A. Gorainius.

IND. HARBOR. IND.
Vakaras.

Nedėlioję, sausio 26 <1. Mo

terų Ražancavos draugija la

bai iškilmingai minėjo 17 me

tų savo gyvavimų. Tų dienų 

vakare draugija turėjo suren

gus vakarienę su gražia pro

grama.

Svečių atsilankė skaitlin

gai, beveik pilna naujoji pa

rai)! jos svetainė.

Po vakarienės buvo priėmi

mas naujų narių kurių buvo 

visas tuzinas.

Po to sekė gražus lošimas, 

o ant galo reikšta draugijai

Vaičikauskienei akompanijuo- 'daug sveikinimų ir linkėjimų.

Kuo. Būdvytis,
Alažeikių Klebonas. 

J. Remeika baigia ra-I Dr.

švti chronologinę santraukų 

visų įvykių, kurie liečia Vy

tautų Did. ir tų laikų Lietu-

. . . w . . vos gyvenimų. Santraukoje be
čios ir turi eiti į užmiestyje , v. . ,

.• 1 . kitų žinių, bus galima rasti
stovinčia menkutę medine ko- . *• • .....

‘ Y ‘ sutarčių ir privilegijų trum-
ply.-i,,. To.,, koplyčia yra jau turfnj žinios is

visai menka ir maža, net pa-, patikinn> Saltinili. VvĮauto 

-prastas sekma,lietais tikin- ])i(, komi,etM paža<l4jn Sios

tieji netelpa ir turi stovėti g spausdinimo ižlaidas

už durų kęsdami šaltį ir lietų. Į ,aIlgU is savo “R.”

A ra būtinas reikalas statv- i

Padėka.
Širdingiausia ačiū didžiai 

gerb. klebonui kun. K. Bič

kauskui už jo prielankumų 

mums ir už taip gražų vaka

ro vedimų. Ačiū vietiniam 

varg. A. Glemžai už surengi

mų gražiausi programo, taip 

pat ir pp. A. Raštučiui, P. 

Zarankai ir J. Baleikai, kad 

visoms au- 

aukojo va- 

darbinin-

kėms, kurios dirbo per tris 

dienas, kurios tarnavo prie sta 

lų ir tikietus pardavinėjo, o 

ant galo visiems sveteliams 

už skaitlingų atsilankymų.

Komisija.

jant, pagriežė porų dalykėlių.

Jaunos visiškai mergaitės, 

bet muzikoj kasmet žymiai 

progresuoja. Malonu tokių 1 

jaunų muzikančių pasiklausy

ti.

Puikiai padainavo p. E.

Jovaišaitė. Publika keletu 

kartų iššaukė Vis daugiau 

padainuoti.

P. Pazarskiai abudu muzi-!

L ..... . .. pagelbėjo mums;
kai, dailiosios muzikos mėgo- .. , . , .

L . C11 ... . 'kotojoms, kurios

jai. Sklandžiai padainavo Į, ...’ , . 1 kanenei ir visoms
Plaukia sau laivelis” —

Šimkaus ir porą kitų dainelių.

Per “Draugo” koncertų p.

Pažarskis buvo vienas žymiau 

šių dainininkų ir garbė buvo 

roselandieeiams jį matyti at- 

kartotinai bedžiugtnųnt publi-

j P. B. Stulgaitė yra netik 

gabi lošėja, bet ir gera dai

nininkė. Ramiai ir dailiai pa

dainavo žinomų dainelę “Naš

laitėlė”.

P. Jonelis visus stebino sa

vo magiškais “Iriksais”. Jis 

priklauso prie mngikų draugi

jos ir parodė, kaip iš nieko 

galima padaryti Įvairių daly

ku]. Daugelis triksų, ištikrųjų. 

buvo labai stebėtini.

S‘. P. .A. Čiapas yra rimtas 

dainininkas. Savo aiškiu ir 

'tvirtu baritonu patiekė mums 

keletu dainelių. P

Išrinko atstoves.
Moterų Ražancavos draugi

ja laikė mėnesinį susirinkimų 

sausio 29 d. kuriam išrinkta 

trys atstovės: E. Šalkauskie

nė, V. Tamkutonienė ir S. La

pinskienė į Septinta Vakari

nių Valstybių Konferencijų.

Susirinkiman buvo atsilan

kęs dvasios vadas kun. K. Bič

kauskas ir kvietė draugijų j 

darbų parapijos vakarienėj, 

kuri įvyks vasario 1b d.

Serga.
Morta Mocknitienė ir Alorta 

Čiapas, Į Jodienė, narės minėtos drau- 

nors gvvena kitoj kolonijoj,! gijos šiuo laiku labai sunkiai

------------- j vaisinių, dūdelių ir aukso va-
**) Švariose, išdremiotose rpelių. Visos labai gražios pa- 

dirvose derlius butų keliskart žiūrėti ir gardžios valgyti. Ti- 

itidesnis. nka dovanoms. Todėl norėda-
•—---------- ----- :—~----- jmį tinkamų dovanų suteikti

pinigais ar čekiais 

“Ryto” administracija, Kau- se, ir prie visokių kitokių at 

nas, Duonelaičio g. 24. Lith- įsitikimų ir progų pirkitės lie 

uania. Kaina metams: Lietu tuviškų saltianių.

I

voje — 50 litų, Amerikoje — 

100 litų, pusei metų — per 

pusę.

Kreipkitės į “Draugo” ofi 
są, 2334 So. Oakley avė., Chi 
cago, III.

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA “ŽVAIGŽDUTĖ”

Tik pabandyk — musų ne- 

rūgosi. Juk visai maža kaštuo

ja — vos 4 lit. met. Užsieny

je du kart tiek. Priedų duo

dama loterijos bilietas.

Adresas: ‘ ‘ Žvaigždutės ’ ’ 

'Administracija Kaunas, liau

dies Namai, Tel. 349.

ti mieste naujų bažnyčių.

Tam tikslui valdžia davė sklv 

pų žemės prie žinomo veikėjo 

dr. Basanavičiaus gatvės, g. m. gegužės nifen. 31 d. 10 

kur jau baigiami statyti nau-į val. į “Ryto” administracijų 

jai bažnyčiai pamatai. Pama-į užėjo, atvykusi pasisvečiuoti 

tus pastatę nuliudome, nes į Lietuvų ponia Agota Sabu- 

paniatėme, kad vieni savo jė- tienė, gyvenanti Amerikoje 

gomis nieko neįstengsime pa- St. Louis, Tll., ir užpronumera- 

daryti kadangi dauguma pa-:vo “Rytų” visiems metams 

rapiječių — neturtingi darbi net šešiems savo giminai-

BROLIAI AMERIKIEČIAI!

niukai.
čiams. Be abejo, tai buvo gra-

Ukininkų prie Alažeikių pa- į žiauria dovana, kurių Ji ga- 
rapijos yra tik penki kaimai, 4ėjo savo senai matytiems gi 

kurie jau keletu metų sunkiai ' minėms, nes “Rytas” eina 

nukentėjo nuo nederliaus, kasdien ir kasdien skaityto- 

miestelėnai statosi sau name- jas, jį paėmęs į rankas, dėkin- 

lius gautuose iš valdžios sklv- gai prisimins savo geradarę 

puošė. Užsidarius kaikuriems užsakytojų.

fabrikams, labai daug darbi- į Kiekvienas i5 Jūsų taip <pat 

ninku liko be darbo ir ieško padarys didelį džiaugsmų sa- 

pašalpos savo šeimoms išmai- vo artimajam, jei Naujų Afe- 

tinti. i tų proga užprenumeruos jam

Esant tokiai padėčiai, krei- į“Rytų” — vienintelį Lietu- 

piamės į jus, seserys ir bro- voje katalikiškų dienraštį, 

liai Kristuje. Padėkite mums I Žinoma, kiekvienas iš Jūsų 

pastatyti Dievo namus ir ap- neužmirš “Rytų” ir sau už- 

erūpinti tikinčiųjų reikalus, siprenumeruoti, ar sumokėti,

Alės žinome gerai jūsų mei- jei dar nesumokėta, už pra- 

lę savo Tėvynei ir Bažnyčiai ėjusį laikų, 

ir dėlto tiesiame į jus rankas. Prenumeratų galima siųsti

A. I A
ONA JONEVIČIENE

Mlrč vasario fi <1., 1930 m. 7:30 vai. vak. 51 metų amžiaus. Kilo 
IS Lietuvos. Prigulėjo prie Tretininkų, Apafttalystčs Maldos Ir 
Gyvojo Ražančiaus. Amerikoje lAgyveno apie 25 metus.

Paliko dideliame nultudtme vyrų Petrų. 4 sūnūs: Juozapų. An
tanų tr Jo moterį Ievų, Petrų lr Aleksandrų: 1 dukterj Adelę Ir 
žentų Kazimierų Smaguri, Lietuvoj I brolĮ Baltramiejų Kurie- 
vlčtų, 2 s serls: Veronikų Ir Antaniną. So. Amerikoj 2 broliu.

Kūnas pašarvotas 352« So. Union avė. Antanų Ir Juozapų 
Kurlevlčlus.. lAldOtuvčs |vyka vasario 11 d.. IA namų 8 vai.
bus atlydėta. | šv. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioj Jvyks gedu
liniuos pamaldos už veliones sietų. Po pamaldų bus nulydėta J 
Av. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges Ir pažysta- 
ntus-mas dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras. Sunai, Marti, DuktS. žentas lr Gimines, 
laidotuvėms patarnauja graborlus Kadžius Tel. Vlctory 4088.

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijonaitis 

2350 So. Oakley Avė.

Ižd. Kun. F. Kudirka 

2334 So. Oakley Avė.

AGITATORIAI;
Kun. K. Matulaitis

2334 S. Oakley Avė.
V. Duoba 

2328 AV. 23rd St.

L Dimša
3230 So. F.merald Avė.,

M. Šlikas
10555 So. State St. 

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdyba arba 
agitatorius.

Mėnesinis vaiku paveiksluotas 
laikraštis.

Eina septinti metai kas 

mėnuo 32 pusi. didumo.

“DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI
ČIUS NUOLAT AUGA. 

APSIMOKA SKELB
TIS “DRAUGE”

$65.00AIES MOKAME CASH 

UŽ LIETUVOS 5% BONUS

Alonev Orderiai į Lietuvų per Radio tiktai 25 centai

Paskolos teikiamos ant Real Estate

KADFMAN STATE BANK
124 N. LA SALLE St., CHICAGO, ILL.

fr ' ■■■ 'j — ū o —

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greitas reguleriSkas laivų patarnavimas. ISplaukimai iš New

Torko Į Southampton kas Sereda vienu IS -milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS 
SULFURINĖS VANOS IR 

ELEKTRIKINIS GYDY
MAS

Treatmental visokių Ilgų, reu
matizmo. nervų atitaisymo, Šalčio 
Ir taip toliaus, su elektriniais 
prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulferlnės vanos 
duoda didžiausių kraujo cirkulla- 
;ljų, kuomi galima ISsIgelbėtl nuo 
«-lsoklij ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ilnkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dol pergulėjimo.

A. F. GZESNA
1657 WEST 45th ST.

Kampas Paulina Street

Nuo 8 vai ryto Iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-,ros vai. po pietų. 

Phone Boulevard 4552

; Ritimitizmassausgėlė s
_ Raatkaakgklta sarge sksue- ■

mala, Reumatlsmu, Sausgėla. ■
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėiiungtu 
B — nuunanų sukimu; nes skaa-

dėjimai naikina kūno gyvybe ■
■ Ir dainai ant patalo paguldo. g
■ CAPSICO CO1CPOUND BO-
B «*ia lengvai pralalina vtrtmi- H 

n ė tas ligas: mums Handie dan- ■
■ gyhė žmonių alunčla padėka- _
■ venas pasveikę Kaina Me per
B palta M« arba dvi ad |i.ed. ■ 

Dukart tvirtesnė 71c. ■
■ Knyga: "dAUrnns STK7- a
■ KATOB” augalais gydytlee. kai- "

■ JusTin Kulis Z
■ IMI Sooth Halsted Street
■ chioago. nx. ■

• paskui saužemlu I Kauna 
Pamatykite I^ondonų pake
ly. Taipgi tiesiai J Londo
nu kas Pėtnyčių nauji, alie

jų varomi laivai. Trečios
klesos laivakortės J abu ga-

CUNARD LINE'

! Iu IA New Torko i Kaunu |203 
. ir brangiau. Atskiri kamb., er- 

dvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus tarnavimas. Del 
kitų informacijų klauskite bile
Cunard agento, arba rašykite 
tiesiai pas:

346 No. Michigan Blvd.
Chioago, III.

Išėjo Iš Spaudos Nauja 

K n y b *

‘KRISTAUS PATARIMU KELIAIS’
— Parašė —

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

sinės tobulybės. Knyga paskirstyta į tris dalis. 1. 
Apie Tobulybę, 2. Apie dvasios vadovybę, 3. Apie 
bendrąsias priemones tobulėti.

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

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

Rašykite:

(i DRAUGO" KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė.

Chieago, III.
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CHICAGO ‘VALENTINE” ŠOKIAI

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
ŽINUTĖS.

sv.Praeitų sekmadienį 
uos draugija buvo surengus 
gražų vakarų parapijos nau
dai. Vakaras buvo tikrai sek

Pakviestas choras sekamu Re* T*1- MM'S* #,1> 
netlėldienį po pietų susirinko 

Rytoj į pas pp. Lakus. Tarpe kitų,' 
buvo ir gerai žinomas biznie
rius lietuvis nuo 35 ir Archer '

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

Telef. Canal 1718-0241

Telefonu Boulevard 1*1*

DR. S. A. BRENZA
Avė. — ponas Kass su savo

Armoškaitė ir

____  Marąuette Park.
patys lietuviai nesiorganizuos, vakare, Šv. P. Gimimo para- 
tai svetimi tų padarys. Taigi, pijos salėj, įvyksta Valentine 
matote, kad ir nenorams vis- balius, kurį rengia Šv. Tere- 

O- tiek priseis Švento Vardo dr- sės draugija. P-ni A. Laurai- žmona,
jai subruzti ir organizuoti tienė, daktaro A. Lauraičio j Armoška,
savus skautus. Kitaip ateis žmona, kuri šiai draugijai va- Kastėnas visus linksmino mu- o««> Tei. virginia ooss 
svetimi čia šeimininkauti. jdovauja, padėjo daug triūso zika, o ponia Lakienė paga- 

X Beabėjo ir iš Town of *r darbo, kad padarius šį bu-1 mino gardžių vakarienę, už 
kurių jaunimas Lakams nuo-

prograinas ir kitokių įvaire-

Ofiso Valandos; • Iki 1*. 1 Iki * 
Valandos: 2 Iki 4 p. p. NanedėllaUj diena, ir «:** iki vakare

Ir Ketvertai* vakare
___________________________ J 4608 S. ASHLAND AVĖ.

Chicago. IU.i Netoli 44th Street

mingas ir todėl gražaus pelno
liko parapijai. Tokiu būdu šv. Lake ne vienas šįmet važiuos Hų vykusiu. Apart šiokių bus 
Onos draugija davė gražų pa- Lietuvos apsilankyti ir pa
vyzdi, kaip reikia ir kitiems šaulio pamatyti. Patartina va- jnyhių. Bus smagi muziku po 
draugijoms pasidarbuoti savo žinoti su ekskursija į Komų. J vadovyste p. Simučio. Užtat 
parapijai.

I \ v» v . . 1 r . li/.Litnii i. 1 w i vn • i

Rezidencijos: Vm Buren 58IS

DR. T. DUNDULIS
širdžiai dėkojo.

Lakštutė.

į Ta ekskursija bus istoriška’ visus kviečiame atsilankyti ir 
'Amerikos lietuvių ekskursija, linksniai vakarų praleisti. PRANEŠIMAI.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 iki 4 Ir 6 iki 8 v. v.

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

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

Federacijos 15 skyrius ii Ekskursijos laivas Koma iš- 
Labdaringoji kuopa uoliai ren plauks gegužio 17 d. 
giasi paminėti 16-tų vasario.1; X Šnekate, kad reikia To- 
Programoje dalyvaus parapi- vn of Lake K. Federacijos 
jos choras, Įžymus daininin- skyrių atgaivinti Tai pradėki- 
kai ir kalbėtojai. Visų pelnų te. Draugijos išrinkite atsto- 
nusitarta paskirti Labdariu- į vus ir sušaukite tų atstovų!

Rengėjos.

LIETUVIS BAIGĖ HIGH 
SCHOOL.

Brighton Park. — Sausio 
31 d. Tilden Iligli Scliool Adi-

gai Sųjungai. Tokiu būdu vi- susirinkimų. Nepasilikte 
sos draugijos, priklausančios pakaly kitų kolonijų, 
prie Federacijos, nori parem
ti tos organizacijos kilnius s1
darbus.

už-1 tori jo j buvo “ Commencement ; • 
i Exercises ’ ’ (vakaras), užbai- j

RYT WEST SIDE NER
VAI

Kad pamačius, kaip ištikrų-

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Westero Avenue 

Tel. Prospect 1*2* 
Resldenclja 2*6* So. Leavitt St 

Tel. Canal 2 SS*
Valandos: 2-4 po pietų Ir 1-9 v. v. 

Nedelioj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Vlctory 3687
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisus 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 8-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimo.

Tel. Canal 6764 Republlc 8466

DR. A. RAUKOS

Brighton Park. — Labdarių ofise Tei. canai 2118 
8 kuopos mėnesinis susirinki- Į Namų Tel. Lafayette 0098

mas Įvyks vasario 8 tl., tuojau DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI

po pamaldų, mokyklos kamba
ry. Prašome kuodaugiausia 
narių susirinkti.

Valdyba.

Ofiso Tel Vlctory 48*2 
ResldencIJos Tel. Dresel 91*1

DR. A. A. ROTH

Marąuette Park. — A. L. K.' 4193 ARCHER AVĖ.
gimui keturiu mokslo metų. TšjC- Susiv. 163 kuopos mėnesi- Valandos: prieš pietus pagal sutarti 

ms susirinkimas įvyks vasa
rio 9 d., 2 vai. po pietų, pa-! 
rapijos svetainėje.

Valdyba.

,600 mokinių tik 116 gavo di- 
! plonius ir keletas jų auksinius 
I medalius. Jų tarpe ir parap.
choro menedžerius AntanasŠių savaitę, musų kolonijoje i jų kas moka nervuotis, rytoj, 

buvo suorganizuotas bernai-, vasario 9 d., parapijos salėn, įLakas’
čių skautų skyrius. Šios vys- visi kviečiami atvykti ir pa-j Programoj dalyvavo vyrų
kupijos Šv. Vardo vyrų (irau-1 matyti tuos “slaunihs” “Nėr-1 clloratS keletas piano solo, mo-jir Biznierius, kurie garsinasi 
gija, kuriai vadovauja .Jo Ma-įvus”. Šis veikalas yra žino- 'kinių orkestras, vyrų trigubas 
lonybė vyskupas B. Sl.eil, .mas eliicagicčiu tarpe. Kas kvartetas, kuri vedė Antanas 
šiuo laiku labiausiai susi rūpi-, Į jk matė “Nervus”, pripažįs- ’ Lakas, tenoras, tuiįs gerai 
imsi katalikų skautų organi- ta, kad yra viena geriausiu nustatytų balsų n keletas pia-

Reinklte tuos1 • Profesionalus

dienraštvj “Drauge*

DR. W. YOVAISH

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų Ir visų chronišku Ilgų

Ofisas >102 So. Halstel St. Chicago 
arti Slst Street

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

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS

IK GBSTETR1KAS 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, motorų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomls ir seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X RAY

2130 \VEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

Phone Armltage 2822

DR. H. BARTON DR. W. F. KALISZ
Gydytojas ir^ Chirurgas 

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

1145 MILVVAUKEE AVENUE 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutart)

M.

! DR. A. J, JAVŪIŠ
Vai: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vale. 

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį-.

i

žavimu, kati apsaugojus jaun. j komedijų. Taigi, rytoj West kalbą, 
nuo kenksmingos protestantų Sidėje bus paskutinė proga 

šiuo lošimu pasigerėti, nes lo-įtakos. Tas organizavimas da ADVOKATAI
bar eina visose parapijose. Šimas Įvyks paskutinį kartų.

------------- į Kaip jau pirmiaus minėjome,
Vietines draugijos rengiasi: lošime dalyvauja rinktinės jė-! 

dalyvauti Vak. Valst. Kat. i gos iš įvairių kolonijų: Mar-1 
Konferencijoje, vas. 23 tl. Konj<1Uette Parko, Town of Irake, i 11 So- La, aan"Į701a . 
ienticija prasidės įskįmini-" Cicero, AVest Sides. Lošėjams.;;! v^gąųpja fŽ.dditČč
gornis pamaldomis Dievo Ap-Į vadovauja iv pats juokingiau-i 
Veizdos bažnyčioje. Teko gir-j šių rolę turi Ignas Sakalas, 
dėti, kati pamokslų pasakys: šį gražų vakarų rengia Mo-• 
įžymus veikėjas gerb. kun. J. deru Sų-gos 55 kuopa, kurios 
Jakaitis. Vietinis Federacijos ir visų mėgiamas choras pa-

A. A. OLIS
ADVOKATAS

' ■7 t- ČL Aitr.2241 SO. HALSTED STREET 
Tel. Vlctory 0562 

7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir 
Pėtnyčios

skyrius rūpinasi visus svečius 
maloniai priimti.

Federacijos eks k u rs i ja

dainuos gražiausių liaudies 
dainelių. Be to, dar bus ir 
gražių kalbų. Todėl visi atvy-

JOHN D. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Tolo phone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

PHYSICIAN And SURGEON 
Valandos: 11-12 it- 2-4; vakare 7-8.' 

šventadieniais ir nedėlioj pagal 
sutartį

Office R. 1009 Talcott Bldg.
Office l’hone Forest 8976
Res. So. Main R. R. 7

Kės. l’hone. Forest 8949 
IUK’KFdKD, ILL.

DR. ŽMUIDZINAS
.1 h Tfs- /t

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IK 
AK LIEKIS

4740 Dorciiester Avenue
Tel. Drexel 6323'

Vai.: S iki 10 ryto

OPTEMITRISTAI

Tel. Vlctory 627*

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Nedėlioj 10-12

;kite į “Nervų” vakarų. Pra-1
Komų ir Lietuva užintrigavo'džia 7:30 vai. vakare. įžangai

rp-i • ... ... .. v I Telephone Roosevelt 9090
likimasi, i tik jOc., vaikams 2oc. Įrašome Name; s iki 9 ryte Tei. itepub. 9000

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washlngtou
10-12, 2-4. 7-9 12-2, 4-6. BlVd.
Tel- Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-3461

DR. S. A. DOWIAT

DR. VAITDSH, 0. P. D.

aštuoniolikiečius. 
kad ir iš šios kolonijos bus-ir kitų draugijų narius pa- 
ekskursantų. Kaip tai gražu, remti šį vakarų, nes sųjungie- 
kad pirmų sykį Amerikos Jie-i tės kitų draugijų rengia- 
tuviai katalikai aplankys Šv. niems vakarams visuomet su-
Tėvų.

Aštuoniolikietis.
įtinka patarnauti. “Ranka ran 
į kų mazgoja”. Ta pati.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonu Canal 2552

Gydytojas 
REZIDENCIJA 
472* W. 1* Pi. 
Tel. Cicero 2888

ir Chirurgas

Nedėliomls
Susitarus

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

RADIO ŽŽŽ.

Town of Lake. — Sausio 4 
d. L. Vyčių 13 kp. įvyko pa-! 
silinksminimas, Davis Sq. Pk. į 
salėje. Daug vyčių atvyko iš! 
kitu kuopų.

MOT. SĄ-GOS 55 KP. NARIŲ' , , n .. . o nnDOMTT Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredeoois ir Pėtnyčio
mis nuo 9 ikiByloj Įvyksta mūsų kuopos 

vajaus vakaras. Ar visos esa
te pasirengusios prie gerų 
vakaro sėkmių? Komisija vi-' 
soms išdalinusi platinimui va

6.

karo tikietų, todėl, brangio
sios, stengkitės visus išplatin
ti ir laiku savo sąskaitų ko-

Ofiso ir Re*. Tel. Boulevard *911

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 11d 3 po 
pietų ir S iki 8 vai. vakare 

Res *201 S. WAI.LACE STREET

DR. S. BIEZIS

Tel. Hemlock 81*1

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

242* Weat 6* Street
Vai.: 9—12 ryte. 1—4 p p. «—•' 

v. r. Nedėlioj susitarus.

DENTIST AI

Office Boulevard 7041

DR. C. Z. VEZEUS
LIETUVIS DBNTISTAS

444* So. Ashland Avenne 
Ant Zaleskio Aptiekos

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
X — Spinduliai 

Ofisas 2201 Wcst 22ud Street 
Cor. So. Lcavitt St. Tel. Canal 6223 

Rezidencija: 6G40 So. Maplewood 
Avenue Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 665'J.

. JR. P. Z. ZALATORIS -
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED ST.

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

6 iki 8:30 vakare

Palengvins aklų įtempimų kuria 
itl priežastim galvos skaudėjimo 

svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį. Atltai-

4.010 Mipbirrnn Avpnnp i8®“ kreivaa akis. nuimu cataractuabo. Micmgan Avenue |Atltalsau trumpų regyste ir tolimų
Tel. Kenwood 5107 iregyste.

. . I Prirengiu teisintai akinius visuose
Vai.! nUO 9 iki 11 vai. ryte; Iatsitikimuose, egzaminavimas daro

mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

A. L. DAVIDŪNiS, M. D. “

nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

T< Canal 6211

DR. 6. L BLOŽIS
DBNTISTAB

2201 WBST 22nd STREET
(Kampas beavltt M.)

Valandos* Nuo 9 11d 12 ryto 
nuo 1 Iki • vakare

Seredoj pagal sutartį

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po mųneriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJAL1STAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 poVai.

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

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevard 1401

X Stud. Alex. Šimkus, ku
ris studijuoja medicinų \Vis- 
conson Valstijos Universitete
Madison, Wis., kelioms die- į misijos narei S. Sakalienei 
noins buvo atvykęs pas tėve- Į priduoti. Taippat prašau visų 
liūs (2243 \V. 47 St.) pavie- i stengtis padaryti šį vakarui 
Sėti. 'ne vien iš vardo “vajaus va-į

X Kaikurie įdomauja, kur i kuru”, bet kad būtų tikras; 
yra Viktoras Šatunas, kad ne-j to žodžio vakaras, 
simatyti! Namie, neįgali. Mat, i Ryloj geriausia proga. To-j 
Įio tonsilitų operacijos įsime-'del, nepatingėkime pakalbinti,! 
tė į kojas skaudėjimas. į pakalbėti apie Sąjungų, kadį

X Praeitų savaitę’Šv. Kry-Į tokiu būdu galėtumėm gauti Į 
žiaus mokyklos mokiniai laike naujų sesučių savo tarpam ! 
pusmečio kvotimus. Seselės Būkime kiekviena aktyve na-Į 
mokytojos džiaugiasi, kad, ben re. Pasisekimas reikalauja J 
drai įmani, visi mokiniai iŠ-į bendro darbo. Todėl, brangio-! 
laikė gerus kvotimus. 'sios, j darbų!

X Jau ateina iš arkivys-! Vajaus vakaro rengimo ko-f 
kupijos koneelerijos įsakymaimisija:

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius) 

ADVOKATAS 

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

R E S I D E N* C I J A:
6 BĮ C So. Kockvvcll Street 

Telef. Republlc 9723

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL

organizuoti prie parapijų I 
“skautus”. Tą darbų paveda j 
“lloly Name” draugijai. Jei l

E. Labanauskienė,
S. Balčiūnienė,
S. Sakalienė.

J. P. YYAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampa* Michigan Avė. 

Tel. Pullman *950 Ir 6377

Miesto Ofise Pagal Sutartį:
127 N. Dearborn Street

Rooms *2* Ir 92*
Tol. Franklin 4177

Tešnphone Central 1*26

F. W, CUERNAUCKAS
ADVOKATAS

124 North LaSal 1* Street 
CSfCAOO, ILLINOI8 

Nuo »:t* Iki B vai. vale. 
xxml Office; 1900 8o. Union Av*. 

Tel. Roosevelt *710 
▼•L nuo 6 Iki • vai. vak.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą, ofisą (tu Dr. Laurai
čiu — viršuj Bclsklo-Rakščlo aptie
kos) po nr. 242S lifest Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Te!. 
Prospeąt 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. lloulcvard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avo. Tel. Pros
pect 1930. Nedėtomis tik pagal *u- 
Uartį.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va 
■ kar^. Nedėliomls nno 10 ryto Iki 

12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

DR. A. J. 6USSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Mihvaukee Avenue
Utarnlpke, Ketverge. Subatoj 
Nuo 10 ryto iki 8:30 vakare

Clceroj 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj, PėtnyčloJ 
Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeri*

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

7—9 vakare

IMK T. A. D.

25 METĮI PATYRIMO
rrltalkyme akinių del visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Nuo reumatizmo ir šalčio
Kas yru tas T. A. D. T 
T. A. D. yra liuosuojuntis,

valajitis ir taisantis vidurius 
vaistas, T. A. D. tūkstančiai 
žmonių vartoja, o milionai 
dar nežino.

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

5221 So. Halsted Street 
ChicAfo, IU.

TeL Boulevard 6631

Ekspertas tyrimo akių ir prilaikymo 
altinių

1801 S. ASHLAND AVJjINUE
Plati Illdg., k*mp. 18 St. 2 aukštas 

I’astebėklt mano iškabas
Valandos nuo 9:39 ryto Iki 8:30 va
karo. Seredomis nuo 9:30 Iki 12 v. 

ryto. Nedėliomls nėra skirtų 
valandų. Room 3 
I'houa Canal 0523

Boulevard 7*89
Re* Hemlock 7(91

OR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
▼ai.: Nuo • ryto Iki < vakar*

DR. HERZMAN
16 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinoma* p*r >* 
metus kaipo patyrų* gydytoja*, okl 
rurgas ir akušeri*

Gydo staigias Ir chroniška* IV 
gusvyrų, moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-R*y ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nno 1* — 1* platų t> 
nuo 6 Iki 7:g-0 vai. vakar*.
Tel. ofiso Canal 8119 Rea. Bo. khor* 
2238, arba Randolph <(••,

Tel. Armltage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Dontlataa

1608 Mihvaukee Avė.
Kampas North Avė. 

Noill|w»st Tower Bldg. Room 
Vai.: U-*-J

309
Vai.: 9—12 ryto; 1—8:30 vai. vak.

OR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHTjAND AVK 
Tel. Yards 0994

ResldencIJos Tel. Pl**a BtM

VALANDOS:
Nuo 10 iki 13 dlea*.
Nuo 1 Iki 3 po plotu.
Nuo 7 Iki 9 vakar*. į
Nedėl. nuo 1* Iki II dlen*.
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GRABORIAI:

S. D. LAGHAWIGZ
CHICAGOJE 

žlNiy-žlNELĖS_

i j taip pat darbuotis. Vienybe-į Town of Lake. — ftv. Ka- 
Jje galybė. zimiero Akademijos Rėmėjų

_____  į Visi žinom, kad be darbo !l skyrius luikys mėnesinį su-

dojime patarnavo plačiai ži- nieko nėra. Taigi reikia dirb- sirinkimų šv. Kryžiaus para

t i, nes turime daug svarbų i naujų narių vajus. Kas dau- 

reikalų aptarti; kadangi yru;ginu prirašys, gan dovanų.

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laidotu- l

vėse kuopigiausia. ltei I? 
kale meldžiu atsišauk- M 
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti.

I

Tel. Roosevelt 2 515 i 
Arba 2516

2314 W. 23r<l Place j 
Chicago, 111.

noma.s graborius Skudas.

X Neilgai pasirgęs Coiuity1

ligoninėj pereitų pirmadienį 

mirė Vincas Kairis, gyv. 4116

Simpatiškas — 

Mandagus —

Geresnis u Biges 

nis už kitų pai ar 

davimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDltJAl 

Didysis Ofisas:
1605-07 So. Hermitage Avė.

Tel Yards 1741 h 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 40 Ct. Cicero 
Tel. Cicero f 794 

SKYRIUS
>201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. RADZIUS

X Daug laikraščiai rašo a- 

pie pašovimų Meksikos prezi-

'dento. Daugelis lietuvių apie >So Campbell avė. Po pamaldų 

j jį žino ne vien iš aprašymų ir Prasidėjimo par, baž-

paveikslų, liet yra matę jį gy- ny£įoj patarnaujant graboriui 

vų ir taipgi teatruose. Jis ne- jįžer^iaį^ palaidotas pereitų 

senai lankėsi Chicagoj ir tų penktadienį.

pat dienų lietuvių Mildos teat 

re jis ir jo šeimyna buvo pa

t i. Darbas yi’a mūsų laimė. 

Taigi visi į šį balių: seni ir

jauni. Laikų linksmai pralei

site prie geros muzikos.

Rengėjai.

PRANEŠIMAI.

pijos mokyklos kambary, 2 

valandų po pietų. Visos rėmė

jos prašomos skaitlingai susi

rinkti, nes yra daug svarbų 

dalykų svarstymui. Nepamirš

kite ir naujų narių atsivesti.

Valdyba.

miręs mūsų draugijos pirmi

ninkus, tai turėsimo sutvarky

ti valdybų ir kitus Kukulu . 

kurie turi būti užbaigti. Taip

Vyrai ir moterys yra priima 

mi lygiomis teisėmis.

Tų dienų vakare parapijos 

svetainėj bus vakaras. Orkes-

gi kviečiami atsilankyti imu-J t m Ims po vad. Galdiko, 

ji nariai, norį įsirašyti drau-įGriež lietuviškus ir ameriko-

g'jo’i- Valdyba. niškus šokius. J. Blankus.

Bridgeport. — Chicagos Lie 

X Sunkokai buvo susirgęs j tuvTu Auditorijos B-vė ren- 

p. Žibąs, 2222 W. 23 PI. Dr., 8ia n>etini koncertų sek- 

rodyti krutumuose ir kalban- KOVarsko priežiūroj jau svei- niadienį vasario 9 d. savoj sa

kiuose paveiksluoser ksta ponia ^ibienė yra veik- 3133 ^°- Halsted St. Pro-

X Pereitų antradienį be H sųjuugietė, o jų duktė Mo- gr»W iSpildys 2 chorai. Pro- 

laiko persiskyrė su šiuo pašau nika taip pat uoli veikėja vi- Mramas prasidės 6 vai. vak. 
liu Jonas Gudauskas, gyvenęs sose idėjinėse West Side drau- Po koncerto -šokiai. Bendrovė

užlaiko naudingų Chicagos lie

nį iškilmingai ir gražiai pa- g6ja. t?viwn* cejlt^ il\ji UŽ’

laidotas. Pamaldos įvyko Die- X P-lė M. Slapikaitė, L. V. s*P<!^no Paramos. įsiems pa

vo Apveizdos bažnyčioj. Lai- “Dainos” choro narė, kelioms kartina į koncertų atn ankyti. 

, ..................savaitėms išvyko pas tėvus

j Grand Rapids, Mieli.

1824 So. Ruble St. Penktadie- gijose ir yra žymi scenos mc-

Narys.

Dievo Apveizdos Parap. —
Susivienijimo Brolių ir seserų 

Lietuvių druugija luikys la

bai svarbų susirinkimų vasa

rio 9 d., 1 vai. po pietų, Die

vo Apveizilos parapijos mo-

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LATDOTUVHJ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street

Kampas 46tn Ir Paulina Sta 
Tel. Blvd. 62 03

Bridgeport. — Ijalnlaryliėt:
5 kp. susirinkimas įvyks sek

madienį vasario 9 d. ftv. .Jur

gio par. mokyklos 5-tame kam

baryje ant antrų lubų. Susi- kyklps 3 kambary. Kviečiami 

rinkimas bus svarbus ir švara- visi nariai susirinkti ir užsi- 

toma apie rengiamų vakarų mokėti visas mokestis. Turi- 

kovo 16 d. Visi malonėkit at- me sumokėti po $1.00 už me- 

silankyti ir naujų narių atsi- tus išsirgusį M. Serekį. Pra

vesti prirašymui. Bus išduo- šomi atsivesti ir po naujų na

tas raportas iš centro veiki- rį. Nuo naujų metų prasidėjo

mo. Draugijos prašomos atsių- ..... ........................ -- ~ • —*

sti atstovus. Ypač butų malo- i CICERO, ILL.
nu matyti atstovas iš Rožan-1 “Rainbow” balių rengia 

čaVos, ftv. Onos, Šv. Petronė- Šv. Antano draugija sekma- 

lės ir Apaštalystės Maldos, dieny, vasario 9 d., 7:30 vai. 

nes jos yra Labdarybės gar- vakare, ftv. Antano parapijos

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj
Pėtn. ir Suv. Vas. 7, 8 
“SO LONG LETTY”

Dalyvauja Charlotte Green- 

wood ir kiti žymus artistai.

Ned. ir Pan. Vasario 9, 10
“THEIR 0WN DESIRE“
Dalyvauja Norma Shearer

Vitaplione Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.North Side. — Moterų Sų- 
X Žymiausias lietuvių nu- jungos 4 kuopos susirinkimas 

mizmatikas, Dr. Al. M. Rač- įvyks 11 d. vasario parap.

kus, savo kolekcijoj turi ne- svet., 7:30 vai. vakare. Malo- bės narės. Jei atstovų išrink- svetainėje. Bus puiki muzika,

paprastų retenybę: caro me- nėsite visos narės laiku susi- tų nėra, tai prašoma valdybų kuri griež smagiausius šokius,

dalį dovanotų žandarui už pa- rinkti, nes yra svarbių reika- atsilankyti. Pradžia susirin- Ne tik jauni, bet ir seni galės

pasišokti taip-gi bus ir kito

kių margumynų.

------------------------- -- I Baliaus rengimo komisija

Brighton Park. - Draugys- kvje{ia į atsi|ankyti.

sižymėjimų gaudyme knvgne- lų svarstymui. kimo 2:30 vai. po pietų.

Musų “bunco party” Įvyks Valdyba

rPmKJnu s^aPta & Prūsų gabeno kny- 19 d. vasario. Yia ir kitokių

Nuliudimo valandoje kreipkitės , „ ...
prie manęs, patarnausiu slmpatlS- SIU, kurie, spaudų uždraudus, 
kai, mandagiai. gera', Ir

Koplyčia dėl Šermenų

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 
CHICAtOU JE,

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia negu kitur
lt pigiau negu kiti dykai, 
todėl, kad priklau- i _______
sau prie arabų 16- j 1 
dlrbiystės.

OF5SA8
686 West 18 Bt. i 
Tel. Canal 8174 
SKYRIUS: 8238
So. Halsted Street 
Tel. Victory 4088

BUTKUS

įgas Lietuvon.

*

APVOGĖ DR. DRANGELIO 
OFISĄ.

reikalų, kuriuos būtinai reikia 

apsvarstyti.
tė Gvardijos pirma Div. Šv. 

Kazimiero Karalaičio laikys 

'mėnesinį susirinkimų sekma-

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANGIONIS
Bht*s vedėjas Brldceport Palntlng 

* Hardware Co.. dabar perėmė visą 
blsnį į savo rankas Ir duos visose šit 
blsnlo Sakose plrmee klesos patar 
navlmg.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Phont, Bcnlenrd 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarna vttna? 
įsuomet sąžiningas b 
tebrangus, nes natar 
ne Išlaidų iižlalkvrm 
■k yrių

Nauju, graži •
■ivČiu dyk»

$307 Aūhnm Avenne

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 3161

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas
4603 S. Marslifield Avenue

Tel. Boulevard 9277

METINES SI K ARTI Vf:s

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mer ntitpi 
. mm .ar .t 
<Ų traugiši 
intari ivIiti

►’ata.rnavin, 
įsose Chliu 

«jr daiyst 
arlemiesfluorn
'rahai pigi 

>»♦ už »2F
OFISAS 

«sas South
Halsted m 

'letorv 40Rk

IMf

m

SS

M94 So Kockwell Ht.

virginia 1X98

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GR/YBORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Cbicago, UI.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

J. Lulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mle- j 
sto Ir miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltui.
3103 8. Haleted
St. Chicago. 111.

Tel. Victory 1115

A -f A.
MYKOLO ŠIMĖNO
NegstC ėst Inga mirtis be laiko 

ištraukė iš šio pasaulio įnyli- 
mlausį mano vyrų ir valkų 
tėvų. Va-sario 3 d. 1929 metais 
sulaukusi 43 metų amžiaus, su
tiko nelaiminga nilrtj. Velionis 
paliko didžiausiame nuliudimo 
moterį Uršulę, dukterį Ona ir 
sūnų Antanų, taipgi ir brolį, o 
Lietuvoje 3 seseris ir vienų bro
li.

Jau metai praslinko, kaip 
musų mylimiausia ilsisi šaltoje 
žemelėje, o musų didelis llude- 
8ls nepraslinko Ir niekad ne
praši inkš kol «nes pas jį nenu
eisime.

Minant tas liūdnas metines 
mirties sukaktuves už a. a, 
Mykolo sielų. įvyks gedulingos 
Mišios, Vasario 10 d. 7:30 
vai. ryto Gimimo Panelės šv. 
Par. bažnyčioje, Marųuotte 
I’ark.

Taigi prašomo visų giminių, 
draugų Ir pažįstamų dalyvauti 
Šiose pamadlose ir pasimelsti 
už a. a. Mykolo sielų. UI atsi
lankymų. iš anksto tariame šir
dingiausiai visiems ačiū.

Po pclnaldų prašome visų 
pamaldose dalyvių atvykti • J 
musų namus: 6729 8. Artesian 
Avė. 1-mos lubos.

Nu'.luduai:
Šimėnų šeimyna.

Chicagos ir apielinkės Var- dieny, vasario 9 d., 1930, Ne-

Marąuette Park. — Į pla- t?0Tliw*hkų kuopa turės savo kalto Prasid. ftv. M. P. parap.
čiai žinomo dehtieto Dr. Dran mėnesinį susirinkimą pirma- svetainėj, 2 vai. po pietų. Vi

gelio ofisą, no num 2417 W. dienL vasario 10 d, lygiai pir si nariai kviečiami atsilanky

ta st, ant antro auįto plė-'"'» vaL P°  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EXTRAa
LIETUVA PAVEIKSLUOSE 

FOTOGRAFAVO 
C. G. Lukšis 1929 m.

Naujai iš' Lietuvos parvež

.likai jsilaužę ir viskų paliko Konservatorijoje. Malonėkit !

visi nariai laiku susirinkti.

•’i Rašt.
“up-side-down”. Be kitų dai

ktų, pavogė Lietuvos Laisvės j . „

Paskolos $50 Bonų, kurio fnuni. Brighton Park. — Moterų 

yra A06136. Bonu pirkėjdl pri Sąjungos 20 mėnesinis su

valo apsisaugoti, kad kartais s j rinki mas įvyks - vasario 9 ti įdomus judamieji paveikslai 

vogtų bonų nenusipirktų. Iš (j2 vai. po pietų, Nekalto bus rodomi pirmų kartų Ame- 

viso Di. Drangeliui nuostolių pras. P. ftv. parapijos moky- rikoj už mažų įžanga šiose 

padarė už apie $150. klos kambaryje. 7 Chicagos kolonijose:

Visos narės kviečiamos at- Vasario 8-9 Brighton Parko 

silankyti, nes yra daug svai- par. salėj, 

bių reikalų svarstymui. ‘ I Vasario 10-11 ftv. Antano 

]1"c Valdyba. ’ par. salėj, Cicero, III.

Vasario 12 So. Chicagoj. 

Vasario 15-16 Visų Šventų 

par. salėj Roselande.

Vasario 13 d. 1930 m. Šv.

WEST SIDE ŽINIOS.

MILDA
TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

Ketverge, Pėtnyčioj ir 
Subatoj, Vasario 6, 7 ir 8 

“THE TRESPASSER”
Dalyvauja:

Garsioji Gloria Swanson 
Ned. ir Pan. Vasario 9, 10 

“BURNING UP” 
Dalyvauja Richard Arlen 

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 

Graži Muzika

Palnters ft Decoratora 
J. 8. Ra manei o n le, savininkas
3147 So. Halsted Street

TeL Victory 7X81

M. ZIZAS
Namij Statymo Kontrnktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVE.
Telefonas Hemlock 5526

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

MORT6EČIA1-PASKOLOS
X Pereitame trečiadienyje 

šv. Kryžiaus lietuvių ligoni

nėje Dr. Biežis sėkmingai at- Brighton Park. — ftv. Pran 

liko Elzbietai Labanauskaitei ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 2 

— Palubšienei vidurių kom- sk- ren8ia “Arbatėlę” su iš- 

plikuotų ir sunkių operacijų, laimėjimais, vasario 9 d 3 Jur*7 ~

X Brunonas Norvilą apie 17 val- P° Pletkb PP- P- M. Pri

metu amžiaus stabdomas poli- lerių namuose, 4446 So. Tai 

cninko nesustojo ir -per tai pa- man ave-

siliko peršautas. Jo gyvybė Kviečiame visus brighton 

randasi pavojuje, nes gydyto- parkiecius ir retnėjus atsilan- 

jai atsisakė daryti plaučiuose kyti ir paremti ftv. Pranciš- 

operacijų. kaus Vienuolynų, o komisija

X Aušros Vartų klebono užtikrina visiems atsilanku- 

parapijonų lankymas šių sa- pasitenkinimų,

vaitę buvo rajone Hoyne ave. j

Kasdien lankymų baigiant ka

iporte.

Vasario 14 d. Parap. Svet. 

AVest Pullmane.

Vasario 17 d. Aušros Vartų 

parap. West Sidėj.

Vasario 19 d. parap. svet. 

Gary, Ind.

I PARSIDUODA bučemę ir j 

grocernę arti lietuvių bažny- i

Del geriausios rųllea 
‘ir patarnavimo, ėaukl*

GREEN VA1.I.EY 
PRODuerrs 

uselts šviežių kiauši 
elų. sviesto Ir sųrlų

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina SL
Tel. Boulevard 1189

ledninkus vaišino M. Jako-nie- 

nė S. Kovarskis, M. Paplaus- 

kis, ir U. Mažonienė.

X Byt Aušros Vartų mo- Nar6> malonėkit atsilankyti 
kykloje bus susirinkimai: o) ir atne8kite dovnmį ..banco 

I blaivininkų tuojaus po sumos kurig rengin„las va8a.
iir b) Moterų Sųjungos 55 kp. ic ,i

'po mišparų.

Dr-ja ftv. Veronikos mot. Biznis «erai įdirbtas per

ir merg. 'laikyk susirinkimų metus. Parsiduoda dėl
vasario 9, 2 vai. p. p., ftv. lis0*3- 

Kryžiaus par. svet. 12300 Emerald Avenue
Tel. Pullman 3990

MARIJUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

tukslnių Ir sida- 
orlnlų 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 8888

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama į vienų dienų 
Perkame real estate kontraktua 

Intemationl Investment 
Corporation

Kapitalas 8500.000 99 
8804 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 6788-6716

SKOLINAM
PINIGUS

$100 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių

J. NAMON & CO.
2418 W. Marąuette Road
Arti Westem Ave. 

Telefonas Grovehill 1038

PASILINKSMINIMO VA
KARAS.

PARSIDUODA kriaučiškas

no 16 d., Šv. Kryžiam par. ,b“n“> taisvn,° ir val-vn,°- Oe’ 

svel_ ja apylinkė, maišyti žmonės.

Valdyba ^^°ras ir kambariai gyveni-

_________________________ ^ui. Renda $30. ftį mėnesį

Moterų reik parduoti. Del žinių kreip-Town of Lake. -
Sųjungos 21 kuopa rengia tis

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

North Side. — ftį vakarų “bunco party” šeštadieny, 8 

rengia parapijonai pagerbi- d. vasario, p. Zajauskų name, Į

mui naujų ir senų komitetų. 4605 8o. Paulina St., 7 valan ■ ■ ■ .....—- ............... ■ •• —

Vakaras įvyks 9 d. vasario, dų vakare. Sųjungietės visus PARSIDUODA arba išsi- 

parapijos svetainėj, 7:30 va- kviečia atsilankyti, o užtikri- randuoja Meat Mnrket. Biznis 

landų vakare, ftis vakaras — na kad smagiai lakų praleisi- gerui išdirbtas, gera vieta, 

tai pirmas žingsnis šių metų te, da ir dovanų gausite. Sų- nauji fikSčieriai, dvejų vyrų 

darbo parapijos naudai. . jungėte# atsilankydamos nepa šapa.

Rūpestingi parapijonai, pra mirškite ir dovanų atsinešti. 69 & So. Westem Ave. 
lejdę jubilėjinis metus turime t • Komisija. I Tel. Republic 9094

901 West 33 Street
Tel. Boulevard 2426 JOHN PAKEL & CO.

• (PAKALNIS)
Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 

namus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per 

paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 

liudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 

mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam fla- 

tits. Inžurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 

2621 W. 71st St., Hemlock 0367 Rea. Grovehill 1680

BL... i .-r.. :


