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METAI-VOL. XVI

Vokietijos fašistai vis daugiau Įsivyrauja
ŠIANDIE ATIDAROMA PIRMOJI I. V. 

KONGRESO SESIJA
' Kinai žūt-būt grumsis su 

japonais už Činčovą

PRANCŪZŲ KOVA SU ANGLAIS 
DEL MUITŲ

FAŠISTAI KELIA GALVAS

BERI,YNAS, gr. 6. — Vo
kietijos fašistų (tautiškųjų 
socialistų) vadas Ilittler’is 
Kaiserhofo viešbuty priėmė 
užsienių korespondentus ir 
nurodė, kad jie jo daugiau 
nevadintų idijotu, kadangi fa-

KINAI GRUMSIS SU 
JAPONAIS

PARYŽIUS, gr. 6. — T. 
Sąjungos tarybai kinų atsto 
vybė vakar pranešė, kad ki-! 
nu kariuomenė neapleis Gin- 1 ber * h 
čovo miesto. Jei bus puolami,1

Milžiniško jūros lėktuvo “American Clipper” priešakinė dalis, šiuo lėktuvu pulk. Lind- 
’as su keleiviais iš Miami, Fla., nuskrido i Panamos perkasą.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

KAIP ŠIAULIUOSE “SIU
VA BARZDAS”

tai kinai žūt-būt kovos prieš ISPANIJOJ VYKSTA KAM-, 
šistai artimoj ateity užvaldys japonus ir iš ten gražiuoju PANIJA UŽ KONSTITUCI-

, Vokietijų ir gal jam teks būti 
Vokietijos vyriausybės prieša
ky.

.lis pasakė, kad busimoji 
fašistų vyrausybė mokės vi
sas privačias skolas, bet ne
mokės reparacijų, nes Pran
cūzija tas reparacijas panau
doja daugiausia ginklavimui
si.

Taip pat fašistai nekovos 
prieš kapitalą, bet suvaržys 
komunistams veikimą ir ko
vosi prieš socijalistus.

nepasitrauks. JOS PATAISYMĄ

JAPONAI PASIRENGĘ 
PUOLIMAN

TOKIJO, gr. 6. 
kariuomenės vadas Mandžiū- 
rijoj karo ofisui praneša, kad

MADRIDAS, gr. 5. — Viso
se Ispanijos dalyse vyksta e- 
nerginga. kampanija už tai, 

Japonų kad radikalų valdoma steigia-

CHICAGOJE
—f----------------

REIKALINGA 20 MILIJONŲ 
DOLERIŲ
—r—----

Cook’o apskrity bedarbių 
šelpimo foudfcėkomitetas pra-

NAMŲ BONAI

Del nupuolusių nuomų už 
būtus Chicagoj žymiai nupuo
lė ir namų bonų kaina. Tuo 
tarpu mokesčiai nebeatkelia- 
mi.

Ekonominė krizė palietė ir 
šiauliečius. Žmonės stena ir 
skundžiasi. Ir nerandama bū
dų, kaip iš to viso sūkurio ne
paliestam išsisukti. Pasirodo, 
kad keli vyrai čia surado ge
riausią receptą. Tą receptą 
šiauliškiai literatai vadina 
“barzdą prisiūti.” Reiškia — 
iškrėsti kam nors, pažįsta
mam, ar nepažįstamam, kokią 
kiaulystę. Dažniausiai — pa
prašyti žiro vekseliui, kurio 
vėliau niekad nebeišperkama. 
Žirantas visuomet sumoka. Gi 
vyras juokiasi ir sako. — Plri- 

I siuvau barzdą!
Į Girdėti, kad su tokiom “ba- 
Srzdom” dabar vaikščioja daug 
į Šiaulių žymių žmonių. Nesenai 
įkliuvo du žinomi Šiaulių dak
tarai, pasirašę žirą ant vekse

12,225.07 lt., Panevėžio ir 
Šiaulių — po 20,000 lt. ir Uk
mergės miesto savivaldybė ga
vo 13,600 lt.

Šių pajamų sąskaiton iki 
šiol savivaldybės buvo paėmę 
300,000 lt. avanso.

VALDININKAMS ALGŲ 
NEMAŽINS

-Gandai apie valdininkams a- 
lgu mažinimą jau daugelį į- 
kaitino. Redakcijai paskelbus, 
kad dėsim rašinius tu® reika
lu, kasdien gauname pluoštus 
įrašinių. Kad neversti žmones 

erzintis laukiant nežinomos 
ateities, nenorėdami iš to da
ryti kokui sensacijų, intriguo
jančių skaitytojus, dėjome pa
stangas tą klausimą iš pati
kimiausių vietų teisingai suži
noti.

Tš daugelio patikimų vietų
lių po 1000 lt. Gabus vyras, gavome vienodą atsaką, kad 
mokėjęs pas tuos žmones iš-' nežiūrint didžiausio taupumo,
prašyti žirą, staiga praturtė
jo net 2000 lt., iš kurių, po

mojo susirinkimo pripažinta neša, kad šią žiemą šelpimui Pas Chicagos demokratus truputį jau naudojasi. Žino- 
nauja konstitucija turi būt bus reikalinga mažiausia 20 svečiuojasi Marylando valsty-’ ateis diena kad Rerl>iami 

jo kariuomenė turi imtis “po- pataisyta, nes ji neatitinka milijonų dolerių fondas. Ko- bės gubernatorius Ritchie. Mnian™;
zitivio veikimo” prieš kinus katalikiškajai ispanų tautai. mitetas surinks 10 milijonų ir -____________ i “savo” vekselius iš irkti
Ginčovo plotuose, kur organi-Į Qausįnguose gyventojų susi,^^ Pat turi būt skiriama iš’ Bedarbių šelpimo fondui' 'P
zuojami plėšikų būriai.

ATSISTATYDINO DU 
KINAI

ANGLŲ SPAUDA APIE 
HITLERĮ

LONDONAS, gr. 6. — An
glų spauda labai rimtai svars 
to vokiečių fašistų vado Hit- 
ler’io pasakymus užsienių ko
respondentams. Sužinoma, 
kad Hitier’is gal jau ateinan
ti kovo mėnesi stovės Vokie-

% t *■ 
tijos priešaky.

Hitier’is yra nusistatęs ne
mokėti Prancūzijai reparaci 
jų, jei mokės privačias ska
las. Jis sako, kad Prancūzi
ja nėra Roma, Vokietija gi 
nėra Kartagena. Tas reiškia, 
kad Vokietija nepasiduos 
Prancūzijai, kad ši pastaroji 
ją sunaikintų.

Hitier’is nėra priešingas 
susiartinimui su Prancūzija. 
Bet sako, tegul Prancūzija 
pirmutinė tiesia ranką Vokie
tijai.

NEBUS PRIIMTAS AUDI- 
JENCIJON

rinkimuose kalbėtojai nurodo,! valstybės iždo. 
kad pripažinta konstitucija! 
yra tinkama gąl tik-mažiau į IŠKRIKO SUSIRINKIMAS 
įvairios rūšies radikalų skal- ------------

NANKINGAS, Kinija, gr. toj^ 
6. — Atsistatydino Kinijos 
užsienių reikalų ministeris dr.
Koo ir kinų atstovas T. Są
jungos taryboje dr. Sze.

KOVA DEL MUITŲ

Chicagoj iki Kalėdų tikimasi 
surinkti 10 milijonų dolerių.

State gatvėje, vidumiesty,
i ciui, bet ne milijonams gvven-1 Libertyville s aukstesniosios atidarytas karnivalas.

mokyklos salėje įvyko sausųjų1

ŠV. PETRO BAZILIKOS 
VARPŲ BALSAI VISAM 
PASAULY BUS GIRDIMI

VATIKANAS, gr. 5. — Pa
skelbta, kad garsiųjų šv. Pet- 

1 AR> ŽIUS, gr. 6. Ang- ro bazilikos varpų balsai Vi
lija užsimūrija aukšta muitų sam pasaulv W girdiini §io 
siena ir tuo būdu daugiausia gruodžio mėnesi0 8 d. 
pakenkia Prancūzijos preky- Į Parinktinos istorinh}

varpų

, ’ meliodijos bus pranešamos
Numatoma, kad Prancūzija per r(u,iją pusi,„dieni (Ame.

™s,ą tokių pat priemonių rikoj bus apie 6:00 vai. vytų).
Prles Angiji}. arP a le3’.’ Varpai elektra operuojami.

valstybių prasidės atkakli > < _________
muitinė kova. PREZIDENTO SVAINIS

IŠTEISINTASNEDARBO MAŽINIMUI

PARYŽIUS, gr. 5. — Pran 
cūzijos parlamentas pravedė 
visus vyriausybės sumanymus 
nedarbo mažinimui. Įvairiau
siems darbams paskirta 139 
milijonai dolerių.

DINGĘ MISIIONIERIAI 
RASTI

SEWARD, Alaska, gr. T5.-

ROMA, gr. 5. — Praneša
ma, kad iš Londono grįžda
mas į Indiją šį miestą aplan
kys indų vadas M. GandhPs. Dingę du misijonieriai jėzuji- 
Jei jis norės audijencijos pas tai, kurie skrido į Holy Cross 
Šventąjį Tėvą, jis turės apsi- misiją, pagaliau rasti nusilei- 
taisyti drabužiais taip, kaip dę į gilų sniegą arti Aphir. 
tinkama žmogui. Pusplikis ir Lėktuvais pristatyta jiems 
su plikomis kojų blauzdomis maisto ir pasiųsti du šunų Į- 
jis nebus popiežiaus priimtas, kinkymai.

1IOLLYWOOD, Cal., gr. 5. 
— Kaltinamas už nusižengimą 
prohibicijai prezidento Hoo- 
ver’io svainis Leavitt’as teis
mo išteisintas. Pažymėta, kad 
jis nežinojęs, ką nešęs, kada 
agentų ir policijos sulaikytas. 
Jis gi nešė svaigiuosius gery- 
m.us.

PRISIEKDINTAS PREZI
DENTAS

susirinkimas prohibicijos klau MINIA LINČIAVO NEGRĄ
simu. Praėjus apie valandai I ------------
kone visi žmonės apleido su-! SALISBURG, Md., gr. 5.« 
sirinkimą. Sako, tai tik laiko1 Apie 300 baltųjų vyrų minia 
eikvojimas, kada sausieji ne
girtiną prohibiciją giria.

\ -------------------

Tuo neleistinu bizniu daug 
kas dabar Šiauliuose naudo-•b
jasi. Bet jų žygiai palieka 
tuos rezultatus, kai vėliau ir 
doras žmogus, kuriam iš tie
sų reikia pinigų, negauna žiro 
ir turi didelių materialių nuo 
s tolių.

Taigi “barzdų siuvimas” 
nors įdomus ir geras, bet ne-

at si sakymo nuo eilės sumany
tų ir net pradėtų darbų, siau
rinant, mažinant valstybės 
biudžetą, valdininkams atlygi
nimas nebus mažinamas. Yra 
ieškomi keliai kaip pakelti da
rbo našumą, net neskriaud
žiant tarnautojų. “D. N.”

ARKIVYSKUPAS RAGINA 
EKONOMIŠKAI GYVENTI

NE TĄ PAGROBĖ IR 
PALEIDO

Western Springs miestely 
nežinomi piktadariai į savo 
automobilį pagrobė A. L. 
Smith’ą. Pavažiavus pastebė
jo, kad tai ne tas, kokio jie 
norėjo. Tuojau jį paleido ir 
patys nuvažiavo.

VALSTYBĖS MOKESČIAI

Kalbama, kad gal bus padi
dinta valstybės mokesčių nor
ma. Šiandie valstybei iš 100 
dolerių įkainuotų turtų moka 
ma 39 centai. Norima padi
dinti ligi 44 centų.

MOKYTOJAI-OS BE ALGŲ

Chicagos valdiškų (viešųjų) 
mokyklų mokytojams-joma 

nuo balandžio nemokamos al
gos. Neturima fondo. Ir nenu
matoma, kada bus tas fondas.

SANTIAGO, Gili, gr. 5. —
Vakar čia prisiekdintas šeše- 
riems metams naujas Čili re« Mokytojams-oms miestas yra 
publikos prezidentas Juan E-jtkolingas apie 20 milijonų do-
steban Montero’as. lerių.

iš vietos ligoninės išvilko su-; 
žeistą negrą ir nulinčiavo pa
kariant jį vienam medy.

Tas negras tai M. William- 
s’as, 35 m. amž. Jis išpažino,

i leistinas biznis nuo ekonomi
nės krizės apsisaugoti.

“D. N.”

nužudęs pramoninką 
Eilioti’ą.

D. J J

KIEK GAVO SAVIVALDY
BĖS IŠ VALST. DEGTI

NES MONOPOLIO

VIEN1A, Austrija, gr. 5. — 
Salzburgo arkivyskupas Ign. 
Rieger’is išleido ganytojinį 
laišką. Tikinčiuosius ragina 
išsižadėti perteklių ir ekono
miškai gyventi šiais blogai
siais laikais. Ypač būtų girti
na ir naudinga, kad mažiau 
būtų žiūrima nereikalingų pa
rodų, o daugiau gailestingųjų 
darbi} daroma šiuo didelio ne 
darbo laikotarpiu.

Einant savivaldybių mokės-|
čių įstatymo 23 parag., aps-

j kričių ir miestų apskričių tei-
r rkv-nzivr a a e T» sėmis savivaldybės kas metai LONDONAS, gr. 5. — Iš J ,. .gauna iki 5 nuos. valstybinio

TYRIA POŽEMINIUS 
GELEŽINKELIUS

ATIDAROMA PIRMOJI 
KONGRESO SESIJA

Maskvos atvyko susisiekimų 
ekspertai, kurie čia tyria po
žeminių geležinkelių sistemą. 
Sovietai nori Maskvoje turėti 
požeminius geležinkelius.

PRANEŠA APIE DARBI
NINKŲ IŠNAUDOJIMĄ

WASHINGTON, gr. 5. — 
Amerikos darbo federacijos 
prezidentas Green ’as iškelia 
aikštėn, kad valdiškieji kont- 
raktoriai, kurie veda darbus 
upę Mississippi kontroliuoti, 
nežmoniškai išnaudoja darbi
ninkus.

LONDONAS, gr. 6. — Indų 
vadas M. Gandhi išvyko į 
Prancūziją.

degtinės ir spirito gryno pel
no. Šiais metais tokiu būdu 
savivaldybės gavo 423,225.07 
lt. Taip, Alytaus, Kėdainių, 
Kretingos, Mariampolės, Ma
žeikių, Raseinių ir Tauragės 
apskričių savivaldybės gavo 
po 15,000 lt., Biržų ir Pane
vėžio! — po- 20,000 lt.; Kauno
— 16,500; Rokiškio, Seinų, U- 
tenos, Vilkaviškio ir Zarasų 
apskr. savivaldybės gavo po 
15,000 lt.; Šakių apskr. sav.
— 18,000 lt.; Šiaulių — 23,-

WASHiINGTON, gr. 5. — 
Rytoj atidaroma pirmoji nau
jojo kongreso sesija. Praneš
ta, kad kongresui, kaip pap
rastai, bus patiekta tūkstan
čiai įvairiausių sumanymų.

MIRĖ ŽYMUS BIZNIERIUS

CICERO, III. — Gruodžio 
2 d. su šiuo pasauliu persis
kyrė Povilas Juknis, plačiai 
žinomas biznierius. Jisai kai- 
kurį laiką nesveikavo ir buvo 
išvykęs į Mayo Bros. ligoni
nę, Rochester, Minn. gydytis. 

000 lt., Telšių — 15,500 lt.; i Bet ten teišgyveno vieną die- 
Trakų ir Ukmergės apskr. sa- ną ir mirė. Velionies parga-
vivaldybiės gavo po 18,000 lt. 
Kauno miesto savivaldybė iŠ 
monopolio gryno pelno gavo
22,000 lt., Marijampolės — trečiadienį.

benime ir iš Rochester ir lai- 
tuvėse patarnauja graborius 
Eudeikis. Laidotuvės įvyks
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PBBRVMBRAYOB KAINA: Metama — **-•♦. Vu- 
sei Metu — >1.69. Trims Mėnesiams — 11.99, Vienam 
fttėneaNl «— tie. BOropo)* «- Metams 1T.91. 
tai — 19.99. Kopija .**«.

ir korespondentams raitų negrų- 
Jol neprašoma tai padaryti ir neprlslunčlama tam

taksiui palto tankių.
Hadaktorius priima — nuo 11:9* iki 11:9* tai. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami jki 5 
' vai. po piet.
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bolševikų pragare puikiai gali gyventi tur-( 
tuoliai, kaip darbininkai keturi ko valgyti' 
ir kuo dafegtis.

Odesoje tokį magazinų sudaužė įnirtusi , 
minia.

Taipgi darbininkai gerai, žino, kad tuo į 
metu, kuomet rusai su didžiausiu vargu ga-. 
Ii gauti duonos svarų, cukraus ar kitų bū- j 
tinų reikmenų, kaip bolševikai visus tuos į

VILNIAUSRE1KALA1

DIENOS KLAUSIMAI

DARBININKŲ NEAPYKANTA PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS .

Bolševikų šulai sukels prieš save didės- į 
. tię darbininkų ir bendrai liaudies ąeapykan- 
i tą, negu caras. Kaune leidžiamas darbinin- 
>_ kų laikraštis “Darb.” apie tai rašo:

Kaip bolševikai neįuulkiiiLų darbininkų 
visokiais pažadais, bet laikas ir žiaurios gy- 

’ veninio sąlygos padeda Rusijos darbinin
kams nuplėšti nuo bolševikų kaukes ir pa-v
matyti tikruosius veidmainius ir savo engė- Rk' z . • * ■
jus. Visuose didesniuose darbininkų centruo
se bręsta rūsti neapykanta prieš rusų tautos 
žudytojus, kų puikiai mato patys bolševikai

* ir drūčiai nerimauja. Masinis darbinftikų 
; žygis prieš savo despotus, reikštą baisių pa- 
■ skutimo teismo dienų bolševizmo kūrėjams.

Tai nujausdami bolševikai išgąstingai 
' kuždasi savo centro komitete apie galingus 
. darbininkų judėjimus Urale, Donbose, Iva

novo — Voznesenske ir kitur.

Tose vietose darbininkų sukilimams nu
malšinti reikėjo pasiųsti lipt ‘ištikimiausius’ 
žvalgybos kariuomenės būrius. Bet bolševi
kai gerai supranta, kad jeigu’ ir toliau dar
bininkai kentės badų ir šaltį, tai ir baudžia- 
mieji būriai nesulaikys darbo armijos ir tte-

Ar Lietuva kalta?
(Pabaiga)

Kiekvienos tautos ir valsty

i lietuvių kariuomenei, prieš
užimant jį raudonajai arini
jai. Bet lenkai nesutiko. Jie

: velijo, kad Vilnių užimtų rau-
u . . , , . .. idonoji armija kaip lietuviųPasirašant Maskvos traata- . . . . , , . . .. ...... ... 1 kariuomene. Ir kai Lietuvostų su Rusija liepos 12 d., rusų . . _ .. . . . ... kariuomene ėjo Vilniun, len-.kariuomene jau stovėjo Lietu . . ....... . .,, . . „ ,. . . lai pastojo jai kelių uz Vievio'vos teritorijoj uz Vilniaus. . .. . ... ...... .. kur ir įvyko mūšis. Lietuviu,ias stovėjimas tapo aptartas . . _ ......,lv | . . . . . r lenkus nuvarė, bet jų toliau‘''atskiru susitarimu. Lietuva ... ... ... .Besivijo, nes lietuviams tiKtairproduktus išveža į užsienius ir pusdykiai poiitįk4 Veda daugiausia

juos parduoda. Į „„erosas raison d etat. Le.,Vbūtų gaijuai ir pribusi Į ,. f',a8.
Darbininkams kiekvienam žingsny me-'kai, sekdami aklai raison d’ė- reikalauti rusų atitraukti V 1 nJUJe hetuvuu;lau

tąsi į akis puikiai pasirėdžiusios ir mituku- tai, net nepaiso jokios etikų,, savo kariuomenę tik tada, jei1!.11' 0 1’ttudo,nios;ux r*u v lu‘'’ 
sios komisarų žmonos, tuo tarpu sunkiai jokio žmoniškumo. Jlaužo Lietuvos teritorijoj nebūtų len '?UVle ',UgUlgal Kutlko Jle' 
dirbantieji darbininkai nuskurę ir alkanį. ‘sutartis, grobia svetimas že-'kų kariuomenės. Tačiau kai i

Visos skriaudos, vargai ir kančios ug- jaugia ukrainiečius, gu Lietuvos visas trečdalis buvo 
do ir stiprina neapykantų rusų liaudyje ^us’ lietuvius- Lietuviai, jei ir.užillltas leukų kariuomenės,
prieš bolševikus ir tos neapykantos neįstengs ,ulų HUSĮde3V bolševikajs kuri grasįno rusų dešiniajam 

būtų jokiai etikai ir jokiam flangui, tai pats neitralumo 
žmoniškumui nenusidėję. lai prilimpąs vertė Lietuvų leisti 
butų tik savisaugos ir apsigy- rusams apsaugoti savo dešini

numalšinti jokios despotų pastangos.

MALDA DAL NEDARBO

Kai kuriuose Vokietijos diecezijose

nimo aktas.
Tačiau tuometinė Lietuvos; 

!" į vadovybė rado, kad Lietuvos

jį flangų.

. • <

1 -
E. Lewis, patarėjas

■ ' ' i

tuvos kariuomenę. Kurį laiką 
Vilniuje stovėjo raudonar
miečiai ir Lietuvos kariuomenė
kartu. Bet lenkus galutinai is Kinijos nacijonalistų vVriau- 
Lietuvos išvarius, raudonai- Sybės finansų ministerio, atvy 
čiai iš Vilniaus pasitraukė ir ko į j. a. Valstybės prašyti 
rjgpiueio pradžioj buvo pasi- vyriausybės pagelbos kinams 
rašyta sutartis apie visišką Mand'žiurijoj. ,
Lietuvos teritorijos evanuavi-

Tokiu būdu Lietuvos terito- mų. g •ŠV. MIŠIŲ AUKA.”

\ estą bažnyčiose malda, kurių čia perspau- j interesams geriau tinka nei-,virt0 kar0 teatru l*1™ Visi čia nurodyti faktai ga-; 
i būti patvirtinti dokumen- 
lis ir liudii^nkų parodymais.

bą ir bado šmėklą! Suteik mums visiems'rašo sovietų šaltiniai apie Lie jų aišku, kad Lietuva pa-
darbo ir duonos! Laikyk mus savo rankoj, »«W. kariuomenės. drauginga ka*° "»*' „rnug.jos

su raudonųjų armija susitiki- laikėsi kiek tik tas buve 1
us ir tokiu būdu si uos pri\ cr- ga]jlua įr jo fenkų nenaudai

sdinaiiie iš “Šaltinio.”
— Nukreipk, gailestingasis Tėve, nedar-

Tėve, visų Ramintojau! Padidink mūsų ti
kėjimų į Tavo Apvaizdų, kad apkartimas ir 
neviltis mūsų neapimtų! Į- Tavo žaizdas, 
nukryžiuotasis Kristau, dedame ’ savo

tralumas, ji t» neitralun^ pa- Lietuvos ““«• ®‘° faktw kal’ 
skelbė ir jo laikėsi.' Tai. kę ‘““"k“ buvo tik lenkui, nes ,a 

jie pirmieji laikė okupavę Lk

Nesenai išėjo iš spaudo- 
knygutė tuo vardu. Štai kaip 
jos reikalaujama lenkų pa
vergtoje Lietuvoje. Šv. l\az’ 

pirmininkas
Bieliūnuose taip apie jų rašo 
4;un. Juozui Jusevičiui;

‘Nors nesame Įiažįstami ir
iminės, bet išdrįstame kreip

mų Vilniuje, apie lietuvių ka
riuomenės po Vilnium susidū perkelti karo veiksmu.'

, 1 •, ,• v . , taiuoyi Lietuvos teritoriion.bai- 1Jnių su besitraukiančiais len-
nei Kariaujančių salių saiuv-

žūti mūsų tautai pagonybėje, pavyde ir;!<liOS Kariaujam 
luomų neapykantoje! Suteik mums tikro ti- riuomenė sto\ėjo. Lietuvos laip ilgai’ ko1 bus toJ terit0li- mą ir šlykštų Želigovskio
uion.ų mupjMuivjc. „.u,.., .. . joj, lenkai, r iš tikro, kai tik
kėiimo vienybę, krikščioniškosios meilės san- teritorijoj. Lenkai stovėjo jau 1 4 ’ suimtų
pc-j.i.iv j _ ... .i_____  lenkai is Lietuvos pasitraukė.dorų, suteik mums taikų Tavo karalystėje! ™i metai ir laikė okupavę ™ p-.uuukl,
Šventoji Dvasia, apšviesk ir susriprink n.ūsy - ii pusės Lietuvos su Vii- Z“®*"™ P'adzroj rusa, pra- 

....Inv... i. „...idine valdžia, kurie mum. Kaip pavadinti tliolne. I.(JO o upuo Ij elltoilj.) e,advasios vadovus ir pasaulinę valdžių, kurie mum. Kaip p^v------- ------  Puoti
rūpinasi mūsų gerove. tinius Lietuvos Lenkijos san-

tykius? Nei taika, nei - kalas.1 Lenkai gi jokių sutarčių >u 
Suteik šventajam .„ūsų Tėvu., »"k- Kar„ veiksmų.tarp lietuvių i, ideluva nesirūpino sudarvt. 

fiausian. Bažnyčios Ganytoju., savo ypat.n- 1(,nky ne)mvo, jir buvil,m8 Lietuvos
Pi apgynimų! Atnaujink šventumo malonę, kll,.tnti„ai nrl„5 bllv„ p a|.

Dr. J. Purickis.

pie gerb. kunigą iš jūsų ginr- 
naičio Edvardo Jokubausko, 
kuriam prisiuntėt dvi knygu- 

1 tęs. »»

‘‘Mes savo skyriuje turime 
-------------- 102 egzem. knygų, bet jau vi

sit,mis dienomis naujakūris sas p- ’-skaitėnu. Būtų malonu

NETIKĖTA LAIME

lt., gyv. Papiškių km., Gelgau
diškio valse., gavo pranešima, 
k id jo giminaitis miręs Av

gauti nuajų knygų. Turime vi! 
ties, kad dvasiškas Tėvas nors 
iš dalies aprūpinsi savo kny
gomis, už ką iš kalno tariami*

V • J 7ariu.

ų apgynimų! Atnaujink Šventumo malonę. ka,.totinai prieš rijoj buvo
mūsų vyakn,auna ir kunigams. > ^„,1, ir jo8 sostinSa užgr0 ,„8. Kai j............. .....................

u vyrų ir moterų, kurie apaštalu ku, hjn)i( okupacija nebll. į,.nkallls jį Lietuvos reikės •'■'aujukūri.- or'.im, iš to
kimu Sodintose, ,„.vyzdžiuose ,r dar- v<> sutvarkvta joki„ juri(lillill ir patvs lenkai hli'"5' k" 'aik5to
bendradarbiautų Dievo karalyste., ko- ak(u if grynaa )s šito neslėpė, Lietuva siūlė leu- "1"’ka’1 i '■

daugiau 
nusiteikimu

jau buvo aišku, kad rko-’e i>a!iko '"i:i.i<”tinĮ pu:

apgins bolševizmo sosto. Darbininkų nėsp} - buose
kanta prieš bolševikų valdžių buvo pažymė
ta bolševikų partijos centro komitete, kur 
atstovai iš vietų darydami pranešimus pa
brėžė, kad darbininkai vis labiau nusistato 
prieš bolševikų valdžių dėka trūkumui rei
kalingiausių gyvenimui reikmenų, dėka sto
vėjimo eilėse prie koperatyvinių krautuvių, 
dėka tiekiamų privilegijų užsienio darbinin
kams ir specialistams.

Bolševikų valdžios įsteigtos krautuvės 
atvykstantiems iš užsienių turtuoliams, ne
mažiau erzina alkanų ir nuskurusį rusų dar
bininkų. Tie magazinai svetimšaliams aiš-

votų dėl dorovės tvarkos, veiktų sielų 
nynmi. Šventoji Dvasia, įkvėpk mūsų jau

a atardama ’r kitiems Įsi
gyti ‘v- v. Mišių Auką” .ir 

<>ja. “D. N.” pasiųsti Lietuvon. Tegu san
-------- - ------- ——----------------------------------------skaito žiemos metu. Ji galima
.jo surinkta 8,800,(XX) lit., gi 1930 m. per 8 labai pigiai įsigyti ir pa 
mėn. 7,738,000 lit, siųsti. Prašykite šios knygu-

-------------- lės “Drauge” 2334 So. Oakle)
Nors studentų ateitininkų veikimas via avė., arbą pas aun. Juozą .Iri 

varžomas, bet Lietuvos universiteto atstu- s,-virių 3230 So. Auburn Avi*, 
vybę renkant, jie ir šiemet daugumą laimė- Chieago, III.
jo. Ateitininkų į atstovybę išrinkta 14, tau Rap.
tminkų 5, liaudininkų 2, komunistų 2, lenku ------------------

Reikia pasakyti, kad universitete ir komu RENKITE TUOS l’kOEK- 
nistų prisiveisė. Pirma jų, berods, nebūvi*. SI.TGNALUS IR BIZNI!’,- 
Matyti, prie tautininkų valdžios jiems gana BIUS, KI KIE GARSINASI 
patogu veistis. v “DRAUGE.”

kams geruoju užleisti Vilnių galv

nimų tauriam darbui ir dorovingam išsiug- aštuonius mėnesius pardavė už 25,834,(KM) lit.. 
dymui! Stiprink mūsų šeimas kantrybei ir ,0 šieulet per patį laikjĮ už 26,304,000 lit.
taikai namuose. Uždėk mumyse visuose savo! Vadinas, šiemet išgerta už 470,000 lit. dau- 
šventoe meilės ugnį, kad dar ateinančias gjau> Akcizo mokesčio už spiritinius gėri-- 
sunkenybes jaustume kaip savp naštų ir gai-!nills taip pat.,)er tjJ |aik}) surįnkta žymiai 
iestingais darbais vieni kitiems pagelbėtu- daugiau, būtent, 159,000 lit. (1930 m. — 1 lo.- 
me, kur tiktai pagelbėti galime. ' jk)O lit.). Visų valstybės monopolio gaminiii

i ligi rugsėjo 1 d.parduota už 27,414,000 lit. 
i Patentinio mokesčio iš tabako prekybos per 
pirmuosius šii) metų 8 mėnesius surinkta

DAUG RUKO IR GERIA

. "N. R.” nurodo, kati 1930 m. spirito ir (109,000 lit. (1930 m. per tą pat laiką 520,000
kiaušiai parodo rusų darbininkams, kad j degtinės valstybės monopolis per pirmuosiu s lit ), o akcizo mokesčio 1931 m. ligigi i

ŽODIS APIE ŠV. KAZIMIERO 
KAPINYNU

■ 1 * t

RUDENĮ ANT KAPŲ .

. Į pakastų kapų, apsuptų beržų,
' Papuoštų vainil^i gyvųjų gėlių.

Nespaudžiamų, kryžiaus iš kieto akmens, 
* Žvelgiu, sužavėtas rudens.

Apklodami žiemai tyliuosius kapus,
- .Beržai baltarfibiai jau barsto lapus 
Į Ir rudenio vėjas vis baras pikiai,
'• Kad kliudo skraidyti kapai.
?, Dangus apsiniaukęs, bet drovisi lyt,

Lyg mirštančiai gamtai bijotu kliudyt.
Gėrėtis, kol baltas sniegelis žiemos
Dar lovos minkštos nepaklos.
Į prastų kajsj vargdienio žmogaus
Žvelgiu sugraudintas ir skausmo gilaus
.Apimtas, beržo pasirėmęs, verkiu.
Ir ašaros byr’ ant gėlių.
Verkiu ir jaunystės blogai praleistos,
Ir krintančių lapų, ir grožio gamtos, .
Ir saulės skaistutes šiltų' spindulėlių,
Ir savo svajonių gražių, f Juliui

Rūpestingos dabartinio šeimininko vo įleidžiami. Tokio blogo darbo pasek- parašytų atitinkamų užrašų, iš kurių pu
priežiūros dėka, šv. Kazimiero kapihy 
nas kasmet darosi gražesnis ir tvarku 
dabar yra geresnė ir pavyzdingesnė, negu 
pirmiau buvo. įeinant pro vartus, gauni 
įspūdį, kad eini į kokio nors turtingo 
asmens sodų — žolynas, medžiai, krūmai, 
gėlės, — viskas švariaj ir tvarkingai 
laikoma. Taip ir turi būt, nes tai yra 
paskutinė amžinos ramybės poilsio vieta.

Esant tai dabartinei pavyzdingai tvar
kai, norėčiau duoti patarimų, kurio įvyk
dymas pašalintų vienų nemalonų įspūdi 
minėtam kapinyne. Prieš daug metų, 
prieš dabartinės tvarkos ir taisyklių j- 
vykdymų išstatyta visa eilė paminklų. 
Tais laikais nebuvo kreipta dėmesio, 
kaip toks paminklas tapo pastatytas ir 
kiek laikų jis stovės po pastatymo, bile 
tuo laiku gražiai išrodė, kol iš užsakyto
jo ar užsakytojos dirbėjas išgavo savo 
atlyginimų už paminklą. Visų paminklų 
pamatai nebuvo liejami iš tinkamos m< - 
il&agoft, per maža cemento buvo dedama, 
• antta, nepakankamai giliai į žemę bu-

mės buvo tas, kad praslenkančių melų j minklo užsakytojas galėtų pasirinkti sau 
žiemos šalčiai, siekdami žemėje giliau pa- tinkamą paminklui užrašą. Tada lietuviu
mato apačios, tokių paminklų pamatus iš kalba nebūtų darkoma ir patys mirusio
kėlė įr juos visaip iškraipė. Todėl šian- ! asmens giminės būtų labiau patenkinti, 
dien matyti daug, pakrypusių paminklu, i nes niekas negalėtų jiems prikišti kalbos 
kurie daro nemalonų įspūdį. Kapinyno netaisyklingumą. Dažnai panaudojami

i i

valdyba turėtų pranešti tiems, kurie pa
statė tokius panunklus, kad jie juos ati
taisytų, Įfiėilami tinkamus pamatus. Jei 
kurių nebūtų galima surasti, tai kapiny
no valdyba turėtų tai padaryti savo lė
šomis, kad būtų pašalintas reiškinys, ku 
ris gadina kapinyno išvaizdų, nes, kiek 
žinoma, pinigų ižde $iestok\ja.

Antras patarimas — įvykdyti taisyk,
lę, kad prieš pastatymą paminklo statyto 
ja.>į gautų iš kapinyno valdybos patvirti
nimų paminklo užrašo, kad būtų išvengia 
netaisyklingumo parašytų žodžių. Ne tik 
svetimtaučiai paminklų dirbėjai daro žy
mius klaidas lietuviškuose užrašuose, ls*t i 
ir patys lietuviai, nes retai kuris moka 
taisyklingai rašyti. Kapinyno valdyba tu- i 
ii paruošti tam tikrų skaičių taisyklingai (

seniau pastatytų paminklų užrašai su vi 
■minis ten esančiomis klaidomis. Tuo būdu 
klaidos kartojamos.

Šia proga noriu pažymėti kai blogą 
kurių žmonių paprotį. Yra tokių asmenų, 
kurie išrauna gėles iš kitų kapų ir pci'-o- 
dina ant savo giminių kapų. Toks elge^vs 
yra negražus ir peiktinas. Paskaitykit ką 
jaujas Jonas Morkūnas apie tai rašo:

SIELOS PRAŠYMAS

Nors aš kapuose jau guliu,
Bet tu neskink mano gėlių,
Nes tau juk žydi visur gėlės,
G man tik kelios našlaitėhy.

Tai kas, kad kūnas jau kapuose, 
Bet aš juk gyva, aš džiaugiuosi — 
Džiaugiuosi gėlėmis gražiomis,

J r sukalbėtomis maldomis.
Ir jeigu Dievų prijMŽjsti,
Tu nenorėsi juk suklysti,
Ir nenurausi tų žiedelių 
Kurie sužydo ant kapelio.

Nes jei šiandien juos nudraskysi,
Tai ryt tu miręs pamatysi,
Kad ir ant tavo tylaus kapo
Neliks nė vieno žalio lajai.

Juos nudraskys tokie pat žmonės 
Negailestingi, be malonės,
Ir tu ramybės jiems neduosi — 
►Sujmc juos nuolat jiersekiosl.

Anecita Plunksnaite.

' I
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POLITIKA, EKONOMIKA IR BIZNIS
.Rašo V. Stulpinas

AZIJOS TAUTŲ SUIRUTĖ menkėjęs, ir importus taip put
IR JUNGTINIŲ VALSTY- '?ru visai mažus. O .juk reikia 

BIŲ NEDARBAS žinoti, kad Kinija turi gyven-
_________ tojų per 400 milijonų ir užimu

Daugelis pasakys, ką bend- per 4 milijonus ketvirtuotų 
ra su Amerikos nedarbu gali mylių žemės plotą, 
turėti suirutė Indijoje. Kinijo- Ir kada vienas generolas 
je ir Rusijoje. Tačiau jei mes keletą metų kariavo prieš kitų 
nors trumpai pažvelgsime j ir kada visa šalį taip nuvar- ' 
tų tautų santykius su J. V., gino, ir įvairūs banditai gy- 
tai pamatysime, kad neramu- ventojus nukamavo, tai dabai 
mus tuose kraštuose daug pri- imperijalistinė Japonija, pa Al. EL Phya Subam Sonų»a

tai žino, kuriam kraštui ko
kia propaganda tinkama. A'- 
inerikoa ūkininkai nėra taip 
daug išalkę žemės, kaip jos y- 
ra išalkę Rusijos valstiečiai. 

! Komunistai užgrobė Rusiją, 
'visur plačiai šūkaudami, kad 
jie darbininkams ir valstie
čiams užtikrins taiką, duos 
pakankamai žemės ir duonos. 
To visa nežadėjo tuometiniai 
moderatiniai socialistai su li
beralais. Tad išnikusios rusų 
minios ir pašlijo komunistų 
pusėn.

voti prieš šį raudonąjį siaubn- bę, ypač prieš katalikybę. Tuo. kraštui yra reikalinga 
ną. Tad šiemet parlamente būdu jie tiesia kelią komunis linė refonna. Šventasis! 
priimtas nepaprastas įstaty- tams. Pijus XI paskutinėj en{
mus atkreiptas prieš komunis- šiame krašte, .J. Valstybė (pareiškia, kad turtuolių, 
tus. šiuo įstatymu visosdcomu- so, komunistų propagandos(ga yra daugiau rūpintis 
nistų organizacijos pripažin- banga, kaip sakyta, apima vi- Iriais ir vargšais, 
tos neteisėtomis. l'ž visokius platesnes sritis. Prieš šią bau
priešvalstybinius žygius numa- gą kovoja policija, mažiau vy 
tylos aštriausios bausmės, riausybė. Nėra reikalingų į 
Šiuo įstatymu skaudžiai pa-Į statymų. Kai kas siūlo ir šian 
žeista ir airių respublikonų kraštui parūpinti prieškomu 
partija. Kalbama, kad ji buvo mistiškus įstatymus, kaip ta.'

Norinčių daugiau žemės
sidėjo prie ekonomiškos mūsų mačiusi puikią progą tuo pa- li naujas Siamo valstybės pa- gyti valstiečių yra nemaža ir
krašto būties pablogėjimo. sinaudoti, užgrobė turtingą siuntinys J. A. Valstybėms. kituose Europos kraštuose. Jų>

Šiandien pasaulio kad ir di mineralais ir derlingą Man---------------------------------------------- daug yra Ispanijoj ir Airijoj.
džiausios tautos negali visiš- džūriją. čia yra puiki pamo- KOMUNISTŲ PROPAGAN I ad šiuose abiejuose kraštuo-
kai viena be kitos gyventi, ka ne tik mažoms tautoms, j OA. se komunistų propaganda ma-
Leiskime, kad ir atsirastų to- bet ir didelėms. Kada tautoje • -------------- ^-a’ kuo skiriasi nuo Rusijoje
kią tauta, kuri galėtų beveik nebėra vienybės, nebėra tėvv- Kas kartas labiau aiškėja, skleistos propagandos. Airijo-
viską pati namie pasigaminti, nės meilės, pradeda viena par- į kad riame krašte komunistų joje pastaraisiais keleriais me-
ir tai atsirastų tokių dalyke- ti.įa kariauti prieš kitą jau Pr0Pa£anda apima vis platės- tais komunistų propaganda
lių, kurie kad ir būtų namie ne raštu, bet ir ginklais, tai nes sritis. Yra aiškių Įrodymų, tiek padidėjo, kad valstybė at-
pagaminti, bet vis dėlto tai tada reikia laukti svetimų

ėmus sėbrauti su komunistais. 
Šie savo apgaulingais žadėji
mais, matyt, apakino respubli
konų vadus, kurių tarpe yra i- 
žvinių airių patrijotų. Komu
nistai neva žadėjo respubliko
nams gelbėti pakeisti Airiją 
respublika.

Ispanijoj komunistai irgi 
daug valstiečių apsvaigino ža
damais jiems aukso kalnais. Ir 
tame krašte raudonasis siau
būnas ima tukti ir įsigalėti. 
Vis tai darosi moderatiniu so-

atlikta Airijoj, Suomijoj ir ki 
t u r.

Šių įstatymų klausimą spau 
da plačiai svarsto. Kataliki 
spauda nėra palanki griež 
tumo priemonei. Bet koki? 
griežtumas dar labiau pablo 
giną, dalyki! stovį. Komunis 
tų daugumas juk yra negyvu 
Įėję. Sugvvulėjusio žmoganr 
nepataisysi įstatymais. Čif 
jau ir pats švietimas gali vai 
nistų propagandos. Kataliku

Kad apsidrausti nuo komu

vienos šalies piliečiai tai ki- priešų puolimo. Ir tada, to- 
tos ar dėl smalsumo ar iš dai- Idoj nelaimingoj tautos būty- 
lės atžvilgiu nepasitenkinę sa je, yra didžiausias pavojus 
vais išdirbiniais, pirktų vieni pražudyti savo nepriklriusomy 
vienos, kiti kitos šalies gami- bę.

kad šiai propagandai vadovam sidūrė pavojuje. Vyriausybėj eialistų veikimo dėka. Šie pa- istų propagandos, Kataliki 
ja Maskva. Be Maskvos nu- neturėjo pakankamai jėgų ko-(kilo kovoti prieš krikščiony-i Bažųvčia nurodo, kad šian 
rodymų, komunistai mažai ką

būti.

Mes žinome, kad krašte 
tus valde nežymus žmoni! 
aičius. O dešimtys mil 
žmonių sunkiai dirba ir 
ko neturi. Reikalingas yra 
singas turtų paskirstymas 
ra reikalo išnaikinti turtu* 
To negalima nė atsiekti, 
tai, Rusijoj bolševikai išn 
no turtuolius, šiandien 
vadai krauįasi didelius tu 
gyvena prabangoje.

Norint šiame krašte su 
dvti komunistų prop 
bangą, reikia: rasti prie] 
nedarbą panaikinti, pažabė 
vairios rūšies t rustus, mo1 
darbininkams atitinkamą 
gyvenimui atlyginimą, apr’ 
ti didelių turtų krovimą ir 
bininkus apdrausti nuo n 
'x> ir senatvėje. X

nius. Kad ir tokia Amerika 
f J. V.), nors ir skelbiasi, kad 
yra “self supporting”, bet vis 
dėlto daug dalykų importuoja 
iš kitų šalių., Kada bet kuri 
šalis importuoja iš kitų šalių 
gaminius, tai tada ir ji pati

(Bus daugiau)

EKONOMINIS KfclZIS IR 
UŽSIENIO PREKYBA

Pasaulinis ūkio krizis kol 
kas Lietuvą mažai palietė. La- 

tnri ką nors parduoti. Kitaip blausiai krizis atsiliepė mūsų 
labai ilgai importuoti nega- užsienio prekybos balanse.

veikia. Kitaip negali ir 
Maskvoje yra pati svarbiau
sioji komunizmo smagenų da
lis. Ten dirba rinktiniai kraš- 

! turinio socializmo eksjiertai.
! Ten parengiami įvairiems są- 
į‘mokslams ir žygiams atitinka-, 
į mi planai. Kiekvienam kraštui 
reikalinga ypatingoji propa
gandos rūšis. Europoje komu
nistų propaganda kreipiama 
tiek į valstiečius, kiek į darbi-

zinomn Šiais metais, šiuo laiku mūsų niūkūs. Amerikoje nėra Vaisietų jau dėl visiems
priežasčių. įvežimas iš užsienio praneša

Ir dėl to, kada po didžiojo mūsų išvežimą užsienin maž- 
karo gryžę į savo šalis laisvės diaug 10 milijonų litų. Viena
kovotojai pradėjo skelbti svarbiausių mukų užsienio darbininkai čia yra komunis-
laisvo apsisprendimo (Self de- prekybos balanso pasyvumo tams kietaširdžiai. Kitokiose 
termination) obalsį, tai tokia priežasčių yra ta, kad tie d'a-j sąlygose gyvena. Prie komn-

tiečių. Čia tad svarbiausias 
komunistų veikimas yra veda
mas darbininkų tarpe. Bet ir

nistų plakasi daugiausia mo- 
deratinių socialistų apvilti 
žmonės. Nusivylę menševizmu, 
ieško laimės bolševizme. J jų 
eiles stoja ir visi iš tikėjimo 
iškrypę paniūros. Jie ieško sa- 
vo'sąžinei ramybės. Komunis-

pat idėja paplito ir Indijoje, tykai, kurie seniau buvo žy 
ir Kinijoje. Tačiau visiškai miausi eksporto objek-
laisvei arba nepriklausomy- tab kaip linai> sėmenys, medis 
bei tauta turi būti pribrendn- ’r gaminiai — be galo su
si, nors kiek pasiruošusi, su- mažėjo. Teisybė, jų vietoj la- 
sipratusi; kitaip tokiais at- kai iškilo kitos pozicijos: svie- 
vejais pasinaudoja įvairūs 8^as ’r kokonai. Tačiau nesu
karjeristai, kuriems tautos gebėjome naujų pozicijų tiek ! tai jiems tą ramybę žada. Jie 
gerovė ir garbė nerūpi, bet įkelti, kiek tat iš tikrųjų yra kalba apie žemišką rojų. 
tiktai asmens nauda. Kadangi galima ir reikalinga. Negana to, Maskvoje dir-
tokios tautos, kaip Indija ir Antra priežastis, tai bend- kautieji tarptautiniai eksper- 
Kinija, nėra vieningos tautos, ras kainų kritimas pasaulinėj 
bet susideda iš daug skirtingų rinkoj. Jei šiandien ir daugiau 
genčių, kurias turi savo va- išveži, tai dažnai gauni nia 
dus, dėl to joms yra sunku žiau.
■vieningai veikti ir savo tikslą Trečia, ne visai tikėta prie- 
siekti. , žastis, tai anglų svaro kriti-

Indija susideda iš dau- mas. Jis skatino importuoti 
giau kaip 50 tautelių ir per anglų prekes ir baidė mus nuo 
318 milijonų gyventojų, ku- eksporto į Angliją. Mat, eks- 
nuose vyrauja trys tikėjimai. P°rtuojant į Angliją, teko pa- 
Tad labai sunku visas tas tau- kelti ligi 20 nuoš. nuostolių, 
teles suvienyti ir sudaryti
vieną frontą dėl tam tikro 
tikslo. Ir dėl to, prasidėjus 
tokiam bruzdėjimui prieš an
glų valdžią, prasidėjo strei
kai, sukilimai, anglų ir kitu 
tautų gaminių boikotai. Ko
kios pasekmės? Gyventojai, 
kurie jau taip skurdžiai gy
veno, dar j didesnį skurdą pa
teko, ir jų pirkimo galia visiš
kai sumažėjo. Tas pat galima 
pasakyti ir apie Kiniją. Nors 
Kinijoj nėra tiek daug tau
telių, bet vis dėlto žieminė 
Kinijos dalis kariauja su pie
tine dalim, viena provincija 
su kita, ir taip be galo: vie
nas karas nepasibaigia, kai 
kitas prasideda. Dėl tos prie
žasties gyventojai yra labai 
suvarginti, krašto gamyba v- 
ra visai suparalyžiuota, dėl to 
šalies eksportas yra visai sn-

Dienraštis “Draugas” kasdien stoja už visus lietuvius kata
likus, gina jų reikalus, nurodo pavojus, aiškina pavienio ir 
visuomenės gyvenimo pagrindus, griežtai stovi už tikėji
mą, dorovę, kovoja prieš besiplečiančias žalingas idėjas ir t. 
t. Dėl to, visi lietuviai privalo stoti už “Draugą” ir per ši ju- 
bilėjinį vajų užsiprenumeruoti visiems metams.

■ f

TŪKSTANČIAMS NAUJŲ SKAITYTOJŲ GAUTI
vien dėl anglų valiutos kriti
mo. '

Ypatingai mūsų eksportą a- 
psunkino ta žinoma aplinkybė, 
kad visos pasaulio valstybės 
Ik* galo skubiai kelia muitus 
svetimų prekių importui ir a- 
pskritai skubina išgalvoti vi
sokiausių priemonių svetimo
ms prekėms neįsileisti. “Tr.”

“Draugo” Sieninis 1932 
Metams Kalendorius Jau

GATAVAS
GALIMA GAUTI PAS “DRAUGO” 

AGENTUS IR “DRAUGO”
\ TALKININKUS

Sekmadieniais Chlcagoj pardavinėjami prie visų 
lietuviškų bažnyčių.

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

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

\f

DEŠIMTYS ENERGINGI) KONTESTNINKI) - II)
Lanko kiekvieną lietuvių namą, kiekvieną katalikiškos 

draugijos susirinkimą, kiekvieną inteligentą, profesijonalą 
kiekvieną biznio įmonę, Jie jums kuogeriausiai patarnaus.

UŽSISAKYKITE

DRAUGA
Vienatinį lietuvių katalikų dienraštį visame pašau)

\

2334 So. Oakley Avė:
Telefonas: ROOSEVELT 7791 Chicago. Iliinoi
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TUVIAI AMERIKOJE

JONAS VINICKAS Vakarienė ir programas sve 
tainėje. •

Tų vakarų Pulaski’o sve
tainėj jubilijatui buvo pa-

OEKIAUSIA AMATORIO FOTOGRAFIJA

t* ' **^>5*i t'/*

bonavimo buvo sumokėta pa- j Nuo 1927 m. birželio 1 d. 
rupijos skolų 9,300 dol. Yra klebonu tebėra dabartinis vi 
parapijom}, kurių pavardės sų mylimas kun. S. Kučas. Jo 
aukso raidėmis parapijos is- gerumas ir palankumas Moti

WORCESTER, MASS.
63 Penn Avenue

’žlaikau barbernę, duodu api|, 5(w Uaugiausia
no lekcijas, parduodu ly- Bet

medų, partraukiu knygi;, ] buv0 ir sv(x,il( a Mu»kegtm'„. 

ų, muzikos, gaidų. Užsa- į,.,.and |!apid:..,a Bridguport'o 

lir iš kitų. v
Vakaro vadovu buvo kun. 

J. Lipkus Jurgis Dudevičius 
(parapijos įkūrimo pradžioje 

i paaukojęs $1,000.00), pasvei
kinęs jubilijatų, įteikė čekį 
parapijos komiteto vardu. K. 
Rinkui pasveikinus komiteto 
vardu, Amerikos Lietuvių gi'a

'ruošta puota, kurioj dalyvavo

katalikiškus laikraščius 
rašau naudotis mano pa- 

navimu, o busite patenkin-

SAGINAW, M1CH.

K torijoj įrašytos 
Dudevičių, kurie 
1,000 dol.

Kleb. J. Lipkų
Grund Rapids, Mieli., klebonu 
trumpai buvo kun. L. Voičie- 

' kauskas, o po jo kun. B. Wi- ■ 
;nowiecki’s (lenkas), kuris bu- j 
jvo klebonu metus ir mėn. Bu- 
Įvo sumokėta 800 dol. parapi
jos skolų.

- tai ponų rali Bažnyčiai yra nepapras 
paaukojo tas. Bet užėjo sunkūs laikai, 

I (Tųsa 5 pilsi.)
perkėlus »

PROBAK-

i NAUJAS IŠRADIMAS

St. Kučo 25 m. kuniga
vimo paminėjimas.

japkričio 11 d. Šv. Jurgio 
kolonija. Saginaw, Micit.. 

minėjo savo klebono kun. 
asio Kučo 25 m. kunigavi-

sukaktuves.

zioji ir
la” p. M. Cižauskienė (iš IX 
trąit’o) sudainavo “Myliu

garsioji “lakštinga-

DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 
kurios pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnlo Galinga 
Mestis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų svieto

Kodak’o*tarptautinio amatorių paveikslu (fotografijų) traukimo kontesto iury, Gene- einu visokių medžių aliejų, Deks- 
„. x UT n 1 ne ° 7 f ■ nto Gal*nea Mostis kaipo saulės spin-

Cliartes VV. Poweil 10 iš Anglijos “snapshot” pripažino geriausiu visam pašau- dūliai, pasekmingai gydo: Reuma-jvoje, si
i ly. Powell’is laimėjo $11,000 dovanų. tiznią. Rankų, Kojų, Nugaros skau

dėjimų, Rankų, Kojų tirpimą, ir at
šalusį kraujų, nikstelėjimą ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai

Tave” ir “Barborytei
kompaaavo kun. J. Cižauskas. kajp patiko jįblikai 
P. M. Naujevičienė, altoriaus'

zauskai dainavo duetų 'Lie- tio sumanymu, stojo į darbų klebonu jaunų kun. Juozapų įmonių yra pagiję, o milijonai da 

■ tu va” ir “Atjok Berneli”. O! Dievo meilei pareikšti ir sa-! Lipkų. Su gerais parapijonai s j Mostlg yra tjek
,vo tautai,. w palaikyti. Tuojau ir su Dievo pagalba, naujasis ' verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig
I ! . .. naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu

Padėkos kalbų visai pubh- nupirko visų blokų, skersai klebonas pradėjo lietuvių sa-Į nebūtų taip kkip rašom, pinigus gra- 

kai, rengėjams, šeiniumi- ir išilgai, puikiausios ir gr%- giniecių vardų kelti savo Kai talp: DEken’s new discovery 
kėnis, mylimiems kun. artis- žiausioje Lietuvių kolonijoje

Kai pirmų kartų sugaudė draugijos pirm. pasveikino 
v. Jurgio, Saginav, lietuvių jubilijatų ir draugijos vaniu 
bažnytėlės varpas, mano šir- dovanojo balto aukso rankinį 
lis pajuto kaž kokį nepap- iaįkrOdėl}. Muz. J. Cižauskas
rastų džiaugsmų. 10 vai. ryto puikiai sudainavo “Kaip aš k , . , *• vi k • !
saulutė sveikino savo Šiltais , uvau neženotas” ir “Anleis' PrisldeJ0 P"» Skitam- buvo pastatyta graži klebon,
ir švelniais spindulėliais g,a- tas kapas.„ choristas ^no. * *> 2 5 J J«b>Ma«s, paša- ja ir bažnytėlė, nars medinė hnvo toltS; kad ketveris

bažnytėlės bokštu o geros riu, j Vaitikauskas nadai •'ublll>atss knn- St kalias, bet graži, šiandien parapija,, k j Likau> kĮe

Ę,- ™r«™inn»i ™ias , Vaitlkauskab 'Vakaro vedėjas kun. J. Lip- turtas yra 30,000 dol. vertės,
alios parapijonai melde gai- navo dvi daineles angliškai. L • • • v. , - n, . . ...... ..

fcstingojo Jėzaus pasigailė- Kun Gervickas kalbėio lietu-' " ’ ianB P“T°k“ ,r « “'y'“
mo Toki gražu ryto ir to- ’u' , -b ’ - *> Mmingos kelionės, o sagė mo dvasios vado darbo pra-

Joje puikioje saginiečių pa- pal,pijonų h. p^n5 “ J',:"* T?' I- . TT T”’“' i
•engtoje tvarkoje parapijonai ,im,uti„i„s parapijos dar-1,4“““ klat'- Vaka™ - , Kun. J, A. Gervickut aptoi- 

sveėiai iš arti ir toli lau- L, p. Cižauskienė itališkai b"'ga P^'^mnumn. dus Sag,aaWo parapija, vys-
Parapijos istorijos bruožai į kūpąs Kelly paskyrė jo vieton 
Nors parapija nesenai įkur

ta šv. Jurgio lietuvių katali
kų Saginaw’e, Mich., tačiau

Įkartų pasigirdo malonus var- žauskas. Angliškai sveikini 'pagirtinai pavyzdinga. Klebo- 

ir

tams pp. Cižauskams ir vi- žemės. Geraširdžių parapijom} 
siems tiems, kurie kokiu nors darbštumo ir dosnumo

mynų katalikų tarpe. Jo drų 
sumas atidarė kiekvieno pa

dėliu Įrapijono širdį didesniam duos 
nurnui. Parapijom} dosnumas

G1NTMENT. Kaina 75 centai.
DEKEN’S OINTMENT CO.

HARTFORD, CONN.

teikia
barberiškų

skutimosi

patogumų
namie

Nesirūpink niežėji
mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

ir kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydantį antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptiekose. 85c., 80c..
$1.00.

ė visi iš klebonijos ateinan- padainavo arijų iš operos ir 
io savo mylimo jubilijato. gavo puikių gėlių puokštę 
’Besidalinant mintimis su (bukietų). Kalbėjo p-lė M. 

geriausiu Išganytoju, antrų skelčiutė, A. Blaškis, A. Ci 
kartų pasigirdo malonus var- žauskas. Angliškai sveikini 

o balsas. Staiga, iš zakristi- SVečiai kunigai. Art. J. Či-jnaujant kun. J. A. Gervickui. 
jos išeina kryžių nesantieji (žauskas sudainavo dvi dainas ' 1918 m. rugp. 24 d. saginie- 
papuošti jaunikaičiai. Pasi- operos, po to artistai či- čiai, sekdami kilniu savo va-
girsta gražios vargonų nielodi____________________________________________________
jos —tai kun. J. Cižauskas
iš Detroito juos valdo... ir štai 
pasirodo gerb. jubilijatas! 
ina dvi mergelės, tartum 
angaus angelėliai, neša po 
lių puokštę. Taip šešių šv. 
išioms pasipuošusių kunigų 
dimas pamažu prisiartino

prie Aukščiausiojo Dievo so
sto — altoriaus, sidabro vai
nikais papuošto. Jubilijatas 
klaupia prie Viešpaties aukos.
Jani patarnauja du vyriausi 

ginaw’e kunigai.

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

su linimentu
PAIN-EXPELLER

VIDURIUS SUTAISO
VARPOS Arbata yra geriausias 

vaistas nuo inkstų ligų, pūslės už
degimo ir vidurių užkietėjimo.

VAI.POS ARBATA priduoda a- 
petitą, sumažina guzus viduriuose 
ir stiprina vidurių sistemą. 1-) 
Prekė $1.00. Rašykit lietuviškai j

LINCOLN LABORATORY 
831—8th St.

\Vaukegan, III.

žemo
S K :Ki |QR'TATIONS

10 PIECE OJ51V1ETIC 
SĖT »1.97

Thls Is a Farnous Vtvanl 8et and tn- 
eludes face powder, tl.OO; Roogp. 7ISc, 
TIssue Cream J1.00, Depilatory $1.00. 
Facial Astringent $1.75. Bath SaK t.00. 
Toilet tVater $1.25. Pirfume $2.75, Brll- 
llantlnc 75c. Skin VVhitener 7Sc. Totai 
Value $12.00. Speclal prlce. $1.07 for aU 
ten plecee to lntroduce tbla ltne.

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

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

Bea Van 58O-5tb Avenue, New York

Pamokslų pasakė dabarti- 
Įnis vyriausias kapelionas 
“Sisters of Mercy Hospital” 
Muskegon, Mich. — kun. J. 
A. Gervickas, kuris kiekvienų 
sugraudino. Antrų pamokslų 
iš Šv. Jurgio parapijos isto
rijos labai gražiai angliškai

įsakė Saginatv’o dižiakonas.
Užsibaigus šv. Mišioms ir 

(’nlaiminimui, jubilijatas ir 
"kunigai svečiai gražiausia 
procesija nuėjo į klebonijų, 

maršų grojo muzikas J. Ci-
Eanskas!

POVILAS JUKNIS
mirė gruodžio 2, 1931 m. 10:20 vai. vak. Mayo Bros. 
Rochester, Minn. Kilo iš Šiaulių Apskr., Šaukėnų 
Parap. Pailgio Kaimo. Amerikoje išgyveno 21 metus.

Paliko dideliame nubudime 3 brolius Petrų, Jonų ir 
Juozapų, seserį Mortų, 3 brolienės Pranciškų, Zofijų, 
ir Veronikų, švogerį Petrų Kavaliauskį, pusbrolius, 
pusseseres, anukus, anūkes ir gimines, o Lietuvoj 
du broliu, Antanų ir Vincentų ir 3 brolienes Petronė
lę, Marcelę ir Stanislavų.

Kūnas pašarvotas 1442 S. 49 Ct. Cicero, III. Tel. 
Cicero 4572. Laidotuvės įvyks seredoj, gruodžio 9 d. 
Iš namų 8 vai. bus atlydėtas į Šv. Antano par. baž
nyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nubudę: Broliai, Brolienės, Sesuo, Svogeris,
Pusbroliai, Pusseserės ir Giminės.

Ixaidotuyėms patarnauja grab. Eudeikis, Yards 1741

Kalėdiniai Atvirukai Ir 
GINTARAI

Savo draugus, pažįstamus kaimynus, prietebus 
ir gimines sveikinkite tik lietuviškais kalėdiniais 
atvirukais.

Kalėdines dovanas perkant rinkitės jų iš ginta
rinių daiktų.

Kaip atvirukų, taip ir gintarų galite gauti 
‘ ‘ Drauge ’

Atvirukai — gražūs, dailūs, gintarai — puikus. 
Kainos prieinamose

DRAUGAS”
So, Oakley Avenue
CH1CAGO, ILLINOIS

i *

ižffS

Tyros, Aiškios, Nvelkos
GRAŽIOS AKYS

V ra didelis tartas
Murinę valo. Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją parbėgsite 
Knyga “Eye Care” arba ,rEye 
Iteauiy” ant pareikalavimo.

Muriaa Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., CMaffo

BU.L1TS UHCLL

A, A. SLAKIS
ADVOKATAS

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

Valandos; 9 ryto Iki.4 po pietą

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatoe 
— 6 Iki t vai

tus Archer Avė. Tel. Lafayette 7117

Namų Tel- Hyde Park 2896

A. A.OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0382

Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. vak 
3241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 458J 

Valandos — 7 Iki • vakare 
Utarn.. Ketv. Ir subatoe vakare

Tel. Randolph 5187

ALFRED B. CLARK
Attorney At Law 

11 S. LA SALLE STREET
Ir Vakarais: Utarn., Ketv. Ir Su- 
batos nuo 7:30 iki 9 į

6 200 S. HALSTED STREET 
Tel. Wentworth 1381

ĮlNINKĖS KANARUOS
10,000 pasirinkti

frOb , Kletkos,
įlinkės kletkų atau

dai, paukš
čių 
n ės

Itgonl- 
lr val

gyklos. Pau
kščių reik- 
menos.

Gabiausi 
kanarkų au-. 
glntojat Ir 

auklėtojai 
Chlcagoj.

IDOLPH J. MAREK
S KARLOV AVĖ.

Chlcago, III.
Tel Lawndale 8912
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ADVOKATAI

. JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 8727

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

Varne: 8 Iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

This new cheese 
treat

Digestible 

«$ milk 
itself I Patentui

Now—Kraft-riiėmx’ new achieve- 
ment! Rich melkw cheese flavor 
plūs added health qualities in 
vvholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
elementą of rich milk. Mdk sugar. 
calcium and mtnerals. Every one 
caneatitfreely!

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

RRATT
\/elveeta

V The Oeliciou* Nei* Cheese ^ood
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Tel. Cičero 6766

DR. P. ATKOČIŪNAS
, D e n t i s t a s

1446 SOUTH 49 COURT

Vai.: 9-9
Ant Jankausko Aptiekos

Cicero, III.

ly, special pains are taken to 
K OF L SPORT FLASHES. | The Marųuetters fans were defeat their neighbors Provj.

------------- out strong, even Rev. P. Ka- dence council. The game was
• B y J. L. Jatis. ilauskas was present to give jjy providence, therefore

Lašt Sundays opening ga
ilies of the K of L Basketbali 
league attended by five hun- 
dred fans būt the cheering 
and shouting liad the value-1 
eight tliousand.

Eight teams took the floor 
battling for a decision four 
jubilant winners and four 
sadden būt viser losers \vasą
the result.

Many fans eame out with 
the intentions of seleeting the 
cbampions, būt after seeing 
the first weeks games deci- 
ded that it looked likę ten 
cbampions to them for even 
ihe losers looked good.

the bovš a hand, būt alas!
West Siders are more than
hard lieartęd, tlieir heartless! thing, so they started a fight,

.The conunissioners of Bas- against the six Providence 
ketball tliis yrear are very- fans, būt these Providence 
strict about the rules being fans proved to fast for the 

i observed. Jack and Frank Bridgeport boys has they 
į were very busy ehecking the sprinted back to Union avė. 
players. Lists and notifying and 18 st. winning the track 
the managers of the results. event.

I The K of L Girls Basket- Bridgeport managers and 
bąli league is well under wav players caine to the conelu- 
All teams having played sioif that diplomacy was the 
th.ree games to date, and eve- thing būt after a battle with 
ry team has met defeat ai v/ords at the girls association 
least once.

the Bridgeport fans thought 
they niay as well win some-

Bridgeport council girls ta-/ 
kės tlieir games very serious-

meeting they again lošt the 
decision, now its up to the

G R A B O R I A 1:

J. F. R ADŽIUS
pigiausias liet. graborils j 

CHICAGOJE

LACKAVICH
IR SGNUS

LIETUVIS GRABORIUS

DAKTARAI
Tel. Canal 0257 Res. ‘Prospect 6668

•OR. P, Z. ZALATORIS
; Gydytojas ir Chirurgą^
| 1821 SOUTH HALSTED STREET

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDtTOJA8 IR CHIRURGAS

CHICAGOS OFISAS: | KENOS11A, WIS. OFISAS:
2415 W. MARljUETTE RD. | 5817 — 6th AVENUE

Telef.
SKYRIUS: 3238 So.
Halsted Street, Tel. | 
Victory 4486.

• Laidotuvėse pa I 
tarnauju geriausia 1 Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
tr pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI.,. Chicago

SMARTEST FRESHMAN’ , Rezidencija 6600 S. Arteaian Av.
1 Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų/ 

■ ' 6 Iki 8:20 vakare ,

j Tel Canal 6764 Res. Republic 5350

' DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETR1KAS
Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas 

vyrų, moterų Ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliotais ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas, .Laboratorija ir X-Ray

2130 M EST 22nd STREET 
CHICAGO

1

\Villiam ffcobert Bowden,

Vai.: utarninkais, ketvergals ir pfet 
nyčiomis nuo 9 iki 12 v. ryto. nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 v. vak. 
Chicagos ofiso Tel. GrovehilI 32«2

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

» i.. i ..

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

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

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5913 Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 6814

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)

1

boys team to get the revenge, scventeen year old Haverfoi i 
i'of on Sunday Dec. 6. they college student, wlio has been į 
n-.eet Providence at St. Pili- adjudged the “sinartest fresli . 
įlips gym in a league ganu*, man” in the countrv in a com • 
and boy what a game tliis petition sponsored by the A-Į 
sliould be! dmiican Council on Educa-

._________________ I tion. Young Bovvden was selec '
ted froiii a field of more1

DR. S, BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisa^ 2201 West 22nd Street. 
Cor. So. Leavitt , St. Tel. Caual 6222

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republic 7 868 

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

Vai.: 1-3 ir 6:I4-8:3» vai. vak. 
Nedėlioj susitarus

Vai : |-4 ir 7-9 vai. vakare 
Nedėlioj susitariu

Tel. GrovehilI 1595

LltTUViAI AMERIKOJE
DR. A. L. YUŠKA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS'

SVARBI ŽINUTĖ
DR. M. I. STRIKOL'iS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

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

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 VVE8T 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

todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
oirbystės.

OFISAS

668 We5anai "Jį™ 1439 S. 49 Court, Cicero, UI. į

SACiINAVV, W,IS.

(Tęsinys 5 pusi.).

,, 4. II ' " Val> 9'11 ryto 2-4 ir 7-9 Vak.I than Jo,000 tirst year college seradomi 
Istudents coinpeting in the e\- 
amination. He is the son of 
Mrs. dane B. Bowden of Dun- 

; bar, Pa.

2421

Tel. Cicero 5927 milijonai žmonių

iti. Tel. Boulevard 782U. Na
mai; 6641 So. Albany AvBą

po pietų ir Nedėldieniais Tel. Prospect 1930. 
tik susitarus j

W. MARGUETTE ROAD Z
Ofiso Tel. Victory 3687

OR ir Rez. Tel, Hemlock 2874

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
plyrt dykai.

3307 Auburn Avenue____________

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A.TETKDS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290

Varde 1138 
Chioago, Dl.

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOiŠ
Vai.: 2- iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak 

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėliojo pagal sutarti

— LoGziuje pereitų savaitę1
žydų pirtyje į verdantį katilų DR. J. P. POŠKA 
milto pirties savininkas Inbe- 3133 g. KALSTEI) STREET 

Antras oCisa« ir Rezidencija

aimanuoja ;
i be darbo, ir kų gi tokiu atve- dvnelį. Kaina $1.25, gavau uŽ rgas, tačiau nieks tos neJai-Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR Įkstingų širdį! Tačiau nėžiū-,stuvę

BALSAMUOTOJAS nnt tokių laikų, vis dėlto iš ! 
Turiu automobilius viso Idevo malonės daug skolos i

kiems reikalams. Kaina priei atmokėta. Iš 2,700 dol. para- 
uama. pijos skolos
3319 AUBURN AVENUE J50 dol.

ju žmogus aukos? Aukoja, 
'nuėjęs į bažnytėlę, savo gal

dabar liko tik

ine.
Paremkime Vytauto spau-

Patenlįntas pirkėjas.

mes nepastebėjo ir žydai su
ėję į pirtį išsimaudė.

! DENTISTAI

6504 S. AliTBSlAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

*
PRIEDUS DOVANAS.

Chicago, III.

S. M. SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET - 
Tai. Roesavalt T na

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

. 1650 ĮVEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina Sta ' 

Tel. Boulevard 5203-8418

I Parapijoje veikia šios drau
gijos:-Šv. Kazimieyo Karalai- 

'čio pašalpinė draugija, Šv. 
'Jurgio pašalpinė 
I Moterų (Altoriaus 
čiaus) draugija,

Šventųjų Bendravimų 
mėgiamiausi ir piginusį (tik 2 
lit.) Lietuvoje dvasiško turi- 

draugija, įJo laikraštį: “ŠALTINĖLI”
ir Rožan- labai gražų vaikams dvisavai- 
Sodaliečių linukų; paveiksluotų Kalendo-

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. YEZELIS
UENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

T-d. C/iHictl 6222

i (Panų) draugija, Tretininkų nų — visus šiuos vertingus 
Brolija ir S9 L. R. K. A. 274 priedus Tamstai atneš di- 2201 
kuopa, kuh. J. Lipkus suorga- džiausiąs Lietuvoje katalikų 
nizavo 1922 metais. savaitraštis4 ‘ŠALTINIS” jei

I Saginaw’o lietuvių koloni- tik 1932 mt. jį užsisakysi. Ad 
joj gyvena aukštaičių, žemai- resų rašyk' trumpai: “ŠALTI- 
čių, dzūkų, kapsų ir k. Žiuo- NIS” Marijampolė. (Kaina 
gus, iš svetur atvykęs čion, metams 8 lit- pusei mt. 4 lit 
jaučiasi kaip namie ir tuojau užsieny 2 doleriai).

DR. G. I. BLOŽIS
d‘e n t I'S tas 

WEST 22n<f STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
N uo 1 iki 9 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7689
Rea. Hemlock 7691

Nuiiudimo valandoje kreipkitės ».
prie manęs, patarnausiu stmpatiš- gauna širdies suramimiuų. lo
inurmKodp% derialši^mPe?ųUdJS,kili ir draugiškų žmonių,

'kaip saginiečiai, aš manau,
būtų sunku surasti.

Todėl, gyvuokite broliai
lietuviai! Dieve jus laimink!

Plaukiantis Laivelis.

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VA1TUSH, OPT.

DR. A. P, KAZLAUSK1S
D E NT18 T A S

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 16 ryto iki 8 vakare

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR.A.A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišky 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

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

DR. CHARLES SEGAL
Verkėlė savo oiisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJAlIBIAS

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

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėliėmis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

Tel. Wentworth 3UUU
JEKez. Tel. Stewart 819J

DR.H.BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rea Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone, 
Wentw-orth 3000

DR. A. R. McCRADiE
GYDYTOJAS ir CHLRUKUAS

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

--------- ---------------------------------------------------- -

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washlngton 
16-1*. 2-4, 7-9 12-3, 4-6, Bltd.

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2460-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 Pi. Nedėliotais
Tel. Cicero 2888 Susitarus

DR. T. DUNDULIS

Tel e. Cicero 1260

DR. 6USSEN
X-Ray

BR00K1YN, N. Y.

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki • 

vai. vakare
Nedėliotais ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Vai.

Res. Tel. Mldway 6513

DR. R. G. CUPl£R
GIDkTOJAS IR CH1R0RUAS 

uakiey Avenue ir 24-taa Street 
Telef. Wiimette 196 arba 

Canal 1718

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedeliak 
ir Ketvergals vakirs

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

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

Nedėllomle nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0086

IaMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA ir NAKTį 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS SC CO.
JŪ8Ų ORABOBIA1 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 

. . ino, skaudamą akių kurėtį. Nuimu
naudotis Vytaute spau-1 cataractus. Atitaisau trumpą regys-

nnLrnnvim.i M-ii !tę *r regystę.patai iiuvuuu. mat, Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro- 
npas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėllomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Paremkime gerų' įstaigų.
Vytauto spaustuvė, persikė

lusi į naujų vietų—423 Grand 
st., jau susitvarkė ir gerai iš
rodo. Vietos ir apylinkių he 
tuviai, ypač dabartiniu laiku 
1 ori
stuvės
spaustuvė savo ofise turi 
knygų ir įvairių religinių dai
ktų. Visi, kurię tik manome 
kalėdinių dovanų kam nors 

I pirkti, atsilankykime į Vy
tauto Spaustuvę ir gal visi ra
sime tinkamų daiktų ir pa
piginta kaina. Pavyzdžiui, aš
piikausi kišeninį angliškų žo į

OR. P. P. ZALLYS
DENTISTA8

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0866 
Gazas, X-Ray, eta

Fhone Hemlock 2061

DR. JŪSEPH KELIA
DENTISTAS 

Gas Eztraction
' Vai. 9-9 Ned. 9-18 

6669 RO. WESTRRtt ATM.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas \r Chirurgas 

4631 SU. ASHLAND A V H. 
Tel. Yards 0994

Rusidencljos Tel. Pisis 8866

VALANDOS;
Nuo 16 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki I po pietų 
Nuo T iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

A. L DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIOAN AVENUB 

Tel. Kenwood 6167
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadiehlr

Tel. Hemlock 8700

Rcb. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 2-4, 7-9 v. Išskiriant Ketv,

Plione liemioek 7828
Dis C.K. Kliauga

Dentistas
2420 W. Marquette Rd.

artLWestern Avė.

Ofisas Tel. GrovehilI 0617
Res. 6707 S. Artesian Ava

Tel. GrovehilI 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

2423 West Marųuette Road
Vai. 2 5 Ir 7 2 L M Ketv. 9-11 

A. M. NedėiioJ susitarus

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. t.;ii Vt - Hl .ihmri.-ii.. Road

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

Utarn. Ir Ketv. vak, pagal sutarti
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d a a u n i s

C H I C A G O J E } VISIEMS LIETUVIAMS
NORTH SIDE. rienė dėkojo vakarėlio komi 

'sijai ir visoms pasidarbrivn- Vidurmiesčio didžiosios parduotuvės pasirengė vadina 
mam "Christmas ^hoppią^'ui". Blizgučiais, margučiais pa 
puošalais, žaisliukais tikisi patraukti perkančiąją publiką vi- c,inns 
sq miesto ir apylinkių. Lietuviai neturi.'pasiduoti pagundai 
ir susižavėti vidurmiesčio parduotuvių puošmenimis ir pra
šmatnybėmis.

nes (išskiriant, \iee-piim. »j! vctka yįsa peikta ta pati? Mes visuomet karštai lietuvius raginame sau reikme-
m.ašalkas), būtent, pinu. I- |>(.į iždininkei griežtai atsisa- nų [pirktis pas saviškius. Dabar ypač to obalsio turime lai- 
Mastaitis. viee-pirm. A. Sa- išrhlkta nauja jos/vi e- kytis.

ton. p. O. Aleliunienė. Valdy- Iš vidurmiesčio kapitalistinių parduotuvių mes negauna- 
bą sudaro sekančios: dvasios me nei aukų, nei kitokios paramos mūsų parapijoms, mo- 
vadas J. M. Pral. Krušas, kykloms, labdarybei ar kitokiems tautiškiems reikalams Tų 
pinu. p. II. Nedvarienū vice- aukų ir tos paramos tikimės gauti iš savųjų biznierių. Ir 
pirm. pp. Aleksiūnienė ir Ku- gauname tos paramos.
činskienė, rast. pp. B. Am- Remkime savus biznierius, ypač tuos. kurie yra uolūs 
brazas ir IT. Gudienė, ižd. O. mūsų Bažnyčios ir Tautos reikalų rėmėjai. Tegu pelnas, ku- 
Aleliūnienė, iždo glob.' pp. ris gaunamas iš biznio, lieka saviškių tarpe.

Draugystės globa išv. Cecili- sioms tam reikalui, 
jos priešmetinis susirinkimas ' 
įvyko gruod. 1 d. 1932 m. Val- 
i’tybon išrinkti tie patys žmo-

1 k p. savo valdyba gerbia 
ir pripažįsta, kad teisingai 
ir sumaniai kuopos reikalus

kys, rašt. — A. Rugienis, iž
dininkas — J. Berkelis, fin.— 
rašt. — B. Kizelevičius, kor.t. 
rast. — Ė. Rutkauskaitė, ka
sos globėjai — Kareekienė ir 
A. Tviragas, maršalkos — B. 
šniaukšta ir A. Planeiunas; 
koresp. — Al. Planeiunas ir 
P»r. Šniaukšta. Valdyboje yra p j 
gana veiklūs draugijos nariai, 
todėl reikia tikėlis, kad visi 
draugijos reikalai bus vedami 
sumaniai ir tvarkingai. Buvo 
pranešimas apie draugijos

Poniai M. Elias pasidarba
vus, puošnaus Hamilton Clu- 
bo svetainė gauta labai pri 
einama kaina. P. Klius taip 
pat pagamino “punch” sve- 

Ačiu visoms.
Viena iš visu.

SVARBESNI SVEIKINI 
MAI L. ŠIMUČIUI

• t

Priimk mano širdingus lin
kėjimus dirbti ilgiausius me
tus Lietuvybės labui Ameri
koje. '

Kun. Silvestras Remeika.

Sveikinu tave. Kataliku Ak 
ei jos Kareivi! Dirbk, gyvuok 

(Dievui ir Tėvvnei ilgiausius
įenė, Valterienė. Komisijos Saugokite savo vaikus. Ir jie su savo centais, nikeliais, jnietus 

narės: pp. J. šaltenienė ir dešimtukais, tegu eina tik į lietuvių parduotuvėn, o ne į sve-i Kun Jonas Balkūnas
Mikša. timtaučių, iš kurių jokių aukų savo svarbiems

Mūši} kuopon persikėlė iš negauname.
l itu -kuopų net trys narės. Griežtai laikykimės obalsio “sAvas pas savą” 
Persikėlė legališku būdu, s.i

reikalams

metini balių, kinis neblogai kllOpų pūdymais, gerame sto- vanėlė, perlais siutas “operą'nuo išdykavimo ir visiems sn-
pasisekė. SusiTinkimas pareiš
kė padėką veikliai komisijai 
kuri tinkamai tą balių paruo 
šė. Taip pat nutari 
kitas draugijos
paimta paiap. sietaine i;i.-,i- coino” Mums brangi Sąjun- Tikrai p. Nedvarienė labai po- A. Lekaitė, B. Lindžiutė, J. 
įio mėnesy, susirinkimas nu- -r brangį kiekviena narė. puliari 1-moj kuopoj. Gerb. Šušaitė, dvi sesutės Norbotai- 
taiė rengti tąjvakarą su pro- n- vjenos neatstumiame pirmininkė gražiai padėkojus tės, E. šušaitė ir Vaičulaitė. 
grama. Kad butų tinkamai pa jg Sąjungos. 1-mai M. S. kuo- visoms, užbaigė susirinkimą. Valio, Vyčiai!
siruosta, iš kalno išrinkta pa^ k{dp organizacijos brau- Visoms liko gražus jausmas
komisija, kuri tuo dalyku rū- (lnoHni/ n-pi> kftd ’ Sąjunga virdyje didęlig pagitenkiniJ 
pintųsi. Fedeiacijos lietinio aUgtų, o ne mažėti}, Bet visur mas būti 1-mos kps. narėmis.
skyriaus atstojai prane.-e, r(/ikja laikytis konstitucijos, Anot p. Volterienės paša- -------------
kad skyrius rengia gražų va- kpajp Są-goj įvyks anarchi- kvmo “visur gerai, bet 1-moj Chicagos Lietuvių Moterų l
karą P&raP- naudaų vaidinant ja kp. gerjausia^ Mylėkimės ir klinbo surengtas balius (lap-

Lliagėlis , kvietė draugijos išrinkus valdybą ir užbai- veikime visos gražioj vieny- kričio) 25 d.- beturčių naudai
narius dalyvauti. Kariai pa- susirinkimą, gerta arbatė- bėj.” gražiai pavyko. Už tai ačiū
sižadėjo paremti tą vikarą. neg maslj susirinkimai vi- Geriausios kloties vėl “nau gerb. lietuvių inteligentijai už

vv. Mūsų kuopa nelau'žo kon- bag” su “good luck piece”, kelia didelį entuziazmą. Po to
ditucijos ir nepriima narių viduje. O kiek buvo malonaus dar kalbėjo K. Zaromskjs.

Širdingiausi linkėjimai jū
sų literatinio ir visuomenini ) 
darbo sukaktuvėse.

Dėde Anufras.

Sveikiname 20 metu litera-
Ir pabėgėlių be kuopų liudymų, džiaugsmo, kiek gražių kiek- Po to prasidėjo šokiai gro- tinio darbo Pukaktuvėse 

‘ . bet legališkai persikeliančios vienos sąjungietės linkėjimų jant A. Samoškai ir A. Šerpe-1 kjm ko įigjaugjįj
vakaras, jau sajnngįet(ss visuomet “Wel- mūsų jaunai auksoplaukei. eini. Komisija ir šeimininkės:

Vytis.

Brooklyniečiai.
“/---------

Sveikinu ir linkiu ilgiausių 
metų.

A. F. Kneižys, 
“Darbininko” reik

AČIŪ! Jubiliejaus proga nuošir
džiausi sveikinimai

JZ. su- šeima,

“Garso” red-rins.

Kitas draugijos metinis susi- siiomet būna “sočiai” pobū- jai.’’, nors ir “senai” valdy- šios pramogos parėmimą.
rinkimas jvvks sausio m. 4 dgįo bai įr vįsaį Moterų Są-gos 1 Kliubo ponių komitetas pp.
d., jame bus nustatytos gai- Susėdus visoms prie vaišiu, kuopai. Tai pavyzdinga grupė M. Eflias, A.Kirienė, dr. S. 
rėš visų metų draugijos vei

t

VISOKIE ŠONINIAI 
KALENDORIAI

kiniui. Nariai-rės, nepamirš
kite Jame dalyvauti.

Senas Koresp.

BRIDGEPORT.

IUOZAS KAREIVA

Ftfmadienis, Gruod. 7 d, 1931
dingas vaizdas.

Palaee teatre rodoma “The
Tip-Off.” Taipgi ant estrados 
pasirodys Gus Vatu Puek and 
White ir kiti artistai.

plačiai žinomas vaidintojas, 
.Jogailos rūbuose. Jisai Cliiea- 
gą apleidžia ir vyksta i Li< 
tuvą gruodžio 12 d. Ta proga 
Nekalto Prasidėjimo Švenč. 
Panelės M. par. choras rengia 
jam išleistuves antradieni, 
gruodžio S d.

BALABAN & KATZ 
TEATRUOSE

Look!

2-jų unkštų mūrinis nnmas ix> 5 
kamltarius, 2 karų gai-ndžlus, laitui 
modemiškas liautas. Kalnu S7.5OO.

2-jų unkštų medinis namas, šalį* 
tuščias lotas, 3-ių knrų mūrinis ga- 
radžlus, .šiltu vandeniu šildomas. 
Knlna SO.OOO.OO.

3-Jų |mv;.v veninių medinis namas, 
2-jų karų tramdžius, tuščias lotas 

šalį-. Kaina $1,000.

šie namai randasi Cicero!.

B. R. Drake,

Tel. Cicero 997 ir 41

I AZ \

R. ANDRELIUNAS ’
Chicagos teatre dabar rodo-

(Mariutei te Jewelry * Radlo) 
Pirkusieji pas mus už 95 ar dau-

pinn hus rlvkni nufotoįrra fuotl.
ma “Uis \Vomaii.” Dalyvau- ,2650 West 63 St., Chicago, III. 
ja Mary Cooper ir Claudette;
Golbert.

Oriental teatre rodoma 
“Girls Almut Toįvn.”

McVickers teatre rodoma 
“The Cbamp.”

Roosevelt teatre teberodo- 
ma “Possessed.”

I nited Artists teatre rodo
ma “The Guardsman.”

RKO TEATRUOSE

Tel.
Hernlock 8380

/

BRIDGEPORTAS, — P-nų 
Gudų krautuvėj, 9(71 W. 33 st.

štai, įeina p-lė M. L. Gurins- moterų, kuri yra visos orga- Šlakis, pp. Striko], Masiulie- galima gauti sieninių kalendo 
kaitė, mūsų kuopos garbės nizacijos pažiba.

State — Lake rodoma 
Prankenstein”. labai įspu-

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEV VAI.I.EY 
, PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

narė ir pirmoji buv. M. S. cen
Aro sekretorė, su didele puok
šte (bukietu) auksinių chri
zantemų ir kuopos vardu į- 
teikia p. H. Nedvarienei, ktio-

Koresp.

BRIGHTON PARK.

nė, Steponavičienė (Stevens) rių su paveikslais įvairių šven 
nuoširdžiai darbavosi, kad tųjų, Šv. Tėvo, Šv. Petro Ba- 
visa gerai pavyktų ir kad pel- zilikos, Vytauto, Birutės ir 
no liktų beturčių naudai. ' kitokių.

X Lietuvos Vyčių 36 kp.
, Mot. Są-gos 1 kps. priešine - 

finis susirinkimas įvyko
gruodžio 1 d. Šin susirinki- fpqrjnskajtg, vien puokštes čempijones. 
n,nn. kaip visuomet, susirinko 5iaĮs |aikais Sosirinko vietinei, Vyčiai,
didokas narių būrys. Apsvar- p,.jeą savaitę matėme jų įt.-i- svečiai ie vietiniai dvasinin- 

kiant gėlių pintinę p. Šimu- Vakaro vedėjas ii* L. V. 
tienei, “Dr.” vvr. red. žino- 36 kp. dvasios vadas kun. A. 
nai, jo pagerbtuvių puotos Valančius paaiškino vakaro 
metu. Graži dalia — “kloti gė tikslą. Kalbėjo A. Lapinskas, 
lėmis” garbingų žmonių gv- L. Vyčių centro pirm. ir 
veninio takus. “Vyties” red. davęs daug pa-

P. B. Bytautienė įteikė pi r- mokymų apie sportą. Kalbėjo 
mininkei dar mažą pakelį nuo P- Bagutaitė (merginų sporto 

Kuopos pirm. p. II. Nedva- artimesnių drangų. Graži do- kapitonė) ir kvietė merginas 
į sportą. S. Ališauskaitė pas
kambino pijann. Kalbėjo J. 
Valnlis (L. V. Lygos Sporto 
pirm.), Al. Manstavičius (L. 
V. centro sekretorius), P. Sa
vickas (L. V. Lygos sporto di-

sčius einamuosius reikalus, 
išklnusvfa pranešimo anie 
šeimynišką vakarėlį. Pasiro
do, kad viskas puikiai pavy
ko. Pelno liks. O bilietų dau
giausia (net 20) pardavė mū 
sų jauna energinga p. JosefL 
na Šaltenienė.

pos pirm-ei, kuriai sukako 6 lapkr. 28 d. pagerbė mergi- 
metai pirmininkavimo. P-lė nas šių metų beisbolo Indoor

PRANEŠIMAS
ANTANAS KRIKSIUNAS. plačiai žinomas če-

verykų taisytojas praneša Marqua- 
tte Park lietuviams, kad atidarė 
moderniškai įrengtų, čeverykų tai
symą šapų — Shoe Repalrlng Shop. 
naujnme Dr. Yuškos ■ name, B# 19 
South Artesian Aventic.

ANTANAS KRIKSIUNAS yra vie
nas iš geriausių čeverykų .(šiušių)
taisytojas, nes jau turi 20 metų tame amate patyrimų. Tad 
lietuviai, reikalui esant, atsilankyklt pas savo tautieti, jo dar
bas garantuotas ir visus patenkinantis.

ANTON KRIKSIUNAS 
6649 So. Artesian Avenue

ISREN DAVIMUI
Rendon 4 šviesus kamb., elektra 

maudynės, pečium šild. $16, 1324
So. Sawyer avė.

Rendon 2 kamb. beizm., naujai iš
taisyti. renda pigi geriems žmonėms. 
5315 Honore St.

Chicago, III.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei

4 kamb. flatai, šil.. 1, 2 ir 3-čias . .
floras, $20 ir aukščiau. Tel. Lake iHSj 11* HGbraH^US.
View 8147. Janitor, 1326 George ?t.
iteizmente. _____ i Mes pervežame daiktus iš ir

Rendon 6 šviesus kamb. didelis I j kjius miestus, 
porčlus, arti Lincoln t’arko, štymo i 
šit, gražiai ištaisyta. 2019 Moha-.vk į---------  ■ 1

st- _____________ ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Oas station, tairal, Battery, taisy

mo šapa, ilgas listas, 7171 Irving 
Park bul.

Didelis North Side Lietuvių
VAKARAS

Rytoj, Gruodžio-Dec. 8 d
* 9

Šv. Mykolo Parapijos Salėje

Bus išpildyta įvairi programa; bus dainų, 
kalbu ir kitokiu pamarginimų

Vaši šinuranes Chicago dalies 
lietuviati kviečiami atsilankyti 

Pradžia 8 vai. vakare

lektorius). Visų kalbos buvo 
įdomios, pamokančios. Jeva 
Virvaitė gražiai padainavo 
dvi daineles solo. Kalbėjo 
couches J. Masiuuas, K. Ša- 
putis, A. Mikalauskas ir vi- 

| sos sportininkės, laikydamos 
sau garbė dirbti L. V. 36 kuo
poj.-Kun. Jonelis linkėjo Vy
čiams laikytis vienybės. B. 
Lindžiutė malonu balseliu su
dainavo dvi daineles solo, S. 
Ališauskaitei pijanu prita
riant. Kun. A. Valančiaus kal
ba buvo labai pamokanti § 
kleb. knn. A. Brička (kuopos 5 
organizatorius) nurodė, kad 
gera katalikiška organizacija 5 
ir sportas sulaiko jaunimą

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKA8)

U ATCHMAKER & JEAVELER

Jau Laikas Pirkti 
KALĖDŲ DOVANAS

laikrodininkas ir aoksorlus
22 metų patyrimo. Užlaikau vi
sokios rųšles aukso dalykų dide
liame pasirinkime Ir kainos yra 
visiems vienokios.

2049 W. 35th Street
Ir Archer Avenne

Tel. Lafayette 3315

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiMiiiiimiiiiiiiiiiiimmiimmiimiiiimiimiiiimiimiiimiiiimin
Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą. 5
15 metų nei vienas centas nežuvo . =
Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. | 
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir ntokame 
$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash. 
Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, 
apdraustame laiške.

John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST.

Chicago, Illinois

PELNINGA VUETA 
Geriausias grocerls Ir marketas So.

Sidėj. Viskas moderniška, elektra, re- 
ft-eg. su prist. troku. Sav. eina Iš 
biznio. Už cash arba malnyslm J na
mų. Verta |8,500. 7002 So. Huls-
ted Street.

Merebants siuvėjas, flkščlerial, J- 
rengta pilnai, einu iš biznio, pigiai. 
209 So. State St. Republic Bldg. 
Itcom 612.

Gas Station ir greasing vieta. Visai 
pigiai. 1521 E. 75 st. kamp. Harper.

Automobilių taisymo šapa, Batte
ry, parduosiu a.r renduosiu su įran
kiais ar be Įrankių. 2214 No. Cicero 
Avė.

Suv. Valstijų Teismo Įsakymu 
AVheeler Varnish AVorks turtai, 2260 
Elston avė. po bankruto išparduoda
ma visai pigiai maliava. Varnišlal vi
sokios rūšies. Tik už cash. Arm, 1440

F A R M O S I
38 ak. visa dirbama, 15 mailių 

, p. v. M pis. F. Thompson, Eden 
Ptalrle. Mlnn.

= PALEI OAK PARK AVĖ.
5 5 ak. | pietus nuo 79 st. 96,000
S greitam pardavimui. Rašyk sav. M. 

R 6813 Ravensw4>od avė.

Reik Išparduot 320 ak., gera 
S žemė. 80 ak. dlrb. 8 knrtb. namas. 
S dld. beizm' barnė. 3-4 mailių j mles- 
S tų. Vidury Mlch. valai. 94,800, Įmo- 
3 kėt 91,500. I^ngvlos Išlygos. C. E. 
ss Ruttęrson, Baldwtn, Mieh.

S Sodų apylinkėj — 60 ak. arti mie- 
3 sto -tr viešk. geri namai, gera rin- 
g ka. Tik 93,000. 9500 Įmokėti. L. E. 
g Gibson I,awton, Mieh. Rašyk angllš-

lllllllllllfl h“‘-

M. Z IŽ AS
Namų Statymo Kontraktorlus 

‘Statau (vairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALTFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hernlock 662Š

Teief. Republic ŠS9#

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prielnatnlauslOB.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hernlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

ftapos Tslef. 
Hernlock 1817

Namų Teist. 

Republic 5688

JOHN YERKES
Plumblnr A Heatlng IJetuvls 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1945
DOUGLAS ELECTRIC 00.

JOSEPH gnAGZDAS. Sav. 
Elektros reikmenos Ir flkščle- 

rlal. Įvedame elektrų J namus l» 
dlrbtuvėa
Mtt 8. Halsted St « Augštls

r


