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PILSUDSKĮ PASITRAUKIA IŠ 
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Vokietija Iškėlė Protestą Prieš 

Lenkiją

PRIEŠ JUGOSLAVIJOS KARALIŲ VEI
KIA SLAPTA KARIŠKIŲ KUOPA

PARYŽIAUS TARNAUTOJAI PARODO SAVO GREITUMĄ

PILSUDSKĮ PASITRAUKĖ 
IŠ MINISTERIO PIRMININ

KO VIETOS

VARŠAVA, lapkr. 30. — 
Maršalas Pilsudskį pasitraukė 
iš ministerio pirmininko vie
tos. Ton savo vieton jis išnau 
jo pakvietė pulkininką Walry 
Slawek, kurs nesenai buvo mi- 
nisteriu pirmininku.

Pilsudskį skelbia, kad jam 
jo sveikata neleidžianti toles- 
niai darbuotis valdžios prie
šaky. Bet jis pasižada naujam 
kabinetui “gelbėti savo nu
rodymais.”
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IŠKELIAMAS VEIKIMAS 
PRIEŠ JUGOSLAVIJOS 

, KARALIŲ

BELGRADAS, lapkr. 30.— 
Jugoslavijos kariuomenėje su 
daryta slapta, organizacija va 
rdu „Baltoji Ranka,” kuri 
ima veikti prieš karalių A- 
leksandrą tikslu pašalinti jį 
iš valdovavimo Jugoslavijai.

Kaip žinoma, Jugoslavijos 
karalius šiande Europoje yra 
vienatinis absoliutas valdo
vas. Šiuokart jis skaitosi dik
tatorius.

VOS IŠSISUKO FRANCI- 
JOS MIN. PIRMININKAS

VOKIETIJOS PROTESTAS 
T. SĄJUNGAI

Tarnautojų metinės lenktynės įvyko Paryžiuje, Montmartre. Kiekvienas tarnauto- 
BERLYNAS, lapkr. 30. — jas neša bonką ant stotko su trimis stiklais ir parodo sayo greitumą 

Del lenki], žiaurybių Aukšto

PREZIDENTAS NEPAMIR
ŠTA PASAULIO

. ---------------- TEISMO
VOKIEČIAI KOMUNISTAI -----------
NUBAUSTI KALĖJIMU UŽ AVASHINGTON, lapkr. 30. 

PIKTŽODŽIAVIMUS j — Prezidentas Hoover paskel
------------- bė, kad susirinkusiam; į posė-

BERLYNAS, lapkr. 28. — dį senatui jis įduosiąs patai-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

LENKŲ POLICIJA MUŠA sto Savivaldybės skyriai jau 
LIETUVIŲ MOKINIUS yra paruošę ashm sąmatas, ku-

----------- i rios patiektos miesto biudžetų
Lenkų policininkai ir įvai- komisijai. Lapkričio 18 d. jau 

raus plauko šalininkai (šni- įnešė sąmatą miesto Tarybom 
pai) sekioja paskui lietuvių Į Manoma, kad, jeigu iki Nau- 
mokinius ir už menkiausią nu- jųjų metų būtų priimtas soci- 
sižengimą jiems tašo paausius alio apdraudimo ir laisvųjų 
ir pečius. Panašiai atsitiko profesijų mokesčio įstatymas, 
1930—X 18 d. Švenčionių gi-' tai miestas gauti] kiek papil- 
mnazijos moksleivis V. C. l)au j domų pajamų, nes šiaip kitų 
geliškio Valsčiuje, Ožionių skylėtų sąmata nedaug kuo pra- 
riaus kazhnieriecianis pakalbę-! lenktų praėjusių metų sąmatą, 
jo apie kenksmingumą alkobo- 'Taigi, dėl lėšų stokos teks nuo 
,lio ir lietuvybę. Šnipukai pa-1 daugelio darbu atsisakyti.

joj Silezijoj, Vokietija T. Są
jungai pasiuntė protestą.

——  ....I .^1 ~ I.Į. '■ l . '    
NAUJAS FORDHAMO UNI
VERSITETO PREZIDEN

TAS

NEW YORK (per paštą).- 
Naujas Fordhamo Universite-

CHICAGO JE

jutę pranešė Švenčionių komi
sariatui. Komisariatas liepė 
mokiniui ateiti 1930—X—18 d. 
nuovadom Atėjus mokiniui j 
nuovadą Užpuolė jį visa gau
ja nevidonų, baugindami kalė
jimu ir užmesdami neva jis

Pašto taisyklių 370 straips- 
me uždaryti trys Cicero jauni laikąs paskaitas be storastijos nbi ir Londono pasaulinės pa-

Cicero jauni plėšikai
AYlieaton apskrities kalėji- darąs slaptus susirinkimus.

“R.”

UŽ GRĄŽINAMUS SIUN
TINIUS IŠIEŠKOS ATLY

GINIMĄ

to prezidentas, kum A. J. Ho .
gan/. Jėzuitas, iškilmingai už- piktadariai, kurie išpažino at- leidimo ir organizuojąs liaudį I sto sutarties 25 str. iš siuntė- 

žodžio laisvės teisė neapdrau- sytą pasaulio (tarptautinio) ėmė savo aukštąją vietą. IR-j tikę 29 plėšimus. prieš dabartinę Lenkijos vv-.jų bus išieškomos už grąžln
džia piktžodžiavimų Westfali- teismo protokolą ir reikalau- kilmėse dalyvavo Jo Eminen- Suimti yra: Tony Yuknis, riausybę. Na, žinoma, tas vis-rtos vi aus ir arp^ u mius 

cija kardinolas Hayes ir 'ne- ' 17 m., Julius Malin, 18 m,, ir kas neapsiėjo sausai, mokinys 'siuntinius, kurie nuo šių metųjoj, Vokietijoj, ir todėl auk- siąs pripažinti, taip kad Ame- 
štesnysis teismas mieste Ha- rikos J. Valstybės galėtų pri- mažas aukštosios dvasiškijos 
mm komunistų būrį trimis sa- gulėti šiam teismui.
vaitėmis kalėjimo nubaudė už į Prezidentas pažymi, kad jei 
jų atliktus piktžodžiavimus senatas .neapsidirbtų šiuom 
Muenstery, 1929 m. klausimu ligi kovo 4 d., jis

Daugiau kaip 4,000 komu- manąs senato posėdį kiek pra- 
nistų dalyvavo prieškarinėj de ilginti. Tai nebūtų nepapras- 
monstracijoj. Turėjo ėjimą tas posėdis, kam prezidentas 
Westfalijos sostapilio gatvė- yra priešingas.
mis. Raudonieji maršuotojai -------------- ----
nešė visą eilę papiktinančių 
iškabų. Kai-kurie tų iškabų 
parašai buvo atkreipti prieš 
Bažnyčią, kiti — prieš vals
tybę.

EIKVOJAMA DAUG 
MAISTO

NEW YORK, lapkr. 30. — 
Bedarbių ir kitų pavargėlių

J. Brannis, 18 m. .gavo lupti. “R.’
skaičius.

Naujas prezidentas yra vos Išaiškinamas valkų pasllikl- 
38 metų.

BAŽNYCIĄ DEKORAVO
mas namie«• ••• •»

Pastaraisiais laikais' dauge- Pagirys (UJou. apskr.) Nau
ii- jas Pagirio klebonas kun. Bulis vaiki] nelankė publiškų , , ,

... .. ... , .... trimas parode daug pasisven-mokyklų. Pradėjus tyrinėji- . ... .timo, sugebėjimo ir energijos 
savo darbuose. Jo dėka, pada
ryta bažnyčios remonto ir de
koravimo darbai, kuriuos sąži-

. 4 „ ningai atliko menininkas Či-
idien vis daugiau siunčiama Ir toliau bus tardomas poli- ^auskag jg kiaulių “R ”

TURĖS. PALEISTI 400 
KALINIŲ

dapkričio 1 d. bus gaunami at
gal padavimo įstaigose, visos 
persiuntimo, saugojimo ir ki
tos rinkliavos, atsižvelgiant į 
tai, Ar siuntėjai ųuo siuntinių 
gavimo atgal atsisakys ar ne.

“R.”

LA^SING, Mieli., lapkr. 30. 
— Vietos valstybiniam kalėji
me pritrūko vietų, kada kas-

kalinių, Yra sumanymas pa- 
liuosuoti 400 kalinių, kad bū
tų vietos naujiems.

NENORI KRIKŠČIONIŠKO 
KRAUJO

mus susekta, kad tų vaikų di
džiuma neturi drabužių, kai- 
kurie ir avalinių.

KYLA SVIESTO KAINOS

PARYŽIUS, lapkr. 30. — 
Parlamente svarstant vienos 
bankos ir kitų kelių svarbiųjų 
įstaigų susmukimą, už ką bu
vo kaltinama valdžia, ministe- 
ris pirmininkas Tardieu parei
kalavo balsuoti pasitikėjimo 
klausimu. Valdžia laimėjo vos 
dviem balsais didžiumos. Tuo

Ant vienos iškabos buvo Vo šelpimui šiame mieste pristei- 
kietijos prezidento atvaizdas, gta galybės įvairiausių virtu- 
gi apačioj parašas: “Man ka- viii ir užeigų, kur veltui tei
tas yra 'vien. kaip mineralinė kiamas viralas ir kitokis mai- 
maudyklė.” stas. / i -------------

Kitoje iškaboje buvo nu-j Tokiai šelpimo betvarkiai LONDONAS, lapkr. 30. — 
pieštas kunigas, renkąs mūšių tik maistas eikvojamas. Mies- Vienoj ligoninių pavojingai 
laukuose kovos įrankius ir pa- to majoras darbuojasi tą visą
rasas: “Ganytojai kanuoles šelpimo darbą sukooperuoti, 
taupys kitam karui. Šalin Baž, -------------------
nygia!” NEŽINO KAS DARYTI SU

Dar kitoj — kunigas zeg- į KVIEČIAIS
no ja granatą ir parašas “Baž

laimina žmonių žudy-nyčia
mą. Šalin Bažnyčia!”

AVASHINGTON, lapkr. 30. 
— Kad pagelbėti ūkininkams

Policija pagriebė šiuos tris vajd^a kituomet supirko 110 
pačiu klausimu, matyt, įvyks komunistų nešamus skelbi- milioniJ bušelių kviečių. Da- 
kitas balsavimas. mus ir areštavo jų nešėjus ir bftr nežinoma> kas daryti 8U

kelioliką kitų. Patraukti teis- tajs grūdais> Niekas neperka,

serga žydas. Jo išgydymui y- 
ra reikalinga daugiau kraujo. 
Ligoninės valdyba rado ata
tinkamą žmogų, kurs sutiko 
pašvęsti ligoniui namažą kie
kybę kraujo.

Kada pasiruošta daryti o- 
peraciją (transfusiją), žydas 
ligonis patyrė, kad jam savo

cijos veikimas

Cook apskrities kriminali
nio teismo teisėjas viršininkas 
McGaųrty pranešė, kad arti- 
moj ateity bi pašaukta epe- R()MA> 2„ — Sven-
niolA Ari inrv Iznvi it*% .1 . > tasis Sostas paskelbė didės-
toliau tardys Chieago n- aps- cfcskomunikt (is tikin.
krities policijos veikim,. skai{iaus

francūzų kunigui J. Turinei

EKSKOMUNIKUOTAS 
FRANČŪZŲ KUNIGAS

Pieno Centras vieną savai
tę išvežė 2,729 statinaites svie
sto. Pieninėms už kg. I rūšies 
sviesto mokėjo 5,70 lt., Ila — 
5,60, Ilb — 5,50 ir III — 5,30. 
Kainų tendencija dar kyla.

“R.”

VOKIETIJA SUMĄŽINS 
VALDININKŲ/ALGAS

Pašalintas ir nubaustas
BERI,YNAS. — Kai kurie* 

už jo paskelbtus įvairius ere- , Berlyno laikraščiai praneša,
Kriminaliniam teisme teisė- tiškus raštus. Bausmė jam la- kad vokiečių vy riausybė nori 

jas Sabath Chicagos policijos bai aštri. Jei jis darytų atgai- j pradėti mažinti valdininkų 
seržantą Wm. Begley, 49 m., lą už tuos savo nusižengimus algas jau nu’o sausio 1 d.-Sa- 
nubaudė (2,500 dolerių pabau- Bažnyčiai, galėtų sakramen- Į Vo išvedžiojimus laikraščiai 
dos ir parėdė pašalinti iš po- tais naudotis tik kaipo pasan-
licijos tarnybos.

Seržantas bendrai su keliais
linis žmogus.

. ‘ , kitais sėbrais mėgino juodran-; PAVYZDINGŲ PAREIGŲkraują aukoja krikščionis. Tad . ., . .x . v nnicn*c

man. Pirmosios ir antrosios 
instancijų teismai išteisino pi- 
ktžodžiautojus. Tada valsty
bė kreipės į aukštesnįjį teis
mą ir šis komunistus pripaži
no kaltais ir nubaudė. iūAnpmnun w i. iMARQUETTE, Micb., lap.

30. — Vietos pakraščių sar- 
PASIRENGĘ STREIKUOTI virSininkaB y.

ANGLEKASIAI į ra nuomonės, kad Superior ė-
žere nuskendo vežąs javų grū 

LONDONAS, lapkr. 30. —- dus jaįvas “Mapie Bay of 
Pietinės ir šiaurinės Valijos, Montreal.” Laive buvo 22 vy 

valdžia į bausminę salą ištrė- Cumberlando ir kitų plotų ka- įgulos> įskatfįus kapitoną, 
mė fašistų priešu — prof. ——ja .. . . .. • ...
Ernesto Belloni, buvusį Mila-
no gubernatorių, ir Bertolo 
Belotti, buvusį finansų minis- 
terį pirm pakilsiant fašizmo 
bangai. ..

APIPLĖŠTA MILWAUKEE 
BANKA

MITAVAUKEE, (Wis., lapkr.
30. — Šeši plėšikai apiplėšė 
Layton Park State banką. Pa
grobta apie 25,000 dolerių.

IŠTREMTA SALON DU 
FAŠISTŲ PRIEŠU

ROMA, lapkr. 30. — Italų

arba siūlo žemas kainas.

MATYT, NUSKENDO SU 
ĮGULĄ

tuojau pareiškė, kad jis nega
li priimti krikščioniško krau
jo. Esą jamj reikalingas žydo 
kraujas.

kiškai išgauti iš vieno žmo
gaus nemažą pinigų sumą.

ĖJIMO PRIEDAS
remia pašto niinisterio pasa
kytą kalbą pašto tatybos po
sėdy. Nors vyriausybės prog
ramoj numatyta, sumažinti vai 
dininkų algas nuo balandžio 

;1 d., tačiau politinėse sfero-
Kąlba, esą manoma įvesti se laikoma* galimu, kad svars- 

I valstybės valdininkams meti- tąnt vyriausybės pateiktų įs-

NUMALŠINTI VALSTIE
ČIŲ SUKILIMAI

RITUPE, Latvija, lapkr. 
30. — Latvių pasieny gauta 
žinių, kad bolševikai numalši
nę valstiečių sukilimus Gudi
joj. Daugiau kaip 1,000 vals
tiečių nužudyta, gi apie 4,000 
moterų ir vaikų ištremta į 
Siberiją. Valstiečių žemė ten-syklų anglekasiai išsprendė laivaa tnrAjo čia užsukti.

rytoj sukelti streiką. Mažina- peĮ kejjnta diena apie jį nierika bolešvikams. 
mi jiems užmokesniai. ko negirdima: • ----------

Tie, kurie turi tikėjimą, pri
valėtų ir kitiems duoti.

Kiekvienas katalikas privalo 
Laikraštis namuose, tai yra i. turėti savo namuose katalikiš

šviesa. ką laikraštį.

Pasitraukia teisėjas
18 tarnybos išeina Chicagos'"' Pa'Tra|ii"(M projektas,.bos padary

a.-___ 1 ■__ priedą. i“R.” ta paekitimų pasiūlymų ir
----------- ------ kad algų mažinimo data ga-

miestinio teismo vyriausias 
teisėjas Harry Olson.

NAUM 67 LEITENANTAI

Automobiliu aukos

losianti būti perkelta į sausio 
1 dieną.

Šiemet karo mokyklą'baigė 
Praeitą šeštadienį paskelb- 67 auWėtiniai, kurie visi pre- 

ta, kad Cook apskrity, šįmet zidento buvo pakelti į leitena- 
nuo automobilių žžuvę 1,005 ūtus. Trys iš naujųjų leitena- 
žmonės. Į ntų paskirti į inžinerijos da-
______________________ lis, visi, kiti į pėstininkų pul-

kus. “R.”
VĖL TARDĖ KUN. M. --------------------

KRUPAVIČIŲ

Tenka patirti, kad kun. M 
iKrupavičių vėl tardė dėl dai-j

KAUNO MIESTO 
SĄMATA

Prisilaikydami mokesčių nonų. “R.”irmų, buvusių šiais metais, mie

Be laikraščio namuose no- 
bodus gyvenimas.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų 
Britanijos 1 sv. steri 
Francijos 100 franto 
Ttalijop 100 lirų 
Belgijos 100 belgų
Šveicarijos 100 frankų 19.4] 
Vokietijos 100 markių 28.31

ųiin 
1 s

3.9*
VŽ

I3.$b
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KAS JUOS JUNGIA?

tūros Kongresas atvirai ir viešai pasisako 
prieš Bažnyčių, ir religijų, nes vis dar randa
si tiek nesusipratusiu katalikų, kurie iki šiol 
to' nenorėjo žinoti. Kairieji ne kartų slepia 
savo tikrųjį veidų. Dažnui jie ginasi nekovo
ja prieš Bažnyčių ir religijų, tik nepakenčiu 
Jos tarnų — kunigų. Tad šio kongreso vie
šai mesti prieštikybiniai šūkiai 
nuo jų melagingų kaukę ir parodo tikrųjį jų 
veidų”*

Nors liaudininkai, socialdemokratai ir 
kitokie bolševikuojantieji elementai yra tau
tininkų valdžios Lietuvoje opozicijoj, tačiau 

i jie rankas trina iš džiaugsmo, kad toji val
džia visokiais būdais persekioja katalikiškų
jų' akcijų. Jiems svarbiau yra bedievybės 
darbas, negu mūsų tautos ir Lietuvos valsty
bės ateitis.

Pasaulyje šiandien veikia komunistai, ■ 
socialistai ir šiaip jau laisvamaniai — bedic-i 
viai. Dažnai jie savo tarpe kovoja. Tačiau ko-1 
voje prieš Bažnyčių, prieš religijų jie vienu 
frontu eįna. Tos pats dedasi Lietuvoje. Visus 
Lietuvos bedievius jungia taip vadinamoji 
“Kultūros sąjunga”, apie kurios kongresų 
“M. L.” taip rašo:

“Neseniai (lapkričio, mėn. pradžioje) 
Kaune įvyko Kultūros kongresas. Rodos to
kio kongreso uždavinys buvo pagalvoti, kaip 
šviesesni ir kultflringesnį jpadaryti mūsų 
krašto gyvenimų. Bet išėjo visiškai kitaip.

TAI BENT CENZORIUS.

Dabar Lietuva pilna keistenybių visose 
gyvenimo srityse. Šiuo tarpu norime pakal
bėti apie spaudos cenzorius kurie, pasirodo, 
jokiu būdu negali susitarti. Kų vieno miesto 
cenzorius praleidžia, kitų miestų cenzoriai 
griežtai draudžia spausdinti.

Tokių eksperimėntų turėjo vienas Suval
kijoj leidžiamas laikraštis. Vienų kartų tas 
laikraštis perspausdino straipsnius iš “Pane
vėžio BaĮlso”, “Mūsų Laikraščio” ir “Darbi
ninko . Reiškia, tie straipsniai karo cenzūros apylinkėse vra įdomių la
jau buvo peržiūrėti Kaune ir Panevėžyje .' bai senų milžiniškų rūmų 
Tačiau Suvalkijos cenzoriai sostinės cenzo-'griuvėsių. Spėjama, kad" tie 
riais nepasitikėjo ir straipsnius išbraukė. Ir Khami rūmai buvę statyti Ban 
tai ne vienas toks atsitikimas esąs buvęs. Tik' tautų negrų apįe 915 nb> 
ras komedijos, kokių niekur kitur, gal bflt, prįeš tūkstantį metų.
nerasi. 4 .. l\i)i kurios tų jflinų plytinės

Suvalkijos cenzorius net tokį dalykų' gį,.nog jar įr dabar gerai lai 
Apie tikrųjų kultūrų buvo mažai sielotasi, 1 matė reikalo išbraukti: įkoši ir verčių*'"-mokslininkus
bet daug buvo galvota ir šnekėta kaip sustip- I “Kaip gausiai ateitininkai dalyvavo ko- jsnsidumoti apie buvusių čia 
rinti priešingų katalikybei judėjimų. Išneš-' vose dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės,1 gana aukštų negrų eivilizaci- 
tos ir rezoliucijos, reikalaujančios atskirti parodo tai, kad pirmoje karo mokykloj iš
Bažnyčių nuo valstybės ir mokyklų nuo reli- i šimto žmonių — karininkų devyniasdešimt Rnaiprą-timag I»“^irmasai ne-

gijos. Tuo pamirštama, kad Bažnyčia, religi- buvo ateitininkų. Vienai Panevėžio gimnazijos
ja buvo ir yra svfcrbiuasios kultūros nešėjos. 
Katalikybė išvaduoja žmogų nuo vergavimo 
žemesniems gaivalams, pastato ji ant kojų ir 
nuolatos jį skatina siekti aukštesnio gyveni
mo. Ir kam tikrai rūpi kultūra, tas pirmiau
sia susirūpina religija, kaip svarbiausiu jos 
šaltiniu ir pagrindu. Bet kultūros kongresas 
atvirai ir griežtai skelbia kovų katalikybei. 
Tuo pačiu jis griauna, o ne stato kultūrų. Ir 
kultūros Sąjungos nariai tuo užsipelno sau 
kultūros griovėjų, o ne jos statytojų vardų.

Ir ištikrųjų kas gi sudaro tų kultūros Sų- 
jungų ir kasgi dalyvavo jos sušauktame 
Kultūros Kongrese? Ogi visi mūsų taip va
dinami, kairieji, pradedant liaudininkais, so
cialdemokratais ir baigiant bolševikuojan- 
čiais. Kas juos visus jungia Ogi pikta ka- 

’talikybės, kaip jie vadina “juodojo interna
cionalo”, neapykanta. Sunku pas juos būtų 
raišti pozityvaus darbo programa. Paprastai

V
Jthuū 1

me VVilkes Barre, Pa., lapkričio 19 d., į val
dybų išrinkta šie asmenys: kun. N. Pakalnis, 

jie tarp savęs dažnai barasi, yra susiskal- pirmininkas, kun. J. Ambotas, vice-pirm.,
dę į grupes, grupeles. Bet visus juos daugiau
sia jungia, nusistatymas prieš Bažnyčių, tai 
katfclikybės neapykanta, pasiryžimas išstum
ti iš gyvenimo religijų. Ir* gerai, kad jų Kul-

ateitininkų kuopa yra davusi 40 karininkų. Gražių je
Daugelis ateitininkų už narsumų yta apdova- kelionėje l<bai 'daug turėjau.
noti Vyties Kryžiais. Visur jie buvo vadai, 
visur pirmieji. Todėl daug jų ir mirė, daug 
karo invalidų. Anų laikų ateitininkai beveik 
visi buvo savanoriais.”

Vadinasi, nevalia yra rašyti, kiek katali
kų moksleiviai ateitininkai Lietuvai yra. nu
sipelnę. ; ,

O Bulawayo pasitaikė užgirs
ti, kad čia gyvena vienas es
tus inžinierių^ p. Wilberg*. 

PatelefonavųurjJ . ir neužilgo 
atsistojo prieįrniųnė stambus, 
pečiuotas it tipingas ^štas. 
Jis be skatiko jšvvko iš savo

rus. Jisai, tarp kitko, smerkiu Thompaono 
administracijos eikvojimų ir graftų. Kaip ži
noma, ir p. Barrett dar tik nesenai nuo p. 
Tliompsono grupės atsiskyrė.

Kunigų Vienybės suvažiavime, buvusia

|kun. M. Pankus, sekretorius, kun. J. Kasakai- 
tis, iždininkas, kun. J. Karalius ir kun. Pauk
štys iždo globėjai. Suvažiavimo nutarimai 
kol kas dar nepaskelbti.

.j.j m '»■"

LIETUVOS PINIGAI VYTAUTO 
DIDŽIOJO GADYNĖJE

(Medžiaga Lietuvos Tautinei 

Numizmatikai).

----------Ražo Dr. AL. M. RA0KUS----------
*

(PaJraiga)
• Smith, A. M.: ENCYCJjDPAEDIA 

OF GOLD and silver coins of 
THE WORLD. B. C. 700 to A. D. 1885, 
vith fineness, rveight, faęe value and 
metai worth; full description witli faesi- 
mile of over '6,(XX) coins. Ulustrated witli 
300 platės. Philadelpbia, Pa. 1886. 4-to 
Puslapių 511.

Tai didelė numizmatinė enciklopedija 
talpinanti savy virš 6,000 monetų atvaiz
dų bei naudingų žinių šio mokslo srity. 
Bet apie Lietuvos numizmatikų čia vra 
labai mažai žinių, tad to veikalo pirkti 
neapsimoka. •

r Stronczynski, Kazmirz: DAWNE 
MONETY POLSK1E Dynaatyi Piastow į 
Jagiellon6w. Częšč. III. Monety XIV, XV 
i XVI wieku uporaųdzone i objasnione, 
Piotrkow. W drukarni E. Panskiego 1885. 
Atlas Tablice 23-35. Wvdanie w 4(X) ex- 
empliarzach. Pus). #44. Fonu. 29x20 cm.

Gausiai iliustruotas ir svarbus vei
kalas, talpina savyje daug Lietuvos mo
netų, inimant Keistučio ir Vytauto mone
tas. j ’

• Stryjkow«ki, Maciej:, KRONIKA 
POI^KA, LITETVSKA, ŽMODZKA i 
WSZYTKIEJ KUSI Maeieja Stryjkows- 
kiego, Wydanio no\ve,, będųče doktadnem 
powt6rzeniem wydanin pierwotnego kro- 
lowieckiego z Roku 1582, poprzcdzone
-ĮXų$ ipmusjd į npX'{ o fii.i^ouiopni.H 
kow«kiego przėz Mikoiaju Malinowskiego, 
oraz Rozprawų o Latopiseach liuskich 
przez Daniiowicza, pamnožone przedrm 
kieui dzieJ jxmmiejsaych ž$tryjkowskiego

greitumu dirbti — tai spar
čiai pradėjęs kilti aukštyn. Iš- 
sispecializavęs cemento garny 
boję. Dabar jfs jau direkto
rius penkių didelių fabrikų,

wedlug piervotnychj wyda«. Warszawi. 
! Naklad Gustawa peona Glūcksberga, 
Księgarza. 1846. vii. I, p. XLVIII-f-
(63) + 392; Vol. II, p. 572. Farm. 24x15 
cm. 1

Strvjkovvskio klinikoje randasi ke
letą svarbių žinių, kurios pagelbsti iš
aiškinti tulus klausiems Vytauto numiz
matikų liečiančius. L

* šoduar, Btron Stanislav d&: OBOZ- 
RIENIE RUSSKICH DENEG i inno- 
strannyeh nionet, upotrebliavšyclisia v 
Rossli s drevnich vr|men. >S risunkami i 
tublicaiiii. Sočinenie |Barunu Stanislava 
de Šoduara. Razsmotrioūnoe po prikaza- 
niju G-na Ministrą Finansov. |*erev. s 
Franeuzskago V. * A. Kunktpeterburg, v 
tipografii Ekspedicii, Zagotovlenija Go- 
sudarstvennych bumag, 1937-1841. Vol. 
1, p. III + 272j Volhl, p. *XlI‘r340+X; 
Voh IlVp. 23, Tab. 23+Tab. 5& Fonn. 
22x15 cm.

DRAUGAS

Aplink Afriką.
Prof. K. Pakštas.

LAI&KAS PENKIOLIKTAS.

Pirmadienis, Gruod. 1, 1930

I dokumentus. Bet nei jie, nei šiai ant kaklo*nešioja, ir daug 
įaa pirmų disputų dienų nopri- kitokių dalykėlių. Tuo būdu 
šilainėm mano kiliųės klausi- gamtos reginiai būdavo daž
nio. Matydamas, kad niekas nai papildomi etnografinio 
nebegelbsti ir gali pnseifi grį- pobūdžio vaizdais ir .paįvai- 
žti man visai nepageidauja- rinamii juodųjų gyventojų 
niais keliais Pietų Afrikos ne- keisto riksmo ir šūkavimo, 
mačius, mečiau visų kuklumų kuriuo jie visur sutikdavo ir 
ir parodžiau “Ryte” ir palydėdavo mūsų traukinį.

Į Bulawayo. jaunas; jei taip ir toliau eis—
Bulawayo miestas pastaty- tai senatvėje šypsosi jam mi- 

nutraukia |at. vįfetoje> kur anglai lijonai. Kaipo Baltijos pajū- 
nugalėjo Matabelų tautos ka- rių, gyventojai, šiuose toli-
Valiaus Lobenguloa didelę ka- nraoae Juodojo Kontinento už-l“IhauS'0” ™a- Šitos Įdomios scenos pradėjo
riuomenę. Miesto pradžia šie- kampiuose, vienas kitu labai'"0 kolionos isPudži« iSkal'I»« pranyk“ t,k nu" Mafekln«°- 
kia 1893 m. Matabelai čia bu? apsidžiaugėm ir greit susi- ir Pasakiau, k“‘l «» kur mūs, traukuly, pasu-
vo baisiai išskersti ir jie pra-! pratom. Jis man pasakojo ir katalikas. Visa ko į rytas, į tirščiau europio.
minę šių vietų “Bulawayo”, apie Australiją ir Afriką, aš 
kas reiškia skerdyklų arba žu- jam apie naujausių konjun- 
dynių vietų. Sis vardas teko.ktūrų prie Baltijos, 
ir naujai išdygusiam mieste-( Nesusipratimų kelionėje iki 
liui. Dabar Bulawayo turi a- žiol neturėjau. Bet štai užeinu 
pie 8,000 baltųjų ir apie 4,(XX) immigracijos biūrari savo pa- 
juodųjų gyventojų. Miestelis, so; užregistruoti, kad tiktų 
bet pabandyk per jį visų pe- tolimesnei kelionei į Pietų Af- 
reiti! Reikės išilgai ir sker- rikų. Mat šimet Pietų Atri
šai po 4 — 6 kilometrus eiti. ka labai suvaržė immigracijų 
Jis nėra taip gražus kaip bei- iš Rytų Europos valstybių: 
gų Elisabethville. Bet vis dėl- iš jų dabar Pietų Afrikon į- 
to turi muziejų, porų pamin- leidžiama tik po 50 žmonių į 
klų, protestantų ir katalikų metus iš kiekvienos valstybės, 
mokyklas ir bažnyčias ir daug Kodelgi tik iš Rytų Europos* 
gražių, turtingų krautuvių Dalykas tame, kad Rytų Eu-’ 
Eina čia dienraštis, kurs tu- roję daug yra žydų ir jie jau 
ri 40 puslapių. Tolimesnėse

tai .man visgi gerokai pagel- čių apgyventus plokštakal- 
bėjo. Įfdtikino kad nesu žydas nius, arčiau trukšmingo Jo- 
ir krautuvės neatidarysiu, o hannesburgo.
kaipo žurnalistu, galiu jy' Jollanne8burg, 1930 m. 
žiauru ir nepamatuotu elgesį spa|jų m5n w j 
pagarsinti kelių kontinentų*____________

TARDYMAS DEL SU
KAKTUVIŲ

spaudoje. Tad valdininkai pra
dėjo švelniau kalbėti ir nūs-!
prendė- mane praleisti. Dar,
karta Mafekinge, taigi jau i- . ...* tt • Kaip zim i a, "irccuim kun.važiavus 1 Pietų Afrikos Lm- ,, , ■ ■. . M. krr .aviciaus draugai jo
jų, turėjau tos pačios rusies .. . * . . ., x. . ,. . ivardmių ir dvidešimt penke-
leikalų su kitu pasų kontro- metų plunksnos darbo su- 
Herium, olandu, bet Sis pusi- kaktuviu proga iškaė vakarie. 
rodė esus visai mandagus ir nę Dgbar kriminalinė palici. 
prieinamas logiškai argumen-,ja
tarijai. Tad su juo.pavyko pa- lBl,;.o tardomi: Dr. L. Bistras 
lyginamai greit dalyku iSsi-',su žmon. Dr. p. Karvelis su
aiškinti ir daugiau nebetruk-' -
(lomas laimingai pasiekiau di-, 
džiausiu Pietų Afrikos miestų

žmona, Galdikienė ir k. “R.”

GIESMYNĖLIS

senokai yra pamėgę Pietų 
Afrikon važiuoti ir ten preky
ba verstis. Olandai arba af- 
rikansai, kurie šiuo metu su-
daro dangum. Pietų Afrikos (300,000 gyv.) į

parlamento, yra flegmatiški,' Kelias iš Pietinės Rodezijos• .i.i - ■ ■■■■■>■

šalto temperamento žmonės, į Pietų Afrikos Unijų ėjo per į Kalėdos jau nebetoli. Link- 
labiau tikę žemdirbystei negu Bečuanos protektoratų, kur di smų ir malonių melodijų ka- 
prekybai. Atvykę labai apsu- delį plotai žemės tenka Kala- ledinės giesmės jau nebeužil- 
krūs žydai pradėjo vis labiau bari dykumai. Gelžkelio lini-gio pasigirs bažnyčiose, 
paveržti prekybų iš olandų ir ja eina per Kalaliari dyku-J Chorams ir kitiems giesmių 
anglų. Šitoms išdidžioms te u- mos pakraštį, kurį galima bū- mėgėjams reikia išanksto ap- 
toms žydų prekybinis narsu tų pavadinti seinidezertiniu, sirupinti giesmynėliais, jei jų 
mas pradėjo labai nepatikti, nes čia visgi auga kad ir re- dar neturi.
Bet (išĮeistį įsjjat^mų specia- ta žolė ir mažų medžių krū-[ Šiuo primename, jog turime 
liai prieš žydų immigracijų—- mąi, O juodųjų gyventojų čia (‘ ‘ Diesmynėfi4 r skirta 41 bažtty- 
būt.Į rasinis šovinizmas, žydų matėsi daugiau kaip rytinėje čių chorams, mokykloms ir 
užgavimas, o šie dalykai da- Angoloje ir kai kur kitur Af- šiaip jau giesmininkams. Jį 
bar visai neinadoje. Tad su- rikoje. Ir šitie gyventojai tmi sutaisė plačiai žinomas lite- 
galvota gudresnis būdas žy- čia po mažų būrelį galvijų, ratas A. Jakštas, o gaidas pa
dams suvaržyti, neužgaunąs ožkų ir avių. Reiškia, jie čia rašė taipgi plačiai žinomas 
specialiai jų tautos, o liečiąs net turtingesni už daugelį Cen kompozitorius J.Naujalis. 
visų Rytų Europą, kur žydai tro Afrikos negrų. Kiekvieno- Šiame “Giesmynėly” randa 
sudaro vis dėlto tik mažų pro jt mažutėje stotelėje apstoda- si giesmių adventinių, kalėdi-

----------- — [neturtingos šalfies prieš 8 įiie-Jcentų. Tad štai šito įstatymo vo mus traukinį tamsių spal- nių, gavėninių, velykinių, sek
Charles Barrett jau paskelbė, kad jis su- tus. Gyveno šie|k. tiek Jungti- ir aš būvau paliestas, kaipo vų vyrai, moterys ir vaikai minių ir kitokių. Be to yra ke-‘ 

tinka kandidatuoti į Chicagos miesto mąjo- nūse Valstybėse,'- žymiai ii- kilęs iš Rytų Europos valsty- ir siūlydavo keleiviams pirk- turios litanijos.
giau Australijoj ir dabar ne-[bes. Bulavvayo britai valdi- ti jų visokius išdirbinius, su-j Šis “Giesmynėlis” gali 
seniai atsikėlė Afrikon. Bai- ninkai pąsirodė mažesnio iš- vonirus. Atnešdavo jie iš me- [maldingiems žmonėms, gali

gęs Petrogrado politechnikų,1 auklėjimo ir didesnio šiurkš- džio išdrožinėtų ir raudona į atstoti Kantičkas. Be to
bet pas anglosaksus pradžioje it ūmo-, negu kur kitur. Tad geležim išdegintų, išinargin-
golėjęs būti tikr paprastu dar-j reikėjo kelių apsukrių ir ilgo- tų krokodilų, gyvačių, žirafų 
bininku. Kaip; išmokęs jų kų pasikalbėjimų, kol visų da- ir kitų gyvulių bei lėlių, taip 

lykų išaiškinau. Įrodinėjau, gi iš dramblio kaulo ar liipo- 
kad mano pasas ne visai po- potamo uodos išpiaustinėtų į- 
prųstas, kad P. Afrikon va- vairių daiktelių, iš molio lip
niuoju neapsigyventi, bet tik (lytų puodukų; iš laukinių, 
tranzitu vienų mėnesį susto- grudų, uogų, gyvulių . dantų

išmėtytų įvairiose Afrikos vie 1 ti, rodžiau savo laivakortę ar kriauklių padarytų karie
tose ir puikiai gyvena. O dar aplink Afriką ir visus kitus lių, kuriuos jų moterys gau- 
* ■ „ •-*- - ...................

“Giesmynėlis” yra daug pi 
gesnis. Kainuoja tik 60c., o
xkaritiekos dabar kainuoja 

$1.50.

“Giesmynėlis” gaunamas 

“Drauge” knygyne. Užsisa
kydami adresuokit:

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, III.

Autoritetingas veikalas, kuriame ran
dasi daug žinių apie viduramžių gadynės 
Lietuvos numizmatikų.

Tatiščev, Vasilu: ISTORIJA ROSSII 
s samycli drevnieišieh vremen do 14613 
goda. Sankt Peterburg, 1768-84 g. Vol. 
IV. 8-vo.

Ketvirtame tome, p. 458 randasi žinia 
apie Vytauto Grašius Vytauto Gadynėje.

• Teichman, Al.; WIAIX)M(išG O 
VVYKOPALISKU MONET L1TEWS- 
KICH ze schytku XIV w. koto Berdyezo- 
wb. Straipsnis tilpęs nuniizmatiniame 
Lenkų žurnale ‘Zapiski Numizmatyczne’, 
Wydawca Kumatowski. Kraki'uv 1884, p. 
6, Tub. XUI, Nr. 151-165.

Teichmano straipkny randasi Vytau
to monetų atvaizdai .ir aprašymai. Įdo
mus, nors jo išvados kritikos neišlaiko.

* Ty3zkiewicz Jdzef: SKOROWIDZ 
MONET LITEWSKICH, zebrai Jozef 
Tyszkiewicz. Wydane w 200 ekzemplar-

zach z 15 taiblicami fotodrukowanem 
W&rszawa. Do nabyeia u Kaiola Beyen 
Twarda Nr. 6. 1875. Pusi. 47, Tab. XI 
Form. 22x14 12 cm.

Tai geriausios Lenkų kalboje veiki 
las apie Lietuvos numizmatikų, paras; 
tas Lietuvio ir žymaus numizmatiko. Či 
randasi brandžių žinių apie Vytauto nu 
netas.

•. Ulianickii, VUdimir.- MATERL 
LY DLIA JSTORIl vzaimnych otnošen 
Rossii, Polši, Moldavii i Turcii XV-X\ 
v. 1887.

L’lianiekio veikale pusi. 20-21 rami 
si svarbus dokumentas apie Lietuviški 
Kapus.

• Wittyg, Wiktor: WYKOPAL1I 
KO Z I*OD CEKRWONEOO DVVORI 
Opisat Wiktor Wittyg. Odbitka z At 
neum 1888. Warszawa. l)iuk. K. Kow 
lewskiego, Kr61ewska Nr. 29. 1888. Pu; 
7. Tab. I. Form. 24x13 cm.
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J Prašau Į Mano Kampelį

0 R A U 0 A S

gia dvi ypatingos būdo snvy-jmerikoj bankai moka proeen- 
bės, kurios amerikiečiams yra tų 4, retkarčiais 5, o Lietuvoj 
visiškai svetimos: apsileidimas'galima gauti 6—8. Lietuvos

3

Rašo prof. Kampininkas.'

Paieškoma lietuviškų ko- 
Jnunistų Chicagoj, kad su
rengtų demonstracijas — pro
testų prieš Kinijos komunis
tus, kurie nesenai išplėšė ir 
sudegino eilę miestelių ir iš
žudė tūkstančius nekaltų 
žmonių. Reikia atsišaukti j a t 
statytų ofisų ant Alsted 
stryto.

Sykiu reikia būtinai protas 
Įloti prieš Maskvos autokra- 
;us, kurie nesenai pasiuntė 
f0,000 rublių švedų komunis- 
:ams, kad visiškai neišnyktų. 
Tie pinigai reikėjo atsiųsti 
Amerikon lietuviškiems ta

3) prieš baudžiamųjų so
vietų ekspedicijų j kaimus 
grudų rinkti iš biednų kai
miečių ir deginimų tų kaimų 
bei šaudymų tų žmonių, at
sisako atiduoti komisarams 
paskutinį grudų.

4) prieš šiomis dienomis 
Maskvoje nuteisimų sušaudy
mui bei Sibiran tūkstančio 
žmonių kurie netaip galvoja, 
kaip komisaro buožė įsako.

Yra ir da daugiau už kų 
protestuoti, tik jūsų 
Kampininkas negali

prof.
visko

jaučio

grei-

bankus dabar labai rūpestin
gai prižiūri valdžia, ir bankų 
bankrutavimas, vadinas, ir pi
nigų juose prapuolimas, da
bar yra beveik nebegalimas. 
Žinoma, niekas negali duoti 
galvos, kad kokia nelaimė ne
atsitiks, bet gi ir Amerikoj

vorsciams, nes .čia jie 
Hau nyksta, negu Švedijoj.

Taip pat protestuoti:
1) prieš ištrėmimų priver

stiniems darbams (katorgan) 
100,000 žmonių, kurie ži au
dusiai komisaru} kankinami 
lirba be jokio atlyginimo.

2) prieš sušaudymų Kras- 
lodare vysk. Rath ir Novro- 
liske kun. Volfų, Kagane pa
grobimų 10 vienuolių ir 6 ku 
ligų už kurių paliuosavimų 
tomunistai reikalauja 10 mi- 
ionų dol.

surašyti, nes neturi 
I skūros.

Protestuoti, kaip matot,
I reikia, nes, jei Amerikoj ko- 
Jnunistai turi laisvės kitaip 
(galvoti, demonstracijas prieš 
“buožes” ruošti, net policijos 
apsaugai gauti, tai kodėl so
vietuos nekomunistai šaudo
mi, kai mėgina pademonstruo
ji prieš savo despotus? Tai
(baisi nelygybė!
I
į Taigi, kol da nedailg snie
go ant Chicagos iškrito, rei
kia tavorščiams subrusti, pa
lodyti artymo meilę tūkstan
čiams nelaimingi}jų Rusijoj.

Ką Gali Veikti Amerikiečiai 
Lietuvoje?

7. Žemės Ūkio sritis Į ninkai produktų pagaminti ir
Amerikiečiai labai reikalin- dabar n(,blogai ,noka- Bet kal

fį Lietuvai ir žemės ūkio ari. reikla Produktai P»-
f S.™. (.alinta ku»‘ū Pard"oti. persiųsti,, taiy. Žemės Lietuvoj galima ne
rangiai pirkti, įdėdamas į ū- 
tį kapitalas labai maža kuo 
erizikuoja. Žinoma, Lietuvai 
ratų maža naudos iš tokių A- 
nerikiečių, kurie čia nusipir
kę žemės pradėtų ūkininkauti 
aip, kaip ūkininkauja čia ir 
dti, pasaulio nematę. Ir pa- 
iems amerikiečiams vargu 
įau apsimokėtų dėl tokio ūki- 
linkavimo čia žemė pirkti.

čia Lietuvos žemdirbis visiš
kai bejėgis. Čia jis be Joškės 
ar Maušos pagalbos nė iš vie
tos negali pasijudinti. O Još- 
kė su Mauša jam teikia tik 
tiek pagalbos, kiek jiems pa
tiems tai naudinga. Lietuvių 
specialistų šioje srity beveik 
visai nėra. O ir Joškė su Mau
ša — ne kaž kokie labai spe
cialistai. Nenuostabu, kad ge
riausieji Lietuvos žemės ūkionetuvos žemės ūkis laukia to

n, amerikiečių - ir siūlo gaminiai užsif'"y P“rd»odami 
•__j.. Latvių, Vokiečių ir kitokiomisiems dideles galimybes, — ku- 
’ie atvežtų į Lietuvų šį tų nau-

atvių, Vokiečių 
markėmis. Tuo tarpu Ameri-

Amerikiečiai, tiek pasaulio ka - tok'a garsl saT0 pazan- 
natę ir tiek prityrę tur būt ga- padaryta žem4s flki° Pr<” 
janorės Lietuvoje’ vesti p-oų. duktų ^Šlavimo, pakavimo,

. .. . reklemavimo, persiuntimo iresyrų ūki, jį racionalizuoti, ’ 1
Ha jie daug galėtų padary- Pardavim0 »**• tik’

i, ir neblogai pelnyti. Reikia 
itsiminti, kad Lietuvos žemės

tai, kad šitos pažangos laimė
jimus amerikiečiai atvežtų Į

.. . . . Lietuvų. Tuomet jiems nesun-ikis smarkiai progresuoja, ir! * .
v , v , ., .. , • -v ’ ku būtų užmegsti ryšius suw metų, uz kitų jis bus visis-, * o

tai pribrendęs ir siauresnis ū- 
io specializacijai. Gyvulinin-

Londono, Berlyno, rParyžiaus, 
Prahos vartotojais. Galimas

j ir lcpšiškumas. Pavyzdžių to
ji ieškoti netenka.I

štai vienas kitas Amerikos 
prekybininkas pradėjo vežti į 
Amerikų Lietuvos produktus. 
iBet toji prekyba labai sunkiai 
'įeina. Kodėl? Ogi dėl Lietuvos 
' prekybininkų apsileidimo. Už-
1 sako Amerikietis Lietuvoje giau P,ityl™» * Paruošiamų 
.prekes, Lietuvos eksportieris ni» sutanP'l *»ijijomw f! Šiuo 
kelius mėnesius jam nieko ne- a,žvilgin Pad4tis Llo,uvoj da’ 
atsako. Arba atsiunčia prekes, net 'ikr<‘“>5- ."<■*» Ameri- 

, bet užmiršta atsiųsti tinkamas koJ’
1 dokumentus. Amerikietis ne- Yra Lietuvoj vietos ir sta- 
gali atsiimti prekių ir turi di- mbesnėj pramonėj. Stambes- 
delių nuostolių iš to. Kitas nės pramonės įstaigos steigi- 
vėl amerikietis užsako vienų-mas, kaip visur, taip ir Lie- 
'prekę, o jam atsiunčia visai tuvoj, žinoma, reikalauja dau-I
kitų, jam visai nereikalingų, giau pritirimo ir paruošiamų 
Užsako pirmos rūšies prekę, t studijų. Bendrai ši imant, ga- 

■o gauna antros ar trečios rfl- Įima pasakyti, kad Lietuvoj 
šies. Amerikoj šitoksai pasi- gerai apsimoka toji pramonė, 
•elgimas — tikras skandalas, kuri žaliųjų medžiagų ima iš 
o Lietuvoj jis nieko ypatingo Lietuvos. Pavyzdžiui, linų ap- 
nereiŠkia; tokios prekybos mes dirbimo ir audimo pramonė, 

i ilgus dešimtmečius mokėmės medžio darbų pramonė, odų 
iš vietinių žydelių. Šitokiais1
pagrindais eina prekyba ir su 
kitais kraštais, — su kuriais, 
daugiausia prekiauja nelietu- J 
viai. Pavyzdžiui, koks Kagal- 

] niekis ar šiši prisiima prekių 
iš Vokietijos kreditan, jas iš
parduoda ir paskelbia bankro- ĮĮĮ /Z /f
tų. Vokietis fabrikantas ar ur
mininkas, nesulaukdamas ap
mokėtų sąskaitų, visus perkū- 
mus ant jo galvos šaukia, o 
jis — ‘bankrutavęs!’ — kuora- 
miausia kelių aukštų namus 
•statydinąs, užrašytus žmonos 
ar kurio bacliuro vardu! Ne
tenka ir beminėti, kad šitokie 
reiškiniai baisiai kenkia Lietu
vos prekybai ir Lietuvos var
dui užsieniuose. Bet su tokiais 
reiškiniais kovoti nėra taip 
lengva. Čia įstatymai dažnai 
įtiek pat tegelbsti, kiek ir A- 
merikai prohibicijos įstatymas.

J Čia geriausia kovos priemonė 
Į — priešpastatyti rimtų sųži- 
jningų prekybų. Bet patiems 
lietuviams čia trūksta ir pri- 

j tyrimo ir apsukrumo. Dar su
nkiau Lietuvos eksportininka- 
ims prisitaikyti prie svetimų 
valstybių — perkančių valsty
bių — pareikalavimų, skonio, 
ir t.t. Šiems dalykams sutvar
kyti vėlei Lietuvai įreikalinga 

t Amerikiečių pagalba, 
i Pavyzdžiui, kol Lietuvos e- 
•ksportieris, visiškai nepažin
odamas Amerikos prisitaikys 
tiprie jos rinkos reikalavimų ir 
įpirkėjų skonio, dar galas ži- 
!no, kiek laiko gali praeiti. O 
i Amerikiečiui toks prisitaiky
mas būtų visiškai paprastas

■pramonė, poperio pramonė, 
cukraus pramonė, ir t.t. Dar 
pelningesnė yra toji pramonė, 

Ikurios gaminiai parduodami 
vietos rinkoje. Lietuvoj mo-

t

kesciai žymiai mažesni, negu 
kur kitur, ir darbas — žymiai 
pigesnis, ir pragyvenimas — 
pigesnis, todėl tat ir daiktų 
padirbimas atsieina žymiai pi
giau. Todėl tat Lietuvos ga
miniams taip lengva konku
ruoti su užsieniniais, kurie tu
ri dar muitų mokėti. Dėl mo
kesčių mažumo ir pragyveni
mo pigumo dažnai apsimoka 
gaminti daiktai ir dėl užsienio 
rinkos. Pavyzdžiui, vienas a- 
merikietis prieš kelerius me
tus įsisteigė mažame Žemaiti
jos miestely kartono fabrikų. 
Kartonų jis eksportuoja į A- 
nglijų. Biznis jam taip gerai 
eina, kad jis šių vasarų suma

inė nusipirkti dvaro centrų, ale 
tokį centrų, kuriame būtų di
delis palocius. Galimas .daik
tas, kad jis nusipirkęs tokį ce
ntrų ir bankrutuos, —< perka

mieji rūmai tokie dideli, kad 
i jų vienas padorus išlaikymas 
.į mėnesį kainuoja keletu tūks
tančių. O rūmai jam — visai 
nereikalingi. Bet gal ir neban
krutuos; gal jam biznis tiek 
gerai eina, kad jis ir tokį liuk
susų gali sau leisti? Bet jei 

■jis ir bankrutuos, — čia jo 
pramonė juk niekuo nebus kal
ta, — kam leidžia pinigus, kur
nereikia, — vėjais stačiai ?! 

Žodžiu sakant, Lietuva gali
duoti Amerikiečiams knopla- 
čiausia darbo, kuoplačiausios 
dirvos jų energijai pasireikš
ti, ir dar jų interesus atitin
kamais įstatymais apsaugoti. 
O amerikiečiai gali duoti Lie
tuvai ir savo kapitalų, ir savo 
mašinas, ir savo energijų, ir 
savo patyrimų, ir savo mokė
jimų darbų dirbti.

Lietuva laukia.
Jonas Šapelis.

GAL AŠ KLYSTU?
Rašo John Skelly

Kuomet dainos pamatys.
Ji. — Ponas daktare, aš no

riu, kad mane įčiepytum, bet 
ten, kur nebūtu ženklo nuitv- 
Įti.

j Daktaras. — Sure! Tas la
bai lengva — atidaryk burnų.

Ji. — Ne, ne, daktare, aš 
esu operos solistė.

Nesuprato.

Motina — Kiek tamsta ima
te už nuėmimo vaikų paveiks
lo?

Fotografistas — Penkis do
lerius už tuziną.

Motina — Tamsta turėsi 
man duoti biskį laiko, aš da
bar teturiu tik dešimt vaikų.

Verčiau parduoti su mažu 
pelnu, negu visai subankrii- 
tvti.

Ar žinai, kad —

Bedarbė duoda darbininkui 
progos pasilsėti, jėgų ir ener
gijos įgauti, kad paskui vėl 
galėtų stoti į darbų.

Lietuviu Valanda
Iš

WHFC Radio Stoties
r n S 1 ii . 1 • '4-

Kiekvieną

Pirmadienio

Vakarą

t
Tarp 7-8 Valandos

Šį vakarą (tarp 7 ir 8) užsisukit savo radio ant WHFC 
radio stoties (1420 Kilocykles) ir išklausykite gražų Lie
tuvių Radio Valandos programą, kurį išpildys:

lyatės, pienininkystėj speciali- daik‘as’ kad j,e gal4ta) nžmeg- 
tacija jau ir dabar duoda la- 9ti tokios .ry5ius ir su Naw 
.ai gražių vaisių. Toliau seka Yo_rku’. Chmaga, Bostonu, 
rakrinių runkelių 'auginimas,

dalykas, — jam viskas žino
tina. Jei Lietuvoje eksportie- 
riais būtų amerikiečiai, tai 

^Lietuvos prekyba su Amerika, 
Žemės ūkio srity Lietuva /pavyzdžiui, jau senai būtų pa

ll/

£
z

reisiu auginimas, daržovių sė
dų gaminimas, paukštininkys- 
ė, bitininkystė, žuvininkystė, 
daulininkystė ir pn. Šitokie 
pecifikuoti ūkiai Lietuvoj ge- 
•ai apsimokėtų, ypač. jei jie 
ratų įsteigti netoli miestų bei 
(erų susisiekimo priemonių, 
litokie ūkiai ir įsteigti nebū- 
ų sunku, nes jiems visokerio- 
>ai ateitų į pagalbų ir vyriau- 
ybė. Šitokie ūkiai Lietuvoje 
ebėra tiktai pačioje užuoma- 
goje, ir amerikiečių energi-;

laukia amerikiečių, kaip mo
kytojų, kaip pionierių, siūly
dama jiems padėti įsitaisyti į 
parankų ir ramų verslų.

8. Prekybos sritis
Prekybos srity Lietuviai gal 

visų daugiausia yra atsilikę. 
Visa stambioji Lietuvos pre
kyba, visi urmininkai — ne 
lietuvių rankose. Net tokios 
stambios lietuvių organizaci
jos, kaip koperatyvų sąjunga, 
ir tai dažnai yra priverstos 
imti prekes iš urmininko kita-

bei prityrimas galėtų čia taučio. Trūksta lietuviams pa-
abai daug nusverti. Ir dar 
ienas dalykas. Lietuvos flki-

itirimo, sugebėjimo, apsukru
mo, ypač lietuvių prekybų sle-

siekusi daugelio milijonų a-
’ipyvartos. Amerikiečiui, turin
čiam Amerikos mokyklų, kur- 
kas lengviau prisitaikyti ir 

’iprie kitų kraštų reikalavimų, 
negu Lietuvos žmogui, dau-

• giausia prekybos tesimokiu
siam praktikoj iš vietos žvde-

ilių.
♦ Amerikiečių prekybininkų 
patyrimui ir iniciatyvai Lietu 
voje kelias atviras ir platus. I

1 J ' j
0. Kitos verslo šakos

Į ,Tiems amerikiečiams, kurie 
•savo sutaupąs laiko Amerikos 
bankuose, geriau apsimoka jas 
laikyti Lietuvos bankuose. A-

1) Muzika
2) Duetai
3) Kvartetas
4) Gražios Liaudies Dainos
5) Komp. A. Pocius
6) “Prof.” Kampininko Minutėlė
7) Kitokie Įvairumai

šiuos Radio Koncertus Ruošia:

The Peoples Fumiture Co.
IR

Dienraštis “Draugas”
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SKOLINIMO IB BŪDAVO- ™
JIMO BENDROVĖS. į Kaipo seniausis dviejų spui

kų sekretorius, galiu pasaky-
ZT i . , u i ti, kad Keistučio spulka,'(Jono Evaldo kalba, pasaky- ’ x ’
ta “Draugo” ir Peoplea ra. * Bndgeporte, Clucagoj, šįmet

,. . . v pirmutinė persirito per mili-dio koncerte). f .r
'joną. dolerių, ir šiandie jos 

Skolinimo ir Budavojimo turtaK siekia $1,200,000.00, o 
bendrovės paprastai žinomos 191Q metais jos turtas tebuvo 
pas lietuvius “spulkų” vardu, tik $48,000.00. Lietuvos spul- 
suteikia paskolas lengvais ka — 18-tos gatvės apylinkėj, 
mėnesiniais atmokėjimais sta- kapitalas dabar yra $490,000.-

DRAUGAS

LIETUVIAI AMERIKOJE

WESTVH1E, UI. Įlošis sekėsi gana gerai. Nėra 
'abejonės, jog seksis ir šįmet.

Pereitam susirinkime kliu- 
Vytauto Mirties Sukaktimi} nutar5 viena 

Paminėjimas. Bporto skyrių įvesti,
V estvilliečiai nois biskį su- “chggs ;in,Į cbeckers

sivėlino, aplinkybių dėliai ment„ To sporto luėgėjfli 
paminėti šį svarbų istorinį į- rengkitės, nes progai pasitai- 

kius reikės susikibti.
Taigi, lapkr. 23 d. sušauk-' Tzr u • » 1 •0 ’ 1 Kliubas rengia sokius pa

liauju 

t. y. 
torna-

Čekavičius — Capas, Ado
mas. Pirm karo gyveno Wau- 
kėgan, III.

Čepauskų Stasio ir Gabrie
liaus. Kilę iš Kauno. Gyvenų 
apie Ashland ir Paulina St., 
Chicagoje.

Češa Vincas. Kilęs iš Ra- 
zalimo vai., Panevėžio aps. 
1924 m. gyveno Kane, Penn-

Pirmadienis, Gruod. 1, 1930

sylvania. Atsiliepė jo žmonai, je. Atsiliepėjo žmona, Petro
Elena Česienė.

Petronis, Antanas. Kilęs iš 
Leliunių avi., Utenos aps. 1925 
m. gyveno Racine, Wiscon- 
sin.

Raknionas Stasys. Kilęs iš 
Tytavėnų vai., Raseinių aps. 
Pirm karo gyveno Chieago-

nfi Rakmonianė.

Davidonis Jonas. Kadaise gy 
veno Broiiton, Mass.

Lietuvos Konsulatas, 
Room 1904 
201 N. Welhs Street, 
Ckicago, Illinois.

tymui ar pirkimui namų. Už 00, o 1911 metais turtas tebu-Įtas visų kat. draugijų valdy- d-kog di . Lįet Li La
i.lrrtl Irto Vk/rtl . r* AA 1 • * 1   ___ ! .1 X J—X_ .1  ' df • Jsuteikimą paskolos šitos ben- Vo tik $36,000.00, kaip viena

drovės paprastai ima 6 nuo- taip kita spulka pasižymi
šimtį paluko bet tikrenybėj pavyzdingu augimu.
paskola skolintojui atseina 3 Paėmus domėn visa tai, ką
nuošimtis, o daugiausia 4 nuo- £įa pasakiau apie spulkas
šimtis. Cliicagos ir Waukegau apy

Lietuvių spulkos priima pi- linkių, lietuviams reikėtų at-
nigus taupymui mažais sa- kreipti daugiau domės į tuos
vaitiniais ar mėnesiais įmo- patogumus, kuriuos spulkos
kėjimais į Taupomųjų Akcijų teikia savo nariams ir pradė-
Skyrius ir moka 6 nuošimtį ir ti dėti savo pinigus į spulkas.
daugiau. Sputkose yra saugiausia vieta! ~ * T .

) . . . t. , Kalbėtojai bus kviečiami iš
Suvienytose Valstijose pir- pinigams investuoti. Be 1 ChicagOs

Nutartamutinė spulka tapo uždėta investuoti į spulkas pinigai ge

PILNAS EGZAMINAI 
$5.00 TIKTAI 15.00

bų sus-mas, idant pradėtį dar . z, , . . .. . ....1 , r t svet. šokių mėgėjai rengkites.
bą, nes laiko mažai teliko. į Koresp

Išrinkta sekanti komisija:
Garbės pirm. gerb. kun. S.
Bartkus, pirm. — M. Bendi- 
kas, ižd. Jonas Ragaišis, pro- 
gramo rengimo vedėjas, p.
Antanas Stulga, komisijos na
rys J. Sainakas, raštininkė ir 
korespondentė J. Karpiutė.

Iš LIETUVOS KONSULA
TO CHICAGOJE.
PAIEŠKOJIMAS.

Šie asmenys gyveną Ame-
Diena numatoma gruod. 21. rįkoje yra ieškomi:

arba įsteigta 1831 metais, Pen liausi pelną neša ir prie kiek- 
nsylvanios valstijoje.

Pirmutinė lietuvių spulka 
tapo įsteigta 1897 metais,
Chicagoje, lietavh, kolonijoje «alim“. .«auti rdkali"Sas jas!

vienos progos galima 
atsiimti su nuošimčiais.

juos

Antra vertus — visados

mas pinigų pasiskolinti. 
Patogumas geriausis — Sau

gumas Didžiausis.
Arba antraip sakant tai y-

ra 100% saugumas.

Bridgeporte ir tapo pavadin 
ta Keistučio Skolinimo ir Bū
davo jimo Draugija No. 1.

Šių metų pabaigoje Chica- 
goj yra 21 Lietuvių Spulka.

Lietuvių spulkos pradėjo
sparčiai augti nuo 1918 metų, | -------
netik pašutinamosios sumos,! Rnnasis bolševistinės Ru- 
bet ir taupymo skyriuose pu- si->os, >'ra
sididino dvigubai.

Investinimas jpinigų į Spul-

paimti
,“High Scliool auditorium”. 
Prie šio svarbaus darbo pri-; 

! sidėti, kviečiami visi, kurių ’ 
gjslose teka lietuviškas krau- i

Bartaška Jonas. Kilęs 
Salaku parapijos, Ežerėnų ap. 

er vią pįrm karo gyveno Chicagoje.

I Toliau bus paaiškinta 
jSa tvarka ir tt.

Vietinis L. Vyčių 
vadovaujant p. Ant.
stropiai ruošiasi programai 

Raštininkė.

vi-

choras,
Stulgai,

DUONA IR PARADAI.

CICERO, ILL

iš

pasakęs:
“Tegul devynios dešimto

sios Rusijos gyventojų dalys

Raudonos Rožės kliubas Į 
sparčiai rengiasi prie basket

GYVYBE 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSFŲ-rErENŲ-PUSLeS 

Per virš 200 metų tikrąsie Gold 
Medai Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole dėl žiu organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
"Gold Medai" vardo kiekvieno
je dėžutėje.

SSSJjSSSg

SPECIALISTAI 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa- 
lyrėl). Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pata 
po pilno lšegaarnlhavlmo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitą 
daktarų negalėjo pagelbėt Įwna tet-' 
to, kad Jie netari reikalingo patyri
ni*, samdymui žmogaus kenkamln- 
gumų.

1 Mano Radlo — Bcope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi*, 
etikas bakteriologiikas egsamlnavl- 
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu ai paimsiu 
jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy 

, rūmas sugryi Jums taip kaip bure 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų akli 
▼lo. žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų. ilrdies. reumatlamo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užslsenėjuslą, Jai- 
korėjuaią, chronišką ligą, knrj ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, n6&tldėlloklt neatėję pa, 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 101C
20 W. JACKSON BLVD. 

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo Ii ryto ik> 
1 po pietų. Vakarais nuo B iki i 

Nedėliotais nuo Ii ryto Iki T 
po olėtu

jiniinniimiiiiiiiiiiiinitiiiiiiiiiiNiiriiiiiiiintiiHiiiinnniiniiminmiiiniiimririii^

Į Lietuvių Radio Valanda j
: Išgirskite Lietuvių Dainas, Ketverge nuo 7 iki 8 vai. ' 

vakare iš Stoties WHFC., 1420 Kilocycles

lum

0

ADVOKATAI

lias taupymo tikslais nustaty- j j)US išnaikintos ir tik viena 
tam laikui, pavyzdžiui 3, dešimtoji dalis pamatys pa- 
metams ir šešiems mėnesiams isauĮy raudonąją revoliuciją ir 

6 metams ir trims mene- ta(ja bus didis bolševikų nuo- 
siams ir 12 metų, yra vienas !pe}nas
iš saugiausių ir nešantis di-1 Bolševikai tad lukeriuoja 
džiausi atlyginimą,. nes spul- to Lenino nusakyto sau nuo-į 
košę investuoti pinigai tuo-'pelno ir žudo Rusijos 
jau yra leidžiami apyvarton to<jus ne tik šautuvais, bet ai 
paskolomis ir skolintojai tuo- kįu įr badu i
jaus pradeda savo paskolas Anądien bolševikai Maskvo- 
mėnesiniais atmokėjimais grą- je ir kįtuose miestuose triukš- 
žinti. Kadangi Illinois Valsti- iningai minėjo trylikos metų 
jos valdžia aštriai prižiūri saVo revoliucijos sukaktuves, 
spulkų stovį, tai investuotų Ma8kvoje į milžinišką paradą 
jose pinigų saugumas yra knoLapu suvarytį išalkę ir išbly-

bąli lošimo. Pereitais metais

KNIUOIAME AUTOMIS
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se

nų -automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas 
pikiai garantuotas — kainos žemos.

Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame,i«aimn- 
nizaojame ir atliekame visą “body and fender work.” 
Turime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
kiais reikalais kreipkitės:

ROXEE AUTO PAINTING SHOP
V. TAMOŠAUCKAS, savininkas 

907 W. 35th ST. CHICAGO, ILL.

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmlestyje
Room 2414 y

ONE NORTH LA SALLE BLDG.
ONE NORTH LA SALLE ST. 

(Cor. La Šalie and Madison Sts.) 
Ofiso Tel. STATE 2704; 4412

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

Iki

Tel

3 vai. kortuose—nuo 3 iki 
Subatomls nuo 9 iki 9 

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avenue 
Pullman 5950-Namų Pull. 6377. 

Miesto ofise pagal sutartj 
127 North Dearbom St. 
Ketvergais ofisai uždaryti.

Gražiomis mut>ų tautos dainelėmis ir šokiais, Jus = 
galite dabar linksmintis ir savo namuose. Šie nauji Co- S 
lumbia Rekordai ^ra taip gražus ir taip aiškus, kad vi- 
sai neatsiskyrė nuo originaJio dainavimo. =

Rekordų kaina tik 75c. dėl kiekvieno. Siunčiame 5 
ir į kitus miestus.
16183F Morgu Polkų Orchestra evtth g

Laukiu Tavės Incidentai Slnging g
BUDKIK’S KADIO ORCHESTRA

16184E Užburtas Pylis — Polka :(G. Victoras) 5
Moderniškas Klumpakojis

STASYS PAURAS, Baritonas Ir JUOZAS ANTANĖLIS, Tenoras 
Su Orkestros Akompan.

1G183F Po Močiutės Vartais 
Visi Iš Vien
Mergužėlės Kodėl Nedainuojat

WORC-E6TEMO UBTUVIMCA ORKESTRĄ
AJbina Lletuvnikaltė, Leader 

1-6182F šabas Gud — Polka
Lakštutė Polka

SINGING BY A. 8AUKEYIČIUS 
16177F Našlio Polka 

Mano Polka 
16170F šlaučiaus Polka

• Yievutės Polka
16168F Sharkės Kumštinės (Dalis Pirma)

Sharkės Kumštinės (Dalis Antra)
16160F Lazdijų Tolka

Mylimo Polka •
16157-F Shenadorio Polka

Bernelio Polka 
16147F Katrutes Polka

Klaipėdos Polka 
16164F Močiutės Mazurka.

Kariška Daina 
16166F Ar Tau Sesėlia

Kelkis Beėmėll
16149F Atie Rudenis Užšalo 

Baltos Rankelės
WORCESn,RIO LIETUVIŠKA 

Albina Lietuvnikaltė, Leader
161781*' 'Panemunis Polka 

Karolina Polka
16172F Einlk Pbiku

Lietuvos Kareivių, Polka 
▼$|6165P Dviejų žodžių, Polka

Lietuvos Kvletkos, Valcas
16159F Linksmybės Polka

Lietuviško Kliubo, Polka

Singing by A. šauke- 
vičius ir M. Urbas

didžiausis. Del šitos priežas
ties ligšiol nėra dar suban- 
krutijus nė viena lietuvių 
spulka ir spulkų subankruti- 
jimui tiesiog nėra galimybės.

Lietuvių spulkos yra na
riais sekančių organizacijų:

Suvienytų Valstijų Skolini- daugiau.

škę darbininkai. Kad nesusi
durti su darbininkų munnė-t 
jimais, raudonosios Rusijos | 
valdovai tą dieną darbinin
kams atliko didelę “malonę”
— kiekvienam jų leido įsigy
ti pusę svaro juodos duonos

£>HIIMUIIIIlKlllMIMIUIIItimilllHllllimi!i:!IIIIIIIHIIi:illltlllill>in!lllll!llllllllllll?£

I DR. B. M. ROSS

Dr. B. M. Ross S

Telephone Dearbom 0067

F. W, CtiERNAUGKAS
ADVOKATAS 

160 No. La Šalie St. Rm. 1431
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki S vai. vak.
Ix>eal Office: 1900 S. UNION AVB. 

Tel Rooeevelt <719 
▼ai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

(Išskiriant eeredoe )

fjinging by A. šauke- 
vičius, J. Wichalonis

ORKESTRĄ

>1
mo ir Budavojimu Lygos, Illi
nois Valstijos Skolinimo ir 
Budavojimo Lygos, ' Lietuvių 
Skolinimo ir Budavojimo Ly
gos.

Tapti minėtų organizacijų 
nariai tegali tik tos spulkos, 
kurios teisingai veda savo fi
nansus ir tvarko savo reikalus 
sulig Illinois valstijos įstaty
mais.

Einant statistika Illinois 
Valstijos 1929 metais buvo 
927 spulkos — investuotas ka
pitalas $89(),0(X).(XX). Suvieny
tose Valstijose yra virš 14,-

Nereikia užmiršti, kad tą 
duoną bolševikų valdžia yra Ę 
varu atėmusi iš alkstančių' § 
valstiečių.

Tai “rojus”! Nežiūrint to, 
darbininkai buvo priversti 
maršuoti nešini aukštai iškel
tais parašais: “Tegul gyvuo
ja raudonoji pasaulio revoliu-Ig 
ei ja”!

Sovietų valdžia tad nori vi
sam pasauly įvesti tokį pat 
“rojų”, koks kelinti metai 
Rusijoj.

Matyt, netolimoj ateity so
vietų valdžiai jau bus pavojin
ga ruošti paradus pirmiau

UŽTIKIMAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA 
30 METŲ

Sergantys žmonės yra kviečiami dykai 
pasitarti su daktaru.

Jo gydymai tapo ISbandyti ir pripažinti išgy
dančiais po to, kaip kiti gydymai nedavė pa
sekmių. Tūkstančiai turėję kraujo ligas, privati
nes ligas, chroniškus, nervų, inkstų ir pūslės
pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti laimingais. Geriausias gydymas — 
sugrąžinimui stiprumo ir gyvumo silpniems vyrams.

Žmonės turintys prastą kraują, turėtų ateiti ir išsigydyti pirm = 
nėra perdaug vėlu. Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo = 
puralyšlų, beprotybę ir sniegenų suminkštėjimą. Ateikite ir pasikal- 5S 
įlėkite su daktaru apie bile kokią ligą nr silpnumą. Už geriausj = 
gydymą Jus mokate ne daugiau, negu norite ir galite mokėti.

DR. B. M. ROSS !
35 SOUTH DEARBORN STREET

Kampas Monroe St., Grllly Bullding, Chieago. . =
Imkite elevatorių Iki penkto augštų 

VALANDOS: Kasdien nuo 10 a. m. Iki 5 p. m'. Nedėlloj 10 a. m. Iki S 
1 p. m. PanedėjĮals, Seredolnis ir Subatomls valandos prailginamos S 

nuo 10 a. m. iki 8 p. m.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUilIlIlIlIlIlIlNIlIlIlimilllllllilIli?

A. A, (JUS
ADVOKATAS -

11 So. La Šalie St.. Room 1791 
Tel. Randolph 0331-0333 Vai. 9-4

• Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET

Tel. Vlctory 9S63 
7-9 vai, vak. apart Panedėllo Ir

Bėtnyčloa

000 spiflkų ir jose investuotas - nepažadėjus žmonėms duonos, 
kapitalas yra virš 14 bilijonų ... 
dolerių. Šitoje skaitlinėj yra 
įskaityta ir lietuvių spulkų
kapitalas. '

Kokis yra jo didumas, snn-

KAUNO GOJAUS ANT- 
KRANTC

Pastaruoju laiku iškilo rei- 
/kalas Nemuno ir Neries , šan

ku pasakyti, bet Chicagos irĮ<takojc įrengti nuolatinį stalą, 
AVaukegan apielinkių lietuvių ,knip gražiausią pasivaikžčio

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
Pasauliniame kare 

Seno K ra j aus

WtSSIG.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UZSISENEJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Bpecinliškni gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jei kiti negalėjo Jus Išgydyti, ateikite čia ir 
(persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO "VAL. nuo 10 ryto iki 1 v. p p. Ir B-8 v. v. Nedėliomls 10-1 
4200 West 26 St. Kampas Kcelcr Avc., Tol. Crasvford 5578

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Bordcn)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727/

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

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Ilopub. 9600

JOHN MINSKAS
IJETUVIS ADVOKATAS

' I
2221 West 22nd Street

Arti Leavitt Street 
Telefonas Ganai 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va 
kare. Seredamis ir PėtnyCio- 
mis nuo 9 iki 0.

Naujas Columbia “Tule Focnl” Radio-Plionograpb 
kombinacija krūvoje, kuris yra labai gražaus l»lso ir 
pasiekia tolimas radio stotis. Kaina $235.00 
be tūbų. Jus gausite nuolaidos $50.00 už Jūsų sena plio- 
nograpli ar radio. Suteikiame lengvaus išmokėjimo su
tikimus.

Jh'kai kalakutas ar gražus radio suolelis prie kiek- 
S vieno pirkimo radio šia savaitę.

( Jos. F. Sudrik, be.
I 3417—21 Sottfh Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705
f

b -
i
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GRABORIAI: C H I C A G O J E A K T A R A I:
Telefonas Yards 1128

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turtu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S. M. SAUDAS
1/1 ET U VIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

PAGERBTUVtS. MOTERŲ SĄJUNGOS 20 
KUOPOS.

North Side. — Pageri) tu vės'i 
j pagerbtuvėms nelygios. Lupk. i 

19 d. našlės p. Eliz. Kaulins-1 
kienės namuose susirinko jos

Brighton Bark. — Moterų

J. U ULEVIČIUS
Graborius Ir i _ jBaisamuotojos'nus, trys žentai ir viena mar- ro, kuris įvyks tuojaus

S. D. LACH AWICZ
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuoplglau-
ela. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2515 
2314 West 23rd Place 

Chicago, Illinois 
SKYRIUS

1439 S. 49 Court Cicero, UI.
Tel. Cicero 5927

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.

3103 S. Halsted 
St. Chicago, III. 

Tel. Vlctory 1115

dienos

< 41

J. F, RAŪZIUS
PIGIAUSIAS EIET. GRABORIUS 

CHKAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 1S- 
dirbystės.

OFISAS
(58 West 18 Street 
Telef. Canal <174 
SKYRIUS: 3238 8. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE
'U

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46tb S t.
Kampas 4<th Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5203 - 8413

Nulludimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc.
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREFT
Ginai 8181

anūkė Kotryna įteikė p. Ka- inedijų 
minskienei gražų “fur coat”. ^es padalino geriausioms 
Čia dalyvavo ir p. Kamins- 8oms Brighton Parke, 1 
kienės draugė p. Norkienė su patenkins visus, kurie

Ištikro, visiems vedus
įverta pamatyti “Vyrų V 

I. Eliz. Kaminskienė, likus, rpaįp pat įr “baclielors” 
našlė su astuoniais vaikeliais, “inaįjs” jr “sweethearts”. 
nemažai prityrė vargo ir rū- Į Petrai{io rolę TaWins g. 
pėsčio lig juos užaugino. Bet'ParkaugkaSj pasižymėjęs vai-
dabar, kuomet jau visi užau-: jįnįniuose sa Vytauto Teat.

I1 klubu ir Lietuvos Vyčių 36 
i kuopos dramos rateliais.

inžinierius J. Gustaitis.

pusė vedę, 
džiaugiasi ir šiame vakare 
apsiverkė, kad vaikai jų taip

gę ir

atjautė.

A. PETKUS CU.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tol. Boulevard 9277

Telefoną* Grovehlll >282

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2433 W. MARQUETTE ROAD 
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vaL —

S Ir 7 Iki 9 vai. vakare.

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto.
1 Nedėliomis pagal sutarty.

DR, J. J. KŪWARSKIS
* ’

Gydytojas ir Chirurgas į
Ofisas 2408 WEST 63 STREET 

Kertė So. Western Avenue
Tel. Prospect 1028

Realdenclja 2859 So. Leavitt 8L 
Tel. Canal 2330

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 
Nedėlioj pagal susitarimą

' .Ofise Tel. Virginia 0036
1 Reeldencljos: Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

-• 4142 Archer Avenuee
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų

2 Iki 4 Ir 6 iki 8 v. v.

). Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto
Namų Ofisas 3412 Franklln Blvd.

s Vai.; nuo 8:30 Iki 9:80 vak.

L-

Telefonas Boulevard 1939

Dp. S* A. Brenza
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 
9:30 vakare

4608 S. ASHLAND AVENUE
Netoli 46th St. Chicago, III.

/.1 , —     —   ■ ■■—

Veronikos, jo žmonos, rolėj 
bus ta, kuri daug kartu lošiu- 
si, bet vardo da neminėsiu.

Marutės, jos sesers, rolę
P. Kaminskienė yra pavyz

dinga plotina, išauklėjo savo 
šeinių gerais katalikais ir sū- Į vaį<jįns gylvia iStatkiutė, ku-
nūs sulaikė nuo istautėjnno. rį jau nei<arty, gražiai pasiro-
Dainininkas Antanas Kamins- j^įus vaidinimuose. Ji tų pat
kas yra vyriausia jos sūnų. vajiar^ skambins pianu.
gi, Vincas, Juozas ir Jonas i r, .. , .... T t, e , I U,ūglio, Petraičio draugo, ir
yra geri atletai L. V. o kp. .... , s
i • uu v n n + • 4. s. aPie kuri ema Pasaka’kmp^haseba11; Uup pa‘ n?n.auskas
“basketball” skyriuose; visi 
taipgi priklauso prie parap 
choro.

Visi linkėdami p, Kamins
kienei ilgiausių metu išsis
kirstė.

D.

),

Rez. Tel. Mldway 5512

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Wilmette 195 arba 
Canal 1718

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllala 
)r Ketvergais vakare

Ofiso Tet Vlctory 8892 
Rezidencijos Tel. Drev«l 9191

DR. A. A. RDTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 8101 So. Halsted St.
Kampas 81 Street |--------------------------------

VALANDOS: 1—8 po plet. 7-8 vak. Tel. Lafayette 6793 
Nedėliomis ir šventadieniais lt-11A. L DAVIDONIS, M. D.

4818 80. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenwood 5107

Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryto: 
Nuo 8 Iki 8 valandai vakare

apart šventadienio Ir katvlrtadieeSe

Mes skelbiame, kad laike 
laiko-bedarbės

Ofiso Tel. Vlctory 8487
Of. Ir Res. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-8 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-8 po 
plet. U ta r n. ir Subat. Nuo 8-9 vale. 
Šventadieniais pagal butarlma.

Tel. Canal <764 Republlc 84«

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo stalgias Ir chroniškas Ilgas

vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis ir seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 ĮVEST 22nd STREET
CHICAGO

sunkaus

kuris yra buvęs Vaičkaus Te- 
’ atre, Lietuvos Vyčių 36 kuo

pos Dramos Rately, Vytauto
Teat. klubo vice-pinn. parei
gas eina.

Tanias uno rolę vaidins pir- 
I mu kartu i Brighton Parke 
L. Gricus, kuris daug parodys 
gabumų.

Prakapo rolėje bus J. Lit- 
venas.

Senas švogeris.

DR, J. SHINGLMAN
4930 WEST 13 STREET

CICERO
(kuris praktikuoja Ciceroj apie 

2 5 metus)
Suteiks bedarbiams dykai gydymą, 
tiems kurie dirba tik dali laiko, teiks

gydymą už pusę kainos 
Panedėliais ir Seredomis nuo 

10-12 ir 2-4
. . i Telef. Cicero 49

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKDL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ( 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai- i 
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptle- 
kos) po num. 2423 West Marąuette 
Rd. Valandos, nuo 2 iki 4 po plet. i 
Tel. Prospect. 1930

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė. Valandos: nuo 6 
Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 So. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tartį.

DR, A, J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartj.

AKIŲ GYDYTOJAI:

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduli*!

Ofisas 2201 West ?2nd Street 
Cor. So. Leavitt 8t. Tel. Canal 8222 

Rezidencija: 6640 So. Maplewood 
Avenue Tel. Republlc 7868
Valandos 1 — 847 — 8 y. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DR. VAITUSH, 0. P. D.
Rezidencija 

4729 West 12 PI. 
Tel. Clcreo 2888

Nedėliomis
Susitarus

JOHN SMETANA, 0. D,
Tel. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect

DR. R. ARON
0610

Tftl. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR, 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

&
fa

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai'lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar

navimą.
Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus 
aprengimui mirusiųjų.

Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnavimą.

Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDBJA1

Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742

OPTOMETRISTAS
Aklų Ekspertas ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St 2 aukštas 

Pastebėklt mano Iškabas 
VaL 9:20 ryt Iki 8:20 vak. Šarado
mis 9:29 Iki 12 ▼. Nedėliomis nėr 

skirtų valandų. Room I 
a* b ana Canal a&»»

KAZIMIERAS
YUCIUS

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų Įtempimą kuris 
esti prleiastlmgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą aklų karšti. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 19 ryto Iki 
19 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 8. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie 

Rez. 6622 S. Wihpplt!
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

DENTIST AI

Tel. Boulevardl 1401

DR. V. A. ŠIMKUS
I Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

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

7-—9 vakare

Tel. Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTIST AS

1545 WEST 47 STREET
Sale Depositors State Bank skersai 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

SKYRIUS ,
4447 So. Falrfleld Avenue

Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3201 Auburn Avenue Tel. Boulevard 3201

mirė lapkr. 28, 1930 m. 11 v. 
ryt. 6 4 metų amžiaus. Kilo Iš 
Tauragės Apskričio, Kaltinėnų 
I’arap. Numininkų Kalino. A- 
merikoje išgyveno 28.metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Juzefą, 2 sūnų Jokūbą 
(Pranciškoną) ir Kazimierą 4 
dukteris Magdeleną, Oną, Er
nestą (Nazarietletę) l.r Alek
sandrą, 2 žentu Petrošių Ir 
Kulik, marčią Elane Jucienę 
Ir 6 anukus. Ir gimines. Buvo 
narys šv. Antano šv. Vincen
to ir Tretininkų dr-Jų. Kūnas 
pašarvotas 4610 So. Lincoln 
St. Laidotuvės Jvyks utarnln- 
ke. gruodžio 2 d. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas Į Sv. Kry
žiaus par. bažnyčią, kurioj J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas J Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir paž|stainus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Moteris, Kiniai, Dukterys,

žirniai, Marti Ir Giminės
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Ežerskls, Boulevard 9277

TsL Yards 1829

DR. G. SERNER,
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TA8

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

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

Seredoj pagal sutartj

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

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

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

Telef. Midway 2880

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8 
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

DR. A. P, KAZLAUSKIS
DENTIST AS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.* Nuo 9 ryte Iki 8 vakare

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plasa 8206

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki lt dieną

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
T, A. D. Man reik tokių žmonių, 

kurie lankytų mano kos- 
tonierlus. Gera mokestis 
atsišaukti

Ofiso ir Res. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 3201 S. WALLACE STREET

T. A. D.
PRODUCT

3133 S. Halsted St., Chicago
Tel. Caluniut 4479

LIETUVIS DfeNTISTAS 
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis pagal sutarti

4847 W. 14 ST. Cicero, III. Tel. AVentivorth 3000
_________ Į Rez. Tel. Stewart 8191:

DR. H. BARTON j
Gydytojas ir Chirurgas s 

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

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTIST AS

4901 W. 14St. Cicero, 111.
Viršuj National Tea Store 

Valandos: 10 vai. ryto Iki 9 vai. 
vakare. Ned. susitarus
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• VARGŠŲ ŠELPIMO REIKA- centras bus parapijos salėj.

LE.

Su smulkiomis surinkta $7.26.
Be to reikia priminti, kad 

p. F. Selemonavieia, kurs 
turi po num. 501 W. 33 St.

pančiakų,

«< Bridgeport. — Pereitų tre
čiadienį Šv. Jurgio par. sa- 
‘Įėj buvo antras susirinkimas 
^bedarbių šelpimo reikale. Iš
rinkta pastovi valdyba, arba 
‘♦tikriau sakant patvirtinta 
-laikinoji valdyba ir tik kele
tas darinkta. J. M. pralotas 

■jkun. Krušas liko pirmininkas 
ir kamienus, U. Gudienė raš

tininkė, pirm. pagelb. J. Bub- 
’jiis; iždo globėjai Iz. Pupaus- 
?kas ir B. Bytautienė.
* Šelpimo darbas jau pradė
tas. Dabar kasdien valgydi
nama apie 50 mokyklos vaiku. 
>»• Nutarta pašelpai rinkti p’ 
nigus, valgio daiktus, drabu
žius, kuru. Visas veikimo

Bet kadangi salėj nuolatai ne- nerimo, mezgimo 
galės būt žmogus,, tai ar.kau- ■ sveterių, kepurių ir tt., pasi- 
tojų prašoma dėl žinių arba žadėjo aukuoti bedarbiams, 
su aukomis kreiptis Į Gudų savo išdirbinių.
krautuvę, 901 W. 33 St., kur 
randasi šelpimo organizacijos 
sekretorė.

Padėkonės Dienoj Šv. Jur
gio parapijos salėj buvo be
darbiams pietus. Gavo gerai 
pavalgyli 13 suaugusių žmo
nių ir 66 vaikai.

Biznierius p. Kilevičius, an
glių. išvežioto jas pasižadėjo 
bedarbiams aukautas anglis 
dykai nuvelti.

Pačiame susirinkime buvo 
padaryta kolekta. Po $1.00 au 
kavo J. Bubnis, P. Puišis, S.
Stočkus,,Iz. Pupauskas ir A- 
leksienė, 'bekernės savininkė.

kimas kuriame 
nauja valdyba.

• X Penktadienio vakare šv. 
Jėzaus Širdies pamaldos ir 
Maldos Apaštalystės konfė- 
rencija.

bus renkama kas, V. Juknis, J. Kazlauskas, 
J. Dorinąs, P. Gadeikis,’ J. 
Majus, J. Jurevičia, B. Tirkš- 
lys, M, Burača, B. Karčiaus
kas ir J. Dambrauskas; pusę 
dolerio aukojo Agnė Majutė-

X Ateinančiame sekmadie
nyje — Kolegijos Rėmėjų Sei-

I Talin.

LAI NAUJAS

S&rivnsunck^
RADIO

c. ’
RANDASI TAMISTŲ NAMUOSE

IS

Peoples Furniture
KompanijosKrautuvių!

Su tuom Tamista busi apsaugotas, kad įsigijai atsa
kantį radio iš didžiausių ir atsakomingiausių Lietu
vių Krautuvių Chicagoje. Besigėrėdamas gavęs tei
singą kainą, geresnį patarnavimą, ilgesnę gvaranci- 
ją ir prieinamesnius išmokėjimo būdus.

Nauji Brunswick radios yra padaryti ir pagerinti pa
gal vėliausio radio ištobulinimo inžinerijos mokslo, 
kurie pilnai gali suteikti visą tą, ką tik modemiškas 
radio gali teikti Jo savininkui.

Peoples Krautuvėse galite rasti pilną eilę Bruns
vvick radios ir Brunsvvick Kombinacijos radio su gra- 
mafonu — dėl pasirinkimo keleto skirtingų modelių

$139.50iki$185.00
IŠSKAITANT TŪBAS.

Lerujvūs Išmokėjimai Suteikiami Visiems Pagal Norą
Ir Išgale I r tN erokuojama Jokie Extra. Mokesčiai, 

Nes Peoples Krautuvės Pačios Frnan&iloja 
Žmonių Išmokėjimus.

4177*49 ARCHtR AVI. CM RICHMOMO ST.

4177-83 Archer Avė.
TEL. LAFAYETTE 3171

2SM-4O W. M* ST. 4 MARLCWOOO AVI

2536-40 W. 63 St.
TEL. HEMLOCK 8400

Taigi, prašomi kliubo nariai | GENERALfi REPETICIJA
-narės skaitlingai susįrinkti.

Valdyba.

VYČIŲ DOMEI

ATSIŠAUKIMAS Į BRIGH- 
TON PARK LIETU

VIUS.

Sekantis susirinkimas įvyks imas ir Vyčių 5 kp. teatras 
gruodžio 3' d. parapijos sa- vakare 7:30 vai.

. lėj. H X Pastaruoju laiku namų
Rap. kolektos aukojo po $10.00: J. 

Nevadomskis,' J. Mackevičia 
ir J. Lecaitė; po $5.00: M. 
Birijotienė ir J. Šliekis, po 
$3.00: M. Jasnauskas ir Dr. 
J. Bložis; po $2.00: M. Abra-

Broliai ir sesutės! Užėjus mavičia, P. Kraujalis, J. Gri- 
križiui, bedarbei, visoje šaly- gas, M. Kanapeckas, P. Man- 
je, skaudžiai palietė ir mūsų kus, VI. Ivanauskas, J. Ku- 
kolonijos lietuvių šeimynas, likauskas, EI. Motuzienė • ir 
Daugelio šeimynų tėvai jau J. Miknis; $1.50 aukojo L. 
beveik ištisus metus nedirba. Kruševičius po $1.00: G. Za- 
Keleto šeimynų duonpelniai krizą, J. Armonaitė, J. As- 
yra parblokšti įvairių ligų. trauskas, B. Pilypavičia, A. 
Taip-gi randasi keletas našlių Vilčiauskas, p. Šulckis, Dr. A. 
moterų su mažais vaikeliais, Račkus, T. Zaura, J. Misevi- 
jau užsiregistravusių šelpimo, čia, O. Vištartienė, V. But- 

I komitete. Paminėtos vargin-, kienė, J. Žilvįtis, J. Muraus- 
gos šeimynos reikalingos u-1 _
mios pagelbos. Vienos jų rei-f 
kalauja drabužių, avalynių, 
kitos maisto ir kuro, nes jau 
atėjo šalta žiema, kuri da la-I • ,
biau prislėgs badaujančias ir 

; šaltį kentančias šeimynas.
Taigi, broliai ir sesutės, ar 
mes leisime šiom var- 

!go, bado, šalčio ir ligų par
blokštom šeimynoms be laiko 

i išmirti? Ne, neleisime! Musų 
, šventa pareiga jas gelbėti.
Mes turime ištiesti savo duos- 
nių pagelbos rankų ir gelbėti 
tuos nelaimingus varguolius.

[Aukaukime kas kų galime:
J drabužiais, avalynė tniš (siu- 
įsais) maistu ir pinigais. Žo- 
idžiu sakant, kas kų turite ir 
įsigalite aukoti. Surinkę at-

WALTER THE TAILOR
Valytojas ir Taisytojas

Siutų, dresių, vyrų ir moterų kau
tų Išvalymas Ir suprosijimas $1.00

Kailiniukų išvalymas, giaziravimas 
ir pamušalo lndėjimas .... $14.00

Ateiname pasiimti ir pristatome.

2655 WEST 69 STREET

Te^ Hemlock 6484

liekamus drabužius, avalynes

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užnikau visokių 

iųkalnlų ir sida- 
daiktų. V*- 

laus^os mados ra
ito, planų rolių, 
rekot-dų Ir t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos lnstru- 
meraua.

2650 West 63rd St. Ohicago.
TelefdnM HEMLIĮCK 8180

PRANEŠIMAI.
North Side. — Lietuvių A- 

merikos Politikos Kliubo 
North West Side priešinetinis 
susirinkimas įvyks pirmadie
ny 1 d. gruodžio, parapijos 
salėje, 1644 AVabansia Avė., 
8 vai. vak.

Šis susirinkimas yra svar
bus tuomi, kad jame bus val
dybos rinkimas 1931 metams.

Susirinkimas
Vytauto Vakaro Komisijos 

svarbus susirinkimas įvyks 
antradieny, Gruodžio 2 d., ly
giai aštuntų vai. vnkarc, Die
vo Apveizdos par. mokyklos 
kambaryje. Iš visų kuopų na
riai norintieji pagelbėti šio 
vakaro rengime raginami kuo 
skaitlingiausiai šiame susirin
kime dalyvauti.

A pskričio Vuitiyb a.

i Visi, kurie ima dalvvumų 
lošime “Tūkstantis ir Vienas 
Margumynų” vakare, prašo
mi susirinkti į generalę repe
ticijų, trečiadienyje, Gruodžio 
3 d., į Dievo Apveizdos par. 
senųjų svetainę, Union Avė., 
lygiai 8-tų valandų.

J. B.

KARPATŲ RUSIJAI SU
TEIKS AUTONOMIJĄ

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS '

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
Kuriuos siuntė per “Draugų” šie asmenys:

K. Markevičienė Dr-tė Susiv. Brolių Liet.
D. Jankevičius Bele Masiliūnas
T. Atraškienė O. Pikelienė
O. Vaičiūnienė J. Puidokas
P. Lapinskas P. Šukys
P. Ūselis E. Stogienė '
Dr. J. Kiela V. Žalimienė
K. Šerpelis S. M.
P. Bielskis S. N.
A. Langsmin S. M.

i M. Užimeckienė J. Šeštokas
K. Vickute A. Bacevičius
O. Budaitienė V. Čemauskas
M. Gadeikienė B. Tamošaitienė
Mrs. Kuzmarski A. Zalatorius

“DRAUGO” PINIGŲ SIUNTIMO SKYR.,
2334 So. Oakley Avė., Chicago, UI.

Atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniais iki 8 v. v.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

BERLYNAS. — IŠ Prabos 
praneša, kad čekoslovakų vy
riausybė pradėjusi derybas 
dėl Karpatų Rusijos autono
mijos įgyvendinimo. Šiam kra 
štui autonomija buvo pažadė
ta taikos sutarty ir čekoslova
kų konstitucijoj. Karpatų Ru
sijos gubernatorius pareiškė, 
akd sųlygos autonomijai įgy
vendinti dabar esančios palan 
kios. Sunkiausia busiu tiksliai 
nustatyti sienų tarp Karpatų 
Rusijos ir Slovakijos.

’jar pinigais atneškite į komi
teto stotį: No. 4429 So. Fair- 
field avė. (p. J. Encerio ofi- 
san). O kas. negalite patys 
atnešti, duokite žinių komite
tui, kuris pats pasiims aukas 
iš jūsų namų. Taipgi, yra į- 
galiota keturis asmenys lan
kyti namus ir rinkti aukas 
vargšams iš geraširdžių žmo
nių.

Tat, broliai ir sesutės, ne- 
atsakykit, bet aukokit kas 
kų galite, nes nėra geresnio 
ir naudingesnio darbo Dievo 
akyse, kaip šelpimas vargšų 
ir nelaimingųjų žmonių.

Bedarbių šelpimo komite
tas.

J. Enčeris, pirm.,
J. Jusevičius, rašt.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorins 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemlock 6624

WEST SIDE ŽINIOS.

X Šiandienų Aušros Vartų» 
mokykloje Nekalto Prasidėji

mo merginų draugijos susi- 
i rinkimas vakare 7:30 vai.

X Antradienio vakare šv. 
'Onos draugijos šv. Onos Na- 
' zareto koplytėlėje pamaldos 
i 7:30 vai. ir po jos tuojau kon
ferencija.

X Laikinasis Vargšų Glo
bai Komitetas ateinančiame 
trečiadienyje šaukia visus pa
rapijomis, visas

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit

GRKEN VALLEY 
PRODUCTS' 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4(44 80. PAULINA STREET 
Tel Boulevard J 389

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

Phone Republic 4949

PETRAS GRIGAS
Moliavojimo Kontraktorins

Mes mollavojlme, dekoruojame ir 
išpoperiuojame visokius namus. 
Musų kainos labai prelnamos ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

Delbi policija susekė bom
bų fabrikų. Konfiskuota daug 
sprogstančios medžiagos. Su
imti keturi kaltininkai.

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

Mes permufuojame-perveža- 
me pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausių kainų. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street 

Telef Republic 5099
Mes pervėžame daiktus ir į 

kitus miestuB.

AUTOMOBILIAI

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.

Ateik pažiūrėti musų nau
jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirbystės 
automobilių už labai prieina
mų kainų.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 

(Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.
GAGE PARK MOTOR 

SALES
Joe Bagdonas, Savininkas 

5625-27 S. WESTERN AVĖ. 
Telefonas Prospect 5669

ES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun 
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7674

Telef. Hepubile 8894

D. GRICIUS
OENERALI8 KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prieinam Įaustos.
2462 WEST 69th STREET

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
$844.00 E. O. B.

Jei manai pirkti kare, pirmiausiai f 
ateik pas mus Ir persitikrink, kad >

Tai. Lafayette 8482 Ofisas Ir Res. 
Ir 2394 4101 S. Mosart 8b

J. C. ENCHER & CO.
GENE RALIAI KONTRAKTORIAI 
Real Estate Ir visokia apdrauda 

Notary Public 
Skyrius 4429 8o. Falrflald

Air P** mus rasite geriausios rųžles au-
YVestSldeS tomoblllus už tom* kalas, 

draugijų. Valdybas ir visus* Talprl įvairių įvairiausių;
drabuotojus sudaryti nuolati
nį Globos Komitetų.

X Ketvirtadienio vakare 
Vyčių 24 kp. metinis susirin-

vartotų karų už labai maža kaina.

BRIGHTON MOTOR SALES i
INC. '

Ii Vainoras, S. 
Telefonas Lafayette MM 

3962 Archer Avenue

JOHN PAKEL & CO.
Gcneraliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

Res. Grovehtll 1680

A. M. BUTCHAS
PARDUODAME: Pentą, aliejų,

vinis, ir įvairius {vairiausius Hard- 
ware — geležinius daiktus — reik

menis. Musų kainos labai prieina
mos.

4414 So. Rockwell Str.
Telefonas Lafayette 4489

Tel. Lafayette 5197

W. & L. ELECTRIC CO.
Not Ine.

Elektros kontraktoriai, suvedam Svle- j 
sas ir jėga. Elektros retkmenos ir Į 
flkščlerlal.

L. DOMBROVVSKI A SOS 
3014 West 47 Street

Telefonas Canal 7229

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktorins 

Maliavų ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas stakas.

2994 So. LEAVITT ST. CHICAOO

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis lietuviams patar
nausiu kuogerlsusfa.

4426 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 8227

lapos Telef. 
Hemlock 2847

Namų Telef. 
Republlo 1488

JOHN YERKESVk
Plumbing A Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIU8 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins
PLUMBEIU8

Turiu patyrimu per daugel) metų. 
Darba atliekų greitai Ir pigiai. 

2812 SO. O AKLE Y AVĖ. 
Telef. Canal 441$

ATMINK SAVO 

NAUDAI,
Kad vesdamas visus reikalus per

S. L. FABIAN & CO.
809 West 35th Street

CHICAOO
TEL. BOUL. 0411 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug išlaidų

Perkam Mortgedlus ir Bonus. 
Skolinanti pinigus ant Namų. 
Parduodam, išmatnom Ir lnšlurl- 

nam visokį turtą.
Padarom davernastes ir Pirkimo 
bei Pardavimo Notariališkus raštus 
Siunčiam Pinigus Ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmingumo. 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATI.JKTĄ DARBĄ.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

RAKANDUI PARDAVIMUI
PARDUOSIM su dideliu nuosto

liu visus puikius rakandus, 2 Wllton 
kaurai, elektrinis radio ir viską mu
sų 4 kamb. apartmente. Viskas kaip 
nauja. Kreipkis tuoj. Tikras barge- 
naa
3040 W. 42 St. Arti Wbipple Street

Baigiame naujus 1921 modelio 
Majestic & Sparton radios. 35% nuo
laida. 5847 Irvlng Park Blvd. Pall- 
sade 1002.

Tik kų gavom karllodą. bulvių iš 
Idaho. Prtstatom 100 sv. už $?.35. 
Cibuliai 95c. Tel. Kedzie 1434

ANGLIS KREDITAN
Pocohontas, prtstatom bile kur. 

mieste ar prlem. Taipgi rast. Len- 
zey, 53 W. Jackson Blvd., Harrison 
1899. ‘

2 A 4 fornišiuoti kamb., k. v. S., 
pigiai, elektra. 1842 No. Spaulding 
Avė.

REAL ESTATE

Mainysiu savo namus Chi- 
cagoj į ūkį arba namų mieste 
Lietuvoj.

JULIUS SLICKIS 
2019 W. 22 Street 

Tel. Ganai 5629

Parsiduoda publie garadžius. 
118,000. Priimsim J mainus kita nuo
savybę. Wm. M. Elnborn, Blue Is- 
land, III.




