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Ir Lietuva sutinka sustabdyti ginklavimąsi
KANADOJE ATKAKLIAI NAIKINAMI 

RAUDONIEJI GAIVALAI
Japonai baigs užimti visą 

Mandžiūrijų '

PREZ. HOOVER’IS PLANUOJA PRAP
LĖSTI NAMŲ STATYBĄ

KANADOJ BUS AREŠTUO
TI KOMUNISTAI

JAPONAI PUOLA KINUS

TORONTO, Ont., Kanada, 
lapkr. 15. — Paskelbtas įsa
kymas konfiskuoti visas komu
nistų partijos nuosavybes Ka-( 
nadoje.

Taip pat pranešama, kad 
visi komunistai, kurių yra ke
letas tūkstančių, bus areštuoti.

KOMUNISTAI NUBAUSTI 
KALĖTI

TORONTO, Ont., Kanada, 
lapkr. 14. — Astuoni komunis
tai, kurie apkaltinti veikime 
prieš gyvuojančių tvarkų, nu
bausti; 7 iš jų kalėti po1 7 me
tus kiekvienas, vienas-gi — 3 
metus.

Be to, teismas rekomenduo
ja, kad šie visi komunistai po 
bausmės atlikimo būtų depor
tuoti.

Komunistų partija Kanadoj 
pripažinta neteisėta.

HABBINAS, Mandžiūrija, 
lapkr. 15. — Japonų kariuo
menė atnaujina veikimų prieš 
kinus Nonnio upės fronte.

Vyriausias japonų kariuo
menės vadas gen. Honjo pa
siuntė kitų ultimatumų kinų 
kariuomenės vadui, generolui 
Ma. Reikalauja atitraukti sa
vo kariuomenę iš Tsitsihar’o 
ir apylinkių.

Gen. Ma. į ultimatumų japo
nams atsakė, kad jis nepasi
trauks ir gins savo pozicijas 
ligi paskutinio kareivio.

Todėl japonai atnaujina vei
kimų tikslu sutriuškinti pas
kutinę Mandžiūrijoj kariuo
menę, kuri yra ištikima kinų 
(Nankingo) vyriausybei.

Čia spėjama, kad japonų 
kariškos jėgos yra toli galin
gesnės ir jos greitai apsidirbs 
su generolo Ma kariuomene. 
Tada. japoifsi jau valdys visų 
Mandžiūrijų.

Lenkijos moterys parengiamos busimajam karai — eiti karo tarnybos pareigas — vy
rams gelbėti. Viena moterų organizacija su kaukėmis žygiuoja Varšuvos gatvėmis.

KRIKŠČIONYS INDIJOJE

ERNAKULAM, Indija, lap. 
14. — Nežiūrint indų tautinin
kų vedamos propagandos i 
prieš krikščionybę ir misijo- ' 
nierius, per praėjusį dešimtme 
tį krikščionių skaičius Indijoj

’v

padaugėjo 32.6 nuošimčiais, 
kad tuo tarpu tuo pačiu laiko
tarpiu abelnas gyventojų skai 
čius priaugo vosi 10.6 nuošim
čių.

Šiandie Indijoj yra apie 5,- 
951,790 krikščionių. Tame skai 
čiuje — apie 2,150,000 katali
kų.

KATALIKAS PASKIRTAS 
TEISĖJU

BOLŠEVIKAI SU TURKAIS 
PRIEŠ ANGLIJĄ JAPONAI UŽĖMĖ 

ANGANCHI

CHICAGOJE

GAISRE ŽUVO 43 
KARVES

KARDINOLAS PAŠVEN
TINO NAUJĄ BAŽNYČIĄ

Jo Emin. Kardinolas Mun-

Netoli Plainfield’o vienam 
ūky nežinomi piktadariai pa
degė tvartus. Gaisre žuvo 43 
melžiamosios MFPvės.

BAIN’O BANKU REIKALAI

Uždaryti) Bain’o bankų sto
vis tyrinėjamas plačia vaga. 
Be teisėjo Feinberg’o ėmė vei
kti ir “grand jury”. Ieškomi 
dingę turtai. Bain’ų ir jo pa
dėjėjus laukia didelė atsako
mybe.

LONDONAS, lapkr. 15. — 
Praėjusį balandžio mėnesį tur
kų diktatorius Mustafas Ke
rnai’is paša lankėsi Maskvoj. 
Tenai padaryta turkų-bolševi- 
kų sutartis, kuri, kaip dabar 
patirta, yra atkreipta prieš 
Angliju.

NANKINGAS, Kinija, lap. 
14. — Pranešta, kad japonų 
kariuomenė užėmė Anganchi 
miestų, arti Tsitsihar’o. Tas 
įvyko po smarkių kautynių su 
kinais.

VVASHINGTON, lapkr. 14. 
— Kolumbijos distrikto vy- 
riansian teisman teisėju pre
zidentas Hoover’is paskyrė 
D. VV. Donoghue’ų, katalikų, 
buvusį šio distrikto advoka
tų sąjungos pirmininkų.

PASKOLOS BANKAI

2 METUS KALĖTI

Už paslėpto ginklo nešioji
mąsi alaus pirklys J. Kral’as 
iš Ciceros teismo nubaustas 
du metus kalėti.

NORI DAUGIAU POLICI
JOS

AMB. DAVVES’AS PARY
ŽIUJE

TURI MOKĖTI PRIVATI
NES SKOLAS

WASHINGTON, lapkr. 14. 
- Prez. Hoover’is pranešė,

PARYŽIUS, lapkr. 14. —
merikoe ambasadorius Da-*
es’as iš Londono atvyko į 
aryžių. Jis su T. Sąjungos 
irybos nariais tariasi Man- 
žiūrijos klausimu. Bet, kaip 
ranešta, nedalyvaus tarybos 
osėdžiuose.

LONDONAS, lapkr. 15. — 
Ministerių tarybos preziden
tas Stanley Baldwin’as pareiš- 
kia, kad karo reparacijos ne
turi kenkti Vokietijai mokėti 
jos privatines skolas.

GRANDĖS ŠIANDIE BUS 
NEW YORKE V

POVVERS’AS PASISAKĖ 
NEKALTAS

CTjARKSBURG, W. Va., 
lapkr. 15. — Pristatytas teis
man H. F. Povers’as, kurs v- 
ra kaltinamas dviejų moterų 
ir trijų vaikų nužudymu, pa
sisakė nekaltas esąs. Tad jo 
bylos klausys prisiekusieji tei
sėjai. Bylų teisinas pradės na
grinėti gruodžio 7 dienų.

NEW YORK, lapkr. 15. — 
Rytoj, pirmadienį, čion atvyks 
Italijos užsienių reikalų mi
nisteris Dino (Grandi’s.

Į Ameriką jį pakvietė pre
zidentas Hoover’is, su kuriuo 
ministeris turės pasiturimu 
tarptautiniais klausimais.

Iš Paryžiaus praneša, kad 
Prancūzijos vyriausybė labai 
susidomėjusi šia Italijos mi- 
nisterio kelione.

Lietuvos Respublika apsiima prisilieti 
prie ginklavimosi paliaubii

Lietuvos laikraščių žinio- riausybė kol kas nemananti į- 
mis, Tautų Sąjunga nesenai vesti kai kuriom importo pra
buvo užklaususi visų prie kėnis konfigento sistemų kaip 
Tautų Sąjungos priklausan-! jau daroma Latvijos. Kol kas 
cių valstybių, ar jos sutinka' mūsų muitinėse dar nepastebė- 
vieneriems metams sustabdy- i jome importo sumažėjimo, nes 
ti ginklavimųsi. - Lietuvos už- , dabar kaip tik įvežimo sezo- 
sienių reikalų ministeris atsa-'pas, ir importeriai dabar gau
ki* Tautų Sąjungai, kad Lietu ! na jau prieš kelerius mėnesius 
va sutinka su T. S-gos pasiū- Į užsakytas prekes. Importo sa
lynui ir apsiima nuo lapkričio mažėjimų pastebėsime gruod
1 dienos nebedidinti ginklavi
mosi. Tačiau* ji pasilaiko tei
sę atnaujinti pasenusių gink- •' jaujų SĄJUNGOS LAIŠ- 
lavimosi medžiagų ir reikalin-Į KAS LIETUVAI 
ga atsargų.

Toliau užsienių reik. minis-’ Tautų Sąjungos gen. sekre- 
teris nurodė, kad šitas nusi- ' torius atsiuntė Lietuvos Už- 
ginklavimas iš tikrųjų daug 1 sienių Reikalų Ministeriui lai- 
naudos atneštų, jei su tuo su-• škų, kuriame pareiškia, kad

žio mėn. pradžioj. “D. N.”

delein’as, Chicagos Arkivys- j tiktų ir visos kitos valstybės. Lietuvos vyriausybė jam atsių 
kūpąs, vakar pašventino naujų Tada palengvėtų busimosios ' stų dokumentų, liečiančių lie- 

pusiginklavimo konferencijos tuvių lenkų incidentų prie de- 
darbai. Ir vienos bet kurios markaeijos linijos, nuorašui y- 
vaTstybės atsisakymas gali ra įteikti Tarybos pirmininkui 
kliudyti geriesiems lotų vals-|įr pranešėjui lietuvių lenkų 
tybių norams. Lietuvai svar- j klausimais. Laiške taip pat pa- 
bu, kad ir jos kaimynai prisi-1 žymima, kad tų dokumentų ko- 

Keturi jauni žmogžudžiai dėtų prie ginklavimosi sustab-Į pijos zyra įteiktos lenkų vy- 
teismo nubausti kalėti nuo 21 dvmo. Jei kuri nors valstybė riausvbei. “D. N.”
ligi 40 metų kiekvierfas. Jie y-, laužytų savo pasižadėjimus,
ra: Bieleckis, 20 m. amž., tai aišku, kad ir Lietuva ne- 
Der AVey’as, E. Smith’as, 18 bus surišta su duotu pažadu 
m. amž., ir S. Stroka, 20 m. sustabdyti ginklavimųsi. 
amžiaus. Jie nužudė “aiskrv- ----------------------

Sv. Gertrūdos bažnyčių, Gra 
nville ir Glenwood avės.

4 ŽMOGŽUDŽIAI 
NUBAUSTI

tno M pardavėjų 0. Erickson’ų, MIRĖ PROF. NIEMI’S
kada šis pasipriešino apiplė
šimui.

NEUŽMIRŠTA IR DARBI
NINKŲ

Chicagos policijos viršinin
kas Allnian reikalauja padl- 

kad jis rekomenduos kongre-j dinti policijų 8,000 vyrų. No- 
sui įsteigti federalinė namų rimą turėti arti 15,000 polic- likta.
statymo paskolų bankų siste
mų su kapitalu nuo 60 ligi 
360 milijonų dolerių. Tuo bū
du tikimųsi krašte atgaivinti 
namų statybų.

NORI MAŽINTI DARBO 
IŠLAIDAS

NEW YORK, lapkr. 14. — 
Geležinkelių kompanijų atsto
vai turės konferbncijų su or
ganizuoto darbo atstovais. 
Konferencijos tikslas yra su
mažinti darbo išlaidas, nesu
mažinant atlyginimo.

PAGROBĖ 81,000 DOL.

RAHWAY, N. J., lapkr. 15. 
— Penki plėšikai užpuolė Ci
tizen’s National bankų. Pa
grobė 81,000 doleriu

monų.

IŠEIKVOTA 6,490,000 DOL.

Paskelbta, kad iš Chicagos 
sanitarinio distrikto iždo T. J. 
Crowe’i prezidentaujant išeik
vota 6,490,000 dolerių. Cro- 
we’as ir kiti aštuoni distrikto 
viršininkai traukiami tieson.

ATIMTOS NUOSAVYBĖS

Del nemokamų mokesčių už 
1929 in. Cook apskrity iš žmo
nių atimta nekilo jamų nuo
savybių vertės 9,725,853 dole
rių.

Pranešta, kad profesijonali- 
niai užtrauktų mokesčių pir
kėjai mažai griebiasi prie tų 
nuosavybių. Seniau kitaip bū
ta.

Pranešama, kad miręs Chi
cagos pramoninkas R. T. Cra- 
ne’as, jaunesnysis, savo turtų 
dalį paliko ir darbininkams, 
kurie ilgiau kaip dešimt metų 
dirba didžiulėse jo įstaigose. 
Kol kas dar nežinoma, kaip 
daug ir kas darbininkams pa-

Mirė didelis lietuvių tautos 
bičiulis suomių prof. Niemi’s. 
Lietuvos Respublikos Prezi
dentas p. Smetona - pasiuntė 
velionies sūnui užuojautos te
legramų.

MAJUS TĖVYNĖS PASI
ILGO

KOMISIJA VEIKALAMS 
PERŽIŪRĖTI

Vytauto Didž. Komitetas y- 
ra paskelbęs du konkursus pa
rašyti apysakai iš Vytauto lai
kų ir parašyti dramos veika
lui iš Vytauto laikų. Termi
nas pristatyti šiems veikala
ms nustatytas iki gruodžio m ė 
nėšio. Jau kai kurie yra para
šę savo darbus. Vytauto D. 
Komitetas yra paskyręs dvi 
komisijas (jury) tiems veika
lams peržiūrėti, būtent apy- 

i sakoms kun. d. Tumų, prof.
Buvęs Tauragės sukilimo va-1 Krėvę-Mickėvifi, ir L. Gir,,, 

o dramos veikalams: Vaičių

KADETŲ PARADAS

,-das (1 — Red.) atsargos ka
pitonas Majus prašosi, kad 
jam būtų leista grįžti į Lie
tuvą. Jis dabar gyvena Brazi
lijoje.

nų, Sruogų ir Olekų-Žilinskį.

MRS. CARAVVAY PASKIR
TA SENATAN

Praėjusį šeštadienį St. Jo
hn’s ir Culvir’io militarinių 
akademijų kadetai vidumiestv 
turėjo paradų.

PAPUOŠALŲ BUS 
MAŽIAU

Fin. m-jos prakybos depar
tamento direktorius Norkaitis 

SUIMTAS VADAS apie muitų pakėlimus pareiš- 
GUAYAQUIL, Ekvadoras, i kia; norima kiek galima su- 

lapkr. 15. — Vyriausybės ka- mažinti mūsų importų, kad iš-
rinomenė nutvėrė vyriausiąjį 
revoliucininkų vadų EI Oro 
provincijoje. Revoliucija su
smuko.

NEW YORK, lapkr. 15. - 
Kanados ministeris pirminin
kas Austin’as išvyko į Ang
liju.

PLATINKITE “DRAUGĄ"

lyginus mūsų prekybos balan
sų, nes importas ypatingai pa
didėjo rugsėjo mėn. ir b\ivo 
reikalas reaguoti. Muitai pa
kelti tik prekėms be kurių len
gvai galima apsieiti, išskiriant 
cukraus. Maža bėda kraštui, 
Jei kiek mažiau papuošalų ir 
Jveš. Vis dėl to ir dabar mūsų 
muitų tarifas daug mažesnis 
negu pas mūsų kaimynus. Vy

ĮJTTLE ROCK, Ark., lap. 
14. — Į vietų mirusiojo fede
ralinio senatoriaus T. H. Ca- 
raway’aus, demokrato, gu
bernatorius senatan paskyrė 
velionio žmonų, Mrs. Hattie 
Caraway. Ji senate bus ligi 
išrinksiant naujų senatorių, 
kas įvyks ateinančių metų sau 
šio mėnesį.

PINIGŲ VERTE

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 3.78 
Prancūzijos 100 fn 3.93 
Italijos 100 lyrų 
Vokietijos 100 mrS 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 fr.

5.17
23.&0
13.95
19.55
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ir yra viena didžiųjų ekonominio, valstybių 
krizio priežastis.

Kaip yra žinoma, nė viena valstybė ne- J 
vagia nuo žmonių gerovės tiek, kiek vagia j 
bolševikai. Įvedė darbo baudžiavų, duodami KUR REIKALINGA EKO

NOMIJA.

DIENOS KLAUSIMAI
NAUJA RYKŠTĖ IR JOS PRIEŽASTYS

Kauno “Darbininkas” rašo:
Dabartinis Popiežius, labai gyvai atsiliep

damas i opiausius gyvenimo klausimus, tarė 
labai svarbų žodį. (Apie tai buvo rašyta ‘Dr.’j 
dėl esamo visame pasaulyje ekonominio skur
do, susijusio su nedarbu. Nedarbu Popiežius 
'vadina nauja rykšte, kurių ypač skaudžiai 
atjaučia bedarbių vaikai ir visa neturtingoji’ 
liaudis. “Kur tik pažvelgsime, sako Popie
žius, matome didelę daugybę dorų ir darbš
čių darbininkų, priverstinai palikusių be dar
bo ir dėl to kartu su savo šeimynomis pa
tekusių į giliausių skurdų”. Toliau, raginda
mas vyskupus ir visus katalikus rinkti aukas 
darbo neturintiems šelpti, Popiežius šaukia, 
kad reikia sustabdyti išlaidas apšiginklavimo 
-reikalams. Popiežius sako, kati toks bereika
lingas ginklavimasis, be kita ko, vra “bega
linis išlaidų, nuvogtų nuo viešosios gerovės 
priežastis”. Tai labai skaudus žodis valstybių 
vadovams. u

Viso pasaulio darbo žmonės sutiko šį Po
piežiaus žodį nedarbo klausimu su didžiausiu 
palankumu. Tik tenka labai abejoti, ar Eu
ropos bei Amerikos buržuazija tuos Popie-. 
žiaus įspėjimus išgirs.

Prieš keletu įųetų tas pats Popiežius įs
pėjo visų pasaulį, kokių nelaimę peša žmoni
jai ir visai šių dienų kultūrai bloševizmas. 
Tačiau materialistiniais išrokavimais apja- 
kinti valdovai, tų įspėjimų nepaklausė. Į 
bolševizmų jie žiūrėjo kaip į fantazijų, kaip 
j idealistinę, nepasiekiamų svajonę, kuri visai 
jau nėra tokia baisi kapitalistiniam bizniui, 
o gal ir suderinama su juo. Pasaulio valdovai 
ir po šiai dienai nenori suprasti, kad bolševiz
mas nėra jokia fantazija, bet yra visai reali 
ir pikčiausia pastanga sunaikinti mūsų mora
linio ir fizinio gyvenimo pagrindus. Šitoje sa
vo pastangose bolševizmas yra daug pasiekęs

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

& XN»mS SIEBŪKLADMtYS
(700 metų nuo jo mirties sukaktuvių 

proga)
(1231 — 1931) 1

(Pabaiga) ,
Hv. Antanas rytų maldavo didikų Tiso 

niekam nesakyti apie tų regėjimų, kol jis 
gyvas bus. Ir niekas nežinojo. Tik šventa
jam mirus, j»ats Tiso apsakė tų viskų, kų 
regėjo atmintinų naktį.

Šv. Antano pamokslai apie Švč. Ma
rijų buvo gražiausi. .Juose Sv. Antanas ro
dė nepaprasta meilę ir pamaldumų Dievo 
Motinai, kuri taip pat teikė malonių, ap 
sireikšdama jam ir nurodydama, kų ir 
kaip turi daryti.

Šv. Antanas, gimęs Švč. Panos Mari
jos į Dangų Ėmimo šventėje, buvo rūpes
tingai atsidavęs ir pasiaukojęs tai mis
terijai. Ir labai jam skaudėdavo širdį, kai 
išgirsdavo, kad nors mėgina neigti tos 
misterijos mokymų, kad-6vč. Marija tapo 
su kūnu paimta į Dangų. Dėl to vienų Žo

skurdų atlyginimų ' už darbų arba visai nie
ko nemokėdami, puvyzdžiui, ūkininkams, 
bolševikai pusdykiai parduoda pavogtas dar-

Kiekviena valdančioji parti
ja priešinga to viso išgriovi- 
niui, nes daugelis partijos ra
msčių netektų užsiėmimo, pas

ijo biurų, komisijų ir boardų kiau tas skaudžiai atsilieptų 
panaikinimo arba kai kurių 1 pačios partijos stovį, 
sujungimo. Yra daug biurų, *•

J. Valstybių vyriausybė, at- komisijų ir boardų, kurie at- 
bininkų pagamintas prekes. Europos biznie- j sidūrusi didelio valstybės iž- lieka vienodus darbus, Jie vi-] 
riai mielai perka pavogtų rusų tautos turtų'do nepritekliaus žnyplėse, ė- i brangiai apmokami. Buvu-- 
džiaugiasi pigiai pirkę. Pigiai iš bolševikų j mesi daugiau rūpintis ekono- sis New Yorko valstybės gu- 
pirkdami prekes, Europos pramoniifkai atima Unija, ty. siaurinti įvairias ne- bernatorius Al. Šmitb’as nu- 
darbų savo žmonėms ir priversti yra juos būtinai reikalingas išlaidas, lodo, kad tų boardų, biurų ir 
šelpti. Tuo būdukone veltur^Europoj dalina-' Vyriausybės departamentai komisijų pertvarkymas sutau
sos pavergtųjų rusų pagamintos prekės už- pradėjo mažinti sųmatas, ne-Į pytų valstybės iždui per me- 
daro fabrikus ir Europos galvočiai yra pri- mažas skaičius darbininkų ne- tas mažiausia 509 milijonų do- 
versti šelpti milijonus bedarbių arba versti teko darbo. leiių.

KIPRO SALA

Nesenai laikraščiai pranešė 
apie Kipro salos gyventojų 
sukilimų. Sukilimas buvo nu
kreiptas prieš britų valdžių. 
Prieš sukilėlius buvo pasiųsti 
karo laivai ir kariuomenė. Ar 
gyventojai numalšinti, neturi- F. Hoelzel, mokslininkas,

juos badauti. Milijonai vergų Rusijoj, gauti-1 Pats prezidentas ypač daug 1929 m. prezidentas lloove- 1,111 Jokill Chieagos universitete daro į-
ua milijonus bedarbių Europoj. i dėmesio atkreipė ' į didelės r’is žadėjo kongresui, kad jo Kipro sala nedidelė. 1919 įvairius bandymus kad suradus

Taigi aiškėja, kad viena tos skaudžios Į išlaidas* kariuomenei ir karo pastangomis bus atliktos tos'metais buvo apie 311,000 gy- Lfldų vėžio ligai gydyti.
nedarbo rykštės priežasčių yra atžmogėjusios i laivynui. Jis patarė tas išlųi-j reformos. Bet po kiek laiko jis ventojų, kurių žymi dalis gy- , -----------------------
Europos prekyba su bolševikais. Filosofas das žymiai sumažinti. Sustab-1 pats pradėjo steigti dar dau- vena aštuoniuose \niestuose. liU protestantizmo šakų na-
Muckermanaa tų Europos prekybų su bolše
vikais vadina “Europos prekyba su šėtonu”.
Toji prekyba, daroma rusų liaudies ir alkanų 
darbo žmonių sųskaiton iš pagrindų ardo pa 
šaulio ūkį ir tautų gerovės pagrindus, atim
dama žmonėms daębų, ardydama kredito sų- 
lygas ir t. t. Neišeis .į sveikatų prekyba su 
bolševikais ir mūsų kraštui. Štai, jau nuo 
pernykščių metų, t. y. nuo tada, kai mes įsi- 
ieidome rusų miškų neva pelno tikslais, mes 
niekaip nerandame rinkos savo miškui. O šio
mis dienomis jau oficialiai skelbiama, kad

dvtas kai kurių karo laivų'ginu įvairios rūšies komisijų. Didesnė salos dalis išraižyta i^i. Daugiausia vra graikų 
statymas. Antai, tik vienai jo sudarytai kalnų, kai kurių viršūnės yra ortodoksų 252,(XX).

Dėl tų išlaidų mažinimo vy- komisijai prohibicijos klausi- apie vienos mylios aukštumo Katalikai ir kiti išlaiko nuo-
riausybė susilaukė didelių ne-i riui tyrinėti kongresas skyrė Vyriausias salos miestas yra !‘a'as mokyklas, kurioms val-
smaguinų. Krašte gyvuoja pusę milijono dolerių. Komi- Nicosia, turi daugiau kaip džia neduoda jokios paramos,
įvairios organizacijos, kurios J sija paskelbė raportus ir vis-! i8,000 gyventojų. Kipio sala yra Viduržemio
’isu griežtumu saugoja visas kas baigėsi. Jokios naudos iš: 1919-20 m. saloje buvo 7+1
uašto įstaigas. Kada preziden to. nekykla, 935 mokytojai ir 41,-

’ūros gale, 40 mylių atstume 
nuo Mažosios Ązijos pakraš
čių. Salos istorija apima 3b 
praėjusius šimtmečius. Tas vi
sas laikotarpis išmargintas 

Į dažnais gyventojų sukilimais. 
Per tų laikotarpi salų pasikeis 
damos valdė Afrikos, Azijos

tas patarė mažinti išlaidas Kuone kiekvienas vyriausy- 887 blokiniai ir mokinės. V’i- 
karo laivyno išlaikymui, lai- bės departamentas nusagsty- sos mokyklos išlaikomos iš gy
vyno sųjunga (organizacija) tas įvarios rūšies biurais ir ventojų "surenkamais mokes-
tuojau nepalankiai atsiliepė a- komisijomis, kai kokiais <ate- čiais, turtingesniųjų žmonių

miškų kainos sumažinamos 20%, mes greičiau ' pie prezidentų. Sakyta, kad litais. Vieni iš jų yra naudin- aukomis ir britų vyriausybės
šia tų pelnų apumokėjome trigubai, jei ne'jis visų laikų alkiu karo lai- gi. kiti — kartoja anų pirmų- skiriamomis pašalpomis,
daugiau. Jvynų marina. Prezidentas įsi-ju darbus. Visi reikalingi d i-Į Saloje gyvena aukštasis bri- į'1 kupopos didžiosios valsty-

Pigiausias rusų prekes Europa šiandiena įžeidė. Kilo daug triukšmo, donų išlaidų. Jie pagamina to- tų komisijonierius, kurs turi p*cs‘. Pirniasis sąl°s gyventojų
moka milijonais bedarbių ir ekonominio gy-; Prezidento Hoover’io veda- ib> raportų, » šiuos gi turi kolonijų gubernatoriaus |eį. į sukilimas įregistruotas 502
veninio suirimu, o ryt — poryt gal mokės'moji vyriausybė iš pat pra- spausdinti vyriausybės spaus- sės. Yra vykdomoji taryba, metais prieš Kristaus gimimų.
tūkstančiais gyvybių. Neturto ir nedarbo ryk-Idžios nusprendė laikytis grie- tu\;ė. Tais raportais dažnai kurių sudaro vyriausias sek- Puvo nukilę prieš Persijų.

1570 metais salų pasisavino 
turkai. 1878 m. pasisavino An-

štė skaudžiai plaka visus. Bolševikai džiūgau įžtos ekonomijos krašto valdy- užverčiamas visas kraštas, rotorius, iždininkas ir trys sa- 
ja matydami tokius puikius savo darbo vai- me. Ji tai gabiėžė kongresui IV! to pats pašto departamen- los rezidentai. Įstatymų leidi-
sius, o apjakusi Europa vis nepaliauja prekia- 'pirmaisiais javo prezicientavi- ta- daug nuk. ifa, Nemoko-1mo rūmuose yra 18 narių, iš H*Da- Pastaroji Turkijai mo
vusi su šėtonu. Dėl to ir naujosios rykštės lino metais. Pats prezidentas na i išvežiojama galybė spaus- jų 6 yra valdžios nariai. 12 ki-!k®*i° kas ine^ai P° 450,000 do-
smūgiai ^darosi vis skaudesni ir skaudesni. I sakėsi, kad ^ekonomija turi ap- (‘imu. tų renkami kas penkeri me atlyginimo. 1914 m. ru

denį Anglija nutraukė atlygi- 
mokėjijnų turkams ir vi

siškai pasisavino salų.

Europa, priimdama nusuktų nuo Rusi jos gy-Į imti visasjvyriausybes dalis. Iš to, kafc pasakyta, vra aiš- tai. Šių, pastarųjų, 3 renka 1 
ventojų uždarbį, turi susilaukti diufgaus'ker- ;Pet greittu*iškrykti iš to nn- k u. kur reikalinga ekonomija. mahometonai balsuofv.ojai ir 9 W1,10

j t įstatymo. Pasirodė kad kur K ’kia naikinti arba sujungti
-------- ------  nereikia, ekonomija buvo įve- tu;:?$ visus valdžios biurus, ko- Salos gyventojai tikėjimu Saloje gyvena daugiausia

NEMANO NUSILEISTI dama, kitur gi apsilenkta ir m .ijas, boardus ir kitas ne- pasiskirstę. į maronitūs ir graikų paderme. Kuone visoj
_________ dažnai be reikalo didintos iš- reikalingas vyr ausybės lėšo- graikus ortodoksus. Maronitų saloj vartojama senovės gral

is Wasliingtono pranešama, kad ten ren-j laidos. na- išlaikomas agentūras. Su- tarpe yra 30,300 katalikų. Be kų kalba. Sukilimų tikslą- y-
kasi abiejų politinių partijų vadai. Jų tikslūs Krašto kongrese apie 20 sunikus kongresui, šis klausi- minėtųjų, yra dar 62,000 ma ra prisijungti prie Graikijos,
yra susitvarkyti, pasirengti ateinančiai kon- metų vedama kova dėl dange- "ms iš naujo hm svarstomas, hometonu. Kiti visi, tai įvai- Kipro sala strategišku at
graso sesijai, kuri bus atidaryta gruodžio! i_________________________ , žvilgiu anglams yra svaibi.

što... - nemaliometonai.
Salos gyventojai tikėjimu

mūn. pradžioje.
Kaip žinome, žemesniuose kongreso rfl-

valstybių demokratai, priešįpdamiesi Smitli’(>.* ti keletu pietinių demokratų atstovų, kad tuo <]’acj įr nenorima jos paleisti.
kataliko, kandidatūrai, viešai pašlijo respub-

muose demokratai keliais atstovais sudarys j l^konU pusėti.
daugumų. Kaip paprastai, iš turinčios dau- Visų laikų stengtasi suskilimų pašalinti, 
gumų partijos skiriamas rūmų pirmininkas, l'ietų valstybių demokratus suartinti su rytų

Bet šiame įvykyje respublikonų atstovai valstybių demokratais. Bet to pasiekti nepa 
pasirengę kovoti dėl pirmenybės. Demokratų vyko. Nėra didelių nesutikimų, bet nėra ir rei 
partijoje reiškiasi lig ir suskilimas. Jis gana kalingo draugingumo, ypač gi šiais laikais la 
neaiškus, bet respublikonai nori tuo naudotis, bai reikalingos vienybės.

Demokratų partijos suskilimą^ užsiliko Tuo demokratų nesutikimu žada naudotis 
nuo praėjusiųjų prezidento- rinkimų. Pietų respublikonai. Jie tikisi į savo pusę patrauk

ūdų sudarytų savo partijos daugumų ir pa
siskirtų rūmų pirmininkų.

Demokratai taip pat dirba, kad nepaleis
iu iš savo rankų tai visa, kas laimėta. Jų va
dui turi vilties visus demokratus patraukti 
\ ienybėn ir neleisti respublikonams viršų 
gauti.

Rūmų pirmininku iš demokratų partijom 
numatomas Garner’is, atstovas iš Texas val
stybės.

X.

Skaitykite it platinki
te lietuvių katalikų die
nraštį “DRAUGĄ’ ir 

remkis tuos biznieritv 
ir profesionalus, kuri* 
garsinasi tame.

linės Šventės vakarų, kai Šv. Antanas, nios žmonių, kuriems neištektų vietos miestas yra laimnigas, pasilaikęs Šv. An- i silpusių sveikatų; 3) pradedam bet kokį 
užsidaręs, pamaldžiai mųstė apie tų didiii- vienuolyne, nutarė Šventojo įnirtį laikyti : tano palaikus ir šventųjų relikvijų jo lie- ' darbų, teikti geros kloties; 4) gauti užsi-
gų garbę, teiktų Dievo Motinai, Ji upsi- : paslapty iki palaidojimo. Betgi žinia apie ' žuvio, kuls ligi šiol sveikutėlis.
reiškė jam skaisčiausia ir apsiausta spin- t jo'mirtį nuostabiu būdu paplito po visų*
dinčias šviesos, tikindama Šventųjį, kad 
jis gali be jokios baimės garsinti pamok
slus apie Jos Paėmimų į Dangų,’ nes Die
vas tikrai paėmė Jų į Dangų su kūnu ir 
siela. /

Šv. Antano mirtis
Dažni pamokslai, nuovargis, ilgieji 

pasnikai ir savęs motininiai išsėmė Šv. 
Antano stiprybę ir jis užbaigė garbingas 
savo gyvenimo dienas birželio 13 dienos 
vakarų, 1231 metais, būdamas vos trisde
šimt šešerių-metų amžiaus.

Mirimo valandoje Šv. Antanas užin
tonavo mėgiamų himnų švč. Marijos gar-. 
bei; po to įkvėptomis akimis jis ilgokai 
žvelgė į kokių tai neregimų būtybę. Kai 
jo paklausta, kų jis mato, jis atsakė: “Aš 
matau mano Dievų.” Tuo būdu Šv. Anta
nas atidavė angeliškų savo sielų Kūrėjui, 
dėl Kurio meilės jis paaukojo savo gyve
ninio jėgas

miestų ir apylinkes. Jjaidotuvės buvo iš
kilmingoji procesija ir daug stebuklų įvy
ko. Karsto dar neuždengus, o jau piIgri
mų minios spietėsi ir stebuklų skaičius di 
dėjo.

Šv. Antano kanonizavimas
Didelė išimtis pudarvta Kataliku 

Bažnyčios istorijoje, nes metams dar pil
nai nesukakus po Šv. Antano mirimo, Po
piežius Gregorijus IX iškilmingai kanoni
zavo jį gegužės 30 dienų, 1232 metais. Ji 
abu senyvi jo "tėvai turėjo tos laimės da
lyvauti garbingame kanonizavime.

Šv. Antano liežuvis
Praslinkus trisdešimt dviem metams 

po Šv. Antano mirties, atidaryta Šventojo 
karstas ir rasta, kad jo lavonas pavirtęs 
į dulkes, o liežuvis, išlikęs sveikutėlis, iš
rodo gyvas. Taip tad Dievas palaimino šv. 
Antano liežuvį, su kurio pagalba Šventa
sis taip iškalbingai gynė Dievo tiesas ir

ėmimų bei darbų; 5) išlaikyti širdies tyru
mų ir kūno skaistybę; 6) pasirinkti pašau
kimų gyvenimui.

Tuose visuose reikaluose katalikai, 
Icurie kreipiasi į Šv. Antanų su gerųjų in
tencija, gali visiškai tikėtis, kad bus iš
klausyti.

Šv. Antanai, Kūdikėlio Jėzaus ir Švč.

Šv. Antano jubiliejus baigsis 1932 metais
Antaninių metų Šv. Antano Jubiliejus, 

prasidėjęs šių metų birželio mėnesį, baig
sis ateinančių metų tų Įiat mėnesį, kai bus 
minimos 700 metų sukaktuves nuo Šv. An
tano kanonizavimo, įvykusio geg. 30 d.,
1232 m.

Lietuviai katalikai didžiai gerbia Šv.
Antanų. O garbingojo jubiliejaus metais ! Marijos, didis garbintojau, užtark
turėtų parodyti didesnį pamaldumų šv. 
Antanui, melsdami, kad Šventasis padėtų 
mums tapti vertais Dievo tarnais ir kad 
kartu galėtumėm' su juo bendrauti Dan
gaus Karalystėje.
Šv. Antanas didis Tarpininkas pas Dievų

Dibvotų Šv. Antano gerbėjų maldoms 
Šventasis pasireiškia didis tarpipinkas pa.- 
Dievų ir maldininkai įgyja gausių malo
nių. Šv. Antanas yra gerai žinomas savo 
gerbėjams, kurių išklauso, jei maldauja 
Šventojo tarpininkavimo pas Dievų ypač 
šiuose reikaluose: J) grųžinti prarastus ar-

Pranciškonui, bijodami gausingos rni % žavingai garsino Jo gailestingumų. Padvos ba pavogtus daiktus; 2) sustiprinti nu-

už mus pas Dievų ir melskis už mus!

Herkulanumo miesto, užlieto draugi* su 
Pompėja per Vezuvijaus išsiveržimi/ 79 
metais, atkasime darbai jau baigiami. Al- 
kastis griuvėsiai netrukus bus prieinami 
apžiūrėti visiems turistams. Neseniai Her- 
kulanume atkusta puikiai užsilikusi vieno 
turtuolio vila iš 18 kambarių, papuoštų 
gražiais paveikslais ir statulomis. Arche
ologų nuomone, Herkulanumo iškasenos 
archeologiniu ir meno atžvilgiu būsiu ver
tingesnės už Pompejos iškasenas, kurių 
dauguma yra Itaijios muziejuose.

t
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POLITIKA, EKONOMIKA IR BIZNIS
• Rašo V. Stulpinas.

MUITAI IR NEDARBAS , jo mažėti, tuda, protekcioniz
mo šalininkai turėjo nnsileis- 

Kai kurie mano, kad žodis'ti ir sumažinti muitų iš kitu 

tariff, ispaniškai tarifą, yra valstybių įvežamoms prekėms, 
kilęs iš miestelio Tarifu, esan- Kada .1. V. muitas tapo 'aliai 
čio prie pat Gibraltaro są- pakeltas, tai kitos valstybės, 
šiaurio (Straits). Ten nuo so- nebegalėdamos nieko J. V-ms 
nu senovės buvo imamas mui- parduoti, buvo priverstos pa
tas — mokestis už praveža- kelti muitus Amerikos gailu
mas prekes. Vėliau tas pava-:niams, tuda Amerika turėjo
dinimas liko pritaikytas mo-'savo muitus sumažinti. Tokis . ‘ i . v .
kesėiui, imamam už įvežamas dalykų stovis pasikartodavo 
arba išvažamas prekes. Mes .beveik su kiekvienu federali-
tai vadinsime lietuviškai - 
muito.

Jungtinių Valstybių muito 
istorija siekia to pat laiko, 
kaip ir viso krašto istorija. 
.1. V. kongresas 1789 m. pas
kyrė muitų įvežamoms pre
kėms nuo 5% iki 15% ‘‘ad 
valorem”, pagal prekės vertę. ■

nės vyriausybės pasikeitimu. 
Kiekviena tai sumažindavo 
muitų tai padidindavo. Dėl to 
tik trumpai šį dalykų pana 
grir.ėsime.

Muitai yra skirti įvežamoms 
prekėtus, norint apsaugoti sa
vo krašto fabrikantus, kurie 
gamina tokius pat gaminius,

J. V-» muitas Palengva kilo!1“'™ yra iš svetur iv™mL 
aukštyn, kol prieš civilini ka- Tai viena Priežas“s- Kitef 
rą pasiekė 38,46%. Per kara ir ”‘ikalas gali Mti’ norint 
tuojau po karo muitas buvo rinkti valstybei >’ajamV- kai’>

dar pakeltas net iki 46,49% 
prekių vertės, ir taip tęsėsi iki 
1871 m.

jau aukščiau matėme,,kada J. 
V., pradžioje neturėdamos jo
kių rinkliavų, paskyrė muitų 
nuo 5 iki 15% iš svetur įve-

Kai J. V. eksportas prade- žarnoms prekėms. Vėl gi gali

būti vidaus muitas (Internal

Revenue): tai yra valstybės 
skiltas mokestis įvairioms vi
duje pagamintoms prekėms, 
kad būtų iš ko padengti vals
tybės išlaidas.

Mes čia mėginsime pana
grinėti, ar 1930 m. birželio 17 
d. dabartinės respublikonų vy
riausybės nustatyti maitai į- 
vežainoms iš svetur prekėms 
yra naudingi musų valstybei, 
ar kenksmingi. Šių muitų ša
lininkai šaukia, kad tai yra 
naudinga ir kad ne tik nau
dinga, bet tie muitai reikia 
dar padidinti.

Kad muitas yra reikalingas 
įvežamoms prekėms, niekas 
to. negali neigti. Tačiau mui
tas neturi būti toks didelis, 
kad kitas kraštas nebegalėtų 
rieko įvežti pardavimui. Ka
da taip atsitinka, tada galima 
laukti muitų karo. Tai yra: 
kitos valstybės, kurios nebe
gali nieko su pelnn parduoti 
J. Valstybėse, padidina, mui
tai J. V. prekėms, Įvežiamonis 
į jų kraštus. Didelių muitų pa
sekmės yra tokios, kad kai 
viena valstybė padidina muitų 
įvežamoms kitos prekėms, 
pastaroji — pirmosios, ir taip 
kiekviena, apsitverusi aukšta

muitų siena, nebegali viena ki
tai nieko parduoti. Galų gule, 
fabrikai turi sustoti, arba bent 
mažiau dirbti, nes nebėra kur 
gaminių pertekliaus padėti ir 
darbininkai netenka darbo.

kaip tik tokis reiškinys pa
lši reiškė 1930 melais. Respub
likonai manė padaryti ‘‘ge 

iresnius laikus”, pakelda a 
'muitus, ir manė, kad Europos 
i valstybės nesiliaus pirkusios 
J. V. gaminius, pačios jau ne
begalėdamos nieko arba visai 
mažai parduoti J. V-ėms. Bet, 
atsitiko visai priešingai. Kai 

įtik J. V. pakėlė savo muitus, 
kitos valstybės, atsimokėda- 
mos mūsų kraštui, pakėlė dar 
didesnius muitus, taip, kad J, 
V. fabrikantai visai nebegalė
jo nieko parduoti svetimiems 
kraštams. Pav., Italija pakėlė 
J. V. automobiliams muitus; 
tad Italijoje dabar reikia mo
kėti už Fordo automobilį 

' $1,000, o čia — $500. Ir ka
dangi Fordo Co. negalėjo savo 
dirbinių parduoti Italijoje, tai 
pastatė savo fabrikus Italijoje, 
ten dirba tokius pat Fordo 
automobilius ir pardavinėja, 

j bet jai jau nereikia mokėti
aukšti) muitų už įvežimų, 

i
' Dėl tos priežasties Ford

MILIJONAI ŠUNIMS

Andai laikraščiuose praneš
ta, kad Chicagoj mirusi viena 
turtinga moteriškė pustrečio 
miljjono dolerių turtų palijo 
šunų naudai. Tuos turtus ji pa 
vedė gyvulių globojimo drau
gijai.

Tas nepaprastas įvykis su
kėlė visuomenėje didelį pasi
piktinimų. Spaudoje pasirodė 
protestai.

Laikrašty “Chicago Tribū
ne” apie ta palikimų rašo Illi
nois’o universiteto medicinos 
kolegijos psichologijos profe
sorius M. B. Visscher’is. Jis 
pažymi, kad užuojauta yra 
gražus susijaudinimas (emoci
ja). Bet kada pareiškiama 
gyvuliui gilesnė užuojauta, ne
gu žmogui, tuo labiau, kada 
žmonės daug vargsta, alksta ir

Motor Go. pastatė savo fabri
kus ne tik Italijoje, bet taip 
pat Airijoj, Danijoj, ir Rusi- 

ijoj. Ir ten dirba savo auto- 
; mobilius, traktorius ir par
duoda, nemokėdama nė cento 

'muitų, kuriuos turėtų mokėti, 
jeigu jie būtų padirbti J. V- 

i ėse.
(Bus daugiau)

'miršta, tas jau yra nepapras- 
5 ta. Tokia užuojauta daugini, 
kaip paika ir srųerktina.

Kokia tai žema užuojauta 
pavesti pustrečio milijono 

dolerių sūnų naudai, kada 
tūkstančiai meilių kūdikėlių 
įeikalingi maisto ir globos. 
Bučiam Chicagos mieste šim
tai tūkstančių vaikų išaugs 

'kūno ir dvasios ligoniais dėl 
neturėjimo atitinkamo maisto, 
i ūbų ir pastogės. Žiemos me
tu tūkstančius vaikelių pakirs 

i įvairios ligos, nes jų tėvai gy
vena vargų, neturi pinigų mai

stui Įsigyti, arba gauti reika- 
dingos vaikams medicinos pa-
' gal bos.

Prof. Visscher’is iškelia la
ibai rimtų sumanymų, ar kar 
.tais teismai nerastų priemo
nių sugriauti tų palikimų šunų 

i naudai. Jei moteriškė tokį ne
paprastų darbų atliko, tad ji 
arba buvo nesveiko proto ar
ba buvo kieno kito asmens 
įtakos paveikta.

Geras daiktas globoti bena
mius šunis Arba kitus gyvu
lius. BetTtas globojimas, netu
ri būti svarbesnis negu varg
šų žmonių globojimas. Jis tn- 

i ri būti antraeilis. Toks nusis
tatymas yra protingas. Atvirk

[I

v

Col. ITarry Burgess, Pana
ma Canal zonos gubernatorius.

iščiai gi jis yra paikas ir 
i smerktinas. Ypač šiais laikais 
yra smerktinas, kada milijo
nai bedarbių ir jų vaikų šau
kiasi duonos ir pastogės, šilu
mos ir drabužių.

X

TELEFONŲ CENTRALINE

į Vilniaus telefonų centralinė 
' perdibta. Telefonų centralinė 
I Vilniaus stotis turi 3,000 ,(Kau 

į ne, nors miestas mažesnis, te
lefonų yra beveik 4^000). “T.”

DRAUGO” JUBILIEJINIS VAJUS EMA PIRMYN! 
TALKININKU SAKO.

JUBILIEJINIS VAJUS BUS SĖKMINGAS

iiSĮSiiSiibs.

Mūsų talkininkai pasklido visose lietuvių kolonijose, rinkdami naujus “Draugui” skaitytojus ir 
ragina lietuvių visuomenę j didesnį lietuvių tautišką ir katalikišką veikimą.

JIE APLANKYS VISŲ LIETUVIŲ NAMUS
o

□

Jie padės jums užsirašyti vienatinį lietuvių katalikų dienraštį A- 
merikoje “DRAUGĄ.”

Atminkite, dienraštis “DRAUGAS” yra Jūsų DRAUGAS.
Dar ieškome Talkininkų. Šiandie rašykite į “Draugą” — Gausit 

Pilną Kreditą.
t.

DRAUGAS
2334- So. Oakley Avė:

Chicago, IllinoisTelefonas: ROOSEVELT 7791

L?
> m

u . .
k-v

IŠKIRPKITE IR PRISIVYKITE —

APLIKACIJA
2334 So. Oakley Avė., ChlcaRO, III.

Oerb.:—

Malonėkite jraSyti mane J "Drauięo” Jubiliejinio Vajaun 
Talkininkų tarpą Ir prlslųskite man vlaas reikalingas žinias.

Vardas.......................................................................................... ..

A dr esąs ........................ .. .............. .. .............. ...................................

Miestas ................................................................................,...........

[stojimo diena . . .........................................................................................

1 " 1 ~......................................... —.............
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DRAUGAS Pirmadienis, Lapkr. 18, 1931
SCENOS IŠ BĖGAMŲJŲ ŽINIŲ Daug yra šeimynų visai su-įmiest:.s apmoka rcndų, duoda kuri jau du metai miestas Sel-

v argu šių. Dabartiniu laiku ei- anglių, persikraustant užmo- pia, retkarčiais da duoda įti
na vajus, kad sukėlus pinigų į ku už perkrauk mių, šeimynai sidirbti kelis dolierius dėl ta- 
beda ibiams šelpti. Tie, kurie ,p..-u.idinus, teiki a medicinos lokos, bet gavęs $100 iš ap
dirba, turės mokėti nuošimtį, page bų motinai ir kūdikiui, draudos (insurance) tai per
pav., kas uždirba nuo $1.) iki j Dubeniams užmoka už butų, tris dienas viskų pragėrė.
$50 ; savaitę, turės mokėti i nei'rilgiau į savaitę ii
vienų nuošimti; kas uždirba - 1 įoda $3.50 vertės “meni” ti-

Kiek man žinoma, iš lietu-

nuo $50 iki $100, į savaitę tas 
mokės P/2 nuoš.

1

vių vos kelios šeimynos gauna 
pašelpos; pavienių Jaugiau.1 

v'iai vadina burdingieriais, už- A,ut> tie “paukštužėliai savo'
k tių. O tiems kuriuos lietu 
A

moka už butų ir maisto į na- ;uždarbį karčemose pračiulbėjo
B. V.

Miestas šelpia bedarbius, i 
kiek gali, tačiau, ko toliau, toim-us pristato, 
daugiau atsiranda prašančių! TaiS>> miestas rūpinasi be- 
pašelpos. j darbiais kiek išgali; duoda pa-

Šeimynoms ir pavieniams lnaistu' »»»
duoda pašelpos; neatsako ir ^ne-
muitų savininkam, žinoma, paSolpos vieni
Vems, kurie turi skolos. Bet, sall0> kad Jos “^tenka, kiti.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTO

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudejima, Šalti, Ranku,

ki< man žinoma, vieny sei-1) Japonijos kareiviai saugoja nuo kinų pietinės, Mandžurijos geležinkelį. 2) Abdiel
Medįid, buvęs Turkijos kalifas būdamas ištremime manus atseigti kalifatų su būstine .Je- , .J v 1 . nivna turi savo namus ant 2ruzolime, 3) Baltakalnieriai New Yorko bedarbiai, kuriems miestas manus įsteigti pagelbnų ~ .’ 7 , tintų, rendos gauna $23 į me

nesį, turi gerų automobilių,biurų.

LIETUVIAI AMERIKOJE

WESTVH1E, 11L padarei ’ 
“Suktinis

Delicious 
C^ood

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele
mente for Jiealth 
and strength are 
found i n good 
cheese. And all 
the essential ele
mente of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

uejima, ir ceip visokius saauaejimifts l 
( tik ne ronaa ). 1
Tūkstančiai žmonių yra išsigydė O I 
milijonai dar nežino apie tai. 
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą. 

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVEKY 

OINTMENT.

DEKENS OINTMENT CO.
P. O. Box 352 
Hartford, Conn.

kad per maža. Teisybė gali 
būti pastarųjų. Vienok, kaip 
sakoma, badu nemiršta.

Bedarbiam, ypač šeimynom 
pašelpa reikalinga.

Yra betgi ir tokių, kaip
tiems pav., vienas nevedęs žmogus,

maisto išdn daba, o gauna 
1 ii, -1c

Kine nieko neturi,

daiktais, kas atsilankymu, kas 
darbu.

Kiek man žinoma, daugiau
siai gal bus aukojęs biznierius 

į Albertas Rųdzvilas. Kiti biznio 
! riai irgi prisideda sulig savo 

Padajna\o Įnoro Mat, visiems valios dar
nas. Žinoma, niekas nepagei
dauja tiek pelno, kiek jo būna' 
gerais metais, nes parapija ge
ram stovyje, tačiau, visiems 
dirbant sutikime su savo kle
bonu, kun. A. Balinsku, daug 
galime tikėtis.

♦Šįmet bazaro rengėjais yra 
parapijos veikėjai: L. Kru- 
čienė, B. Zizminskienė, Pepo- 
lis, Vasiliauskas, A. Zizirins- 
kaitė ir B. Mockaitė. Vyriau
siais šeimininkais yra L. Kru- 
čienė ir B. Zizminskienė; jos 
daugiausiai darbuojas. Garbė 
jo-’ns. x

Darbai.
Darbai ne tik Racine nepa

gerėjo, bet dar pablogėjo. 
Nors kaikurios dirbtuvės dir
ba po 14 vai. į dienų, bet ne
permoka; darbininkams moka 
35c. į valandą. Naujų darbi
ninkų neima, o bedarbių dau
gybė.

(S.
(A.

“Kų močiutė 
Šimkaus) ir 
P. S.).

Vyrų choras
“Kožnas vienas” ir “Močiu
tė mano” (A. S. Pociaus).

“Vilnius” (A. S. Pociaus), 
“Per girių ^girelę ”, “Vai žy
dėk -žydėk” (S. Šimkaus), 

X Lapkričio 1 d. mirė lietu- “Važiavau dienų” (A. S. Po

Radio stotis WEST.

X Lapkričio 1 d. mūs baž
nyčioje vakare buvo laikomi 
gedulingi mišparai ir proce
sija, per kurių choras sutarti
nai giedojo “Diena rusti”.

kaitė Mary Scott. Palaidota 
Šv^ Petro ir Povilo kapinėse. 
Sirgo net septynis metus, ne
valdydama kojų nė rankų.

X Lapkričio 2 d. L. V. 85

ciaus) padainavo L. Vyčių cho 
ras.

Chorų vedė A. P. Stulga. 
Po koncerto buvo šokiai,
X Lapkr. 22 d. rengiama

kp. laikė susirinkimų, kuris ; vakarienė, per kurių vėl Liet. 
buvo skaitlingas. Tarp kitko, 1 Vyčių 85 kuopas choras padai- 
nutarta ruošti naujų narių va- j nuos gražių dainelių. Taigi, 
jų. I vėl visi pasimatysim.

Bravo, 85 kuopa; geriausių Jurininkas
sėkmių.

X Lapkričio 8 d Liet. Vy
čių 85 kuopos choras davė 
koncertų, kurio ilgai laukėme.
Publikos susirinko tiek, kad 
net vietos salėj truko. Visas 
pelnas paskirtas parapijai.

Koncerte dalyvavo mūsų 
gydytojas M. D. Gaudrum su 
žmona, miesto majoras P. Glat 
kauskas, U. S. Fuel Co. Supt.
Mrs. David Rock ir kiti įžy 
mūs asmenys.

Programa buvo tokia:
“Jaunimo giesmė” (J. Nau Į 

jalio), “Kariška daina” (J. T. |
Kelpšos), “Pasisėjau žalių rū- I 
ta” (tautiška), “Stokim bro- į 
liai” (A. Aleksio), “Sveiki i 
broliai” dainavo choras.

Gitara solo skambino J.
V endelskas. •

Duetų “Kur sapnų grožy
bės” ir “Vilniaus.kalneliai” 
išpildė A. Markauskienė ir p- 
lė B. Gulbiutė.

“Čigonės atsilankymas” su
lošė J. Gailiūtė, ir A» Vilkaus- 
kaitė.

Solo “Vai varge, varge”
(Šimkaus) ir “Gale sodo”
(A. S. Pocius), padaibavo p-lė 
T. Michiudaitė, mūsų geriau- 
«ia dainininkė.

Duetų “Skambančios sty
gos” (M. Petrausko) ir “Aš 
mergytė” atliko p-lė T. Kar- 
piutė ir S. Rakauskienė.

Kvartetų “Leiskit į tėvy
nė” dainavo p-lė J. Mičiudai- 
tė p-lė. J. Karpiutė, p. A.
Karužis ir p. J.'Rakauskas.

”Dangus brangus” lošimų 
atliko: T. Vendelskas, K. Sa- 
navaitis, Ed. Karužis, L. Ur- 
Ironuite, L. Vendclskaitė, M.
Baleikaitė, J. Kačiuniutė, J.,
Vilkanas, P. Karpys.

Merginų choras padainavo j

RAGINE, WIS.
Bazaras.z

Nors bedarbė siaučia, vie
nok Šv. Kazimiero parapijos 
bazarų parapijonys remia su
lig savo išgalės: kas auka

ANTANINA GOTAUTIENĖ
(Po tėvais Kinsgailaitė)

mirė lapkr. 13, 1931 m. 1:45 vai. po pietų. 75 metų 
amžiaus. Kilo iš Tauragės Apskr., Pašielės Par. ir 111.

Paliko dideliame nuliudime vyrų Liudvikų, sūnų 
Albinų, dukterį Sofijų, 3 anukus, brolių dukteris Pul- 
karijų Vaičiekauskienę, Paulinų Mockienę, Kazimie
rų Bartkevičienę, Mikalinų Genienę, Bronislavų 
Kinsgailaitę ir gimines, o Lietuvoj du broliu Jonų 
ir Benediktų Kinsgailus, dvi seseris Viktorijų Lu
košienę ir Placedų Malinauskienę.

Kūnas pašarvotas 2803 Emerald avė. Laidotuvės 
įvyks seredoj lapkričio 18. Iš namų 8 vai. bus atlydė
ta į Šv. Jurgio par. bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs, Duktė, Anūkai,
Broliaduktės ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. Mažeika, Yards 1138

* * *

KRAFT CHEESE
KRAFT-PHENIX 

CHEESE CONIPANY

PROBAK

(PROBAK BtADE)

teikia
barberiškų

skutimosi
patogumų

namie

Pagražina išvaizdą Patenkinimas garantuotas

PLIKOS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 
AKIS, PAŠALINS JŲ NUOVARGI IR STEBĖTINAI 

PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

ofisas'' ir akinių dirbtuve

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

A|A
BENEDIKTAS BUTKUS

mirė lapkr. 13, 1931 m. 12:25 vai. ryto, 58 111. amžiaus. 
Žuvo nelaiminga inirčia — buvo autoinobiliaus už
gautas. Kilo iš Raseinių Apskr. ir Par. Slabados Kai
mo Paliko dideliame nuliudime moterį Antaninų, bro
lio sūnų Izidorių Butkų, 3 sesers vaikus Juozapų, 
Vincentų ir Agnieškų Amerikoj, o Lietuvoj 2 broliu 
Juozapų ir Vincentų.

Kūnas pašarvotas Masalskio koplyčioj, 3307 An- 
burn Ave^ Laidotuvės įvyks Utarninke lapkričio 17 
d. Iš koplyčios 8 vai. bus atlydėtas į šv. Jurgio par. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už.velio
nio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus giminės, 
draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Brolėnas, Sesers Vaikai, 'Gini trims. 

Laidotuvėms patarnauja grab. Masalskis, Blvd. 4139.

DAUGIAU NAUJŲ 
IŠRADIMŲ

q Lumgago pilės
Galvos skaudėjimo pilės
Inkstų pilės.
Tų gyduolių senai svie

tas laukė, tai jau yra ga
tavos.

Tos visos gyduolės yra 
tiek vertos aukso, kiek 
jos pačios sveria sulig 
savo naudingumo.

T. A. D. TONIC per 
12 metų tūkstančiams 
žnioniij pataisė sveikatą,

o dar milijonai nežino.
Dabar su tais vaistais gali didžiau

sius skaudėjimus prašalint.
Ir visus vidurių blogumus pataisyti. 

T. A. D. Products turi ir daug kito
kių vaistų.

Reikalaukit aptiekose arba iš T. 
A. D. produets.

3133 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

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

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 7 i W. Washington St. 
Roam 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos 
— 6 iki 9 vai.

1145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887

Namų Tel. Hyde Park 8395

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0332

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

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. ir Subatos vakare

For COLDS, COUGHS
Sore throat, museular rheu- 
matic aches&pains,applyMu»- 
terole, the "counter-irritant^

AT ALL DRUGGISTS

PATENTS
Laikas daug reiš
kia prie patentų.
Nerizikuokit su 
apsaugojimu savo Knygelė 
sumanymų. Pri- Dykai 
siųskite braižini ar mo
deli arba rašykite dėl 
Nemokamos knygutės ‘How 
to Obtain a Patent’ Ir 
‘Record of Invent.’ formos.,

CLARENCE A. O’BRIEN
Registered Patent Attorney 

43-A Security Savings 8t Commerclal 
Bank Building

(Dlrectly aerosa Street from Patent OfflCil 

VTASHINGTON. o. c.

ASIKRATYK.TT 
LIGŲ PERŲ

Nosyje, Burnoje Ir 
Gerklėje

Zonite išvalys susi
kimšusias atmatas, iš
naikins perus, neprl- 
leis ligų. Labai naiki
na perus. Ramina plė
ves.

UNCLE

A.. ... - a ..L
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OUR LITHUANIAN YOUTH
(MUSŲ JAUNUOMENE)

above. Max Muller in bis “Bio ■ tings in ‘gratis’, I think this 
graphies of Words” writes latter act can be arranged by 
“Greek or even Lithuanian'an agreement with the Reve

D A K T A R A
,has preserved more faithful-(rend Pastot,-(since the parišk Tei. eanai 6764 Rea Repubiic 5350
įly than the Sanskrit of India is \Vithout dėbt no\v), why 

THE MAINTENANCE OF apply to the case the great . 1 , . », _ •' . the lentutes of the parent A not įmiuire Mr. J. Musiunas.
THE BEST SOCIAL, ATHLE-j gilt of God to man, the 1111a- ... ,..',.5. ‘ • ,, , '______ ’ ___ ... ryan. lt the taithtulness of X Straight and forwara,

the record is any proof of the somebody bites the barni that 
Būt there are otlier authors geograpliicfd proximity ot feeds it sumptuously, by sen- 

vho ally their conclusions one of the lndo-European ian- ding this curt remark:
\vitli tliose of the above. For guages to this common moth-
instance from Dr. Greg in hįs er, it is in the neighborhood 
book “Comparative Philolo- of Lithuania ratner than that 
gy’’ page XL of the lntridue- of India that we ought to 
tion we read “I may sliort- Jook for the first. liome of the 
iy quote from Mr. Rendall’s Aryan family. And again ii 
tssay on “The Cradle of the vvill be in the neighborhood 

This is quite a statemeut ^ryan Kace“, who takes Dr. of that starting point and in

TIC, ETHIOAL AND OTHER gination. 
STANDARDS INHERITED 
FROM OUR LITHUANIAN 
ANCESTORS AND THEIR 

INOORPORATION INTO 
OUR AMERICAN 
CITIZENSHIP.

J. J. Kripas.

Dear B. V.,
1 don’t think you shouldj 

get so personai with every-! 
one and print everything yon 
liear. lt is bad enougli to ha ve i 
your own folks point fingers 1 
at you, witliout liaving your 
l'riends think you are plann- Į 
ing a secret elopement or that 1

BR. A. RAČKIIS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS
Gydo staigias ir chroniškas ligas 

vyrų, moterų ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną į.uo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir se rėdo mis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
GHICAGO

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos Ofisas:

2415 W. MARQUETTE RD.
Vai.; utarninkais, ketvergaia ir pėt- 
nyėiomis nuo U iki 12 vai. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 vai. vak. 

Chicagos ofiso tel. Urovehill 32(12

emanating from the pen of aXfpenĮ<a\s antĮ Prof. Sayce’s Northern Europe that we sliali d _______
piesent day scholar and a y:ew on tjie subject, viz, that bxpect to find the greatest you are leading a dual life. lt 
non-Lithuanian. From the abo- ^ryans jia(j their ojigin number of undiluted Aryan iseems everyone is \vaiting to

DR. S. BEZIS

ve citation we may well sup- 
pose that Prof. Bender very jjaijįc ”
veli represents the tiend ot j)r Beddoe, F. R. S. agrees jee and Armenia, in Persia and can see that. 
modem thought and scholai- w-t]i ^jr penjau anj gjr jsa hn(jįa we mUst look for mis- As ever
i.:_ al:____ t_____ mi.„ ’

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 

Ofisas 2201 West 22nd Street
m Lithuanian or near the languages and Ine purest ex Iget “something” on another. 1Cor- So- Leavitt st. Tei. eanai 0222

' ample of Aryan blood. In Gree j lt isn’t fair and l tlunk vou 1 Rezidenciia: 6628 so rnchmond 1 r 1 ' I Avenue Tel. Republic 7868
Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak. 

Nedėlįoj: 10 — 12 ryto

ship in things Aryan. The, rpayjor ti,aį crajie or > ture and decay. ” Needless for 
souice certainly is unpiejudi- orjg.įn of pie Aryan race was:me to point out this is an as- 
eed. Witli sueit amazing statė-! gojnewjiere regįon 0£ tounding statement from su-

ch an eminent authority asments from the pick of niodern lithuanian or near the Bal 
day research and eminent {tie. Dr. Schrader and Prof. 
scholarsliip we don’t have to Sayee also agree with the

GRABORIAh

J. F. RADZIUS
OGIAUSIAS LIET. GRABO RIUS 

CHICAGOJE

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

1). Muller.
(Continued to-merrow)

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seradomis po pietų ir Nedėldieniais 

tik susitarus
2422 W. MARQUETTE ROAD

K OF L PALAVER

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

OFISAS

Te?efWecanai "ml 1439 S. 49 Court, Cicero, III.
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088.

Laidotuvėse
į Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 

pa- ! Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti. 

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Chicago

B. A. LACHAVICH

Tel. Cicero 5927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
ply<*\ dykai.

3307 Auburn Avenue

EŽERUI
LIETUVIS ORABORIŪS 

Ofisais

4603 S. Marshfield Avenue 
Tel. Boulevard 9277

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobiliu? viso 

kiems reikalams. Kaina priei 
narna.
•3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

Your Friend
• Hclen.

Now, first of all, 1 don’t 
think I niade anytliing of that 
sort clear in my recent colu- 

jmn. Oetting into real perso- 
įnals is bad business and as 
jyet I don’t think you can ac- 
'cuse me of that. Hotvever, I

By Bee Ramančionis. j think Heleji someone crossed 
X lf you believe the latter I yQU Up anj rįie(i yOU> būt pon- 

“crack’ , I von t live till a- jjer ^įs over and see k I’m 
nother lioliday rolls along, be-: wrong#
fore my “ghost , renders me Another jocose lad cal-
inane. je(j me fbe “Loogan wit”.

X lf tliey ever want to pla- rpbe “loogan’’, I prefer to o- 
card anytliing, Cicero and mįt, and I hope so will ‘Jack’ 
NortR Side always liappen tu bereafter. 1
je ostentatiops in this line . yOU again soon.
Down at the Gold Coast dis-
triet tliey have K. Savickas,
A. Manstavičius, J. Makaras 
and the Kaminskas family

Tel. Ganai 02&7 Kės. Prospect ot>u»

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREE’J

KENOSHA, WIS. OFISAS
5817 — 6-th AVENUE

Vai.: panedėliais, seredomis' ir suba- 

tomis nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai? 
vak. Kenoshos ofiso tel. 4050.

SVARBI ŽINUTE

DR. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
nauj$ vietą po uum. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Aibany Avė., 
Tel. Prospect 193U.

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas ir Rezidencija

65U4 S. AKTES1AN AVĖ.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 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. r. 

Nedėlįoj pkgal susitarimą

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIš
* -gM

Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.- 

Office: 4459 S. Califomia Ava..
Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 819U

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone 
Englcwood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone, 
Wentworth 3000:

DR. A. R. McCR AD1E
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
Rezidencija 6600 S. Artesian An vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
6 iki 8:30 vakare Šventadieniais pagal sutarimą.

D E N T I S T A I

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

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

DR. S. A. DŪWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

Rezidencija

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virgiuia 1290 

YardSzll38 
Chicago, Tll

S. M. SKDDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži 'koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7581

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina Sts.

Tel. Boulevard 5203-8413

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

to bolster up and proclaiin 
lo\v and high tides. Cicero lias 
a mouthful in J. Wallace A.
Riekus and maybe the Žu
kauskas brotliers, to tell you 
how you can get your dime’s 
\vortli in the K of L’s. I’m 
afraid of either advertising a- 
gency, it’s so steeped in vocal 
pressure that it paralizes the 
ear-drums.

X I notice that the '“Vy
tis” is thriving with all sorts 
of articles, sliort stories and 
criticisins submitted by its 
readers, that A. Lapinskas is
issuing regulation’s to be ad- estl. Prležastlm gaivos skaudėjimo,

° ” svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- Teie. Cicero 1260
hered to, before sending your 
manuseripts. Perhaps, if the 
situation becomes more com- 
plicated, the editor bay tax 
budding writers for the pri- 
vilege of printed Scripts, then 
that would become racket No.
r-z.ro m, i X 4 • ai Al KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM-/6o2. The latest is the gentie- PĄ laiką su* nauju išradimu

Pailsusiems Muskulams
Niekas nesuteikia tokio greito 

paleftgvinimo kaip

PAIN-EXPELLER

AKIŲ GYDYTOJAI: 

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimą kuris

i

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

B

lAMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
[Mes visuomet teikiame širdingu, simpatingą ir ramgj 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ ORABOBIAI 

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

\ \ •
Pitone Buuieva.,u <041

DR. G. Z. VEZELIS
D E N T l S T A S 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 41 Street

Tel. Canal 8213

DR. 6.1.BLOŽIS
D E M X 1 H T ▲ e

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7888
Res. Hemlock 7881

DR. A. P. KAZLAUSKI&
D E N T 1 S T A S

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.; Nuo 1* ryto iai B vasara

Ofiso Tel. Vįctory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 Street 
Valandos: 1-3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais

~ 10-12

4729 West 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nodėliomia;
Susitarus

tno, skaudamą akių karštį. Nuitnu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

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

Speciale atyda atkreipiama tnoky- 
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12.

OR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis ir Sereauinis susitarus

4847 VV. 14 fcJT. Cicero, Hl.

Vai.:

anly eseorting to a “hlind 'Paug1e!ų1 at«*tlkim,i akYs atitaisomos 
v ° be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

pig” before relieving you of 
personai contents.

X Back o’ the yards, or in 
the vicinity of 44th and Fair- 
field, uhere the mortgage has 
been lifted thereby creating 
unpreeed^nted prosperity, lo ME7ruVI8 

l’oms an array of imposįng fi- 
! gurės, who talk “cold tur- 

| key” hpon greeting you. Me>- 
sieurs — J. Masiunas, C. Še
putis, A. Lindfrius and others, 
don’t play hall with you, un- 
less you have some shrewd 
schetne of sccumalating “pezo 
zees”. I’m štili wonderirig, 
whetlier the sort of prosperi
ty that is around the corner,
(and not the circling kimi ei
ther), has given this tribe of 
“braves” a hall to hold mee

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DR. P. P. ŽALYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0866 , 
Gasas, X-Ray. e te.

Tel. Tardė 1829

BR. G. SERNER
AKIŲ SPECIALISTAS

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Eitraction
Vai. 9-9. Ned. 9-13 

<568 SO. tVKSTKRN AVIU.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė756 WBST 35th STREET
Kampas Halsted st. 

Valandos: nuo 18—4: nuo 6—S 
Nedėliomis: nns 16 Iki 18.

Tel. Cloero 6784

IK.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECU AUSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 19—12 nuo 8—4 tK> 

pietų: 7—8:31 vakare 
NadėllomU 11 iki 13

Telefonas Midway 2880

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue x
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 

3 iki 4 Ir 8 iki 8 v .v.

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virgiuia 903e

AL DAVIDONiS, M. D,
4910 SO. M1CHIGAN AVENUE 

Tel, Kenwood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienlt

Phone Hemlock 7828.
Dr. C.K. Kliauga

Dentistas
2420 W. Marquette Rd.

arti VVestern Avė.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1446 SOUTH 49 COU’RT. CICERO. ILLINOIS 
Priešais lietuvių Šv. Antano Bažnyčią 
Vai.: 9-12 ryto: 2-6 Ir 7-9 vakare

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. C. CUPLR
GYDYTOJAS IR CHIRURUAS 

Gakley Avenue ir 24-tas Street 
Teief. Wilmette 195 arba 

Canal 1712
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedeiiali 

ir Ketvergaia vakare

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rozidencijoe Tel. Plaza 8201

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 iki t po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

Tel. Hemlook 8788 ' /,
Kea. Tei. Prospect 64kl

■ DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6425 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ke

Ofisas Tel. Grovehill 0617
Res. 6707 S. Artesian Av

Tel. Grovehill 06i7

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road 
Vai. 2-5 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-11 

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8151

DR. Y. S. NARES
(Naryauckajp

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI! 
2435 West 69th Street

VALANDOS 
10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vai 
Apart Šventadienio ir Ketvirtadieni

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Ave^)
Valandom 10 Iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarnlnke ir Ketverge iki 8 vai.).
Seredomis ir Nedėliomis pagal Susitarimą.

Oiiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso ir Ree. Tel. Boul. 5913 Ofiso Ir Res. Tel. Bout 6614
DR. BERTASH DR. NAIKELl!
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St.)
▼ai.: 1-3 Ir 6:38-8:36 vai. vak. VaL: 2-4 Ir 7-9 vai. vakar* 

N6*61ioj susitarus Nsdėlloj susitarus

J

t
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6 DRIUGIS Pinųadienls, Lapkr. 16, 1931

C H I C A G O J E PRANEŠIMAS.

ŠAKIŠKA” RADIO 
PROGRAMA.

PRANEŠIMAS.

, Pirmadienį, lapkričio 16 d.,
8 vai. vakare, Audros Variu 
par. mokyklos kambaryje į-
vyks “Draugo’’ ir “Laivo” 

i va jaus talkininkų susirinki 
mas į kurį visus darbuotojus

Pereitų ketvirtadienį vaka
re, užsistatęs savo radio ant 
Cicero stoties, — Vanagaičio 
radio pusvalandžio — išgir
dau tai, ko niekad da p n* ra
dio nesu girdėjęs. Turįs pre- nuoširdžiai kviečiamt. 
p nzijos vadinintis savo me- Vedėjas.
cJninku A. Vanagaitis ubagiš- ------ - — --------
ka meliodija kunigų adresu taip sutvarkė išvažiavimo vie- 
paleido tokių purvų, kad kata tų, kad tik džiaugtis rei- 
likui žmogui klausant stačiai kėjo. Kitų met suvažiavę lie-
rausti reikėjo,

N ėpraustabųr n i s
kunigužis Mockus,
mas to “programo”

socialistų 
kkusyda 

be abe
jo, rūsti} veidų padarė išgir
dęs, kad atsirado jam konku
rentas, kuris neprasčiau jo 
moka pliovoti — dagi per ra-

tuviai ras gražių a kštę, kur 
galės įvairus žaidimus- daryt'. 
Nors visi darbininkai vakare 
parvažiavo nusidirbę, bet. už 
tat atliko gražų ir naudingų 
darbų.

X Teko sužinoti linksma nau 
jiena. Lapkr. 26 <1. pripuola

dio. 'Padėkos diena, o 29 d. įvyksta
Kalbose ir per spaudų ra-'natinė parap. vakarienė, Rū

ginama lietuvius laikytis o- liai darbščios šeimininkės jau 
balsio — savas pas savųjį. Ar;’ orderiuoja” kalakutus. Jai-
galima tokį obalšį derinti s.n visi būkite.
'pereito ketvirtadienio Vana-j X l^apkr. 17 d. įvyksta Fe- 
gaičįo radio pusvalandžiu? Ar Aeracijos vietinio skyriaus su-

DR. A. O. RAKAUSKAS , Daukanto dr-jos, kasierins I-
------------ j Uinois Pašclpinio Kliubo, nų-

Visiems pranešame, kad i rys Teisybės Mylėtojų c|r jos, 
kaip kitais metais taip ir šie-Į Pirmininkas Bridgeporto Dp 
met turėsime kučioms plotke-, jų Susivienijimo ir Lietuvių
lių. Jau priimame užsakymus. 

Plotkelės bus geros rūšies
ir gražios išva’zdos.

Turėsime ir kojivertų ploi-
kelėnis sudėti. Konvertai yra 
specijaliai dirbdinti ir pritai
kinti šv. Kalėdų laikui.

Su užsakymais kreiptis 
taip:

Brolis Vladas 
2334 So. Oakley Avė.

Cbics go, UI.

si-

A ud i t o r i j os ga spadi»r i u s.
Velionis pašarvotas grabo- 

riaus Masalskio koplyčioj, kur 
dabar minios žmonių atsilan
ko.

Velionis iškilmingai I lis 

dojamas rytoj, lapkričio 17 d. 
Prie to dr-jos rūpestingai rcn 
ginsi. Fic/’w..

nny Folev, Hersolf.” Be 
ant estrados pasirodo 
Marx Bros,’’ j-įgarsėję juo
kdariai.

IEŠKO DARBO

to
“4

“Draugo”
pažįstamas

BALABAN <& KATZ 
TEATRAI

RED. ATSAKYMAS. ' C'hicagos teatre rodoma vei-
------------ . kalas “Rich Man’s Folly.”r J

P. K. (Bridgeporte). Prane- Dalyvauja George Bancroft. 
<ii:ių gavome per vėlai dėl t< Į Tai įspūdinga drama.
nespėjome įdėti laikraštin.

MATOMI METEORAI

si rinkimas, parap. svetainėj. 
V’si draugijų atstovai malo-

galima katalikui patronizuoti 
tas įstaigas, kurios purvais 
drabšto katalikų kunigus. Ne! nokite dalyvauti, nes yra daug , 

Katalikai turėtų pakelti 
smarkų protestų prieš naudo
jimų radio purvams kunigų 
adresų leisti.

Stebėtina katalikų pakanta 
stebėtina kad ir “Draugas”

svarbių reikalų svarstymui. 
Pereitam skyriaus susirinkime 
nutarta suruošti vakarų para
pijos naudai. Diena jau pa
imta 20 gruodžio. Šiame sus
inę reikės smulkiau apie tų

Plačiai žinomas ir sėkmingas savo prak
tikoje Dr. Rakauskas atidarė ofisų Kenoshpj, 
Wis. ir aptarnaus taipgi Racino ir Waukega- 
nc lietuvius. Cliicagoj jo ofisas pasilieka kaip 
buvęs. Tik ofiso valandos pasikeičia. Cbica- 
gos ofise bus antradieniais, ketvirtadieniais 
ir penktadieniais nuo 9 iki 12 vai. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 vai. vak. Kenosbos 
ofise bus pirmadieniais, trečiadieniais ir šeš
tadieniais nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

į Ligi šio trečiadienio kas ry-*
j tas prieš saulės užtekėjimų y- 
ra galima pamatyti “krintan- 

Įčius” Leonido meteorus.
i

T šių meteorų plotus mūsų 
planeta įskrenda kas 33 me
tai.

ŽUVO VAIKIUKAS

ant 12 gatvės, žadėjo vakare 
16 d. lapkričio draagijos va- 

jkarų paskelbti per radio. Vi
si draugijos nai^ai turime 
remti savo narį.

garsina tokias valandas, per į vakarų pakalbėti, 
kurias neva artistai pila ku-! X Naujai susitvėrusios Š
nigams kibirus pamazgų. i Vincento a Paulo draugijos Ue to, kas tų vakarų išpil- 

Katalikai! Sykį pasak vkin.:' susirinkimas įvyks pirn.adie- dys aplikacijų, veltui bus 
šalin su šlamštais! Teeinie jie nį, lapkr. 16 d. Visi nariai j (be įstojamojo mokesčio) pri- 

s teigėjai būkite ir atsiveskite imtas į dr-jų; vyrai ir moterys

Greitu laiku bus šaukiamas 
antras bendras pasitarimas.

Kviečiame visas draugijas 
kuopas ir skyrius į bendrų 
darbų. Visi mes su gerb. kle
bonu dirbome per aštuonioli-

Ties savo tėvų namais, 4142 
Wentworth avė., gatvėkario 
suvažinėtas AValter O’Shea’s, 
6 metų amž.

RENGIASI PRIE IŠKILMIN
GŲ LAIDOTUVIŲ

Oriental teatre ęina veika
las “Touchdovn.” Be to ant 
ėst rados pasi rodys ‘ ‘ The 
three Sailors” ir “The three 
Queens.”

McVickers teatre rodoma 
“The Yellow Ticket.” Daly
vauja Lionei Borrymore.

Roosevelt teatre teberodo- 
ma “The Cisco Kid.”

United Artists teatre rodo
ma “Flying Higli.”

RK0 TEATRAI

State — Lake teatre rodo
ma indomus veikalas “AreX
these our Children?” Veika
las iš jaunimo gyvenimo.

Palace teatre rodoma “Fa-

Pereitame penktadienyje iš 
Kenosbos, Wis.

' Administratoriau 
vaikinas atkeliavo Cbicagon
ieškoti darbo, nors už paval
gymų, moka valdyti, troką, 
dirbti įvairius rankų darbus, 
bet dėliai bedarbės Kenosboje 
lalėjo apleisti savo motinų, ku 
liai pramisti gelbsti miestas, 

įpaišai gi ieško kokio ners bū
do pragyventi iki rasis darbų. 
Kam reikėti} darbininko tesi
kreipia į “Draugo” 'ofisų 
Roosevelt 7791 Draugo Admi
nistracija nurodys kur darbi
ninkas randasi.

Savininkas parduoda labai pigiai 
(Parkholm Place) 3 flatįj nauja na
mą po 5 karnb. Visi Stymu apšildo
mi, moderniškas visais žvilgsniais. Į- 
mokėti |3,000, likusią po $35 mėn. 
Arba mainysiu j mažesnį namą. J622 
So. 51 avė., arti Douglas Pk. “L”. Z

pūs nepraustaburnius!
Katalikas.

NORTH SIDE ŽINUTĖS

X Lapkr. 8 d. įvyko para
pijos choro šokių vakaras, ku
ris neblogai pavyko, nors ga
lėjo da geriau pavykti. Vaka
re nesimatė visų parapijom}, 
kaip buvo tikėtasi, ir naujo 
piano pirkimas kaž ar bus į- 
vykdvtas, o pianas reikalin
gas ne tiktai chorui, bet ir vi
soms draugijoms, ruošiant į- 
vaiius vakarus. Choras prašo 
parapijonų kreipti į tai dėme
sio, nes čia bendras visų rei
kalas.

X Labdarių vietinės kuopos 
veikėjams pasidarbavus, lap
kričio 7 d. į labdarių ūkį buvo 
nuvykęs būrys žmonių, kurie

PATARIMAS
Šiuomi patariame Lietu

viams pirkti anglis iš CRANE 
COAL COMPANIJOS. Gausi
te geras anglis ir pigesne kai
na.
Pocahontas Mine Riin <8.75 tonas 
Pochontas Lump or F.gg 10.00 tonas 
Black Band įsi mg) 8.50 tonas
Oreen Vallcy laimp 8.50 tonas

Katrie norite tikrai gerų an
glių pečiams, tai pirkite 
GREEN VALLEY. GREEN 
VALLEY yra geriausia ang
lis Amerikoj.

Ofisas atdaras nuo 5 vai. 
ryto iki 9 vai. vak.

Kalbėkit lietuviškai, nes 
tai lietuviškas yardas

CRANE COAL 00MPANY
5332 South Long Avenue 

Tel. Republic 8402 
Chicago, UI.

naujų narių.
Bijūnėlis.

ŽINELĖS IŠ DIEVO AP- 
VEIZDOS PAR.

priimami lygiomis teisėmis.
! Lietuviai, nhudokitės gera 
proga. Mokestis į metus $4.^0, 

i o sergant mokama $6.00 į sa- 
vaitę pašelpos. Dr-ja yra atli-

------------ įkosi daug gražių^darbų, daug
X Susivienijimo brolių ir aukojusi Lietuvai ir savo pa- 

seserų lietuvių draugija laikė lapijai, statant naujų bažnv- 
mėnesinį susirinkimų lapkr. čių.

Darbininkai vakarui skiria
me sulig knygos — paeiliui, 
pradedant pirmu numeriu.

k Raporteris.

PAGERBS KLEBONĄ.

S d. mokyklos kambary. Iš 
pranešimų pasirodė, kad ser
ga šie dr-jos nariai: K. Žilai- 
tis, 6. Zemeškienė, D. Zdanis 
jau pasveiko; ligos pašelpa 
išmokėta.

J. Balsitis pranešė, kad Sa-! ------------
kalausko daržas paimtas dėl Brighton Park. — Nekalto 
dviejų dr-jos išvažiavimų Piasidėjimo P. Š. parapijos 
1932 m. 26 d. birželio ir 28 d. komitetas ir parap: jany-s vei 
rugsėjo. 'rėjai sutarė pagerėti save

Laiškas iš Marijonų ber- gerb. klebonų kun. A. Briškų 
naičių kolegijos rėmėjų, kvie- jo 20 metų kunigystės sukak
siantis dr-jų dalyvauti seime, tuvių proga.
29 d. lapkričio, priimtas ir iš Lapkričio 8 d. įvyko susirin- 
rir.kti penki atstovai: V. Sa- kinras, kuriame komiteto na- 
mis, J. Balsįtis, S. Stasulis, S. rys V. Paukštis aiškino tikslų 
Puksmis, A. TTstaitienė. .susirinkimo ir po to imtasi

Laiškas dienraščio “Drau- oarbc. Nutarimus užrašinėjo 
go” vajaus reikalu ir-gi vien- kom. narys p. Pakeltis.
balsiai priimtas. Pasirodė, į Rengimo Komisijon, be par. J Universal State Bank, 
kad iš visos valdybos 11 narių, komiteto (12 narių), įėjo šie 3252 So. Halsted St.,

ANT RENDOS
Kambarys, prie mažos šeimy
nos, tinka merginai ar vaiki
nui, su valgiu ar be valgio, ant 
antro aukšto.
6827 So. Maplewood Avė.

Chicago, III.

4(44 SO.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųSles 
ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODFOT8 

Olsells Aviežtų klausi
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA STREET•Taunas vaikinas, mokas ge

rai draivyti mašinų ieško dar- 
: bo. Sutiktų dirbti bile kokį da-

Tei. BoulevarC 1389

kų metų. Taigi ir dabar skait- BRTDGEPORT. — Žinia
lingai dalyvausime kleb. kun. nje t«i kad B Butkus žuvo < , , ., _ .y, . , x. , . ' ’ nuiKus žuvo . kadn. ylen u/ pra<ryVeni-
n. Bnskai pagerbti Vakane- automobilio užgautas, žaibo Gali gauti
nėję.

a-

“Draugo” ao-

Kom. Koresp.

Į PUSTUS.

greitumu pas|dį<lo po visą 
Bridgeportų ir visus sudrebi
no. Mat a. a. Butkus per eilę 
metų buvo veikimų priešaky -

-------- -— je tos didžios kolonijos ir 'dr-
Uhicagos lietuvių kraustv- jų darbuotojas. Buvo plačiai 

mosi į pietus tebesitęsia. , visų žinomas. Savo nusistaty- 
Šiomis dienomis iš Aštuonio mu visuomeniškame veikime 

liktosios g-vės kolonijos persi- ne visus patenkindavo, bet vi- 
kėlė į Marąuette Parkų den- si pripažįsta jam atsidavimą 
tistas Dr. Kliauga. Senojoj darbui.
kolonijoj jisai yra išbuvęs Velionis buvo D. L. K.' Kei- 
nuo pat dentisterijos mokslų stučio Spulkos pirmininkas, to 
baigimo. ' linu buvo pirmininkas Sal-

ta įzi- -j • • , džiausios V. Jėzaus ŠirdiesDr. Kliauga vidurini moks- • . . .
. . ... ' dr-jos, vice-pirm. Simanolų ėjo Valparaiso universitete, r

o dentisterijos mokslus išėjo 
Northwestern universitete. Iš 
viso Dr. Kliauga jau turėjo 11 
metų praktikos savo šakoj.

Dabar Dr. Kliauga savo ofi
sų perkėlė į Manąuette Parkų 
į Dr. Yuškos namų, 2422 W.
Marquette Rd.

ministratoriaus rekomendaci
jų. Kreiptis:

2334 So. Oakley Avė. 
Tel. Roosevelt 7791

1
1

R. ANDRELIUNAS'
(Marąuette Jewe1ry & Radio)
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

giau bus dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, IU. 

Tel.
Hemloek 8380

AB ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SŪH
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

Vietinis.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS,

8 yra metiniai “Draugo” veikėjai; Kazragienė, Anužie- 
skaitytojai, didžiuma narių nė, Vaičekauskienė, Bludžie- 
taip pat yra “Draugo” skai- nė, Gubistienė, Spirauskus, 
tytojai. Sus-mas nutarė, kaip Pakeltienė, Vaitkailė, ’E. Šu 
iki šiol, taip ir toliau remti šailė, J. Sušaitė, O. Gečaitė. 
“Draugų”’. Ališauskaitė, F. Norbutaitė,

Lapkr. 22 xl. bus dr-jos va- Ivmskaitė, Šeputis, A. Lekas, 
karas, parapijos svetainėj. Kulikauskas, K. Zaromskis ir 
Bilietus ir laiškus atspausdin- (kiti, kurių pavardžių nenugir-
ti pavesta “Draugo” spaus
tuvei. Darbui atlikti įgaliotas 
rašt. J. Grišius. Laiškai su 
dviem bilietais bus išsiunti
nėti kiekvienam nariui.

Dr-jos narys, M. Jovaraus-

dau.
Vakarienę su programų nu

tarta rengti sausio mėn. Pro- 
gramui paįvairinti, L. Vyčių 
36 kp. suloš veikalų.

Korespondebtais išrinkta
kis, tnrįs rakandų krautuvę O. Tvinskaitė ir K. Zaromskis.

Chicago, Illinois.
Gavau nuo Tamstų laiškų su

pinigais. Man yra labai nuos
tabu, kad Tamstos galėjote 
taip greitai mano .reikalavimų 
išpildyti, ypatingai šiais lai
kais. Jei būčiau žinojęs, bū
čiau daugiau pasitikėjimo pa
likęs Tamstų globoje (t. y. 
pas J. J. Elias),

Labai ačių už patarnavimų. 
Su pagarba,

A. Viniautaa,
Ygarių Kaimas, 
Mosėdžio Paštas, 
Kretingos Apskr.

Naujas PLYMOUTH kaina
$535 00 F. O. B. 

UŽPRAŠOME

Visus apsilankyti ir pamatyti naujus DO- 
DGE ir PLYMOUTH automobilius.

Atsilankę gaus dykai 104 puslapių žem- 
lapių knygų.

Sudrik Auto Sales
907 West 35th Street

TEL. YARDS 0405

M. Z IŽAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5S2(

Telef. Republic 6898

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prleinacnlaualoa

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

■apoa Talef. 
Hamloek SS«7

Namų Telaf. 

Repubtlc 6(88

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Tletory 1348
DOUGLAS ELECTRIC 00

JOSEPH 8HAOZOAH, Sav. 
Elektros reikmenos ir flkžčie- 

riai. (vedame elektrą J namus ir 
dlrhtuvėa
liti S. Halsted St. a Angttls

I


