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Vokietijoj paskelbta nepaprasti varžymai
I. VALSTYBIŲ VYRIAUSYBE SUPLA 

NAVO OIBEUIISMOKESČIUS
Prancūzija gali užimti Vokie

tijos plotus ,

T. SĄJUNGOS TARYBA GAL ŠIANDIE 
BAIGS POSĖDĮ

KATALIKŲ IŠKILMĖS 
MEKSIKOJ

POSĖDŽIO NUTRAUKI
MAS ATIDĖTAS

MEXICO CITY, gr. 9. -~Į PARYŽIUS, gr. 10. — Va- 
Stebūklingoj Guadalupe vie- kar turėjo būt nutrauktas T. 
toj didžiausios ir įspūdingiau- Sąjungos tarybos posėdis nie- 
siosi iškilmės bus šio gruodžio ko nenuveikus Mandžiūrijos 
12 dieną. Šią dieną Mexico reikalu. Tarybos padarytam 
City arkivyskupas Diaž’as ap-jgalutinam sprendimui japonai 
karūnuos švenč. Marijos M. i iš naujo pasipriešino. Po^ė- 
statulą. Šią dieną, kaip spė- <lžio uždarymas įvyks šiandie 

Įjama, maldininką skaičius bus gavus japoną' Vyriausybės at- 
igi 250,000. sakymą.' Japonai nori pilnos

(laisvės savo veikimui Mano-
NUTARTA KOVOTI PRIEŠ I ziūrijoje.

ORGANIZACIJAS -

CHICAGOJE ŽINIOS IŠ LIETUVOS
MOTERŲ GRUPĖS 

VEIKIA

Įvairią Chicagos organizuo-; 
tą moterų grupės taip pat su
sidomėjo nelemtąją finansine 
miesto padėtimi. Artimiausio
mis dienomis šiuo klausimu 
jos turės masinį susirinkimą.

MIESTŲ SAVIVALDYBĖS 
IMS I SAVO RANKAS 
ELEKTROS STOTIS?

PER SAVAITĘ 16,000 
KIAULIŲ

MAŽINS MOKYKLOMS 

IŠLAIDAS

VOKIETIJOJ VYKDOMI 
NEPAPRASTI VAR

ŽYMAI į -------------
________ ! AVASHINGTON, gr. 10. —

BERLYNAS, gr. 9. — Vo- Krašto vyriausybė suplanavo 
kietuos vyriausybė vakar pa- ‘Odelius mokesčius, 
skelbė naują dekretą, kuriuo-; Apie tai kongresui sumany-

SUPLANUOTI NAUJI 
MOKESČIAI MEXICO CITY, gr. 9. — | 

Kataliku kongresas Guadalu
pe miestely nutarė kovoti

VOKIETIJOS TRUMPO 
TERMINO KREDITAI

BAZELIS, \ Šveicarija, gr. 
prieš protestantą organizaci- D. — Tarptautinio banko pa- 
jas “Young Men’s Christian tariamasis komitetas patyrė, 
Assoeiation” ir “Young Wo- kad Vokietija" šiandie turi tru- 

mi vykdoma visa eilė pat va r- niQ patiekė iždo departamen- men 8 Chnstian Ass’n,” ’**• mnn t*™*“ 1

Chicagos švietimo “boar- 
das” patariamas ateinančiais 
metais žymiai, nors apie 12 
milijoną dolerių, sumažinti 
mokyklą išlaikymui išlaidas.

kymŲ ir gyventojams varžv- to sekretorius Mellon’as.. 
mą. . Siūloma grąžinti mokesčius

Sumažinamos gyvenamųjų pajamas, kaip yra buvę li- 
butų nuomos, gydytojams a t- 1924 metą, kada išimtis bu- 
lyginimas, nuošimčiai nž pa- vo vedusiems už 2,500 dolerią 
skolas, ir t.t. j metinių pajamų, o pavieniams

Sumažinamos kainos kurui, i 1.000 dolerių. Be to, nuro- 
šviesai ir nustatomos maisto j ^oma, kad už pajamas būtą 
produktą kainos. ! Padidinta, mokesčiu norma.

Ligi sausio mėn. 2 d., 1932 Toliau norima inokesčius

ku- mpo termino kreditą (skolą) 
rios tarp kataliką vysto savo ,apie tris bilijonus dolerių. Ji
veikimą.

SENUTIS ARKIVYSKUPAS 
DALYVAUS KONGRESE

daugiausia 
Anglijai ir

-Šie kredit 
mokėti repai

įga Amerikai, 
jncūzijai.

jai neleidžia

NIEKO. NEATSIEKTA

BALSUOS STREIKO 
KLAUSIMU

Chicago and North Westem 
geležinkelio kompanija suma
žino atlyginimą 5 nuoš. apie 
5,000 darbininką. Darbininkai 
balsuos streiko klausimu.

DUBLINAS, Airija, gr. 9.
— Ateinančiaisomėtais Čia Eu
charistiniam kongrese, kaip! WASHINGTON, gr. 9. —

ŠERIFAS UŽDIRBO

Federalinis teisėjas AVood-pranešta, dalyvaus ir AVellin- Komunistų vadovaujama “alk- 
vražinti nž uirnrpt ‘ ’ i •J?tono’ Naujosios Zelandijos, stančiųjų armija” nieko nelai-i as tr'8 mėnesius. kalėti

m., visam krašte> draudžiami arkivyskupas Redwood’as, 93 mėjo‘ sostinėje-. Nusivylę beda-'nubaudė Grund>- apskrities že
mėtų amžiaus,, rbini apleidžia AVashingtoną. įr’^ Perucca- Ji® pripažin-politiniai susirinkimai ir bet •I0nPamu8 linksmintis vaka- 

kokios demonstracijos. Į rus, telefonų ir telegrafų ži
nias. Taip pat už bankų če-Fašistams draudžiama vil

kėti pilkos spalvos marškinius, 
o komunistams — raudonus

kius, automobilius, trokus ir 
radijus. .

Tuo būdu per metus tikima-i

MIRĖ SALEZIEČIŲ VADAS NEDARBAS VOKIETIJOJ
I

tas kaltu, kad vienam kaliniui 
i davė per daug laisvės.

ženklus. Kitoms priešvaldis- . .... . . .....
' .. , | si surinkti apie vieną bilijoną

koms partijoms draudžiama (jojerį
naudotis įvairiais savais poli-1 „ . J...... • i Prieš tuos sumanomus mo-tiniais kostiumais. . , .. , . • ,> i kescius kongrese tuojaus kilo

Atskirų valstybių autorito-, prįe5inimasįs jr kritika.
tai autorizuojami iš gyvento-

TURINAS, Italija, gr. 9. — į BERLYNAS, gr. 9. — La- 
Mirė vyriausias saleziečių ko- pkričio mėn. pabaigą Vokieti- 
ngregacijos direktorius kun. joj buvo daugiau kaip penki

ŪKININKŲ LĖŠOMIS

Rinaldi’s. milijonai bedarbių.

jų atimti bet kokius ginklus. 
Numatomos aštrios bausmės i

už viršininkų įžeidimus.

Komunistai pirmieji pakilo

PRANCŪZIJA TURI 
PLANUS

BAZELIS, Šveicarija, gr.
kovoti prieš tą vyriausybės 16- — Prancūzija atkakliai gi- 

dekretą. Jie nori, kad gruo- na reparacijų mokėjimą ir į 
džio 15 d. būtą sušauktas pa-j U klausimą labai rimtai žiū- 
rlamentas ir kad šis atšauktų Jei Vokietija kokiu nors

SUMAŽINO ALGAS
------------- i

HELSINKIS, gr. 9. — Suo
mijos seimas nusprendė suma
žinti visų valstybės valdinin
kų algas. Neturintiems šeimų 
sumažinta 10 nuoš., turintiems 
gi šeimas — 5 nuoš.

GUBERNATORIUS
RITCHIE’AS

Marylando valstybės guber
natorius C. Ritchie’as kalbė
jo keliuose susirinkimuose. Jis 
priešingas panaikinti karo

paskelbtus varžymus.

KANCLERIS PERSPĖJA 
FAŠISTUS

Berlynas, gr. o. — pa
skelbus vyriausybės dekretą, 
kancleris Bruening’as vyriau
sybės vardu paskelbė savo pa
reiškimą, atkreiptą prieš fa
šistų nerimą.

būdu nenorėtų, ar negalėtų 
reparacijų mokėti, žinovai sa
ko, Prancūzija imtųsi griežtų

UŽDAROMA DAUG 
MOKYKLŲ

MEXIGO 'CITY, gr. 9. — 
Dėl reikalingų fondų trukumo

yra suplanavu.i užimti Vokia- ™°j M,ek8ikoi.
[daug mokytojų ir uždaromos 
mokyklos.

priemonių prieš Vokietiją. Ji 
yra suplana1 
tijos plotus.

KARO SKOLŲ KLAU
SIMAS DIDINA LAIVYNĄ

PARYŽIUS, gr. 9. — Pra-

Kancleris sako, kad vyriau- kovoja prieš sumanymą maži- 
svbė nedvejos su geležine e- nti karo reparacijas. Bet jei 
nergija prispausti tuos, kurie be to mažinimo jau nebūtu 
kėsintųsi griauti vokiečių tau- galima apsieiti, tada, sako, tū
tos laimėtą valdžią ir tvarką, retą būt sumažintos ir karo 
Vyriausybė nieko kito nepa- skolos.
kęs, išėmus konstitucinį auto- ‘ ----------------------
ritėtą, kurio instrumentus ko- WASHINGTON, gr. 10. —
ntroliuoja valstybės preziden- Vyriausiojo teismo teisėjas O. žymo įstaigas Chicagoj.

PARYŽIUS, gr. 9. — Pra-

Raseinių, Vilkaviškio ir Pa 
nevėžio miestai jau yra paė
mę į savo rankas elektros sto
tis; šiemet išlošįė teisme bylą 
ir Kėdainių miesto savivaldy
bė įsigijo elektros stotį.

Raseinių savivaldybė iš e- 
lektros stoties gryno pelno per 
metus gauna apie 70,000 lt., 
Vilkaviškio apie 50,000 lt., o 
Panevėžys žymiai daugiau. Ki
tą metą savo elektr. stotis įsi
gyja Jurbarkas ir Telšiai. Ap
skaičiuojama, kad Kauno mie
sto savivaldybė turėdama sa
vo elektros stotį, tai per me
tus (esant tokiam tarifui kaip 
dabar), gauti} pelno bent U-j 
mil. litų.

Dėlto vidaus reikalą minis
terija ir pageidauja, kad mie
stų savivaldybės kiekviena pa- 
sitaikusia proga stengtųsi ele
ktros stotis paimti į savo ran
kas. . “L. ž.”

Chicagoj tariamasi apie pie
no kainos mažinimą. Tuo klau
simu vedami pasitarimai. Pie
no gamintojai ūkininkai pro
testuoja, nes papiginimas nori
ma atlikti jų lėšomis.

SUMAŽINO ATLYGINIMĄ

STUDENTĖS MEILĖS 
TRAGEDIJA

Vienoje, turtingi} tėvą šei
moje, augo graži vienturtė 
dukrelė p-lė K. Lankė univer
sitetą ir draugavo keletą me
tą su vienu valst. baleto ar
tistu. Sako, kiad tarp ją buvę 
stipri romantiški ryšiai. Taip 
tęsės ilgoką laiką. Bet štai 
šiomis dienomis p-lė K., pa
ėmusi iš tėvą revolverį sku
biai bėga į Mickevičiaus slėnį. 
Vienas p-lės K. garbintojas, 
kuris gyveno berods tame pa f 
name, pastebėjęs skubančia, 
ir susijaudinusia, lyg negerą 
nujausdamas, ją paseka. Ji nu
skuba iki Mickevičiaus slėnio,Illinois Central geležinkelio 

skolas. Taip pat priešingas, j kompanija sumažino 10 nuoš.• - pastebėjusi įkyrųjį gar-
kad vyriausybė kištųsi j me- visą neunistą tarnautoją a1"} bintoją, gesinančiai pavaro 
nkiausins krašto gyventojų ^asneunistų darbininką at- Jaunuoliui vos kelioli-
reikalusj

Gub. Ritchie'as yra galimas 
kandidatas į prezidentus iš de
mokratų partijos. Jis jau ap
leido Cbicagą.

GRĮŽTANČIUS IŠ LATVIŲ 
SMULKIAI IŠKRATO

Grįžtančius iš latvių mūsų 
' piliečius latvių muitininkai

lyginimą.

BAIN’O SUNŪS PALEISTI

Vyriausiojo valstybės teis
mo įsakymu iš Cook’o' apskri
ties kalėjimo paleisti buvusio
jo bankininko politikierio 
Bain’o sūnūs ir žentas. Jie 
kalėjiman uždaryti liepiant a- 
pvgardos teisėjui Feinberg’uį.

ncūzijos vyriausybė atkakliai ncfizijos parlamentas karo lai-i smulkiai iškrato ir pinigų pa-
vyno statybos programai pri- lieka kiekvienam ne daugtan 
pažino 47,840,000 dolerių.

PIKTADARIŲ DARBAI

tas ir valstybės valdžia. Pri- W. HoTmes’as, 91 m. amž., va- 
reikus, nepaabejos paskelbti kar baigė 29 metus šio teis- 
karo padėtį. mo tarnyboje.

DAUG PRISNIGO
kaip po 50 latų. Rastus dau- į , Užpraeitą naktį Chicagą pA. 
Iriau pinigų atima, o jų vietoji,^ vėtr#, „„ lietBm. PaskB; 

: išduoda raitelį. Dėl to pereina ,iehf aniegM ir daBg
i muosiuose punktuose kasdien

Piktadarių gauja nepaliau- tenka matyti daug graudingi} 
ja veikusi prieš nepriklauso- scenų dėl tokio naujo latvių 
masias drabužių valymo ir da- vald'žios įstatymo. Ypač nuo 

1 jo nukenčia grįžtantieji į Lie- 
Auš.Užpraeitą vakarą trijose j- tuvą darbininkai, 

staigose drabužiai sunaikinta 
rūgštimi. • PLATINKITE “DRAUGĄ”

<< ♦»

prisnigo^ taip kad rvfą buvo 
pakenkta trafikai.

Įvyko ir nelaimią.

DUBLINAS, gr. 10. — Mi- 
litarinig teismas nubaudė ka
lėti du brolius Gilmore’ug už 
sąmokslą prieš vyriausybę.

Ūkininkai paskutiniu laiku 
kiaulių į supirkimo punktus 
kas savaitę atveža per 16,000 
štuku. Tiek kiaulių veikian
čios skerdyklos nepajėgia pa
skersti. Jos į savaitę tegali 
paskersti iki 12,(XX). Jei jau 
veiktų šiemet statoma Taura
gės skerdykla, /ai būtų gali
ma paskersti visas pristato
mas kiaules. Bet Tauragės 
skerdykla tepradės veikti tik 
apie Naujus Metus.

Likusioms nepaskerstoms 
kiaulėms parduoti gyvoms tuo 
tarpu nėra rinkų. Prancūzija 
gyvi} kiaulių nebeįsileidžia, ka
dangi išsemtas nustatytas ko
ntingentas. O į Vokietiją kas 
savaitę tegalima išvežti tik 

apie 2000 kiaulių, ir tai tegau- 
nant už gyvo svorio centnerį

, vos 25 lt.
Vadinas, tuo tarpu nėra ga

limumo visas pasillomas kiau
les parduoti. Palengvinti ske
rdykloms išeiti iš susidariu
sios padėties, patariama ūki- 

, ninkams tuo tarpu lengvesnių 
kiaulių neskubėti parduoti, ka
dangi joms nėra peraugimo 
pavojaus, ir iki Naujų Metų 
į supirkimo punktus tevežtt 
tik kiaules nuo 95 iki 100 klg. 
gyvo svorio, vadinas, tik sun
kesnes kiaules kurios, ilgiau 
laikomos, gali peraugti.

Šis tik didesnio gyvo svo
rio kiaulių pirkimas ilgiausiai 
gali nusitęsti, kol pradės vei- 
kti Tauragės skerdykla, o ji 
veikti, kaip minėta, pradės a- 
pie Naujus Metus. Tauragės 
skerdyklai pradėjus veikti, 
kiaulės vėl bus galima parduo
ti senąja tvarka, neapsiribo
jant tik didesniu svoriu.

“D. N.”

ką žingsnių nuo jos paėjėjup, 
staiga pasigirsta revolverio 
šūvis ir jis atsisukęs pamato 
krintančią mergelę.

Sužeistoji tuojaus nugaben-

Vienas Kauno kirpėjas, sir
gęs tuberkuliozu, pasiryžo pa
sigydyti naujai išmėgintu bū
du — badavimu. Taip jis gy
dytojo priežiūroj, kaip teko

ta į ligoninę ir padarius ope- Į sužinoti, badauja jau 37 die- 
raciją, išaiškintą, kad kulka iną. Minta tik skysčiais. “A.” 
yra perėjusi netoli širdies.
Nors sužeidimas ir pavojin
gas, bet tikimasi kad ji pagvs.

P-lė K. dabar guli miesto 
ligoninėje ir kenčia savo sun
kią dalį, o spėjamasis jos tra
gedijos kaltininkas vaikšto po 
Laisvės Alėją, lyg nieko ne
būtų atsitikę... “D. N.”

“L* 2.” praneša, kad vi
daus reikalų ministerija ren
gianti moksliškais sumetimais 
visų draiki jų ir organizacijų 
anketą. Tokių draugiją esą iš 
viso įregistruota apie 1300.

“A.”1

Šilavotas, Marijampolės ap- 
skr. Iš Klebiškio girininkijos 
stirnų apaugos rajono vilkai 
gaudo stirnas, o iš ten lanko
si ir pag ūkininkus, kaip gėri 
prieteliai. Vienas ūkininkas 
buvo pastatęs vilkams žabar- 
gas, bet rytą atsikėlęs nerado 
nei vilko nei žabangų.

ORO STOVIS

CTTTCAGO TR APYLIN
KES. — Šiandie iš dalies sau
lėta; maža temperatūros at-
maina.

I
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Organizuotų darbininkų vadai išskai
čiuoja, kad šiandie yra apie 7 milijonai be
darbių, kuriuos dirbantieji turi šelpti.

Plačiai skleidžiama propaganda, kad 
kongresas turi rūpintis bedarbių likimu, 
jei prezidentui šis reikalas yra Visai sveti
mas. Kongreso pareiga parūpinti darbų

LABDARYBĖS SKYRIUS
MENKUTIS SUMANYMAS.

Kas met, artinanties sei 
mui, Lftbd. ^ą-gos kuopose 

milijonams bedarbių. Jis gali tai atlikti įsta- Į jaučiama xdide®is judėjiiųaą 
tymų keliu, jei pramoninkai dygiai, kaip ir
prezidentas, tų klausimų palieka visuome
nei spręsti.

gėjos pasiaukoti, t. y. perva
žiuoti per visas kolonijas ir 
labdarių kuopų suruoštuose 
vakaruose minėtųjį -veikalukų 
pakartoti! Manau, kad neatsi-

kuopa patiektų spaudai žinių, 
kų ji veikia, ar ruošias veikti, 
pasidarytų įdomi labdarių 
veikimo kronika. Tas pažadin 
tų ir neveikliąsias kuopas su
krusti prie veikimo; kuopų

Ketvirtadienis Gruod. 10, 1931

LIETUVIŠKOSIOS ENCI
KLOPEDIJOS REIKALU
Minties gyvenimas ir kny- 

t,ų biznis Amerikos lietuvių

D4EMOS KLAUSIMAI

didesnis susirūpinimas: daro-j-sakytų. Ta proga kuopos ga
ida susirinkimai, tariamasi,! lėtų pakviesti vienų, kitų kal- 
kokiu būdu daugiau sukėlus bėtojų, arba centro agitacijai

Amerikos darbo leaeracijos prezideutoa i l)ini^’ kad Labd’ ***»* kuo ve*ti Rusiją, kurie išdėsty- 
Green’as anų dienų buvo pakviestas į senato1 P’* kilniųjų draugijų atsto- tų Labd. Sų-gos uždavinius,
pakomitetį reikšti savo pakurų nedarbo v«-ių suvažiavime gražiau atpasakotų jos nuveiktus ir 

pasirodžius. Tas girtina. Bei veikiamus didelius darbus ir 
labai būtų .gražu, kad labda-jt. t. Tokiuose vakaruose len- 
riai ir -po seimo, ir per aps-1 g va būt kuopoms ir naujų 
kritus metus, rodytų tokį jud- narių gauti; gal atsirastų au-j

krašto prezidentas būtų klausęs jo'nurody- romS» «*»»» vęikluiuų. jkotojų ir gal net garbės narių. į 

inę, Birželio mėnesį jis patarė prezidentui I Tiesa> neveiklumų labilu- Kaip tai būtų gražu! 
sušaukti krašto konferencijų nedarbo kiau- i i'!auw negalima primesti. V ei-
sirnui spręsti. Toje konferencijoje būtu, -tania, tačiau ne visų. Yru

klausimu ir duoti sumanymų, kaip nedarbą 
panaikinti.

Prez. Green’as pasakė, kad nedarbo 
klausimas iš dalies būtų buvęs išspręstas, jei

PREZIDENTO KALBA

•Prezidento Jlooverio kalba kongresui bu- 
>vo turininga ir graži. Deja, ji neatsakė į vi
sus tuos klausimus, kurie šiandien yra labai 
aktualūs ir su kuriais susijusi šio krašto bū- 
4is. I

Prezidentas nė pusės žodžio netarė apie 
patį aktualiausių klausimų, būtent apie pro- 

’kibicijų. Jo tyla reiškia, kad jis vis dar pro- 
hibicijos įstatymų tebelaiko “garbinguoju 
eksperimentu” ir kad tuo savo nusistatymu 
vėl tikisi laimėti prezidentūrų 1932 m. rin
kimuose.

Prez. Hooveiis aiškiai pasisakė prieš pa 
Šalpų skyrimų bedarbiams, bet nieko kon
kretaus nepasiūlė, kad darbininkams būtų 
daugiau darbų parūpinta.

,Užsiminta apie didesnį imigracijos suvar 
žymų, bet nepatiekta jokio pasiūlymo tam i- 
;r»įgracijos suvaržymo įstatymui kokiu nors 
-būdu pakeisti, nes jis skirsto tautas į “pagei 
.dalijamųjų” ir"“ nepageidaujamųjų” grupes, 
itįal ne taip yra svarbu, kiek imigrantų į šį 
kraštų gali įvažiuoti, kiek svarbu, kad visoms 
-Europos tautoms būtų suteikta lygybė tuo 
atžvilgiu. Mums rodos, kad to reikalauja 
-teisybės, lygybės ir deraokratybės dėsniai, 
kurie taip aiškiai yra pabrėžti garbingoj 
.Jungtinių Valstybių konstitucijoj.

Amerikos visuomenė gal bent tiek galės 
-pasidžiaugti, kad prezidentas savo kalboje 
.pasiūlė kongresui eiti Į pagalbų bankams, 
pramonei, bizniui ir ūkininkams kas ir į 
darbininkų gyvenimų vis dėlto žymiai atsi
lieptų, jei prezidento patariamas kongresas 
tinkamus tuo reikalu įstatymus išleistų.

TRUMPESNĖS DARBO VALANDOS

narius pažadintų prie galvo- tarpe yra labai ats|tųft.s ir |w 
jinio, išdygtų naujų suiuimy- gk,kę„ zero viaai ,„aža tf.,.a
mų ir visuomenė daugiau su- lokilfc kuri(, pirktų įr 
siinteresuotų Labd. Sų-gos dvasiško alkio
daibais. akinami. Bot Lietuviškoji En

Taigi labdarių veikėjai, už ,.iklop,.dija y,a tokia nauja- 
plunksnos ir į spaudų su viso- llybė lilituvįu nterainroje, kad
mis žiniomis iš kuopų veiki- vien ania apie -oa leidil)U> 
1UO. Korespondencijai Para-; Budomino daugelį ir am.rikie- 
Syti nereikia taip jau didciio Tod51 Uetuviškoji k uri- 
mokslo, Uk nereikia drovėtis. kiope<lija galės šiek tiek iš-' 

Salin drovumas! blaškyti al,lerikiei;ių dvasios
snaudulį.

Šį menkutį sumanymėlį aš j 
pakišu kuopoms dėlto, kad iš

K- A.

•v ' PADĖKA.
Cicero, 11. — Dėkoju

Kad Lietuviškoji Enciklo
pedija būtų platinama ameri-

buvus sudaryta ekonominė taryba. Bet be ga, kuri» įt skruz-' vienos, kitos seu girdėjęs nu-, siems geraširdžiams, kurie ^rpe, tai, svarbiau-
dės, dirba, triūsa rengdami, si skundimų, jog sunku sis-tas jautė mane, biednų ligoni, Hil’ reikia dviejų dalyku — 

nepaprastesnio surengti netu- pagelbos šaukiantį. į smarkios agitacijos ir tinka
nt kuopoje tokių nąrių, su-j Aplankydami " ? ^iklopedijoje nušvietimo

nedarbo ir'.našlaičių vargeliai ir i gebančių sumokinti koki sce-: ĮaįSkaįs suteįke
enelių sunkios .dienelės ir su miškų veikalėlį.

lo apgailėtina, kad prezidentas apie tokios 
konferencijos sušaukimų nenorėjo nė kiaušy-i šiokius, tai tokius vakarė
ly Į liūs, pramogėles ir t. p. Joms

Green’as sako, kad šiandie
klausimas negalima kitokiu būdu išspręsti, f

kaip tik pakeitus pramonės santvarkų. Bū- į vargusių šeimynų padėtis; jos i Da kartų sakau, veikiant Įužlaikau, 
tent, reikia visose pramonės šakose įvesti juos £lob°ja> šelpia. Bet yra j vis šis-tas galima nuveikti. O 
penkių darbo dienų savaitę ir septynių valan-; ’r lokių kuopų, kurios nepa-1 mums, labdariams, reikia veik

kuriomis gydausi ir gyvastį

asmeniui, ar į Amerikos lietuvių gyvenimo 
man atfkų jiį jstaigų, organizacijų, vei- 

kėjų, jų visokiuriopo veikimo 
Lietuvos labui ir tt.

d ii darbo dienų. įrodo reikiamojo veiklumo;jtį ir veikti nepadedant ran-
Pramoninkai turi gražiuoju prisitaikinti 1'^kurios jų P«r upskii jkų, kojų nė galvos poilsiui, 

prie tų atmainų. Jeigu jie to nepadarys ^sSpietus nesurengia vakarė-,Tik veikiant mes lengvinsi-,e 
no pramogėlės kilniems tiks- įpustą, kurių užsėdėjome airfgražiuoju, tada bus priversti įstatymų keliu.

Kaip žinoma, ta pareiga jiems bus nepa
kenčiama. Bet už tai jie galės save kaltinti.

Organizuotų darbininkų vadai kartoja, 
kad bedarbiai nereikalingi jokios pašalpos 
arba išmaldos. Jie nori darbo ir tik darbu 
pelnvti duonų sau ir namiškiams. . ,.

Sumažinus darbo dienas ir valandas, ., ,. °
milijonai bedarbių veikiai gautų darbo.

lams. Gal toso. kuopose nėra j uavo pečių pirkdami žemės 
veikėjų, kilnaširdžių narių ? j lutyiaičių įr senelių prieg'.au- 

jiems dorns statyti.y ra; tik, man rodos, 
trūksta iniciatyvos, 
sunkiausiais laikais, 
nelengva yra veikti,

Šiais, | 
tiesa, 

tačiau

Labd.

AR JAU ATLIKTA^

Iš Centralia, 111.*, nuo Cli- 
mauck gavau $2.00.

Iš Cicero, III., Kuncevičie-

Liet. Enciklopedijos leidė
jai, kaip jie pareiškia savu 
atsišaukime, išspausdintam^
“Drauge”, žada tai padary- 

Varg. Mondeika aukojo Če-Iti oirdi> ..vaizdų bus g A
uierikos lietuvių gyveninio.

, pradedant emigracijos pi a- 
kas vaistų, sulig Dr. Simoiai-, dha ir i|d dienų „ Ta . 
Ko recepto. (Jis jau. kelintų j ,.>bai gw.aį Bet j. kui. h. kajp 
kartę aukojo vaistų). loneiklepedijos- re,lakto™.

Nors užsiseaėjus (per 6! semsis tų žinių apie aitieri-
I, • •• . „ kviė-ia

j talkų, 
lietuvių

nė aukojo 50c.’

verykus. 
Vaistininkas B. Jankaus-

------------ metus) mano liga, bet dėka'kiečius? O-gi šitaip;
Pakartotinai buvo rašyta ir dr. Simonaičio, pradedu pa- Amerikos lietuviusma nuveikti

Štai, sulaukėme žiemužės: prašyta, kad parapijose, kurio: vaikščioti; jėgo^ stiprėja ir y- Girdi, siųskite visų 
nerasime nė vienos veiklesnės -e da nepadaryta mūsų baž- ra vilties pasveikti.. organizacijų, susivienijimų

I draugijos, kuri šio ar to ne- nyčiose rinkliava Labd. Sų-Į f r i r • į-u • i>. - *r aprašymus, istorijas
J. Valstybių prekybos rūmų prezident-vs Irengtų. Labdarių kuopos taip gal, kad kuopų valdybos tuo ... • & i ? biografijas, fotografijas. Apie
s H. Strawn’as sako, kad normalūs laikai |gį neturi būt išimtis. Reikia reikalu atsilankytu Das aerb. 1U0niUCUU’/Paudai aukoto- k.tokiujj neinhjį

NĖRA KO LAUKTI.

Šilas n. oirawn as shko, naa normalus lamai, gl neturi būt išimtis. Reikia reikalu gtsilankytų pas gerb 
grįš tada, kada pasaulio valstybės persitvar
kys savo politikos ir ekonomikos reikalus.

Optiiiiizmas auga, sako Strawn’as. Biz
nio dvasia gerėja. Bet pasaulis dar nepasi. į reikšmės; ji THkoma paskuti- ta ? Reikėtų paskelbti spau- 
iengęs pasitikti normalius laikus. Ir to norma 1 nėję vietoje. Dėl to, visoms doje, kiek kurioje bažnyčioje 
luino negalės pasitikti, kol nepersitvarkys kuopoms reikia judėti, v ūkti, surinkta aukų.

.. , .. c, . ;. , , , . . . jams, melsdamas Viešpaties,sis-tas rengti. Stovintis van- klebonus ir susitartų dėl to- Tv . . ... • , •
, j U- i • . . -. . Dievo visiems sveikatos ir laiduo genda. Nieko neveikian- Rios rinkliavos įvykdimnio

Susirinkęs sesijai kongresas, kad ir ne- 
Rouedama-s turės kiek laiko panaudoti di- 
įdžiojo nedarbo svarstymui.

GUADALUPĖS ŠV. MARUOS 
, ŠVENTYKLA

X_________
(400 metu sukaktuvėms paminėti)

(1531 — 1931)

Stebuklingoji Guadalupės 6v. Mari
jos šventykla, kuri yra trijų mylių atstu
me žiemių — rytuose nuo Mejrico City, 
Meksikoje, teisingai vadinama Amerikos 
Liurdu. Tos šventyklos istorija prasidėjo 
1531 metais, kai Ispanijos pranciškonei, 
pagarsėję, kaip dvylika Meksikos Apašta
lų, ėmHi versti stabmeldiškus krašto 
gyventojus į krikščionybę. Tie pranciško 
nai, pasiaukoję Dievo garbės tarnybai, 
tikrai peluijo garbingo Apaštalų vardo; 
tai įvertino jų pačių vyriausia Tėvas 
Martynas iš Valencijos, rašydamas tų 
pučių metų birželio 12 dienų šiais žo
džiais: “Iki šiol pakrikštijome, ir tai ne
perdedant, daugiau kaip vienų milijonų 
indėnų, — įeiškia, kad kiekvienas iš mū
sų bendrijos pakrikštijo per šimtų tūk-

Iš to matyti, kad Liei. En
ciklopedijos leidėjai mūsų tal
kų suprantu perdaug “denio 
Kratiškai”. Nė iš tolo negali
ma prileisti, kad būtų galima 
tinkamai ir išsemiai surinkti 
,IJėt. Enciklopedijai medžiagų 

minėtu “demokratišku” bū
du. Menkos vertės dalykai

......  , j . . gautų per daug vietos, o svar-
Labdarių skyriuje, šalę a- s’u ysfės visų įetuvių, neap- dalykai būtų trumpai pa 

gitarinių straipsnelių, labai ^el nianęs vargšo ligonio, lcįngtį ^rĮ)a vįsaį nepaminiti. 
būti paiigendama žinių iŠ kuopę ki<>k kien° «»'>>“•• pagelbėkit

ti kuopa kolonijoj netenka Ar tas įjau visų kuopų atlik- 
iHki

politiškai ir ekonomiškai. -rengti vakarėlius, kitokias
Jis reiškia viltį, kad sidabro kainos pa- pramogėles ir t. t. Jeigu pati 

kils. Bet nėra vilties, kad pasaulio valiutų kuopa neišgali programų su- 
aukso pagrindas būtų pakeistas sidabro pa- daryti, galėtų atsišaukti į ki- 
grindu. O kad ir būtų tas padaryta, tuo bu- tas kuopas, kurios, be abejo,
du nebūtų grąžinti normąlūs (.gerieji) laikai, neatsisakytų padėti.

Žemės ūkio klausimas, anot Strawn’o, Nesenai teko man

P. s.

PASIGENDAMA.

mės, kad nei vienas neįpultų 
į tokių biednystę, ligų, nelai
mes. Be 'žmonių mieluširdys- 
tės ir Dievo pagelbos nebūtų 
man jokios išeities, nes netu 
riu pinigų gydymusi ir maiti- 
nimuisi.

Nuoširdžiai prašau miela-

man aukomis.neišsprendžiamas. Tai tiesiog nuostabus.daly- Town of Lake 1 kp. sunngtu- veikimo. Kitų draugija net iš- 
kas. Kraštas turi ko didžiausių derlių ir šių me vakare. .Jaunųjų pajėgu tįsi protokolai talpinami, o 
perteklių, bet kai kuriose krašto dalyse Rau- mir vaidinta dailus veikalėlis, labdarių kuopos nepajėgu (ar 
donojo Kryžiaus draugija maitina Ūkininkus.' Vakaras visiems padalė ma- gal drovisi) trumpų žinių iš'
Viskas, kų tik ūkininkas turi parduoti, yra pi Jonaus įspūdžio, o kųopiųguvo susirinkimo, kas nutartu, kas
gu, bet mokesčiai labai dideli — pustrwTio pelno. Ąr negalėtų jaunos vžųibriežta veikti, į savo sky- i SKAITYKITE BIZNIERIŲ

J. Lapinskas, į

1432 So. 49 Court, 
Cicero, III.

karto didesni palyginus su 1915 metais. townoflakietės artistės

I mių, su kuriu pagelba garsinome -.pamok- 
| sius ir mokėme gausingas susibūrusių įn- 
i dėnų minias.’’

Didis siebūKlas, įpykęs .Giukiulupoje, 
buvo svarbiausias faktorius, atverčiant 
stabmeldiškų Meksiką į krikščionybę, o 
Šv. Marijos šventykla, kaipo to visa po- 
rekmė, yra garLingiaus;a -vieta ta krašto 
katalikų gyvenime net iki šiol

Daug kmialikų n«-rp gįrdSię apie tų 
si I ūklingųjų šventyklų, taigi, šuns iu» - 
ttis, pasitaikius keturių šimtų metu su
kai tuvių pamii-* m » progai, stengsimės 
bent trumpai i i •• akut: .atebukltngosios 
G adalu|/ėc> šv. Marijos 5/o\tyklos isto
rijų.

Meksikos katalikai nuo seno laukė įr 
ruošėsi šių garbingų sukaktuvių paminė
jimo iškili|iėms. Daug gražių jų užsimo
jimų bus gal neįvykdyta dė, susidėjusių 
apverktinų krašto politiškų aplinkybių, 
tačiap šio (gruodžio) mėnesio tarp 5 ir 
10 dd., ta proga biis vykdomos kaip reli
ginės, taip ir tautinės iškilmės. Iš visų

lybių,

- mė- rių parašyti. Jeigu kiekiionu

katalikai maldininkai 
keliauja į tų šventyklų.
Guadalupės >y. Marijos stebuklo pradžia.

1531 ‘metų gruodžio devintos dienos 

rytmetį Meksikos indėnas J lianas Diego, 
55 metų amžiaus, skubinosi į prancišl.onų 
bažnyčių Tlutelokoje, kad suskubtų iš
klausyti $v. Mišių ir laiku atvyktų į ka- 
techetiškas jgnnoka^, kurias pranciško
nai dėstė. Kelias, kuriuo jis vyk#, ėjo 
pro Tepejako t kalnų, buvo akmenuotas ir 
nesimatė jokių medžių nei žolynų, išski 
mint koleto kaklus auginau j ir dygliuo
tų erškėčių kelmų. Staiga j:** ršgiido ma

miniomis

BARGENUS

Tokie nukrypimai nuo ib^os 
laikrašty nesudaro dTlelčs 
ireikšniės, bet panašu.-, nepil- 
■mmiai enciklopedijoj pmlary- 
I ų jų menkos vertės.

•B e to, mes nujaučmim1, 

(Tęsinys 3 pusi).

to apkįota įvairių spalvų grožiu. Toji mirštantį jo dėdę. Kely Šv. Marija vėl 
mergelė meiliai klausė Juano, kur jis be į apsireiškė ir užtikrino, kad tų pačių vu- 
einųs; jam atsakius, ji tarė jam: “Žipok, i landų jo dėdė pasveiks, vėl įsakydama, 
mano sūnau, kad aš esu Marija, visada į kad jis grįžtų atgal pas .vyskupų; nūn-
Męrgelė ir Motina tirojo Dievo, Kurs 
yra gyvenimo pradžia, Kurs sutvėrė vi
sus ir laiko viską. Tai yra mano noras, 
kad šioje vietoje būtų pastatyta bažny
čia, iš kurios aš teiksiu visiems visų ma
no gerumų ir meilę; nes aš esu malonin
gumo Motina, ir tau ir visiems tiems, my 
lintiems mane ir su pasitikėjimu šaukian
tiems manęs visuose varguose ir nusivy

ki Ji pavadint save Guadalupės Šv. Ma
rija. Tada J minas prašė ženklo. O Ji pa 
liepė jain eiti į kalno viršūnę, priskinti 
ten augapčių rožių ir Jai atnešti savo op 
siaustė bei tilmoje. Juanas, netaręs nė žo
džio, paklausė, nors ir žinojo, kad kalno 
viršūnėje rožių neauga ir jos nežydi tų 
menesį. Tačiau, kai pasiekė kalno viršūnę, 
jo akys pastebėjo gražiausių rožių kelmu,

umuose, aš teiksiiKsuraminimų ir paguo-' pilnų pražydusių ir kvepiančių rožių, 
dų.” Po to Ji liepė Juanųi eiti į Mexico Juanas, pripildęs savo apsiaustų bei til- 

mų, skubėjo pas &v. Mergelę Marija ir, 
nusilenkdamas prieš jų, aukojo Jai rožes. 
O Ji paėmė jas į nekaltąsias savo renkas, 
paskui leisdama joms nukristi atgal į Vil

Staučių; ir išmokome įvairių indėnų tar- pasaulio kraštų, ypač ii dmgtftnfe} Vais

ionių dangiškųjų muzikų. Žvelgdamas i
tų pusę, iš knr nugirdo muzikų, jis rog , W P“» vyskupų ir .jam apsakyti viską, 
jo nuostabių šviesų, rpišviečiančių visa re8«jo >• girdėjo, 

akiratį. Tos šviesos spinduliuose Juanas , Pranciškonų vyskupas Eumnuinuga 
matė neapsakomo gražumo mergelę, kuri tuomet buvo pirmutinis Mexico City vys- 
kvietė jį prisiartinti pas -jų; rūbai apin- | kūpąs. Jis atidžiai išklausinėjo indėno ir' 
dėjo lyg saule, o akmenys dėl tos šviesos liepė .jam paprašyti kokio nors ženklo iš 
spindulių tartum virto brangiausiaitfT&ein- los Mergelės, kuri jam apsireiškė. Kito 
čiųgaia. Kaklus lapai atrodė padabinti , antradienio rytmetį, gruodžio dvyliktų 
gražiais emergldais, erškėčių šakos virto ' dienų, Juanas bėgo į Sv. Jokūbo vienuo- 

tiyriauaiu Mdura ir puti žemė, rodori, bu- ( lynų, kad iš ten pasauktų kunigų pas

mų, įsakė Jonui vėl eiti pas vyskupų su 
tomis rožėmis, kurios bus ženklus, kurio 
jis pageidavo.

(Bus daugiau)



DRAUGAS

“DRAUGO” VAJAUS LAUKE NERAMU
Ii •

VĖLIAU ĮSTOJĘ KONTESTAN DARBUOTOJAI GRĄSINA 
PAVOJUM VETERANAMS.

“Draugo" jubilėjiuio vajaus mi kat. spaudą jus dirbsite 
lauke neramu. Tai vėliausias kilnų katalikybės ir tautybės 
vajaus vedėjui pranešimas darbą.
gautas prieš atiduodant ši įraukiame pranešimu. 
“Draugo” numerį į spaudą.
Vėliau įstoję vajun kontesti
ninkai nepaprastu uolumu 
pradėjo laužti “frontą” ir 
grąsinti seniems darbuoto
jams. Balsu skaičiumi dide- j.;a(|

LIETUVIAI AMERIKOJE

KENŪSHA, W1S.

LIET. ENCIKLOPEDIJOS 
REIKALU.

(Tęsinys iš 2 pusi.)
... . ....................................Lil‘l"voa Mriklopedistai turfj0 pirmenybę visame
bais šuoliais pirmyn pažengė pesulauks tinkamos paramos 
A. Stulginskas, Pabijonaitis, aei užsakymais, nei raštais,
^olynienė, x Petrauskas (iš informacijomis, fotografijomis 
Bingliamton, N. Y.), Gilienė jr kitais dalykais. Čia darbas

TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS 
i S. M. LAPKRIČIO IR

GRUODŽIO M.
prisidėjo duonkepis Al. Moe-| 
k us.

Jis paaukojo daug kieksų,!
Arta dienraSčiui “Draugui'’!^ Jo (luiktaj (#ip Rn>i( 

kuris daug vietos davė nuist; kad DrnkleniB V(W g„ , 
parapijos bazaro reikalams, ,;.io 8uskubti (luoti laimės b,. ’“
nes bazaras bloginėjo Įnik™ P. Mocku8 su t«vo blo
gėtai pvyko. Todėl-visi pa,aęnn y,.a knrSčiansi ,r
pijonys turėtų nuoširdžiai, tautos rėmėjai. Negana to 
"■uiti Itiaugų , ypae jubilie.1?Įajs blogais laikais kiti duon- 
jinio vajaus metu. ( kėpiai atsisako savo koštu-

.Sv, Onos moterų draugija mieriams duoti kreditų. Mūsų 
Mockus to nedaro; sako “kur
dings žmogus nevalgęs?” Tozare, turėjo Įvairių daiktu bū

dą, saldainių, lioteriją, užkan-įl ius biznierius visi turėtą at- 
dž’ą- virtuvę su 14 darbini n- i s-minti. Taip pat gelbsti varg-

ir RažInskiėnS eina "velk "™^,iX“kad beTnkm P#"‘pi>i P*“,n° <laVė valgį ir guolį Vi
sam no labdanškumui apya- 

»Šv. Benedikto dr-ja turėjo Švti, reiktų knyga prirašyti.
mcžu daiktų būda. Darbiniu I . .

!). D. Birutes dr-ja pa papi

lygiomis su Stanciku. Bet jei- mos vadovybės būtų 
gu juodu neparodys didesnio atlikti.
spartumo, viršui sumeti va ji- Lietuviškoji Enciklopedija 
ninkai greitai pasivys ir tada turi būti ko pilniausia ir ži- 
nelengva bus jiems pabėgti. mos ko tikriausios. Negalime 

North Side sujudinta tikėtis, kad kitą laidą patik- 
Pereitą antradienį Nortli rint& Pataisytą ir papildytą

Side įvykusiam kat. spaudos Sr(it įstengtume išleisti. .........t................................
platinimo vakare, išklausius Kad būtų surinktos kiek! Kadangi liko daug genj 
svečio paskaitos apie tai, kaip galint pilnos ir tikros žinios daiktų, tad manoma surengti P 
katalikas turi žiūrėti į spau- apie Amerikos lietuvius Lie- pigų “bunko” su vaišėmis ir 
‘t'b ir gražios gerb. klebono tuviškajai Enciklopedijai, jos daug daiktų išleisti dotano- 
kan. J. Svirsko kalbos, vaji- redakcija ir leidėjai turi at- mis. Čia bus didelė proga pa
lankai: Lebežinskas, Bacevi- siųsti Amerikon visai kvalifi- sipelnyti.
cius ir Rėkus iš pamatų su- k notą atstovą. Žinoma, būtų šv. Petro dr-ja bazare dalv-, . aro ts v™™ t i 
mdinn Vnlnniio iv oė.ri t •, . v. . ! . * ve $310.80. ls koncerto pelnojudino visą koloniją ir, atvi- geriau, kad atvažiuotų du at- Vavo tik vieną vakarą. Para-1Iinmato $6000

pasakysiu: — visų šalių stovai — vienas rinktų žinias pijai pelno davė $22.00. Daug I '

gai ima

Misijos nuo gruodžio 13 li
gi 20 d. So. Chicago, III. Šv. 
Juozapo par.

Rekolekcijos ir Kalėdų šven .
lės nuo gruodžio 21 d. ligi 2b 

!d. Westville, 111. šv. Petro ir 
į Povilo par. į
I Gruodžio 21 ir 22 dd. šv. 
Petriko bažnyčioje, St. Char

les, III. - Į
Gerb. klebonus, kurie norė

tu kviesti pas save Tėvus Ma
rijonus su Misijomis, prašome 
kreiptis šiuo adresu:

Marian Fathers 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, III.

kių nuolatinių tik 3. Daugiau- . . , , . A,n,„ ..., , T , _ i.iiti pelno davė $12.10; iš savošia pasidarbavo Lukošiene. Kasos žadėjo aukoti 1.) dol.Kundreckienej Šaulienė. Ta 
būdą auka ir darbu gražini 

! parėmė P. Šlekis su žmona. 
Pelno parapijai padarė $32.25. 

kiek i Kadangi liko daug

Vyčių 38 skyriais pelnas

ninku daugiausia rėmė P. ,Jil
sis (aukojo daug įvairių 
paukščių ir lankė bazarą su at 
vira kišine); iš darbininkų 
daugiausia rėmė Pr. ir M.

į dar ne paaiškėjo. .Tie leido m- stankai 
, dija.

būda! Klebonas kun. Al. Bublys 
1 r parapijos komitetas nifo- 

Barapijos' gražiausia choro ib’rf^’a (^koja visiems, tą 
būda. Turėjo daug darbininkų y'’'darbą rėmusiems. 
pasižymėjo choristai. Taip! Vargšas,
pat gerai veikė choro bosas
St. Ralys. Pelno parapijai da-

Lietuvių pagerinimo politi
kos' klinbo susirinkimas įvy
ko grnoil. 2 d. Paskirtu laibu 
nudūlinau, manydamas, kad 
Ims dar per anksti. Bet Įėjęs J 
svetainę net nustebau, ponia- 
tęs p. Lukštienės svetainę 

pilnutėlę prisirinkusių Cice
ras namų savininkų, ir susi
rinkimas jau atidarytas. Tai 
rodo, kad laikas neleidžiamas 
tuštiems plepalams, bet eina
ma prie tikslo.

Iš komisijų pranešimų pa
aiškėjo, kad šis kliubas pri
klauso prie Ciceros kliubų 

tarybos (Ciceros Clubs Conn- 
cil), kurią sudaro 14 pana
šių kliubų, kaip šis, kurie rū

pinas kiek galint sumažint ne
judamos nuosavybės taksus

ir pagerint miesto būtį. Šis 
kliubas Imvo pasiuntęs du at- 

i stovus į Sprintrfield - gr. 2 d, 
iprotestuoti prieš nežmonišką 
taksų kėlimą, kai susirinks le- 
gislatūra.

! Atstovai pasiųsti vieni iš 
(Tąsinvs 4 pusi A

DAININKĖS KANARKOS
Tikros ,0 ()00 PASIRINKT! 
daininkės Kletkos, 

kletkij stan- 
dai, paukš
čių ligoni
nės ir val
gyklos. Pau
kščių reik
lu enos.

Gabiausi 
kanarkų au
gintojai ir 

auklėtojai 
Chicago j.

RUDOLPH J. MAREK
2402 S. KARLOV AVĖ.

Chicago, III.
Tol. Lavvndale 8912

liite Finibliist
1931 METAIS

Nuotraukas Da^e

C. G. Lukšis
Kį TIK IŠ LIETUVOS PARVEŽTI

NAUJI ĮDOMUS KRUTAMI PAVEIKSLAI
BUS PIRMĄ KARTĄ RODOMI AMERIKOJE

Paniatykit Lietuvą kaip ji šiandie atrodo, kokią didelę 
pažangą padarė per savo 13 metų laisvo gyvavimo. Pa- 
inatykit sekančius miestus; Kauną, Šiaulius, Klaipėdą, 
Raseinius, Alytų, Joniškį, Žagarę, Mažeikius, Papilę, 
Kuršėnus, Aukštadvarį, Stakliškį, Butrimonius, Mer
kinę, Onuškį, Leipalingį, l.iškevą, Šiaulėnits, Švėkšną, 
Naumiestį ir daug kitų miestelių, ir kaimų; gyvenimą 
ūkininkų, laukų darbus, iškilmes, Eukaristinį kongresą 
Šiauliuose, įvairius suvažiavimus, kariuomenę, apvaik- 
ščiojimą Trijų Karalių švenčių ir apvaikščiojimą Užga
vėnių, kovą “Lašinsko su Kanapinsku.’* žodžiu sakant 
pamatysit visą tą, kas yra įdomu pamatyti. Praleisite 3 
vai. linksmaus laiko Lietuvoje už mažą kainą. Be to bus 
Čali Čaplin in tlie ring 2 ratai.

ATYDAI. Kiekvienas pirkdamas 35c. Įžangos bilie
tą turės progą įgyti Gintaro karolius arba vieną 
iš trijų dovanų, kuri bus skiriama atsilankiusiems.

FHILADELPHIJOS LIETU 
VIŲ RADIO VALANDA

Rengiama

Dubrow — Philco
Kas Sekmadieni nuo 4:00 iki 

4:30 po pietų

įai
kontestininkai būkit pasiren- gamintų aprašymus, o kitas!
gę dideliam supraizui! > linktų prenumeratas. [ja negali apseiti, jei norima leisti per knygutes, kiek duos! stoties WRAX 1020 Kil

North Side kontestininkas Dviejų atstovų siuntimas lei prideramai atvaizduoti enci- pelno, dar nežinoma. Manoma, 
žinomas veikėjas p. Bacevi- dėjams gal sudarys per daug klopedijoje Amerikos lietuvių 1 ad ir čia bus nemaža pelno, 
čius pasakė, kad šiame “Drau Tečiau be jokio at- gyvenimą ir išpopuliarinti pa-' Iš biznierių bazarą dau-
go” vajuje ne North Side va- s^ovo Amerikoje Lie!:. Enci-Ai veikalą, - giausia rėmė duonkepis Moc-j
jininkai, ale vienas kuris to- Mopeduos leidėjai ir redakci-, Senas amerikietis.

kių smarkuolių, kaip Rašins- 
kienė, Gilienė, Petrauskas,
Stancikas, Stulginskas, Vara- 
kulis, Mandravickas, Valan
čius ar kiti gaus “bubi prai 
zą”. Sakė, North Side mažas 
kupstas, ale vers didelius ve
žimus. “Mes, vajininkai, —- 
sakė — p. Bacevičius, — apei
sime visus lietuvius savo ribo- 
se; jei kas iš vidaus parodys 
mums franto duris, mes eisi
me pro užpakalines, pro kiči- 
ną ir savo laimėsime. Tokie 
northsidiečių užsimojimai t k- 
įai gali sudrebinti kitus vaji- 
ninkus ir sykiu pamokinti, 
kaip reikia per žmones prie 
laimėjimų eiti.

Valio! North Side.
Ne vėlu, ne!

Pastaromis dienomis kaiku- 
rie mūsų veikėjai kreipėsi su 
klausimu, ar ne vėlu įstoti į 
“Draugo” vajjninkų eiles.
Jie maną, kad dabar įstojus 
nesą vilties pasivyti pirmuo
sius kontestininkus. Atsako
me: ne vėlu ne! Daugelis vė
liau įstojusių vajun kontesti- 
ninkų baigia vyti pirmuosius 
ir, galimas daiktas, kad pasi
vys ir pralenks. Svarbu ne įs
tojimo laikas, bet darbas.

Laukiame pranešimų.
Laukiame pranešimų iš Ro- 

selando, Westpulmono, Keno- 
sha, Waukegano, Racino,
Milvokės, Springfieldo, Garv,
Indiana ITarbor, G.rand Ra- 
pids, Slieboygano, Chicago 
Heiglits, Herrino ir kitų gn 
linčių netoli Chicagos miestų, 
ką ten kontestininkai veikia.
Rašykite, siųskite savo bal
sus, eikite lenktynių, darbuo- 
kitės kat. spaudos dirvoje.
Darbas, garbingas. / Platinda-

Didesni daiktai, kurie buvo i

Duoda

L. DUBR0W & SONS Ine. , 
420 — 422 South Street 

Philadelphia, Pa.
• lis- nnvlinkin lietnvin iil-i ' Telefonuokit Lombard 1146 norėdavus, apynnKių lietuvių UKl-.ml iSm<\glnti philco radto namuose

MŪS OB&LSIS: SAVAS PAS
SAVAJP

“Draugas” paskelbė ekonominį vaju, kad lietuviai tik lietuvius biznierius, profesi* 
jonalus, lietuviškas ekonomiškas ir kultūriškas įstaigas remti;. Savas pas savąjį!-“Draugo” 
šūkis. Del to, nedėkingas bus tas lietuvis, kuris į savo namus parsikvies, ne “Draugę”, bet 
kitę laikraštį, svetimiems dievams tarnaujantį, o į mūšy tikvbiškus ir tautiškus reikalus 
tik ranka pamojantį. Todėl, visi užsisakykite

ift DRAUGA 99

Vienatinį lietuvių katalikų dienraštį Amerikoje
1000-tims Skaitytojų Gauti

DEŠIMTYS ENERGINGŲ KONTESTNINKŲ-Uj
Lanko kiekvieną lietuvių namą, kiekvieną katalikiškos 

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

KETVERGE, GRUODŽIO — DEC. 10 D., Aušros
Vartų par. salėj, 2323 W. 23 PI. Pradžia vaikams 3 vai. 
popiet. Pradžia suaugusiems 7:30 vai. vak. Įžanga vari 
kailis 10c. Įžanga suaugusiems 35c.

SEKMADIENY, GRUODŽIO — DEC. 13, Lietu
vių par. salėj, 806 No. 8 st. Springfield, III. 'Pradžia 3 
vai. popiet. Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga suaugusiems 
35c. Įžanga vaikams 10c.

PETN. IR SUB. GRUODŽIO 18 IR 19 Šv. Antano 
par. salėj. Kampas 15 st. ir 49 Ct. Cicero, UI. Pradžia 
7:30 vai. vak. Įžanga 35c Vaikams lOe.

PAN. IR ’UT., GRUODŽIO 14 IR 15, 1931, Eagle 
Theatre, Westville, HE Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 
25c. Vaikams 10c.

SEREDOJ, GRUODŽIO — DEC. 16, šv. Mykolo 
par. salėj, 1644 Wabansia Avė. Pradžia 7:3,0 vai/ vak. 
Įžanga 35c. Vaikams 10c.

NED. IR PAN. GRUODŽIO — DEC. 20, 21 šv.
Petro ir Povilo par. salėj, Roekford, III. Pradžia 7:30 
vai. vak. Įžanga 3be. Vaikams 10c.

SUB. IR NED. SAUSIO 2, 3, 1932 Visų Šventų pa 
rapijos salėj, Roseland, III. Pradžia 7:30 vai. vak. Įžan
ga 35c. Vaikams 10c.
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LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, ILL.

Kazimiero Akademijos rėmėjų
, dr-jos vaidu ir dėkojo už pa-

_____  lamą, tos dr-jos darbuotėj.
ką besakyti. Įdomiai kalbėjo ToJiau kalbėjo draugijos pir- 
p. M. Paseckienė (draugijos uiosios narės — organizatorės,

(Tęsinys nuo 3-čio pusl.4 (pirm.), kuri papasakojo, kad p. V; Petrošienė, Šneiderienė,
gabiausių: p. Kimbartas, ku- draugija per savo gyvavimo .Kuiidrotienė, dr jos vice-pirm.
ris ateinantį pavasarį statys 20 metų surinko $20,000 kapi- ir šv. Kazimiero Akademijos
kandidatūrų į miesto valdi- talų, iš kurio pomirtinių ir lėni. dr. centro vice-pirm. p.

>1.1 • —’

įlinkus, ir Ciceros jaunasis ad pašalpų nariams išmokėta $14, Ona Reikauskienė. Atsilanku- bu. Dainavo ir solo ir duetus
vokalas, kaip jį čia vadina. 000. Be to, draugija j taisė sios viešnios iš kitų pašaipi
ajai la, aš pavardes heatsi- brangias statulas bažnyčioje, n«ų draugijų sveikino šių dr
menų). Kaip malonu, kad mes stacijas už keliolika šimtų jų minint brangias sukaktu-Įviškai). Taip sutariamai dai-
susilaukėm jau ir advokatų iš dol. ir taip pat rėmė bran- vės.
jaunuolių tarpo, kurie ne tik gias ir reikalingas visuomenės ! Linkėjimų reiškė p. And ve

ninius padeda svarbesnius įstaigas, kaip antai, sv. Kaži- kūnas, žynius Ciceros biznie- 
klausinius spręsti, bet, reika- miero vienuolynų, Labdarių rjug Mot. Sų.gos Gen
iui esant, įr atstovauja mus. Sų-gų; į vaisus {organizacijų lro ra£t p> Vaičiūnienė

teio kliubo valdyba ateinan- seimus nuolat kasmet siunčia grayjai linkėjo draugijai aug-
tiems metams palikta beveik bavo atstoves su dovanomis.! ti ir bujoti. Jos kalba visuo-1 kailis akomponavo jauna p-lė 
senoji, išskyrius pirmininko p. A NaUsėdienė sveikino SvJmet būna “to tlie point”. Livija Sabonytė. 
liadėjėjų, kuris pats atsisakė. ,

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIŲ MALDAKNYGIŲ

aukščiau minėti assessrnentai 
uždėti tik vadinamai Grant 
Locomotive Works ko’onijai, 
kur tirščiausiai lietuvių gyve
nama. Jie žino, kad kitų tau
tų namų savininkai geriau su
siorganizavę ir nesiduos taip

gerinimo politikos kliubų ir BALSAS BALANDĖLĖS, juodais odos aptaisais (laibai pa- 
gausiai lankykime susirinki-, najį £ Ramybė Jums), paauksotais lapų kraštais kaina $2.50 
mus, suteikime daugiau ener- J&zus m AND P ALĖJ .RA, dideliomis (raidėmis (literiomis) 
gijos mūsų veikėjams, kad juodais aptaisais, paauksotais lapų kraštais, kaina $2.50 
jie sėkmingai kovotų dėl mū- p^LKIM ANT KELIŲ, juodais drobės pt. geltonais lapų
sų gerovės. Atsiminkite, kad( kraštais, kaina ................... ........................................... $L50
mūsų miesto valdžia kilpų po MALDŲ RINKINĖLIS, juodais labai gerais odos aptaisais 
kilpas deda ant mūsų kaklų j (nedidelė knygelė), paauksotais lapų kraštais kaina $1.50 
Šiomis .dienomis turėjau rei- MALDŲ RINKINĖLIS, juodais aptaisais, paauksotais la
kato su nekilojamos nuosavy- pų kraMais, kaina . ?...................................................... 75c.
bes popieriais. Pasirodo, kad MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, gražios išvaizdos,
mu^ų absti aktuos įkergta su sagUtėmis, kaina ........................................ ........... $1.75
(Lxtra Special Assessrnentai) MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, kaina ......... $1.50
ant mūsų užpakalinių gatvių, MALDŲ KNYGELĖ, juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25 
(alley) po 75 nuošimčius kiek KNYGELĖ, juodais, kietais aptaisais, kaina 50c.
mums kainavo cemantuojantJ MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juodais, labai stipriais odos
Pamanykit, koks grobtas, v,>s; aptaisais> gailia .............................................................. $2.50
suskubome iš kalno mokės-: ŠALTINIS, Juodais odos aptaisais, kaina ................. $3.50
tins sumokėti, o jau ir BALTINIS, juodais drobės aptaisais .................f........  $3.00
U^^^n°' Pažymėtina, kad1 AUKSO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for

mato paauksotais lapų kraštais, kaina ..................... $1.25
KANTIŠKOS, juod. apt. Tilžės spauda ........................ $1.75
MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juodais drobis aptaisais

(Tilžės), kaina ....................... ...................................... $1.50
MELSKIMĖS, juodais odos apt. (nedidelė) paauk, lapų $1.75 
MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juod. apt. vidutinio formato 

(didumo), paauksotais lapų kiaštais ........................ $1.75
lengvai juos išnaudoti. Tad AUKSQ nedidelio formato juod. lapt......... 75c.
visi stokite Lietuvių pageri
nimo politikos kliubų!

Susirinkimai laikomi kiek
vieno mėnesio pirmų pirma 
dienį p. Lukštienės svetainėj 
prie 15 ir 49 avė.

J. Tarulis.

ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, didesnio formato, 
juod. stipriais apt., paauksotais lapų kraštai^ ......... $3.00

ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, raud. kraštais $2.25 
AN1OLAS SARGAS, judd. odos apt., labai gražios, nedide

lės knygelės, kaina ....................... . ............................. $1.50
AN1OLAS SARGAS, juod. pigesniais apt..................... $1.25
GIESMYNAS, didesnės maldaknygės formnoje, naujas lei

dinys, 496 pusi. juod. kietais apt. kelios giesmės su no
tomis, kaina .................................................................. $2.50

Viršminėtų maldaknygių turime ne po daug, tad su už
sakymų pasiskubinkite, kad jūsų draugai-ės prieš Šventės

Tyro*, Aiškios, Bveikoa
GRAŽIOS AKTA

T r* didelis tarta*
Murina valo. Švelnina gaivina 
be pavojaus. |Jue j* pamėgsit* 
Knyga "Eye Care” arba “Eye 
Heauty" ant pareikalavimo.OUR

Mūrio. Co., Dpt. H. S., 9 E. ObioSt., Chica«o

BOA.Y*i VJTCLE

Lapkričio 29 d. Cicero, III. 
par. svetainėj įvyko iškilmin
gas bankietas su įdomių pro- 
gruma. Sopulingos Dievo «»•; nuo jūsų kaipo dovanų.
tinos moterų dr-ja minėjo sa-,
vo gyvavimo 20 met, pt,kak ( “DRAUGAS” PUBUSHING COMPANY
tuves. Draugijos nariai, įritu- SOVTH OAKLEY AVEMOE. CHICAOO, ILL
vę draugijoj 10 metų ir ne- 
ėmę pašalpos ligoj, buvo dr- 
jos apdovanoti įvairiomis do
vanomis. Nariai išbuvę drau
gijoj 20 metų, taip pat buvo 
ypatingai pagerbti ir apdova
noti.

Ši pramoga sutraukė daugy 
bę viešnių. To vakaro garbės 
nariai buvo papuošti rožėmis 
ir “corsages” užėmė vietas 
už garbės stalo kartu su gerb. 
klebonu kun. II. Vaičiūnu. Va 
karienė buvo ypatingai ska- 
niai ir rūpestingai parengta.
Tai Ciceroj ne naujiena, nes 
ten yra nemaža garsių virėjų 
ir seimininkių.

Po vakarienės prasidėjo 
kalbos, linkėjimai dainos nm 
zika ir t. t. To visa vedėja bu
vo p. Antanina Vaišvilienė, 
kuri tinkamai vakarui vado
vavo.

Gražių kalbų pasakė kleb. 
kun. H. Vaičiūnas. Jis visuo
met taip turtingai kalba, kad 
kitiems, rodos, nebelieka nfi

3
LOOK^ 

VHC CVAlfc
ccs* 

-TUVĮ.
K VVlbtNM VjOOSCAH
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DRAUGAS KeTvirfadieiUR Gruod. 1D, I93T
Žodžiu, šitos sukaktuvių prą malonu pasivažinėti, o ypač plės algos, tačiau norimų vai- 

mogos negalima tiksliai apra- dalyvąuti puikioj puotoj. Va-1 šių neatnešę. Dėl to ir atsira- 
šyti; nieko netrūko. Visi bu-'lio tai draugijai ir visoms jos 'dięs reikalas juos panaikinu

Vėliau suvaidintas veikalė
lis “Linksmos Dienos”, vado
vaujant p-lei Onai Skiriutei. 
Vaidino iv. Antano parap. 
jaunamečių choro nariai.

Pagaliau atvyko pp. Sabo
niai su dukrele Silvija ir dai 
nnkais p-le A. Ančiute ir p. 
Čiapu. Jie buvo vakaro paži-

vo patenkinti ir kūnu ir dva- narėms! 
šių. Kiekvienas vakaro sve | 
čias gavo dailių programų su -
biznierių garsinimais.

Raporteris.

TAUTININKAI NAIKINA 
SAVO INSTRUKTORIUS

ir kvartetų. O labiausiai žavė
jo Brahma’o “Lullaby” (lie

nutti gali tik gerai išlavinti 
geri dainininkai. Tų '‘lopšine’ 
dainuojant tuos. pačius asme
nis norėčiau išgirsti dar bent 
šimtų kartų ir tai, rodos, ne
nusibostų. Visiem* dainium-

I ' 'Rengimo komisijos narės bu; 
vo pp. Antanina Vaišvilienė, j 
Uršulė Išganaitienė ir Juozą 

, pa Dudėnienė.
I Sveikiname'rengėjas ir dė
kojame už tokį puikų bankie-' instruktoriai
tų ir programų. O dr-jai Jin-; ^au^av? P° 450 litų pagrindi-
kime toliau taip gražiai augti •---------- --------------------- ----
ir darbuotis savo narių ir vi- NAUJAS IŠRADIMAS 
suomenės gerovei. Malonu pa- deksnio galinga mostis,

kurios pasaulis per gimtus metų lau-

I Tautininkų centro komitetas 
j taupumo vardan panaikint * 
I savo instruktorius skyriams.

nors

Žymėti dr-jos nuveikti gražūs kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
• ii i i* j i • v i _ Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin- II dideli dftlbai. O sios dlHU- elementų, is visų kraštų svieto

gijos vice-pirm. p. O. Reiklius- «‘'«ų visokių medžių aliejų. Deke- 
_ r _ nio Galinga Mostis kaipo saules spin-

; kienei ačiū UŽ reporterio nu- dūliai, pasekmingai gydo: Keunia- 
». .. . „• tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skali-\ ezillių puoton jr parvežimų dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų ir ar-

savo gražiu automobiliu. Iš kruu*- ‘r” visokius skaudėjimus. Tūkstančiai
' CllieagOS į Cicero visuomet žmonių yra pagiję, o milijonai da 

nežino apie tai.
i Deksnio Galinga Mostis yra ttek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra- 
žinaan. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN'S NEW DISCOVERY 
G1NTMENT. Kaina 75 centai.

DEKEN’S OINTMENT CO.
HARTFORD, CONN.

Baigiantis vakarui, Ciceros 
“magikas” parodė įvairių 
įdomių “štukų”.

Ypatingas Pranešimas Svarbu
* »

Dėl užsitęsusio šilto oro mes esame priversti suma
žinti visų rūšių anglių kainas, ikį. musų didelis sande^ 
bus išparduotas, nepaisant pelno. 'f

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

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

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

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

Snpreme Coal & Coke Co. Ine.
3650 South Rockwell Street
Tel. Virginia 0477 — 0478 — 0479

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.

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

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

“DRAUGAS”
2334 So, Oakley Avenues

CHICAGO, ILLINOIS

Jų darbas daugiau centrali
zuotas ir pavestas gen. sekre
toriaus nuožiūrai. A.’

PROBAK-
teikia

barberiškų
skutimosi
patogumą

namie

< PROBAK BlAOE)

Nesirūpink niežėji
mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

ir kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydantį antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptiekose. 35c., 60c.,
81.00.

žemo
1- O R S M N IMHITATION5

10 PIECE COSlViETIC 
SĖT $1.97

Thls Ir a Faiuous Vlvani Sėt and In- 
cludea fare i>owder, >1.00; Rou(«. Hn, 
Tl.su. Cream >1.00, Deptlatory >1.00. 
Faclal Astrlngent >1.75, Bath Salt 1.00. 
Tollet IVatur >1.26. Pirfum, >2.75. Brll- 
llantlne 75c, Skin tVhltener 75c. Totai 
Value >12.00. Special prlce, >1.07 for all 
ten pI«cm to introduce thla lla..

Vardas .................................. 4 y
Adresas .................................
Siunčiame per pafita COD 

Pinigai grąžinaanl, jei 
nepatenkintas.

Van 580-5th Avenue, New York

This new

VIDURIUS SUTAISO
VARPOS Arbata yra geriausias 

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

VA1.POS ARBATA priduoda a- 
petiių, sumažina gazus viduriuose 
ir stiprina vidurių sistemą. (-) 
Prekė $1.00. Rašykit lietuviškai j

LINCOLN LABORATORY 
831—8th St.

\Vaiikcgaii, III.

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Hm. 2117

Telephone Rondolph 4717
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak

Telephone Rooeevelt 9080 
į Name: 8 Iki 9 ryto Tel. Repub. 9800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 7 7 W. Washington St 
; Rocen 1602 Tel. Central 2971

Valandos; 9 ryto Iki 4 po pietų

Malonumas
Pypaoi.

Ir cigp. * 
rui 
Jaras

Vakarais: Utarn., Ketv., Ir Subatot 
— 4 Iki 9 raL

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887

Namų Tel. Hyde Park 8895

A. A. 0LIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 088?

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak 
8241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 964: 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn.. Ketv. ir gubatoe vakare

Tel. Randolph 5187

ALFRED B. CLARK
Attorney At Law 

11 8. LA SALLE STREET 
Ir Vakarais: Utarn., Ketv. ir Su-
batog nuo 7:30 iki 9 j

6200 S. HALSTED STREET
Tel. Wentworth 1881

X *4Utkcu»>-tvmkt s 
OUb VSW5M \T Vi ėMKT * 

CVVKK.

-WOU DYCM 
SVfcA-V 

IT * TT

M
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cheese 
treat

PatentcJ

Now—Kraft-Phenix’ ncw achieve- 
ment! Rich mellow checse flavor 
plūs added health ęualities tn 
vholesome, digestible forai.

Velveeta retains all the valuable 
elementą of ridi milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Etery one 
caneatit (reely!

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

KRAFT
'elveeta

The Deliciou* N«w Cheete Food

,»lllt'"'

Tl.su


I

Ketvirtadienis Gruod. 10, 1981 D R A U G I S

i

C H I C A G O J E
gijos naudai. Buvo sekmingas;-

—----- ,— 'nes pelno liko 60 dol. Dau-
Gruodžio 13 d. 7:30 vąl. giauua pasidarbavo Ona 

t ak? par. svetainėj statomas Bunbulienė, T. Atroškienė, E.

MAKQUETTE PARK

labai juokingas veikalas, ko
medija “Kūmučių rojus”

Tel. Cicero 6756

DR. P.
[1 e n tls t a s 

1446 SOUTH 49 COURT
Ant Jankausko A Pliekos

Vai.: 9-9 Cicero, IH.
Rudienė. Jos visada, atsidavu- v - • 
sios visa širdim, dirba kolegi-

DAKTARAI
Tel. Canal 0257 Ros. Proapect 6659

DR. P. Z. ZALATŪRIS
Gydytojas ir Chirurgas 

I 1821 SOUTH HALSTED STREET

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGOS OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD.

KENOSHA, WIS. OFISAS:
5817 — 6th AVENUE

Po susirinkimo mergaitės
Veikalas bus labai įdomus ir jai; beto tų vak. pasidarbavo ------------- ^turėjo pasilinksminimų su už-
piluas juokų. Pelnas skiria-į M. Stankaitė, Gužaitė. Namų Gruod. 13 d. 6 vai. vak. kandžiais ir žaidimais. Po pu
mas parapijos naudai. savininkai pp. Kaminskai už- Moterų Sąjungos 21 kuopa silinksmininid mergaitės link- ,Tel‘ Canal 6764

Jžanga bus labai maža, tik leido savo namų ir visus Sir- rengia 15 metų gyvavimo pa- smai išsiskirstė.
50c. Vietinė^ Vyčių kuopos! dingai priėmė. Taigi, pašilo- minėjimų Davis Sųuare Par- Koresp.
dramos sekcijoje- dalyvauja do, kad Brighton parke yra k0 svetainėje (45 ir Paulina ____________
puikiausi šios kolonijos valdi-j geros širdies žmonių. Visi ku- yt.). Bus gardi vakarienė iri
los; jie labai stengiasi, kad rie dovanų davė, atsilankė ik turtingą programa. Visi kvie- 
sis vakaras būtų įdomus. ' kuo nors prisidėjo, verti nuo- ėiami atsilankyti. Mūsų sųjun-

T0WN OF LAKE.

PAGERBĖ LIETUVĮ.

Resldenclja <800 S. Artesian A»« 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 

• Iki 8:30 vakare

Vai.: utarnlnkais, ketvergals ir pėt 
nykiomis nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 v. vak. 
Chicagos ofiso Tel. Grovehlll 32H2

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

Res. Republic 6360

Musų parapijos Žmonės iki į 

šįol maža rūpinosi jaunimu.!' 
Todėl dabar bus proga vi- i 
sienos pąrapijonams parodyti i 
savo palankumų jaunimo dar- į 
b ui.

J. L. J.

drdžios padėkos.
Ten buvus.

Grįžo iš Lietuvos.
B. Kvietkienė buvo su vai-

gietės visus priims ir pavai
šins. Ypač. kuopos pirm. p. J. 
Čepulienė labai stengiasi, kati 
tas vakaras pavyktų. Darbš
čiai pirm-kei padeda pp. M.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS
Gydo staigias Ir chroniškai Ilgas 

vyrų, • moterų Ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

Alan teko netikėtai sužino-1 
ti, kad prieš keletu d. dabarti-' 
nks gubernatorius llon. Loui s'
L. I'lmmerson’as suteikė garbe • „

• 4 • 2130 WEST 22nd STREETvisai Lietuvių tautai, paskir- j1 CHICAGO
kais išvykus į Lietuvą. Ten Sudeikienė ir M. Paukštienė . 
išbuvus arti pusės metų sugrj- ir kitos komisijos narės.
zo. Sųjungietė.

BRIGHTON PARK.

Lapkričio 8 d. buvo su- 
į engta ‘‘biinco party” pas pp.

Mykolas Maženis taip pat 
grįžo iš Lietuvos, kur jam 
labai patiko. Sako, kad netoli-

damas plačiai amerikiečiams 
žinomų ir mums lietuviams 
gerai pažįstamų, bankininkų 
Juozų J. Elijošių nariu State 
i lanning Komisijos, kuri su
sideda iš didžiausių ir svar
biausių mūsų valstybės

Kaminskius. Marijonų kole moj ateity vėl ten vyksiąs

Krikštynos.

Bronislava ir Pranciškus 
Vaišvilai, šios kolonijos biz- į (State) asmenų

£ R A B O R I A 1:

J. F. RAMIUS
OGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš
dirby st ės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 80. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4488.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2615 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Chicago

DR- SUZANA A. SLAKIS
Speciaflistė 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 S vai.).
Seredomis ir Nedeiiomis pagal susitarimą.

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

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
ply-*’n dykai.

3307 Auburn Avenue

UfRSKI
LIETUVIS GRABORTUB 

orim

4603 S. Marshfield Avenne
Tel. Boulevard #277

~ A. PETKUS
LIETUVIS GRABOBIUS

4443 So. Talmao Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, Dl.

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 6927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS 
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei-! litiškas kliubas 
narna.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

nieriai, buvo garnio .aplanky
ki. To pasekmė buvo vikrus 
ir stiprus -sūnelis. Krikštynos 
jvyko gruodžio 5 d. Duota 
Frederiko — Antano vaidas, 

i Krikštatėvis buvo p. St. Pet- 
jkus, b krikštamotė p. B. Pu
žą uskienė iš Marųuette Parko.

Ponai Vaišvilai su Kazimie
ru Lauraičiu laiko aiskrymc 
parlorių, 4513 So. Wood St. 
Vieta gražiai ir moderniškai 
įrengta ir švariai laikoma. Sa
vo kostomerius visuomet ge
rai patenkina.

Ten buvęs

Tų garbę p. Elijošius pilnai 
užsitarnavo; jis, nesigailėda
mas sveikatos, dirba be palio
vos, kad Lietuviai būtų vi
siems žinomi, kad jų teisingu
mų visi pažintų ir juos gerb
tų. Tai jis įstengė padaryti, 
kai buvo Apskrities (Co’inty) 
ko.nisionierium, nes savo tei-

DR. S. BIEZIS
(

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X — Spinduliai

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

Rezidencija: 6628 So Richmoud 
Avenue Tel. Republic 7868 

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

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L. YUŠKA

Politikieriai veikia.
13-to wardo demokratų po-

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

DR. BERTAS H DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35'ir Halsted St)
▼*1.: 1-1 ir 5:84-8:89 vai. vak. .Mat: 8-4 Ir 7-9 vai. vakar* 

Nedėlioj susitarus Nedėlioj susitarus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Va— 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.

Serauoinis po pietų ir Nedėldieniais 11101; 6641 
tik susitarus 1 rp

2422 W. MARQUETTE RoAD

SVARBI ŽINUTĖ

OR. M. T. STRIKŪL'IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po uum. 4645 S. 
Ashland Ava. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
tį. Tel. Boulevard 7826. Na- 

So. Albany Avė., 
Tol. Prospect 1930.

Lietuviai
sihguniu ir gera tvarka aukš- v auti visų 
tai iškėlė lietuvių vardų. Į kuris įvyks Chicagos Stauiu- 

Taip pat ne mažiui) pasiro- hie’ ' Edison Et., 3133 d
dė, kai buvo nariu “Board of '*• & va^- va-k-, ga-
Local Improvenients”, tai y- ^£>^1 tikietus iUniversal
ra, miesto koiiisionieiiunr. Tų State Banke’ 325° 
vietų jis išlaįkė vienuolikų Chicago, Id 
mėnesių, bet pamatęs, kati

norintieji daL - Ofiso Tel. Victory 3687 
. . ’ Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2874

“’ DR. J. P. POŠKA

ra be galo sunku atsilaikyti
veikia. &į.< prieš įvairius graft’crius, re- 

kliubas nesenai buvo suren-' zignavo, ir joe pasielgimui vi- 
igęg šokius Columbus salėj. T Chicagos laikraščiai prita-

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai 
718 WEST >8 STREET

®ąl. JtBįemlt ,7M«

L J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 4«th ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5203-8412

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

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

it

‘-s^šį

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKT] 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramt 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai treikalingae.

J. F. EUDEIKIS & CO.
Didysis Ofisas

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

tų pramogų buvo atsilankę ir re.
lietuviai, dalyvaujantieji po- šl mllja garbė, sutelkw
l.tikoj. Buvo ir žymesniu a- „,ūsų tautos patriotui, turėtu 
menkonų polrtrkierių, - kaip visus luus džiuginti j, guk(>lu 
antai: James -Breen, republi- pasio,žillų relnti visUs jo su_ 
konų vadas 5U<-ių ;Cliięagos llianymuSt

DR. J. J. KŪWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WE3T 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Proapect |028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. J AV0IS
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. Califomia Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

HALSTED {STREET 
Antras ofisas ir Rezidencija 

6504 S. ARTESIAN AVĖ. 
State Banke, 3252 So, llalated į™” LVo«. ’ vi,7 Nuo «

piet. Litam, ir Subat. Nuo 8-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

DENTISTAI
Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
D E N T I S T A S 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel

DR. A. A. ROTH

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

Nėra abejonės, kad, p. Eli- 2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)jočius, kaip ir praeityje, išpil 

šis d.vs savo užduotį sąžiningai ir Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 iki 9 vakare 
Seredoj pagal sutartį

9191

Tel. Wentworth 3UUU
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

vardų, teisėjas Juseph Burke 
of Circuit Court 14-to war io i 

i cominitteeman ir kiti.
Būsimuose rinkimuose

kliubas ketina statyti savo “«I»<krys mums gėdos, bet,
kandidatus į žymias vietas. P^e^ngaL garsins ir kels Lie- 

' Siame Jdiube daug veikia bro vardų.
jliai Livandauskiai, ypač p.. Geriausio pasisekimo!!!
Stanley M. Levandauskis, ku-‘ a™žinoję
ris buvo kandidatu į 13-to j.........
v ardo alderiuanus.

Tenbuvęs.

WBST SIDE.

Nekalto Prasidėjimo mergai 
čių sodalicija gruodžio 6 d. 

I ėjo prie Sv. Komunijos, balto 
mis rožėmis pasipuošusios ir 
nešiodamos Švenčiausios mer- 
•gelės ženklelius.

Po sumos mergaitės turėjo 
suvo prięšmctinį suąirinkimų, 
kinis atidarytas su malda. Į 
naujų valdybą išrinkti: ged

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO Iš LIETUVOS

DB, KAITUSH, DPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą kuria 
esti prležaMtim galvos akaudėjlmo, 

;»vaiglino, akių ąptemiaio. nsrvuotu- 
.. j. ... . . i akttudafną aklų karštį. Nuiniutėvelis MaciUIioois dvasios cataruetus. Atitaląau trumpą regys-

vmlas, M. /.ibaite pirm., A. prtreni»u\ei«lngaie akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanėa mažiau
sias klaidas

Bjteclale atyda atkreipiama moky
klos valkufiiama

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU' IŠRADIMU 
DaugelųvatsiUkimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Rudytė r— vice-pinu., J. Ai- 
tutytė, — prot. rašt., B. Pet
raitytė — i*žd., M. Brazauskai
tė — fin. rašt., O. Balt akytė 
ir G. Miliauskaitė— maršal
kos, M. Bitįnaitė — korespon
dentė. Dvasios vadas kun. Ma
čiuliams sųtii rinkimų užbaigė į 
su malda, v Tel. Boulevard 7589

\
Boulevard 7589

Rez. Hemlock 7691 <

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenne 
Vai.: Nuo 14 ryto iki t

Tele. Cicero 1240

DR. GUSSEN

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 Street

Valandos; 1-3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ii* šventadieniais

| 10-12
I .

DR, CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND .AVĖ.
SPEC1JALISTAS 

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

pietų: 7—^:30 ^val. vakare 
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

X-Ray

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

, vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomis susit&rua

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Rez. Tel. Midway 6611

DR. R. C. CUPLEB
GXDXTOJAS IK CH1KUKUAS 

Oakley .Avenue ir 24-taa btreec 
’ Teief. Wllmette 195 arba

Canal 1713
Valandos: 3 iki 4 p. p. Panedeliah 

ir Ketvergalz vakare

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabaah Avenue 

. Tel. Pullman 0868 
Gagas, X-Ray, stc.

Phone Hemlock 2051

DR. JOSEPH KELIA
DENTISTAS 

Gaa Eztraotlon
Vai. 9-9. Ned. t-lt 

• 558 SO. WF.HTRRJ4 AVM

l’lione Hemlock 7828
Dr. C.K. Kliauga

Dentistas
2420 W. Marquette Rd.

arti Westera Avė.

DR. MADRICE KAMI
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SU. ASHLAND ĄVB, 
Tel. Yards 0994 

U'.sid«itc.ljoe Tel. Plaga IH9

M ĮDUBOS:
Nuo 19 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 2 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

Ofivaa Tel. Grovehlll 0517
Rez. 6707 S. Artesian Avė.

Tel. Grovehlll 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’’ 

2425 West Marųuette Road
Vai. 3-5 tr 7-9 P. M. Ketv. 0-12 

A. M. Nedėlioj euaitaruz

DR. A, R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STJ
Vai. 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

OFISAI:
4901 — 14 8t 2924 Wazhliwten 
10-12, 2-4, 7-0 12-2, 4-0. Blvtk

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

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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 dieną ir naktį 
Virginia 00l36

A L DAVIDONIS, M. D.
4910 80. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107 
VfcUuiclęs:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
Nuo 6 iki 8 valandai vaka.ro 

apart šventadienio ir ketvirtadieni)

r
Tel. Hemlock 8700

Res. Tel. Proapect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzle
Rez. 6425 So. Callfornla Avė. , 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.

Hemlock 8161

DR. V. S. NARES
(Raryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road

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

Utarn. Ir Ketv. vak. pagal eutarų

t

vaka.ro


—
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C H I C A G O J E
WEST SIDE. KriauČių Lokalo 269 A. C. 

IV. of A. valdybos rinkimai

padejavęs pasienio policijos 
viršininkas (dabar pabėgęs 
Argentinon) Bauda.

J domus ir teisiamųjų aiški 
nimasis. Pasirodo, kad Baudos

jvvks gruodžio 11 d. nuo 1 žmona sėdinti Vilniuje, Lukiš 
vai. po piet iki 7:30 vai. vak. kių kalėjime už šnipinėjimą 

torų dr-ja praėjusį sekmadie-' Amalgameitų centro name 333 Lietuvių naudai. Taigi, pasak, 
ni turėjo “bunco party”. Žmo So. Ashland Blvd. Balsuoti ga
nių buvo daug, dovanų buvo lės tik su knygutėmis.
;enj. Visi smagiai žaidė ir bu

Gerai pavyko.
Aušrofe Vartų vyrų ir nio-

Beje, teisiamasis Korsakas 
neigė, kad jis palaikęs santy
kius tarp šaulių būrio vado 
Pališausko ir Dulkės, o Vo
veriai nieko apie tai nežinoję 
(Voveriai buvo patraukti tie- 
son už tai, kad viską žinoję,

»o patenkinti gautomis do
vanomis. Vakaro vedėjos bu
vo ponios Balčiūnienė ir Zan- 
iTenė. Gražiai ir tinkamai sa-

Visi nariai ir narės kvie-

muose. Taipgi pat Bokalo su 
sirinkimas įvyksta tuojau po 
rinkimų roj pačioj svetainėje, 

o pareigas ėjo. Visi kiti va- laij dalyvaukime visi ir išgir-
karo talkininkai taip pat pel- 
nljo pagyrimą už rūpestingą 
darba’.

o nepranešę)
Korsako, Bauda jį, Korsaką Teisinas nusprendė: Br. Kor 
prašęs nueiti į Vilnių ir suži- saką nubausti 3 metus sunk. 
noti, kaip ten yra su Baudie- darb. kalėjimo, o

katalikų žurnalistų s-gą. Bu
vo išdirbti įstatai ir pagal 
draugijų įstatymo nurodytu 
tvarką įteikti įregistruoti pus 
Kauno Miesto ir Apskrities 
viršininką. Draugijų registra
vimo komisija gegužės mėn. 
atsisakė įstatus įregistruoti, 
motyvuodama, savo nutarimą 
tuo, kad esąs" neaiškus s-gos

kėlė abejonių ir tas paragra
fas, kuris kalba apie tai, kad 
s-ga turės dvasios vadą ir kad 
savo vidaus tvarkoj rikiuosis 
vyskupijų ribomis. Būta prie
kabiu ir kitais noosjnininig 
klausimais. Steigėjai apskun
dė komisijos nutarimą Apyga-

čiami gausiai dalyvauti rinki- ne’ Įmetus; kitus išteisinti.
Korsakas vykdamas Vilniun “L. ž,’

siute apie rinkimų pasekmes.
Valdyba

įsirašė keletas nauji) na Į 
i i ii. Kiti norintieji prie tos Į 
dr-jos prisidėti kviečiami at-į 
si lankyti gruodžio 13 d. į pa-į 
rupijos salę 1 vai. popiet.

Rengėjas.

LIETUVOJE
PLEČKAITADOS LIE
KANOS KARIUOME

NĖS TEISME.

LIETUVIŲ VALANDA.

suslkim-
»imo»—
Salti*
krutin«i»?

pasiėmęs ir savo draugą Mo-Į------------------
tiejų, kuris Vilniuje norėjęs KATALIKŲ ŽURNALISTŲ 
kostiumą nusipirkti. Vilniuje! S-GĄ APYG. TEISMAS 
Korsakas su Moliejum sutikę'
jau iš ankčiau pažįstamą plėe- Į 
kaitininką Dulkę, kuris nore- ■ 
jos juodu išduoti Lenkų vai- J

PRIPAŽINO IREG1S- 
TRUOTINA

Moliejų 2 tikslas toj vietoj, kur kalba
ma apie katalikų pasauližiū- 
ros gynimą, religinio gyveni
mo kultivavimą, katalikų ak
cijos skleidimą ir jos spaudos 
atstovavimą. Komisijai kilo a- 
bejonė, ar s-ga visa tą darbą 
vykdys tik savo narių tarpe, 
ar ir plačiau. Jeigu s-ga nori

Šiemet katalikai žurnalistai j kalbėti visų katalikų vardu,

rdos teismui, kuris šiomis die 
nomis komisijos nutarimą na- 
naikino. “Auš.”

Sloan’s
Liniment

r;

Idžiai. Dulkė sutikęs juodu Le-Į panorėjo kitų kraštų katalikų Į tai komisija negali jai tos ko- 
nkams neišduoti su sąlyga, žurnalistų pavyzdžiu įsisteigti į ncesijos'suteikti. Komisijai su- 
jei juodu paimsią plėčkaitini-' "

inkų literatūros. Verčiami su J 
I tikę paimti literatūros. Tas i 
I viskas dėjosi pernai pavasari. Didelis West Sidės

Tntked i-nd hand draped Satiną — Ribbons 
and Creps. tlold — Htlvėr' hatR, Vėloms in 
Black & l.iftht color in headsizes 21 to 25 
inches. »

Will exchan;fe 
Gift Hats 

After X-nias

Open every evening untll X-mas

1646-48 West 47th Street

COME IN! BUY MO ?H~R, SISTER
Or Swecthcart a Kai fui- ('tiristmas

\Voinen from all paris of tlie elty come to 
F'enzau's entliusiastically eonfident that they 
are ehoosing from Chlcago's lanrest eollee- 
lion of nilllinery. and that they are payintt 
the lowest prioe for the flnest ųuallty and 
Ihe most distinguished fashions. ,

$1.88------$2.95------- $3.95

Kariuomenės teismas išsprej 
ndė kelių piliečių kaltina-Į

Praėjusi sekmadienį vėl te- mn kaip plečkaitininkų bylą. 
ko gėrėtis gražia lietuvių ra- Teisme paaiškėjo tokia šios 
dijo programa iš stoties WC bylos istorija; Bronius Kor-

/ A

R. ANDRELIUNAS
(Marąmntc Jovvelry & Radio)

i-r -ii i i- . Pirkusieji pas mus už $5 ar dau-
r L nuo 1 iki 2 vai. popiet, ku- sakas gyveno pas savo dedą einu bus dvkai nufotografuoti, 
rią surengė Jos. F. Budrike Joną Voverį Smalžių km. O- 2650 West 63 St., Chicago, III, 
muzikos ir rakandų parduo- nuškio valse. Netoliese Dus- Tel-
tuvės. Rinktinės ir gražios menų km. gyveno Moliejus. į Hemiock „so
mūsų liaudies dainos darė gi- Taigi Korsakas su Molie-'
lų įspūdį klausytojams, o Bu- jum nuvyko Vilniun ir grįž- 
driko radijo orkestras verste darni parnešę plė&kaitininkų

%
/

vertė visus šokti.
Rap.

PRANEŠIMAI
Malonu pranešti visuome

nei, kad iš dviejų tūkstančių 
(2000) knygučių “Šv. Mišių 
Aukos” pasiliko tik keliasde- 
šimts keturių mėnesyje bėgy
je

Kas dar norėtų įsigyti šių 
knygučių, tegul kreipiasi į 
“Draugą,” 2334 So. Oakley 
avė., arba stačiai pas mane, 
3230 So. Auburn Avė.

Antros laidos taip greit ne
bus, nes aš esu pasiryžęs spau

literatūros. Vilniuje Korsakas 
susitikęs su plečkaitininkų 
Dulke ir Butkevičium. Dulkė 
Korsakui pavedęs užmušti 0- 
miškio nuovados • polic. virš. 
Tarailą, Onuškio valse, sek r. 
Kosinską ir Varėnos pasienio 
policijos viršininką Bėkšą. Be 
to, Korsakas palaikęs santy
kius tarp Dusmenį) šaulių bū
rio vado Pališausko ir plėč- 
kaitiniko • Dulkės. Korsakui 
pereiti administracijos linija

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Mercliants siuvėjas, fikSčIerlai. j- 

rengta pilnai, einu iš biznio, pigini. 
209 So. State St. Republlc Bldg. 
Room 612.

dinti kitokios rūšies knygų- Į 
čių. , . ' ,

Su -tikra pagarba,
Kun. Juozas Jusevičius.

REAL ESTATE

L o o k!

VAKARAS PRANEŠIMAS

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

OI sėlis šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianui 

forničius ir kitokius dalykus
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kįtus miestus.

1 ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIA1

M, ZIZASL. R. K. Susiv. 163 kuopos ..... , ,r aukštų mūrinis namas po 5
priešmetims susirinkimas įvv kambarius, 2 karų ga ra džius, labai NamiJ statymo Kontraktorius 
ks gruodžio 13 d. 2 vai. po m<M,<*rn,skas namas. Kaina S7.500. įstatau įvairiausius namus prieinama
...... _ , . . _______________ kaina Ipiet Gimimo Panelės Sv. pa- Į*

?

rupijos svetainėje. . Svarbu, 2-Jų aukštų medinis namas, šalę
, j . . . . . , . tuščias lotas, 3-jų karų nutrinis ga-
kad visi nariai atsilankytų į ra<lžhw, SII(M van<1enlu 5ll<1omas 

Šį susirinkimą ir sumokėtų ne- Kaln* m.ooo.oo.

įmokėtus mokesčius, nes už 3 -------------

7151 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemiock 6626

Telef. Republlc 6896

D. GRICIUS
mėnesius mokesčių nesumokė- S-Jv pagyvenimų meilinis namas, 

jęs narys lieka suspenduotas 
ir susirgęs pašalpos negauna.
Tad, nariai, malonėkite užsi
mokėti šiame susirinkime.

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip lt

medžio nuo mažiausio iki didžiausio 
h -tinas prlelnamlaualoa.

2452 WEST 69th STREET
fih“ namai randasi Cleeroi.

Taip pat bus renkama nau 
ja valdyba ateinantiems nie-Į 
tams ir daug svarbių dalykų 
turime apsvarstyti. Visi na-, 
riai malonėkite dalyvauti.

Valdyba.

B. R. Drake,

Tel. Cicero 997 ir 41

Tel. Hemiock 2323

JOSEPH VILIMAS

Brighton Park. — šv. Ka-

Tiiikii.wicz
JfOOTGME RANKERS

Statome namus

' ( NAMŲ STATYMO KONTRAK- 
I TORIUS

. '6504 S. WASHTENAW AVĖ

sapoa Talst 

Hemiock 2167

Namų TeM 

Republlc 848«

senuszimiero Akademijos rėmėjų 
longiamas “bingo party”- į- priimame mainus Padarome 
vyks sekmadienį gruodžio 53 visus legališkus popierius. Tc- 
d. pp. Bartušių “name 4601 S. iriame advokatiškus patari- 
Fairfield Avė. Visi nariai, na- mus- dykai- \
lės ir svečiai kviečiami atsL 2608 W. 47 St.
lankyti ir paremti visiems ži
nomą gerą tikslą. Pradžia 3 
vai. popiet. Visus kviečia ir 
smagumą užtikrina.

Rengimo Komisija.

Tel. Yards 6423

J. W. ZACHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos Ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET

- — - - --- --

JOHN YERKES
Plumbtng A Heatlng LieturU 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai (arantuotv 

Kainos prieinamos 
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1246
DOUOLAS ELECTRIC 00

JOSEPH MITAOZDAH Sas.
Elektroj, relkmeno- Ir flklėi* 

rinl. {vedame elektra I namus I, 
dirbtuvės

• 4ngM«il» 8 Haleted St

_

Šiandie.Gruodžio-Dec. 10 d.
Aušros Vartų Parap. Salėje

Atsilankę pamatysite įdomią kovą

KANAPECKO su LAŠINIU
Be to, C. G. Lukšis visus “pavežios” po Lietuvą 

ir parodys jos pažangą

PRADŽIA 7:30 V AL. VAK. ĮŽANGA 3 5c.

JUČUS SISIERS 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. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSISKOS SULFURINES VANOS 

IR ELEKTROS TREATMENTAI 
Švediški man ketinimai ir elektros masažas

Treatmentai visokių ligų, reumatizmo, nervų ati
taisymo, šalčio ir taip t.oliaus, su elektriniais prie
taisais Violetiniai Saulės Spindulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausią 
kraujo cirkuliaciją, kuomi galima išsigeelbėti nuo 
visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėsimo.
Moterų skyrius atdaras Utaminkais nuo 8 iki 12 

vai. nakties.
1657 W. 45th Street

Kampa* So. Paulina St. TeL Boulevard 4552

Tel. Victory 4356

JUOZAS A.

3255 So. Halsted St.

LAIKRODININKAS IR 
AUKS0RIUS

Užlaikome dideliausią pa
sirinkimą žiedų, laikrodėliu 
ir kitokių Kalėdoms daiktų. 
Visų prekių kainos dabar 
numažintos.

ANTANAS KRIKSIUNAS. plačiai žinomas

verykų taisytojas praneša Marąua- 
tte Park lietuviams, kad atidarė 
moderniškai įrengtų, čeverykų tai
symo šapų — Shoe Repairlng Shop, 
naujame Dr. Yuškos name. 66-19 
South Artesian Avenue.

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

ANTON KRIKSIUNAS 
6649 So. Artesian Avenue Chicago, III.

= Qaiimi čilieti ninirrtic npr milSli istaica. =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
4559 S. PAULINA ST.

Chicago, Illinois

=■H
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JOHN A. KASS

2049 W. 85th Street
Ir Archer Avenue

Tel. Lafayette 3315

(KAZAKAITSKAS)
WATCHMAKER & JEWELER 

Jau Laikas Pirkti
KALĖDŲ DOVANAS

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

l||||||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIĮ_

1 Geležiniai Daiktai, Maliavos ir Stiklas |
PIGIOMIS KAINOMIS

= Mes taipgi atliekame Sheet Metai ir stogų darbus, Iv- S
= taus rynae, paipas ir visokį Sheet Metai darbą.

1 The BridgEport Sheet Metai Work Į
| 3218 So. Halsted St. Tel. Victory 4965 |
TiiiiiimimimmiimiiiiHiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiinimmiiiimiimiimmiiiiiiHiiiiii

A.PETKUS
LAIKRODININKAS — 

JEWELER
Deimantai, laikrodžiai ir 

brangmenos.
Laigrodžių taisymas ma

no specijalybė.

4601 S. Hermitage 
Avenue

____ ___


