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Prūsija reikalauja nemokėti reparacijų
T. SJįJUNGOS TARYBA BIJO JAPONO 

MILITARIZMO
Čekoslovakijoj keliolika 

bedarbių nužudyta

VIENAS PROFESORIUS NUMATO 
VOKIETIJOS RESPUBLIKAI PAVOJŲ

NORI NUTRAUKTI REPĄ-5 
RACIJŲ MOKĖJIMĄ

BIJO JAPONŲ MILITA- 
RISTŲ

BERLYNAS, lapkr. 26. —Į 
Prūsijos seime priimta rezo-! 1 
lincija, kuriųja krašto vyriau- nė T. Sųjungos taryba, nė A- 
sybė raginama būtinai perta'- inerika, nė kas kitas negali 
syti Young’o planų taip, kad priversti japonų nutraukti vei- 
reparaeijų mokėjimas viski kimų Mahdžiflrijoj. 
b.uų nutrauktas. Priežastis, tai militaristų

Už rezoliucijų halsavo 18) partijos įsivyravimas Japoni- 
tantininkų ir konservatorių at- joj. Japonai militaristai kon- 
stovų. 92 atstovai gi nepadavė traliuoja vyriausybę ir visuo 
balsu.

PARYŽIUS, lapkr. 26. — 
tikrų šaltinių patirta, kad

Andai atidarytas šis naujas 
Ne\v Yorke tiktas. Jis jungia 
Fort Richmond’ų su Bavonne, 
N. J. Jo pastatymas kainavo 
16 milijonų dol.

VOKIETIJOS RESPUBLIKAI 
PAVOJUS

PANAIKINO PUSIAU
NAKČIU MIŠIAS

CHICAGOJE ŽINIOS IŠ LIETUVOS
BAIN’AS GAL LIGONINĖJE

BUS IŠKLAUSINĖTAS

Teisėjas Feinberg’as pla
nuoja sergantį bankininkų 
Bain’ų ligoninėje išklausinėti 
apie ieškomus uždaryti} jo ba
nkų turtus. Gydytojai sako, 
kad tas būtų galima atlikti li
goninėje, nes Bain’ui ims lai
ko pasveikti.

“RYTO” REDAKTORIAUS 
SKUNDAS ATMESTAS

ŽUDOMI BEDARBIAI
r' - • - r

VIENAS NUŠAUTAS, 
DU SUIMTA

BERLYNAS, lapkr. 26. — PORTLAND, Ore., lapkr. 
Įžymus vokiečių ekonomini n- 25. — Vietos arkivyskupas Uo
kas prof. M. J. Bonn’as, kurs war<l’as laišku visiems arkivy- 

nienės opinijų. Jie pasirengę’ gilini susipažinęs su vokiečių skup. kunigams pranešė, kad
kovoti prieš visų pasaulį. senesne ir jaunaja gėntkartė- panaikinamos Kalėdų viduna-

PRIEŠALKOHOLINE VA
LANDA MOKYKLOSEPRAHA, Čekoslovakija, la-

pkl‘. 26. Tūkstančiai beda r-1 -------------
blų susirikiavo iš Oberlinde-J MEXTCO CITY, lapkr. 25. 
uies’o žygiuoti į Freiįvaldau’o — Į Meksikos valstybines mo- 
miesto rūmus. , ! kvldas įvesta priešalkoholinė

Šį žygiavimų policija buvo valanda vienų kartų savaitėje, 
uždraudus, tad pastojo bedar- Vaikams aiškinamas svaigių- 
biams kelių. Kilo kova. Kelio- jų’gerymų vartojimo kenksmi- 
lika bedarbių nužudyta ir da- ngumas.
ug sužeista.

Vakar vakarų sis įvykis iš
keltas parlamente. Vidaus mi
nisteris pradėjo teisinti poli
cijų. Pašokę komunistai atsto
vai ministerį nuvertė nuo tri
būnos.

1934 M. EUCHARISTINIS 
KONGRESAS

EUROPOS VALSTYBIŲ 
ATSTOVAI MUKDENE

MUKDENAS, lapkr. 25. — 
Iš Tokijo atvyko keletos val
stybių militariniai atstovai, 
kad pamatyti japonų susirėmi
mų su kinais pėdsakius Man- 
džiūrijoje. Šių atstovų prieša
kyje yra vienas majoras iš ja
ponų generališko štabo. Iš čia 

, atstovai vyks į žiemių Mand- 
žiūrijų.

VATIKANAS, lapkr. 25. — 
1934 metais tarptautinis Eu
charistinis kongresas įvyks 
Buenos Aires mieste, Argen
tinoj.

mis, numato vokiečių respub- i kčiu laikomos bažnyčiose šv. 
likai pavojų. Anot jo, demo
kratiška vokiečių respublika 
merdi. Nėra kas jų galėtų ge
lbėti.

Vokietijos gyventojus, sako 
prof. Bonn’as, šiandie sudaro 
du elementai: vakarinis, kurs 
nori, kad Vokietija palaikytų 
glaudžius ryšius su vakarine 
Europa, ir provincinis eleme
ntas, kurs šiandie ima vis dau
giau vyrauti Vokietijoje. Šis 
pastarasis elementas yra ak
las. Jis vaduojasi daugiausia 
jausmais. Kada šis elementas 
įsivyraus, grįž buvusieji prieš
kariniai laikai.

Mišios. — •
Be to, pranešta, kad Kalė

dų vidunakčiu Mišios panaiki
ntos ir Seattle, Wash., vysku
pijoj.

UŽ BLOGUOSIUS LAIKUS 
KALTINA MOTERIS

PADIDINO MUITUS

DAUGIAU JAPONŲ 
KARIUOMENES

PARYŽIUS, lapkr. 25. — 
LONDONAS, lapkr. 25. — Žiniomis iš Šanghajaus, į Clii- 

Įvežamoms iš užsienių prekė- nwangtao, Liaotungo įlankoje, 
:ns, išėmus maisto produktus, atplaukė japonų karo laivas 
Britanija padidino muitus 50 su kariuomene ir amunicija.
nuošimčių.

/

MOKA DIDELES 
PENSIJAS

Spėjama, kad japonai nori nu
kirsti susisiekimų tarp Peipi- 
ngo ir Mandžiūrijos.

BERLYNAS, lapkr. 25. — 
Nežiūrint finansiško krizio, 
Vokietijos respublika moka

----- --------- j dideles pensijas įvairios rfl-
SANTIAGO, Čili, lapkr. 25. šies princams ir kitiems seno-

NAUJAS ČIU PREZI
DENTAS

— Šios respublikos kongresas 
krašto prezidentu paskelbi Ju- 
nn Esteban Montero’ų.

ŽUVUSIŲ SKAIČIUS 
PADIDĖJO LIGI 42

BYLA ATJDETA

vės privilegirnotiems 
riams.

junke-

PAKEIS ANTRUOJU 
GIBRALTARU

LONDONAS, lapkr. 25. — 
LONDONAS, lapkr. 25. Britanijos imperijos saugumo 

Doncaster’o anglių kasykloje komitetas planuoja Kipro sr- 
į vykusi ame sprogimo Bnvųgiųįlų pakeisti antruoju Gibralta- 
angliakasių skaičius padidėjo ru. Norima pastatydinti dide-
ligi 42. lę tvirtovę.

Vaistinę, 1500 W. 13 gat., 
policmonas J. Freichel’is sau
gojo, kada keturi plėšikai įsi
brovė Į vidų ir įsakė vaisti
ninkui iškelti aukštyn rankas.

Vienas plėšikas nušautas, 
kiti automobiliu paspruko, bet 
paikiau du ligoninėje suimti.

“Ryto” redaktorius p. Ra
dzevičius dėl Kauno karo ko
mendanto nutarimo jį ištremti 
iš Kauno, buvo padavęs Kra
što apsaugos niinisteriui sku
ndų, prašydamas komendanto 
nutarimų panaikinti.

Kr. aps. ministeris p. Rad
zevičiaus skundų atmetė.

NEPILNO PROTO MOTE
RIS PADEGĖ KAIMĄ

Švenčionių apskr. Tračiūnų 
kaimo nepilno prato moteris 
Agota Ganatauskienė, naktį 
išbėgo iš pirkios su degančiu

KALTINA KOMUNISTUS

“Chicago Civil Liberties” 
komitetas už įvykusias nese
nai jQ£grų .riaušes, kurių metu 
keturi asmenys nušauta, kal
tina komunistų propagandų. 
Bet už raudonųjų propagandos 
skleidimą iš dalies yra kalta 
ir policija.

ESSENAS, Vokietija, lap
kr. 25. — Įžymus vokiečių pra- ['

IR ŽENTAS PAKLIUVO

Praneša, kad “grand jury” 
be bankininko Bain’o kaltina 

traukia tieson dar ir joirmonės ekspertas prof. Oscari
• I žentų W. Merle Fisher’į, už-von Millen’as uz kilusius' pa-l r

, ,, . ... , ,darvto \Vest Engletvood Trustšauly bloguosius laikus be kit-i ' . , , , . . ,
ko kaltina moteris, kuriosi įsi- and Savings banko kasininkų.

į Latvijos lietuvių s-gos val
dybų. Narių lig šiol buvo 33.

Į valdybų naujiesiems mok
slo metams išrinkti; Čapas, 
Jasėnaitė, Mataitis, Tiškus ir 
Kubilius. '

Šiemet i Latvijos universi
tetą įstojo 11 lietuvių; 4 ry- 
giečiai, 7 Lietuvos.

Valstybinius egzaminus bai
gia laikyti stud. med. Kalve
lis, subatietis. Jis studijų me
tu pasižymėjo kaip geriausias 
medicinos fakulteto studentas.

LIETUVIŠKAS BALETAS

Jaunas mūsų kompozitorius 
V. Bacevičius parašė muzikų 
lietuviškam baletui ‘Auštant.* 

šiaudų gniužulu ir pradėjo de- į Baletas, manoma, bus pasta-
ginti kaimynų trobas. Iš rišo 
padegė 6 klojimus ir 4 gyve
namus namus. Ugnis greitai 
išsiplėtė ir sudegė daug kai
mo • trobesių. Pamišėlę suval
dyti pavyko tik keliems stip
riems vyrams ir tai po atkak-

tvtas valstybės teatre. ui

Uos kovos.

Vidaus reikalų ministerijoje 
svarstomas policijos reformos 
reikalas. Numatoma policijos 
nuovadas panaikinti ir kiek
vienam valsčiui paskirti po po-

‘.Tr.M į liejos viršininkų.

KYLA LIETUVIŲ SUSI
PRATIMAS

DINGO MISIJONIERIAI

' Latvių seimo rinkiniai įro
dė, kad lietuviai šiemet gavo 
daugiau kaip tūkstantį naujų 
balsų. APaža betrūko savo at
stovui pravesti. Tat yra vai
sius susibūrimo į bendrų lie
tuvių s-gų. Išvien eidlami lie
tuviai tikisi kituose rinkimuo
se savo atstovų laimėti. Ke
liamas reikalas iš anksto dirb-

veržė.į pramonės sritį ir dlau- a^° g'anfl jun tišia linkme ir Rygoje įkurti
gelį vyri} išstūmė iš darbo.

TEXAS’E IŠRINKTAS 
DEMOKRATAS

dar neparuošė.

PAVOGTOS VAIKŲ SU
DĖTOS AUKOS

1 lietuvių liaudies namus ir klu- 
!ba. “Tr.”

a * xt a vmmTTA m i I» Orringtono pradžios mo-SAN ANTONIO, Tex., lap- , ,, _ ® 1
A_ -rv . kvklos, Evanstone, nakties me-» Im 14. ata l.’Anfreac’i *kr. 25. — Iš 14-ojo kongresi 

nio Texas’o valstybės distri- 
kto atstovu kongresan išrink
tas demokratas R. M. Kleber- 
g’as.

SUMANYMAS MAŽINTI 
ALGAS

BOSTON, Mass., lapkr. 25. 
SANTA M0NICA, Cal., la- — Massachusetts’o valstybės 

pkr. 25. —- Prezidento Hoove- įstatymų rūmams įteiktas su- 
r’io svainio V. N. Leavitt’o manymas sumažinti algas nuo 
bylos nagrinėjimas atidėtas Ii. 5 ligi 20 nuoš. visiems valsty- 
gi įvyksiant šiame mieste rin-ĮlFs tarnautojams, neišskiriant
kimams gruodžio 3 d. Prezi- nei gubernatoriaus, 
dento svainis traukiamas tie-
son už probibicijos įstatymo 
peržengimų.

24 ASMENYS NUSKENDO

DETROIT, Mieh., lapkr. 26. 
— Bedarbių demonstracija 
Grand Circus parke vakar su- 
koneveikta garstyčių bombo
mis.

LIETUVIŲ STUDENTAI 
LATVIJOS UNIVERSITETE

DJAMBI, Ofandų Rytų In- 
dijos, lapkr. 25. — Keleivinis 
garlaivis susidaužė su pem- 
žu. Nuskendo 24 asmenys.

Chicagoj du negrus žmogžu
džius teismas nubaudė mirtK* 
tni.

tu pavogta dėžutė su pinigais. 
Vaikai ilgas laikas jon dėjo 
centus ir nikelius. Šios aukos 
buvo skiriamos Padėkos die
nos šelpimo fondui. Sudėtos 
aukos nebuvo suskaičiuotos.

AN CHO RAGE, Alaska, la
pui. 26. — Į Šventojo Kry
žiaus misijų iš McGrath’o lė
ktuvu skrido ir dingo misijo- 
nieriai, brolis G. J. Feltes’as 
ir M. Lapeyre’as.

LIDIKEVIČIAUS REIKALAS

Dėl prohibicijos įstatymo 
peržengimo nubausto kalėti 
džianitoriaus 1 Jdikevičiaus 
reikalas pradeda apimti pla- 
tesniasias sritis. Rūpinantis 
jo paleidimu komitetas anų 

dienų pasiuntė prašymų pre
zidentui Hoover’iui, kadi jis 
paleistų teismo nubaustų lie
tuvį.

Praėjusį antradienį komite
to nariai per radijų atsiliepė 
į viso krašto natų ralizuotua

Rygos universiteto lietuvių 
studentų “Vilties” draugija 
šių mokslo metų visuotinįjį su
sirinkimų turėjo spalių m. 11 
d. Pirmininkavo Br. Gedvilą,(“piliečius, kad jie siųstų prezi

ALDERMONAI GELBĖS

Chicagos aldermonų tarybos 
policinis komitetas paskyrė 
pakomitetų, kuris įgaliotas ge
lbėti policijos ekspertui per
tvarkyti miesto policijų.

MAISTAS IR ALKOHOLIS

Prohibicijos vykdymo admi
nistratorius Chicagoj Yellow 
ley’as nusprendė ateity neduo
ti leidimo gauti alkoholio įvai 
rauB maisto gamintojams.

Užvakar Chicagoj ir apylin
kėse automobilių nelaimėse žu
vo 3 asmenys.

sekretoriavo V. Kotelė. Apie 
darbus .pranešė dr-jos pirm. 
J. Savickis. 1930-31 mokslo 
metais buvo trys susirinkimai, 
dvi sueigos ir vienas vakaras. 
Valdybos posėdžių — devyni. 
Draugija rūpinosi savo narių 
šelpimu, palaikė glaudžius sa- 
ntykius su Latvijos universi
teto studentų atstovybe ir su 
akademinio “Universitas” žu
rnalo redakcija, duodama ži
nių apie lietuvius, palaikė ry
šius su Vytauto Didžiojo uni
versiteto studentų atstovybe. 
Dalyvavo Lietuvos studentus 
priimant Rygoje. Viltiočial 
tvirtiai kovojo dėl lietuvių są
jungos Latvijoje, dėl visų lie
tuvių vienybės ir bendro daf* 
bo ir pirm. Savickis išrinktas

dentni protestus dėl Lidikevt- 
čiaus nubaudimo.

X West Pullmane yra gra
žaus ir pavyzdingo lietuvių 
jaunimo. Nesenai atgaivintoji 
L. Vyčių kuopa gerai gyvuoja, 
jau sudaro stiprų basketball’o 
team’ų, dramos skyrių. 
“Thanksgiving” vakare, par. 
salėje rengia pasilinksminimų.

PINIGŲ VERTĖ

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 3.67 
Prancūzijos 100 fr. I 
Italijos 100 lyrų 
Vokietijos 100 rark. 2 
Belgijos 100 belgų 1 
Šveicarijos 100 fr. 1:
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«ys U2J«B8 LIETU VI A|I
Ufis visada Išgirsdavote kie- užjūrio broliams bus malonu 

kvfcanų tolimosios tėvynes “bal [“Lietuviškosios E-jos” pusia- 
... ~ , „ . įsų ir ateidavote talkon bet.piuose rasti savo tėvynės ir

kokj dideli Ir svafbų da/bų'Amerikos lietusių gyvenimo 
dirbant. Mes tikimės, kad ir i vaizdų, įvairių kovų bei veik- 
dabar'mūsų balsas neliks ne-įsmų aprašymų. “Liet E-ja’ 
išgirstas, nes dabųr dirbamas bus jums nuolatinis svečias, 
ypatingai didelis mūsų tau- kuris gimtąją kalba pasakos

kultūrinis darbas, kuris 'apie tolimųjų tėvynę. Tad tehucija Lenkijoj iššaukė didelio susidomit- u t 4 / *«•
• x j r ' reikalauja ‘nepaprastai daug gul nelieka nevienas Amennio ir iš dalies pritarimo. .. , . ,. , .....jėgų ir kapitalo ir kuri Jus kos lietuvis be “Liet. E-jos* . 

jau prieš didįjį karų buvote 1 Ir mes tikime, kad Jūs tikrai 
pradėję. Tas < darbas yra ateisite mums į talkų, ir tada 

visų laukiamoji “Liet. E-ja’

komunistai, Tai yra liūdnas reiškinys, kurių 
nieko gero valstybei nefeda.

vato &

tung” įdėjo savo specialaus ^korespondento 
Varšuvoj pranešimą, "kuriame kalbama, kad 
Lietuvos socialdemokratų suvažiavime pri
imta rezoliucija, kuria siūloma išspręsti 
Vilniaus klausimų plebiscito keliu. Si rezo

To paties laikraščio ‘Vossisclie Zeitung’ 
redakcija nuo savęs įdėjo tokių pastabų:

“Lenkų sutikimas išspręsti Vilniaus 
problemų plebiscito keliu visiškai supranta-

Penktadienis, Lupki-. Tll

Gražus vaizdas iš Yosemite Valley. Krisdamas ^vanduo

DIENOS KLAUSIMAI |

DĖL KOMUNISTŲ ĮSISTiPRINĮMO

Lietuvos vidaus reikalų niinisteris p. 
Rusteika, pasikalbėjime su Rygos rusų laik- 
aėaščio korespondentu, pasakė du reikšmin
gus dalykus. Iš jo kalbos paaiškėjo, kati tau- 

. įninku vyriausybė yra pasiryžusi ir toliau 
ipersekioti katalikų veikimų ir spaudų. Prieš 
katalikus kovojama dėl to, kad jie neva no
rį sudaryti valstybę valstybėje, o “Rytas” 
uždarytas dėl to, kad jis buvo krikščionių
demokratų organas. -

P. Rusteika nesąmones kalba." Jis pats, 
kaip ir mes visi, žino, kad Lietuvos katali
kai valstybės valstybėje nesteigia, o tik ko
voja dėl savo teisių, dėl veikimo laisvės. Ka- 
tolikai gerai nusimano, kas yra valstybė ir 
kokios piliečių pareigos. Jie valstybei nenu- 
sddėjo ir nenusidės. Tačiau jie turi teisę rei
kalauti veikimo laisvės ir dėl jos kovoti gy- 
vu žodžiu ir per spaudų.

Katalikai savo ištikimybę valstybei daug 
kartų yra pareiškę a Ir t aš-pareiškė ne žodžiu, 
o darbu, net savo kraujo praliejimu. Dėl to 
mums, amerikiečiams, nesuprantama, kodėl 
tautininkai ryžosi kovoti prieš ištikimiau
sius Lietuvos sūnus ir dukteris.» .

Tuo tarpu, kada katalikams veikti drau 
Ūžiama, Lietuvoje Įsistiprina komunistai.

“Lietuviškosios Enciklopedi
jos” leidimas. Tam darbui at-į geriau ir greičiau bus išleista, 

mas, jei prisiminsime, kad dar Yisūi nese- 'likti susibūrė žymiausi įvai- ;O toji taika nėra taip jau ami
niai Hagos tarptautinis tribunolas beveik Irių pažiūrų Lietuvos pfofeso-' ki — siųskite visų lietuvių 
be jokių rezervų pripažino lietuvių nusista- riai, mokslininkai, visuome- organizacijų, susivienijimų, ki'iš 1,430 pėdų aukščio, padarė 230 pėdų aukščio iedo kaina, 
tymų šituo ginčytinu klausimu teisėtų. Ple- Į nes veikėjai, rašytojai, ekoim- ubų, draugijų, mokslininkų,, Sniegui apdengus, jis atrodo kaip milžiniškas šaltakošės 
biscitas būtų išsprendimas, kuris galutiniu mistai, įvairios organizacijos,'visuomenės bei kultūros veikė ' (ice creain) “eone”.
panaikintų lietuvių pretenzijas, nes apie ši-'kurių dai'bo pradžia jau rea- 
tokio plebiyteito rezultatus, vargu ar dar ga-' lizuota — parašytas ir išleis-
lima abejoti. Net jei Lenkija pareikštų su-j tas pirmasis “Liet. E-jos” i grafijas, * fotografijas “Liet. 
tinkanti, kad plebiscitas įvyktų neutralioj sųs-iuVims pasiekė daugelį sk-E-jos” Redakcijai ir tuo ma- 
kontrolėj, tai ir tuomet čia pasireikštų pla- airytojų. Tai yra tik pradžia,' terialiai ir moraliai paremsite 
dingos, daugiau kaip 10 metų, varytos lenki- nes tokių sąsiuvinių bus išleis ‘ mūsų darbų.
nimo politikos pasisekimas Varšuvos nati-'ta daugiau kaip šimtas. Tokį 
dai. Kad lenkų gen. Želigovskio 'Vilniaus 
okupavimo metu padėtis buvo visiškai kito
kia, negu šiandien, bus visiškai aišku, jei 
prisiminsime, kad Lenkija -tuomet sugebėjo

jų, rašytojų ir kitų darbuoto -j----
aprašymus, istorijas, bio- ^os.m Fondo” įgaliotas (Rotu

sutrukdyti plebiscitų Tautų Sąjungos kon
trolėje ir vietoj jo «pravedė vadinamus “rin
kimus”, kuriuose žydais gudai ir lietuviai 
(tai yra daugiau kaip 4-5 visų ginčytinos 
srities gyventojai) nedalyvavo. Jeigu dabar 
lenkų visuomenė nėra visiškai priešinga ple
biscitui, tai, matyti, Varšuvoj tikimasi “su
organizuoti”, pavykusių pavyzdžiu plebisci
tų be svetimos kontrolės, arba ten tikima il
gamečio lenkinimo pasisekimo”.

Toks Lietuvos socialdemokratų nusis-

, . . Mūsų kaimynai latviai taipmilzimskų darbe vieni rašyto , ... . .‘ . put leidžia enciklopedijų ir,
jai'ir leidėjai negali atlikti. L™. - - -* ° Į nors jų tauta mažesne uz mus,

Todėl “Lietuviškosios Encijau turi 11.000 prenumerato- 
klopedijos” leidėjas, kodpe-Įrių.
racijos Sųjunga “Spaudos' Mes jau turime arti 3.000 
Fondas ” šaukia Amerikos lie-1 prenumeratorių ir jei tik A- 
tuvis į bendrų darbų kr tiki, menkos lietuviai prenumera- 
kad užjūrio broliai tikrai pa-' tomis rems mus — greit ir 
dės <ų gražų ir brangų darbų' mes galėsime daug didesnį pre 
mūsų tautos amžinos vertės, nuineratorių skaičių turėti.I x dpaminklų statyti. Visos kultu- j Prenumeratos 'tvarka ir su

sės aikštė 6, Kaunas, LithUa- 
nia). I

Tuo reikalu apsiima tarpi
ninkauti ir “Draugė” knygy
nas (2334 So. Oakley Avė., 
Gltičago,, III.) ' ,

KOLEGIJOS RĖMĖJŲ 
J.ATfeKAT

Marijoria Jeskėlevičienė iš 
Montello, Mass. rašo: “svei
kinu penktąjį Marijonų Ko
legijos rėmėjų seimų. Patari
mų neturiu, tik siunčiu paža
dėtų kolegijos rėmėjams au-

ringos tauto# '4trri išleidę ar- lygos tokios. Dabar prenume- $45.00, pridedama prie

gražia tvarka, dėl kurios 
ir mes gavome malonų pa- 

i kvietinių, už kurį priimkite 
mūsų padėkų ir aukų seimui 
$2.00.”

Motiejus Bogušas iš YYa- 
tonbury, (Jonu.: “Didžiai
branginu bernaičių kolegijos 
kurinio darbų, telaimina Die- 
vas įkūrėjus ir jų gražų vei
kimų. Tik man gaila, kad su 
tokia maža $2.00 auka prisi
dedu”.' ' -

Antanina Benikienė iš Fair 
Lope, Ala.: “Sveikinu seimų, 
nutarimus vykdysiu. Priim
kite dabar nors $1.00”.1

Z. Gudaitienė iš Green-
ba leidžia enciklopedijas, nes ruojamas iš karto visas pir- pirnuau įteiktų kun. J.-port, L. I., N. 1.: “Didžiai
gerai žino kokįa didelė yra jų įnasis tomas, kurį sudarys 12 bakaičiui. Tad iš viso bus gerbiamieji Kristaus karei- 

naryslės viai, aš vargšė ir bemokslėamžinosios
hs atnešai kiekvienam šv-1 sąsiuvinis išeis maždaug kas mokestis. Klausiu, ai man Lietuvos duktė, bet suprantu 
iui ir norinčiam toliau mėnuo. Pirmas sąsiuvinis jau ,e*kės mokėti metine -Laivo Jūsų*,svarbų .ir^prų^ilnų^iUir- 

išejo Išėjus ■pirniam tomui, l,renuinerata ? '(Paaiškinimas: bų ir kol mano širdis krūtinė- 
nereikės

kultūrinė vertė ir kaip daug sąsiuvinių. Kiekvienas naujas
latynias yra Lietuvai nepriimtinas ir žalin- naudos 
gas. Mes visi gerai Artiome, kai! Vihtius ne- įesuoliui 
ginčijamai priklauso Lietuvai, kad lenkai šviestis.
jį smurtu užgrobė. Apie jokį plebiscitų ir kai-j • ‘Lietuviškoji Enciklopedi-1 bus leidžiami ir kiti tomai, reikės, nes amžinieji nariai jc plaks, kiek tik galėsiu, tiek 
bos negali būti. Juk net Hagos teismas ja” taip pat ne vie-'Viso pirmojo tomo prenume- '*,sa<^a dykai gauna Laivų . remsiu 

' P. Gūdžius iš Melrose Pk.,
“Atsiprašau, kad

Vilniaus bylų musų naudai išsprendė. naujų įatos kaina Amerikoje papras ' 
šviesos langų, nes joje bus sU- tu popierių tik 7 doleriai, jiuk

‘ K'galiu atvykti į seimų, kurio

num lietuviui atvers
Kocialiktai, matyti, varosi prie to, kad

domina, Lietuvoje įsistiprina komunistai. iveMų m- tautų Vilniaus išsižadėti. Ir kiaaiflktiotas visas ligšiolinis! susini u popierių 8,5 doleriui; alvyKU 1 «ein'^ Kurio nvf,
Tas aišku m paties vidaus nunisteno p. Rus- ; pirmas tokg žalingus Lietuvai sočia- žmonijos žinojimas bei atradi- į atskiro sąsiuvinio kaina pa- *u^nnkusiems dalyviams bu koFe^j0-p rL___ .......................

~"~’J ............ ’........... ' lįstų žygis. lnai- Be to, “Liet E-joje” b#« prastu popierių 80 centų, liuk ~)U «ero .pasisekimo jų dm- .q jau HUinokė-
„ .. , . . . u. .... . . riLug įvairiausių žinių iš Lie- mišiniu popierių 1 doleris. )^e; pnim įte aiuų KartdoitUniasis šia
Reikalaudami plebisėito Vilniuje, no-1 1 it.on”

rašo •

teikos pareiškimo. Kalbėdamas apie komunis- | 
tų laimėjimų ligonių kasų tarybose, jis pa
reiškęs, kad šis laimėjimas rodo ne komu
nistų įtakos įsigalėjimų darbininkų masėse, 
o socialdemokratų reikšmės ir vaidmens su
mažėjimų darbininkuose. Nors p. Rusteikos 
pareiškimas ir ne labai aiškus (“diploma
tiškas”), bet vis dėl to jis pasako, kad ko
munistai rinkimus laimėjo ir iš to aišku, kad 
jų įtaka yra padidėjus.

Tai atsitiko dėl nenormalių sąlygų, ku
riose tenka dirbti krikščionims darbinin
kams. Jiems trukdo veikti. Tuo naudojasi

cialistai dar kartų savo išdavikiškų 
parodė.

l»A«TAK»ilAB

PC

veidų
tavos gyvenimo — jos mokslp Gavę prenumeratos ‘pinigus, $5.00’

Liudas Gira.

KNYGNEŠIAI
2 paveikslų scenos vaizdelis.

1. Pav. — Knygnešio Mirtis.

Buvusioji Rusų-V’okiečių siena. l?ėr 
sienų artsargiai, bet skubiai, pereina thf 
vyrai, sn ryšuliais ant pečių, apsitaisę 
kaimiškai. Vienas, vyresnis, jau apyži
lis, antras — dar visai jaunas. Perėję su
stoja ir aplinkui apsitlaiyo.
Vyresnysis:

Kazy! Žiūrėk gerai! \’is eik į kairę...
O aš dabosiu, kad iš dešinės 
neužkluptų uitis kas...

J aunesnysis:
Gerai. Žinau. Atrodo,
lyg nebūtų arti jokių sargybų.

V yresnysis:
Pasisekė nekartų kuo puikiausiai.
Tikėkim, kad ir nū pūdės mum Die- 
X vas.

Jaunesnysis:
Aftttn turi pasisekti, dėde, turi.

.zonas Vafrhis iš Ainstėr- 
dnnų'N. *Y. rašo: “Mano .-il

gina mokslų mū-ų 
1 hoinpson, Coliu.

brangia įstaiga, jos svarbų
niūkų, visuomenės veikėjų,' tuoj siunčiame išėjusius K. Matulaitis iš W. 1 runk gerai suprantu ir kolegijos i ė 
rašytojų, vietų paveikslai ir'“Liet. E-jos” sųsivfvinius. fort, Tll. rašo: “Džiaugiuos mėjų sėimo rengimo koniisi- 

įaprašymai. O ypatingai daug. Pinigus, ir visokius raštus dideliu kolegijos rėmėjų jos prašau įnešti į Seimų są
žinių, vaizdu bus'iš Amerikos prušoroe siųsti tokiu adresu: darbštumu. Man viskas gerai manymų: surasti būdų kokk 
lietinių gyvenimo, pradedant1 “fiĮpandoa Fondas”,I _ , Kaunas atrodo, tik reikia dėti aukų, tai kolegijos naudai išplėsti

Jungtinės Valstybės dabar vaidina pa-i emigracijos pradžių iki Laisvės Alėja R2. tad priimkite ir mano penki- po visų Ameriką,
tį svarbiausių vaidmenį (rolę) politiškame j šių 
ir ekonomiškame pasaulio gyvenime. Bet ar se

dienų, kas 
enciklopedijose

panasmi, 
kaip svetimtaučių Įstaigos su 

Marcelė Kirniitai savo kolektomis prieina ne 
prie

kito- | Be to, “Liet. -E-jų” galima įnikę.”«
visai prėntomeruoti ir per centrinį Juozas ir

šikm krašuti iš to yrajkokios praktiškos priderėta ai-ba tik keliais žo- šv. Kažimiero dr-jos knygynų, iš Worcester, Mass.: “Sveiki- tik prie savųjų, bet ir
naudos, daug kas dėl to abejoja. tižiais tepaminėta. O juk ir kuris yra tam reikalui spau- name atstovus džiaugiamės mūsų lietuvių tautos.”

' — .......... ....... _ --- _,»■■■ , Į,., >1 Į/ , ■

Juk nešam^gi tokių mes knygų šian
dien!

\’yrtyšiiysis:
Turėtų, rodos. Na, bet Dievas žino... 
Man buvo neramu kažko nū anksti

rytų.
Titigi. Tad jei kur užtiktų maskoliai 
tu bėk, Kazeli, tiesiai ten, kur mrš-

, kas,
O aš lauku. Jei ko — knygas pames- 
i ki.
Jų mum tuo taupu da daugiau pris

pausdins. '
Jaunesnysis:

Ne.,- dėde. Pats tu bėk į miško pusę. 
Tu gi greičiau jį prrlrėgsi. Jnk aš ui 
esu jaunesnis: tai galiu ir bėgti 
toliau. Tad aš jau pasuksiu į laukų.
D knygų niėkad nemesiu aš, dėde. 
Nesulauki mas tųjų raudonsi filių, 
kad jiem aš mūsų knygas paliktau

čia.
Nešiau aš jas iš Tilžės, ne masko

liam.
Ne jiem jas rašė ir ne jiem spaus

dino,

tik -mūsų broliam, tam tik, kad iš jų 
jy i

Būtų Tėvynei ir naudos ir džiaugs
mo!

Vyresnysis;
Kai dėl naudos — Laibi gerai, Ka

zeli.
Tik kokia bus iš jų nauda, manyki, 
kai jos gulės spaustuvėje sukrautos, 
kai jų nebus kum platinti po žmones.

* Tatai mum reikia ir save pasaugoti 
Ypač gi tu turi save saugot.
Esi dar jatinas, gali pasidarbuot da. 
O aš, gali sakyt, atgyvenau jau 
kiek THevo buvb skirta man gyventi.

tai už tave atsakau ir prieš šeima. 
Todėl dar kartų sakau — ir klausy

kis, ' Z
jei bus pavojus, tu miško pusėn

spruk. •
Asai gi irgi — gali nebijoti,
taip jau lengvai nepasiduosiu mas

koliam.
Jaunesnysis:

Bet, kad tu, dėde...
Vyresnysis:

Štilk! (Po valandėlės) Bene kas e,itfa. 
Girdžiu lyg kas šlama...
(Abu eina į priekį, bet vienas nuo

antro vis šalindamies)
Man jau vis viena, juk arčiau lig ka- Balsas: (Staiga).

po,
negu nuo mano radybų, vaikeli... 

Jaunesnysis:
Ne, dėde. Tu gi pirmas mūsų tarpe. 
Knygnešys pirmas tu lig paties Vil

niaus.
Dešimt jaunų nepakeis tavęs, dėde. 

Vyresnysis:
Už pagerbimų tau dėkui, Kazeli. 
Tik, kad tave į tų darbų įgundžiau,

Stoji! Kto idet tam l
(Abu knygnešiu ima "bėgti į priešin

gas puses prisilenkdami prie žemės. Gir
dėti švilpukas. Jam iš toliau atsiliepia 
antras).
Balsas:

Kto tam? Kas? Sustokit!
(Abu knygnešiai bėga toliau. Pasi

girsta šūvis. Vyresnysis knygnešys čia 
pat krinta pašautas. Jam parkrintant ry

šulys su knygom nupuola į šalį. Knygne
šys, parkritęs, dar pagriebia ryšulį ir 
glaudžia jį prie krūtinės, lyg norėdamas 
paslėpti).

Jėzau Marija! Kaip karšta! Trošku 
kaip!

Bėk tu, Kazeli! O Juozapui šventas/. 
Balsas:

Derži, deržite... Laikyk juos!... Lai
kykit!

Rusų žandaras:
(įbėga su revolveriu rankoje. Pribė

gęs pamato mirštantį knygnešį).
Vot on, prokliatyj buntovščik. Jau 

miręs. ^Pribėgęs stveria ryšulį).
Kaip gi. Su knygom ir vėl. Tik jau 

( žmonės!
' Neša ir rmša knygas vis tas suyo... 

Pasienio kareivis:
(Pribėgęs iš kitos pusės).
Smirnov, -ty eto?

Rusų žandaras:
Da, brat... Ans pabėgo...

Pasienio koiudvis:

(Bus daugiau)
«
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Prašau Į Mano Kampelį
■9ašo prof Kampininkas-

MŪSŲ KOMTESTINIKKAI-

±S ŽYGIUOJA 

/ PIRMYN!

Rusijos balšavikai aproka-i Jšauklėjus klusniais Dievo 
vo, kad visoj jų karalystėj y- (Vaikais ir pavyzdingais savo Neužilgo sueis mėnuo kaip 
ra 124 milijonai avių ir ąvi- krušto piliečiais. O šiandie ?., paskelbtas jubilėjinis Ur
nų. Mano rokunda tas akai- Didžiuma tuokiasi, kad už augo vajus. Nors dešimtys 
čius per mažas. 'Jei 160 mili- mėnesio, kito, už metų kitų kontestininkų-kių įstojo j 
jonai rasų nebūtų avys ir a- gavus divorsų, eillmonijos ir spaudos platinimo, ir diue- 
vinai, tai nesiduotų porai nų. kad jų (ypač merginų) pik- dovanų laimėjimo, darbų. 
Ii jonų balšavikų save už no- cerius angliški poperiai įdC-,^eld W dirba smarkiau, ki
šui vadžioti. tų. !li lečiau» treti aovi. da Pa

ruošimo pozicijoj. Tačiau y 
ra kolonijų, kuriose katalikišBostono cilmokratų Maj-" 

kis strošniai savo tavorš- 
čiams dūsauja kodėl jis ne

Amerikos tabokiai neabejo- kos spaudos platinimo apaš- 
tinai gali pasididžiuoti tuo, talai kaž ko laukia, kilnųjį

į karalium,“ dėl to negalįs'ka<1 ..ji‘ “V° ‘‘resPaWikos" darbą rytdienai atidedami, 
nuvykti į Vatikano miestą ir >'rezuiwltlu D‘et,ne» al«os m0 Tokius lukeriavimus reikia

ka keleriopai daugiau negu galin mesti, nes, mums mie- 
bile viena pasauly respublika gaut ateis priešas ir mūsų 
savo prezidentui. American dirvoje pasės kūkalius, t. y. 
Tobacco Co. prezidentas Geo- blogųjų spaudų, kuri kasasi 
rge AVashington Hill į metus p0 katalikybės ir dorovės pa- 
algos gauna $2,283,000 (kur jaataiSj kuri griauna visa kas 
čia depresija?) ir da kasdien katalikui yra šventa ir bran- 
dykai duoda tiek cigaretų, gQ) kuri pila kibirus šlykš- 
kiek tik jis pajėgia surūkyti Gausių pamazgų į mūsų bro- 
(kokia laimė!). lių įr seserų protus ir šir-

Rokunda aiški; du syk la-
biau apsimoka runyti į Ame- Tat, spaudos platintojai!

Seniau tuoktasi tam, kad riean Tobacco Co., negu į kad kurie dar nesate įstoję “Dr- 
sukurus gražių šeimų ir jų j ir J. A. V. prezidentus. augui” talkon, šiandie, ne ry- 

toj, stokite į kontestininkų ei-
SPAUDOS PRADŽIA IR TIKSLAS lės ir pradėkite darbų.

būti Šv. Tėvo priimtas kalu
liams ir svetimų valstybių 
diplomatams priimti įrengta
me kambary.

Draugai jam pataria nuei
ti į su meškere pajūrį, gal, 
kartais sugaus anų pasakoj 
aukso žuvytę, kuri vargšo 
žvejo pačios užgaidas tenki
no ligi tol, kol karaliene pa
tapo.

Žodžiu “spauda” vadiname dėjo kas kart labiau įvertinti 
viskų, kas iš spaustuvės išeir spaudos reikšmę, 
na: knygos, laikraščiai, bro-

Kontestan įstoti'dar nėra 
vėlu.

... v ,w Dar Prie5 Krislaus *in,im,} , ?katal'kf °s ’P“-
šiuros, skelbimai ir t. t. f3.au- Bonu)8 Cazaris isakė ta„, .los platintojai klausia, ar 
resne Šio žodžio prasme daž- lentelilJ užra5t. dar nėra vėlu stoti j “Drau
mansiai suprantama laikraš- svarbesniuosius TsIdiiog go” kontestą. Ne-atsakome. 
Sai bei žurnalai. Šiąja prus- ,,„tarimus ir i5siuntįnėti juos Kiekvienas ka‘alik«kos spau 
me čia jis ir bus imąma. Šiuo p0 pl.oyincij, Nu0 M pricS dos platintojas drąsiai, be 
kortu pakalbėsim apie spau- j- patys rom-nai prip re. jokios abejonės, gali stoti į 
dos pradžią ir tikslus. glliiariikaį išleidžiamą senato eilės ir laimė-

Pirmasis žmogus apie spau-' protokolą pridėdavo ir kitą ** dovanas-
dų neturėjo supratimo. Laikui įvairių žinučių. Tas laiks nuo Dėkime pastangų ko dnu 
bėgant žmogus ėmė ieškoti laiko pasirodantis leidinys giausiai išplatinti katalikiš 

užėmė lyg ir laikraščio vietų, kos spaudos visose mūsų ko- 
Tačiau toli gražu nebuvo pa- lonijose, ypatingai dienraštį 

gimusiomis mintimis pasida- našus į dabartinius laikraš “Draugų”, kuriame ryškini 
lyti su kitais žmonėmis ne tik ėjus, žurnalus. atsispindi mūsų visuomenių-
gyvu žodžim Mat, tartas žo- Jonn. u5() kas gyvenimas, m4sy knltf,
dis greit ifcmirštama. O žino- _ P ra, raOsų džiaugsmas, vargai
gus gi norėjo ir non kad1 jo ir rūpėjai.
dvasios lobynas nežūtų, kad /, .„ , , . m ,
jos siekimai ir mintys kartu ,lyka8 lS kart<> pagerfJ°' Ats‘ TodS1’ ™‘ l,etuviai katali-
«n numirt,! Wros raidės, iš kurių galima kai jungkimės bendram darau juo nemirtų. Todėl jau gi-!, „a. .
lioje senovėje buvo sugalvo- bu™ s’detl Jvairtls žodž,al’ bm; kolonijose
tas būdas apsaugoti žodžius ™lkl"lžkals pagrei- kontestininkams padėkime
nuo užmiršimo |tino sPaudos «amyb4- Išrasta kas kuo tik galime: jei nesi

, ir popierius. Spausdiniais ė- nuolatinis “Draugo” prenu- 
Dar prieš kelis tūkstančius niė naudotis vis daugiau žmo- meratorius, užsisakyk per 

metų Kristui negimus, kai ku- njųe 1493 metais, mirus Fri- kontestininkų; jei Kanai, kad 
rios Rytų tautos jau buvo drikui III-jam, jo laidotuvėms tavo kaimynas “Draugo” 
suradusios tam tikrų raštų, buvo atspausdinta I-as skra- neprenumeruoja, patark užsi- 
kuriuo pačios naudojosi ir jojamasis lapelis. Pasirodė ir prenumeruoti ir pasiųsk kon- 
mokė kitur. Taip egiptiečiai laikraščiai, 1597 metais Pro- testininkų. Visiems bendrai 
išrado tam tikrus rašybos goję išėjo į.^ spausdintas dirbant, sustiprės mūsų span- 
ženklus “ieroglifais” vadina- laikraštis, kurs į dabartinius da, subyrės atsimušusios į ja 
mus, kuriais užsirašydavo ke- buvo mažai panašus. Greitu visos bedieviškosios idėjos, 
liones, karus, faraonų viešpa- laiku pasirodė jau daugiau ir
tavimų ir kitus istorijos fak-1 daugiau įvairių spaudinių, ~

geresnių gyvenimo sųlygų. Pa 
sidarė tad reikalinga naujai

tus. O jau daug geriau rašy
mų patobulino ir gretimas 
tautas išmokė rašyti — fini
kiečiai, pirklių tauta.

laikraščių, kurie vis dar buvo 
gan netobuli: turinys siau
ras, parašytas be žurnalistinio 
sugebėjimo. Tačiau tai buvo

KEWANEE. ILL

Gruodžio 31 d. šv. Antano
Sunki buvo rašybos pra- vipnas brangiausių žmogaus re"gla P^P1-)0*

džia, nes, jau rašomuosius d°vanų ir vienas stipriausiu e,ie 1 e parapijos a U.
kultūros veiksmų: sugebėti 808 Parapijos draugijos jau 
raštu ir spaudos ženklais iš- sykruto sparčiai rengtis. Įvai 
reikšti žodį, tobuliausį min- r*aUfdos aukos jau plaukia, 
ties tarpininkų. Kiekviena šeimyna rūpinasi

kuo nors prie to baliaus pri- 
(Ištrauka iš K. Čibiro pas- sl(teti ir sugalvoja kų nors ge- 

laitos, skaitytos Marijampo- ra naudinga ar juokingų. Au- 
lėje, Liaudies Univ., gruod. koja tam tikslui kiekviena dr- 
16, 1928 m.). .i®. Prisideda ir apylinkės lie-

—__________  tuviai iš kitų artimų miestų.

ženklus išradus, dar jokio su
pratimo neturėta apie popie
rių, nei rašomuosius įrankius. 
Popierių - atstojo molinės iš
džiovintos plytelės, tam tikro 
augalo žievė, papirusu vadi
nama, išdirbta veršių ar’nžkų 
oda, pergamentu vadinamo. 
Dėl to spausdintas įžodis labai 
brangiai kaštavo ir labai ma
žai kam buvo prieinamas. Bet 
vis dėlto jis buvo tobulinamas 
ir juo naudotasi. Žmonija, 
nuolat žengdama į priekį, pro

 ■*
.

REMKITE TUOS PROFE- tIr J*
SIJONALUS IR BIZNIE- katah*» betuvių jku gauta
RIUS, KURIE GARSINASI geni dovajlų*
“DRAUGE.” Korespondentas

Didelis Katalikiškos Spaudos

ROSELAND
NedelrniE. Lapkrič io-Nnv. 29 d, 1931,8 vai. lak.
Kas yra spauda? Apie tai plačiai kalbės kap. P- JURGĖLA

Z

Programų pamargins gražiomis dainomis 

PARAPIJOS CHORAS

b? i ęt t i\i bt ę: t l- » t. koviauJL JL JL X JC-Ll • B. Glazovski su Bancevičiu

ĮŽANGA 35c. KOLEKTŲ NEBUS
Visas pelnas skiriama pusiau su parapija. Visi kviečiami.

VISŲ ŠVENTŲJŲ 
PARAPIJOS SALĖJE

M REIŠKIA KATALIKIŠKAS LAIKRAŠTIS NAMUOSE?
Katalikiškas laikraštis namuose tai žmogaus kultūringumo 

reiškinys. “Pasakyk man kų skaitai, o aš pasakysiu kas tu 
esi”, sako patarlė. Dėl to per šį jubilėjinį vajų kiekvienas 
katalikiškas namas privalo užsisakyti visiems metams --

DRAUGA
Z

Vienatinį lietuvių katalikų dienraštį visame pasauly 
DEŠIMTYS ENERGINGŲ KONTESTNINKŲ ■ IŲ

Lanko kiekvieną lietuvių namą, kiekvieną katalikiškos 
draugijos susirinkimą, kiekvieną inteligentą, profesijonalą 
kiekvieną biznio imonę. Jie jums kuogeriausiai patarnaus.

TŪKSTANČIAMS NAUJŲ SKAITYTOJŲ GAUTI 
» /

Dar ieškome naujų kontestininkų-kių visose Amerikos
lietuvių kolonijose. '

VISIEMS SKIRIAMA BRANGIOS DŲVANOS?

RAŠYKITE

ŠIANDIE
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė:
Telefonas: ROOSEVELT 7791 Chicago, Illinois
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LABDARYBĖS SKYRIUS
- - ■ , ' Į-..- —

DRAUGAS -į. —
nienė, P. Laurinskienė (aukų ganaitienė, A. JurgelaitS (au- Čeikauskienė, J. Mitkus (au- Labd. Sų-gos reikalams. Šio-

ŠIS TAB APIE LABDARY 
BĘ.

mokesčiais. Anglų 
mų sekė ir kitos 
Napoleonas 1 vietos labdary
bės įstaigas apdovanojo že
mėmis. Vėliau steigiamos į- 

invalidų,

$5.00).
6v. Agotos mot. ir merg. dr- 

sutvarkv- jos: N. Sokaitė, M. Petrošai- 
valstybės. te, A. Kušleikaitė (aukų 

$5.00).

Penktadienis, Tppkr. 27. 4931

This new cheese 
treatkų $5.00).

Lietuvos -Vyčių 14 kuopos:
E. Pajaujis, P. Pietkewicz, J.
V alulis (aukų $5.00).

Šv. Pranciškaus tretininkų: 
A. Jausonienė, M. Feizienė, j 
M. Laurinaitienė, J. Mitkienė

kų $5.00).
(Djy ne galas)

Senovėje labdarybė buvo 
taikoma tik neturtėliams, ver
gai nebuvo šelpiami. Atėnuo- vairios prieglaudos 
se valdžia neturtingus žmones pasenusių, našlaičių ir kt. 
atleisdavo nuo mokesčių ir ki- Anglijoj kiekvienas pavar-
'h, lengvatų nuteikdavo. Ta- gelis gali prašyti priimti J (tretininklj). g Zaka].ien5j D. !»•>.», 
čiau labdarybės pradžios rei- darbo namus, o valkatos vai- <<U0Į.įenė (aukų $5 (X)) $5.00).

Jkia ieškoti Romoje. Ji čia iš- kai prievarta uždaromi. j Apa§talystės Maldos drau. 
augo is politinių sumetimų. Prancūzijoj yra privatinė ir gijos; M Norvainienė, A. Te- 
Konios didikai — patricijai, valstybinė labdarybė. Privati- Įyėenienė (aukų $5.00)
šelpdami neturtinguosius ies- nej įr valstybinei labdarybei g p A 33 kuopos:
kojo sau paramos. Vėliau ši tvarkyti yra net speciali ko- j Žukauskas, J. Samulionis, Viličkienė (aukų $5.00). 
^parama buvo labai reikalinga ndsija. gJikas (aukų $3 Q()) , Feddracijos 12 skyriaus: A
.pastatytiems didikų kandida- Vokietijoj neturtingųjų šel- Visų gVentų parap.: kum Stulginskas, B. Daukšienė, P 
tams išrinkti valdžion. Tuo pįmas ypaZ. gerai 8Utvarky- Iškauskas (aukų $5.00).

;būdu šelpiamųjų skaičius nuo tas. &į reikalų tvarko labdary- Be to Doinicelė Šimkienė 
lat didėjo. Jie dažnai sudary- taryba. Jų sudaro prezi- aukojo $50.00 
davo rinitų pavojų viešajai dentas, keletas miesto tarybos
tvarkai. narių ir keletas jos pakviestų

Nepolitinė labdarybė atsi- narių. Pakviesti nariai į ta- 
rado vėliau. Ji kilo iš parei- r-ybų nuo šios pareigos nega 
gos šelpti elgetas. Šiai labda- n atsisakyti. Atsisakę bau- 

zrybei pradžių .davė Kristaus džiami. Miestas dalinamas į
mokslas, kuris įsakė mylėti nuovadas. Artimiausia elgetų dr-jos: A. Kulpmckiene,
artimų savo, kaip pats save ir priežiūra priklauso nuovadų ^uketiem*, Pambraus-
ištiesti neturtėliams pagalbos komisijoms, kurių prieky
rankų. Parapijose dvasiškiai stovi vad. komisoriai. Nuova- 
siųsdavo aukas neturtėliams, dos skirstosi į skyrius, kurie 
O Anglijoj vienas trečdalis turi neturtėlių globėjus. No- 
dvasiškių pajamų eidavo ei- iį8 gauti pašalpos turi kreip- 
getoms šelpti. Tuo laiku aiš- tis į globėjų, o šis ištiria miš
kai nebuvo nustatyta kurie kurdimo priežastį. Globėjas 
būtent elgetos turi būti šel- kartų per dvi savaitės tuii 
piami, ir kurie ne. Tik XIV— aplankyti šelpiamuosius sky-

PAVYZDINGAS BIZNIE 
RIUS.

Visų Šventųjų parapijos, 
Roselande, III.:

Labd. Sąjungos 2 kuopos: (aukl*
M. Povilonis (aukų $25.00). Antano

jos: J. GaslauskasŠv. Pranciškaus 3 orderio

šv. Antano parap-., Cicero, III.
Labd. Sųjungos 3 kuopos: 

K. Sriubienė, Misienė, J. Vil
kas (aukų $100.00).

Visų Šventų vyrų ir mote-

XV ainž. elgetas pradeda riuje. 
skirstyti į tinkamus darbui ir ; Lietuvos,labdarybė yra pri 
netinkamus. Negalintiems vatinėse rankose. Įstatymu 
dirbti buvo steigiami namai, pavesta labdarybė rūpintis 
kur galėjo gyventi gaudami vietos savivaldybėms, bet 
dovanai pragyvenimų. Tinka- gįOs į §į reikalų visai arba lu
ini darbui buvo talpinami į bai mažai tekreipia dėmesio.

J. Januška.darbo namus.
Tačiau atsirasda v o kara

Ciceroje radijų ir įvairių mu Į 
zikos įrankių krautuvę (491b' 
M . 14 St.) užlaiko p. Lipskis, 
kuris kas pirmadienio vakarą 1 
iš WHFC stoties leidžia lietu- 1 
viškus programus, nuo par-

Nek. Prus. Pan. Šv. mergai-i duotų radijų K) nuoš. skiria 
čių dr-jos: S. Denis, A. Zajas

J.

iš Padvos dr- 
J. Barta- 

Liaugaudas aukų

mis dienomis centro valdybai 
jau prisiuntė $20.

; Visiems lietuviams patar
tina paremti kilnaširdį biznio 
rių.

Centro Valdyba.

ADVOKATAI PattunJ

(aukų $5.00).
Moterų Sujungus 2 kp.: 1 Reumatiški Skausmai

Muskuluose ir sąnariuose yra 
ūmai palengvinami su 

linimentu
PAIN-EXPELLER

kas, J. Leugaudas, A. Alexan- 
dravičienė (aukų $5.00).

Apaštalistės Maldos draugi
joj: O. Rašinskienė, A. Sulgai- 
tė, P. Kasulaitienė, M. Dam
brauskas, A. Šulgaitė, J. šil
kas, S. Bajorunienė (aukų 
$5.00).

Šv. Vardo Jėzaus draugijos: 
A. Janušauskas, A. Valan
čius, J. Tekorius.

Gyvojo Dažančiais dr-jos: 
C. Lupeikienė, K. Lekienė.
' Dievo Motinos Sopulingos 
dr-jos: P. Mažonienė, U. Is-‘

VISI KVIEČIAMAI
Visi lietuviai Chicagos ir apielinkių esate kvie

čiami atsilankyti į

KONCERTĄ IR ŠOKIUS
Kuriuos rengia

Chicagos Lietuvių Žymiausi Artistai

PENKTADIENIO, LAPKR. 27. 1931 

Chicagos Liet. Auditorijoj 3133 S. Halstecl

Pradžia 7:30 vai. vakare

Pelnas skiriamas vargdieniams

Įžanga 50c.

Maloniai prašo visus kuoskaitlingiausiai atsilankyti

JOHN B. BORDEN
(John Bagdztunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 21171

Teleph-one Randolph *727

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

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9*00

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 'W. Washington St 
Rooun 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., Ir Subat-os 
— 6 iki 9 vai 

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 78S7

Namų Tel. Hyde Park 8895

A. A. OIIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Rftndolph 0332

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak 
3241 So. Halsted St. Tel Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakax 
Utarn.. Ketv. Ir Rubatos vakare

Tel. Randolph 5187

ALFRED B. CLARK
Attorney At Law 

11 S. LA SALLE STREET
Ir Vakarais: Utarn., Ketv. ir 
batog nuo 7:30 iki 9 į

6200 S. HALSTED STREET 
Tel. Wentworth 13-8,1

1

Su-

Now—Kraft-Phenix’ newacWeve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
(dus added health ęualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
elements of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Every ont 
caneatitfreely!

Velveeta spreads, slices, melta 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

KRAFT

The Oelictous NewChee<e Food

Malonumas
Pypke..

Ir cig . 
rul 
jam s

10 PIECE ’OOSMETIC 
SĖT $1.97

This Is a Pamons Vlvanl Sėt and in- 
Cludes face powrter, >1.00; Rauge, 7Sc, 
Tlssue Cream »1.00, Depllatory |1.00, 
Fgctal Astringent 11.75, Bath Salt 1.00, 
Toilet tVater 81.25. Parfume 82.7b. Brtl- 
ltantlne 75c, Skin tVhltener 75c. Totai 
Value 812.00. Speclal price. 81»7 for all 
ten pieces to introduce thla lln».

Vardas ........................................
Adrosos .......................ė..

Siunčiame per paštų COD
Pinigai grųžinami, J«1 

nepatenkintas.

Bes V»n 580-5th Avenuc, New Ybrfc

lių, kurie smarkiai pradėjo LABDARINGOS SĄJUNGOS
kovoti su elgetomis. Taip; 12 SEIMO ATSTOVAI-ĖS.
1320 m. Prancūzijos karalius -------------
Liudvikas šventasis įsakė vi- Šv. Kryžiaus parap., Town of
sus elgetas išvyti iš miesto. Lake, Chicago, UI.:
Karalius Jonas Gerasis 1351 , o .Labdaringos Sųjungos 1

m. įsakė, kad visi žmonės ne-j. c, ...... ,,... . kuopos: M. Sudeikiene, O.
dirbu per 3 dienas susirastų’,-, • ... TKleinaite,‘ J. S<LU(ivitipiiG? A. 
darbo. Negavusius darbo so- n, ...? _ . .X1 . x Dorsa (aukų $10.00).dmo kalejmian. Je. iSlelStas | Ne][ Pras Pm Sv .
» kalėjimo vėl buvo sodaIicijos: B Ku|vliltį,
te elgetaujant, buvo v,esą. A MikolaiH A Mažeikaitė 
nnkoje plakama-. Trm,} kar-,,^
tų pagautas buvo (žymimas __ 4
tam tikromis žymėmis ir išmė1 
tarnas iš miesto.

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
jų tskyriaus: J. Čepulienė, 0. 
Navickaitė, O. Katauskaitė 

{(aukų $5.00).
Moterų Sąjungos 21 kuo

pos: J. Čepulienė, M. Paukš
tienė, N. Šatunienė,* S. Bart-

Pranas pirmasis 1545 m. į 
sakė tinkamus darbui elgetas 1 
talpinti į pataisomuosius na- Į 
mus. Antrų kartų pagautas 
elgetaujant buvo plakamas it- įį"’ (aukų"įį įjoj
išvejamas iš valstybės. | a n .x. o , v** J { Šv. Pranciškaus 3-treciojo

Vėliau Paryžiaus parlamon- ordeno (tretininkų): E. Ged-
tas net nutarė pirmų kartų vilienė, U. Mažeikienė, M. 
pagautų elgetų išvyti iš mki- Martišienė (aukų $10.00). •
što, o antrų kartų pakarti.

Panašūs uždraudimai elge- į 
tnuti matomi per ištisas me
tų eiles. Tačiau nežiūrint į di
deles bausmes elgetavimas ir 
elgetų skaičius nemažėjo.

Šis klausimas reikėjo 
kaip nors sutvarkyti, nes huu- 
sme priversti negalintį dėl 
nesveikatos džsidirbti pinigų 
pragyvenimui pasirodė per 
duug žiauru. ŠĮ nesutvarkytų 
dalykų pirmieji pradėjo tvar
kyti anglai. 1001 m. Anglijos 

^seimas nutarė įsteigti durim 
namus. Parapijoms uždėjo 
pareigų užlaikyti visus ne
turtinguosius. Kad šis darbas 
būtų galimas parapijoms duo 
dama teisė, apdėti gyventojus

Šv. Elzbietos dr-jos: M. Ba-

—

NIKODEMAS
RVNEVICZIUS

Mirė Lapkr. 24 d., 10 vai.
iš .ryto, 1931 m., sulaukęs

pusės amžiaus, gimęs Lietu- 
voe, Panevėžio Apskričio, 

Krakenavos Par., Žydelių Kai
mo, Amerikoje išgyveno 22 nie 
■tus. Priklausė prie Draugijos 
Didžojo Lietuvos Kunigaikščio 
Vytauto, ir Lietuvos Piliečių 
Darbininkų I’ašelpinio Kltubo.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Teklę ir žentų Aleksan
drų ir anūkų Albertų Šimkus, 
sūnų Vincentų, posūnį Jonų ir/> 
gimines Amerikoje. Lietuvoje 1 
paliko podukrų Onų Rabašaus- 
kienę.

Kūnas pašarvotas 915 VVest 
32 St. Laidotuvės įvyks šešta
dienyje Lapkričio 28 d., 8 v. 
iš ryto iš namų į Šv. Jurgio 
par. bažnyčių, kur bus gcdulln- 
gos pamaldos už velionio sielų, 
o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvit- 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir , 
suteikti Jam paskutinį pattr- 
navimų.

Nuliūdę liekame:
Sūnus, Duktė, JU-Jita*. Anūkas

ir (Minino.
Luidottrvėse patarnauja grab. 

aš. Masalskis, Tel. Blvd. 4139

aJŪ.YrS'UlfCLE
1 A.U — t>VtklG VOO. 
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Visų mėgiamas dainininkas KASTAS SABONTS, 
kurs dalyvaus šio progranio išpildyme ir jialinks- 

mins susirinkusiu publikų.

Rengimo Komitetas.

s
K MėcrciA

UklU

BV <SOL.LV 
BtLLV(. V1OU 

KAV U VE-1

__________1
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NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOSTIS, 

kurios pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mestis yra sudaryta iš 18-kos -skirtin
gų elementų, iš visų kraštų svieto 
gitių visokių medžių aliejų. Deks
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
tizmą. Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų ir ar- 
šalusį kraujų, njksteiėjimų ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
žmonių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostis yi-u tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantunjam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
ži nam. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERV 
O1NTMENT. Kaina 75 centai.

DEKEN’S OINTMENT CO.
HARTFORD, CONN.

VIDURIUS SUTAISO
VALPOK Arbata yra geriausias 

vaistas nuo inkstų ligų, pūslės už- 
jlegimo ir vidurių užkietėjimo.

VALPOS ARBATA priduoda a-i 
peilių, tiumažina guzus viduriuose 
ir stiprina vidurių sistemų. (-) 
Prekė $1.00. Rašykit lietuviškai į

LINCOLN LABORATORY 
831—8th St.z
\\aiikcgnn. III.

Murina Co, Dpt. H. S, 9B. Ofcki St, Ctneaso

Z - tUKKT1^ ’VHfc
—- TVUS MKVCH 

įUOUT LtCVKY — VT'S MO
GOOb »
■y tu Kr s

Stop 
Itching 
3 Skiri

Nesirūpink niežėji
mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

ir kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydantį antiseptikų Žemo— 

saugus. Aptiekose. 85c, 60c,
$1.00.žemo
FOR SKIN i QR|TU* ‘C *4 S,

PPOB4K-
teikia

barberiškų
skutimosi
patogumą

namie

(PRObAK 6LADF.)

Tyros, AMkios, Uvelkoa

GRAŽIOS AKY«

Yra MleHs tartas
Murinę tralo, švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus jų pamėgsit* 
Knyga *Eye Cth” arti* “Eye 
Reouty” ant pareik sis rimo

— IT UJAS 
ALŲ SLVC.B.T 

ŪJUtek! 1 UVT 
rur CAS tuvrH 

IT TH\<i 
UOC-kllUC1.

D

t s $
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Penktadienis, Lupi-r. 27, ’O'P D R X U G I S
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LIETUVIAI AMERIKOJE Tel. Cicero 6756

OR. P. ATKOČIŪNAS
DAKTARAI:

VAUKE6AN, Ei.
šv. Baltramiejaus parapi

jos komitetas ir visų katali
kiškų draugijų atstovai visu 
smarkumu rengiasi parapijos 

bazarui, kuris prasidės tre
čiadienį ir baigsis lapkr. 29 
d. (draugijų auditorijoje 9 ir 
Lincoln str.). Gerb. klebonas 
kun. J. Čužauskas nuoširdžiai 
darbuojasi su visais draugijų 
ptstovais ir parapijos komi
tetu, ir yra vilties, kad mi
nėtas bazaras gerai pavyks.

Atstovai pasiskirstė dar
bais ir kiekvienas savo užda
vinį tinkamai vykdo, nes apie j Antano 
Waukeganų yra daug lietu
vių ūkininkų, tad ir bazaras 
yra •įvairus; kiekvienas ūki —

D e n t i s t a s 
1446 SOUTH 49 COURT

Ant Jankausko Aptickon

Cicero, III.

kurie atsilankys į minėtų ba
zarų, turės geros progos įsi
gyti įvairių gyvulių ir gerų 
daiktų.

Visus VVaukegano ir apv- —*------—---------- ---------- •——
linkės lietuvius nuoširdžiai gėjos turi jų daug ir gražiui, 
kviečiame atsilankyti į mi- Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga

Vai.: 9-9

nė bazarų, nes minėti vakarai tik 25c. 
bus įvairūs ir kas vakarų bus 
naujų daiktų laimėjimui.

Vienas iš rengėjų.

CICERO, UL -
Vargstantiems vaikams 
‘bunco party’’.

sušelpti išalkusius vaikučiu.;, 
ninkas vis kų nors nauja pa į Susirinkusiems paremti šį va- 
aukoja bazarui: vieni duoda Į karelį rengėjos užtikrina link 

Galima bus pažaisti 
’ ir be to pasišokti.

paukščių, kiti kitokių gyvu
liu ir tt. Iki šiol yra surink

Busintis. ua.

11) sumanymai;
12) rezoliucijos;
13) seimo baigimas ir mal-

Tel. Canul 0257 Res. Proepect 6609

DR. r. L iALATflfflS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 8. Artealan Av(
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

DR. A. G. RAKAUSKAS
CHICAGOS OFISAS:

2415 W. MARŲUETTE RD.
Vai.: utarninkais, ketvergals ir pėt 
nyčiomis nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 v. vak. 
Chicagos ofiso Tel. Grovehill 3202

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
KEN0SHA, AVIS. OFISAS:

5817 — 6th AVENUE
Vai.: panedėliais, seredomis ir su- 
batonils nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4050

CHICAGOJE
5-jo mar. kol. seimo

organizacinė komisija.

LIETUVIŲ KOLEGIJOS 
RĖMĖJAI!

LIETUVIŲ KARNAVALAS 
CHICAGOJE.

Tel. Canal 6764 Res. Republic 5350

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS
Gydo staigias ir chroniškas Ilgas 

vyrų, moterų Ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

—

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge iki 8 vai.).
Seredomis ir Nedėliomis pagal susitarimą.

Oriso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395
-----------7:------------ «--- m

Vienas iš rimčiausių Cliica- 
M ari jonų kolegijos rėmėjų Mos dienraščių, būtent “Dai- 

Penktadienį lapki. 27 d. Š\. penjitQjo seimo organizacinė E News , norėdamas padėti 
etano paiapijos salėj i engia (jungimo) komisija šiuo kvie- D?dai biams ii varguoliams, 

nia bunco palty , kinio jug dalyvauti penktajame kuriuos prispaudė sunkį de- 
tikslas bent keliais doleiiais pūniėjų seime, kuris įvyks siu piesijos ir nedarbo našta, su

metu lapkričio 29 dienų. manė sudaryti visų tautų
Seimo darbų sėkmingumui, l'a,na'ab ė gautų iš tų pa- 

šio seimo darbai bus prade- renS‘nlU skirti išilnti-
ti lapkričio 29 d. 10:30 vai. nai lab<la'T'Ms tikslams, 
lyto šv. Mišiomis bei Suma, Paskutiniuose ‘Daily Ne\\> 
laikoma rėmėjų intencija, Au-» leidiniuose mes skaitėme kaip 
šros Vartų Šv. M. Marijos tas to laikraščio leidėjų suma- 
bažnyčioje (2323 W. 23 PI., nymas rado kitų tautų prita- 
Cbicago, II.). ■rimų ir su kokiu entuziazmu

Tuojau po šių pamaldų 12:- pasiaukojimu kiekviena 
30 vai. šios parapijos x salėje tauta rengiasi prisidėti prie 
seimo dalyviams bus parengti to kilnaus ir sveikintino dar- 
iškilmingi pietūs. ^°-

-- -
Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 6913

-J

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 6914

smumų.
‘•bunco

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
796 West 35 Street (Kamp.,35 ir Halsted SL)
V41.: 1-3 ir 6:39-2:89 vai. vale. 

Nedėlioj susitarus
Vai: 1-6 ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj susitarus

ta daugybė įvairių gyvulių ir Bus graži muzika. Dovanų 
įvairių daiktų dovanomis; beveik visiems užteks, nes ren

GRABORIAl:

J. F.
Ogiausias liet. graborius 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 So.
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 6688.

LACHAVICH
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

Nuo 2:00 vai. popiet ligi” News”

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street
, |Cor. So. Leavitt SL Tel. Canal 6222

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republic 7868 

Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Š. m. lapkričio 19 d. “Daily 
s” leidiny pastebėta, kad

Tel. Grovehill 1596

DR. A. L. YDŠKA

OR. j. J, KONARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisus 2*03 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue '

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt SL 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. v 

Nedėlioj pagal susitarimą

SVARBI ŽINUTĖ

DR.». UORKOLTS
Lietuvis Gydytojus ii Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 8. 
Ashland Avė. Vai 2 iki 4 ir 
6 iki 8 -vak Ned pagal sntar-

' gydytojas IR chirurgas įtį. Tol.' Boulevard 7820. Na- 
Vai. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. I

Seradomis po pietų ir Nėdėldieniais Ul&i; l)64l 5So. AlbžtUy AV6., 
Tel. Proapect 1930.2422

tik susitarus 
W. MAROUETTE ROAD

5:30 vai. popiet toje pačioje j.p neat,ilieka nuo ,0 lietuviai, pritardami tai idė-
salėje įvyks seimo posėdžiai darbo ir kad lietuviai, pri jai ir norėdami tinkamai pa-

Ofiso Tel. Vlctory 3687
Ot. ir Rez. Tel. Hemlock 237*6

1439 S. 49 Court, Cicero, UI. rėmėjų orgaiuzacijos ir ber-j lardanii t&. lapkriZ.io i sirodyti svetimtaučių tarpe,
Tel. Cicero 6927

■ POŠKA

Tel. Lafayette 6798

D8. A. i JAVffls
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak 

Office: 4459 S. Califomia Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

naicių kolegijos reikalams ap^ d g v&Į yak Lietuvių Ali- savo atsilankymu parems tų 3133 & maLBTED ttTREET

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAH
Turiu automobilius viso 

kieins reikalams. Kaina priei 
narna.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

tarti.
Jei negalėtumėte dėl tolumo , . . . „i ® v. . . .1 turiningų ir gražų

dalyvauti šiame seime, tai sei y,a
Tno organizacinė komisija nuo 
širdžiai prašo* jus ligi šio mė
nesio 28 dienos atsiųsti seimui 
nors keliais žodžiais išreikštų 
savo nuomonę- bei patarimų, 
kaip būtų galima šis kilnus

i ditorijoj rengia nepaprastai Garb<? ir gausingai atsilankys 
koncertų lapkričio 27 d. Lietuvių Au

ditorijoj.
nudarytas ko-

Phone Bonlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
ply-*\ dykai.

3307 Auburn Avenue

tZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S? Marshfield Avenue

Tsl. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmaa Avė. 
TeL Virginia 1290

Yards 1138 
Chicago, Dl.

Norėdama šį penktųji mari
jonų kolegijos rėmėjų seimų 
ypatingu būdu paminėti, šio 
seimo organizacinė komisija 
parengė tam tikrų naujų lė
mėjų draugijos knygų su ati- 

, tinkamais suskirstymais: ko
legijos steigėjai nariai, garbės 
nariai, amžinieji nariai, me
tiniai nariai, stambesnieji au
kotojui ir aktingieji rėmėjai 
(kurie pačiais savo darbais 
stiprina kolegijos gyvavimų), 
beįjno dalyviai galės seime

Nuiiudimo valandoje kreipkitėz matvti tų naujųjų knygų ir at- 
prie manęs, patarnausiu simpatid- . v. .
kai, mandągiai, gerai ir pigiau negu minčiai gaus marijonų kolegi- 
kltur. Koplyčia dėl Šermenų dykai, j dovanglę<

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEŠT 18 STREET

Tel. Rooseveit 7633

I. J. ZOIP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 WEŠT 46th STREET 

Kampas 46th Ir Paulina Sts. 
Tel. ‘Boiilevard 5203-K418

Tuo reikaįi
mitetas sii žinomu bankiniu 
k u p. Eli josi uin priešaky, ku
lis, norėdamas, kad tas pa
rengimas atneštų ko daugiau-

. .. , , į šia naudos ir išgarsins liet.elegijos darbas plėsti. | , . .vardų tarp kitataučių, sukvie
tė žymiausias Chicagos lietu-

,1 Seimo darbų tvarka:

DENTISTA1

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

li'

A, e- " y / f.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir N AKT į 
[Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų| 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EBDEIK1S & CO.
JŪ9Ų GRABORIAl 

Didysis Ofisas
I 4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 B. ARTES1AN A VE.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-6 po 
piet. Litam. Ir Subat. Nuo 3-9 Vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

1

vių tarpe jneno jėgas. 
Tikimasi, kad

AKTŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO IS LIETUVOS

DR. VAITO, OPT.

Chicagos

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo,

Phone Boulevard 7042

DR, G. Z. VEZCUS
DENT1STAS

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47 Street

Tai. Canal 6331

DR.C,
D B NT I | T A I

2201 ^^EST 22nd STREET
(Kampas Le&vltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 13 ryto 
nuo 1 iki 3 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 16 ryto Iki 8 vakaro

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir 'visų chroniškų ligų

Ofisaa 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 10-11 ryto, 2-4 po piet, 
7-9 vak. Ned. ir Šventadieniais 10-12

DR. CHARLES SEGAL
Parkelė savo olisą po numenu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECJLJ AUSTAS 

Dilo v ų. Moterų ir Vyrą Ligų

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 819J

DR. H. BARTtN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Kės. Phone 
Eugiewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
WentwOrth 3000

1 ) seimo atidarymas SU llial svaigimo, akių aptemliuo, nervuotu- Tele. Cicero 1260 
mo, skaudamą aklų karštj. Nuimu
cutaractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
įp atsitikimuose, egzaminavimas daro

mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO j TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU

He DR. GUSSEN
X-Ray

ryto nuo 19—12 nuo 3—4 
pietų: 7 — b. Si. vakar* 
Nadeiloinlr 19 Iki 11

Telefonas Midway 2880

po

du;
2) seimo prezidijuino, 

kretorijato, tvarkdarių 
mandatų, rezoliucijų, finansų,
sumanymų ir spaudos komi
sijų rinkiniai;

3) ketvirtojo seimo protoko
lo skaitymai; ... ,,, t ,Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos

4) rėmėjų draugijos pirmi- b« ūkinių. Kainos pigiau kaip kitur 

ninko kun. J. Navicko pra
nešimas;

5) rėmėjų draugijos iždi
ninko kun. E. Kudirkos pra- i 
nešimas;

6) rėmėjų draugijos rei
kalų vedėjo pranešimas;

7) kapitono P. .Jurgėlos pa
skaita;

8) korespondencijų ir svei
kinimų skaitymas;

9) draugijos skyrių atsto
vų pranešimai;

10) komisijų pranešimai;

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 ▼. ryto Iki I 

vai. vakare
Nedėliomis Ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

Ir. p. p. zallys
DENTI8TA8

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabasb Avenue 

Tel. Pullman 0866 
Gassa X-Ray. etc.

Vai.

Rez. Tel. Midzray 6613

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CH1KURUAS 

Oakley Avenue Ir 26-tas Street 
Telef. Wllmette 196 arba 

Canal 1718
Valandos: 3 iki 4 p. p. Panedellak 

ir Ketvergals vakare

DR. A. R. McCRADE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 S0. HALSTED STREET

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

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washlngtou 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.

Skiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. & A. OOKRAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 PI. , Nedėliotai*
Tel. Cicero 2888 Susitarus

IūIdums
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.; 11 ryto iki 1 po pietų 
2 iki 4 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną, ir naktį 
Virginia 0036

—
Tel. Yards 1829

OR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisaa Ir Akinių Dtrbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 16—*4: nuo t—S 

Nedėllomla: nu®. 16 iki 1*.

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Ges Eitraction 
Vai. 9-9 Ned. 9-13 

6RR8 SO. WRSTTCRN AVM

Phone lleniloek 7828 x
Dr. G.K. Kliauga

Dentlstas
2420 W. Marquette Rd.

arti Western Avė.

DR. MAURICE KARN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SU. ASHLAND AVJL 

Tel. Yards 0994
Hustdencljos Tel. Plaaa 3299

VALANDOS:
Nuo 19 iki 13 dieną 
Nuo 3 iki S po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

A. L DAVID0N1S, M. B.
4910 SO. MICH1GAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

•pert Žventadledio ir ketvtėtadlenir

Tel. Hemlock 8769

Res Tel. Prospect Vtit

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6165 8outh Kedzte 
Rez. 6 426 So. Califomia Avė. 

Vai.: 2-4. 7-9 Y. v. Išskiriant Ket

Ofluis Tek Grovehill 0617
Res. 6707 S. Arteslan Avė.

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 

2428 West Marųuette Road
Vai. 2-6 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-13 

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8151 1

DR. V. S. NARES
fNaryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West M arų unite Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto. 7 iki 9 vak. 

litam, ir Ketv. vak. pagal sutarti

I
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Sekmadienį, Lapkričio-Nov. 29 d., 1931
Aušros Vartų Par Salėj, 2323 West 23 PI.

3E ‘EE

38

10:30 vai. ryte suma rėmėjų intencija, 12:30 vai. parapijos salėj iškil
mingi pietus delegatams. Nuo 2 vai. iki 5:30 vai. toje pat salėj seimo posė-
iv* • *

ožiai.

Marijonų kongregacija savo darbuotę auklėjimo ir švietimo srityje ple
čia. Seime delegatai ir svečiai išgirs pranešimų apie gyvavimų naujai įsteig
tos Šv. Marijos Kolegijos Thompson, Conn. Chicagos ir apylinkių lietuviai 
kviečiami skaitlingai atsikankvti.

RENGIMO KOMISIJA 
— E..........— B " " B.........................B — 8E &

P LĖ AUGUSTA NIMČIAUSKAITĖ

Vakar dr. I)o\viatt’as ir dr. Lambrakis padarė jai nosies 
operacijų. Operacija gerai pavyko, ligonė gerai jaučiasi. Be 
to, tuo pačiu laiku panašios operacijos padaryta ir jos sesers 
dukterims: Agotai ir Rinoldai.

P-lė Aug. Nimčiauskaitė dabar yra “Draugo” kontcs- 
tininkė ir smarkiai dirba. Ji daug kartų yra dainavusi 
“Draugo” ir Peoples Furniture Co. radijo programose.

Linkime p-lei Augustai greitai pasveikti ir vėl stoti 
j spaudos darbų. . -

C H I C A G O J E
L. ŠIMUČIO 20 METŲ VEI- rankoje... Nebūk tai cliirur- 

Įgas! Bet, žinoma, jis tų pei
li} panaudojo ne chirurgiš
kam darbui, bet palyginimui.
Taigi, ne operavo jubilijatų,

Dainų protarpiais jubilija- , ...' . , . . ... 'bet tik analizavo jo praeitį,
bendrų veikimų “Vyties” 
būstinėje ir liet. kat. viduo-

KIMO IR NUOPEL
NŲ PAGERBIMAS

(Tęsinys)

tas buvo laiminamas sveiki
nimais ir linkėjimais.

Pral. Krušas priminė L. Ši
mučio jaunystę, • kai teko 
kurį laikų šis jaunas “griuo
lius” globoti, ir jo pasiryži
mo nukrypimų nuo dv. semi
narijos į visuomenininkus ir 
literatus.

“Draugo” redakcijos bei 
administracijos ir savo žmo 

uos bei savo vardu sveiki
no P. Jurgėla, kuris įteikė 
solenizantui du sveikinimus 
— adresus ir pasibučiavo su 
juo, griausmingam plojimuį 
pritariant sveikintojo pareik
štoms mintims.

Įžymi moterų veikėja p. 
A. Nausėdienė sveikino Ame
rikos lietuvių katalikų “gra
žiosios lyties” vardu, tarp 
kitko pabrėždama L. Šimu
čio nuopelnus moterų sąjun
gai.

D-ras A. Rač.kus pradėjo 
sveikinimų su iškeltu peiliu

menėje ir linkėjo neužmigti L. Š. didelius nuopelnus Lie- 
ant laurų... Javai, išeivijai ir “Draugo”

Bankininkas p. .T. Elias pa
reiškė džiaugsmų, kad kat. 
liet. spauda, o ypač “Drau
gas” daug prisidėjo prie to, 
kad stambiosios finansinės 
liet. įstaigos neliko depresi
jos nušluotos. Čia svarbūs 1..
Š. nuopelnai. Ragino remti 
tokių vispusiškai naudingų 
liet. kat. spaudų, kuri didžius 
darbus atlieka.

Prokuroro pad. 'prof. Mas
tau skas “nemokamai” pasa
kė tokių puikių advokatiška 

! kalbų, kokia paprastai sako- 
! ma tik už didžiausių atlygini
mą.. Jis konkrečiai nurodė 
“Draugo” ir “Draugo” gal
ios L. Š. nuopelnus ir visuo
menės pasitikėjimų ‘Draugo’ 
mintimis, idėjomis ir tolima 
politiška matomybę. (Prie- 
jubilijato stalo girdėjau pas
tabų, kad p. Mastas jau senai 

įkalbėjo į lieutvius su tokiu 
kalbėtojo įkarščiu, ekstazu.

Bravo!)

Didysis mūsų chirurgas 
Biežis pirma “anatomiškai”4 
analizavo L. Š-į, po to apibū
dino svarbiausias jo darbštu
mo ypatybes, patrijotiškumų 
ir darbus plačioje visuomenė
je.

Lietuvos konsulas p. Kal
vaitis pasakė labai gražiid 
įspūdingų kalbų, anot kun.
Urbos, “kaip Lietuvos val
džia žiūri ' į jubilijato dar
bus”. Iškalbus p. konsulas pa 
brėžė Spaudos reikšmę ir 
vaidmenį valstybės ir visuo
menės gyvenime. Jei kartais 

Itarp spaudos ir valdžios pa
sireiškia trynimasis, tai tas 
tik į gera išeina. Paminėjęs

“rykščių” naudingumų mūsų 
tautai, palinkėjo Š-ui sveika
tos ir pasisekimo tolimesniam 
visuomenininko bei literato 

darbe. Patvirtindamas' savo 
linkėjimų nuoširdumų, p. kon 
sulas karštai pasibučiavo su 
jubilijatu. O šimtai žiūrovų ii 
gai plojo, džiaugdamiesi to
liu reikšmingu reiškiniu.

Be to dar kalbėjo muz. 
I’ecius, sąmojingas kun. Sk- 
ripka, p. Evaldas, p. Bacevi
čius ir p. Mickeliunas, kuris 
įteikė gražių knygų su įvai
rių org-jų, dr-jų ir veikėjų 
linkėjimais, prie kurių prisi
dėjo ir Čikagos majoras p. 
Cermak ’as.

Snstiprindarbas morališkus 
įspūdžius, kun. Baltutis įtei
kė L. Š-ui gražių dovanų, o 
p-lė Gurinskaitė įteikė poniai

Simutienei gyvųjų gėlių pin
tinę.

Galų gale, gražiųjų iškil
mių kaltininkas “karštais” 
žodžiais padėkojo visiems už 
jo darbų įvertinimų ir toki 
iškilmingų pagerbimų. Primi
nė, kad jis jaučiasi lyg tas 
neblaivusis, žiūrėdamas į mė
nulį vandenyje ir jausdama
sis lyg ant mėnulio atsidūręs. 
Taip ir jis jaučiasi, iškeltas 
ųnt garbės laurų. Jei kų gera 
ir naudinga padarė Bažnyčiai 
ir savo tautai, tai tik dėl to, 
kad panaudojo Dievo duotas 
jam dovanas. Dirbo, kiek ga
lėjo ir kiek įstengė, visada 
tvirtai laikydamasis nekeičia 
mo savo nusistatymo. Pareiš-

Reikalingas West Side geras 
apšildytas kambarys prie ma
žos šeimynos. Atsišaukite tuo- 
jaus į “Draugo” ofisų, 2334 
S. Oakley Avė. Tel. Roosevelt 
7791.

kė džiaugsmą, kad turi auk
so širdies žmonų, kuri kan
triai net po ištisų savaitę lau
kdavo jo sugrįžtant iš kelio
nių po Am. liet. kolonijas. Dė
kodamas visiems už pareikš
tų nuoširdumų, jubilijatas 
dar kartų pabrėžė, kad ir to-, 
linu eis savo keliu, niekad 
nekeisdamas, savo nusistaty
mo.

Te, Leonardo Šimutis, lau- 
dainus! Bet ir Tu, iš savo 
pusės, ir toliau tarnauk Vi
sagaliui ir mylimai savo tau
tai ir reikšmingais savo dar
bais neleisk žlugti į Ameriką 
išėjusiai lietuvių tautos dale
lei! Ir toliau leisk i jų lietu
vybės cementų. O kų ligi, šiol

Z A*

R. ANDRELIUNAS
\

padarei — padėka ir garbė 
Tau!

Antra vertus, gražus reiš
kinys, kad visuomenė gerbia 
savo didvyrį, kuris jai tar
nauja ir vadovauja jos opini
jai ir darbams! Vadinasi, 
tarp A. liet. kat. visuomenės 
ir jos vadų yra glaudūs dva
siški ryšiai, tarpusavio suta
rimas, nusistatymo viėningu- 
mas ir sąmoningumas, žinant 
kokių tikslų siekiama. Tas 
lemia gražių ateitį ir didelius 
laimėjimus.

P. Jurgėla.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšlee 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
FRODCOT8 

Olsells šviežią kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

“Draugo” Sieninis 1932 
Metams Kalendorius Jau

GATAVAS
GALIMA GAUTI PAS “DRAUGO” 

AGENTUS IR “DRAUGO” 
TALKININKUSZz i , *

Sekmadieniais Chicagoj pardavinėjami prie visų 
lietuviškų bažnyčių.

Visi dabar pirkitės tų kalendorių ir siųskite saviš
kiams į Lietuvą.

KAINA 25c. Kitų kolinijų agentai prašomi tuoj 
siųsti orderius.

Lietuviški
Rekordai
PO 35c

3 UŽ DOLERĮ
Pirmą sykį muzikos istori
joje atsitinka, kad Lietu
viški Rekordai vertės 75c 
vienas, O-K ir ODEON, 
parsiduotų po 35c arba 3 
už $1.00.

BUDRIKO didelis užpi
rkimas padaro galimu.

Pianų voleliai-rolės ver
tės $1.00 po 25c.
No. 26083 Greitas Žirgelis, polka, 

Neskubėk, polka.
No. 2608G Nauja Polka. Ir Buč

kio Valcas.
No. 26038 Josiu Jomarkėlln, gieda 

Jonas Butėnas.
Teka Upė Per Beržl- 

ną. geda Jonas Butėnas.
No. 26078 Panemunės Valcas ir 

Pilkas Kaip Tlvikas.
No. 26080 Urėdas Maiše ir Gode

lės. dainuoja Vanagaitis.
No. 26087 Sibiro Tremtinys, gieda 

Juozas Olšauskas.
BemužBl Nevesk Pačios 
gieda J. Olšauskas.

No. 26094 Oi. Ola-čla, gieda Marė 
Strumsklcnė ir Petrai

tis duetas.
Ganėm Aveles, Rtrums- 
kienė ir Petraitis duetas.

Nd. 26022 Unksmą. Giesmę Mes 
Užtrauksim, Mlšras kva
rtetas.
Sveikas Jėzau Gimusis.

No. 26106 Mano Tėvelis, valcas.
Ar Žinai, Kaip Gerai, 
polka.

No. 26107 Džiaugsmo Valandos, 
Mazurka ir Kralc polka.

No. 26108 Senelis Ganė Aveles,

valcas ir Žaliojoj Gire
lėj, Sarsevlčiua

Jos. F. Budrik.
3417 So. Halsted St

Savininkas parduoda labai pigiai 
(Parkholm Place) 3 flatų nauja na
mą po 5 kamb. Visi štymu apšildo
mi, moderniškas visais žvilgsniais. Į- 
mokėti $3,000, likusią po $35 mėn. 
Arba mainysiu j mažesnį narną. 1622 
So. 51 avė., arti Douglas Pk. “L”.

(Marąuette Jervelry * Radio) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau. 

1 glau bus dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, m.

Tel.
Hemlock 8380

/

PRANEŠI MAS
ANTANAS KRIKSIUNAS, plačiai žinomas čeverytoj 

taisytojas praneša Marąuette Park lietuviams, kad ati 
darė moderniškai įrengtų čeverykų taisymo šapų — sboe 
repairing sliop, naujame Dr. Yuškos name, 6649 South 
Artesian Avenue.

Antanas Kriksiunas yra vienas iš geriausių čevery
kų (šiušių) taisytojas, nes jau turi 20 metų tame amate 
patyrimų. Tad lietuviai, reikalui esant, atsilankvkit 
pas savo tautietį, jo darbas garantuotas ir visus pa
tenkinantis.

ANTON KRIKSIUNAS
6649 So. Artesian Avenue Chicago, UI.

JOHN A. KASS
( KAZAKAUSKAS 1

W.\TCHMAKER & JEWELF.R
Jau Laikas Pirkti 

KALĖDŲ DOVANAS
Laikrodininkas ir auksorius

22 metų patyrimo. Užlaikau vi
sokios rųšies aukso dalykų dide
liame pasirinkime ir kainos yra 
visiems vienokios.

2049 W. 35th Street
Ir Archer Avenue

Tel. Lafayette 3315
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Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą.
15 metų nei vienas centas nežuvo .
Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. 
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame 
$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash. 
Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, 
apdraustame laiške.

John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST.

Chicago, Illinois
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AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A, ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. Z IŽAS
Namų Statyme Kontraktorlus 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemlock 6538

Telef. Republic 6888

' D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORTU8 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prleinacniausloa
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTM0 KONTRAK

TO RIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

flapoa Telef. Namų Teist.
Hemlock IMT Republlo 8881

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Uetuvto 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamo*
2422 WEST 69th STREET

Tol. Vlctory 1186 
DOUGLAS ELECTRIC 00

JOSEPH 8HAOZDA8, Sav. 
Elektros reik meno* ir flkšėle- 

rlal. įvedame elektrą | namus Ir 
dirbtuvės '
MM 8. Halsted M. 1


