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j. V. žerti. kongreso rūmus 
demokratai valdo

ATIDARYTAS SV. PRAN
CIŠKAUS KSAVERO 

KARSTAS

T-7^—- - f . i ---- ■  .
NUBAUSTA 18 SLAVŲ

«/, C- - • -. CHICAGOJE ŽINIOS IŠ LIETUVOS
&ŲMA, gfc, 7.— Nepapra

stas Italija* utilitarinis tribu
nolas nubaudė 18 slavų kalė
ti rtuo 2 ligi 30 metų. Vieni jų 
nubausti įlgapi laikui, kiti tru
mpesniam. Į..................

, f . •.
Apkaltinti už sumoksiu, ku- 

tid tikslas - buvo kai kuriuos 
pasienio plojus prijungti Ju-

PUOLĖ "BALTŲJŲ PRE
KIŲ” PIRKLIŲ BUVEINĘ

Policija puolė “baltųjų pre
kių” pirklių buveinę, 2125 So. 
Miohigan avė. Vyriausias pir 
klys Ch. White’as mėgino pa
sprukti. Jis pašautas. Be to, 
areštuota 3 vyrai ir 7 mote
rys. Paimti jų rekordai.

kombinacija neišgelbėjo padė
ties. Vėl bankrotas ir teismo 
antstolis. A. žinojo, kad pir
moj eilėj bus aprašytas jų be
ndrovės garlaivis “L.” ir to-

KIEK LIETUVA AGRO

NOMŲ SUSILAUKS
GOA, Portugalų Indija, gr.
— Garsaus Rytų apaštalo 

Šv. Pranciškaus Ksavero kar
stas 379 metų laikotarpiu try
liktųjų kartų atidarytas jo pa- 
gerbimtf iškilmėms.

Šventasis Tėvas Pijus XI 
į šias iškilmes prisiuntė spe-• goslavijon. 
cijalini atstovų. Įvykusioje 
procesijoje dalyvavo 3 arki
vyskupai, 15 vyskupų ir

I i.

HITLER’IS SKELBIA APIE BOSIMĄ 
FAŠISTŲ DIKTATŪRĄ VOKIETIJOJ

REPARACIJOS AR SKOLOS JAPONAI ŽUDO KINUS 
PIRMOJE VIETOJE

iUVO J2YMUS LAKŪNAS

Į MUKDENAS, gr. 8. — Ja- 
B AZELIS, Šveicarija, gr. 8. ponai nė kiek nesivaržo šei-

— Tarpaautinio banko pata 
riamasis komitetas turi posė
dį.

Svarstomas Vokietijos karo 
reparacijų ir privačių skolų 
klausimas. Vokietija komite
tui pranešė, kad ji negali mo
kėti ilgiau karo reparacijų ir

mininkaudami Mandžiūrijos 
plotuose. Vienoje vietoje ja
ponų lakūnai bombomis išklo
jo apie 300 kinų. Kitoje vie
toje japonų kariuomenė nuko
vė daugiau kaip 100 kinų.

Be to, japonų kariuomenės 
vadas gen. Honjo pranešė, kad

šimtai kunigų. Daugiau kaip DETROITį Mich., gr. 7. — 
10,000 tikinčiųjų klausė šv, • Šeštadienį - Čia žuvo’ Įžymus 
Mišių. j lakūnas L. Rį Bayles’as. Saus-

Paskelbta, kad šventojo kū- žemio lėktuvai jis mėgino pa
nas yra kųogeriausiai išsilai- daryti greitnpio rekordų. Skri- 
kęs. Per visų mėnesį kūną* ndant apie 300 mylių per va- 
bus išstatytas bažnyčioje it landų nulūžo vienas lėktuvo 
milijonas maldininkų gaus pro sparnas 150 pėdų aukštumoje, 
gos pamatyti šventojo pajai*. Lėktuvas momentaliai smogė 
kus. jį Žemę ir užsiliepsnojo. Laku-

----------------------- i nfts sudegė.
BOLŠEVIKAI GRIAUIA į —--------,

PIENO KAINOS KLAU
SIMAS

paprastų skolų. Sako, jei ji1 jo kariuomenė parengta briau- 
mokės reparacijas, tai oemo- i tis čingeovo linkon. 
kės skolų, jei gi mokės skola s j Japonai tvirtina, kad jie vi- 

-sur tuo būdu naikina kinų plė
šikų gaujas.

nemokės reparacijų.
Anglija tvirtina, kad priva

ėlos skolos turi turėti pirmo- -------------------
nvbę. Prancūzija, kūrė repą- ATIDARIUS J. VALSTYBIŲ 
racijomis naudojasi, atvirkš-1 KONGRESĄ
čiai tvirtina. I------------

Sis komitetas turte itapnJ 'VASHINOTON, gr. 8. - 
sti, kam priklauso pirmenybėj^ a^ar atidarius 72-ojo kon- 
reparacijoms ar privačioms Kreso sesiją, žemes-
skoloms lniw? rfimų Pirmininln» išrink-

Dėl šio klausimo ima didėti ’L K Garner’is « Texas 
Prancūzijos 
Anglija.

nesutikimai su demokratas. Taigi.
žemesniuosius rūmus kontro
liuos demokratai.

Šiandie kongresui bus įduo
tas prezidento Hoover’io pra
nešimas.

PRANCŪZIJA PABUGUSI 
TRIJŲ VALSTYBIŲ

PARYŽIUS, gr. 7. — Pra- 
ncūzijų iš naujo apsiautė bai
mė. Bijo sutartino prieš jų 
Anglijos, Amerikos ir Vokie
tijos veikimo. Jai dirksnius la
biausia tampo vokiečių fašis
tų žygiai. Fašistai kovoja 
prieš karo reparacijas.

HITLER’IS ŽADA DIK
TATŪRĄ

BERLYNAS, gr. 8. — Vo-I
kietijos fašistų vyriausias va
das Hitler’is skelbia, kad fa
šistai neužvaldys Vokietijos 
jėgomis, bet gyventojų bal
sais.

Taip pat jis praneša, kad 
fašistai, užvaldę Vękietiją, 
pakeis gyvuojančių tvarkų. 
Bus panaikinta demokratiško, 
ji valdžia ir įvesta diktatūra.

Dotnuvos žemės ūkio akade
mijoje dabar mokosi iš viso 

- 301 studentas. Iš jų 207 yra [dęl 3ie isakė garlaivio tarnan

Tariamasi pieno papiginimo 
klausimu. Yra sumanymas su
mažinti atlyginimų pieno ve- 
žiotojams. Bet šie prieš tai 
griežtai nusistatę.

KOVOJA PRIEŠ DIF
TERITĄ

vyrai, o 94 — moterys.

KAT. UNIVERSITETO 
REIKALAI

LIETUVA STATYDINA 
LAIVUS ČILI RES

PUBLIKAI

KLAIPĖDA, Lietuva, gr. 7. 
— Vietos laivų dirbtuvėje 
baigiami statydintLdu laivai 
Čili respublikai. Kiekvienas! iš 
jų galės be krovinių vežti dar 
ir po 60 keleivių.

PRALAIMĖTOJAI NE
RIMSTA

DIDŽIĄJA PRAVOSLAVŲ I SUSPROGO JVODAS 
KATEDRĄ -J-... ;.
—------— , - j. YQRK, gr. 7. - Ma-

MASKVA, gr. 7. — Sovįe- diftoti ir 73 gat skersgatvy 
tų valdžia pradėjo dinamituo- susprogo dldMia vantte»R jvo- 
ti ir griauti puošniausių ir di- das. Amt apie dvi valandas, 
džiausią stačiatikių Išganyto* kol vanduo uždarytas. Tuo 
jo katedrų, ši katedra pasta* laikotarpiu visos apylinkės na- 
tyta prancūzų nugalėjimo 1.81 Ž mų rūsiai ir gatvės užlietos 
metais atminimui. it stisisiekimai sustabdyti.

Vietoje katedros bolševikai
pasiryžo pastatydinti didelius 
komunistų rūmus darbininkų 
sirsi rinkimams ir salę kongre
sams.

IR CHIHUAHUA PRIEŠ 
KUNIOUS

MENICO CITY, gr. 7. - 
Chihuahua valstybės įstatymų 
leidimo rūmai pravedė įstaty* 
mų, kuriuomi nustatomas ku
nigų skaičius valstybėje — 
vienas kunigas 450,000 katali
kų.

LIMAj Peru, gr. 7. — Ry
toj bus prisiekdintas Peru re
spublikos prezidentas Cerro. 
Pralaimėję rinkimus kiti kan
didatai visam krašte kelia1 
triukšmų prieš išrinktąjį pre 
zidentą. Numatomi sukilimai.

DAUG KREDITO BOLŠE
VIKAMS

BERLYNAS, gr. 7. — Bol- 
N0RWAY, Me., gr. 7. — ševikai Vokietijoj yra įgiję a- 

Grand Trunk’o geležinkelio1 pie 315 milijonų dolerių kre- 
keleivinis traukinis sudaužė Į dito ir neatsilygina. Vokiečiai

ŽUVO PENKI ASMENYS

automobilių. Žuvo 8 jaunuo
liai ir 2 mergaitės.

pramoninkai nebežino kas da
ryti.

26 PASMERKTI MIRTI

OSSTNING, N. Y., gr. 7. — 
fiing Bing kalėjime šiandie y- 
ta 26 pasmerkti mirti žmog
žudžiai. Ju t.tarpe yra viena 
moteriškė/ negrė.

AUDRA ATLANTIKE

NEW YORK, gr. 8. — At- 
lantiko vandenyne siaučia bai
si audra. Susivėlino nustatytu 
laiku atplaukti garlaivis “Be- 
rengoria.”

JIS VADOVAUS REVO
LIUCIJAI

PARYŽIUS, gr. 7. — Iš Lo
ndono atvyko indų vadas Ma
hatma Gandhi’s. Spaudos at* 
stovams jis pasakė, kad par
vykęs į Indiją vadovaus nau
jai revoliucijai prieš britus. 
Jo nusivylimas buvusia kon* 
fereneija .yra nepaprastas.

PRISIUS MILIJONUS 
EGLAIČIŲ

MONTREAL, Kanada, gr. 
7. — Per porų savaičių iš ry
tinės Kanados bus pasiųsta į 
J. Valstybes daugiau kaip i 
milijonai eglaičių.

IŠLEIDŽIA NOTAS

WASHINGTON, gr. 7. — 
Iždo departamentas šio gruo
džio mėnesio reikalams išlei
džia 1,300,000,000 dol. notomis 
ir certifikatais, kuriais bus 
padengti šį mėnesį pribrendę 
certifikatai ir notos.

KALTINAMOJO ŽMOG
ŽUDŽIO BYLA

CLARKSBUBG, W. Va., 
gr. 7. — Šiandien imta nagri
nėti byla kaltinamajam žmog
žudžiui Harry Powers, kurs 
viliojo ir žudė moteris su vai
kais.

ISTANBULAS, Turkija, gr.
8. — IŠ Bulgarijos čion atskri
do vokietė lakūnė Elli Bėfak Afektauja 
born. kanfrenijai

Chicagos sveikatos departa
mento komisijonierius dr. Bu- 
ndesen veda kampanijų prieš 
difteritų, kurs kas metai mies
te apie 500 vaikų nusmaugia.

Lietuvos laikraščiai prane
ša, kad lietuvių katalikų uni
versiteto steigėjai kreipėsi 
pas Popiežių, prašydami pa
ramos steigiamajam universi
tetui. Popiežius pranešė Pra
ncūzijos katalikių organizaci
joms, kad jos sušelptų Lietu
vos katalikų universitetų. Da
bar iš Kauno keli steigiamo
jo universiteto vadai vyks į 
Prancūziją pašalpų gavimo 
reikalais.

į tojams iš Lietuvos dumti su 
laivu i Vokietijų, kur buvo nu
matyta jį parduoti, o skolinin
kams palikti trijų pirštų ko
mbinacijų. Apie tai sužinojo 
konkurentas — kito garlaivio 
savininkas, informavo užinte- 
resuotus kreditorius. Tie paė
mę Kauno antstolį p. V. pa- 
sisamdę greičiausių garlaivį 
leidosi vy’tis “L.” Pavijo ties 
Rusne ir aprašė ir atitempė 
Kaunan. Jis būsiąs už skolas 
parduotas iš varžytinių.

“D. N.”

PROF. VOLDEMARAS 
NEDINGO

GELEŽINKELININKŲ AT
LYGINIMO KLAUSIMAS

Chicagon suvyko geležinkeli
ninkų unijų vadiai tartis, kų 
daryti atlyginimo klausimu. 
Geležinkelių kompanijos nori
mažinti atlyginimų 10 nuoš.

", *

BAIN’O BANKŲ KLAU
SIMAS

BtlENOS AIRES, gr. 7. - 
Bumais Čili respublikos dik
tatorius Carlos Ibanez’as čia

LIETUVOS PREKYBOS 
REIKALAI

Prieš kelias dienas buvo 
pranešta, kad prof. Voldema-

------------ ras dingęs. Dabar “S.” žinios
Iš Kauno pranešama, kad praneša, kad jis iš Pietų Pra- 

netrukug bus pradėti pasitart- ncūzijos atvykęs Paryžiun, 
mai Lietuvos ir Vokietijos Lietuvon grįšiąs anksčiau sau- 
naujos prekybos sutarties su-! šio mėn. Kaip tik tuo metu 
darymo reikalu. Svarbiausias; esą galima tikėtis būsianti 
vokiečių punktas bus vokiečių! prieš jį vvr. tribunole kronų 
apsigyvenimo Lietuvoje klau- bylos. “D. N.”
simas.

Naujoji apskrities “grand 
jury”, kaip pranešta, žada 
greitai apsidirbti uždarytų 
Bain’o bankų reikalu. “Ju
ry” žada paskelbti kaltinimus.

GAISRAS VIDURMIESTY

Ties W. Lake gatve, vidur- 
miesty, sudegė keturiij aukš
tų namai. Nukentėję keli pa- 
šaliniai namai.' Nuostolių bū
sią apie 150,000 dol.

PRIEŠ PALEIDIMĄ

ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAS
TĖPLIOJA IŠKABAS

Kažkas užtepė marijavitų 
maldos namų iškabas. Dabar 
mums praneša, kad pereitų na
ktį užtepė Kęstučio gatvėje 
16a nr. “paskaitų- salės” (ro
dos babtistų) ne tik iškabas, 
bet duris ir landus. “D. N.”

BEDARBIŲ "ARMIJA” 
WASHINGTONE

, Prie Lietuvos liaudies (pra
džios) mokyklų dabar jau yra 
įsteigta 300 žemės ūkio moks
lų klasių, kurias lanko dau
giau kaip 5000 mokinių. Pra
ėjusiais metais buvo 175 to
kios klasės, kurias lankė 3400 
mokinių.

VAGONAI — ŠALDYTUVAI
IVASHINGTON, gr. 8. — 

Lietuvos geležinkelių valdy-1 Čia atvyko apie 1,500 bedar- 
ba pirko Danijoje dvidešimt bių iš įvairių krašto dalių. Jie 

pasivadinę “alkstančiųjų ar
mija”. Vadovauja komunis
tai. Šios “armijos” komite
tas Vakar dukart reikalavo,

naujausių vagonų—šaldytuvų 
mėsai ir sviestui vežioti. Ten 
pat pirko 8 garvežius ir 6 le
dinius vagonus. Verta pažy
mėti, kad šie pirkiniai dabar kad jos atstovai būtų įleisti į 

Šiandie vyriausiajam vals- pirkti nuo 50 ligi 60 procen- j kongreso rūmus pranešti da- 
tybės teisme argumentuojama tų pigiau, negu jie būti) buvę- lykų stovį ir patiekti reikala-
už ir prieš paleidimą iš kalė
jimo bankininko Bain’o sūnų 
ir jų svainio Fischer’io. Vals
tybės kaltintojas paleidimui 
priešinasi.

Pagaliam imta nagrinėti by
la buvusiems sanitarinio per
kaso distrikto viršininkams dėl 
fondų eikvojimo.

5 ŽUVO, 14 SUŽEISTA

PETROSCHANI, Transyl- 
vanija, gr. 7. — Anglių kasv-

anksčiau pirkti.

KAUNIŠKIS GARLAIVIS 
"L” BĖGO VOKIETIJON

Jurbarkiečių brolių A. biz
nis paskutiniu metu visiškai 
susmuko. Prasidėjo nuo arti
mesnės pažinties su vietos no
taro kontora ir kreditorių 
skandalais, baigėsi teismo ant
stolio vizitu. Šiaip taip vėl su
reguliavus santykius, suorga
nizavo savotišką (kalbama, 
kad piktyvę) akc. bendrovę ir 

gešef-A vienai apdroodok kloję ištiko sprogimas. 5 an-įtūo norėjo taisyti savo 
jai. gliakasiai žuvo Ir 14 sužeiata. tą. Bet W Si akc. ben

vimus. Ta privilegija at
sakyta. “Armija” yra polici
jos globoje.

PALERMO, Italija, gr. 8. 
— Grįžo iš Amerikos užsienių 
reikalų ministeris Grandi’s.

ROMA, gr. 8. — Praneša
ma, kad atsistatydino fašistų 
partijos sekretorius GiuriatL

ORO STOVIS

CHICAOO IR APYLIN
KĖS. — Iš dalies debesuota; 

bendrovė* ne taip daug šalta.
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“D R A U G A S”
Itelna -kasdien, ltskyr is tekmadieolua

r-KENUMERATOS KAINA: Metams — 16.00. Pu- 
«t Melų — $3.50. Trims Mėnesiams — $2.00, Vleuam 
4> nėšiui — 75c. Europoje — Mfctami $7.00, Pusei Me-

$«.«•. Kopija •»o.

Bendradarbiams ir korespondentams raitų negri
auk., jei uepraioma tai padaryti ir neprisiunčiama tam 
-->i ui vaito lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 11:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikaiavua.

skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

tųjų atstovų. Ne mažiau kaip 20 atstovų turi i 
teisę pasiūlyti vienų kandidatų. Respublikos 
Prezidentas renkamas slaptu balsavimu. Iš 
pasiūlytų kandidatų Respublikos Prezidentu 
laikomas išrinktas tas, kuris gavo absoliu- j 
tinę balsų daugumų, tai yra, daugiau nei pu- i 
sę visų balsų. Jei balsuojant, niekas negauna j

{vairūs Straipsniai.
kam algos, palyginti, didelės, 
mokesčiai taip pat dideli, sa- 

{vi valdybių naudai net pakel
ti. Šiems reikalams ūkininkui

yra trispalvė: geltona, žalia, 
raudona.

Tautos vėliavos spalvos bu
vo nustatytos per 1917 fii. ru

KO ŪIA STEBĖTIS. jos dėsnius, jei daro tokius reikės būtihai sudaryti apie dens konferencijų Vilniuj. O 
nutarimus. j 1000—2000 litų, o yra dau- vyties ir stulpų istorija sie-

Tas tiesa. Bet negalima tu ^au būtinų reikalų. Kaip mes kia didžiosios kunigaikštystės

“D R AUGA S”
IIIIUANIAN DAILY FRIEND
r'unllsbed Daily, £xcept Sunriay.

■>t USCHIPTIONS: Onę Tear — $6.00. Sis Moniu
50 Three Montbs — $2.00. On'' Montb — 76c 

.«.e - One Tear — $7.00. SK Montbs — $4.00
•py — 01c.

itiaiiig In "DRAUGAS" brlngs best results.
- dve.rtising rates on appltcatlon.

/RAUGAS” 2334 S. Oakley Av., ^ucagę

Amerikos spauda dažnai ste
absoliutinės balsų daugumos, tai tie patys hiei, kad vidurinės ir rytinės žmonių pajuokti, kad jie už- galėsim tokias sumas sudary- laikų
kandidatai balsuojami antrų kartų ir išrink- etiropos gyventojų daugumas Jsilikę kultūros pažangoje, irj lb kiu- ‘paimsime, tai tik stulpai vadinami Gedimino, 
tas laikomas tas, kuris ši kartų gavo papras- ?ia žemos kultūrps. Ten dėl savaip protauja. Mūsų supra- dievas težino. nes inahoina> kad pirmas juos
tų balsų daugumu. >to, sako, gyvuoja vienas'var-Uliniu, tas jų protavimas gal ir! Todėl, dcaip matome, kaime pradėjo vartoti didysis kum

“Pasiremiant šiuo įstatymu, š. m. lap- gUfc Daugelis žmonių pasinė- nenuoseklus, gal ir vaikiškas, nieko džiuginančio nesimato. gaįkštis Gediminas. Tačiau 
iričio mėn. 25 d. buvo paskelbta, kad ypa- ię į prietarų gelmes, o tas Bet tų žmonių supratimu gal Keikia eiti kuo skubiausiai tikru žinių nėra. Galimas dai
lingų tautos atstovų rinkimai įvyks šių metų įmOgUį neteikia reikalingo^ jis ir gana geras. kaimui į pagalbų. Pirmoj ei- k tas, kad stulpai, kaipo vals-
gruodžio mėn. 2 d. Viso yra rinkta 118 atstu- juįmės. Į. Juk pačioje Amerikoje yra 'lėj reikėtų sumažinti visi tie- įybės ženklas, buvo vartoja-
\ų, kurie susirinkę* šių metų gruodžio mėn.: 3 t 'daugybė žmonių, kurie meu- stoginiai kaimui mokesčiai. lld dar prieš Gediminų. Vy
li d. išrinks Lietuvos Respublikos Preziden
tų. Pagal Liėtuvos Respublikos Konstituci-

lš dalies tas tiesa. Bet Am
rikns nenadnmbi kiau Protau> už tuos Euro’ Apsidraudimas nuo ugnies ti kaipo valstybės ženklas,

tų. Pagal Liėtuvos Respublikos Konstituei- 1 . pos valstiečius.. Ir dar dau- kaimui turėtų būti taip pat antspaudose pirmų kartų pa
jų, t Respublikos Prezidentas bus renkamas y , giau prietaruose paskendę, žymiai atpigintas. Paskolų, sjrodo j&jg m sutartv, pada-
septyųeriems metapis.” ‘ i Milijonai nemoka nė skaityti, teikiamų kaimui, procentų rei rvto; tarp didžiom kunitraik-

OIENOS KLAUSIMA!

ytoj tarp didžiojo kunigaik
ščio Algirdo ir lenkų kara
liaus Kazimiero.

NE RINKIMAI BET PASKYRIMAI

Šis pranešimas aiškiai pasako, kad tau-1 Vidurinės ir rytinės Euro- o juk čia kiekvienam yra ketų sumažinti, 
tininkai rinkinius panaikina, iš pagrindų su- pos plotuose daugiausia gyve- progos kultūrintis, visur pri-Į Kit llwtų valstybė-: 1 iudž 
laužydami Lietuvos valstybės konstitucijos na valstiečiai (kaimiečiai), valomas vaikų lankymas mo- ... • "G
dpKniiiK. kurio nust.atn kad nrezidenta renka Dar nesenai tie žmonės vra na l.-^b-lv. geicltai ‘ aiI‘ *a Apie vyties atsiradimų yra

\ isas nebūtinai reikalingas Vlsaįp spėliojama. Vieni ma- 
islaidas reikėtų

dėsnius, kurie nustato, kad prezidentų renka Dar nesenai tie žmonės yra pa Ryklų, 
seimas, o seimo atstovus visa tauta lygiu ir nuosuoti iš baudžiavos įr į-. * X.
slaptu balsavimu. vairios rūšies priespaudos. . ____________

Tų naujų “rinkimų” kelių tautininkai Per ilgus šimtmečius juos ŪKININKO BALSAS APIE

nubraukti. no, kati vytis reiškia . šv. 
Taupumas reikia įgyvendinti jurgį? kiti _ kad pasakįš- 
nė tik “iš apačios , bet ir gųLietuvos valdovų VaJdemu-

I)ėl vykstančių prezidento “rinkimų”
Lietuvoje mes jau esame rašę, pabrėždami, 
kad tai nebus rinkimai, o tik paskyrimai.
Mūsų padarytų pastabų patvirtino šis raš
tas, kurį esame gavę iš Lietuvos Pasiunti
nybės Vašingtone:

“ Vv ashmgtcn, D. C., gruodžio mėn. 5 d.
Gautomis žiniomis, šių metų lapkričio mėn.
25 d. “Vyriausybės Žiniose” buvo paskelb
tas Respublikos Prezidento rinkimų įstaty
mas.

“Pagal šį įstatymų, Respublikos prezi-v 
dento rinkimo dienų skelbia Ministeris Pir
mininkas ne vėliau kaip prieš keturiolika die
nų. Respublikos Prezidentų renka ypatingie
ji tautos atstovai (elektoriai). Šiuo atveju Pie 
zidento rinkimų procedūra yra panaši į Pre
zidento rinkimus Amerikos Jungtinėse Vals
tybėse, kur Prezidentas renkamas taip put 
specialių atstovų-elektorių. Bet yra ir skir
tumas. Amerikos Jungtinėse Valstybėse Pre
zidento elektoriai renkami visuotinu balsavi
mu, — o Lietuvoje juos renka valsčių, mies
tų ir apskričių tarybų nariai it tie asmens, 
kurie, dalyvaudami tų tarybų posėdžiuose, 
turi juose sprendžiamųjį balsų. Ypatingieji 
tautos atstovai renkami vienų ir tų pačių die
nų visoje valstybėje, nė vėliau kaįp septy
niomis dienomis prieš Respublikos Preziden
to rinkimų dienų.

“Ypatingieji tautos atstovai renkami ap
skritimis. Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Pane
vėžio miestai renka tuos atstovus skyrium 
nuo apskričių. Kiekvienom dviem dešimtim 
tūkstančių apskrities gyventojų renkamas 
vienas atstovas. Tokiu būdu nustatomas au
kščiau įvardintų miestų atstovų skaičius.

“Ypatingieji tautos atstovai susirinkę 
nurodytų* valandų ir nurodytoje vietoje ren
ka Respublikos Prezidentų. Ypatingų tautos 
atstovų susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame
dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų išrink- j likos lietuvių katalikų visuomenitiį veikimų.- jokios sųvokos apie ekononu- audringas laikas. Satndinin- antroj pusėj. Tautos vėliava sandėlį

pasirinko dėl to, kad užtikrintų p. Smeto- spaudę valdovai nesirūpino jų 
nai ir jo šeimai šiltų vietų gal būt iki jo gy- švietimu, o tik išnaudojo, 
vos galvos. Į rinkimus eiti numatytais kons- Kai kuriuose kraštuose dar ir į 
titucijos dėsniais, matyti, bijojo, dėl to pasi- šiandie jie senovės priemonė- 
linko paskyrimų kelių. Reikia priminti, kad mis be galo išnaudojami ir

EKONOMINĮ KRIZĮ 
LETUVOJE

is viršaus ta, treti yra nuomonės, kad 
Kaunas visiškai mažai te- vytis yra pačio Algirdo at-

Pas mus xvra ašmenų, ku- «ali Pirkti- Tai Pa-iuto ir dar ?’a\zdas- Bet Vargu a,\ vielu: 
sako ir laikraščiuose para- šaudžiau turės pajusti mū- nuomonių yra teisingu,

dabartinės Lietuvos valščių ir toiestų tary- varginami. Kaip jie, taip jų šo, kad Lietuvoje dar nesą- pramone. Dabar, kol dar kauangi vyti naudojo tuo pa«.
bos, kurios skiria prezidento rinkikus, taip daugumo vaikai, neturi -pro- ma ekonominio krizio, kad valdininkams algos nesiima- laiku ir Algirdo brolis, didy-

pat yra neteisėtai išrinktos. Tiesų pasakius, gos lankyti net pradžios mo- mokesčiai dar gerai plaukia žilltos, niūsip pramonę palai- kunigaikštis Kęstutis sa- 
jas reikia vadinti paskirtomis, o ne išrinkto- Ryklų. Iš kur tad gali kilti ir kad Lietuvoje dar gana ge- ko in’bstas. Bet sumažinus ai- vo kalamuose piniguose, ir vv 
mis. Kiek atsimename savivaldybių rinkimuo-' juose reikalinga kultūra. j ra gyventi. &'as’ *r *"ia dalykai turės pasi- ties kilmė tuo būdu yra zy-
se tik tautininkų partija tedalyvavo. Kitos pa j laikrašeiaij šitaip 6akyti ir raJyti gaii keisti- m.ai senesne.
rtijos savo kandidatų nestatė, ne, tie savtval-, teblsi atsitikinlu Jugoslavi.' tik 4ie, kurie nežino ar nenori Mdeų pramonės ir prekybos Graamnstas vytis yra XVI 
dvbių rinkiniai taip pat buvo visiškai neteisė-1,i^,i..,:.. i,L.„. i._:_ -
ti.

'joj, kur daugiau kaip kitur žinoti, kaip mes ūkininkai da- !!)lon^ tai Pat PlatI«da P«>- a' aukslDluose P^igitose, km 
'žmonių laisvė policijos suvar- bar gyvename. « ekonominio krizio'slogutį, vytis joja i kairę, kaip da

Taigi, tautininkai užuot taisyti savo pa- žyta } Elconominis krizįs mūSų kai Skundžiasi įmonininkai, kad kar- ZirŽ° uodega yra tnša
darytas klaidas ir neteisėtumus vidaus poli-, * j ugoslavi> barzdasku- me jau yra labai aiškiai išsi- bankai aprubežiačo kreditų, kė. panaši į lelija, 
tikoje, jie vis dar giliau brenda į klaidų ir f*.jnInt! i.,., kad nenori diskontuoti vekse- kuygų: “ Kų manai, kam y-
neteisėtumų balas.

čiams pablogėjo laikai. Jie plėtęs. Miestas, tiesa, to dai
lių. Ogi dauguma mūsų jmo- la surašyti čia įstatymai ?I kaskart vis mažiau turi lan- nelabai junta. Bet ir miestas 

Mes nė kiek neabejojame, kad p. Smeto- kytojų ir Tad barzda-! gali, kaip ir mes, sunkumus ni,K neturėdamos didelių ka- geniau savo atskirus ant s
na vėl pasiliks savo vietoje. Bet niekas jx. Lkučių sujungęs suvažiavime pajusti. Man yta gerai žiho- verčiasi daugiausia paudus, arba herbus, turėjo i
jonelaikys teisėtai išrinktu prezidentu, bet tW) rėifealu kreiptis!ma^ Suvalkijos kraštas, kur vekseliais. Bepigu toms įmo- kle kvienas didesnis Lietuve;
tiktai tautininkų paskirtu ir policinėmis pr-,j krašto vyriausybę. 'ūkininkai yra labiau^ pasita- ,v‘nis* kurios verčiasi savais niie>tas. Rusai savo valdymo
iemonėmis palaikomu diktatorium.

PASTABĖLĖS

ANTROJI BEATRIČĖ
Mirus Dantei ir po jo mirties praslin

kus pusamžiui, Ravenos pakrašty dar te
begyveno vienas senyvas vyras, kuris iš 

a daugelio kitų garsėjo pagirtinais daily- 
dės ir dailininko gabumais. Jo ir jo ben- 
drainanių darbo liekanų galėjai pastebė
ti ir katedrose ir bažnyčiose ir vienuoly
nuose. Jų tikėjimas buvo tvirtas ir nesi
matė abejojimų šešėlio; šių dienų moder
nizmo gadynėje mums ir daugeliui reikė
tų prieš juos parausti. Anais laikais triū
siantys jautė, kad jų darbas buvo malda 
ir kad darbavosi šimtmečiams, o ne vien
tik kasdieninei duonai pelnyti.

Tas senyvas vyras vadinosi Jacopo 
Secooni. Jis tarėjo vienturtę dukrų Bea
tričę, kuriai netingėdavo pasakoti apie 
neužmirštinų Dantės ištrėmimų, o Jacopo 
dukrai nenusibosdavo klausinėti savo tė
velio apie Dantės Beatričę, skaistyklos 
kančia* ir nėapiniamų Dangaus gražumų.

Floroncijoje gyveno Jacopo brolis.

sava»s miestas.
Suvažiavime išaiškinta, kad! liūtys. Tačiau dabartiniu me- kapitalais.. Bet Lietuvoje ne- jnetu stengėsi i.-naikinti visa, 

us didesnis žmonių skaičius tu ekonom. krizis jau ir čia dau^ tokių laimingų įmonių kas įjk g jojo tuminti gJu b ;- 
gų Lietuvos praeitj.vra. Tadi įsigija skustuvus ir patys pradėjo reikštis. Ūkininko ga- 

skutaei barzdbs. Kad barzdas-j miniai negirdėtai nupigo. Ką Kaip matom ekonominio v’sl? miestų senuosius herbus
f ------------- {kūčių gyvenimas būtų page- besakysi, jei ūkininkas turi krizio reiškimai jau žymu

Lietuvos katalikai jau organizuojasi vyk- liūtas, nutarta » reikalauti iš parduoti žąsį už 5 litus, ant} Tai tėra tik pradžia.
ti į eucharistinį kongresų, kuris įvyks 1932 vyriausybės suvaržyti skustu- už l’/2 lito, paršiukų už 2 li- 
metais birželio 22 d. Dubline, Airijoj. Ku n. vų pardavimų. Barzdaskučiai tu, kviečių centnerį už 2—13 
kan. F. Kemėšis Lietuvos spaudoje prane- argumentuoja, kad skustuvų litų, sviesto kilogramų už 3'/2 
ša, kad ekskursijos priešaky gal būsiųs pats pardavimo suvaržymas turi I- -4 litus ir t. t.? Kad nors 
J. E. arkivyskupas J. Skvireckas^Kauno me-! būti lygus gftlklų pardavimo tokiomis kainomis kas Aors 
tropolitas. Jau laikas būtų ir mūsų Federa- varžymui. Sako, skustuvų žmo pirktų! Tačiau dabar beveik

“M. L.

LIETUVOS VĖLIAVOS

pakeitė naujais, jų pačių su
galvotais. Bet atgavus laisvę, 
\ėl visi miestai grįžo prie se
noviškų h**rbų.

• M. R.’

Lietuvos valstybės ženklas 
ra vytis. — j<»jųs ant žirgo,

16 CARŲ KOPLYČIOS 
SANDELIS

ei,jai pagalvoti apie Amerikos lietuvių kata- gui turėti yra tiek pavojinga, niekas neperka. Pasiūlų vra šarvais apsitaisęs, raitelis su
likų stiprios atstovybės sudarymų reikšmin- kiek turėti paslėptų ginklų. labai daug, o"paklausų nėra. pakeltu kalaviju dešinėj ran-
garne 1932 m. eucharistiniame kongrese. Į tfis barzdaskučių argumen- 0 mokesčiai ir darbininkams koj ir su slcydu kairiojoj. Vai- nutarė Rusijos chrų laidojimo

----------- |ta» amerikonams, žinoma, yra algos apmokėti būtinai rei- stvbės vėliava yra raudona su koplyčių Petropavlovsko tvir.
Naujas Lietuvos katalikų dienraštis daugiau kaip juokingas. Jie ir kiti. šių metų Kalėdos ūkiniu- baltu vyčiu vienoj pusėj ir va tovėj pertaisyti ir įrengti ten

•“Aušra dažnai ^r gražiai parašo'apie Ame- sako, kad tie žmonės ųetmi kailis bus tikrai neramus ir dinamais Gedimino stulpais valstybės grafikųjų įmonių

Leningrado miesto taryba

Būdavo, kas mėnesį jis atkeliaudavo 
Ravenon pas savo brolį pasidžiaugti ir 
pasišnekučiuoti su skaisšiaja gržuole 
Beatriče, kurių labai mėgo ir mylėjo; ta
čiau Beatričė labai neapkentė jo.

Abu broliai, po skanių pietų, būdavo,

galėjo tokios garbės duotį šėtonui.”
“Betgi pats smerkė pragaran kuni

gus ir vyskupus ir kardinolus,” — atkir
sdavo florentietis, “Jis tai pripildė pra
garų savo priešais. Jis buvo keršto pilnas; 
niekam neatleisdavo ir nedovanodavo.

tuojau užves šnekų apie Dantę in Floren- Tokiam nėra vietos Danguje.” 
rijų, apie Dantę ir Ravenų. Jų šneka bū “Aš mačiau jį čia ištrėmime,” atsa-
davo mišri ir įdomi, o kartais net nuo
bodi, tačiau gana jumoringa. Ir kiekvie
nas turėjo savo įsitikinimus, tvirtai tai
kėsi savo temos ir skiriantis jiedu nepri
eidavo galo, nesusitardami.

Augalotas t'lorentieis užsispyręs tvir
tindavo, kad Dantė pasmerktas pragaran 
ir yra amžinai žuvęs,

....“Eocovi luomo che sta att* Infer- 
no!” aš sakau: “Eccoyi l uomo che sta 
alT Inferno!” kartodavo, nurodydamas ir 
modamas ranka. 1 •

“Corpo di Bacco!” sušukdavo jo broi 
lis Jacopo. “Už tokias Jšniekinimus pats 
turėtum ten eiti. Gerasis Dievas negalėjo 
tokio žmogaus pasmerkti pragaran. Ir no-

šalį visadg žvelgdamas priekin ir auka tričė, klausydavosi — sekdama kiekvie- 
tyn, apsisiautęs žiponu, o lankstomoji be- r.ų sakinį. Ir kartais pri versdavo jų veik- 
reta puošdavo jo galvų. Liaudis, būdavo 5 ti tokie nesiliaujami brolių kivirčai. Ir 
klaupia ir bučiuoja tas vietas, kuriomis dėl tos prieasties Beatričė neapkęsdavo
jis žengdavo. Ir mirus jam Dievas siuntė 

•savo angelus ir jo Beatričę pasitikti jį.”

“Bu! ’ sunkdavo Jacopo brolis. 
“Tai dievota apgaulė. Tėra tik Dešinus

savo dėdės iš Florencijos ir atsisveikin
dama nebučiuodavo jo.

l’o to ištisomis dienomis Jacopo blo
gai jausdavosi. Tačiau visada kantrus, jis

kydavo Jacopo, “kuomet jūs, gerieji flo- {sakymų, mano brolau. O jų didžiausias j laikėsi savo užsiėmimo ir taip ilgas valan-
rentiečiai, ištrėmėte jį. Aš mačiau jį vaik
ščiojant mūsų gatvėmis. Jis atrodė nusi
minęs, nuliūdęs, tačiau tvirtas ir didin
gas. Mano tėvas, rodydamas į jį, sakvtln 
vo: “įsidėmėk Jacopo, ir gerai atmink! 
Tai vyras, kurį žmonės minės ir gerbs iki 
laiko pabaigai.”

“A, jo veidas itin rūstus ir nepaken
čiamas, pilnas rūstybės ir keršto prieš 
Dievų ir žmones,” atsiliepdavo florentie- 
tie. ; . . *

”Tai panušhmas į šėtonų! Ne, nv, 
ne!” šaukdavo Jacopo. “Betgi jo veidas 
įkvėpimo pilnas, didingas ir ugningas. 
Gerai pamenu. Būdavo — jis praeina pro

tai mylėsi!” Tikėk man, kad tavasis Dan
tė skaitė Lasciatę daugiau negu viena 
kartų po savo mirties!”

“Tai 'kur gi Dievas būtų jį pasky- 
įęs?” surikdavo nekantrus Jacopo. “Argi 
Dievas kurtų jum kitų sritį žemesniųjn- 
me priedangy! Ne! ne! Tokių, kaip Dan-' 
lės siela, Dievas’ nepūs merkia ir nepražu
do. Gal trumpam laikui siunčia į skaisty
klų; mes irgi turėsime ten eiti už mūsų 
nusižengimus ir siljmybes. Rantė gi pa
smerktas! Tai visas jau Dangus sukiltų 
prieš tokį sprendimų!”

Tokia tai kontraversija taip bėgamo 
dama ir tęsdavosi, o Jacopo dukra, Beu-

das varydavo savo darbų. Tik kartais 
sustodavo nubraukti prakaitų nuo savo 
veido ir tylomis tardavo:

“Dantė pragare! Taip, jis buvo ten 
nužengęs! Mes visi žinome tų; nūngi jo 
ton nėra. Ir šventai prisiekiu, kad jo ten 
nėra!” 7

Ir Jacopo vėl pradėdavo savo dar
bų, o Ben ti icė. Alesi triūsdama apie kakalį, 
kartais būdavo šiurpulių apimtu ir ajisia- 
šarodavo, liedama griaudžias ašaras.

(Bus daugiau)
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Vakarų fronte daug naujo

Rašinskienė lenkia Stanciką; Si- 
mkastS, Pabijonaitis, Gilienė, 
Stulginskas, Petrauskas — 
taip pat Stancikui ir Rašin- 
skienei grasina

DIDELIS SĄJŪDIS PASIDARĖ IR KITŲ KONTES- 
TININKŲ TARPE

Jubilčjinis “Draugo” vajus kasdien darosi įdomesnis 
kontestininku lenktyniavimo atžvilgiu. Kai kurie kontesti- 
ninkai vajaus vedėjui kasdien signalizuoja apie naujus 
laimėjimus ir tuo būdu kontestininku pozicijos ir balsy 
skaičius kasdien mainosi.

Pereitos savaitės pabaigoje vakarų fronte (Ciceroje) 
įvyko daug naujo. Smarki kontestininkė Rašinskienė pra
dėjo lenkti Stanciką, kurio pozicija ir pretenzijos prie pir
mos vietos kon*este jau griūva. Pavojus Stancikui jau 
atėjo; jis darosi dar didesnis dėl to, kad Šimkaitė, Pabi
jonaitis, Gilienė ir kiti taip pat ne už mailės, bet už kelių 
žingsnių užpakaly randasi. Kiti kontestininkai dideliu pa
siryžimu verčia nuo kelio visokias kliūtis it kas gali sa
kyti, kad jie neatsistos greta dabar stovinčių pirmose po
zicijose?

Tris syk valio! vaiininkams. Dirbkim visi iš peties, 
kad per ši iubilėiinj “Draugo” vaju ko daugiausiai išpla
tintume “Draugo”, “Laivo” ir bendrai katalikiškos spau
dos. Apeikim visas lietuviais apgyventas vietas, paragin- 
kim visus lietuvius įnešti i savo grjčias tikrosios šviesos, 
^e.?',r.’.os šiandie gyventi iau neįmanoma. Nes^ tik kata
likiškom soauda gali katalikui tinkamai patarnauti, tik 
kataliki?koii soauda gali teisingai nušviesti visus rūpimus 
dienos klausimus.

Šiandie North S’de didelis vakaras
Didelis kataliku įsigilinimo j savo pareigas vakaras

BRANGŪS LIETUVIAI IR —
LIETUVĖS!

Ar atsimenate ęlar prieš 
Didįjį Karų ėjusį iš Seinų 
miesto didelį, gražų, paveiks
luotų laikraštį, vardu “ŠAL
TINĮ”. Koks jis buvo tuomet 
visų mylimas ir graibstomas.
Buvo tokių metų, kad “Šalti
nis” turėjo daugiau per 70,- 
000 prenumeratorių. Matyt, 
jis visiems patikdavo ir savo 
išvaizda, ir savo raštais ir 
savo pigutei kaina.

Daugelis mano, jog anasai 
gražusis “Šaltinis”, turėda
mas per Didįjį Karų išsi
kraustyti su visa savo spaus
tuve į Rusijų, tenai ir amži
nai1 yra žuvęs. Ne tiesa, “šal
tinis” nežuvo ir nemano žū
ti. Seinams patekus į Lenkų 
nagus, “Šaltinis” prasimušė 
Marijampolėje. Tėvų Marijo
nų globojamas toliau “Šalti
nis” srovena, gaivindamas 
grynu katalikišku ir tautišku 
mokslu atgijusius po ilgo 
miego Lietuvos vaikus...

“ŠALTINIS” likosi toks 
pat gražus, toks pat naudin
gas, koks jis buvo ir anuo
met prieš karų...

Kaina su priedais:
“Šventųjų Bendravimas” 

ir “Šaltinėlis”.
Lietuvoje metams — 8 li

tai; pusei metų — 4 litai; 1 
menes. — 1 Litas.

Amerikoje metams $2.00.
Ar galite kur surasti piges

nį ir gražesnį laikraštį už 
‘Šaltinį”?

Senieji “Šaltinio” skaity
tojai ir prieteliai atsiminki
te savo Senąjį Prietelių!..

Kurie dar nesate ‘Šaltinio’ 
matę, pabandykite, o susipa
žinę su “Šaltiniu”, nenorėsi
te su juo niekados skirtis!...

“Šaltinį” galima užsirašyti 
“Draugo” Redakcijoje arba 
stačiai iš Lietuvos tokiu ad
resu: “Šaltinis” Adm., Euro- 
pe — Lithuania, Marijampo
lė

North Side’s lietuvių kolonijoj įvyksta šį vakarą, t. y. 
gruodžio 8 d., 8 vai. vakare, parapijos salėje. North si- 
diečiai žada užpildyti savąją salę ir paklausyti labai įdo
mios kap. P. Jurgėlos paskaitos, iš kurios visi sužinos, 
kokis ginklas pasaulį valdo. Gerb. kleb. kun. J. Svirskas 
ir komitetas vakarui rengti deda daug pastangų, kad va
karas visapusiai pavyktų. Programa bus įdomi. Bus gra-. 
žiu vaizdelių, dainų ir kitokių pamarginimų. Visi lietuviai 
kviečiami atsilankyti. »

Nauji, judamieji Lietuvos vaizdų pave’ksl&i 
žinomas lietuviškų filmų gamintojas p. C. G. Lukšis

pirmą kartą Chicagoje rodys naujus, įdomius judamuo
sius paveikslus iš Lietuvos. Paveikslai bus rodomi:

West Side’je, Aušros Vartų parap. salėje, gruodžio 
10 ir 11 dd., 7:30 vai. vakare.

Cicero, III., gruodžio 18, 19 dd., 7:30 vai. vakare, 
Šv. Antano parapijos salėje.

įžanga populeri: 35c. augusiems; 10c vaikams.

Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof Kampininkas

UŽMYNĖ ANT KOJOS.

nebetenka vilties greit kitų 
sodžiuje vestuvių sulaukti.

Kitokios rūšies prietaras 
gyvuoja graikų tarpe. Kada 
sutuoktuvių metu cerkvėje 
jaunikis neva netyčiomis už
mina nuotakai koja, jis yra 
įsitikinęs, kad busimoji jo 
žmona visų gyvenimų bus jam 
aklai atsidavusi ir bus klus
ni. Jei įvyksta atvirkščiai, 
tv, jei nuotakai pasitaiko p. i-

n inti jaunikio kojų, tada visų 
gyveninių žmona turi paver 
gusi savo vyrų.

Skaitome laikraščiuose, kad 
nesenai graikų mieste Atėnuo
se vienas jaunikis paspruko iš 
cerkvės, kada nuotaka jam 
užmynė ant kojos. Jaunikis 
paspruko ir negrįžo. Abiejų 
šalių namiškiai ir gimitiės 
cerkvėje net susipešė dėl to, 
kad motinos įmokvta jaunoji

mergaičių — tarpe kyla \iepa- į
-------------. prastas smalsumas tikslu1 pa-

Kai kuriose Lietuvos daly-!tirti, kuri iš jų bus ta laimin- 
se įsigyvenęs ypatingas prie- goji. Bet jei šaukiama nuota- 
taras. Kada nuotaka iš namų ka važiuodama neatsigrižta,! 
važiuoja j bažnyčių susituokti mergaitės nuleidžia nosis, nes 
fšiiuban), lydinčios jų iš k*e
mo sodžiaus mergaitės ima 
šaukti, kad ji išvažiavus iš 
kiemo Į jas atsigrįžtų. Jei
nuotaka turi progos atsigriž-I
ti, tada reiškia, kad neužilgo 
kita kuri sodžiaus mergaitė 
taip pat gaus vyrų. Tada

JUČUS SISTERS RESTAURANT
Tai vėl ta įstaiga perėjo į jų rankas. Jau yra nau

jai pertaisytas iš vidaus ir iš lauko pusės. Restoranas 
savo styliumi ir modemiškumu prilygsta didmiesčio 
puikiausiems restoranams — valgykloms.

Valgiai ir patarnavimas čia visuomet buvo ir yra 
pirmos rūšies.

1608 WEST 47 STREET

A. PETKUS
LAIKRODININKAS — 

JEW!ELER
Deimantai, laikrodžiai ir 

brangmenos.
Laigrodžių taisymas ma

no speeijalybė.

4601 S. Hermitage 
Avenue

Tel. fVictory 4356

JUOZAS A.
LAIKRODININKAS IR 

AUKSORIUS

Užlaikome dideliausių pa
sirinkimų žiedų, laikrodėlių 
ir kitokių Kalėdoms daiktų. 
Visų prekių kainos dabar 
numažintos.

3255 So. Halsted St.

RIZGEN

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS. RUSIŠKOS SULPURINĖS VANOS 

IR ELEKTROS TREATMENTAI 
švediški mankštinimai ir elektros masažas

Treatmentai visokių ligų, .reumatizmo, nervų ati
taisymo, šalčio ir taip toliaus, su elektriniais prie
taisais Violetiniai Saulės Spinduliij treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausių 
kraujo cirkuliacijų, kuomi galima išsigeelbėti nno 
visokių ligų.

Kambariai dėl pergalėjimo.
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 

vai. nakties.
1657 W. 45th Street

Kampas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552

norėjo “pavergti” savo bū-5 
simųjį vyrų. Susipešusius po-, 
licija turėjo taikini.

Žinoma, tas yra juokinga. 
Bet yra Žmonių, kurie be to-y 
kio ar kitokio prietaro nega
li nei žingsnio nužengti. Prie
tarais vaduojasi, žinoma, ne
kultūringi žmonės. Visi prie
tarai yra užsilikę iš stabmel
dystės laikų, kada žmonės' ' / ’ * . Ineturėjo supratimo apie Visa
galį Dievų ir krikščionybę.

Visus prietarus Bažnyčia 
smerkia.

Sutuoktuvių metu užminti 
ant kojos, kad paskui iš to 
juoko turėti, nėra bloga. Bet 
tikėti, kad tas darbas vieną 
daro laimingų, o kitam pra
gaištį lemia, yra smerktinas.

Tik žmonių švietimas pa
naikins tas nesąmones.

REMKITE VJSUS BIZNIE 
RIUS KURIE SKELBIASI

“DRAUGE”

• >

< 1
Dienraštis “Draugas” kasdien stoja už visus lietuvius kata
likus, gina jų reikalus, nurodo pavojus, aiškina pavienio ir 

visuomenės gyvenimo pagrindus, griežtai stovi už tikėji
mų, dorovę, kovoja prieš besiplečiančias žalingas idėjas ir t. 
t. Dėl to, visi lietuviai privalo stoti už “Draugų” ir per šį ju-
bilėjinį vajų užsiprenumeruoti visiems metams.

, 1

TŪKSTANČIAMS NAUJŲ SKAITYTOJŲ GAUTI

DEŠIMTYS ENERGINGI) KONTESTNINKl) - llj
Lanko kiekvieną lietuvių namą, kiekvieną katalikiškos 

draugijos susirinkimą, kiekvieną irrteligentą, profesijonalą 
kiekvieną biznio įmonę. Jie jums kucgeriausiai patarnaus.

UŽSISAKYKITE

fif
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I Geležiniai Daiktai, Maliavos ir Stiklas ’
s 1

PIGIOMIS KAINOMIS
Mes taipgi atliekame Sbeet M^tal ir stogų-darbus, ly

taus rynas, pa i pas ir visokį Sbeet Metai darbų.

The Brid &eport Sbeet Metai Woik
| 3218 So. Halsted St. Tel. Victory 4965 š
uiiiiiiimiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiniiHMiimiiiiiiiiiiiHiiiimmiiim

DRAUGfl 99

Vienatinį lietuvių katalikų dienraštį visame pasauly
2334 So. Oakley Avė:

Telefonas: ROOSEVELT 7791 Chicago, Illinois

- ■
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LIETUVIAI AMERIKOJE | B1NGHAMTON, H. T, meravo “Dv”, kiti pasižadė

MONTREAL, GANADA i Vaidila — P. Tautkus, Kuno-i ,
uas — M. Bliūdžius, Albanas, 

V. Rimdeika, Butrimas --I 
Pclakauskas, Bilgeftas -Lapkr. 15 d. Šv. Teresės:

dr-ja statė 5 aktu tragedijų i^^avįekaa^ Vaidila — \
“Kęstutis”. Pusę metų Mon- Eajackilb 
treale’io lietuviai su ilgesiu
Jaukė, kada teks pamatyti tas į Ci» “T° Pareiga

brangus veikalas. Tad kas gy
vas skubinosi j Šv. Kazimiero 
parapijos salę pasigerėti mū 
sų žilos senovės didvyrių dai 
bais. Nors oras buvo labai blo 
gas, bet žmonių prisirinko pil
nutėlė svetainė.

Artistai buvo
laikų drabužiais. Pati scena

reikšti, kad Kęstučio veikalas 
iškėlė mūsų mėgėjus į aukš
tybę. Savo gabumais pasiekė 
gana aukšto vaidinimo laips- 
rio pelmjo padėkų. Ačiū, 
daug ^artų ačiū tiems, kurie 
dirba toj srity ir klebonui 

pasipuošę tų kuiL J- Bobinui už jo morališ
kų paramų. Garbė Kęstučio

naujai, gražiai, tam įvykiui artistams ir direktoriui V. 
parengta. Žiūrėtojau ramiai Bučiui. Mes gi, Montrealio vi-

KATALIKŲ SUJUDIMAS 
SPAUDOS VAJUS

Šv. Jono Krikštytojo patal
pinė draugija prisideda prie 
dienraščio “Draugo” vajaus, 
lapkričio 16 d. savo įnetinia- 
ne susirinkime minėta dr-ja 
(varste ••Draugo” ir visos ka
talikiškos spaudos platininio 
reikalų — vajų. P. Petraus
kui priminus diearaščio ,;l)r. ” 
penkiolikos metų sukaktuvių 
minėjimų ir vajų, visi su di-

kuri, draugija dėl kokių nors 
priežasčių negalėtų atstovų 

aia puikia nuotaika visi išsi- išrinkti, tad draugijos valdy
ki,rstC. 1 ba prašoma dalyvauti. į sakių apskrities savivaldy-

Povilas Visos kultūringos tautos tu-, bgs pastangomis jau baigia 
• riasi savo tautos reikalais, anas tiesti siaurasis geležin-

jo vėliau užsirašyti. Ir su to
15 KLM. GELEŽINKELIU

KĄ PASTATE

RYTINIŲ VALSTYBIŲ 
LIETUVIŲ KATALIKŲ 

SEIMELIS

tarkimės ir mes, o tų reikalų Ikeliukas Šakiai—Gelgaudiškis, 
'daugybė. Taigi, visi lietuviai J J*8 turi apie 15 kini. ilgio. Ši- 
draugijų ir kuopų valdybos
prašomos pasirūpinti, kad jū

Šių žiemų Rytinių Valstybių ; ti vadovaujamos draugijos iš 
lietuvių katalikų seimelis į • x aktų savo atstovus ir pri- 
vvks sekmadienį gruodžio 27, hlųstų Į rytinių valstybių ka
ri, 1 vai. pp. Švento Vardo dr- tajįkų seimelį
augijos svetainėje, 6 Davis .

visas draugijas pasiek-

tuo geležinkeliuku manoma iš 
Panemunės kasmet atvežti a- į 
pie 10,000 kūli. metrų žvyro.;
kuris reikalingas blogiems Ša-/
kių apskrities keliams taisyti.

“D. N.’

klausėsi ir smalsiai gaudė «»omenė, laukiame ir daugiau Į 
gražias veikalo mintis. Liūd- P^ių vaidinimų, įvertina
nose scenose sunku buvo pu- 1,,e ;)USŲ tr^s^ ir visuomc t, i . tuo. kad turėjo progos 
blikai sulaikyti gailios ašaros. remsime gausingų savo atsi- Į toR{o kUnaug dienražčio 
Ypač Aldonos ir Marės mal- Lankymu. Gandas eina, kad
davimuose, Konrado prisipa- nc‘trukus bus statoma Mir-
žinime, kad esųs Kęstučio sū- ga ”, arba Vytauto 18¥adaV1^ tikruoju draugu ijgį grab0. 
nūs, griaudi ašara suvilgė nias iš kalėjimo. Žinome, kad j| Nariaį jain plojo ' daug katu- 
kiekvienam skruostus. Iš tik- tai įvyks, tadgi su ilgesiu lau- LiŲ Po tQ yeR- kalbog if gu 
ro sudrebėjo, kiekvieno lietu- kiaute, kada bus paskelbtas
vio širdis, matant kaip tas ži- “Mirgos vaidinimas, 
las senelis* Kęstutis, mūsų

Avenue, corn. Duke Street, 
dėlių noru ir vienbalsiai prita-j Kearny, New Jersey. 
rė vajui. Čia put narių tarpę Taigi, šiuo maloniai kvie- 
radesi ir “Dr.” skaitytojas čiame dvasininkus jų vadovau- 
jubi’.ijatas, kuris “Dr” skaito
jau io m. — tai Izidorius Žal- 
įieravičius. Jis labai gražiai 
itsiliepė į draugijos narius a- 
pie dienraštį “Dr” ir didžia

‘Draugo” skaitytoju, pridė- 
Į damas, kad “Dr” laikys savo 
į tikruoju

me
ti laiškais kviečiant jas daly- 
vaul., taigi šiuo viešai kviečiai

,;amas parapijas, parapijose 
esamas draugijas, kuopas, 
kliubus, chorus, dramos rate
lius ir visas dideles ir mažas/ !draugijas rinkti savo atstovus i])į(iž. New Yorko Fed. 
r siuva”) Rytinių valstybių I skr. pirmin. 

katalikų seimelį. ;

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, Į

Ine ir prašome visus susirū-'kurios Pasaulįs per šimtus metų įau-, j. t kė jau yra gatava. Deksnlo Galinga
pinti mūsų pačių reikalais ir Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin- I 

. • x i. v • t . 1 gų elementų, iš visų kraštų svieto*pd^istengti siaillC seimelyje gilių visokių, medžių aliejų. DeKs- 

ko gausingiausiai dalyvauti. i?PP Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma- 

__ ' t tz- z1 i I tisinių. Itankų, Kojų, Nugaros skau-Kagys J. Krusinskas, 1 dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų ir ar- 
šalusj kraujų, nikstelėjimų ir šiaip 
visokius skAidėjimus. Tūkstančiai 
žmonių yra pagiję, o milijonai da
nežino apie tai.

Rėksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu

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

Ap-

Draugijos, kuopos, kliubai j — Sumatros saloje auga; nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra 

fra
pijos po penkis atstovus. Jei trečio metro platumo
siunčia po tris atstovus, para- i gėlės, kurių žiedai yra pus-j tž^

i OINTMENT? Kaina 75 centai.

KRAFT-PHEN1X 
CHEESE COMPANY

brangios tėvynės gynėjas ir 
saigas, kalėjime turėjo žūti 
nuo galvažudžių rankų. *

Minėtų veikalų vaidino: I
Kęstutis — P. Jasutis, Birūta
— O. Bobinaitė, Jogaila — Iv.♦
Juškevičius, Marė — E. Ban- 
džiūtė, Vytautas — K. Am
brasas, Aldona — O. Bandžiū 
tė, Konradas — V. Bačvs,'

Tremtinis.

manymai, kurie daugiausia 
lietė “Draugų” ir “Laivų.” 
Kai kurie čia pat užsiprenu-

ši

i DEKEN’S OINTMENT C0.
HARTFORD, CONN.

VIDURIUS SUTAISO
VALPOS Arbata yra geriausias 

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

VALPOS ARBATA priduoda a- 
petitų, sumažina gazus vithuriupse 
ir stiprina vidurių sistemų. (-) 
Prekė $1.00. Rašykit lietuviškai į

LINCOLN LABORATORY 
831—8th St.
Waukegan, III.

PROBAK

tt>

Mykolas Virakas
Mirė gruodžio 6 dienų, 8-tą 

valandų ryto 1931 m., sulaukęs 
pusės amžiaus gimęs Sivadžių 
\parp„ Gedvalšių kaime. Ame
rikoj išgyveno 22 m.

Priklausė prie Lietuvių Ko
mos Kat. Susivienijimo Ameri
koje.

Paliko dideliame* nubudimo 
Sūnų Antanų, dukterį Antanl- 
nų ir žentų Juozapų Jouučius, 
brolienę Pranciškų Virakienę ir 
gimines Amerikoje. Lietuvoje 
Lietuvoje sūnų Pranciškų du 
brolius ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
3615 So. Union Avė.

Laidotuvės jvyks ketvirti- 
dieni, gruodžio 10 d., 8 vai.
rytų. Iš namų bus nulydėtas 
j šv. Jurgio parap. bažnyčių, 
kurioje bus gedulingos pabai
dos už velionies sielų, o iš 
ten kus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Mykolo Virako gi
minės, draugai ir pažjstatni e- 
sat nuoširdžiai kviečiami daly 
vauti laidotuvėse ir suteikti ja 
m paskutini patarnavimų.

Nubudę liekame,
Hunus, duktė, žentas, brolienė 

ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo-
rius A. Masalskis. Tol. BlvA.
4139.

Ar jūsų skilvis, inkstai, kepenys 
ir viduriai tinkamai veikia?

JUS ŽINOTE. KAD 80 NUOŠIMČIŲ visų ligų Ir 
susirgimu paeina nuo skilvio ir netinkamo vidurių 
valimosi. TŪKSTANČIAI VYRŲ ir MOTERŲ, kurie 
kentėjo nuo visokių ligų. yra dabar pasveikę var
todami DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC. Sis 
labai Švelnus tonikas yra padarytas 18 26 skirtingų 
gydančių žievių, šaknų, uogų, lapų ir žolių. Neturi 
savy narkotikų, vaistų ar alkoholio. Tai yra siste
mos reguliuotojas, kūno budavotojas ir kraujo valy
tojas. Ateikite t musų sankrovų nemokamam pasi
tarimui. Daktaro egzasniaadia yra visiškai dykai 

<— kada vartojate Dr. Mlchael's Ali Herb Tonic. Art®
rašykite mums, prisiųsdami 60c, o mes prisiusime joms $1.00 bonkų Dr. Michael į Ali 
Herb Tonic, Ir tada patys įsitikinsite, kad jei niekas kitas jums nepagelbėjo, tai pa
gelbės DR.. MICHAEL’S ALL HBRB TONIC. „ ... . . . -

Per dvi savaites tiktai: Viena bonka Syrupo mt Kosulio dykai kada perkais 1 
bonkų DM. MICHAEL’S ALL HERB TONIC.

Dr. MICHAEL’S ALL HERB TONIC1
14745 So. Ashland Avenue 

1205 Milivnukee Avcnue
1643 West Noi’tli Anum 

3342 West 261 h Street

tA. T A.
ANTANAS KASPUTIS

7 Zaufcę 
šeini t

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

Paliko dideliame nubudime 3 brolius Petrų, Jonų ir 
Juozapų, seserį Mortų, 3 brolienės Pranciškų, Zofiją, 
ir Veronikų, švogerj Petrų Kavaliauskj, pusbrolius, 
pusseseres, anukus, anūkes ir gimines, o Lietuvoj 
du broliu, Antanų ir Vincentų ir 3 brolienes Petronė
lę, Marcelę ir Stanislavui

Kūnas pašarvotas 1442 S. 49 Ct. Cicero, III, Tel. 
Cicero 457z. Laidotuves 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 į Šv. Kazimiero 
kapines. <

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

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

Ilaidotuvėms patarnauja grab. Eudeikis, Yards 1741

Dienos į

LIETUVĄ
Greičiausi 

Garlaiviai Pasauly

BREMEN - EUROPA
Puikus geležinkeliu susisiekimas iš 

BREMERHAVEN Į LIETUVĄ 
Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimui 

gerai žinomais Lloyd Kabininiais Laivais. 
UZsisakykit vietas pas vietinius agentus, rei
kalaudami Lloyd laivakorčių, suteikiant, grei

čiausių patarnavimų

North German LLoyD
130 Va. RAN»OI,PH ST. CHICAGO

ADVOKATAI

JUHN B. BURDElT
(John Bagdztunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727 i

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

ABIEM PUSĖM 
ASTRUS |

Geriausias skustuvas 
— arba grąžiname

pinigus 
Jei ant vietos negau

ni. kreipkis } mus 
60c. už 5 — $i už 10

Sempells — 10c. 

PROBAK CORPORATION
6 H

PATEN1

Kalėdiniai Atvirukai Ir 
GINTARAI

Savo’ draugus, pažįstamus kaimynus, prietelius 
ir'gimines sveikinkite tik lietuviškais kalėdiniais
atvirukais.

Kalėdines dovanas perkant rinkitės jų iš ginta
rinių daiktų. x

Kaip atvirukų, taip ir gintarų galite gauti 
“Drauge”.

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

“DRAUGAS”
2334 So- Oakley Avenue

CHICAGO,' ILLINpJfl

Telephone Koosevelt 9090 i 

į Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

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

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietą

Vakarais: Utarn., Ketv., Ir Subatoe 
— S Iki • vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayetto 7117

Namų Tel. Hyde Park 8316

A. A. DUS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0332

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak 
8241 So. Halsted St. Tel Victory 0662 

Valandos — 7 iki 9 vakar t 
Utarn.. Ketv. Ir Hubatos vakare

Tel. Randolph 5187

ALFRED B. CLARK
Ir

AMorney At Law 
11 S. LA SALLE STREET

Vakarais: Utarn.. Ketv. ir Su-
batos nuo 7:30 iki 9 j

6200 S. HALSTED STREET
Tel. Wentworth 1381

Laikas daug reiš
kia prie patentų.
Nerlzikuokit su
apsaugojimu savo Knygelė 
sumanymų. Fri- Dykai 

siųskite braižini ar mo
delį arba rašykite dėl 

Nemokamos knygutės ’Ho* 
to Obtain a Patent’ Ir 
‘Record of Invent.’ formos. 

CLARENCE A. O’BRIEN
Reglttered Patent Attorney 

U-A Scevrity Sa.lny. A Commcrelil 
Bank Buiietnc

(Dlreotly terasa Street Irom Patęst OOeai 
WaW9noton. p. c.

ASIKRATYKIT
LIGŲ PERŲ

Nosyje, Burnojo tr 
Gerklėje

Zonite išvatts susi
kimšusias atmatas, iš
naikins perus, nepri- 
lete ilgų- Labai naiki
na perus. Ramina plė
ves.

For COLDS, COUGHS •
9ore tbroaty maocalar rheti- 
matic aehee&paiiM,apply Mas- 
terole, the "connter-iiritant”

i i.Jj *e!
AT ALL DRUGGI8TS

Mirė gruodžio 7 )931 m. t: 
o5 vai. ryto sulauMęe pusam
žio. Kilo iš RaHcinių Apskri
čio Skaudvilės parap. l’utelių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 25 
metus.

Paliko dideliame nuliūdimų 
moterj Kazimierų,po tėvais Mar 
.tinkaitę, 3 dukteris: Zofiją Ma 
Tljonų ir Stanislavų, ir žentų 
Antaną Kntauskj ir gimines, o 
Lietuvoje 3 seseris: Agotą, Ma
rijonų Ir Petronėlę.

Kainas pašarvotas 6732 So. 
Artestan. Laidotuvės jvyks ke
tverge, grudžio 10. Iš namų S 
vai. bus atlydėtas j Gimiui'O Pa 
neiėa Svč. par. bažnyčią, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos u#, 
velionies sielų. Po pattlRdų 
bus nulydėtas j Sv. Kazimie
ro kapines

'Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus kr fmžjsta- 
lairius dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę:
-moteris, dukteris, žentus ir 

giminės.
I.*itde< oVė rus patarnauja g,-H 

bortas Eudeikis, Tel. YarJs 
1741.
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K OF L PALAVER

Tel. Cicero 67 56

DR. P. ATKOČIŪNAS

Vai.: 9-9

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

Ant Jankausko Aptiekos

Cicero, III.

sueh thing.) Isn’t it a good; CHAMP BOY FA&MER 
intluence eould be e^'ec^e^>» įadoor recreation and eduea-1 

~’ tlian by ha\ ing some drinks ^nliner, j£t Savickas, J. Bule- i
B y Bee V. Rakančioms stroll around likę tbey own vičįug and a few others had

X I peeped into tlie inau- lhe place and act somethirig to do witli it? May
gūrai of tire basketball ‘me- alluost sUre At won,t be l’m wrong, the boys don’t
lee* and anrong otli&r tbings X Būt baek to tliis thank- v ant to be startled from theiv

DAKTARAI:
Tel. Canal 0257 Rtjs. Prospect 6650

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgai?

1821 SOUTH HALSTED STREETI
, Rezidencija 6600 S. Artenan Avi i 
1 Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

6 Iki 8:30 vakare

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGOS OFISAS: II KENOSHA, W1S. OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD. || 5817 — 6th AVENUE

L- ?į

z,

Tel. Canal 6^64 Rea Republic 5350

l DR. A. RAČKDS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR UBSTETK1KAS
Gydo staigias Ir chroniškas ligas 

vyrų, moterų ir va.kų 

DARO OPERACIJASI z •
I IJgonius priima kasdien* uuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedaliomis Ir seredomis tik 

iškaluo susitarus 
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEiST 22nd STREET
CHICAGO

DRr S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 VVest 22ud Street.

Vai.: utarninkals, ketvergais Ir pėt 
nyčiomis nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 v. vak. 
Chlcagos ofiso Tel. Grovehill 32«2

Vai,: punedėliais. seredomis ir gil
iautomis nuo 1 iki 4 Ir nuo 6 iki 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4050

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

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

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5913 Ofiso Ir Rez. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St.)
Val.j 1-1 ir 6:89-8:39 vai. vak. Vai : 1-4 Ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlloj susitarus Nedėlloj susitarus

received a joit tliat was not less job of scraping up bits cozy liaunts, designed to spėnd 
particuiarly preasrng, you may of ‘info’ tliat are liard to get tlie long and cold winter 
take nry \\ord for tliat. A and eąually perilous. West Si- montlis.'
young fledgling, steeped u it ii de’s dance \vas a ‘lioney’. (Ii- x'Ihe rivalry tliat is įeit1 
hilarious audacity and inebr- ke tlie collegian yodels.) My įn our basketoall struggles 
iated to tlie ‘gills’, burst out only objection is tlie ‘locale’ eventually lead up to gr- 
in an nugarded moment; “Sh- v.liere tlie dance \vas lield, it ealer attendance. i don’t tii-
ay, yuh look o-keli to me ba- eould be improved upon. The ink tlie ‘moguls’ wili put in
be, ,wot’s tlie name”? Tliat place is gradually getting to a įucR įf that liappens. Tliis
vas enougli I retreated has- be what one calls a ‘joinr, vear wiien tlie batuefront is Glenn Farrow, tvventy, of
tily. If I possessed an Hercu- an ūgly appellation to tlie ter- angned, it wiil be liard to Danvifle, Veli county, Ark.
iean build, I’d seek out eve psichorean art. junge tlie offensive povver of 'vLo was awarded tlie title of
ry ‘soak’ with a view possib- 1 wonder vvhat’s become of team, because I think Champion boy farmer of
iy of • niassaging hiin into a tlie Debating Commissioners ? there may be an eqUai mateli merica and the Kansas City Cor.' su. Leaviu st. Tei. canai 6222 
statė of sobriety. No worse (Or probablv there isn’t any įu one or arfotlier department Star prize of $1,000 at tlie na-! Rezidencija: 6628 so kichmond 

__ __ _________________________ ■____________ ' 'of plav. (How’s tliat. Mr Wal- tional conference of Future

GRABORIAI:
Avenue Tel. Republic 786S 

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

J. F. BADŽIUS
OGIAUSIAS LIET., GRABORDJd 

CH1CAGOJE

Laidotuvėse pa-

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS

laceJ) lt wilĮ be interesting Fanners of America, lield in>
! lo see who gets the majoii eonjunction with the America į-----------
ty of tlie “breaks”, of our -Royal Live Stock show at- Tel Grovehm 1595 

[battling “ųuintets”. (Notice Kansas City. Farrow is ma.-, nD A j
' the ‘our stuff, I got tliat ai-(Ked, lias an infant son and U 1 Ll 
, ter listening to one of P. Sa- (takes caru of bis motlier s j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Va. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.

SVARBI ŽINUTfc

OR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisas į 
naujij vietį po nuin. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 Ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 782U. Na
mai; 6641 So. Albany Avė.,

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 VVEST 6 3 STREET 
Kertė So. VVestern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2 359 So. Leavitt St. 

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

Nedėlloj pagal susitarimų

Tel. Lafayette 6793

tarnauju geriatisia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. |jner’s ‘fįerv eillo<>ies’ US tlie 240 acre estate as Well US of Se^uotuis po pietų ir Nedėldteniais l’ei. FrOSpeCt 193U. 
... „.„i.... nu Reikale meldžiu atsišaukti, o mano ' j o » .... i tik susitarusir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirb^atės.

OFISAS
668 West 18 Street

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 VV. 23rd PI., Chicago*
į‘hoi polloi ’ persists in entit- |threfe younger children. 
'ling it, būt inost of it is tlie į

2422 W. AlARUUElTE ROAD

and I regret to announce the-
... .. „ ,Q „ „ . ... bunk.) A good tean, genemlly X Brighton te re.4ing the- ,.e are whicll
Teief. canai 6174 143J S. 49 Couit, Cicero, III. gyts it s sliare of the brea- se days on tlie laurels of past .. iii j;
Haisted Street. Tet;----------------------- ------------------------------------ ;ks , I am told, tune and a- acluevments. Ho būni? Mbat. certing to the mdiscrlminate HAJLb'lEH ttlREET
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

z
Musų patarnavimas 

visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
ikyrlų.

Nauja, graži ko- 
ply-*'n dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIU1

O ( l a a a

4603 S. Marsbfield Avenue 
Tel. Boulevard 9277

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAM UOTOJ AS 
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei 
narna.

gain. "VVlio tliat good team

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

Ofiso Tel. Victory 3687
of. ir Rez. Tei. Hemiock 2t74! Office: 4459 S. Califomia Avė.

DR. J. P. POŠKA Nedėlioję pagal sutarti

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmau Avė. 
Tel. Virginia 1290

Yards 1138 ' 
Chicago, III.

LįįJ—„
I fe*'A:

Tel. Wentworth 3uuo
Rez. Tel. Bteyyart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

can I say liere? Būt one tliing herds oh> have A gtarted g0_
strikes me and tliat is tliat tJonaĮ measure? I throught P.

Anyway, Cicero and Town ofĮmany of the so-called ‘tro- luething! See you a6aįu‘,oon.
Loke, and possibly Marųuette, jans’, hardly, ‘crash’ the locai __________-______________
may gi ve you a few anxious tabloid. Some inforinant lian- '
moments in tlie long run. ds me tliat tlie said: Landžius 

X As I’ve said before, that family, Šeputis, Zaionlskis, A- 
lišauskas, Stulpą, Stankus, G u 
žas, Širvaitis and others are 
playing ‘possum’. The old 
band to the plow saying is

conjecture and uncertainty.

Marąuetfe ‘mob’ is bustling. 
3319 AUBURN AVENUE iTbey’re putting everything

D E N T I S T A I
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

Antras otisus ir Rezidencija

6504 S. ARTES1AN A VE.
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 suturima.

Ofiso Tel., Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Chicago, UI.

S. M. SKUDAS ‘
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WESTZ18 STREET 

Tel. Roosevelt 7611

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevprd 5203-8413

on ‘fours’ and hardly miss. 
Ves sir, Jack Juozaitis aru'

B E N T 1 S T A S
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

DR. A. A. ROIH z Kės. Phone 
Englewood 6641 
VVentvvorth 3000

Office Phoue 
VVentvvorth 3000

Tel. Canal 6222

DR. 6.1. BLOŽIS

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

O£isas 3102 3. HaLSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 10-11 ryto, 2-4 po piet, 
1-7-9 vak. Ned. Ir Šventadieniais 10-12

DR. A. R. McCRADIE
GIUITUJAS ir CHIRURGAS

6558 SO. ILALSTED STREET
VaL 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

OFISAI: 1

the affable Mrs. J. J., toge-' lacking liere. And why ? Brig-, 
tber witb A. L. and that i'k, ton council, if I’ve checked

jaie sliowing us folks tliat it up correctly, has altvays been
can be done. John Skelly (I autstanding in everything to
think that's the name that date — so that this blue re- d e n t i s t a s
prints on occasional ‘Gal aš gister‘ is very much a surpri^ 2201 AVEST 22nd STREET
klystų!) mušt be hiding out se. I liave a few friends there

i for be seldoni breaks into the tl.at I won’t speak to when
limelight these days. The Mrs. 1 meet again, — for this la-
is doing quite well thank you. xity.
Tlie Misses Paliliunas andi

X The other outlyinf; dis-

(Kampas Leavitt St.)

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

Sloksnaitis are a ‘peach’ of a
I, /•£ x „ tncts are teeling the depre-,team (it together) for no- . .

Nuliudimo valandoje kreipkitės, SSlOn |USt as Well as VOU are,
prie manęs, patarnausiu simpatlė- ““““ . i
kai, mandagiai, gerai ir pigiau negu
kitur. Koplyčia dėl Šermenų dykai.

vėl ideas and sundry other i- 
tenis, so I am told.

Boulevard 7689
Rez. Hemiock 7691

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

1

AMBLLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame Širdingų, simpatingų ir ramų j 
patarnavimų, kuomet jis yra labiaasiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

A|A
STEFANIJA UAF- 

TON /
po tėvais Juškevičaitė
Mirė gruodžio 6 d. 1931 in. 

5:50 vai. vak 42 meti) amžiaus 
Kilo iš Uetuyos. Amerikoje iš
gyveno 18 metų

Pa iko dideianie nuliūdima 
vyrų Mykolų, uiiKtcr) upiorls. 
sūnų Mykolų, dvi seseris (do
nų 1r Marijonu, du švogerlu 
\Valtcr \Vesley ir Jonų Piftrova 
k) ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3916 .Vo. 
KI Mare n ve. Latdotuvėe įvyk 
ketverge gruodžio 10. U na- 
n ų 8 vaL bua atlydėta J Im- 
i aculate Haart of M ry balny 
rlų, Hp udlng avė. & Grace at. 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velloniee sielų. Po po
li aidų bus nulydėta į 8v. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminės, draugun-ges ir p žįsta
mus dalyvauti Šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę: vyras, duktė sese
rys, Svogerial Ir giminės.

Laidotuvėms patarnruja gra- 
borlua Eudelkls. T«l. Tardą 
17U

AKIŲ GYDYTOJAI:
/

--------------- f -------------

SUGRĮŽO Iš LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimų kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamų aklų karštį. Nuimu 
rataractus. Atitaisau trumpų regys- 
tę ir tolimų regystę.

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

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams. -«

Valandos nuo 10 ryto iki t va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

OR. A. P. KAZLAOSKIS
6 E fi i I b l A S 

4712 bo. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 19 ryto iki 8 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Peraeie savo -©tisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
ŠPEC1JAL1ŠTAB

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

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

Telefonas Midway 2880

4901 — 14 St. 2924 Waahlngtou 
19-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.

Itektriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero b62 Tel. Redzie 2450-2451

DR. S. A. DŪWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 VVest 12 PI. Nedėliomlų
Tel, Cicero 2888 Susitarua

Tale. Cicero 1260' X-Ray

' DR. 6USSEN
LIKTO VIS DLNTĮSTAS 

Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 
vai. vakare

Nedėliomis Ir Seredomis sualtarua 
4847 W. 14 ST. Cicero, 11L

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER
UIDfeTUJAS 1H CHlRURUKd 

Uaaiey Avenue ir 24-taa OLreev 
Teiel. VVnmetle 196 arba 

Canal 1711
Valandos: 2* iki 4. p. p. Panedeliak 

ir Ketvergais vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue - /
Vai.; 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktį 
Virginia 0036

• OR. P. P. ZALLYS
DENT1STAS

36 EA8T lilth STREET
Kampas W alias h Avenue 

Tel. Pullman 0866 
Gazau, X-Ray, etc.

Phone Hemiock 2061

DR. JŪSEPH KELLA
D KNT1HTAS 

Gas Eztractlon
Vai. 9-9 Ned. 9-1 > 

4563 HO. WKHTHRM ATM.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojus ir Chirurgas 

4634. BU. AB41LAND AVĖ. 
Tel. Ituds Ų994

lv.zideucijos Tel. Plaza 33«e

VALANDOS.
Nuo 19 Iki 13 dienų 
Nuo 3 iki 6 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 ikf 12 disnų

A. L DAYIDONIS, M. D.
4910 SO. MICH1GAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadieni.

Phone lleinlock 7828
Di*. C.K. Kliauga

’ Dentistas
2420 W. Marquette Rd.

arti Western Avė.

UfLas Tel. Grovehill 0(17
Res. 6707 S. Arteslan Avė.

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road 
Vai. 2-6 Ir 7-9, P. M. Ketv. 9-12 

A M. Nedėlloj sualtarua

Tel. Hemiock 8700

Ree. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket\

Hemiock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckae)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 VVest Marųuette Road

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

Utarn. Ir Ketv. vak. pagal su tarų
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C H I C A G O J E SUGRĮŽO » LIETUVOS [pagerbti. Mylimieji, jūsų vi
sų užuojauta liks mūsų širdv-

SVARBESNIEJI SVEIKINI
MAI L. ŠIMUČIUI

BRIGHTON PARK IŠLEISTUVĖS
į Marąuette Park. — Nese
nai grįžo iš Lietuvos Anta
nas ir Petronėlė Pranckūnni,

se kol gyvensime,
.V. .7. Atkočiūnai.

Skaudėjimai, kuria aržesni žaltosa,

šlapiose dienose
Sustingą tansriai. Skauda* 
lai. Drebanti* aksomas,
tink *a palengvinimu kori Moaat’a 
Liniment atneša. šilta*—iivarya

Valio literatas, poetas ši- 
mutis-Šilelis!

A. Aleksis.IEŠKOMI.
Jovarauskas, Jurgis, kilęs 

iš Naukairaio, Raudinės val
sčiaus, Raseinių apskr., Ąme-

Brightonparkįečiai visi su 
dideliu nekantrumu laukia 
gruod. 9-tos. Mat* tų vakarų į-

Antradienio vakarų Nekcl- 7204 So. Campbell avė. Ten 
to Prasidėjimo Švenčiausios buvo išvykę praėjusį pava.su- 
Mergelės parapijos' svetainėje rį Jiedu Lietuvos nebuvo ma- 

vyks “ buneo party”, ir kaip j bus labai puikus bankietas, tę per 25 metus.
girdėtis, tokio “buneo partv“.kun rengia parapijos choras Po Lietuvę važinėjo sker- rikon atvykęs 1903 m. ir dir-
dar nėra buvę mūsų svetainė-* Juozui Kareivai pagerbti iš- sai ir išilgai. Visur matė nu- bęs anglies kasyklose, 
je. Vakarėlį rengs naujoji, leidžiant. Jis ilgus metus dar- krypimų gerojon pusėn. Žino- Janulis-Daujotas, Jokūbas, 
“Mažosios Gėlelės’’ draugija, bavosi mūsų jaunimo tarpe, ne^ rado vaišingus ir malo- iki 1821 m. gyvenęs Paterson, 
ir visas šio vakaro pelnas tinkamai lavindamas narius nius.'Telšiuose viešėjo pas pr- N. J. ir neva tūrėjęs savo nu
eis labai naudingam ir reika- scenai ir rengdamas vakartis alotų Urbonavičių, matė Tel- dyklų, 1T9-ĮŠ3 Lafayette St 
liūgam tikslui, tai yra, mūsų choro naudai, daug yra pasta- ėių semnarijų ir katedrų. I Miliulis, Šimas, kilęę iš Pa- 
parapijos neturtingų vaikučių tęs veikalų. Galima sakyti, Ponai Pranskūnai ilgų lai- gojų dv., Ariogalos v., Kėdai-

Giliausi nuo širdies linkė
jimai.

Daubarai, Montvilai ir < 
Kubiliai.

Draugystės Liet. Kareivių 
vardu siunčiu Tamstai, ponas 
Simuti, širdingos linkėjimus j 
ira gerų pasekmių, nenuils-1 
tnnt darbuotis dar daug me-

sušelpimui. Bandysime jiems kad tai yra vienas iš daugelio ką yra buvę bučerUės biznyj. nių apskr., 1925 m. gyvenęs J tų
nors kiek smagesnę Kalėdų liet. katalikų artistų. Be to, 
šventę padaryti, ir kiekvienas Juozas Kareiva labai geras 
geraširdis, kuris bent kiek at- dainininkas, turi labai stiprų, 
jaučia tų vargdienių būtį tu- aiškų ir išlavintų balsų; yra 
lėtų su didžiausiu noru prisi- vienas iš geriausių bosų mūsų 
dėti prie šio gero darbo.

PRANEŠIMAS

Rap. 50 fcaęon St., Laconia, N. H., 
ir jo svainis Vladas Knlėšins.

Mykolaitis, Edvardas, sen
iau gyvenęs Connecticut vals-

K. P. Deveikis,
(Cicero, III.).

Paklausk tavo gydytojo. Paklausk 
tava vaistininko. Paklausk tavo 

Sloan’i rrtikat karitb Jfcei- 
žhtd Amp Šri***. Jauti kad
pašieĮp* pačią skaudančią vietą. At
neia ęrmtoa pagalbos. 13 milijoną 
nuni| vartoja jį. Gauk šviežią 
banką šiądien, 3} centai.

SLOAN'S Liniment
Ilgiausių metų uoliam ir ------------------------------ ------- 1.........................................................

gabiam' lietuvybės, katalikv- Gudų krautuvėj, 901 W. 33 st.,straipsnį, kuriame pranašauja 
• v. , , — yaU4;1 Sąjungos galą. Laikra

štis prašo vyriausybę nutran- 
'■iriamas Tauto) 

• “D. N.”

bes ugdytojui Leonardui Ši- galima gauti sieninių kalendų 
mučiui. ■ : rių su paveikslais įvairių šven

J. P. Mačiulis', tųjrj, Šv. Tėvo, Šv. Petro Ba- i kti išlaidas
* Brooklyn, N. Y. klikos, Vytauto, Birutės ir | Sąjungai

__  ; kitokįų. i ■■■■—■........

Bridgeporto Palaimintos dv- lybėje, gi prieš 3 metus ar
chore. Dabar mums labai gai- jos priešmetinis susirinkimas tai miręs, ar tai į Newark, N.

Įžanga labai prieinama, tik la pono Kareivos, kad jis va- įvyks gruodžio 9 d. 8 vai. vak. J. išsikraustęs. Neatsišaukus,
35 centai, bet džiaugsmas tų žiuoja į Tėvynę Lietuvą. Lietuvių auditorijoje. Nariai bus Lietuvos įstagų paskelb-
vargšų vaikučių, kurie pasi- P. Kareiva išvažiuos iš Chi- malonėkite laiku ateit, nes y- tas mirusiu.
naudos jūsų duosnumu, bus cagos 1931 gruodžio 12 dienų- ra daug kų aptarti ir bus rin- Garunkštis, Šimas, ir jo Davidonis, Viktoras, kilęs 
daug kartų didesnis. Autobusu važiuos iki N. Y. ir kiniai valdybos 1932 m. Kas dukterys Veronika ir Jnlija, iš Šėtos valšč., Kėdainių ap-

Todėl trečiadienio vakarą ten laivu į Tėvynę. surašė draugijos aplikacijų gyvenę Kąyford ir Wewaco, skr., 1929 m. iš Rygos išvy-
visi vienu keliu keliaujame -- Taigi, lietuviai, kurie pa- Per koncertų lapkričio 15 d., W. Ya. Žmonos vardas bu- kęs Kanadon.
Visi Į Brigliton Parko para- žįstate p. Kareivą, atvykite prašau atsilankyti — būsite vęs Karolina, mirusi 1923 m.

PRANAŠAUJA TAUTŲ 
SA-GOS GALĄ

“Daily Express” paskelbi*

Z Av

R. ANORELIUMAS
Ieškomieji arba apie juos

pijos svetainę, 7:30 v. valia- antradienio vakarą atsisvcl- priimami be įstojimo mokės- Pilypaitis, Izidorius, kilęs ką nors žinantieji malonėkite 
re. Smagiai visi laiką pralei- kinti su šitų mūsų veikėju, eio. iš Suginčių ,,km., Kuktiškių atsiliepti į Consulate Genė
sime ir kartu prisidėsime Bankietas prasidės 7:30 vai.
prie gražaus tikslo — būtent vak. parapijos svetainėje 

pagerinsime daugeliui (4400 So. Fairefield avė.) Į-

PELNINGA VIETA
O. Pakėlus, rast. vaM, Vienos apskr., Amen- ral ot ' Lithuania, 15 Perk -

koje apie 20 m., gyvenęs No. Row, New York, N. Y.

(Marąnette <Iewelry A Radio) 
Pirkusieji pas mus už f5 ar dau- 

ĮVAIRUS PARDAVIMAI I gįį,

Tol.
Hemlock R38O

vaikučių Kalėdų šventes ir žanga visai pigi — tik 25 c. 
drauge suvargusius jų tėve- S. J. B
liūs bent truputi palinksmin-------------------
sime. Gėlelė PLA : . \KTTE “DRAUGA*

freg'. su prist. troku. Sav. eina U 
biznio. Už cash arba mainysim j na- 

Generalinis Konsu- rr|5» verta $8,500. 7002 so. Hais- 
ted Street.

tas.---------------------------------- -—
Merchants siuvėjas, fikščieriai, J-

--------------------------  rengta pilnai, einu iš biznio, pigiai.
209 So. State St. Republic Bldg. 

Į Itoom 612. *

/Wymonth, Mųss.
Aleknevi&ai, Jonas ir Vin

cas, kilę iš Kidoliškių km.,
, Šunskų valsč., Mariampolės

Peoples Pnrnitnre Co. par- apskr JonaB V(TOna
'duotuvių pastangomis šian- pa
dien nuo 7 iki 8 vai. vakare o ...
iš stoties W. G. E. S. 1360 Bu<inka6’ Fellksas’ kll«s “

LIETUVIŲ RADIJO PRO
GRAMA

Lietuvos

VISOKIE SIENINIAI 
KALENDORIAI į Gas Station ir greasing vieta. Visai 

pigiai. 1521 E. 75 st. kamp. Harper.

Didelis North Side Lietuviu 2^2^tuvių radijo programa.

BRIDO FPORTAS.

VAKARAS
Šiandie, Gruodžio-Dec. 8 d.,

Šv. Mykolo Parapijos Salėje

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

įdomią paskaitą skaitys kap. P. JURGELA

Visi šiaurinės Chicago dalies 
lietuviai kviečiami atsilankyti

Pradžia 8 vai. vakare

Ypatingas Pranešimas SvarbB
Dėl užsitęsusio šilto oro mes esame priversti suma

žinti visų rūšių anglių kainas, iki musų didelis sandelis 
bus išparduotas, nepaisant pelno. ( *

Jus privalote išbandyti musų anglis. Jos visos grv-, 
nos, labai kaitrios, mažai pelenų ir mes garantuojame 
kiekvienų svarų.

' a* • a

Musų anglis turi jus patenkinti. Jei ne tai jūsų 
pinigai mielai bus grųžįnti.

Neatidėliok savo orderio. Nemanyk, kad neturėsime 
šalto oro šių žiemų. Telefonuok mums dabar tuoj ii 
klausk kainų ir leiskite mums pašalinti jūsų rūpesti 
apie anglis. z

Prašome atsilankyti į mūsų vardus, pamatyti anglis 
ir pasikalbėti asmeniškai.

i

Simne Ceal & Coke Co. Ine.
3650 South Rockwell Street 
Tel. Virginia 0477 — 0478 — 0479

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšlea 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VAIdLEV 
PRODCOra 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA 8TREET 
Tel. Boulevard 1389

, Automobilių taisymo šapa, Batto- | 
1 -nų ry, parduosiu ar renduosiu su jran- i 
_____ kiais ar be įrankių. 2214 No. Cicero 

Avė.I S RĖKDĄ VIMUI
Suv. Valstijų Teismo įsakymu

Knirt onrdp.ti Si nrntrrn tini ' c’*' ' r" -—..—e,.., , tVheeler Vamish Works turtai, 2260
P & ' 20 Warren St. vėliau dirbės ! Uendon 4 Šviesus kamb., elektra F.lston avė. po bankroto išpardupda-

lu gyvenęs Catnbridge, Mass. į

blls labai graži ir įvairi, lies i, *-“* **'. ' mf udynės, pečium Slld. $16, 1324 ma visai pigiai maliava. Varnišiai ri-
- ' ■ Z v' ’ . Bostone. Tėvo vardas buvęs So- Sawywave. i šokios rūšies. Tik už cash. Arm. 1440įoie dalyvaus K. Sabonis ir,. _ , ... rt | -  ----------------——;_______.. .. y . » Iranas Budrikas-Klimavicius. i 4 kamh. natai, su., i. 2 ir 3-eias;jo muzikali šeima, Akvile An- > z, xi -r T floras. $20 ir aukščiau. Tei. Lake' REAL ESTATE*•-*• * + 1 Šeškevičius, Juozas, Jono viow 8147. janitor. 1320 George stAHfmas ftapas, garsu- pa vd

sis “Peoples duetas, trio ir veriu y . R»don . į^bT^SiSin.
kvartetas. Taip pat bus įdo- ‘ ,r ’’ P°re,us- *rtl įinco,n Park°. stymo
mių kalbų, juokų ir gražios., St.

muzikos, tikrai bus ko pasi
klausyti.

Reporteris A.

PADĖKA

Širdingai dėkojam visiems, 
dalyvavusiems mūsų santuo
kos 10 metų paminėjimo va
karienėj. Dėkojam visiems ka
lbėtojams biznieriams, gimi
nėms ir draugams už nuošir
dumų ir už tokias gražias do
vanas, kuriomis mes nesitikė
jome būti apdovanoti. Taigi 
dėkojam: ppKizams. Stasu- 
kaičiams, Baltučiams, Janušau 
skams, J. Jonikams, A. Jo
nikams, Kilkams, J5 Kaniaus
kams, K. Kaniauskams, Pili
pavičiams, Karbauskams, Gan 
drimams, Griškeliams ir visai 
jaunuomenei. Nors ir buvo li
etinga diena, bet toks gražus 
svečių būrys/susirinko mūsų

DAININKĖS KANARKŪS
Tikros 10,000 pasirinkti

Kletkoa 
kletkų stum
dai, paukš
čių ligoni
nės Ir val- 
gyklos. Pau
kščių reik- 
menoa

Gabiausi 
kanarkų au
gintojai Ir 

auklėtojai 
Chicago j.

RUDOLPH J. MAREK
2402 S. KARLO,V AVĖ.

Chicago, m.
Tel. I<wndaie 8912

PRANEŠIMAS
ANTANAS KRIKSIUNAR. plačiai žinomas če-

verykų taisytojas praneša Ma.rųus- 
tte Park lietuviams, kad atidarė 
moderniškai įrengtą čeverykų tai
symo šapą — Šhoe Repairing Shop, 
naujame Dr. Tttškos name, M4»
South. Artesiah Avenue.

ANTANAS KRIKSIUNA8 yra vie
nas iš geriausių čeverykų (šiušių)
taisytojas, nes jau turi 20 metų tame amate patyrimų. ' Tad 
lietuviai, reikalui esant, atnilankykit pas savo tautietį, jd dar
bas garantuotas ir visus patenkinantis.

. ANTON KRIKSIUNAS 
6649 So. Artesian Avenue Chicago, III.

JOHN A. KASS
(KAZAKAU8KA8)

KATCRMAKBR A /EWEItER
Jau Laikas Pirkti

KALĖDŲ DOVANAS
LotkrodMidUM ir anksorius 

22 metų patyrimo. Užlaikau vi
sokias rųliea aukso dąjykų dide
liame pasirinkime Ir kainos yra 
visiem*- vienokios.

2049 W. 35th Street 
Ir Archer Avenue

Tel. Lafayette 3315

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

John J. Zolp
iI

NNHlttflMl

s. PAULINA
Chicago, Illinois

Statome namus ir senus

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALIŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 6099
Mes permnfuojame pianus, 

Jonučius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra greipriimame mainus Padarome 
visus legališkus popierius. Te-!tas, geras ir nebrangus, 
ikiame advokatiškus patari
mus dykai.

2608 W. 47 St.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

Tel. Tard* 6423

J. W. ZAGHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET

Look!

2-jų ankštų mūrinis namas po ii 
kambarius, 2 karų > garadžius, labai 
moderniškas namas. Kaina S7.5OO.

2-jų ankštų meilinis namas, šalę 
tuščias lotas, 3-jų karų mnrinis ga- 
radžinh, šiltu tartflenlu šildomas. 
Kaina SO.OOO.OO.

3-jų pagyvenimų medinis namas, 
a-lu karų samdžius, tuščias lotas 
Sale. Kaina 31,000.

į j Sle namai randasi Clecroj.

B. R. Drake,.

Tel. Cicero 997 ir 41

F A R M O S
PALEI OAK PARK A’

S ak. į pietus nuo 79 st. 16,000
greitam pardavimui. Rašyk eav._ M. 
R 6813- Raven*wood avė.

auunmunnuMiuiiiiuiiiiiiiiHiiiuiiiniiH

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

Statau įvairiausius namui prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6634

Reik Išparduot 320' ak., gnra 
žemė, 80 ak. dirb. 8 kntnb. namai 
did. belzm. barnė, 3-4 mailių į mies
tą, Vidury Mich. valat. |4,800, jmo- 
kėt *1,(00. Lengvloa išlygos. C. E. 
Patteraon, Baldwln, Mich.

Telef. Republic <194

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORTUB 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
k'Htnos prlelnamfaualoa.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATTMO KONTRAK

TO RIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Teist 
Heaalock IMT

Namų Telef. 
Republle MM

JOHN YERKES
Plumblng A Reatlng IJ etų via 

KONTRAKTO RIU8Mana darbe* pilnai garantuota* 
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

Tel. Vtetory 1241 
DOUGLAS ELECTRIC OO. 

/OSEPH RHAGZDAS, Sav. 
Elektros' relknieno* Ir fikščle- 

rlal. {vedamo elektrą Į namus to 
dirbtuvė*
•1M 8. Habtfed St. 9

•“b ■■ .
z


