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PASI2ADANIEK0 NEVEIKTI
Paliaubos ir taika Mandžiūrijoj

/

nenumatoma

VILNIUJE STUDENTAI 
MUŠA KRIKŠČIONIS

BOLŠEVIKAI NEŽINO 
KĄ DARYTI

VILNIUS^ lapkr. 21. — šio 
miesto universiteto studentai 
pagaliau atsisuko prieš krikš
čionis, kurie lanko žydų par
duotuves. Keletas krikščionių 
apmušta ir už tai keletas s|u- ( 
dentų areštuota.

Studentai pareiškia, kad e- 
konomiško krizio laikotarpiu I 
žydų parduotuvės turi būt boi 
kotuojamos.

MĖGINS IŠKELTI 
“LUSITANIĄ”

MASKVA, lapkr. 21. — 
Sov. Rusijos vyriausybė atsa
kė į japonų įspėjimus nesiųs
ti į Mandžiūrijų savo kariuo
menės ir nė kokiu būdu negel
bėti kinams.

Sovietų vyriausybė pareiš
kia, ji nori draugingai sugy
venti su japonais. Bet bijo, 
kad japonų veikimas gali pa
kirsti rusų interesus Mandžiū
rijoj. Pagaliau tvirtina, kad 
Maskva ir toliau laikysis ne
utralumo.

;« &L ’-ylTŠOK

a

1. Portland’o, Maine, vyskupas J. G. Murrav’as. Šventasis Tėvas jį paskyrė į St. Paul’o, 
Minti., arkivyskupu. 2. Gatun’o užtvanka Panamos perkase. 3. J. Valstybių kareiviai, 
kurie Kinijos mieste Tientsin’e saugoja amęrikonus ir jų mantų nuo riaušininkų.

MEKSIKOS KATALIKAI 
TURI VILTIES

ANGLAI UŽ VOKIETIJĄ

LONDONAS, lapkr. 21. — 
Didžiojo karo metu šalia Ai
rijos vokiečiai nuskandino ke
leivini garlaivį “Lusitania.” 
Du amerikonai planuoja šį 
laivų iš jūros iškelti. Reika
lingas tik britų vyriausybės 
leidimas.

DEL MANDŽIŪRIJOS TAI
KA NENUMATOMA

LONDONĄS, lapkr. 22. — 
Vokietijos vyriausybė iš nau
jo kreipėsi j* Prancūziją ir į 
tarptautinį r kbakų, kad jos 
karo reparacijoms būtų pra-

UŽDARYTŲ BAIN’O BAN
KU KLAUSIMAS

JAPONAI I MONGOLIJĄ

PARYŽIUS, lapkr. 21. — 
Kinų atstovybė T. Sąjungoje 
gavo telegramų iš Nankingd, 
kurioje pažymima, kad japo
nai planuoja iš Tsitsihar’o 
pradėti veržtis į vidurinę Mon 
ffolijų.

24 ŽUVO ANGLIŲ KASYK
LOJE

PARYŽIUS, lapkr. 22. — 
T. Sąjungos taryba, kuri nus
prendė vykdyti paliaubas 
Mandžiūrijoj, būk japonų at
stovui pritarius, patyrė, kad 
ji neturi balso tuo klausimu. 
Kinų atstovas pirmutinis pa
sipriešino paliauboms. Japo
nų vyriausybė gi nupeikė sa
vo atstovų už savarankiškų 
veikimų. Dėl to Įvykio gal jis 
bus atšauktas iš tarybos.

Kinų vyriausybė nori, kad 
japonai be jokių paliaubų ap
leistų Mandžiūrijų. Japonai 
gi apie tai nenori nei girdėti.

MEXICO CITY (per paš
tų). — Meksikoj karo sekreto
rium yra žinomas didysis ka
talikų priešas buvusis prezi
dentas gen. Klias Plutareo tęstas moratorijumas ir kad
Calles’as. Karo sekretoriaus 
vietų jis užėmė nesenai, kada 
jo valdomoji revoliucinė par
tija pradėjo skilti ir kada kilo 
partijai pavojus nebetekti re
spublikoj viršenybės.
Užėmęs sekretoriaus vietų ir 

patvarkęs kariuomenę ir par
tijų, Calles’as susirinkusiems 
žemesniesiems

Apygardos teisėjas Fein- 
berg’as rytoj toliau ieškos už
darytų Barn’o bankų turtų.

Teisėjas norėtų išklausinėti
pačios reparacijos būtų suma-|Pati bankininkų Bain’ų, kurs 
žintos. !yra ligoninėje. Bain’o gydy

tojas pareiškia, kad ligonis
Į tų Vokietijos šauksmų 

gana palankiai atsiliepia ang
lų spauda. Ji nurodo, kad Vo
kietija šiandie gyvena nepap
rastų ekonomiškų slėgimų. A-' 
teity gi jai bus sunkiau. Tos

DONCASTER, Anglija, la
pkr. 21. — Bentley’o anglių 
kasykloje ištiko sprogimas. 2-1 
darbininkai žuvo, 27 sužeista 
ir 7-ių nesurandama. Kasyk
loje siaučia gaisras.

KONCENTRUOJAMA 
KINU KARIUOMENE

MUKDENAS, lapkr. 22. — 
Gauta žinia, kad pietų vakarų 
Mandžiūrijoj kinai koncent
ruoja didelę kariuomenę.

i visos valstybės, į kurias Vo- 
šios partijos jęjeįjja išveža daug savo 

vadams giežiai pareiškė, kad preki]} žada padidinti mui. 
visi Meksikoje bet kokių sui
ručių kėlėjai turės skaudžiai 
atsakyti už savo tuos darbus.

Šiame jo pareiškime katali
kų vadai įžiūri kų tokio ne
paprasta. Jie spėja, kad, rasi,
Calles’as keičia savo nusista
tymų ir gal netolimoj ateity 

j Meksikos katalikams paleng
vės gyvenimas. Ar taip galės 
įvykti, tik vienas Dievas ži
no.

tųs. Tuo būdu vokiečių pre
kėms bus uždarytas kelias.

LINDBERGH’AS IŠSKRIDO 
Į JAMAIKĄ

DU VIENUOLIAI APSIGY
VENS TIBETO KALNUOSE

GYVENTOJŲ SURAŠYMAS 
PALESTINOJE

IŠVEŽAMA DAUG 
KVIEČIŲ

JERUZALE, lapkr. 21. — 
Palestinoje pravestas nuodug
nus gyventojų surašymas. At
rasta 1,305,154 gyventojai. Iš 
to skaičiaus 92,000 Jeruzalėje.

LONDONAS, lapkr. 21. — 
Šv. Bernardo viešbučio, Švei
carijos Alpose, du vienuoliai 
apleido Angliją. Jie keletą

OTTAIVA, Ont., Kanada, 
lapkr. 22. — Iš Kanados vi
sas laikas į užsienius išveža-1 mėnesių čia išbuvo tikslu nuo

HAVANA, Kubos sala, la
pkr. 21. — Žinomas lakūnas 
pulk. Lindbergh’as ėmėsi nau
jo vaidmens.

Į Kubos salos pakraščius 
vakar jis atskrido milžiniš
kuoju jūros lėktuvu “Ameri
can Clipper” iš Miami, Fla. 
Lėktuve buvo 33 keleiviai.

Su tais keleiviais , šiandie 
jis leidosi į Jamaikos salų. 
Iš tenai gi skris į Cristobal., 
Panamos perkase.

ma daug kviečių.

Del Lidikenus paleidimo kreiptasi 
i prezidentą

PRAĖJUSĮ ŠEŠTADIENĮ SNIEGAS 
PRASILENKĖ SU CHICAGA

Susektas T. O’Connor’as?

KARO VETERANAI VYKS- 
TA f YVASHINGTONĄ

Iš Ramiojo vandenyno pa- 
kraščių į Chicagų atvyko 31 
karo veteranas. Jie vyksta į 
IVasbingtonų. Krašto vyriau
sybei jie įduos prašymų, kad 
karo veteranams arba turi 
būt pilnai išmokėti bonusai 
arba pripažinta reikalinga pa
šalpa.

dar 6 savaites turi išbūti li
goninėje. Tad teisėjas į ligo
ninę siunčia savo gydytojų pa
tikrinti kaip labai serga ban
kininkas. i

Šeštadienį iš kalėjimo lai
kinai paleistas Bain’o sūnus 
Robertas, kurs buvo nubaus
tas 10-iai dienų kalėti už iš
sisukinėjimų į tėisėjo paduo
damus klausimus. Jo advoka
tas jį paliuosavo apeliacijos 
teismo pagalba.

ŠVEDŲ VALIUTA BLOGOJ 
PADĖTY

UŽ LIDIKEVIČIAUS 
PALEIDIMĄ

Džianitorius B. Lidikevieit 
yra kalėjime. Nubaustas už 
nusižengimų prohibicijai. Jo 
likimu susirūpino įvairių tau
tybių organizacijos. Jos pa
siuntė prezidentui Hoover’iui 
prašymų, kad jis Lidikevičių 
paleistų iš kalėjimo, kadangi 
jis kalėti klaidingai nubaus
tas. Jis nenusižengė prohibi- 
cijai, pareiškiama prašyme. 
Jis gaminosi naminį alų. A- 
gentai ir policija neturėjo tei-

SNIEGAS PRASILENKĖ SU
CHICAGA
------------ j sės be teismo “waranto” į jo

Numatytas sniegas praėjusį j namusC įsiveržti. Gaminamo 
sau alaus jis nepardavinėjo. 
Nubaustas tik dėlto, kad jis 
prisipažino kaltu, kas klaidin
gai padaryta.

sekmadienį praūžė šalia Chi
cagos, šio miesto nekliudyda
mas. Visgi oras žymiai atša
lo.

SUIMTAS O’CONNOR? NUŠOVĖ POLICMONĄ; 
IŠTEISINTAS

Chicagos policijai pranešta, 
kad miestely Mineola, Tex„ 
vienas vyras turi valgyklų ir 
jis panašus į “baisųjį” Tom 
O’Connor’j, kurs 1921 metais 
pabėgo iš Cook’o apskrities 
kalėjimo prieš korimų. Chica
gos policija žada ištirti tų da
lykų.

POLICMONAS NETEKO 
GINKLO

Kriminališkam teisme prisie 
kusieji teisėjai išteisino F. G. 
Sprague’ų, 60 m. amž., kurs 
praeitų balandžio mėnesį nu
šovė poliemonų, kada šis no
rėjo įeiti į jo namus.

Sprague’as, kurs ligi 1929 
m. šėrų kainos puolimo buvo 
milijoninkas, teisme teisinosi, 
kad nušovimas atliktas klai
dingai.

NORI PASIMATYTI SU 
CERMAK’U

IVASHINGTON, lapkr. 22. 
— Numatomas kongreso že
mesniųjų rūmų būsimas 
pirmininkas, atstovas Garne- 
r’is, demokratas iš Tėvas’o 
valstybės, reiškia noro pasi
matyti su Chicagos demokra
tų vadu, majoru Cermak’u.

ŽIEMIŲ VAKARUOSE 
SNIEGAS IR ŠALTIS

SPOKANE, Wash., lapkr. 
22. — Žiemių vakarines vals
tybes ištiko nepaprastas snie
gas ir šaltis. Sniego pūgos pa
liestos valstybės Montana, I- 
daho, Washington ir Oregon.

Pranešama, kad pūgoje ke
turi asmenys žuvo ir daugelio 
kitų nesurandama.

dugniau susipažinti su angliš
ka kalba.

Vienuoliai išvyko į savo 
vienuolynų Alpose. Tš tenai 
jie leisis tolimon kelionėn — 
į Tibeto kalnus, kur įsteigs 
viešbutį keleivių patarnavi
mui. Jie žada ten praleisti 
visų savo gyvenimų.

Trys plėšikai apiplėšė Lig- 
gett’o parduotuvę, 149 No. 
Clark gat Pagrobta apie lj- 
000 dolerių.

SUSPENDAVO AGENTĄ

IVASHINGTON, lapkr. 21. 
— Krašto prohibicijos direk
torius Woodcok’a8 suspenda
vo prohibicinį agentų Henry 
Dierks’ų, kurs Colorado’s vai 
stybėje nužudė 20 metų vai
kiną. Direktorius pareiškia, 
kad tas agentas yra besme
genis, jei naudojo žiauriausią 
priemonę.

Plėšikai užpuolė smuklę,
------------- j 718 No. Albany avė. Be kitų

STOCKHOLMAS, lapkr.! viduje jie rado policijos ser- 
'22. — Pranešama, kadi švedųįžantų M. Rice’ų. Iš jo atėmė 
valiutos vertė nuolat puola že-' revolverį, nusegė žvaigždę it 
myn panaikinus aukso pagrin ■ paspruko.
dų. ‘ ------------------

POLICIJAI EKSPERTAS
Chicagos policijos departa

mentas 18-ai mėnesių nusisam 
dė policijos ekspertų B. Smi- 
th’ų. Tas, kaip praneša, mies
to iždui atsieis1 27,850 dolerių.

APIPLĖŠTA APDRAUDOS 
IŠTAIGA

Keletas plėšikų šešaadienį 
prieš vidudienį puolė “Mutu
al Life Insurance Company 
of Baltimore,” ofisų, 7914 S. 
Halsted gat. Pagrobė 725 dol.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ŽADA DIDINTI MUITUS

IVASHINGTON, lapkr. 22. 
— Krašto vyriausybė pasi 
rtngusi didinti muitus už įve
žamas britų prekes, jei tik 
britai didins muitus už ame
rikoniškas prekes.

LIETUVIŠKA FILMĄ

Kino meno mėgėjai Kaune 
po gan ilgo darbo pastatė Lie
tuvoje naujų kiek platesnę ki
no filmą “Onytė ir Jonukas.” 
Filmos veiksmas vyksta kaime 
ir mieste. Vyriausias roles 
vaidino valst. dramos artistas 
VI. Fedotas—Sipavičius, ir p. 
Aldona Lietuvaitytė. “Tr.”

TAI NE BAIN’O BANKO 
SKOLININKAS

Apygardos teisėjas, Fein- 
berg’as, kaip žinoma, 30-iai 
dienų kalėti nubaudė M. Ran- 
dall’ų, siuvėjų. Nubaustas nė
ra Bain’o banko skolininkas. 
Jis yra IVest Central State 
banko skolininkas.

IVASHINGTON, lapkr. 20. 
— Darbo departamento stati
stikų biuras skelbia, kad per 
spalių mėnesį viso krašto pra
monėse darbas sumažėjo 2.7 
nuoš.

f

PINIGŲ DIRBĖJAI

Namuose, 490 Argyle gat, 
federaliai agentai užklupo ir 
suėmė tris pinigų dirbėjus. 
Rado ir įtaisymus bankno
tams spauzdinti.

PINIGŲ VERTfi

Lietuvos 100 litų $10.00
Britanijos 1 sterl. sv. 3.76
Prancūzijos 100 fr. 3.91
Italijos 100 lyrų 5.15
Vokietijos 100 mrk. 23.75
Belgijos 100 belgų 13.9'
Šveicarijos 100 fr. 19.55
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“DRAUGAS”
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — Pu
sei Metų — |S.5O, Trims Mėnesiams — Vienam
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams |7.00, Pusei Me
tų — >0.00. Kopija .08c.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negre
tina, Jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam 
tikslui pašto ženklų.

Radaktorlus priima — nuo 11«M iki 18:00 eai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

“D R A U G A S”
L1THUAN1AN DAILY FR1END

Publisbed Daily, £xcept Sunday. 
8UBSCRIPT1ONS: One Year — >0.00. Šia Montlu

— $8.60. Three Montbs — >2.00. One Montb — 76o. 
Europa — One Year — $7.00. Šit Montbs — >0.00. 
Copy — .08c.

Advertising ln “DRAUGAS” brings best reeuits. 
Advertising retos on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Caicagc

DIENOS KLAUSIMAI
NE RINKIMAI, BET KOMEDIJA

Toliau p. prezidentas sako: Kun. A. Petrauskas, M. L C.

“Mes norim išnaudoti mūsų schemų (bū- SVEČIUOSE NAUJOJE LIETUVIŲ KOLEGIJOJE 
(THOMPSON, CONN.).

dų) būsimiems respublikos prezidento rinki
mams, o paskui, kad sustiprinti vidaus būk
lę, išsprendus sudėtingus klausimus, iškilu
sius sudarant rinkinių įstatymų, ir išnaudoli 
jų renkant seimų.”

Vadinasi, ir prezidentų ir seimų renkant, 
norima panaudoti tų pačių nevykusių ir kraš
tui žalingų sistemų, kuri buvo naudojama sa 
vivaldybių rinkimuose. Tuo būdu p. Smetona 
nori užsitikrinti, kad jis be jokio abejojimo 
būtų išrinktus ir kad į seimų patektų tik akli 
jb šalininkai. Ne kitaip ir būtų. Dviejų nuo
monių negali būti, kad, tokius rinkimus pas
kelbus, demokratiškai nusiteikę žmonės nebal
suotų. Balsuotų tik miestiečiai, valdininkai ir 
patys tautininkai bei jų pakalikai. Mums ro
dos, kad p. Smetona ir oponento neturėtų.

(Tęsinys) teisingiau sakant, stačiu ak-
1A gėlyno perėjome į kala J 1'lenimis '"Kr'5tl1 k,aIlta- Tas

Ii pa kėdnj, ar panašių į juos, i bus koki'» 56 P®dl3
eglynu. Ant pat viršukalnio !‘>lafio- aukšKo kai kur sieks i 
stovi įmūrintas į žemę aukš-l“,,ly« *““*»“» «alva’ ° » .
tas stiebas vėliavai iškabinti, i akmeninž. traukiasi

gal kokių mailę ar net toliau 
Išilgai per sodų eina kelias, 
taip pat gražiai išgrįstas ak
menimis. Šitas kelias išeina.

Koks Amerikos piliečių savos 
vėliavos pagerbimas. Čia kiek
vienas pilietis garbe sau1 lai
ko, jei gali iškilmingose die
nose papuošti savo namų, arba 
kaip čia, savo sodų puikia, 
aukštai iškelta, vėliava. Kur 
kitur, kaip atsimenu, pavyz
džiui, senojoje Rusijoje, poli-

apaėia vynuogyno tam tyčia ; 
padarytu tūneliund į didįjį 
meškelį, kuriuo mes atvažia-

Nors kartų p. Smetona pasisakė, kų iš 
tikrųjų jis mano apie rinkinius Lietuvoje. 
Vienam rusų laikraščio korespondentui p. 
Smetona pasakęs, kad prie rinkimų prieiti ne
su taip lengva. Esu dar reikia sudaryti lai
kams pritaikintų atstovybės sistema. Be to, 
p. Smetona dar nežinąs, kas yra liaudis! Net 
mokslininkai patehkinamai šio klausimo iš- 
pręsti negali.

Dėl seimo rinkimų p. Smetona pasakęs:

“Klausimas sudaryti liaudies atstovybę, 
yra labai sudėtingas klausimas, bet mes jau 
įėjom į praktiškų kelių sudaryti Lietuvos rin- I 
kūninio valdymo pradžių. Neseniai mes pa
darėme rinkimus į vietos savivaldybes ir čia 
mes jau pritaikėm tuos naujus pradusį ku
riuos, kaip man rodosi, turėsim ir toliau tai- 

. kyti mūsų rinkiminėj sistemoj. Tie pagrin
dai yra pripažinimas principo, kad rinkimuo
se gali dalyvauti tie'piliečiai, kurie tiesiogi-• • • • *** ’ • niai surišti su valstybe^ąjį)*; su vietos savi
valdybės organais. ’ ’

Taigi, p. Smetona kalba apie rinkimus, 
bet tik apie tokius rinkimus, kurie nesuderi
nami su Lietuvos konstitucijos dėsniais, 
kurie aiškiai priešinasi demokratizmo ir tei- 
šėtuu)o dvasiai. Joji rinkimų sistema, apie 
kurių p. Smetona kalba, yra žalinga valsty
bei ir mūsų tautos gerovei.

Kadangi p. Smetona “nežino, kas yra 
liaudis”, dėl to jis savivaldybių rinkimus pa 
darė pagal savo sistemų — “liaudžiai” atė
mė balsavimo teises. Rinkimų duomenys bu
vo tokie, kad ne vienų rimtų lietuvį privertė 
susimąstyti dėl krašto ateities. Juk beveik 
visuose miestuose lietuviai rinkimus pralai
mėjo. Laimėjo žydai, vokiečiai, lenkai ir ki
ti. Taip atsitiko dėl to, kad balsuoti galėjo 
tik visokie įmonininkai, namų savininkai ir 
valdininkai. Šiaip jau “paprastiems” žmo
nėms nevalia buvo balsuoti.

P. Smetona dar pabrėžia, kad: “Mūsų 
konstitucija (suprask tautininkų — “Dr.”) turėdavo tikrų karų su 
numato, kad prezidentų renka ypatingi rinkė- piliečiais kelti, kol juos pri- 
jai. Mes dabar turime sudaryti sistemų tiems vers<iavo valstybinėse šventė

se vėliavėles iškišti ties savo 
namais!

Kięk paėjėję, radome didokų 
daržų vien ti^ rožių priso-

rinkimams išrinkti.”

Matote, kad rūpestingai rengiamasi prie 
“rinkimų”, kurie kada nors gal ir įvyks. Bet 
tai bus ne rinkimai, o tautininkų vaidinama. ... ... . . .v , . ... .. , rimtų. Kokių čionai tų grazuo-komedna. Uzsienis iš tos komedijos pasijuoks,<, ... T °i lėnų nerasi?!... Ir baltų, irbet ji bus skaudi Lietuvos valstybei.

TAUTININKAI SUSIRŪPINO DARBINIU
KAIS.

Tautininkai organizavo “tautiškų” jau-

[raudonų, ir melsvų; ir didelių, 
ir visai mažutėlių; tuščiavi 
durių ir pilnavidurių... Radas-

vome.
Apžiūrėję sodų ir vynuogy-' 

nų, išėjova gražia k pėrisų a- 
ieja į tvenkinius auksinėms 
ž įvytėms auginti. Tvenkiniai 
dabar .jau buvo visiškai tušti. \
Vanduo nuleistas, o duobės 

1 lapais apkrautos, kad žienioc ' 
šalčiai nesuskaldytų cementi
nių jų krantų ir dugno. Žu
vytės žiemos metui perkelia
mos į šiltadaržius.

\ . r • zKipėrisai vėsesnėse šalyse šių kambarį pertaisoma: iš jo j Prieš garadžiaus duris Įlaisy- 
retas medis. Jo tėvynė šilti daromas mokiniams miegama-> tos prietaisas vietoje maši-
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Kongresmonas Jobu N. Garner, iš Texas, savo ūky 
buojasi prie užderėjusių riešutų, vaidinamų “pecans”. 
mokratams laimėjus didžiumų atstovų J. A. V. kongrese, ma- 
noma, jis būsią išrinktas “spykeriu”. B

tų visai panašių į lietuviškus kra*tai- Jis tenai au§a labai bis. Dėl to užėję į jį radome Įnoms apsukti. Koks patogu-
Iir kitokių atmainų... Nors jau 
[ besibaigiąs buvo spalių mė-

aukštas — net ligi 130 pėdų. visuose kampuose darbininkus mas!

nimų, kad galėtų pakenkti pavasarininkai i ir, i nio< tačiau dar daug galima 
organizavo “tautiškų” ūkininkų sąjungų, kad|b«vo pastebėti gražiai žydin 
suardytų katalikų ekonomiškas organizacijas, rožių.
c- dabar sumanė įsteigti 4‘tautiškų darbiniu 
kų partijų”, kuri palaikytų dabartinę vyriau 
sybę ir, žinoma, sugriautų katalikų darbo fe- įjį galima būtų turėti pelnų iš 
deracijų. Šiam sumanymui vykdyti pasirinko jo!
Beržinskų. Tuo būdu tautininkai mano įsisti
printi Lietuvos liaudyje. Bet vargu tai pa
vyks, nes pats vyriausias tos pabijos vadas 
p. Smetona pasisakė nežinąs, kas toji 'liaudis 
yra.

Mokant gerai sunaudoti šitą 
rožynų, mano nuomonė, dide-

Matyti, juokų Lietuvos politiškame gyve
nime netrūksta. Bet mes manom, kad ko ma
žiau tokių juokų būtų, tuo sveikiau būtų Lie-j*’ 
tuvai.

VOLDEMARAS TARYBOS NARYS?

Sodas.

Julija Medinienė.

KURPIUS IR* PIKTOJI DVASIA
Kalėdos jau baigėsi. Bronė senai jau 

snaudė ant pečiaus, lemputėje jau išdegė 
visas žibalas, o Juozas via dar sėdėjo ir 
dirbo. Jis senai būtų metęs darbų ir išė
jęs į gatvę, bet užsakytojas iš Gedimino 
gatvės prieš dvi savaitės užsakė jam pa
siūti batus prieš dvi savaites. Užsaky
tojas buvo užėjęs vakare ir reikalavo 
baigti batus siūti būtinai iki rytojaus 
ryto.

“Kalinio gyvenimas”, — kalbėjo Juo
zas dirbdamas.—“Vieni žmonės senai jau 
miega, kiti linksminasi, o ta, žmogau, 
kaip koks kalinys, sėdėk ir siūk — vel
nias žino kuriam galui?...-Nors, kad bent 
neužmigčiau nejučiomis, tai tau ir daly
kas.”'

Išsitraukė pusbutelį iš po stalo ir gė
rė iš jo ir po kiekvieno gurkšnio linguo
ja, gaiva ir balsu kalba. “Iš kokios gi 
priežasties, pasakykite susimildami, užsa

Čionai, žinoma, jis tokio aukš- bedirbančius. Staliai tvarko 
ei o nepasiekia. j duris, langus; mūrininkai tai-

įso sienas, baltina. Visi dirba,
skubina. Iš senų papuošalų, Į dirbtuvę. Viduje įrengta vis- 

Plačiuoju vieškeliu apsuko- buvusių šiame kambaryje. Ii- kas, kas reikalinga mūsų die
vą aplinkui nėr kalnelį pro kosi tik didžiulio elnio galva nų staliams. Vadinasi, ne tik 
žalialapių liaurų krūmus, pro su dviem dideliais ragais, išsi- varstotai, kirviai, bortus, ge- 
lietuviškų pušų pušynėlį, prov šakojusiais daugybe mažesnių ltžys (pielės, piūklai), bet ir 
įvairių kadugių rinkinį ir at- šakelių. Visai panaši į anų, obliuojamoji mašina. Staliai

Kolegijos ūkis.

didžiuosiuose

Iš kiemo išėję matome ant 
kalnelio ilgų beveik vienų lan 
gų neaukštų trobesį — stalių

vykova į ūkiškųjų dalį. l.ui matėme
Iš čia penėjome į sodų su Kiek &a gražiausių trobų! rūmuose, 

vaisiniais medžiais. Medžiai Visas niažas miestelis! Tik pa- Miegamasis bus labai pato- 
vpatingu būdu auginti: šakos siArėkime, pasišvaistykime gus ir sveikas, -nes šviesus,

išaugintos visai palei žemę, .ianie plačiau,
kad beveik, vaisius galima ran 
ika nuraškiusį* ant žemės be- Štai, visai ne toli nuo krvž- minti ii mūrinė dviejų aukštų, 
stovint. Sodas jau kelinti'nie kėlės, stovi dviejų gyvenimų gražiai vijokliais iš lauko ap- 
■lai neprižiūromas, tai dabar namas. Jame seniau gyven- augusi arklidė. Ant viršaus jos

o' pamatysime, sausas, aukštas, aplink miš- 
kokio- turto čionai esama. kas... Be šitų, dar reikia pi i-

kiek toki į-

! atrodo kiekiek apleistas, bet ne- davo ūkio tarnai. Namas gra- kraigo įtaisytas didokas žirgo be 
is įis vėl sutvarkinti. šus, viduje įrengimas miestiš- atvaizdus. Is tolo pažiurėjus, kasunku bus jis

'jau dabar daug kas jame at- kas. Vandentraukiai, apšildy- sakytum Lietuvos Vytis, tik-

gana gerai ano, 
taisai atsieina!

Iš lauko prie stalių dirbtu
vės užtvertas paukščiams gar
das. Ačiū Dievui ne tuščias. 
Matyti jame vaikščiojant ir 
gaidukų, ir vištų, ir ančių ir 
kitokių paukščių. Vis tai mo 
tinėlių ir dosniųjų apylmkės 

žirgo lietuvių šeimininkių jaunajai 
aitai dovanėlės.

Šiltadaržiai (oranžerija 
greenhousei.“Klaipėdos Keleivis“ praneša, kad p. liaujit)ta jauno jr HlnlaHMUS mas. Virtuvė. Trepai j antrąjį tai be jojiko 

Voldemaras būsiąs paskirtas Valstybės Ta- bodinink„, 'kuris yra lSSjęs Illt! aukštą visai patogūs ir švarūs. Šitie visi trobesiai aptverti Labaį brangus 
rybos nariu, žinoma, jei bus išteisintas da- tai,ole daržininkystės mokslus. Viename ir antrame aukšte po S™žia ir aukšta geležine tvo- .iflr-ti įr naudingas dalykas
mškij kronų byloje. ILabai sudomino maM didelis keturis šviesius kambarius, ra, po kuria išmarintas auk. yr( siRadarži(, «, {taisyta di-

Prof. Voldemaro inarkė matyti, vėl pra- ilgas gardas vynuogėms augiu- lokį pat kiek tolėllaus randa šias, suiyg nedidelio žmogaus delis ir su visais patogumais,
dėjo kilti. Kiek žinoma, į valstybės tarybą ski ti. Kiek čia galima turėti uo- me antrą namą. Taip pat galva, fundamentas. ’ kiemą
riami tik tie, kurie yra ištikimi p. Smetonai gų iš šito gardo?!.
ir tautininkų partijai. Jei to# žinios pasitvir-1 Vaisiniam sodui parinktas žmonėms gyventi.
tintų, tai reikštų, kad voldemarininkai daug geresnės žemės sklypas, dik Čiame pačiame kieme gražus tvnių, nes du pusiau persmr
įtakos tebeturi tautininkų partijoje, nes sme- čiai žemiau esąs už parkų, nuo mūre namas, guriame seniau Kad neužmirščiau dar pr/nii ti, stiklinių namelių, kuriuose 
tonininkai kviečia p. Voldemarų į tarybų jų kurio jis yra atitvertas gana būdavo gimnastikoj pratybos, nėti didelį, keliems automo- auginami šiltų kraštų augalai 

[ bijodamiesi. aukšta akmenų tvora, arba Dabar šitų erdvą ir labai auk- kiliams pastatyti, gavadžių. (Tęsinys 3 pusi.)

dviem gyvenMnais ir įrengtas įvažiuojama plačiais vartais.

kytojas linksminasi, o aš turiu jam dirb- padėjo batus ant stalo ir susimąstė. Jis 
ti. Dėl to, tur būt, kad jie pinigų turi, ! palenkė sunkiu ^vo galvą ir pradėjo gai- 
o aš ubagas”?

J is negalėjo pakęsti tų visų užsakyt 
mų, bet daugiausia to, kuris gyveno Ge- 
demino g-vėje. Tasai buvo piktos išvaiz
dos ponas, su ilgais plaukais, \ geltonu 
veidu ir su dideliais mėlynais akiniais ir 
piieguistu balsu. Pavarde jo buvo vokiš
kų, takia, kad net buvo sunku ji ištarti.
Kokios jis buvo kilmės ir kų jis veikė 
— niekas negalėjo jo suprasti.

Prieš dvi savaites Juozas atėjo pas mas, Juozas atsiminė apie savo darbų it 
jį paimti jo batų išmierų. Tuomet jis sė ! pramerkė akis. “Tai tau ir istorija!” — 
dėjo ant grindų ir kažką maišė. Vos Juo- pagalvojo jis, žiūrėdamas į batus. — 
zas pasisveikino, tik štai nedidelj laipte- i “Batų aulai jau senai pas mane gatavi, o

voti apū» aav© neturtą ir sunkų savo 
gyvenimų, o paskiau apie turtuolius, na
mus, karietas ir apie tūkstančius pinigų.

“Kaip man gera būtų, kad velnius 
griebtų tūps turtuolius, kad namai su
griūtų, kad arkliai dingtų. Kaip gerui 
būtų, jei turtuoliui pamažu liktų tokiais 
vargšais, kurie neturi ko valgytu O ne
turtingi kurpiaį taptų turtuoliais ir va. 
dytų anuos beturčius.” Taip galvoda

liai ko tik neapvirto, tuo tarpu įsidegė 
didelė raudona liepsna, pasmirdo degin
tomis plunksnomis ir kambarys prisipildė 
tamsių juodų dūmų, taip, kad Juozas dit 
tris kartus turėjo sučiaudėti. Ir, po to 
sugrįžęs namo, pamanė sau:

“Kas Dievo bijo, tas tokiais blogais 
darbais uesivorMa. ,

Kai butelyje nieko nepaliko, Juonas

aš vis dar sėdžiu. Reikia nešti užsakyto- 
• • • • X'JUl”.

Jis suvyniojo batus į raudonų škepa- 
taitę, apsirengė ir išėjo į gatvę.

Labai snigo. Snaigės bado žandus 
kaip su adatomis; buvo šalta, slidu, tam
su; tamsios lempos tamsiai degė ir kaž. 
kodėl gatvėse kvepėjo žibalu, taip, kad 
Juozas net pradėjo kosėti ir čiaudėti.

ai atskiras ūkis. Šiltadaržis
susideda iš penkių didelių, ar-

Vartų viršum eina gražus pus- . .4 ei ,)a net gaimia sakvti, is sep-
lankis. \

Gatvėmis į vienų ir į kitų galų važiavo 
turtuoliai ir kiekvienas turtuolis laikė 
rankose po cigarų ir po pusbonkį. Iš ka
rietų ir rogių į Juozų žvelgė turtingos 
panelės, rodydamos jam nosis ir šaukė 
su pajuoka: — “Niekšas girtuoklis, niek
šas girtuoklis!”

Kurpiaus užpakaly ėjo studentai, kari
ninkai, pirkliai ir jam vis rodėsi, kad vi 
si iš jo juokėsi ir vis tebekartoja: “Gir
tuokli, girtuokli”. Visa tai jam buvo 
skaudu, bet Juozas vis tylėjo ir tik atsi
kosėdavo. Kaip tik tų momentų jis su-

ant grindų ir kažką bemaišant puodynėje.
“Gerbiamas pone, batus tamstai at

nešiau”, — nuolankiai pasakė kurpius.
Užsakytojas, neatsikeldamas nuo žemės ir 
tylėdamas pradėjo injeruotis atneštus ba
tus. Kurpius, norėdamas jam padėt ap
siauti batus, atsiklaupė ant vieno kelio 
ir nutraukė nuo kojos seną jo batą, bet 
jis tuojau pašoko išsigandęs ir bėgo prie 
durų. Kur gi neišsigąsi! Užsakytojas tu
rėjo ne kojąį bet arklio kanopą. Kurpius 
pamanė sau: “Šiai kaip, tai istorija! Visų 
pirmiausia ma<f reikėjo persižegnoti, o

tiko savo seną draugų karpių Kazimie- paskui bėgti pro duris lauk!”
ra Dūdą iš Kauno ir šis jum pasakė:

“Aš vedžiau turtingų merginų, pas 
mane dirba darbininkai, o kas iš tavęs ? 
Tu vargšas, beturtis, tu neturi ko val
gyti!”

Juozas supyko ant jo ir nuėjo savo 
keliu, kur jam reikėjo eiti — į Gedimino 
g-vę. Jo užsakytojas gyvena ketvirtam 
aukšte. Kurpius turėjo eiti pas ji ilgu 
tamsiu koridoriam. Kai jie įėjo pas už-
sakytojų, tai jis ir vėl rado j) besėdinti ir pradėjo:

Bet jiu"tuojau susiprato, kad jam pa
sitaikė piktoji dvasia susitikti pirmą kar
tų ir, gal būt, paskutinį kartą per visą 
gyvenimų, ir “nepasinaudoti jos patarna
vimu — būtų visai kvaila!” mano sau 
Juozas.

Jis įgavo drąsos ir sumanė pamėginti 
sau laimės.

Sudėjo rąnkas ant nugaros, kad nerei
kėtų žegnotis, su pasididžiavimu sukosėjo

(Bus daugiau)
»
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SVEČIUOSE NAUJOJE LIE 
12 TUVIŲ KOLEGIJOJE

(THOMPSON, CONN)

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
i medžiai, arba žiemos metu 
tisuugojama lepesniuosius

i augalus nuo šalčių. Pabandy- 
I; nie pereiti per juos ir savo- 
[i iis akimis pasižiūrėkime.

šiai įėję į pirma kambarėli 
iaiidame tvenkinėlį, kui links- 
i'dės aukso žuvytės nardo šo

kinėja, šalčio nebodamos. Tai 
|i is pačios, kurių vakaro; bu
veine pakelėje tuščia matė
me. Be šių žuvyčių, daugiau 
,'.,i kol kas nieko šiam*1 kain- 
iiaiyjt* nematyti — tuščia. Ei- 
|n’Uiie i antrąjį. Čia susodintas 
"i.-as mažas medelynas. Iš šių 
,migelių išaugs nauji medžiai, 
kurie galės pakeisti sode ir) 
Įp.ii i *' senuosius, arba atneš1 

odelio pelno Kolegijai, nes to-1 
u dalykai yra pirklių ieško

ki ir brangiai apmokami i
Y įžengę trečiojo namelio1 

I-Ankstį — matoma visa eile 
mažų medelių, kurių daug

■ as Amerikoje nepažintų, bet 
n vaisius kiekvienai beveik'-v I

l a valgęs ir gyręs. Tai pvčių ! 
ru išikų) medeliai. Gaila, kadį

Marv Pickford, anglė, pastaruose rinkimuose Anglijoj iš
rinkta atstovu Į parlamentų. Konservatistė.

Įvairūs Straipsniai.

RADIJO ‘ ŠNIPAS”. nemažas skaičius imtuvų į- 
vežama kontrabandos keliu. 

Kad radijo imtuvų kontra-

Tą dienų baigėsi didysis karas'dolerių. Yra sumanymas pa-i Tad žmonės neturi nusivilti, į gino tų teritorijų užkariauti, 
ir buvo padaryta pradžia Vo- naikinti vokiečių mokamas ka-lkada jie kalba apiė karo skolų'Bet visados susidurta su į-
kietijos respublikai. Tik ma ro reparacijas. Tokiu būdu A-1 panaikinimų. Jei Europa >sko-įvairiomis kliūtimis ir pradėti
ža vokiečių dalis neigia respu- menka valstybėms dovanotų į lų nemokėtų, jas turėtų išino žygiai buvo nutraukiami.
blikų, nori monarchijos atsta

tymo. fti vokiečių dalis jaučia
si nelaiminga, kada minima
lapkričio' 9 diena. Šių dienų
ji orisiinena reparacijas ir su- i.„„ , »• ,J * d krautos šio krašto
verstų ant vokiečių tautos kal

karo skolas. kėti patys amerikonai. Minėtu teritorčija yra pa- 
Ir jei garo skolų negalima Karo skolos yra didelės ar- garsėjusius Pontine pelkės, iš 

panaikinti, kas tado jas mokė- ti 12 bilijonų dolerių. Tokios kurių kyla žmones smaugian
ti)? Visos tos skolos būtų su- didelės naši..s šio krašto gy-ili liga — šiltinė (maliarija).

Senovėje manyta, kad tame 
plote gyvena piktosios dva
sios ir skleidžia šiltinę. Tik 
mūsų laikais susekta, kad tos 
pelkės yra kenksmingųjų uo
dui būstinė, ir uodai skleidžia 
pavojingųjų šiltinę.

Pelkės užima nemažą, plo-

gyvento-1 veutojai negali prisiimti. Irtu
. , . , .. ,. jams. Karo metu vyriausybė I to čia vra daug vargo,

tę už buvusi karų. Šie vokie- - ...... , . , IY * e laisves ir laimėjimo bonais sk- į_____________
čiai ir sako, kad lapkričio 9' i- • • .. . , •,’ olino pinigus. Ateis laikas,
diena turi būti ne džiaugsmo, i,„j •„ • . . .6 ’ kad pnseis tuos visus bonus
bot liūdesio diena. Jie horė- i5pi,.k|L Bug reikalingi pini_ 
tų panaikinti tų krašto Šventę Kai Kadangi Europ(K vaUty. 
ir ivesti naujų. Turi vilties, W|i skoh, llomokf.,„. vvria,lsy_ 
kad jiems kada nors pasiseks pjnjglJ ,urWlJ p;.ietatvti kl,
tas įvykdyti - gražinti tuo- a8,„ gyvontojai a„kstesuiais 
narehijų. Tada tai ir būtų mo- arl)a naujomia paskol(lnlis. 
narchijos gražinimo šventė. į

Kitokios nuomonės yra re-1 '
spublikos šalininkai. Jie sako,' 
kad monarchistai vien svajo
nėmis gyvena ir tos jų svajo
nės yra tuščios, nes Vokietija 
gali būti galinga ir be monar
cho malonės. Respublikos rė
mėjai lapkričio 9 dienos šven-' 
tę vadina didele tautos laimė- 
jimo švente.

PONTINE PELKĖS

Tarp Romos ir Neapolio, iš 
ilgai vadinamo Aspian kelio, 
yru teritorija, kuria per 20 
šimtmečių buvo susidomėję lm 
raliai, imperatoriai ir karve 
tižiai. Kiekvienas iš jų mė

tų. Jos yra apie 60 ki’omet- 
rn ilgipno ir apie 20 kilomet- 

(Tųsa ant 4-to pusi.)

KARO SKOLOS

Yisoj Britanijoj naudojama
i vaisius pasiskubino pir- «ipie 3,843,500 radijo imtuvų banda išnaikinti, vyriausybė

:i lūs kas nuraškint. į (aparatų) Už kiekvienų imtu-(sugalvojo naujų priemonę. 15-
lš pvčių kambario pereina- , vų vyriausybė paima $2.50 rastas tam tikras prietaisas 

ne į palmių skyrių. Seniau, valstybinių mokesčių per me-, (instrumentas), su kurio pa
nko, čia būta labai gražių pal tns. įkalba iš gatvės susekama, ar
’iių. Dabar jau kiek yra pri-. Jungtinėse Valstybėse nau-1 kuriuose namuose naudojamas 
argusios. Maža, matyt, kam <iojama daugiau kaip 12 mi-p’ad:jo imtuvas. Tų prietaisų 

<»s rūpėjo. Apskuro vargšes, ]įjonų radijo imtuvų. Tas reiš-j policija vežiojasi automobily- 
Įyinyko. Mat, permaina šeiini- pja, kad šiame krašte apielj®. Sustojus prie įtariamųjų 
liukų visiems neipa į sveika- fjg milijonų, o gal ir daugiau, Į namų, tas prietaisas registruo-
a. Bet nenusiminkite, Afri- žmonių kasdien klauso iš į-; ja imtuvo vartojimų. Policija gi jų išmokėjimo pasiliks pa-' 
«>s ir karštųjų šalių dukrelės! vairių radijo stočių siunčiamų į tad dirstelia į rekordus, ar iš skolomis ir jų jokiu būdu ne
ri gvsite vėl, pajusite vienuo-,programų ir pranešimų. tų namų mokami mokesčiai, Į galima išbraukti.
io broliuko gailestingųjų ran-j šiame krašte žmonės ne-^r nemokami. i Europos valstybės, ypač Pr
ų ir vėl sužaliuosite, misi- nicka tiesioginių mokesčiui Bet policijos gudrybė turi ancūzija ir Anglija, šiam kraš 
vysosite, kaip savb tėvų ze-^ radij0 įmtUvų naudojimų. | saikų. Žmonės yra budrūs. Jei tui skolingos keletu bilijonų

,Vietoje mokesčių žmonės.pamatomas važiuojantis po-'________________________ i
Dabar prašau visus i įdo-|klauso įvairiausių skelbimų ir

mausiu skyrių. Štai durys- bargenų. Skelbimai čia yra

Šiandien visur daug kalba 
-ma apie karo reparacijas ir 
karo skolas. Reparacijos liečia 
išimtinai Vokietijų, karo sko
los gi — Amerikų.

Daug kas kalba apie karo 
skolų panaikinimų. Kiekvienas 
turi žinoti, kad jokit) skolų ne- Į 
galima panaikinti. Jei skoli- ' 
ninkai skolų nemoka, kas ki-Į 
tas jas turi mokėti. Skolos li

pi.įsi veria, ar matote4? — Vi
kis kambarys nuo lubų ligi ne

svarbesni už mokesčius. 
Britanijoj yra mažas imtu

mės apipintas žaliomis šakelė- 'vų skaičius, nes imami už tai 
Įnis su kabančiomis žalių, rau- mokesčiai. Sakoma, kad 
lonų vynuogių kekėmis... No -L

ten

lomis nenoromis ranka, nie- 
eno nesiklausdama, kyla auk-1 
lyn ir džiaugiasi gražiomis

hogomis, apie kurias Lietuvo-

Koks čia turtas šituose šil 
tadaržiuose yra įdėtas, gali 
supranti tik tie, kurie juos 
laikė ir jais naudojosi. Be a- į 
bėjo ir Kolegija mokės šiuo

licijos automobilis, tuojau im-! 
tuvas uždaromas ir išjungia 
ma elektros srovė. Tokiam a;- Į 
sitikime policijos vežamas in-' 
strumentas yra bejėgis, nega

ili registruoti.
Šiame krašte visgi patogiau

GERB. KUNIGAMS.

!<• tik dainose dainuojama, ar- , . „ .
. t, . luitu kaip reikiant pasinan-|>a sapne sapnuojama. Besi-Į r

Iži augdamas, beglamonėda- 
|uas pilnus saldžių sulčių vai-

i doti.
(Bus daugiau)

ju s. nė nepajunti, kaip vieną tėvų MARIJONŲ MISIJOS 
no kito nusiraškęs dediesi į 
burnų, kad ir gomurys gautų

š. M. LAPKRIČIO IR 
GRUODŽIO M.

jais pasigėrSti.A š visai nesis
eki u, kad pirmųjų mūši) mo- 40 vai. Švenčiausiojo Ado- 

fii/ gražus vaisius suviliojo, racija nuo luapkričio 27 d. li- 
įiba kad taip labai maži vai- gi 29 d. Pittsburgn, Pa. Šv. 
tai juos mėgsta.. t Į Kazimiero par.

’rie vynuogių ir palmių Rekolekcijos ir 40 valandų 
fambarėlių prieina dviem gy- Švenčiausiojo Adoracija nuo 
leniniais namelis, kurio apa- (Gruodžio 2 d. ligi 8 d. Cicero, 
iiniame gyvenime yra šilta- BĮ. Šv. Antano par.
I.i'žio užveizėtojo ofisas, o an-1 Misijos nuo gruodžio 13 li- 
hifine — jo gyvenimas. Prie gi 20 d. So. Cliicago, III. ftv. 
|o. kur aukso žuvelės plauko, Juozapo par.

dviem gyvenimais name* Rekolekcijos ir Kalėdų šven 
lis. Pirmame aukšte sukrau- tės nuo gruodžio 21 d. ligi 25 
U visi padarai ir įrankiai, o d. Westville, III. šv. Petro ir
'itrame šiltadaržis, bet dabar Povilo par.

Likol dar tuščias. T’olimesnė misijų tvarka bus
alia šiltadaržio įtaisyti in- paskelbta vėliau.

Įpektai, t. y. lysės (ežios), sti- Gerb. klebonus, kurie norė
ki langais pridengiamos, sa- tu kviesti pas save Tėvus Ma- 

ĮnD.ms, ridikėliams ir viso- rijomis su Misijomis, prašome 
:k uis daigams išauginti, ku- kreiptis šiuo adresu: 
luios daržuose galėtų šalr.n Mariau Fathers
nkąsti. Inspektų taip pat yra 2334 So. Oakley Avenue 

brokas plotas. Chicago, UI.

LAPKRIČIO DEVINTOJI 
VOKIETIJOJ.

“Draugo” knygyne galima 
gauti šiuos svarbius veikalus:

VADOVAS SAKYKLAI
ni

' Pamokslai apie Dievo malo
nę, sakramentus ir maldų. Iš
leista šiais 1931 metais. Pa
rašyta Vyskupo Kazimiero 
Paltaroko. Veikale yra 45

Paliaubų diena, lapkričio 11 pamokslai. Kaina .... $1.25
d., Vokietijoj nepripažinta kr
ašto švente ir neminima. Kaip 
gyventojai, taip autoritetai ir 
spauda jų ignoruoja. Ypač šie

KATECHETIŠKI PAMOKY
MAI.

Parašyta kun. Juozapo Ry- 
meikio. Dvi knygos. Pirmoje

met laikraščiai buvo daug u-į — yra iš “Tėve Mūsų”.1 
žimti vokiečių vedamais pasi- “Sveika Marija”, “Tikiu į 
tarimais su prancūzais. Paliau Dievų Tėvų”. Antroje — yra 
bų dięnų Paryžiuje įvyko <fi- (“Ig Dęšimts Dievo ir Penkių * 
delis kariuomenės paradas. Vo Bažnyčios Prisakymų”, Iš 
kiečių laikraščiai apie tai pra nuodėmių: Septynių Didžių-i 
nešė vos trumputėle žinia. jų, šešių prieš Dvasių šv., ke- 

Kas kita yra Vokietijai lap- tūrių šaukiančių Dangun at- 
kričio 9-oji diena. Vokietijoj keršijimo, Devynių svetimų- 
ši diena iškilmingai minima, jų”. Už abi ...............  $1.50
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Jubilejiniais “Drauge" 
Metais Nei Vienas Lietn- 
vin Namas Negali Būti 
Be“DRAUGO”!

TAM IR PASKELBTAS

JUBILĖJINIS VAJUS, Į 
KURĮ JAU fŠTOJO —

Dešimtys Energingų Talkininkų-kių!
Jie atlankys kiekvieną lietuvių namą, kiekvieną inteligentą, 

profesijonalą, kiekvieną biznio į staigą ir padės užrašyti vienatinį 
lietuvių katalikų dienraštį Amerikoje — “DRAUGĄ”!

Talkininku Laukiat

Didelės Dovanos:
Laivakortės į Lietuvą ir atgal, K i in bąli ra- 
dio, Laikrodėliai $20.00 ir $ 15.00 vertės 
ir... “cash”!

TŪKSTANČIAMS SKAITYTOJŲ GAUTI
Dar Ieškome Naujų Talkininkų-kių

Rašykite tuojau ____ IŠKIRPKITE IR PRISIŲSKITE —

Draugas Pub. Co.
2334 S. Oakley Avė.

Chicago, III.
Telef. Roosevelt 7791

APLIKACIJA
2334 So. Oakley Avė., ChieaRO, 111.

Oerb.

Malonėkite jraSyti mane ) "Draugo" Jubiliejinio Vajaus 
Talkininkų tarpą ir prisiųskite man visas reikalingas žinias.

Vardas.

• Adresas

Miestas

Įstojimo diena

k
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PONTINE PELKES NAUJI RAŠTAI
DRAUGAS Pirmadienis, LapUr. 23,193'

(Tęsinys nuo 3-čio pusi.) 
rų platumo. VasarOs metu pel
kės kiek nusausėja ir žaliuoja, 
kaip kokia daili pieva. Bet 
atėjus rudeniui, kada daž
niau ima lyti, visas plotas tik 
liūliuoja ir pasidaro žmonėms 
neprieinamas ir pavojingas.

Julijus Cezaris planavo 
šias pelkes nusausinti. Bet 
jam žuvus, jo planai liko ne
įvykdyti. Paskiau, stengėsi 
Augustas Trojanas ir Teodori- 
kas. Bet iš to niekas neišėjo. 
Popiežius Pijus VI sumanė 
išvesti'perkasą, išilgai Appia 
no kelio ir tuo būdu šį plotą 
nusausinti. Perkasas iškastas, 
bet šiltinė neišnaikinta. Už
kariavęs Italijos plotus, Na-

t - MOTERŲ DIRVA”
I ' --------------

Moterą Dirva. Mėnesinis i 
-žurnalas. Leidžia A. L. K. K. 1

grafiju.” Kiti puslapiai pa-1 techniško pobūdžio darbų ai-priverstinai įvesti darbo kny 
įvesti sąjungiečių veikimo api- bomų. Albumą sudaryti kvie gutes. Be darbo knygučių ūki 

čiainas, kaip girdėti, prof. Ko
lupaila.

-Inidinimui. Pats mėnraštis dai 
liai iliustruotas ir gražiai iš 

(leistas. Gabiai ir sumaniai jjį
redaguoja p-nia Zofija Saka- 
lienė, gabi literatė, publicis-

Moterų Sąjunga. No. 11 (201). įr uojį vįsuomenininkė.
Lapkričio (Nov.), 1931. Tomas 
XV. Pusi. 24. Cliicago, Iii.

A. L. R. K. Moterų Sąjun
ga rūpinasi ne vien medžią- 'džiaugiamės, kad A. L. R. K. 
gisku tarpusavio susišelpimu, Moterų Sąjungos organas

Literatūrišku atžvilgiu šis 
‘‘Moterų Dirvos” numeris y- 
ra gražus savo turiniu. Ir

bet ir ja’unosios kartos auk- D.” turi gabių rašytojų
Įėjimu ir šviesimo platinimu |ĮęU1.į0S^iej rūpinasi moterų 
lietuvių moterų tarpe, luo kvietimo ir kultūros reikalaus 
atžvilgiu turi ir švietimo sky-1pRtiekia daug dvasiško peno, į 

įių ir kas mėnuo moka n;o- , kuriuo susistiprina nuvargu- 
kcsčius. Už tuos pin-gus stei-,yįOb sįelos, einant savo parei 
giami moterų kursai, moky- į,as £įa žemėje, norint pasiek 
klos, knygynėliai, patarimų tį galutinį savo tikslų
biurai, leidžiamas sąjungos j 
organas ‘ ‘ Moterų Dirva ’ ’.

v. „ . , ‘Moterų Dirvas’ nr. 11 (201) Į
sias pelkes nusausinti. Bet vos !

. yra gražus ir įdomus savo tu-1 pradėjus darbus, griuvo jo . . x * , , , ,
,. , . .. rimu Organo bendradarbės-

galingh imperija. j,. . . . , . .
,, . v v v • , ••. tiai) stropiai domisi moterųPrieš seseris metus nnniste-1 ■ > r . v .

... švietimu ir kultūra. Apsisvie-ns pirmininkas nusprendė. r .
, , v , . „ i tusios moterys 'yra kultūnnkad rasizmas turi pelkes nu-, ...

. T • □ gos- ir supranta, kaip jaunąjąsausinti. Ir nusausino. Šiandie A
. . , v 'Kartą auklėti. Dėl to moterųbuvusių pelkių plote yra se-1 r

• . • • 's-gos organas “M. D. siekiasi žemes ūkio centrai — nujs- j . ® . ? •
, i tą tikslą ir daug dėmesio kra iteliai. Kiekvienas tun n.oky-'. ; . ® .

, , , v , , pia 1 jaunametes, nuo kūnųklą, bažnyčią ir parduotuves. 1 . .
XT . , .v pareis sąjungos ateitis.Namai — daugiausia yra iš

Žymėtinas

poleonas irgi sudarė j Janus

“stuceo”. Išvesti kietieji ke-J 
liai. Į Mussolinio perkasą yu- ^un^° 

vesta sanitarinė sistema.
Patirta, kodėl senovėje ne

pavyko šių pelkių nusausinti.
Niekąm neatėjo į galvų miu-

Pr.

Samata.

AMIZITJJOJA KAUNO 
GATVES

yra vedamasis j stučio 
J. Vaitukaičio < štabu.

įlinkai neturėtų teisės samdy
ti darbininkus

DARBO KNYGUTES 
LAUKŲ DARBININKAMS

| Kai kurios įstaigos gauna 
į nusiskundimų iš pavienių ūki 

Įninku, kad laukų darbininkai, 
pasamdyti metų pradžioje, pa 
vasari ir ypač per darbymeti 
iš ūkininko pasitraukia ir ne
są galimumo jų sulaikyti, kad 
ištarnautų sutartą laiką. To
kiems reiškiniams užkirsti ke
lią prašo lauko darbininkam?

Peršalimas Krutinėję
Dažnai veda į pavojingą su
sirgimą. Sustabdykite jį urnai 

su linimentu

PAIN-EXPELLER

Viena švedų firma, kaip ži
nome, su miesto savivaldybe 
yra padariusi sutartį kai ku
riems amizitavirno darbams 
atlikti Kauno mieste. Minėto
ji firma jau išamizitavo apie 
porą kilometrų Ukmergės ple
nto už geležinių vartų. Vakar
pradėta amizituoti jau ir Kę-i žmonių yra pagiję, o milijonai da 

. .. . . i nežino apie tai.gatve ties vyriausiu

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

kurios pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų svieto 
gilių visokių medžių aliejų. Deks
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reunia- 
tizmąr Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimą, Rankų, Kojų tirpimą ir ar
ealus! kraują, nikstelėjimą ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai

Šiais metais
straipsnis “Šv. Monika ”, kur! gatvė bus išamizituota iki Ka
gerb. autorius patiekia min-' nto gatvės.
t j, kad pasaulio moterys tu-; -------

Lėtų sekti Šv. Monikos gyve-
tis, kad pelkių teritorija yra n’ino pavyzdžiu.

Svarbus yra kitas straipsnis 
‘Auklėjimas’ ir skyrius “Dai
lioji Literatūra.” Be to, šiam 
numery yra įvestas naujas ga
na įdomus skyrius “Biblio-

TECHNIŠKŲ DARBŲ 
ALBOMAI

žemiau jūros lygio.

KUBOJE VIS DAR 
MU.

Kubos salos respublikoj nė* 
ra reikalingos tvarkos. Stovi 
kaip stovėjęs neišspręstas po
litiškas ir ekonomiškas klau
simas. Respublikos preziden
tas Machado ir toliau pasilie
ka krašto diktatorium.

Kas įdomiausia, nesenai į- 
vykusios revoliucijos metu su
imti revoliucininkų vadai vis 
dar laikomi kalėjimuose — 
Čabanas tvirtovėje, ir jiems 
teismo bylos neiškeliamos. 
Bet taip pat ir apie jų palei 
tiimą šiandie negali būt nė 
kalbos.

Visajfc krašte veikia karo 
stovis. Kone vįsuose miestuo
se gyventojai varžomi. Į

nei mažiausio bruzdėjimo 
prieš vyriausybę. Nepaisant to

tuose vyriausybės priešai daž-

Respublikos prezidentas (lik 
tatorius valdo abejus kon-i 
greso rūmus, nes atstovų dali- ■

Opoziciją via menka ir ji ne-' 
gali sėkmingai pi iešintis. Į 
Kongresas priima įstatymus 
tokius, kokių diktatorius nori.

Prezidentui diktatoriui di
džiausias vargas, kad respu
blikos iždas pustuštis. Kon
gresas skiria naujus mokes
čius. Bet jų išrinkimas bran
giai atsieina. Gyventojai nuo 
mokesčių išsisukinėja ir tise

PLATINKITE “DRAUGA’

This new cheese 
treat

Digestible 
asmilk 
itself I

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health qualities in 
wholesome, digestible fonn.

Velveeta retains all the valuable 
elements of rich milu. Milk sųgar, 
calcium and minerals. Every one 
caneatitfreely!

Velveeta spreads, slices, melts 
and toasts beautifuUy. Try a half 
pound package today.

KRAFT

Dykai Kalakutas

Kiekvienas pirkdamas BUDRIKO kraun 
tuvėje Radio, Skalbiamą mašiną, Parlor Se^ 
tą; Elektrikinę ledaunę gaus DYKAI didel 
KALAKUTĄ.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
Kęstučio verta auks°. kiek ji pati sveria, sulig 

£> naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra- 
žlpažn. Parsiduoda visur. Klauskite I 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
GJNTMENT. Kaina 75 centai.

DEKEN’S OINTMENT CO.
CONN.

Lietuvos inžinierių sąjun
gos valdyba viename iš pasku
tinių savo posėdžių svarstė 
reikalą išleisti keletą vykdomų

Pagražina išvaizdą Patenkinimas garantuotas

PUIKŪS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 
AKIS, PAŠALINS JU NUOVARGĮ IR STEBĖTINAI 

PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. Semer
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OKISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

HARTFORD,

ADVOKATAI

JOHN B. BORSEN
(John Bagdztunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams

Telephone
2151 W. 22

V/elveeta
V The Delicious New Cheese Food

10PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

This Is a Famoua Vlvani Sėt and ln- 
clades face powder, JI.M; Rouge, 76c, 
Tlssue Cream >1.00, Depilatory >1.00. 
Faclal Aetringest >1.76, Bath Salt 1.00, 
Tollet Water >1.25. Perfume >2.75, Brll- 
Uantlne 76c, Skln Whltener 76c. - Totai 
Value J12.00. SpectaI prlce, >1.97 for all 
ten plecea to Introduce this line.

Vardas ...................................
Adr*s«us ..............................
Siunčiame per paštą COD 

Pinigai grąžinami, Jei 
nepatenkintas.

Rm. 2117 Bes Vao 580-5th Avemie, New York
Randolph <727

St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 „ryto Tel. Hepub. 9600

A. A. SLAR1S
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 7 7 W. Wa»hington St. 
Ro«n 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietą

Utarn., Ketv., ir Subatoe 
— 8 iki 9 vnt 

4X46 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887

Vakarais:
r

Naujas Philco radio ir fonografas sykiuJ 
groja gražiai rekordus taip pat ir radio. Kaid 
na dabar.......................................10-01

^50-00 duodame nuolaidos už jusi 
seną viktrolą ar radio, nežiūrint kokios ver
tes senas radio ar victrola būtu.

Dabar yra gera proga įsigyti naują, puikij 
Philco radio, radio kombinacija, tiktai 
už ............................... ...................... $60-001

Įmokėti tiktai $5-00, o kitus lengvais!
mėnesinius išmokėjimas.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

TEL. BOULEVARD 4705-8167

Lietuvių gražūs programai leidžiami k< 
nedėldienį iš stoties WCFL, 970 kvl. nuo' 
iki 2 vai. po piety ir kas ketvergas iš stotie 
WHFC nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Nesirūpink niežėji

mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

ir kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydantį antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptiekose. 35c., 60c.,
$1.00.

Namų Tel. Hyde Park 8896

Tyroa, Aiškios, Bvelkoa
GRAŽIOS AKYS

Yra didelis tortas
Murinę valo, švelnina gaivina 
be pavojaus. Jua ją pamėgsit* 
Knyga “Eye Care" arba “Eye 
Beauty” ant pareikalavimo.

A. A. OLAS
ADVOKATAS

11 8OUTH LA SALLE 8TREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0332

Valandos nuo 9 ryta iki 5 vai. vak 
8241 So. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Utarn.. Ketv. ir Subatoe vakare

FOR S t; IN I P P i TAT I o IMS

PROBAK-
teikia

barberišką
skutimosi
patogumą

namie

( PROBAK BlAOE)

DOBS UV HJAJ4T

>Ca.,Dpt. H. S., 9B. Okio Se.,Chica«o

31LLY9S UNCLE
4u\t ių husv.lv
JUĄ BOUC.UT A COOPL£Z

Randolph

ALFREŪ B. CLARK
Attorney At Law 

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

6200 S. HALSTED STREET 
Tel. Wentworth 1381

husv.lv
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LIETUVIAI AMERIKOJE Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
DAKTARAI

BROOKLYN, N. Y.
Gavau tikrą, bargenų.

Smagu pranešti, kad nese
nai įsikūrusi Vytauto spaus-

liavos Akivaizdoje”, kurią 
parašė tas pat prancūzų rašy
tojas, kurs parašė knygų “Ke
lionė Aplinkz Pasaulį per 80 
dienų”. Aš nebuvau žinojęs, v 
kad lietuvių kalboj yra “Vė-

Vai.: 9-9

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

Ant Jankausko Aptiekos

Cicero, III.

Tel. Canal 0257 Kės. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1831 SOUTH HALSTED STREET

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . >

CH1CAGOS OFISAS: | KENOSHA, WIS. OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD. || 5817 — 6th AVENUE

tuvė stiDrėia ir teikia žmo-n ai- • i • i u llalabūrdienė ir Skodienė, sy-Įletų dainų lietuviškai ir ang-' R*,idenc,j‘l ‘80° 8 xrte«.uu» av«iuu .iipieja n teikia zmo ijt>VOg Akivaizdoj ir dabar , . . . .. .... _ i, . valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
o-oro natornoviniB Tnii • ... , i KIU IT diaUglJOS pillllininke į llSKUl. CUOiaS BUVO geiat pa- e lkl «.so vakarenems gerų patarnavimų, loji turėjau keletu valandų nepa- ,. . . w. , , . • . A , . _______ *****wj . , , Stepulioniene. Visos labai rengtas ir išlavintas, tad pui-spaustuvė dabar persikraustė iprawtai malonaus skaitymo.

į naujų, erdvesnę vietų, 423 patrijotiškas vaizdelis, la 
Grand st. Ta proga lankiausi 
spaustuvėj, jai esant naujoj 
vietoj, be minties padaryti 
biznį. Ėmiau žvalgytis, ko to
je įstaigoje esama. Tarp kny
gų pastebėjau tokį dalykų, ku
rio senai reikėjo, būtent Lalio 
angliškas žodynas. Tų žodyną 
senai norėjau pasiųsti brolio 
sūnui, besimokančiam Lietu
voje gimnazijoje, bet to nega
lėjau padaryti dėl jo brangu-

bai tinka siųsti į Lietuvą jau
nuoliams.

stengiasi, kad tik daugiau 
parduotų tiketėlių ir kad pa

Vytauto spaustuvėje nėra, pagaJb^ VaUOj
daug knygų ir kitokių daiktų, fcur vwnyW, l<m įr 
bet yra didelis įvairumas.

Newarkietis.

CLEVELAND, OHID.
Šv. Jurgio parapijos baza 

ras prasidės lapkričio 22 die

kini atliko savo programą; pu-1 
blika negalėjo atsigėrėti, nes'

darytų parapijai daug pelno, j buvo gražiai ir galingai su-\ 
Taip pat ir kitos narės eina dainuota. Pijano akompanavo į

šv. Jurgio parapijos kleb. kun. I 
J. Cižauskas.

Po programos sekė šokiai 
abiejose svetainėse, galėjo ge
rai ir linksmai pasišokti, kaip

Vai.: utarninkais, ketvergais Ir pėt 
nyčiomis nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 v. vak. 
Chicugos ofiso Tel. Grovehill 32412

Vai.: panedėliais, seredomis ir su- 
batomis nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4050

mo. P-nas Mačiulis, Vytauto 
spaustuvės vedėjas, tuos žody
nus parduoda žymiai pigiau, 
negu kiti. Nieko nelaukęs, pa
ėmiau tų žodynų. Be to dar ga

Tel. Canal 6764 Res. Republic 5360

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS
Gydo staigias ir chroniškas ligas 

vyrų, moterų ir va-kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdienę uuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nodėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray 

2130 WEST 22nd STREET
CH1CAGO

DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S
Specialistė Motery ir Vaikų Ligų

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

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge iki 8 vai.).
Seredomis ir Nedaliomis pagal susitarimų.

Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395
bė! Jūs visada stovite aukš
čiau kitų draugijų savo gau
siomis aukomis ir nuveiktai#
(gražiais darbais. Taigi, ir šie- kas norėjo, nes orkestrai pui- 
jiiiet, neatsižvelgdami į blogus kiai griežė visokias šokius, 
laikus, dirbkim visos iš vieno,! Nors ir didelis nedarbas, 

publikos prisirinko pilnutėlė' 
M. P. svetainė, nes visi žinojo, kad 

ta programa bus graži.
Bravo, šv. Jurgio parapijos 

vadams ir chorui, kad taip 
1 puikiai darbuojasi.

Rap.

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5913 Ofiso ir Rez. Tel. BouL 5914

lai ir Dievas padės.
ną, tadgi visi stropiai rengia
si pasidarbuoti. Aušros Vartų 
moterų draugija paaukavo 25 
dolerius. Komisijoj darbuojasi 
šios narės: Mozūraitienė, Ra-

vau magaryčių knygų “Vė- mariauskienė, Martišauskienė,

GRABORIAl:

J. F. RADZIUS
Ogiausias' liet. graborius 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS

SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau- 

z sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS ________

Te?efWecana. "S 1439 S. 49 Court, Cicero, III.

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

WESTVII1E, ILL
Radio Stoties WEST

X Pirmadienio numery lap- 
:r. 16 d. WEST, radio stoties 
vyko klaida, aprašant L. V. 
boro koncertų. Paskutinėje 

daly “Vilnius” turi būti (A. 
Vanagaičio).

‘ ‘ Važiavau Dienų ’ ’ turi
uiti (S. Šimkaus) “Choras iš

CICERO, III.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republic 7 868 

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

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L YUŠKA

Tel. Cicero 5927

DR. BERTASH DR. NA1KELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Vai.:'1-8 Ir 8:99-8:84 vai. vak. 

Nedėlioj susitarus
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj susitarus

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

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O(liti
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

Telefonas Tards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAM UOTO JAS 
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei 
narna.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

Visiems svarbu.
Teko girdėti, kad dentistas 

dr. Atkočiūnas, 1446 So. 49 
Ct., daro palengvinimų savo 

iabaigtuvių” (A. S. Pocius) J pacientams. Pareiškė, kad
X Prisiminus apie mūsų | blogiems laikams užėjus, dau- 

tuutiškų’ parapijų arba, kaip yra linkę savo sveikatos
■ia yra visų vadinami, “bim-1 Zibalais mažiau rūpintis. O
•ižai” Jie turėio savo “nara ' neturi būti, — sako dal:-1 ŠANCHAJUS, lapkr. 20.'
nios"' vakariZ prieš Visus !«»■«• dr. Atkočiūnas 1- Tūkstančiai kinų studentų 3133 S. HALSTED STBEET

Šventus, Vigilijoje. Bet sve- delbia, kad jis teiks palengva pra ėjo n i auas on- art ESTĄ N AVĖ.
čius vaišino “kilbasais”. vinimų savo pacientams, o la- dm, kuriuo nori gelbėti kovo-1^ ? #

SVARBI ŽINUTt

DR. M. T. STRIKOL'IS
U ©tuvis Gydytojas ir Chi

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Iti. Tel. Boulevard 7820. Na
vai. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak- Į . /-zj.-i o . A

Seradomis po pietų ir Nedėldieniais Ūlai; OO4J 80. A1 baily Avė., 
W.UMARS““-rE RuAD I™-

RENKA AUKAS FONDUI Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J, P. POŠKA

• • y • AV UV 47 A Al IJLtttū. UUO
‘Svečių” nedaug turėjo, mat kiaušiai šv. Antano parapijos Jan4 prieš japonus Manaziu- vak. Antro of. vai.: Nuo 3-6 po 
‘bimbizai” yra taip susirūpi-į Il,okyklos mokiniams. Si rijoj generolų Ma. plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimą.

nę savo ‘parapijos” reika
lais, kad net nė pasninko ne
bežino.

X Lapkričio 15 d. Westvil 
le, 111. mūsų du lietuviai vai
kinai ir viena mergina buvo

patarnavimų teiks labai pri
einamai, o visiškai nedirban
tiems tai visai dykai (nemo
kamai).

Reikalingi dantisto patarna
vimo turi pasinauduoti tokiu

DENTIST AI

S. M. SKUČAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

Tai. Roosevelt 7111

labai automobilio sužeisti. Vi- daktaro pasiūlymu.
si buvo į ligoninę nugabenti.

Jurininkas.
Vienas iš pacientų.

DETROIT, Midi

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, UI.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 5203-8413

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

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO 1$ LIETUVOS

DR. VA1TUSH, OPT.

LIETUVIS aktų 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimų kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo.

i Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTASI

I 4645 So. Ashland Avė.
i

Arti 47 Street

Tel. Canal <221

DR. 6.1. BL0Ž1S
DBNTIgTA«

2201 WEST 22nd STREET
(KampM Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 lkl 12 ryto 
nuo 1 lkl 9 vakare 

SeredoJ pagal sutarti

Boulevard 7589
Res. Hemlock 7(91

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
▼ai.: Nuo 19 ryto lkl 9 vakare

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Aoteriškų, Vyriškų
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

i
Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 

Kampas 31 Street

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vafc: ryto nuo 19—19 nuo 9—4 *o 

pietų: 7—8:94 vakare 
Nedellomic 19 iki 11

Telefonas Midway 2^80

I.

į-U'

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mftg visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir raraų| 
patarnavimų, kuomet jis yra labiaosiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪ8Ų GRABORIAl 

Didysis Ofisasz
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

svaigimo, akių aptemimo, ncrvuotU- Tele. Cicero 1260

DR. GDSSEN

Didelis koncertas ir balins.
Lapkričio 15 d. lietuvių sve

tainėje prie 25 W. Wernor,
Hy-» įvyko koncertas ir ba
lius 5 vai. vak. Buvo suvai-» 
dinta operetė “Be moterų”
Vaidino įžymiausi mūsų šv.
Jurgio parapijos artistai, at
liko savo roles ko geriausiai 
kiekvienam iš jų buvo prita; 
kyta rolė ir drabužiai. Tad
miblika irovn ^kūnini nudilink “kauda,n» »kių karšt). NulmupUDllKa gavo Sietiniai pasijuok leataractus. Atitaisau trumpų regys-
ti, nes operetė buvo labai juo-lteJr, r**ystę.
. . , . . . i Prirengiu teiaingai akinius visuose
klflga. Dainininkė M. Gižaus- [atsitiklmuoi*. egzaminavimai, daro- Vai 
kienė žavingai sudainavo ke- X k^'U2.kt^a, parodanča mažlau

Speclaie atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va- 
, ... . , , . kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12.

•avimų, nes publikai labai pa-! kreivas akis atitaiso j trum-
linka jos švelnus ir malonus laiką su nauju išradimu 
, . ,. , 'Gaugelų atsitikimų akys atitaisomos
baisas, O ypač giazios links- be akinių. Kainos Pigiau kaip kitur

4712 B. ASHLAND AVĖ.

X-Ray

lėtų dainų ir buvo pakviesta 
net keletu kartų pakartoti dai-

mos dainos. Dar padainavo 
solo p-lė S. Buksaitė, p. M. 
Stonkienė ir p-lė Juodsnu- 
kaitė; visos gana gražiai dai
navo. .Solistėms pijami akom
panavo inuz. J. Gižauskas. šv. 
Jurgio par. choras, muz. J. 
Gižausko vedamas, sudainavo 
keletu liaudies dainų ir iš
traukų iš ispanų operų. Pub
likai labai patiko tos naujos 
dainos, nes buvo dainuojamos 
dar pirmų sykį Detroite. Dar 
merginu choras padainavo ke-

Tel. Boulevard 7589

T«l. Tards ims

DR. G. SEKNER
IAET1VIK AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ta* Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted gt ' 
Valandos: nuo 14—4: nuo 4—8

Nodėliomis: nu* 19 lkl 19.

DR. J. J. KŪWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimų

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAV01Š
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak

Office: 4459 S. Califomia Avė. 
Nedėliojo pagal sutarti

Tel. Wentwortb 30UU
Rez. Tel. Stewart 8191

DR.H. BARTON
Gydytojas it Chirurgas 

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

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office l’hone 
Wcntworth 3000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

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

. DR. S. A. DO Wl AT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nodėliomis
Susitarus

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 19 ▼. ryta iki t 

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, Hl.

DR. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS

30 ĘAST llltb STREET
Kampas Wahash Avenus 

Tel. Pullman 0866 
Gasaa X-Ray, eto.

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Eztraction
Vai. 9-9. Ned. 9-19 

9 R 59 80. WEOTBRN ATM

Phone Hemlock 7828
Dr. C.K. Kliauga

Dentistas
2420 W. Marquette Rd.

arti Western Avė.

Re*. Tel. Midway 6519

DR. R. C. CUP1IR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

Oakley Avenue ir 2 4-tas Street
Telef. Wllm«tte 195 arba

Canal 1719
Valandos: 9 iki 4 p. p. Panedeilaa 

ir Ketvergais vakare

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ 
Tel. Yards 0994

Rnsideocljoe Tsl. Plaza 8201
VALANDOS:

Nuo 14 lkl 19 dienų 
Nuo 9 iki 9 ^o plotų 
Nuo 7 lkl 9 vakare 
Nedai, nuo 10 lkl 19 dienų

Ofluas Tel. Grovehill 0617
Res. 6707 S. Artesian Avė.

Tel. Grevohill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 
- 9429. West Marųuųtte Road

Vai. 2-6 Ir 7-9 P. M. Ketv. 9-19 
A. M. Nedėlioj susitarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktj 
Virginia 0036

A. L DAYIDONIS, M. D.
4910 80. MICHIGAN AVENUB 
• Tel. Kenarood 6107

» Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadieni'

T»I. Hemlock 8709

Rsm. Tel. Prospect 9810

OR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisaa 816K South Kėdelė
Kės. (426 So Callforaia Avė. 

VaL: 9-4, 7-9 v. v. Išskiriaol Ke>

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES ,
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marąuette Road

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

Utarn. tr Ketv. vak. pagal sut



C H I C A G O
JAUNAS GRABORIUS 

SVEIKSTA.

Bridgeport. — P-nas Filipa- 
vieius, jaunas graborius, dir
bęs pas p. Masalskį, buvo sun
kiai susirgęs. Dabar jau svei
ksta ir stiprėja. Taigi chica- 
gi učiai turi kuriam laikui prie 
sintis mirčiai.

KUN. ALBAVIČIAUS LAIS 
KAS IŠ VILNIAUS

Kun. AlbaviZdaus atsiuntė p. 
•J. Grišiui šitokio turinio laiš- 
k&f

— Sveikas:
Jau tikrai išsiilgau Jūsų. 

Čion mūsų Vilniuje galiu pri
siminti pas Panelę Šv. Aušros 
Vartų ir šv. Kazimierų savo 
draugus ir prietelius Aštuo

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PASAULINIS ŪKIO KRI- 
ZIS IR LIETUVA

užsienio ateina vis liūd-’namie P° Pagalviu ar koji-|hai mokyklai reikalingas A. tingus, romansas ant jūrės, 
nėse, bet nešti į bankus, ge-! Herlito angliškai lietuviškas 
riansia į taupomąsias kasas ar j žodynas pagaliau jau išspauS-

nesnių ir nerimą keliančių ži
nių. Smarkiai sunegalavo net I
pati turtingiausia pasaulio va
lstybė Anglija — jos pinigas 
— svaras pradėjo nustoti ver
tės — svyruoti, bedarbiai riau 
šes kelia, matrosai streikuo
ja ir t.t. Anglija, kuri ligi šiol 
buvo visoms valstybėms auk
so pinigų pavyzdys, nuo auk
so pinigų turėjoi atsisakyti —

, nebeištesėjo. Latvijoj, Lenki
joj, Vokietijoj biudžetai dtto- 
\da deficitus, valdfininkai atlei
džiami iš vietų, algos mažina
mos, nedarbas siaučia.

O kaip yra dabar Lietuvoje? 
Reikalinga teisybė sakyti — 
pasaulinės negerovės bangos 
pradeda ir mus paliesti. Tei
sybė, dar ne taip labai, dar to 
krizio nėra, nėra kalbos apie 
kokią nors paniką ar nusigan
dimą, bet jau reikalinga labai 
apsižiūrėti, kas gali būti ry
toj. Gana nemalonus dalykas, 
kad mūsų užsienio prekyba 
pasidarė pasyvi. Čia nemaža 
yra kalti vokiečiai, jie, gal būt, 
iš dalies mums keršija už 
Klaipėdą. Toliau protestuotų 
vekselių sumos, varžytinių 
skaičius taip pat gerokai pa
didėjo. Nežinia, kaip bus to
liau. Tačiau buvo jau metų, 
kada čia minėtose ūkio šako
se buvo blogiau negu šiemet. 
Vadinasi, labai blftgai' dar nė
ra.

Vienu kuo dlar ligi šiol ga
lima džiaugtis—tai mūsų fi

nansais. Jie ligi šiol visiškai 
geri. Bet, žinoma, ir finansai 
tol gerai laikysis, ligi laikysis 
visas mūsų ūkis. Daug kas 
siūlo pradėti mažinti valdini
nkams algas, bet kiek girdėti 
vyriausybė kol kas nežada to 
daryti. Jei bent būtis smar
kiai pablogėtų. Dabar įdo
miausias klausimas: ką dary
ti, kad išvengtume ūkiškų su
nkumų arba jau esančius pa
lengvintume. Visų pirma tu
rime daugiau dirbti. Jei net 
ir labai mažai išsimoka, vis 
vien gaminti, vis vien parduo
ti. Antra, susilaikyti nuo pra
bangos. Gink Dieve, nepirkti kad jos motina ilsis Nemuno £ 
jokių dalykų, kurie yra dirbti Į dugne. . “D.

nioliktoje. Visiems komite
tams širdingas pasveikinimas.

Kun. Ig. Albavičius.

SIURPRIZAS

Marijonų Kolegijos rėmėjų 
seimui lapkričio 29 d. besiar 
tinant, rengėjų komisijai rašo 
iš Milwaukee, Wis. kun. A. 
Ilalinskas, klebonas šv. Gabrie 
baus ir šv. Kazimiero lietuvių 
parapijų: “Lietuvių Rymo Ka 
tulikų Wisvonsino apskričio, 
susirinkime Racine, Wis. lap-, 
kričio 8 d. nutarta paaukoti! 
$100.00 Bernaičių kolegijai, i 
Siunčiu tų šimtinę.”

P. Valis iš Chieagos:—“At
siprašau, kad pats nebūsiu ko- ’ 
legijos rėmėjų seime, priim- j 
kitę $5.00, mažų, pasveikinimo i 
auką.” 1

užsieny. Išskyrus reikalingas-j 
mašinas, trąšas ar kt. Taupy- į 
ti pinigus, tačiau nelaikyti jų i

į Lietuvos banką ir jo sky
rius. Ten pinigai tikrai nežus.

Toliau neplepėti ko nerei- 
ikia, neklausyti ir neleisti ga
ndų apie kitų ūkiškas bėdas, 
nes tat nemuša nuotaiką ir 
kelia paniką. Žydai mėgsta 
daug kalbėti ir dejuoti — ma
tome, kad jiems jau sunkiau. 
Lietuviai rodo daugiausia šal
to kraujo ir sąmonės. Jeigu 
ir toliau taip bus, yra vilties, 
kad sugebėsim visus sunku
mus pakelti. Tebūnie, dabar 
visų vienas šūkis: Darbas ir 
taupumas! “Tr.”

SKELBIMAIS IEŠKOJO 
MOTINOS

1358. Kitos, ar tai dėl stokos uiai sportininkai pripažįsta, 
darbų, ar dėl sunkios ekono- kad mūsų tautietis yra vienas 

, minės krizės turėjo likviduo- iŠ šešių geriausių pasaulio ris 
|tis. Be kitų, daugiausia susi- tiku. Požėla ritosi didžiau- 
. likvidavo šios įmonės: plyti- šiuose Amerikos Stadionuose 

._ ._ T, , .. „ ’nės — 34, kalkių įmonės — su galingiausiais pasaulio ris-
v • i .Ta”J°8 l®° . .9'12, malūnų užsidarė 32, alio- tikais. Šiuo sykiu jis risis su 

ir ne ur| ai ą uvo apsis į jaus — jo miškų eks- Malcewicz. Yra sutarta ristis

žmones sudomino keistas 
motinos ieškojimas lipdant ant 
stulpų atsišaukimus ir dalija
nt žmonėms. Ieškomoji Jasi
nskienė žuvo naktį. Ji nesenai

jusi Kaune pas savo dukterį. 
Kiek paviešėjus išvažiavo gar- Į 
laivių į savo dvariuką esantį' 
netoli Vilkijos.

Kaip pasakoja žmonės, ant 
garlaivio ji buvo labai nera-i 
mi. Pagaliau įėjo į kajutę nu-, 
sivilko paltą ir padėjo ridi-' 
kiulį, taip pat parašius kaž
kokį raštelį, kuriame liepia
nieko neįtarti. Kame nieko ne
įtarti nerašo. Paskui, labai su-į

Oriental teatre dalyvauja
........ .w . i Sob Sister.” Dalyvauja Du-

Bijau nusi, i jo ajutės, į<(i jįj]jįngjon su savo henu.
pn jo prie rtOvir įūrėjo į Roosevelt teatre rodoma Šie asmenys gyveną Anieri-
vandenp Pamačiusi arti esan- <<The Cuban Love Song „ koje yra ieškomi:
eią vieną panelę, liepė eiti ka-; ^cVickers teatre rodoma 1 Kontrimaitė Veronika. Duk- 
jutėrt, ji nepaklausė, antru 
kart labai mandagiai paprašė iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin»i« 
išnešti iš kajutės jai ridikiulį.
Panelė nuėjo. Grįžusi jau jos 
nerado, manė, kad pasislėpė 
ir daugiau į tą įvykį nekreipė 
dėmesio. Bet ir Vilkijoj susto
jus ji neatsirado. Rūbai tebu
vo kajutėj. Pagaliau rūbai bu
vo atsiųsti dukteriai. Duktė ne 
nori tikėti, kad motina galėjo 
nusiskandinti. Žmonės kalba,

PAIEŠKOJIMAS.

N.”

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

John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST.

Chicago, Illinois

JOHN KASS
(KAZAKAUSKAS)

_ WATCHMARKR A JEWELEK

Jau Laikas Pirkti 
KALĖDŲ DOVANAS

T jd k rodininkas Ir aukaoriiis
22 metų patyrimo, Užlaikau vi
sokios rųšles aukso dalykų dide
liame pasirinkime ir kainoe yra 
visiems vienokios.

2049 W. 35th Street 
Ir Archer Avėsiu©

Tel. Lafayette 3315

v* *

Žmogaus proto ir rankų padirbtas ežeras Ozarks, pastačius užtvankų (dam), kuri skai
toma penkta didumu užtvanka J. A. Valstybėse ir didžiausia vidurvakarinėse valstybėse. E- 
žeras randasi 46 mailės nuo Jefferson City, Mo„ tarpe St. Louis ir Kansas City. Kaina
vo 30 milijonų dol.

ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

“The Velhnv Tieket,” įspu- |tė Teresės Daubarytės Kon 
dingą drama. Jrimienės, iš Alsėdžių vai.

------------- I United artists teatre rodo- i Telšių apskr. Gyvenanti Chi- Kiek jau mums yra žinoma iš
Seniai visų laukiamas ir la- ma veikalas “Corsair,” ypa- eagoje. " skelbimų ir atvykusių keleivių

dintas. Žodyno yra 416 pus
lapių; išleistas gerame popie
riuje. Palyginti žod'yno didu
mą ir popieriaus gerumą kai
na nebrangi:

Brošiūruotas (neaptaisytas), las “Secret Service.” Daly-jSioux City, Iowa.
Lt. 9,—

Aptaisytas kalenkoru Lt.
12,-

Aptaisytas kalenkoru ir la
bai gerame popier. 13,—.

“Dziennik Wilenski” rašo,' 
kad naujosios statistikos ži-1 
nios apie prekybos ir pramo
nės įmones Vilniuje duoda la- 

’ bai liūdną vaizdą. Iš’ 1556 pe- 
, rnai veikusių prekybos ir* pra
monės įmonių šiemet veikia

ploataciįos įmonių 55.

BALABAN & KATZ 
TEATRAI

Chieagos teatre dahar .rodo
ma veikalas “ Possessed.” Da
lyvauja Joan Cravford, Cla- 

i rk Gaide ir kiti garsūs artis
tai.

D R X n G I s

RKO TEATRAI

State - 
savaite eina veikalas

Lake teatre antrą 
“Are

these Our Children.”
Palace teatre rodoma veika-Įno Brooklyn, N, Y., ir vėliau nes švedų laivas

vauja Dr. Rockwell, kurs juo
kaudamas neva gydo.

SPORTAS

RISIS POŽĖLA

Antradienyje, lapkričio 24 d. 
Chieagos Stadione risis pa
garsėjęs ir plačiai žinomas 
lietuvių ristikas Požėla.

Kaip visi žino Požėla yra 
vienas drūčiausių ir gabiau
sių lietuvių ristikų. Pasauli-

per 45 minutes. Požėla sako 
parisiąs jį į daug trumpesnį 
laiką.

Risis ir daugiau porų minė
tame vakare.

Sportininkas.

Iš LIETUVOS KONSULĄ* 
TO CHICAGOJE.

Aukščiau išvardyti asme
nys yra prašomi atsiliepti ir 
kiekvienas kas ką nors apie 
juos žinotų yra prašomas šu
te'kti žinių. Bent kokia žinia 
bus brangiai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas,
Room 1904

201 Nortb Wėll> Street, 
Chicago, Tl'.

- \

} LIETUVĄ — TIK PER 
KLAIPĖDĄ

Kiekvienai tautai yra svar
bu kas yra sava. Taip Lietu
vai ir lietuviams svarbi Klai
pėda, nes ji yra Lietuvos. Kas 
metą lietuviai keliauja atlan
kyti savo gimtinę, iš kurios 
iškeliavo svetur. Važiuodami 
per savo uostą Klaipėdą, ..es 
padėsime jį atremontuoti iš- 
populiadinti ir būti lygiu kitų 
tautų uostams. Klaipėda — 
Lietuvos langas į pasaulį.

Lietuviams patogiausia va
žiuoti laivais tų linijų, kurios 
laiko nuolatinį susisiekimą 
lavais su Klaipėda; jos reikia 
remti ir jų laivais naudotis.

papasakojimų, kad važiuojant 
Kruglinskienė Elzbieta. Iš švedų Amerikos linija yra la

bai liavos vai., Kauno apskr. ),aį patogi kelionė į Lietuvą 
Atsiliepė jos vyras, Motiejus jr vįgį ja važiavę yra vispn- 
Kruglinskas. įsiškai patenkinti. Jų laivais

Latvis Vladas. Kilęs iš Ma-,važiuojant parvažiuojama Lie 
lėtų vai., Utenos apskr. Gyve-1 lv-von vien tik per Klaipėdą, 

“Borgholm”
yra paskirtas išimtinai susi-

Murka, Petras. Gyveno Cle- 
Iveland, Ohio.

Niekiai Mikas ir Petras. Ki-

Savininkas parduoda labai pigiai 
(Parkholm Place) 3 flatų nauja na
mą. po 5 kamb. Visi Stymu apšildo
mi, moderniškas visais žvilgsniais. J- 

. v _ . . .mokėti $3,000, likusią po $35 mėn.lę IS Žeimelio vai., Šiaulių ap- Į Arba mainysiu J mažesni namą. 1622 
So. 51 avė., arti Douglas Pk. "L”.skr. Gyveną Chicagoje. 

Polinau^kas Zigmas PARSIDUODA registruotas 
policinis šuo. Gerai išmuštruo- 
tas, sargus, ištikimas ir gud
rus. Tinka prie biznio.

S. MASULIS 
5262 So. Halsted Street

>-čias augštis iš užpakalio

(Kle
menso sūnūs). Kilęs iš Kuršė
nų. Gyvenąs Chicagoje.

Rauda Izidorius. Gyveno
Chicagoje iki 1914 metais. A t- Į „ 
s i liepė jo sesuo, Brigita Ran- i 
daitė Kedienė.

4.Skrinskis Antanas. Pusbro
lis miriosio Jono Stankaus. 
Gyvenąs Chicagoje.

Stankevičius Petras (Do- 
rniniko sūnūs). Kilęs iš Šiau
lių.

Žukauskas Antanas. Gyve
nąs Chicagoje. Atsiliepė jo 
žmona, Ona Žukauskienė gvv. 
Šmuliuose.

R. ANDRELIUNAS
(Marąncttc Jowelry A Radlo)
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

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

Tai.
Hemloek 8380

PRANEŠIMAS
ANTANAS KRIKSIUNAS, plačiai žinomas čeverykiĮ 

taisytojas praneša Marųuette Park lietuviams, kad ati 
darė moderniškai įrengtą čeverykų taisymo šapą — shoe 
repairing shop, naujame Dr. Yuškos name, 6649 South 
Artesian Avenue.

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

ANTON KRIKSIUNAS
6649 So. Artesian Avenue Chicago, III.

Z

Pirmadienis, LapkT. 23,1931—    III I, .-.I '

siekimui tarp Lietuvos ir Šve
dijos, veža Amerikos ir Lie
tuvos paštą.

Tegu sekanti Tamstos kelio
nė į Lietuvą įvyksta per Jos 
vienintelį uostą Klaipėdą, nes 
per šį uostą nesitikima, kad 
važiuos svetimtaučiai, jei jų 
ir būna, tai tam tikrais sume
timais, bet lietuvių pareiga 
yra važiuoti tik per Klaipėdą.

Turizmo ekspertas,

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad 

su užsakymais 
kalėdinių plotke- 
lių nesivėluotu- 
mėte. Šventės

i netruks ateiti, ir 
tąsyk visiems 
užsisakant sykiu 
pasidaro per
daug darbo ir y- 
ra pavojaus su

sivėlinti. Taigi prašome pasi
skubinti.

Turime plotkelėms labai 
gražių konvertų. Ant konver
tų galime atspausdinti bendrą 
Kalėdų sveikinimą arba tokį, 
kol*) užsisakytojas nori.

Visokiais plotkelių reikalais 
prašome kreiptis šiuo adresu: 

BROLIS VLADAS 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, III.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEV 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemloek 6626

Telef. Republic 63#$

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip tr

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prteinamlauaioB.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemloek 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

flapos Telef. 

Hemloek 1667
Namų Telef. 

Republic 6$ 8 8

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTO RTU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos 
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1245
DOUGLAS ELECTRIC 00.

JOSEPH SHAGZDAR, Rav. 
Elektros reik m ertos Ir flkfičle- 

rial. {vedame elektrų | namus Ir 
dirbtuvės.
81M S. Halsted St. 8 Angštts

>


