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Ispanijos prezidentu išrinktas Zamora
SUOffiJOJ ĮVYKS REFERENDUMAS 

PROHIBICIJOS KLAUSIMU

T. S. TARYBA NUTRAUKĖ SVETIMŠALIŲ VARŽYMAI 
POSĖDI I ---------------- \

AVASHINGTON, gr. 11. — 
11. — T J Darbo departamento sekreto-

CHICAGOJEĮ ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Prancūzija tik reparacijomis 

rūpinasi

PARYŽIUS, gr 
Sąjungos taryba vakar baigė' rius Doak pranešime preziden- 
posėdj, neatsiekusi tikslo Ma- tui reikalauja sustiprinti na- 
ndžiūrijos reikale. • | turaiizavimo Įstatymus.

\ Prieš nutraukiant posėdį ji

SUSPENDUOTAS POLICI

JOS KAPITONAS

Chieagos policijos virSinin-

“RYTO” REDAKTORIUS 

NUTEISTAS I MĖN. 

KALĖJIMO

T. S TARYBA BAIGĖ POSĖDĮ; JAPONAI 
NEPALAUŽTI

ISPANIJOS PREZIDENTU PROHIBICIJOS REFEREN- 

— ZAMORA DŪMAS SUOMIJOJ

i A
MADRIDAS, gr. 11. — Is- HELSINKIS, gr. 10.-- 

panijos steigiamasis susirin- Suomijos seimas pripažino vy- 
r

pravedė nutarimą (rezoliuci
ją), už kurią balsavo japoną 
r kinu atstovai.

Nutarime pažymima, kad ja
ponai turi kuo veikiau aplei
sti okupuotus Mandžiūrijos 
plotus, ir kad abi pusės dau
giau nekels jokią kruvimj su
sirėmimų. Savo keliu abi pu
sės sieks savu tarpi o susitai- 
kvmo.

Jis reikalauja, kad tie visi | kas suspendavo Shakespeare’o 
svetimšaliai, kurie nori būti; avė. nuovados kapitoną J. Flc-nori
šio krašto piliečiais, privalo 
gerai mokėti angliškų kalbą, 
bet ne vien tik bi kaip susi
kalbėti.

Sekretorius taip pat nori, 
kad. pirmųjų penkeriu metu 
laikotarpiu iš naturalizuotn pi- 
liečių būtų galima atimti pi
lietybės eertifikatus, jei juos 
teismas pripažintų kaltais dėl 
bet kokio sunkaus nusikaltimo. 
Taigi, naturalizuojant yra rei-

mming’ų ir du poliemonus.
Vakar teisme policmonai 

pranešė, kad negali pažinti su
imtų triukšmadarių, kuriuos 
jie lapkr. mėn. 8 d. vakarų vi
josi, apšaudė ir jų du nutvė
rė su automobiliu. Seniau gi 
jie tvirtino priešingai.

Kapitonas suspenduotas už 
tai, kad jis nėjo teisman pri
žiūrėti tardymų.

kimas pirmuoju respublikos riausvbės projektą, kad prohi- ISPANIJOS KONSTITUCIJA ka}įnga gantį jų rankų pirštų 
konstituciniu prezidentu vakar bieijos klosimų referendumu' PRIPAŽINTA

išrinko Nicetų Aleala Zamora. (visuotinu gyventojų balsavi- - "
Zamora yra buvęs laikinuo- I,lu) išspręsti. MADRIDAS, gr. 10.

• I Steigiamasis Ispanijos susiri-
' irimas referendumų nuskv- nkimas vakar galutinai patvi-

antspaudus.

KITAS PREZIDENTO 
PRANEŠIMAS

MAJORAS TURI VILTIES

Iš Springfield’o gryžo Chi-

Lapkr. 20 d. Kauno apygar
dos teisme buvo nagrinėjama 
“Ryto” atsaking. redakto
riaus p. L. Jokūbausko byla 
už kadaise, bemaž prieš 2 me
tus, įdėtų straipsnį “J’accu- 
se.” Dėl to straipsnio, esą už 
įžeistų teisingumą “Rytui” 
išktėlė bylų valst. gynėjas. Pi
rmą sykį ji buvo sprendžiama 
pas Kauno T nuov. taikos tei
sėjų, kuris “Rytų” pripažino 
kaltu ir jo redaktorių nubau
dė 7 paromis arešto ir 500 li
tų pinigine pabauda. Tada bu
vo paduotas apeliacijos skun
das, ir byla atsidūrė apygar-

Užsieny baigusieji aukštuo
sius mokslus teises po to įsta
tymo įsiteisėjimo gaus tik iš
laikę atitinkamus projekte nu
matytus egzaminus Lietuvos 
aukštojoje mokykloje. “A.”

DEL NEDERLIAUS ŪKIUS 

APRŪPINS SĖKLA .

Ministerių kabinetas priėmė 
nukentėjusiems dėl nederliaus 
ūkiams vasarojaus sėkla ap
rūpinti įstatymo pakeitimo 
projektą ir patvirtino nuken
tėjusioms nuo nederliaus ū- 
kiams vasarojaus sėkla aprū
pinti įstatymui vykdyti ins
trukcijos pakeitimo projektų. 
Pagal tų pakeitimu paskolų 
grąžinimo terminas atidėtas

cago majoras Cermak as. Jis d<)g teigme> bet apyg teismas,!1’^ 2 metų. Už atidėtų laikų J

PRANCŪZIJA NEPALEI
DŽIA REPARACIJŲ

rė atlikti gruodžio mėn. 27 Ii- rtino gavo plgainintą kongti. 
gi 30 d

Gyventojai atsakys į tris ma. Konstitucijoje nepadaryta
klausimus: Ar nori visai pn- pakeitimų. Tai soeijalistų kon-

„ _ ... , ... . . . naikinti prohibicijų, ar nori stitucija.
Prancūzijos vyriausybė ofici- ... . . , . ............  tik vynui ir alui provizijos, ar--------------------

AVASHINGTON, gr. 11. —

jaliniai pranešė J. Valstybėms 
apie savo nusistatymų repa
racijų reikale.

Prancūzija pareiškia, kad 
jei reparacijos bus mažina
mos, turi būt proporciniai' ma
žinamos ir karo skolos.

JAPONAI PRISIKALBINO 
KINŲ GENEROLĄ

t . v. ,. . , , AVASHINGTON, gr. 11. -
tucijų, kun šiandie jau vykdo- .j , TT ,
__  / Prezidentas Hoover’is kongre-

pagaliau nori palikti taip, kaip ČILI SOSTINĖJE RIAUŠĖS 
šiandie yra. _________

siu pasiuntė pranešimų karo 
skolų moratoriumo reikale. Jis 
nori, kad1 kongresas tuojaus 
patvirtintų jo tų žygį, kurį at
liko be kongreso atsiklausimo.

reiškia vilties, kad įstatymų 
leidimo rūmai pagaliau supra
to Cook’o apskrities finansinį 
stovį ir darbuosis suteikti bet 
kokių pagalbų.

BEDARBIŲ ŠELPIMUI 
FONDAS

VOKIETIJOI KRUVINOS 
RIAUŠES

SANTIAG0, Čili, gr. 10. — 
Priešais kongreso rūmus ko-
munistai ir bedarbiai sukėlė

BERLYNAS, gr. 10. — Pa-i 
skelbus nepaprastus krašte va- 

I ržvmus, vakar čia komunistai 
į su fašistais sukėlė kruvinas

------------- 1 riaušes. 2 asmenys nužudyta,
MUKDENAS, gr. 11.,— Y- du sunkiai ir daugelis leng- 

ra žinių, kadi kinų gen. Ma, viau sužeista.
kurs su savo kariuomene vi-1 
sas laikas

VYRIAUSYBĖS IŠLAIDOS

L

palūksmi neims.

Tos paskolos dalies pusę. 
kurios mokėjiny) terminas su

peržiūrėjęs jos iškėlimo tvar
kų, jų nutarė nutraukti. Ta
čiau tokiu teismo nutarimu 
nepasitenkino valst. gynėjas, 
kuris padavė vyr. tribunolui 
kasacijos protestų. Tribunolas 
bylų grąžino apyg. teismui 
svarstyti iš naujo. Taip ji ir 
buvo teisme svarstoma.

eina gruodžio 1 d., mokėjimo 
terminą atidėjo ligi 1933 m', 
gruodžio 1 d. taip pat be pa
lūkanų. - “A.’*

IŠTEISINO KUN. 
SKABEIKĄ

Bedarbių šelpimo fondui 
Chicagoj surinkta 9,144,000 do
lerių. Norima surinkti 10 mili
jonų dolerių.

Teisėjų sąstatų sudarė p. 
Bortkevičius, Lilejevas ir Vai- 
tiekavičius, kaltino valst. gy
nėjo padėjėjas p. Ant. Vala
vičius, “Ryto” redaktorių gy
nė pris. adv. pad. jur. dr. Pr. 
V; Raulinaitis. Gynėjas p. Rau 
linaitis jau pačioj pradžioj nu
rodė, kad ši byla turi būti nu
traukta, nes pagal veikiančius 
įstatymus negali būti kas nors 
traukiamas į teismą be įžeis
tųjų atskiro skundo ar pra-

Lapkričio 16 <1. Kelmės tai
kos teisėjas išteisino Lydavė- 
nų kleboną kun. L. Skabeikų. ■

Kun. Skabeika pristatė savo 
liudininkus, kurie įrodė apkal
tinimo neteisingumą.

Kun. L. Skabeika yra veik

lus kat. akcijos darbuotojas, 

uolus spaudos platintojas.

“A.”

AVASHINGTON, gr. 10. —
v . , . , Per 15 metų krašto vyriausv-----------------------Daug sužeistų ir areštuotu. i_. . •

) C1TV1ZA 73 C 4" T* O TT I r> 7 vmlrnl • bės išlaidos keleriopai padidė- ■ PAŠALINTA IŠ TARNYBOS
jo. Vyriausybė išlaiko perdaug i ________
tarnautojų, kurių skaičius sie-į Civilinės tarnybos komisija 
kia ligi 700,000. : iš policijos tarnybos pašalino

15-os metų laikotarpiu gy-'du poliemonus. Apkaltinti gir- 
ventojų skaičius priaugo 16 tavimu. 
nuošimčių, o vyriausybės tar-'
nautojų — net 37 nuošimčiais. I

demonstracijas ir riaušes.

Demonstrantai reikalavo nu 
traukti kongreso sesijų.

MOKESČIŲ SUMANYMAS 
KOVOJAMAS

...... . . Tautininkai ir komunistai,1 AVASHINGTON, gr. 10. --•
at įai ovojo kurįe (jef|a pastangll sugriauti I^hhftvsc iškilo stipri opozici- 

pneš japonus, perėjo japonų Brueni ,Q yaldžią reika]au_ ja prieš prez. Hoover’io mo-

pusėn. Pas jį Heilun’e lankė
si japonų kariuomenės vado- • ■ , •J . sirinkimo.
vvbės atstovai.

STUDENTAI UŽPLŪDO 
NANKING’Ą

NUPIGINAMAS PIENAS

ja nepaprasto parlamento su- kesčių sumanymų. Demokra

KARO SKOLŲ MAŽI
NIMAS

tai atstovai yra priešingi ne
paprastoms vyriausybės išlai
doms, buvusios mokesčių naš- 

, tos grąžinimui ir abelnai res
publikonu partijos tvarkai.

Metinės vyriausybės išlai
dos yra apie 4,600,000,000 do
lerių, t. y. apie penkis kar- čio sausio 1 d. Chicagoj nupi- 
tus daugiau kaip prieš 15 me- ginamas pienas vienu centu

Paskelbta, kad nuo ateinan- nešimo. Teismas dėl to buvo

tų.

/ TAIKOS DOVANA

kvortai. Bus tik 12 centų.

STATOMOS KLIŪTYS

ftANGHAJTTS trr 11 _ • ’ LONDONAS, gr. 10. — An-I Pranešama, kad demokratai
. . x’ glij°s ministeris pirmininkas turi savo planus, kaip ir kokiu

* Ple ’ ’ mų s u ęn ų su MacDonald’as parlamente pTa- būdu padengti respublikonų
kėlė demonstracijas Narrkin- nešė, kad vyriausybė planuo- padarytą didelį nepriteklių.
g’o mieste, kinų vyriausybės jft įšaukti pasaulio valstybių 
sėdyboje. Studentai reikalauja konferenriją karo skolų maži- 
skelbti karų japonams ir tuo njm0 reikale. Nes karo skolos,
būdu ginti tautos garbę.

ANGLUOS PREKYBA 
MAŽĖJA

LONDONAS, gr. 11. — Ske
lbiama, kad Anglijos prekyba 
su užsieniais mažėja. Prekyba 
taip pat ėmle pulti žemyn ir 
panaikinus aukso standardų.

PANAUDOS VARGŠŲ 
ŠELPIMUI

ISTANBULAS, gr. 10. — 
Turkų vyriausybė nusprendė 
surenkamų iš nevedusių vyrų 
mokesčių dalį panaudoti varg
šų šelpimui.

anot jo, yra visų ekonominių 
negerumų versmė.

INDIJOJ ATNAUJINAMAS 
VEIKIMAS

BALTŲJŲ RŪMŲ TAR
NAUTOJAI

AVASHINGTON, gr. 10. — 
Baltuose Rūmuose, * kuriuose 
gyvena prezidentas, nuolatos 
dirba apie 100 asmenų įėmus 
klerkus, tarnus ir įvairios rū
šies darbininkus. Per metusALLAHABAD, Indija, gr.

10. — Apie 100,000 šios apy- Į jiems išmokama apie 350,000 
gardos indų susirinkę visi ka-1 dolerių.
rtu atliko priesaikų nemokėti; ---------------------
nuomij už naudojamų žemę.

JERUZALE, gr. 10. — Mu
sulmonų konferencijoj nutar
ta čia įsteigti musulmonų uni
versitetų.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

TA1BENT BAUSMĖ

LA SALLE, III'., gr. 10. — 
Už penkių galionų gazolino 
pavogimų Gus Winterschei- 
d’as, 62 m. amŽ., nubaustas 
nuo vienerių metų ligi gyvos 
galvos kalėti.

išėjęs net du kartu pasitarti 
vis dėlto nutarė bylą svarstyti 
iš esmės.

Bylos nagrinėjimas užtruki 
apie 2 vai. laiko. Galop teis 
mas paskelbė savo nutarimą,

NEW YORK, gr. 10. - Finansinė pagalba Cook’o1 kurin0 re(iaktori|} L JoM. 
Nobelio dovana už pasidarba- apskričiai kol kas nenumato- |iauak? nuhandė , mėn papra.
vimus pasaulio taikai pripaži- ma iš įstatymų leidimo rūmų. gto kalėjimo

nta perpus Miss Jane Addams 
iš Chieagos ir vietos Columbia 
universiteto prezidentui N. M. 
Butler *iui.

POVVERS’AS PRIPAŽIN
TAS KALTU

Kitų valstybės dalių atstovai
daro daug kliūčių.

NĖRA JOKIŲ KALTINIMŲ

Buvusiojo bankininko sūnūs] 
paleisti iš kalėjimo ir šiandie 
prieš juos neturima jokių kal
tinimų. Dešimtys tūkstančių

CLARCKSBURG, W. Va.,. prarado savo visus pi-
gr. 11. — Vietos teisme pri
siekusieji teisėjai Harry Po- 
wers’ų pripažino pirmojo laip 
snio žmogžudžiu ir apkaltino. 
Jį laukia kartuvės.

• Tai tas pat Powers’as, kurs 
viliojo moteris ir jas žudė.

Hillside miestely, 16 mylių 
atstume nuo Chieagos apiplė
štas bankas. Pagrobta apie 600 
dol.

‘A. f 9

APSUNKINS STUDIJUO
JANČIUS UŽSIENY

nigus Bain’o bankuose. 
Lapkričio mėn. “grand ju-

ry” apkaltino Bain’ų ir jo 
šeimynos narius, bet kaltini
mo nepaskelbė. To atidėlioji
mo priežastis neišaiškinta. Gąl 
šio gruodžio mėn. “grand ju-
ry” paskelbs kaltinimų.

Policija areštavo du jaunuo
lius, kurie prisipažino atlikę 
apie 60 apiplėšimų.

DIRBA NAUIUS 6 VA
GONUS

Naujus 6 vagonus padirbti 
geležinkelių valdyba užsakė 
vokiečių firmoje “VVumag” 
Goerlitze. Mat, ta firma pi
giausiai apsiėmė tuos vagonus 
padaryti — po 138,000 litų 
kiekvieną. Visi vagonai bus 
keleiviu. “A.tf

Švietimo ministerija susta
tė įstatymo projektų, kaip tu
rės būti gaunamos teisės bai
gusiems aukštąjį ir aukštesnį
jį mokslų. Tas įstatymo pro
jektas pasiųstas patvirtinti 
ministerių kabinetui. Aukšto
jo mokslo teises galės įgyti 
asmenys, baigę aukštąjį mok
slų arba išlaikę atitinkamus 
egzaminus ir gavę diplomus 
1) Lietuvoje, 2) Rusijoje ligi 
1918 m. vasario 16 d. ir 3) už
sienyje ligi to įstatymo įsitet- 
sėjimo dienos, jei bus gavę 
diplomų ir tų diplomų patvir
tins šviet. ministeris.

z*

UNIJOS ORGANIZATO
RIUS APKALTINTAS

MOUNT STERLING, Ky., 
gr. 11. — Angliakasių unijos 
organizatorių Jonės’ų pripaži
no kaltu dėl kasyklų sargo nu
žudymo ir nubaudė yisų gyve
nimą kalėti.

PARYŽIUS, gr. 10. — Pa
skelbta, kad Prancūzija turi 
41,834,000 gyventojų.

ORO STOVIS

CITTCAGO IR APYLIN

KES. — Šiandie numatomas 

lietus; ne taip šalta. Rytoj, 

kaip spėjama, gali būt saulė

ta ir šalčiau.

■
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“D R A U G A S”
Uelna kasdien. tAskyria sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — |«.00. Pu- 
Ml Metų — *>.60. Trims Mėnesiams — *2.00, Vienam 
Mėnesiui — 7 6c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — *6.00. Kopua .Olo.

Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrų- 
ftna, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiųnėiama tam 
Uksini pakto kenkiu.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 11:00 tai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

Pabaltijo valstybių vadams turi būti 
rišku, kad ji© patys turi pasirūpinti savo 
valstybių likimu, o nelaukti paramos iš šo
no. Pabaltijo valstybių sąjungos sudarymas 
tai vienas iš svarbiausių reikalų, kuris tuoj 
turėtų būti įvykdytas. Būtų gera, kad tų 
kraštų politikai nuo žodžių pradėtų eiti 
prie daibų.

Įvairūs Straipsniai.
ARTĖJANTI ŽIEMA KE

LIA DAUG BAIMĖS 
RUSIJOS OYVEN 

TOJAMS

“D R A U G A S”
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8UB8CR1PT1ONS: One Year — *0.00. Siz Monttu

— *>.*0. Tnree Monika — *2.00. Onn Month — 76c. 
Burope — One Year — *7.00. Šit Monika — *4.00. 
Copy — .0>c.
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“DRAUGAS” 2334 S. Uakley Av., Caicagc

Bolševikai vykdydami “ pi
kti lietką” daug dėjo pastan
gų daugiau suimti javų ir iš- 

Lietuvos spaudos pranešimu, Vokietijos įkasti anglies. Bet baudžiavos 
katalikų sąjunga taikai siekti, kurios siela sąlyg°se Vykdant darbus nu
yra domininkonas Stratniann, pirmininkas j matyti planai toli gražu neį- 
i>r. Gunts ir gen. sekretorius Lenz, nesenaiįYykdyti. Dono Baseine angl- 
Berlyne sušaukė VIII taikos kongresą. Sek- ^es iškasta vos 65 70 nuošim- 
madienį šv. Šeimynos bažnyčioj Berlyno &ų tikėto kiekio.

TAIKOS SĄLYGOS TAUTŲ TEISIŲ 
LYGYBĖ.

i ke, bet būtum juos investavęs i Ji daro baisias mimikas, 
į žemę prieš dešimt metų?'nuolat žegnojasi, mini dažnia- 

i Tamstos nuostoliai tame in- j usiai Barboros ir šventųjų va- 
jvestavime šiandie būtų dvigu- rdus.

Be to, bolševikai daugeliui didesni .Tai p pat jei prieš maine j--
užsieniu biznierių davė teises i x- x x x • • u- Traukimui atėjus, pradėjo užsienių mznieuų uave teises metų tuos pinigus bu- ....
persiųsti siunMamus Rusijon tllm investavęs į ar pir^

kęs šėrų. Šiame atsitikime 
dar daugiau būtum sulaukęs i
nuostolių, kada kainos prade-1 Pasiteiravęs sužinojau, kati 
jo pulti žemyn. Na, tegu tams-j nelaimingoji nuo Biržų, vė
tą būtum investinęs į kornus šania į Kalvarijos psichiatri 
ar kviečius ar gyvulius. Ką ligoninę. Prieš/ tris dienas 
gi? Būtum sulaukęs didesnių buvo visai sveika, tik įnirus 
nuostolių, negu dabar bankui Jos .motinai (be motinos kito

persiųsti 
giminėms ir pažįstamiems 
maisto siuntinius, už ką bol
ševikai ima aukštą muitą sve
tima valiuta.

Pav/, jei kas nori pasiųsti 
į Rusiją kilogramą arbatos, 
tai muito paima 20 rublių. 
Dabartiniai bolševikų pinigai
y ra taip nusmukę, kad 20 rub- užsidarius. nieko neturėjo) iš gailesio pa

DIENOS KLAUSIMAI
LATVIAI SUSIRŪPINO

vysk. Schreiberis, buv. prancūzų kariuome
nės karininko dabar vienuolio domininkono 
Delorme asistuojamas, atlaikė pontifikalines

Visuose miestuose, kaip ir 
ankščiau prie kooperativų kr
autuvių stovi nuo ryto iki va-

lių kainuoja tiktai kelis li
tus. Bet siunčiant siuntinį boi-

“Štai dar daugiau” aiškino uuso* 
toliau bankininkas, “jei tams-' Daugiau negalėjau klausi-

ševikai ima pilnu kursu, kas ta visus savo pinigus per de- nėti, nes rodydama į mane 
sudaro apie 96 litus. išimtį metų būtum laikęs na- pirštu pradėjo rėkti; “Šven-

Nežiūrint tų visų bolševikų Įįuie. Ir šiuo atveju būtum su- tas Jurgiau, Jurgiau!” be to,
pamaldas. Jose ualyvavo Belgijos, Lenkijos, įkaro eilės paniurusių žmonių. suktybių, vistiek bolševikų silaukęs nuostolių, nes nebū- žmonių daug prisirinko žiūrė-

\isos bolševikų valdomos Ru-, valdžia privedė Rusiją prie tam gavęs nuošimčių”.

Latviai vis dažniau ir atviriau prade - 
,da kalbėti apie glaudesnius Pabaltijo vals
tybių ryšius. “Kita” praneša, kad ekonomi
nių sluoksnių laikrašty “Latvijos Sargs” į- 

dėtas užsienių reikalų ministerijos spaudos ! laukė didelio susirinkusiųjų pritarimo.
Mes nesmerkiame visiškai karo, — pra
dėjo vysk. Schreiberis. Mes žinome teisingą

Čekoslovakijos, Olandijos, Jungtinių Ame
rikos Valstybių ir Prancūzijos katalikų atvy
kę į kongresą atstovai, taip pat pamaldose 
dalyvavo kancleris Briuningas ir Prūsijos 
min. pirmininkas Braunas. i rūpinti ir nedaroma pastangų sį statybos darbai jau sustab- kuose prarado indėlius. Kas

aprūpinti maistu ir kuru. (dyti.
Vyskupas Schreiberis kongreso posėdy

sijos gyventojus ima didžiau
sia baimė dėl būsimų žiemos 
sunkumų, nes miestai nėra ap-

baisiausio bankroto. Jau
ti tos nelaimingosios kančių.

Bankininko aiškinimai iš da-. ' “ D. N.
“piatilietkos” planas jokiu lies teisingi. Bet jais negali-Į----------------------
būdu neįvykdomas. Vi- ma įtikinti tų visų, kurie ban- AR PAKELS MUITUS LIE

! kita yra investmantai kas kita
TUVOS GAMINIAMS?

pasakė svarbi, kalb, apie taika kuri susi-i Gyvenimas niūrus, pįlnes| Niekas kreditų bolševikams _ grynas pinigas. Investavus Augių prekybos ministeri

rūpesčių ir baimės, liūdnas' neduoda. pinigus turima jau (ne pinigų,

šefto dr. Bihnanio straipsnis antrašte “Tau
tų Sąjunga tyli — tekalba Pabaltijo vals
tybės”, kuriame svarsto ekonominio krizio 
klausinius. Dr. Bilmanis su pasigailėjimu 
konstatuoja, kad Tautų Sąjunga tyli, nie
ko nedaro ekonominiškam kriziui sušvel
ninti. Pabaltijo valstybės turi ieškoti išei
ties pačibs savo jėgomis.

“Teskamba šūkis, rašo dr. Bilmanis, 
kad Pabaltijo valstybių sąjunga nors kar
tą virstų darbu. Atėjo paskutinis laikas ' 
Pabaltijo valstybių ekonominei konferenci- 1 
jai sušaukti. Dar šiandien ne per vėlu, bet 
ryt jau bus patylomis susitarusios didžiosios 
Valstybės. Ne veltui važinėja Europos val
stybės vyrai į Londoną, Paryžių, Berlyną, 
Romą ir Vašingtoną. Vyksta skubios dery
bos, daromi planai. Taip pat mes, centrinės 
Pabaltijo valstybės, bendromis jėgomis da
rysime savo gyvenimą saugesni”.

Šis dr. Bihnanio pareiškimas yra įsidė
mėtinas. Pabaltijo valstybėms kito kelio nė
ra, kaip tik tuoj sudaryti sąjungą. Ko grei
čiau tai bus padaryta, to geriau bus, nes, 
aišku, didžiosios valstybės nesnaudžia. Jbs 
visokias kombinacijas daro, bet jas daro tik 
savo naudai. Manųjų valstybių reikalai joms 
nerūpi. Tegu nelaukia iš jų paramos ir Pa
baltijo valstybės. Tos paramos jos nesusi
lauks nei ekonomiškam kriziui esant, nesu
silauks nei politiškam kriziui užėjus. Pa
baltijo valstybės jau ne sykį ir Tautų Są
junga nusivylė-. Tautų Sąjunga taip pat ne
daug dėmesio kreipia į mažųjų valstybių 
likimą. Jai rūpi tik kelių didžiųjų valstybių

' • interesai. •

kaip kalėjime, slenka bevilčiai. Susidarę kitur finansiniai bet šioki ar kitoki daiktai, įn- 
Rctai kas žino ir jaučia, kati sunkumai atima paskutinę; vestavimo užtikrinimą.1-:, ai- ne 

kalų- lėgala^Caktybės”apkyrimo" lia^!l’l’1Sev‘zmo vie5paf'iai P«r85; įviltį bolSevikams, gauti kur'kilnojamoji nuosavybė (tur
kai priešininkas neteisėtai įsiveržia į nros...i"-'na tragl?»« ‘n0™"**- ! >-i nors P"?“1’- , , . . ]‘al>- Bankuose gi turėjus pi-

’ , ... pos vlsos aplinkybės jaudi- nigų ir jų netekus, kiekvie-teritoriją. Ir mes gerbiame tokio karo įlietu 
žuvusius vokiečių kareivius. Tačiau karo —
koks jisai bebūtų — padariniai paprastai y

nansiniai šaltiniai ‘ ‘ piatiliet
kos” įvykdymui jau yra išse-

ra toki baisus, kad visų pareiga turi būt „ , , . ,

• • v ,. .. • • žvalgybai, raudonajaikonsoliduoti taiką ir prašalinti kliūtis jai

na ne tiktai-Rusijos gyvento- 
mti. Bolševikų valdžia yra jus, bet yra labai susirūpi- 

1 susirūpinus, kad būtų lėšų nę ir bolševikų pravadyriai.

r.am yra skaudžiau. 
Bankininko palyginimai tiu

kami tik didiesiems invescavl-

pranešė parlamentui, kad jis 
sustatė įstatymo projektą pa 
kelti muitus Įvežamoms pre 
kėtus. Pirmoj eilėj Ims pakei
ti muitai prabangos daiktams. 
Kol kas žemės ūkio gaminiams 
muitų nepakels, — tų' pada
rys kiek vėliau. Tam projektą 
rengia žemės ūkio ministeris.

amu-1 Bolševikai puikiai žino, kad mains. Turtuoliai dėl tų iUos-iTada tie muitai palies r Lie-
įvykdyti. Nelaimei, didelės kliūtys taikai te-p8‘ iS,la‘ky“ ir ,»«das, S»l««>ir kiti vargai tolių gali susilaukti tik kokių
bėra iki šiol i apmokėti, Popierinių pinigu žadins Rusijos liaudį greičiau nors savo gyvenime Kėpatogu-

! bolševikai yra išleidę labai pasirižti nusikratyti bolševi- mų. Beturčiai gi, bankuose
čia vyskupas Selireiberis padarė aliu- daug, bet juos išpumpuoti is kų jungu. praradę paskutinius centus.

ziją j Versalės. sutartį, “kuri daugiau kaip į gyventojų labai sunku. Bet 
per dešimtį metų nepajėgė įvesti taikos Eu- jeigu popierinių červoncų sti-į 
ropoję” Esanti taip pat klaidinga nuomo 'gS tai paleis į darbą maši- Į 
nė laikyti tik vieną Vokietiją didžiojo karo . nas>
kaltininke ir ikišiol traktuoti ją kaip ne- Į Darbo apmokėjimas Rusijoj

tuvos eksportiu'i‘^>’'as prekes.
ui •>

/

K. “D-kas” visuomet susiduria su skurdu TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS

INDĖLIŲ KLAUSIMAS
ir net alkiu, dažnai nebeten
ka net geresnės pastogės 

i Tuos dalykus*kaip neaiškin-

Š. M. LAPKRIČIO IR 
GRUODŽIO M.

Vienam laikrašty skaitome si, vis dėlto tas negelbės žmo- 
pataisomą priešą. Norint stabilizuoti taiką, j yra tiktai akių dūmimas. Kaip tokias įdomias pastabas apieįnėms apsisaugoti nuo nesąži- Misijos nuo gruodžio 13 ii-

visų pirma reikėtų užmiršti praeitį ir dova-j galima vadinti atlyginimu už žuvusius! uždarytuose bankuo- į ningų ir sukčių bankininkų. -1 &°' Cag°’ 1,L fev‘
noti kaltes. darbą, jeigu t Rusijos darbi- se žmonių pinigus. Reikia, kad valstybė ne tik Juozapo Ia'

Pagrindinės taikos sąlygos — anot vys- įlinkai gauna tik tiek atlygi | Aną dieną vienas žmogus bankus kontroliuotų, bet ir Rekolekcijos ir Kalėdų švon 
mino, kad vos iš to badu ne skundėsi savo bankininkui, garantuotų už visus juose* i n- t®s nuo gruodžio 21 d. ligi 2-» 
miršta. Rusijos darbininkai kad uždarytame bankę pra- (lėlius' Tada būtų galas ir'd. Westville, III. šv. Petro ii

kūpąs Schreibėrio,, — yra visų tautų teisių 
lygybė, praeities užmiršimas, visuotinis ir
besąlyginis nusiginklavimas ir visų tarpu- apsirengę ne geriau, kaip ka rado 32 procentus savo indėlių šiam žmonių išnaudojimui. į Povilo par.
savio ginčų išsprendimas arbitražo pagal- daise buvo aprengti vergai A (depozitų). Žmogus sakė, kad 
ba. Tautų Sąjungą reikėtų išplėsti tarp vi- merikos plantacijose. jaučiasi labai nuskriaustas il
sų tautų, ir ji taptų, svarbiausia pasaulio tai-Į Užsieniams skolų už viso- gailėjosi, kad laikė banke pi- 
kos organizacija; tuo tikslu visi Tautų Są- kius prekių užsakymus bolše- nigus. Bankininkrfk nesistebė- 
jungos nariai turėtų būti lygiai traktuojami vikai jau neįstengia mokėti, jo. Juk kiekvienam gaila pra- 
ir lygiai visų interesų atsižvelgiama, nežiū- Bolševikai daug deda pastan- rastų indėlių, kurie sunkiai, 
rint į jų padėtį, didumą ar mažumą.

X.

MOTINAI MIRUS DUK
TĖ PAMIŠO

Gruodžio 21 ir 22 dd. Šv. 
Petriko bažnyčioje, St. Char- 

! les, JU.

Į Gerb. klebonus, kurie norė-

fteštadienį Kauno stoties T, kviesti Pasavę Tėvus Ma
gų, kad pritraukti pinigų iš uždirbti ir dar sunkiau šutau- perone pamačiau baisios išva-! 1’j°nus su Misijomis, prašome 
užsienio. Tuo tikslu visokiais pyti. Bet jis tam žmogui pala- izdos mergaitę. Ji buvo basa ^lfeiptis šiuo adresu:

Mūsų paskelbtas ir vedamas ekonominis būdais stengiasi privilioti į rė nesirūpinti ir štai ką paaiš- 'suveltais plaukais, suplyšu- 
vajus su obalsiu “savas pas savą” mūsų vi Rusiją svetimšalius, kurie lx>- kino: siais rūbais, — surišta virve-'
suomenėj sukėlė didelį susidomėjimą. Dėl to gyvendami Rusijoj palieka ne “Pavyzdžiui, jei tamsta su- mis ir grandinėmis, kurios su 
esame gavę sveikinimų žodžiu ir raštu. mažai pinigų., Vo pinigų nebūtum laikęs ban- spyna užrakintos.

Marian Fathers 

2334 So. Oakley Avenūe

Chicago, III.

6UA0ALUPĖS ŠV. MARUOS 
ŠVENTYKLA

(400 metų sukaktuvėms paminėti)
(1531 — 1931)

(Tęsinys)

Juanas, nudžiugęs, skubėjo pa? vys
kupą, nešdamas gražiausių rožių, kaip 
ženklą. Vyskupo tarnai iš karto nenorėjo 
jo įleisti, betgi jam pavyko prieiti prie 
paties vyskupo, ir klaupdamas ant kelių 
suteikė vyskupui ženklą, atidengdamas 
savo tilnią ir parodydamas gyvas rožes, 

slr, štai, vietoj rožių ti Intoje pasirodė 
garbingas Šv. Marijos paveikslas. VysKu- 
pas su dideliu dėmesiu priėmė rožes ir 
pripažino jas esant stebuklingomis. Pas
kui vyskupas, paėmęs stebūklingųjį pa
veikslą, pats nešė jį į koplyčią, kur su 
visais namiškiais garbino Dievą ir Jo Av. 
Motiną už apreikštą stebuklą, kurio Mū

rija apsireiškė ir jam, sakydama, kad Jos 
noras yra, kad baižnyčia būtų pastatyta 

1 Jos garbei. Ji taip pat pareiškė, kad Jos 
paveikslas būtų vadinamas “Guadalupės 
Šv. Marija”, betgi nenurodė priežasties, 
dėl ko taip turi būti vadinamas.

Darbas buvA tuojau pradėtas, ir per 
tų pačių metų Kūčias laikinoji koplyčia 
buvo .užbaigta statyti Šv. Marijos garbei 
toje vietoje, kur Ji apsireiškė ir kur Ji 
norėjo, kati būtų pastatyta bažnyčia. Šv. 
Stepono dieną stebuklingas paveikslas 
labai iškilmingai buvo dvasininkų neša
mas į naują koplyčią, giedant šventas 
giesmes Dievui ir Jo Šv. Motinai. O vie
los ir apylinkių gyventojai, dalyvaujan
tieji procesijoje, su nepaprastu pamaldu
mu pritarė, garbindami (Dievo Motiną ir 
melsdami Jos užtarimo ir malonių. 

Stebuklingasis paveikslas.
Tame lyg gyvajame paveiksle Šv. 

Marija vaizduojama, kaip jaunoji indėnų 
mergelė, kokių penkiolikos metų am
žiaus, turinti veide raudonus skruostus.dininkais būti jiems buvo garbė suteikta.

Kai Juanas grįžo į namus, tai patyrė, Jo* plaukai ir antakiai yra juodi, o akys 
jo dėdė tikrai sveikas, kad Šv. Ma- žemyn nuleistos.- Visas veidas reiškia

neapsakoma meilumą, skaistumą, žavu
mą ir nuolanką: tai tikrasis Dievo Mo
tuos atspindi," katalikų supratimu. Ji 
truputį palinkus į dešinę, o jos galva irgi 
palenkta, lyg klausanti pamaldžių savo 
garbintojų maldų. Nekaltosios jos rankos 
sudėtos ties krūtine, o kojos, vos įžiūri
mos, ant mėnulio, kurį palaiko eheruvinas 
nekaltojo kūdikio pavidalo. Visas pa
veikslas yra apsiaustas auksine aureole, 
kurios spinduliai nušviečia debesius, su- 
sidarusius už paveikslo. Tą paveikslą ga
li įa imti Šv. Rašto prasmė, kuri vaiz
duoja moteriškę, apsiaustą saulės, o po 
jos kojomis mėnulis; tik .jau neapvaini
kuota žvaigždėmis, kaip aprašyta Apo
kalipse. Toks reiškinys tikrai reiškia Ne
kaltąjį Prasidėjimą.

Šv. Murijos drabužis yra rožinės 
spalvos ir nuostabaus gražumo. Ant jos 
kaklo yra auksinis medalikas, kuriame 
matyti kryžiaus ženklas. Visas jos drabu
žis tai auksinių gėlių tinklas, nuostabaus 
gražumo ir tapymo, kuriam lygaus kito 
nėra pasauly. Tunikos tapymas irgi nuos
tabus. Mėlynai žalia tilma apdengia liek

nų Šv. Marijos {pavidalą, o ažūriniai įlen
kimai puošti auksinėmis žvaigždutėmis.

Tas pagarsėjęs paveikslas pripažin
tas negirdėta retenybe ir jam nėra ly
gaus meno kūrybos istorijoje. Tai yra y- 
pati ilgos rūšies meniškas kūrinys. Dar 
niekas nėra sukūręs, panašaus paveikslo, 
kad būtų lygus originaliam atvaizdui. a

Bažnyčia patvirtina pamaldumą
Apaštalų Sostas ėmėsi darbo tirti m- 

paprastus įvykius. Viena komisija po ki
tos buvo skiriamos patikrinti stebuklin
gojo paveikslo reiškinį. Menininkų komi
tetas 1666 metais ištyrė paveikslą ir po 
priesaika pripažino, kad nėra galima mil
tingam žmogui menininkui sukulti bei 
nutapyti tokį stebuklingą paveikslą ant 
tokios drobės, kaip tilma, kurioje te'skia- 
si Šv. Marijos paveikslas. Kaip pridera 
tikriems maniniukams, po ištyrimo jie 
pripažino antgamtišką veiksmą, kad nie
kus kitas negalėjo sukurti tokio stebūk'iu 
go paveikslo, kaip vien tik Dievas, jo 
galingiausioji kūryba. Kitos menininkų 
tapytojų komisijos pareiškė tolygias min

tis.

Katalikų Bažnyčia, patenkinta, paga
liau patvirtino pamaldumą, kurį Meksi
kos ir viso pasaulio katalikai aukotų 
Guadalupės Šv. Marijai; buvo paskirta 
gruodžio 12 dieną, kurią įvyktų šventė, 
švenčiama Šv. Marijos garbei kas metai. 
Devyniolika popiežių patvirtino krinti 
jiumaldumą ir suteikė įvairių atlaidų. Po
piežius Benediktas XIV, 1754 metais, nu
statė, kad toji šventė būtų švenčiama 
kaip nepaprastai šventa diena, su oktava 
ir pritaikintomis Mišiomis Šv. Marijos 
garbei. Popiežius Leonas XIIT praturtino 
pMimaklumą, o stebuklingas paveikslas 
buvo apvainikuotas aukso diadema su di
džiausių iškilmių apeigomis, įvykusiomis 
1895 metų spalių mėn. 12 dienų. Paga
liau, 1910 melais popiežius Pijus X pū
ga r i no Guadalupės Šv. Mariją globėju 
visų tų respublikų, kurių gyventojai var
toja ispanų kalbų. Tai kilni garbė, kurią 
šv. 'Marijai teikė penkiolika tautų. Tas 
pat popiežius suteikė atlaidus visiems 
tiems, kurie dievotai melsis prie kitų ta
pytų stebūklingojo paveikslo kopijų.

(Bos daugiau)



Z

11. 1931 / .
O R A U O A S

ŠVENČIŲ DOVANA SAU IR KITIEMS Prašau Į Mano Kampelį
Jei mes nukeliausime į Afri-ikaip jų giminės,/įors toli nuo 

kos kraštą., ten tarp juodųjų tėvynės būdami, nenustoja įay 
to krašto tautelių nerasimo, Įėję savo kalbą, savo senąją 
kad kas nors laikraščius skai- tėvynę Lietuvą ir viską, kas

■Rašo prof Kampininkas
LINKSMOS NAVYNOS .vaikams Amerike, ba kai LieĮ •

-------------- tavos Vyriausias Tribunolas
Phila lietuviškų nezaležnin- patvirtino Šiaulių Apygardos 

tytų, tas jiems nesvarbu ir ne- lietuviška, ką jie išeidami iš- :ninkų biskupas Vabalas Teismo sprendimą - nubaus-
Ireikalingu pagal jų suprati-: suiese. 

mą. Dėl to tos tautelės yra
dar pusiau laukinės, ten dar malonumą. Užsakykime 
mažai kur pasiekė Europos (hl dovanoms bet kurį
1 • 1 v V» • VI ••krikščioniškoji 
kultūra, bet užtat Europoje 
nerasime nė mažiausios taute
lės’, kuri nesistengtų turėti 
savo kalba laikraščiu.

i(Žuk) netrukus žada rūnyti Į ii laisvamanį pataušką u.: 
Taigi, padarykime jiems tąjl'ensylvanijos legislatorius ir į rieškatalikiškus raštus, tai 

Kalė-;panaikinti šiuos įstatymus: |jo vaikams ir anūkams Ame- 
iš že-1 a) • lietuviškoms .parapijoms Ii ike sako nebuvę nė šilta, nė 

civilizacija miau paminėtų laikraščių. [vaikus mokinti savose para- šalta......... . —....... savose para-
Vienintelis Amerikos lietu- pijinėse mokyklose. Ba jo įo-

kunda, didžiausia kankinė Viename politikėm] masini - 
vaikui, kai jis kasdien prieš tingė. kalbėjo trys kalbėtojai 
painokas pusvalandžiui nuei- už savo kandidatus į miesto 
na į bažnyčią;, valdybą.

b) uždrausti bažnyčiose! — Aš prižadu visiems, jei

viii katalikių dienraštis “Dr
augas” •Lietuvon metams kai 
roja $7.00 ( 2334 So. Oaklev 

Norint patirti kultūrinį tau A^e., Chicago, Ilk), 
tos stovį, visada sprendžia- Lietuvių Darbininkų Sąjun-1
ma iš to, kiek toj tauta skaito P‘<)s organas “Darbininkas” turėti vargonus, kurie savo mano kandidatą išrinksite, iai
laikraščių. Ko kultūringesnė e>na dukart savaitėje; Lietu- balsais nuvargina vaiko ku- visokie mokesčiai bus per jais
tauta, to ten daugiau skaito- von metams $5.00 (366 Mest ną įr girdėjimą, ba prisiklau- numažinti, — pasakė vienas,
ma laikraščių.

Lietuvių tauta,
po rusų carų jungu, negalėjo savaitraštis Laivas me- 
tnrėti savo laikraščių, nes ru- Lims $2.00 (23.»4 So. Oaklev 
sai norėjo, kad mes, lietuviai, ^ve-> Chicago, Ilk), 
būtume, anot vyskupo Bara-

Broadway, So. Boston, Mass. ).jsę vargonų, vaikai per ištisą Salėje pajusta didelis piliečių 
gyvendama U ien.katalikų reikalams skiri dieną būna apkurtę it kokiam j pasitenkinimas.

— .Jeigu mes išrinksim mano 
kandidatą į jo rūdijamą vie
tą, tai piliečių mokesčiai visai

sapne.
c) įvesti proliibiciją moti

noms savo mažus vaikus mo

LIETUVIAI AMERIKOJE

WAUKEGAN.

šv. Baltramiejaus choro va 
karas.

Oruod. 6 d. vaaarą Sv. Bal
tramiejaus parapijos chorus 
puikiai pasirodė. Buvo vai
dinama drama apie jauną po
rą, kuri ko tik nepersiskyrė 
dėk įvairių nesusipratimų. 
.Jaunąją porą vaidino p-lė E- 
leonora Burbaitė ir

karionės. Nauji nariai 
likti su tuo pačiu įžangos

-------  !kietu kuris kainoja tik
didelį darbą atliko parapijos bus Ipriimami iki 40 
mindai. įainž. be jokio įstojimo

Ačiū visiems bendradar- ičio.
biams. X

Choro Narys.

CICERO, III.

(’iceroje
(Tęsinys

naujas bizni 
4 pusi J

anot vyskupo Bara- Lietuvių R. K. Susivienymo 
naųsko ‘‘Anei rašto, anei dru- or";anas “Garsas” eina kas 
ko mums turėt neduoda. Te- ketvirtadienį; Lietuvon mė
li ui, sako, bus Lietuva ir tam Linis $3.00 (P. O. Box 
si ir juoda.” Bet gyvendami Silkės Barre, Pa.), 
kultūringiausiame krašte, Amerikos jaunimo - ląikraš- 
tarp aukščiausio laipsnio išla- l’/> Lietuvos Vyčių organiza-

kinti poterių; tik 16 metų p,1IS panaikinti, šaukė ant-
salaukusį vaiką motina jau ms. Salėje didelis rankų plo-
gali pasiklupdyti 
mokinti poterius

vintų žmonių, negi mes gali - c,-i°s Paganas “Vytis”. Me- k|yno “tautiškoj”, Į 00 
me apsieiti, neskaitydami ge- $1-00. Išeina dukart mė- dusi] niaenumo. gazietoj,
rų laikraščių? •* nesy (4736 So. AVood St., Chi-j________

Gyvenant dvidešimtojo am-’f’a^°’ Ll.). .į j Šliupas,- laisvamanių tė-
Moterų reikalams skiriamas

ir jiTcicluti »HTTiąs. , *
nuo žegno- ~ Me» .lau pavargom berno Malinauskas tajP pa

imdami miestui mokesčius! Ioiuai Pa<laina™ ir taip dai- 
mano siu-1liai ^^kaičio dalį, kad 

visiems labai, labai patiko.
režisavo p.

Radio stotis A J J.
X Sekmadienį gruodžio 13 

d. 6 vai. vak. Visų šventųjų 
Petras vyri] ir. moterų dr-ja* rengia 

Zelenauskas. Ir kaip pui- šaunią metinę Vakarienę Sv. 
kiai! Kai p-lė Burbaitė prade-į Antano parapijos svetainėj 
jo verkti mirusios savo duk-isn puikia programa, 
relės, ne vienas žmogus nn-1 Vakarienės metu bus'duo- 
šluostė graudžią ašarą. Jau- damos dovanos tiems kurte 
uos neregės vaidmenį vaidino neėmė pašalpos per 10 m. 
p-lė Poviląuskaitė. Veidas to- Draugijos nutarta ir kitos 
ks tyrus, šviesus ir taip ne- dovanos tiems, kurie ateis va- 
kaltai vaidino, kad niekas ne
būtų galėjęs didesnį įspūdį 
padaryti. Taip pat gražiai vai 
cino močiutės vaidmenį p-’ė 
Neverdauskaitė ir liežuvnin- 
kes moters p-lė Gedvilaitė. Iš

: i

nes.
Tokią savo platformą bis- Į išbalsuosite

kapas Vabalas paskelbė Bru- A°mą kandidatą, tai ne pilie-! ’
5j” iQQ „ra. i čiai miesto iždui, bet miesto \ Vei s a e’

i as,, išdavė prakeikimą savo

DAININKĖS KANARKOS
Tikros 1O’()()() PASIRINKTI 
daininkės Klarkon, 

klclkų siun
dai, pauki- 
člų ligoni
nės ir val
gyklos. Pau
kščių i . ik-, 
meno*.

Gabiau#’ 
kai; arkų 
glntojui 

auklėtojai 
i’hles

RUDOLPH J. MAREK
2402 S. KARLO V AVIS.

Chicago, III. .T 
Tol. l.awn«lale 8912

žiaus išradimų ir visokių pa
gerinimų gadynėje kada be- r',enes’n^s/airnalas Amerikos I, 
vielių radijų akimirksnyje su- Liet .K* Moten? Sąjungos J jų sau arba užsakykime savo 
sisiekiama su visais kultūrin- pr"anas “Moterų'Dirva” Lie- Į brangiesiems Lietuvon, tai 
go pasaulio kraštais ir dalina- tuvon ™etains $2-50 (2322 hus geriausia Kalėdų dovana

iždas piliečiams mokės mokes
čius! — gvoltu šaukė trečias 
kalbėtojas. Salėje plojimas, 
triukšmas ir didžiausios ova
cijos: “Štai kur mūsų kandi
datas! Štai kur mūsų kandi
datas!”

masi svarbesniais dienos įvy- “^^^7 ^jeago, Ilk), 
kiais. Argi galima ’ pasilikti ' U žsisakykime bent vieną is 
lyg užpečkyje įlindus ir užsi
daryti nuo viso kultūringo pa 
šaulio ir užsimerkti viskam, 
kas dedasi aplink tave?

Žmogus valgo kasdien po 
keletą kartų, nes jo kūnas 
reikalingas maisto, kad gy
ventų, taip ir žmogaus dva
siai reikalingas dvasinis mai 
stas, nes kitaip dvasia sus
kurs, sunyks. Žmogus ne vien 
duona — mėsa gyvena, jam 
reikalingas dvasinis penas, 
kartais labiau negu duona.

Atsimenu, Lietuvoje žmo
nės, negalėdami turėti savo 
laikraščių, žinių ieškoti eida 
vo pas miestelio k rautu vn in
kų Ickę ar Maušių, nes jiems 
buvo įleidžiama savo spausdin
tas žodis turėti, tuo tarpu lie
tuviams buvo draudžiama. Gy 
venimas rodo, zkad dar yra 
lietuvių ir tai nemaža, kurie 
laikosi ano seno rusų priespnu 
dos laikų “žinių gaudymo 
budo”, nors turi geriausią 
progą užsisakyti bet kurį ge
rą lietuvišką katalikišką laik
raštį. Bet taip gyventi tarp 
aukštai kultūringi] kaimynų 
negi galima. Ačiū Dievui, ir 
lietuviams netrūksta geri] ka
talikiškų laikraščių. Tik juos 
skaitykime, užsisakydami pa
tys sau ir užrašykime savo 
giminėms Lietuvon bet kurį 
Amerikos lietuvių katalikų 
laikraštį.

Užsakydami Lietuvon savo 
giminėms, vieną, kurį ame
rikiečių laikraščių, mes pada
rome jiems labai daug ir dide
lio malonumo. Amerikos laik
raščiai Lietuvoje labai brangi
nami ir visų su dideliu pamė
gimu skaitomi. Jie labai smal
siai seka mūsų gyvenimo įvy
kius. .Tiems malonu matvti,

Kazys J. Krušinskas,
federacijos Sekret.

SKAITYKITE MANO 
KAMPELĮ.

Karašauskas ir choro vedėjas 
p. Žilys, j

Žmonių susirinko pilna 
svetainė, kad net uodas nebū
tų snapą įkišęs. Bravo gra- 
rž’oms Šv. Baltramiejaus par. 
choro mergaitėms, taip pui
kiai, grynai lietuviškai šne
kančioms, ir jauniems gra
žiems vaikinams, kurie tokį

litini Paveikslatss

1931 METAIS
Nuotraukas Darė

C. G. Lukšis
Kį TIK IŠ LIETUVOS PARVEŽT!

NAUJI ĮDOMUS KRUTAMI PAVEIKSLAI
BUS PIRMĄ KARTĄ RODOMI AMERIKOJE

S OBALSIS: SAVAS PAS
v SAVĄJĮ!

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

Pamatykit Lietuvą kaip ji šiandie atrodo, kokią didelę 
pažangą padarė per savo 13 metų laisvo gyvavimo. Ta- 
matykit sekančius miestus; Kauną, Šiaulius, Klaipėdą, 
Raseinius, Alytų, Joniškį, Žagarę, Mažeikius, Papilę, 
Kuršėnus, Aukštadvarį, Stakliškį, Butriinonius, Mer
kinę, Onuškį, Leipalingį, Liškevą, Šiaulėnus, 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. Piirleisite 3 
Ual. linksniaus laiko Lietuvoje už mažą kainą. Be to bus 
Gali Čaplin in tbe ring 2 ratai.

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

fifi

Vienatinį
DRAUGA

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.

katalikų dienraštį Ameriknje
PETN. IR SUB. GRUODŽIO 18 IR 19 Šv..Antano 

par. salėj. Kampas 15 st. ir 49 Gt. Cicero, 111. Pradžia 
7:30 vai. vak. Įžanga 35c Vaikams 10c.

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

1000-tims Skaitytojų Gauti
DEŠIMTYS ENERGINGŲ KŪNTESTNINKŲ-IŲ

Lanko kiekvieną lietuvių namą, kiekvieną katalikiškos 
draugijos susirinkimą, kiekvieną inteligentą, profesijonalą 
kiekvieną hizrlio įmonę, Jie jums kuogeriausiai patarnaus.

SEREDOJ, GRUODŽIO — DEC. 16, šv. Mykolo 
par. salėj, 1644 Wabansia Avė. Pradžia 7:30 vąl. vak. 
Įžanga 35c. Vaikams 10c. z

NED. IR PAN. GRUODŽIO — DEC. 20, 21 šv.
Petro ir Povilo par. salėj, Rockford, III. Pradžia 7:30 
vai. vak. Įžanga 35c. Vaikams 10c.

SUB. IR NED. SAUSIO 2, 3, 1932 Visų Šventų pa 
rapijos salėj, Roselandj TU. Pradžia 7:30 vai. vak. Įžan
ga 35c. Vaikaitis 10c.



DRAUGAS

f

X Lietuvos Dukterų drau
gija rengia puikų vakarų Šv. 
Jurgio par. svetainėje gruo

navo. Solo dainavo ponios mūsų kuopai. Kol neturėjome j bus tikrai patenkintas. Įėji- 
Dailydienė, Šatulaitienė, Stan- p. Čižauskienės savo kuopoj, įuas salėn nemokamas; taigi, 
kienė, Petkienė, Ziginontienė,1 mes negalėjom surengti tokių nereikia bijotis išlaidų! Su- 
p-lė V. Cepolioniūtė ir 4 me- gražių vakarų, nes nebuvo prantama, kad laisvai kiekvie- 

buojasi), finansų rast. Auta-1vaidjntas veikalas “Šventoji |tų amž. A. Dailydaitė. Ši ma-' kam taip gražiai viskų sureng nūs galės kų paaukoti šitam 
ža mergaitė ateity gali būti i ti. Padėka pridera artistui J. surengimui, bet prievartos jo- 
gera dainininkė, nes ji turi Čižauskui ir gerb. klebonui kios nebus. Taigi, gruodžio 13 
gražų balsų. Pijano akampo- J. Čižauskui, kurie prisidėjo'd. nepamirškite šv. Petro sa- 

tvnas Lakas, ižd. Jonas Valai- ^i''vaitienė’ Stankienė, K. navo p. A. Daumantienė, kai-j prie buvusio vakaro.
» kurioms akomponavo artistei 

p. M. Oižauskienė. Smuiku i

iTUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL. kevičius (daug metų jau dar- džio 13 d. 7 vai. vak. Bus su-

(Tęsinys nuo 3-čio pusi.) ims Gerdžiūnas, 
Kazimieris,. kuris persikėlė iš Mel-

Parko, Jonas Mikaiaus- * eJtd Maity 
atpirko iš V. Kakanausko

kontr. rašt.!Akvilina” 3 v. tragedija. Vai 
ras Žilvitis, kasos glo-[dins Sar8ŪS ^troito vaidilos, 
rrtvnas Urba ir Mar- TaiP Pftt dainuos O™08

lės!
• . , . „ , tis naliiihnnnas teisčiau Pau-1 l)adydienė, paneles S. Buksaiaiskrymo parlorį. P. J. tls’ pa’iubaunas teisėjas lau- / ’

, . . . Putrimas ™št nrie teis- lr Cepulioniute. Taigi,auskas taip pat prisi- ilus 1 utrnnas, rabt. pne teis- Į A .A. x. . _

bai pigi: nuo 1 ,cento iki 25 
centų. Kurie turės tokių seri
jų, galės su ta ir į svetainę įei 
ti, o kurie neturės, gaus nusi
pirkti tikietų prie durų.

Taigi, kviečiami visi atsi
lankyti ir pamatyti tų pirmų 
Amerikoje Cirkų.

Šilališkių korespondentas.
SųjTLngiete.

taip pat pr 
prie kalėdinio “Draugo 

kuris išeis su pasveiki-
sųais.
O p. V. Kakanauskas per-

>» mo Pranciškus Jankaitis, 
tvarkdariai Jonas Mikolainis 
ir Laurynas Martinkus. Visa 
ta valdyba gerai eina visas

ikėlė į naujų vietų, į didesnį Havo Parel£as- 
jlzhį. J i A. J. J.

PRANEŠIMAS.

Radio Stotis A. J. J.
Gruodžio 6 d. įvyko šv. An- 

ttano draugijos priešmetinis 
gana gausingas susirinkimas. 
Iš perskaityto protokolo, pa 
si rodė, kad šv. Antano drau- 

| gija laba? puikiai gyvuoja, tu

JETR01I, MICH.
, Gruod. G d. Moterų Sųjun 

gos 64 kp. laikė “bunco par-
Antano par. mokyk- l’ętkai, žymūs

ne-
tv” šv.
loj. Publikos prisirinko

ri nemažų kapitalų ir šaunių daugiausia; parapijai pelno
narių.

Iš įvairių veikimo šakų 
pranešimų pasirodė, kad Fe- fe 
deracijos 12 skyrius rengia 
šaunų vakarų gruodžio 20 d. 
parapijos salėj, bus vaidina
mas labai įdomus veikalas 
“Laisvės kovotojai”. Be to, 
ruošiasi jaunainečių 
vadovaujant panelei

gauta keliolika dolerių. Gra
žias dovanas aukavo sųjun- 
gietės V. Stepulionienė, A. 
Ambrazienė, O. Šimonienė, E. 
l’etrėnienė ir Mišeikienė kleb. 
k.m. L F, Boreišis ir padova
nojo gerų dovanų aukavusiems

gerbiamieji detroitiečiai -es. 
malonėkite atsilankyti.

Pelnas skiriamas Šv. Jurgio 
parapijos naudai.

X Iš Minersville, Pa. lankė
si kleb. kun. M. Daumantas. 
Aplankė savo tėvelius, sesu
tes, brolį, giminės, draugus ir 
senus pažįstamus. Lankėsi pas 
pp. Mėdinius.

Tėvelių rezidencijoje išleis
tuvių vakarienę surengė pp.

šios kolonijos 
veikėjai. Toje puotoje dalyva
vo Šv. Jurgio par. kleb. kun. 
J. B. Oižauskas, artistai J. ir 
M. Čižauskai, J. ir J. Mediniai 
ir visi giminės.

-Rap.

Gruod. 6 d. moterų sųjun- 
gos 54 kuopa buvo surengusi

solo sužavėjo p. Slašinskienė.
! Mažos niergaitęs labai gerai 
I suvaidino p. Čftžauskienčs
I ‘ ‘ Eglaitę ”. Vaidino: C.. Stan-1 Pas mus “kas adyna, tai vyks gruodžio 13 d. Dievo Ap 
jkiutė, A. Mičiutaitė ir A. jnaujvna”, anot senųjų kalbos: veizdos par. > salėj (18 ir U- 
|Balkiutė, B. Mičiutaitė ir A. j tai kas šventadienį bazarus nion avė.). Bus suvaidintas 
Jlalkiutė, B. Petkienė ir Zig-'varo, tai chorai su “lakštin- puikus Cirkus Motekaičiui va 
'moiitienė gerai atliko B. Pet-'gnlėmis” dainuoja, tai iškelia dovaujant. Tokio Cirkaus A- 
kienės dialogų “Dvi sesutės”, tokias “bunco party”, kad merikoje dar nebuvo. Taigi, 

(P. Aukščiūnienė ir p. Novi-J salėje vietų trūksta! Per adven nepamirškit ateiti, tai daug 
kas atliko dialogų “lydytė ir- tų perdaug triukšmauti lyg juokų turėsite Šilališkiai ren- 
tetytė”. Žmonėms labai pati- kad ir, nedera. Taigi, kenošie- gia tikslu surinkti pinigų ši
ko. Artistiškai veikalų “Daug čių Federacijos skyrius atei- lalės bažnyčios bokštui išrnū- 
triukšmo dėl nieko” vaidino: naečiam sekmadieniui t. y. ryti. šilališkiai, kurie turit 
dr. P. Valatkevičiaus žmona--- gruodžio 13 d., 7 vai. vak. pa- paėmę serijas, pasiskubinkit 
p-lė V. Cepolioniūtė, daktaro kvietė dar nesenai Amerikon išparduoti, o tų vakarų bus 
dėdė Vaitkus, dėdės duktė atvykusį kapitonų Jurgėlų laimėjamas puikus laikrodis 
Katriutė — Dailydienė, jos paaiškinti žmonėms ir apie su elektros šviesa. Serija la- 
meilužis — A. Petkus. Nors Lietuvų ir Amerikų ir mūsų _________ .
programa buvo ilga, bet žmo- reikalus. Kų p. Jurgėla sakys, •

Inėms taip patiko, kad progra- tai bus vėliau aprašyta, o kad i

Cicero, III. — šilališkiai, vi 
si ruoškitės vakarui, kuris į-

! CHICAGOJE
I
I ----------------------
1 Pokyliukas.
I Gruodžio 6 d. Juozas Lauri
navičius savo biznio namuo
se, 4601 So. Paulina st., buvo 
iškėlęs gražų pokvlėlį pp. Si- 

O'ionui ir Onai Rakauskams 
jų 22 metų vedyboms paminė
ti. Buvo gražus būrelis arti
mų draugų ir giminių. Po by
lelis buvo linksmas.

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rasi. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avė.
AGITATORIAI:

Kun. J. Mačiulionis, 
2334 S. Oakley Avė.

V. Duoba
2328 W. 23 St.

J. Dimša
821 W. 34 Street

M. Šlikas
10555 S State St.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS,

linų pasibaigus publika neno- pasakys daug įdomių dalykų, Pyr^Ug”tava Tieksnio^Gaii'nga
Įrėjo skirstytis, dar sėdėjo ir tai jau iš kalno galima tvir Mastis yra sudaryta is įs-kos^skirtin- 

. . f. . . . ♦ .. . . gų elementų, iš visų kraštų svietolauke daugiau... Žinomų buvo tinti, nes jis yra gerai susi- ehių visokių medžių aliejų. Deks-
Pilna svetaine. Dėl vakaro pa- pažinęs su Lietuvos gyveni-<
sėkmingumo didžiausia garbė nm, kurios kvapu dar ir da- Rankų, Kojų, Nugaros skau-'
tenka artistai p. Cižauskienei bar garuoja ir alsuoja ir ai šalusį kraujų, niksteįėjimą. ir šiaip
nes ji per savaites laike repe- suos iki mirties. Taigi, kvie z,.lonių yra pagiję. o milijonai da

ticijas ir chorus rengė. Mes, «wne visus ne vien tik para . Mo„„ yra tlek
saiumrietės esame labai dėkin P'jonus, bet ir prie parapijos verta aukso, kiek jt pati sveria, sulig sųjuilgieies, esame labai UeRin / v. . naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu
gos p. Čiižauskienei UŽ tokį di- nt*PnklaUSanclUS lr 1S gTt'ti- nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra- 
~ _ i_ ,• t- v zlnam. Parsiduoda visur. Klauskite

taip: DEKEN’S NEW DISCOVEHY

vyraiųs. Ačiū už paramų para- nepaprastai gražų vakarų.
Dar pirmų syki sųjungietės 
turėjo tokį puikų vakarų. 
Programa ilga, graži ir įvai-

, Pijai- choras,
Onytei i Reikia pažymėti, kad Mole-

Skiriutei. Labdariai gerai dar rų Sųjungos 64 kp. jau keletu. .... ri. Jaunainečių choras labaivaRa- Raitų yra surengusios kokių, *
'gražiai sudainavo kelias dai
nas. Moterų sąjungos moterų

buojasi; buvo surengę
rų, kuris puikiai pavyko, nors pramogėlę seserų ir pa-
Pranešėjai apie Marijonų l\o- lapijos naudai. Nors kuopa, . v . .

bet kiekviena choras ,lesl0« zavln™1 8Ulegijos rėmėjų seimų J. Miko- ncra gausinga, 
laįnis ir A. Gerdžiūnas nuro- proga remia parapijos reiky 

kad seimas ragina dau- lūs; kuopos pirm. V. Stepulio- 
iu plėsti ir jų veikimų. A. Iiienė ii rašt. A. Ambrazienė 

įkalančius pranešė, kad V. V.:— kuklios ir gabios valdybos 
’Kat. Federacija rengia konfe- narės.

Jonas.

dainavo 6 dienas. Abiem cho
rams vadovavo artistė p. M. 
Čižauskienė. Publikai be galo 
patiko choro dainavimas. Ke
lias dainas choras turėjo kar
toti. Turėjome visų eilę solis
čių, kurios labai gražiai dai-

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIŲ MALDAKNYGIŲ

rencijų, kuri įvyks 1932 m.
Y’asario 14 d. Šv. Antaųo pa
rapijos salėj, Cicero, Ilk ir tų 
pačių dienų bus vasario 16 
dienos paminėjimas.

JTos pačios dienos vakarų į-' BALSAS BALANDĖLĖS, juodais odos aptaisais (labai pa
vyks šaunus vakaras su pui- Į na8^ i Ran>ybė Jums), paauksotais lapų kraštais kaina $2.50 
kiu vaidinimu. Draugija ren- d^US MANO PAGELBA, (jideliomis Raidėmis (literiomis) 
gia šaunų vakarų su vaidini- j juodais aptaisais, paauksotais lapų kraštais, kaina $2.50 
mu ir šokiais; komisija piane- -PULKIM ANT KELIŲ, juodais drobės pt. geltonais lapų
šė, kad bus puikiausia muzi-; kraštais, kaina ........................................................... $1.50
ka, prie kurios galės jauni iri MALDŲ RINKINĖLIS, juodais labai gerais odos aptaisais 
soties prisišokti. Vakaras į- (nedidelė knygelė), paauksotais lapų kraštais kaina $1.50 
vyks gruodžio 27 d. parapijos MALDŲ RINKINĖLIS, juodais aptaisais, paauksotais la 
salėj. Pelnai skiriamas para
pijos naudai.

Buvo svarstoma
Antano draugijos gyvavimo' MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, kaina......... $1.50
20 metų sukaktuvių paminėji- i MALDŲ KNYGELE, juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25 
ma ir apie nesirgusiems šutei- ^lALDŲ KNYGELE, juodais, kietais aptaisais, kaina 50e.

MAŽiYS AUKSO ALTORIUS, juoekais, labai stipriais odos
aptaisais, kaina ................................ .......................... $2.50

ŠALTINIS, Juodais odos aptaisais, kaina ................ $3.50
ŠALTINIS, juodais drobės aptaisais ........... ............... $3.00

norės, tik ne pinigais; ir kas 1 AUKSO ALIORILS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for- 
norės, draugi ja galės dovanų j mato paauksotais lapų kraštais, kaina .....••••••• $1.2o
nupirkti. Dovanas gaus tik j KAN1IČKOS, juod. apt. Tilžės spauda .......................$1.<5
per kokį metinį draugijos pa-

1 pų kraštais, kaina ....... . .............................................. 75c.
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, gražios išvaizdos, 

apie Šv.1 su sagutėmis, kaina ....................... ......................... $1.73

kimų dovanų. Kurie bus neė 
mę pašalpos per 20 metų, gaus 
15 dol. vertės .dovanų. Nariai 
galės pasirinkti kokių dovanų

MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juodais drobis aptaisais
(Tilžės), kaina ........................................................... $1.50

Buvo svarstomas klausimas' MELSKIMĖS, juodais odos apt. (nedidelė) paauk, lapų $1.75 
draugijos prisidėjimą^ MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juod. apt. vidutinio formato

prie “Draugo” dabar veda-į (didumo), paauksotais lapų kraštais x................. .. $1.75
mo vajaus; tuo reikalu kalbė- AUKSO ALTORIUS, nedidelio formato juod. lapt......... <oc.
jo A. Valančius, A. Janušaus- Į ŠVENTO PRANCIŠKAUS DY’ASIA, didesnio formato,
kas ir B. Jankauskas. Draugi-! stipriais apt., paauksotais lapų kraštais......... $3.00
ja nutarė paimti dienraštį ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, raud. kraštais $2.25 
“Draugų” Aavo organu, nes AN1OLAS SARGAS, juod. .odos apt., labai gražios, nedide-
“Draugas” visuomet skelbia' knygelės, kaina .................................................... $1.50
visus draugijos darbus. Drau-1AN1OLAS SARGAS, juod. pigesniais apt.................... $1.25
gija bus metiniu “ Draugo”; GIESMYNAS, didesnės maldaknygės formuoje, naujas lei- 
prenumeratorium. dinys, 496 pusi, juod. kietais apt. kelios giesmės su no-
Ligonių draugijos narių tar- tomis, kaina ............ ;............................................... $2.50

pe yra tik vienas. ' Viršminėtų maldaknygių turime ne po daug, tad su už-
Valdyba 1932 metams pasi- Sakymų pasiskubinkite, kad jūsų drųugai-ės prieš Šventės 

liko sena: pirm. Juozapas Grv gulėtų gauti, nuo jūsų kaipo dovanų.

viccpi™. A. Lconn^ PUBUSHIN6 GOMPANY '
CHIOAGO, ILL.

rengimų.

delį pasiaukojimų ir trūsų
mų kolonijų atvykti. Ypač
r .ūsų jaunimas kviečiamas ši-i DEKEN’S OINTMENT CO.
ta n vakaran. Kas ateis, tas HARTFORD, CONN.

(John Bagdztunas Borden)
ADVOKATAS

106 W. Adams St. Rm. 2117'
T«I«phone Randolph (727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak
I Tslsphone Roosevelt ((00Hmm: S Iki • ryto Tel. Repub. 9(00 i

A. A. SLAKIS !
ADVOKATAS

Mleeto Ofisas 77 W. Washington St į 
ĮSOS Tel. Central 2(78 ,

Valandas: ( ryto Iki ( po, pietą j

Vakarais: Utarn., Ketv., lr gubatos 
— ( Iki • vai

4145 Aęcher Avė. Tel. Lafayette 72(7

Namą Tai. Hyda Park ll((

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH^LA SALDE STREET I 
Room 1(14 Tel. Randolph 0232

Valandos nuo ( ryto Iki 5 vai. vak ' 

22(1 So. Halsted St. Tel. Vlctory 05(2 i

* Valandos — 7 Iki ( vakaie 
Utarn.. Ketv. Ir Bubėtos vakare

Tel. Randolph 6187

, ALFRED B. CLARKI I
Attorney At Law 

11 8. LA KALLE STREET 
Ir Vakarais: Utarn., Ketv Ir Su- 

, butos nuo 7:30 Iki 9 j |
I 6200 8. HALSTED STKEET j 

Tel. Wentworth 12(1

DABAR YRA LAIKAS INVESTYTI SAVO PINIGUS

77^ gėlėtą ...
per kiekvienų gentkartę, kaip daugelis investmentų žinovui 
sako, ateina proga kaip šiandie įsigyti tikros vertybės popie- i 
rų tokia maža kaina. Žemiau yra rekomenduotinos invest
mentų progos:

INSULL UT1L1TY 1NVESTMENTS, INC., Common stock 
INSULL UT1L1TY 1NVESTMENTS, INC.,

$6 Preferred stock. 2nd Senes 
MIDLAND UNITED COMPANY, Common stock 
THE PEOPLES GAS LIGHT & COKE CO., Capital stock 
COMMONTVEALTH EDISON COMPANY, Capital stock 
PUBLIC SERVICE CO. OF NORTHERN ILLINOIS,

No Par Common stock
M1DDLE WEST UTILITIES COMPANY, Oomm<m stock 
CORPORATION SECURIT1ES CO. OF CHICAGO,

$3 Preferred stock

Visos viršuje minėtos vertybės yra Insull Grupos viešų 
patarnavimų kompanijos. Jus galite jų pirktis mažame skai
čiuje po kelis šėrus arba didesnį skaičių, taip, kaip jūsų ki- 
šenius leidižia. v

Mėnesinio Taupymo Pienas
Visi yra jjrieinami mūsų Mėnesinio Taupymo Pienui. Šis 

pienas rekomenduojamas investoriams, kurie naudojasi da
bartiniu marketo nupuolimu, bet kuriems patogiau yra mo- v 
kėli mažais į mokėjimais.

UTILITY SECURITIES COMPANY
230 SO. LA SALLE STREET, CHICAGO

-------------------------SIŲSK PAKLAUSYMŲ BLANKĄ----------------------
UTILITY SECURITIES COMPANY **

230 į South La Šalie St., Chicago, III.
Be obligacijos man atsiųskite žinių apie šiuos

Vardas-Pavardė *............................ Adresas ..
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CHICAGOJE Tel. Cicere 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS DAKTARAI:
'je mišparų giedoti teatvyko 
1 tik provincijos vargoninin-

t ------------- kai: Žylius iš Waukegano.
Chicagos lietuvių .vargom- Glemža iš Ind. Harboro, Stul-

VAIŠĖSE PAS PP. MON- 
DEIKUS.

ninkų tarpe yra įėjęs gražus 
paprotys: per laikomas kiek
vienoj parapijoj 40 vai. Šv. 
Sakramento garbinimo atlai
dus paskutinę dieni], mišparų 
giedoti suvažiuoja visi vargo? 
nininkai.

Vai.: 9-9
ga iš Westvillės ir kiti chica- 5 
giečiai, kurie gavo kas juos Mondeikų

Dentlstas 
1446 SOUTH 49 COU^T

Ant Jankausko Aptiekęs

Cicero, III.

Tel. Canal 0257 Rus. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

, 1821 SOUTH (HALSTED STREET

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGOS OFISAS: II KENOS1IA, AVIS. OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD. 1 5817 — 6th AVENUE

butų, p. Mondei- Susirinkimas buvo pilnas en- R««‘Jencija ««oo a. Artesian at< 

pavaduotų savo bažnyčioje. kienė patiekė tokių vakarienę, tuziazmo, nes apsvarstėm Valandoa',^^8-so'vakare0 P'etU
Kiti atvyko vėliau. kokių ne daižnai tenka valgy- daug svarbių dalykų, ir išrin--------------------------------------

Mišparams pasibaigus visi ti. Svečiams patarnauti p. kome valdybų 1932 metams: TeL Canal 6764 Res. Republic 5350

Vai.: utarninkuis, ketvergais ir pėt 
nyčiomis nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 v. vak. 
Chicagos ofiso Tel. Grovehill 32H2

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

vargonininkai (singeliai vie- Mondeikienei padėjo pats na- dvasios vadas gerb., kun. A. 
ui, o ženočiai su žmonomis) mų gaspatlorius — Adolfas, V alančius, pirm. M. Srupšie- 

Vargonininkų choras, kaip'buvo varg. ir ponios Mondei- pp. Arlauskai, p-lė Kutaitė ir nė, vice-pirm. — p-lė Ona
žinome yra geriausias lietuvių 'kų, pakviesti pas juos vaka- k. 'Ivinskaitė, fin. rast. E. Stat-
(vyrų) choras Chicago je, ir jų pienei, kurioje dalyvavo ir ke- po skanios vakarienės, Chi- kienė, protokolų rast. M. Pa
giedosimas bažnyčioje (arba lėtas svečių ne vargonininkų. cttgos varg. kuopos pirm. p. navienė, iždininke M. Dzimi-i

\ ėliau atvyko ir gerb. kun. A. Daukša, pasakęs gražių įžan- dienė, iždo globėjos M. Bars-1
Linkus, Šv. Petro ir Povilo gįnę kalbų pakvietė pakalbėti čiuvienė ir E. Kelpšienė. . Į
para p., W. P., klebonas. komp. Pocių, Sabonį, Sakalų/ P. F. Šatienė, per kelis

Pp. Mondeįkų vaišingumas kurie džiaugėsi tokiu vargo- metus buvusi mūsų pirm. iš1
daugeliui gerai žinomas. Tai nininkų draugiškumu, o pp. tikrųjų reikalus labai tvarkiu-j

šiaip vakaruose) žmonėms da
ro didžiausio įspūdžio. -Vargo
nais paskutinį 40 vai. atlaidi] 
vakarų groja komp. A. Po
cius.

Pereitų antradienį Cicerojc,

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS
Gydo staigias ir chroniškas ligas 

vyrų, moterų ir vaJcų 

DARO OPERACIJAS

ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
lškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

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

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 iki 1-2 ryto: 4 Iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge iki i vai.).
Seredomis ir NedSUomis pagal susitarimų.

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

gražioje Šv. Antano bažnyčio
je buvo 40 vai. atlaidi] baiga. 
Kadangi tų dienų pripuolė Ne
kalto Prasid. Mergelės Mari-

žmonės, pas kuriuos retai ka- Mondeikams linkėjo sveika- gui tvarkė, ir susirinkimai bu 
da nebūna svečio,-viešnios. Ir kloties. Kadangi ir gerb. vo visuomet ramūs ir sekmin- 
nenuostabu. Abu pp. Mondei- k!eb. kun. Vaičunas, kaip kas gi, užleido savo vietų jaunes-
kai yra malonaus būdo, be- met, taip šį kartų vargoni- nei p. M. Šrupšienei. Taigi,
galo draugiški, kalboje nuo- ninkams pamylėti irgi atsiun- Marijona, nepasiduok ir veik

jos šventė, kurios vakare vi- širdūs atviri, be mažiausio tė dovatfų, tat pakelta sodės taip, kaip p. F. Šatienė. Nu-
.sose mūsų bažnyčiose būna veidmaningumo. taurės ir už kun. Vaičiūno tarta pakviesti dr. Suzanų A.
mišparai, tat Ciceron pradžių-1 Visiems suėjus į gražų pp. sveikatų, ilgų amžių. j šlakienę laikyti paskaitų, kaip

gauti gražių figūrų ir būti
GRABORIAl:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

OFISAS
66 8 West 18 Rlreet

SKYRIUS: 3238 So.
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4988.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS 0EAB0BIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosejelt 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Cliicago

Vėlų vakarų vargonininkui 
ir svečiai skirstėsi iš vaišingų 
pp. Mondeikų namų širdingai 
spausdami jiems dešines už 
nepaprastas vaišės.

Buvęs.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai
Ofldhs 2201 West 22nd Street 

Cor. Sv. Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija: 6628 So Richmond 

Avę&ue Tel. Republic 7868 
Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

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

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Tai.: 1-1 ir 6:89-8:84 vai. vak. Vai : 1-4 Ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj susitarus Nedėlioj susitariu

BRIGHTON PARK

^ef_canį Jiu 1439 S. 49 Court, Qcero, III. lur-jo priešmetinį susirinki 
.mų gruodžio 6 d. mokykloj.

Tel. Cicero 6927

SVARBI ŽINUTĖ

OR. M. T. STRIKOL’IS .
U etų vis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į
sveikoms ii- apsisaugoti nuo kun. Linkus, kun. Al, švar- naujų vietų po num. 4645 S. 
riebumo arba kaip tapti drfl- Mot S^.gos Centro Ashland Avė.' Vai 2 iki 4 ir
tomis. Paskaita bus laikoma torė p Vaičiūnienė, “Mo- 6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar- 
gruodžio 13 d. 2 vai. popiet terų Dirvos” redaktorė S. Sa- ti. Tel. Boulevard 7826. Na- 
mokykloj. Ikalienė, dr. J. Poška ir kitos uiai; 6641 So. Albany Avė.,

Išrinkta komisija knygoms Mot. S-gos centro narės. Dai- Tel. Prospect 1930. 
patikrinti. * r-uos p. K. Sabonis, A. Čiapas, —--------------------------------- 1

p. Šatunienė, p-lės V. Volte- ofiso Tei. vietory 3687
•*- r lr Kez. Tel. Hemlpck 2374laite, U. Navickaite, p. Lau-

raitienė. Bus ir kitokių įvai- ORi Ji f i I USKA

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuoniet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skylių. (

Nauja, graži ko- 
ply-*'a dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABO RlUg

Ofisas

4603 S. Marslifield Avenue
Tel. Boulevard 9277

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJA8
Turiu automobilius viso 

kiemg reikalams. Kaina priei 
narna.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

I Jaunametės pakvietė žiūrė- 
Moterų Sąjungos 20 kuopa t; veikalo ..Gyvų

j Vainikėlis” gruodžio 20 d. 
par. salėj. Pelnas eis parapi- 

jjos naudai. Visos sųjungietės 
žadėjo dalyvauti vakarėly ir 
parduoti daug tikietų. Moterų i
Sųjunga nori būti pirma pra
dedant statyti naujųjų bažny-' 
čių. Valio, sųjungietės, visos 
dirbkim iš vieno, o galėsime 
daug nuveikti! I

KAZIMIERAS , jj. Statkienė
JASINSKAS

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tei. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėliojo pagal sutartį

rybių. Tad, sulaukę sekmadie- 3133 S. liALS'lED* ttlREET 
nio, visi trauksime į Moterų 
Sųjungos vakarų.

Rengimo Komisija.

DENTIST AI

Antras ofisas ir Rezidencija
j 6564 S. AKTESLAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-4 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak. 

, Šventadieniais pagal sutarimą.

Phone Boulevard 7042

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET 
Tei. Roosevelt 7182

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Varde 1138 
Chicago, UI.

I, J. ZOLP
GRABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ. 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET 
Kampas 46th ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5202-8413

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

mirė gruod. 9, 1931 m., 9 vai. 
ryto, 28 metų amžiaus. A a. 
Kazimieras gimė Chicago, Ii..

Paliko dideliame nubudime 
motiną Oną, 3 brolius Joną 
Andriejų ir Edvardą ir 5 sese
ris Oną, Jozefiną, Marijoną, 
Teodorą ir Valeriją ir gimines.

Kūnas pašarvotas 5150 Cor- 
nelia Avė. Tel. Kildare 3687. 
Laidotuvės j vyks Sub. gruod. 12 
Iš namų 9 va), bus atlydėtas 
j šv. Mykolo par. bažnyčia, ku
rioj įtyks gedulingos pąnialdos' 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas i šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę:
Motina, Broliai. Seserys ir 

Gimines.
Laidotuvėms patarnauja grab. 

Sadovskl

T0WN OF LAKE.

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

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

Tel. Grovehill 1595 ,

DR. A. L. YUŠKA
G*x>l"iUJ-xS IR CHIRURGAS 

Vau.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Serauoinis po pietų ir Nedeidieniais 

tik .susitarus
2422 VV. MAitUL'E'iTE ROAD

TeL Wentworth 3UUU
Rez. Tel. Stewart 8191

DR.H.BARTON .
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTį 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų| 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪ9JJ GRABORIAl 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

A1A
ONA DIGLIENĖ
(Po tėvais Česnlutė) 

mirė gruodžio 10. 1931 m. 3:05 
ryto, sulaukus pusamžio Kilo iš 
Kalvarijos Apskričio. Liudvina
vo Parap., Dviračių Kaimo. 
Amerikoje išgyveno 29 metus.

l’aliko dideliame nuliudimu 
vyrą Kazimierą, 3 sūnūs Ka
zimierą. Martiną ir Edvardą, 
seterį Kotriną, švogerj Juozapą 
Bučinskus, pusbrolį Aleksą 
Leonas, sesers dukterį M Tu- 
hock), sesers sūnų Juozapą 
Stalguills ir gimines.

Kūnas pašarvotas 10220 
Commercial avė. Laidotuvės ,- 
vyks panedėly. gruodžio 14. Iš 
namų 8 vai. bus atlydėta Į šv. 
Juozapo (So. Chicago) bažny
čią. kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sieą. Po 
pamaldų bus nulydėtas J šv. 
Kazimiero kupinės.

Nuoširdžiai kviečiame vls.is 
gimines. d^ugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę; *
Vyras, Kintai, švogerls ir 

xGimlJiės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikls. Tel. Yards 1741.

Moterų Sujungus 21 kuopa 
rengiasi paminėti kuopos gy
vavimo 15 metų. Ta proga 
rengia vakarų su gera vaka
riene ir gražia programa gruo 
džio 13 d. 6 vai. viak. Davis 
Sųųare Park salėj. Sųjungie
tės laukia gausingos puoli- 

■kos ir užtikrina, Jtad visus pa
tenkins, nes bus kalbų, dainų 
ir daug visokių įvairybių. Kai 
bės kleb. kun. A. Skripka,

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

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

Ofiso TcL Vietory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

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

Kampas 31 Street

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

OFI8AI:
4991 — 14 St. 2924 Washlngton 
19-lt, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, BlVd.

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

DR. S. A. DOW1AI

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą kuris 
1 esti priežastim galvos skaudėjimo,
Į svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
. mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

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

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučlama

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

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

Boulevard 7689
Kea. Hemlock 7691

OR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 19 ryto-iki 9 vakare

Tele. Cicero 1260

DR. GDSSEH
LIETUVIS DENTISTAS 

kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
vai. vakare

Nedėliomis ir Seredomis ,susitarus
4847 W. 14 ST. Cicero, III.

VaL:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Rezidencija

Valandos; 1-3 po piet, 7-8 vak. West 12 pt Nedėnomia
Nedėliomis ii- šventadieniais 

10-12

Tel. Cicero 2888 Susitaruz

DR. CHARLES SESAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

x-Ray 4729 SO. ASHLAND AVĖ.
tSPEClJALIbTAiS

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

pietų: 7—8:39 vai. vakare 
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

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- 0036

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST llltli STREET'
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0854 
Oasas, X-Ray, etc. -

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELIA
iSentibtab 

Gas Eztraction
▼ai. 9-9. Ned. 9-19 

4RB9 HO. WESTERN ATM

Phone Hemlock 7828
Dr. C.K. Kliauga

Dentlstas 
2420 W. Marquette Rd.

arti Western Avė.

OR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 80. ASHLAND AVB. 
TeL Yards 0994

Rosidenctjoa Tai. Plaaa >399

VAJ^ANDOR:
Nuo 19 iki II dieną 
Nuo S iki 8 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

A. L DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUI 

Tel. Kentvood 6107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadieni*

OILaa Tel. Grovehill 0617
Res. 4707 S. A r tešla n Avė.

Tei. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

2428 Weet Marąuetts Road 
į Vai. *-« Ir 7-9 P. ML Ketv. 9-19 

A, IT. NeddUoj susitarus

Tel. Hemlock 8700

Res. Tel. Prospect ()610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6426 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv

Hemlock 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road

VALANDOS:
B iki 12 ryto, 7 iki 9 vąk.

litam, kr K«tv vak. pa*M
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C H I C AG OJE
NORTH SIDE.

Šv. Juozapo globėjo draugi
jos priešmetinis susirinkimas 
įvyko gruod. 6 d. parap. sve

rti, kad banko ir morgičių fi- 
fnansų pasiliko tie patys, kurie 
jau nuo senai stovi draugijos 
finansų sargyboje, ir jų rū
pesčių draugijos turtas taip

kad rengiamas kauliukų žaidi
mo 1932 m. sausio 17 d. Gi
mimo Panelės Šv. par. svetai
nėj naudai. Tikietai plati mi
nėj seserų naudai. ^Tikietai pla

RT.
ineis .1 ndienis, Gruod. Ii, 1931

tainėj. Be kitų svarbių reika- sutvarkytas, kad nereikia rfl-
•ų, buvo svarstomas dienraš- rpintis kaip išgelbėti Gold bo
čių “Draugo” jubiliejinis va- 'mis nuo resyvero rankų; jie tų

Naudokimės atlaidais.
Ateinantį sekmadienį, gruo

džio 13 d. su iškilminga suma

skusantais paskirti: Dr. T. 
Dundulis, Dr. A. J. Jovniš ir 
Dr. Ig. B. Makaras.

Toliaus iš eilės seka refe
ratai: Dr. Dundulis: a) Desic-

»**•*
per visas lietuviškas radio va- kų bažnyčios reikšmę Latvijoj

tinarni. Prašė narės į ateinantį i šv. Jurgio par. ‘bažnyčioj cation and Dissection of ton-
metinį susirinkimų 
nors po vienų dovanėlę.

1932 m. išrinkta valdybon 
pirm. p. Ona Gricienė, vice 
pirm. p. Kazmarskienė, prot

atnešti! prasidės 40 valandų atlaidai, 
j Bus svečių kunigų su dvasine 
talka. Bus proga atlikti adven 
tinę.

Bridgeportiečiai, naudoki-

siles in clironic folicular ton- 
silitisy b) Nervous and Meli
tai Disorder in relation to so
čiai conditions.

Dr. S. Biežis: Sumažinimas

landas, kas savaitė. Tėmyldte 
laikraščiuose radio praneši
mus.

Gerbiami daktarai — M. D. 
ir D* D. S., kurie norėtų įsto
ti draugijon, meldžiame kreip 
tis telefonu: Yards 3162, arba

ir katalikybės vaidmenį, su
kuriant Europos kultūrų. Ka
talikų partijai pareikalavus 
balsavimas dėl įstatymo buvo 
slaptas. Seimas 57 balsais 
prieš 37, dviem susilaikius, į 
statymų atmetė. Taip pat bu

jus, kuris ir mūsų kolonijoje I bizni anksčiau gerai suprato p lg E Prosevi- ln^s a^aidų proga, gausingai mirtingumo nuo aštrojo ap-
yra visu smarkumu varomas, ir tik gerai apgalvojus pirko gtogkienė 'pripildykime erdvių šv. Jur- pendieito.

laišku tam tikrų įstojimo dr-1 vo atmestas universiteto sta- 
jon aplikacijų blankų, kurios ! luto pakeitimas, kurį vyriau- 
bus nevilkinant prisiųstos. i sybė buvo priėmusi sąryšy su

Draugijos nariai, suprasdami pirmus morgičius. Draugija 
kokį vaidmenį “Draugas” vai jiems labai dėkinga, 
dina katalikiškų draugijų gy- Be to, šis susirinkimas pas 
\enime, nutarė paimti dien-'kyrė aukų vargstančioms šei
raštį “Draugų” draugijos or
ganu ir jį uižsiprenumeruot 
1932 m. Vertėtų kiekvienai pa 
šnipinei katalikiškai draug:- 
įai pasekti šios draugijos pa
vyzdžiu. Apsvarsčius draugi
jos reikalus, buvo rinkama at. 
einantiems metams nauja val
dyba, kurion pateko kone vi
sa senoji valdyba, išskiriant 
kasos globėjų, į kurio vietų iš
rinktas P. Tamoševičius ir 
vietoj buvusio koreęp. P. A. 
Janušausko išrinktas V. Ke
pus. Naujoji valdyba: pirm. 
y. Vaškūnas, vice-pirm. K. 
Šerpetis, rašt. V. Rėkus, ižd

mynoms ir kalėdinę dovanėlę 
altoriui papuošti.

Kitas draugijos susirinki
mas įvyks sausio 3 d. 1 vai. 
popiet parap. svetainėj. Kurie 11

Atstovėmis j centro susirin
kimų išrinktos: p-lė E. Prose- 
vičiutė, p. M. Janušauskienė, 
p. Zvinakienė ir p. Staradoms- 
kienė. \

Mūsų rėmėjos liūdėjo, nete
kusios vienos narės, kuri mi- 

— p. M. Pėstininkienės.

gio bažnyčių per visas atlai
dų iškilmes.

Parapijonas.

norėtumėte įsirašyti į ši, vic- Firm P- Kanapeckienė pasiii- 
ną iš turtingiausių nortlmidės 16 P«r narSs visoms
draugijų, ateikite į minimų
susirinkimų, visų lauksime.

Koresp.

MARQtfETTE P AR K.

narėms lydėti į bažnyčių su 
kaltos rožės ženkleliais, tai 
būtų mūsų ženklas. Visos na
rės sutiko su tokia gražia tra- 

į dicija.

Diskusantai šiems trims re 
feratams bus paskirti vėliaus. [

Draugija savo susirinkime • 
išdiskusavo ir nutarė, kad tei- * 

apsvarstyti. Taip pat bus ren kti trumpas žinias iš sveika- ' 
karna nauja valdyba ateinam tos srities visuomenei per lu
tiems metams. Jei turite gerų dio. Tas darbas pradėtas ir, 
sumanymų kliubb labui, kaip' pirmų syk Dr. M. T. Striko-; 
padidinti narių skaičių, bei ljS) prezidentas draugijos, 
kitokių pagerinimų, prašome (gruodžio 3 d., 7:30 vai. vak. ■ 
iškelti tai susirinkime. į suteikė trumpų pranešimų. Ir 1

------------ I toliaus bus teikiama trum-
Bridgeport. — Labdarių Sų- j pos žinutės iš sveikatos srities '

jungos 5 kuopos priešmętinis j • 
susirinkimas įvyks gruodžio I 
13 d. 2 vai. popiet šv. Jurgio i

A

Dr. M. T. Strikol, pirm., 
Dr. A. L. Graičunas, sekr.

nutarimu steigti teologijos fa
kultetų.

SEIMAS ATMETĖ KATA
LIKŲ TEOLOGIJOS FAK. 
ĮSTEIGIMO ĮSTATYMĄ

------------ Pirm. p. Kanapeckienė dar j^r mokykloj. Bus renkama
Sv. Kazimiero Akademijos įsiūlė užsisakyti iv. Mišias 

rėmėjų 8 skyriaus priešmeti- Sv- Kazimiero šventei ir vi- raikal^
uis susirinkimas. Centro ra- soms ei« drau^ Prie Sv- K°- 

Stos- rninD0S su baltomis rožėmis

nauja valdyba. Yra ir kitokių

Valdyba.
__ r___,__ __________ , ___ portų skaitė išdavė M
P. Srubas, fin. rašt. A. Sakys, ldenė; raportas priimtas. A- ženkleliais), kurias p.
l-.ontr. rašt. V. Mačiukonis,1 pie koncertų parapijos naudai C™icnS ”adirbs' Visos Prita‘
kasos globėjai M. Grigas ir P. pranešė p-lė Stoškiutė: gauta. r® tekiam sumanymui.
Tamoševičius, tvarkd. J. Riš- $56.00. Tai rodo, kad ir rėmė

jos darbuojasi, nesnaudžia.
P. Kazmarskienė pranešė,

ka ir M. Srubas.
Taip pat noriu čia pažymė-

Šilti! Illllli

Nauji gražus RCA Victor radios, naujos žemos
kainos ....... ••••• $37.50 ir $69.50

RCA Victor Radio ir Phonograph kombina
cija .............. $99.50

Tegul Budri kas pristato jums radio dėl' Kalėdų tik 
mažai tereikia įmokėti, o kita metų tik po 2 dolerių Į 
savaitę.

Kiekvienas pirkdamas radio gaus dykai 
aksominį suolelį arba electrikinį laikrodėlį.

graži}

s, 1

"hi» Mtnrų i

RCA Victor Plionogtaph ir Radio kaip ant paveik
slo galima patsai pėsidaryti rekordus ir groja rekor
dus 30 minutų.

/ * •

Budriko krautuvė atidara kas vakaras iki 10 vai
vakaro, Nedėliomis iki 5 vai.

* «

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

TEL. BOULEVARD 4705-8167

VVCEL 970 K. gražus Lietuvių Programas kas 
Nėdėldienį. Pradžia nuo 1 iki 2 vai. pė pietų

Rėmėja.

A. LIET. DAKTARŲ DRJOS 
PRIEŠMETINIS SUSI

RINKIMAS.

z

R. ANDREIIUNAS
(Mnrąnette Jcvrel py • & Radio ) 
Pirkusieji pas mus už *5 ar dau- 

i bus dvkal nufotoemfuoti.

0 West 63 St., Chicago, UI.
Tel.

Hemlock 8380

Ryga, E. Karštų debatų sei 
mo posėdy sukėlė tarpsesinin 
laiku vyriausybės priimtas į- 
statymas dėl katalikų teologi
jos fakulteto įsteigimo. Prieš 
fakultetų pasisakė demokrati
nis centras, socialdemokratai, 
darbo blokas ir komunistai 
Fakulteto įsteigimų gynė vysk. 
Rancens, nurodydamas katali-

— “New Yorker Blatt” lai
kraštyje vienas protestantas 

svarsto klausimų, kodėl katali
kui tikyba taip gyvai patrau
kia į save rimtuosius žmones,
ir i jį duoda toki atsakymų:

“Priežastis, kodėl protesto- 
nų bažnyčios pamaldų metu 
yra tuščios, o kataliku} pilnos, 
yra ta, kad katalikai savo ba
žnyčiose randa tikrųji Dievų, 
o mes, protestantai, — tik pa
mokslininką.”

z

Šiuomi pranešama, kad A. 
Liet. Daktarų dr-jos priešme- 
tinis susirinkimas atsibus Dr. 

Šv. Kazimiero Akademijos c z Vezelio ir Dr. M. T. Stri- 
rem. dr-jos priešmetinis susi- kolio o£i8e> So. A?htalld 

Avė., Chicago, UI., antradieny

BRIDGEPORT.

rinkimas įvyko gruodžio 4 d. 
Rėmėjų susirinko gana gausin 
gas būrelis, kuris gražioje san 
taikoje svarstė skyriaus reika
lus, tartum tai būtų vienos Šei 
mos dukterys. Apie centro su-

grnodčio 29 d., 8:30 vai. vak. 
Šiame susirinkime bus ren

kama valdyba 1932 metams. 
Nariai, kurie iki susirinki

mo atidarymo nebus pilnai su-

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųSles 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREF.lt VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

4(44 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

AR ŽADI KRAUSTYTIS?
sirinkimų pranešė gerb. pir- rr,oi<ėję savo metines narystės i 11 CMIICIf 10 į. 0(111 
mininkė p. A. Nausėdienėj ir mOi<estis, nebus prileisti prie ™ “LLoRUvRnv w uUI« 
ten gražiausia vienybė viešpa- balsavimo
tania. Tai vienintele organi- gdstina

nariai, kurie gavo laišku pra
nešimų, kad užvilkta metinė forničius ir kitokius dalykus 
duoklė, pasistengtų prisiųsti Musų patarnavimas yra gre: 
pripuolamų mokestį prieš su-|Įag> geras ir nebrangus, 
sirinkimų. į ,

T .... - i Mes pervežame daiktus iš iiLyginai visiems buvo pa- . ,. . /. . v- , .y. T } kitus miestus,siųsta pranešimas laišku, k u- ___________ ___

žacija, kurioje nėra buvę jo
kių nesusipratimų. Tai yra 
lietuvių išeivių pasididžiavi
mas. P. O. Sekleckienė prane
šė apie labdarių seimų, o p. 
Šaltienė apie Tėvų Marijonų 
Kolegijos rėmėjų seimų. Vi
sur mūsų rėmėjos aktyviai da

7126 So. Rockwell St. 
Tel. Republic 5099

Mes permnfuojame pianus

lyvaoja, ir nuoširdžiai veikia. Prjen',.merat» nž ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIA1
“Medicinų”. Tad šiuomi pn---------------------------------------
menama, kad laikasP. J. Šaltienė ir p. O. Stanke

vičienė daug aukojasi reng
damos seselėms “Pantry par- 
tv”* i

Nepaisant blogų nedarbo me 
tų, vis dėlto randama duos- 

į nios širdies žmonių, kurie šir-. 
dingai užjaučia šeselių būtį.
Baigiant susirinkimų, valdyba.
1932 m. vienbalsiu išrinkta re^t^VnnL. “einu** 
tų pati.

ne tik užvilktų
pasiųsti 

prenumeratų. M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

bet ir atnaujinti 1932 metams. Statau (vairiausius namus prieinama^

Po užbaigos “bnsiness” su- 715l g CALIFORNIA AVĖ. 
sirinkimo, bus skaitytas refe
ratas Dr. V. S. Naryausko. Di1

Telefonas Hemlock 6639

Teief. Republic 8393

Rėmėja.

PRANEŠIMAI

ĮVAIRUS PARDAVIMAI D. GRICIUS
! 2G9 So. State 
, Itoom (12.

flkSčierial, J 
18 biznio, pigiai. 

St. Republic

REAL ESTATE

Look!

PRANEŠIMAS
ANTANAS KRIKSIUNAS. plačiai žinomas

verykų taisytojas praneSa Ma.rąua-
tte I’ark lietuviams, kad atidarė
moderniškai įrengtų čeverykų tai
symo Šapų — Shoe Repairing 81, o p,
naujame Dr. Yuškos name, «#l?l
South, Arteslan Avenue.

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

ANTON KRIKSIUNAS
6649 So. Arteaian Avenue Chicago, III.

giiiiiiiitiiiiiiiiiiiiimimimiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimimiiiifiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

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

John Jb Zolp
4559 S. PAULINA ST.

= Chicago, Illinois
viiniiinniiiiiiiiiiniiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiimiiinuiiitiiiiiiHiiiiiiiiniii

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS) 

ffATCHMAKER A /EWELER
Jau Laikas Pirkti 

KALĖDŲ DOVANAS
Laikrodininkas Ir aukeorlus

22 metų patyrimo. Užlaikau vi
sokios rųdies aukso dalykų dide
liame pasirinkime ir kainos yra 
visiems vienokios,

2049 W. 35th Street 
Ir Archer Avenne

Tel. Lafayette 3315

i
OENERALIP KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip u 

Bldg. medžio nuo mažiausio iki didžiausio 
Kainos prlelnamlaualoa.

2452 WEST 69th STREET
t ■

I

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMASŠv. Kazimiero akademijos 
rėmėjų 3 skyriaus priešmeti •, 
ms susirinkimas Įvyks gruo- , kary ,aha, 6504 S. WASHTENAW AVĖ

Įdžio 17 d. parap. svet. Malo- »n«1*rn«kas namas. Kaina 87,500 I.----------- ----------------------------------------------

nėkite visos narės būtinai at ------------
silankyti, nes bus svarbių rei

NAMŲ STATYMO KONTRAK
TO RIU8

kalų aptarta ir nauja, valdyba 
renkama.

2-Jų aukftU) medinis namas, Sale 
tuSčiaa lotas, S-jt| karų marinis ga- 
mditaa, tilta vandenin Šildomas. 
Kaina 88.0M.00.

fiapoe Tolef. 
Hemlock >8(7

Namų Telet 
Republic 8(88

Garfield Parko Liet. vyrų 
ir moterų pašalpinio kliubo 
priešmetinis susirinkimas į- 
\yks sekmadienį gruodžio 13
d.. Lawler Hali — 3^29 W.*
Mndison St. Narių atsilanky
mas yra būtinai reikalingas, 
nes yra daug svarbių reikalų

\ S-Jų pacjrvenlmų medinis namas, 
8-Jų karų (kradilns, tntčlas lotas 
Sale. Kaina 84,000.

JOHN YERKES
plnmblng * Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTO R1U8
Maao darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Ale namai randasi Clorrol.

(B. R. Drake,

Tel. Cicero 997 ir 41

Tsl. Vlctory 124(
DOUGLAS ELECTRIC 00

JOSKPH SHA^DAB. Sav. 
Elektros ralkmeno* Ir flktdle

rlal. (vedams elektra I namus U 
dirbtuves.
>188 8- Halsted St t *n<*tl»

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 ’Z

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

“DRAUGAS”
So. Oakley Avenue
CHICAGO, ILLINOIS

i

GREF.lt

