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Vokietijoj diktatūra darosi nepakenčiama
RYTŲ GALICIJOJ VYKSTA UKRAINŲ 

PERSEKIOJIMAI
, f

Japonijoj panaikintas aukso 

standardas O

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

NUBAUDĖ PLEČKAIČIO 
PADĖJĖJĄ

SUNKUS VOKIETIJOJ 
GYVENIMAS

BERLYNAS, gr. 15. — šia
ndie Vokietijoj žmonėms gy
venimas pasidarė tikrai nepa
kenčiamas, kada vyriausybė 
paskelbė ir vykdo įvairiausius 
varžymus. Namą ir su užsie
niais prekyba tiesiog smaugia
ma. Vyriausybė maisto produ
ktams ir visokiems gaminiams 
nustato kainas. Visi laikraščiai 
yra vyriausybės malonėje. Li
gi Sausio 2 d. visam krašte už
drausti politiniai susirinkimai' skundžia savo likimu. MENICO CITY, gr. 14.
ir demonstracijos. I . J Guadalupe šventovėje, kur y-

Anot apturimą žinią, ir sia-i , ..... v ........ Ira stebuklinga Švenc. Marijos
ndie persekiojimai visu tempui., ... , ...... M Mek^o, Ohbejofc

LENKAI SPAUDŽIA 
UKRAINUS

BERLYNAS, gr. 15. — T. 
Sąjungos suvažiavime Lenki
jos ponai pasižadėjo teisin
giau apsieiti su valdomos Bv- 
tą Galicijos gyventojais ūk
iamais, kurie veržiasi j laisvę.

Bet vos T. Sąjungos suva
žiavimas uždarytas, R. Gali
cijoj lenkai ir vėl pradėjo a- 
reštuoti Ukrainą vadus. Kilo 
dar smarkesni persekiojimai 
už tai, kad jie pasauliui nnsi-
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APIE NAUJAS LIETUVOS
PREKYBOS SUTARTIS 

SU UŽSIENIAIS
Kariuomenės teismas spren-

Šio (gruodžio) mėnesio Pa-į dė Įžymaus plečkaitininko Juo- 
ryžinje turėjo prasidėti derv- j zo Kazlausko bylą. 
bos tarp Lietuvos ir Prancū-i 1927 m. rudeni Lietuvoj 
zijOB vyriausybią atstovą dėL Plečkaičio buvęs rengiamas 
prekybos sutarties pakeitimo.1 perversmas. Į savo darbą Ple- 
Lietuvą atstovaus Lietuvos čkaitis Įtraukęs ir teisiamąjį
pasiuntinys Prancūzijoje Kli
mas ir keli iš Kauno pasiąsti 
atstovai.

Kazlauską, o tas prikalbinęs 
dar kelis vyrus. Kai sužinoję, 

j kad Alytuje prasidėjo areštai,

1. Japoną kariuomenė Mtundžiūrijoj žygiuoja tiltu. 2. J. Valstybių kariuomenės paradu 
Fort Clayton, Panamos perkaso srity. 3. Žymesniąją kongreso rūmą klerkas W. T. Page’ns 
atidaro rūmą sesiją.,

i....... . .i u ■ i ..i. ... i—.i...

Jei nepavyks išsiderėti ge-1 tada vadai Įsakę bėgti kur kas 
resnią sąlygą Lietuvos išveži-' gali.
mui Prancūzijon, tai teks at-i Kazlauskas pabėgęs Vokie- 
sisakyti nuo dabar veikiančios j tijon, o vėliau persikėlęs į Vi
su Prancūzija sutarties, kurijinįų> ir emigrantai išrinkę jį 
duoda daug palengvinimą išjpas savą.” Bet nepamirškit, 
Prancūzijos įvežamiems Lietu-' į0 nariu.

500,000 TIKINČIŲJŲ GUA
DALUPE ŠVENTOVĖJE, 

MEKSIKOJ

CHIGAGOJĖ
SI 61 
RĖŽI

POLICMONAS SUSPEN
DUOTAS

von daiktams. Sutartis v ra Kai tarp Plečkaičio ir Pap-

TARIASI 
PI

ELEŽINKELIŲ
DENTAI

JAPONIJOJ SUSPENDUO- j 1 
TAS AUKSO PAGRINDAS

TOKIJO, gr. 14. — Nauja j 
japoną vyriausybė suspenda- ( 
vo krašto valiutai aukso pa
grindą ir uždraudė išvežti au
ksą.

Praneša, kad nauja vyriau
sybė deda pastangą gražiuo
ju sugyventi su užsieniais. 
Kad ’ tai atsiekti, ji žada su
varžyti militarinės partijos 
savaranki) veikimą Mandžiū- 
rijoj.

DU JAPONŲ KAREIVIAI 
NUKAUTI

MUKDENAS, Mandžiūrija, 
gr. 14. — Apie 30 myliij at
stume nuo Mukdeno japoną 
kare irią žvalgybą užpuolė ki
nai ir du japonus nukovė ir 
vieną sužeidė.

SUMAŽĖJO JAPONŲ 
PREKYBA

TOKIJO, gr. 14. — Skau
džiai ima atsiliepti Į japonus 
ją gaminių boikotas Kinijoj. 
Jau daugiau kaip vienu treč
daliu išvežimas sumažėjo.

NUSAKOMA INFLIACIJA

TOKIJO, gr. 15. — Panai
kinus japonu valiutai aukso 
standard'ą, numatoma japoną 
pinigams infliacija. Kalbama, 
kad naujoji vyriausybė inflia
cijai nepriešinga.

RIAUŠES PORTUGALIJOJ

LISBONA, Portugalija, gr. 
il4. — Mieste Evora sukeltos 
demonstracijos prieš Portuga
lijos diktatorią. 1 asmuo žuvo 
ir daug sužeista.

VIENAS KOMUNISTAS 
NUŠAUTAS

VARŠUVA, gr. 14. — Poli
cija užtiko komunistus belipi- 
nant savo atsiliepimus. 1 ko
munistas nušautas ir apie 25 
areštuota.

TRAUKIA TIESON

VIESULO AUKOS

ležinkelią pri
la, bažnytines iškilmes lankė gfležink 
daugiau kaip pusė milijono ti-

Chicagoj turi pasitarimą ge-

Į Vakarinią parką policmonas 
f Harrington ’as suspenduotas 
tarnyboje. Aną dieną plėšikai

lentai. Jie sva- j iš jo atėmė ginklą ir žvaigž-

siūlymą turėti bendrą su jais
kinčiųjų, nuvykusių » visų Me atlyginimo mista-
ksikos dūlių ir iš vidurinės Į ^anui.
Amerikos.

BOMBA TEATRE
Policija pranešė, kad kelio

mis dienomis prieš iškilmes a- 
reštuota 10 komunistą, pas 
kuriuos rasta 12 bombą. Ma
tyt, jie planavo iškilmią metu 
bombuoti Guadalupe baziliką.

Iš karo departamento pas
kelbta, kad iš tarnybos palei-
džiauni visi militarinio “beno”ite taos biznierius, kuriu ske 
nariai, kurių buvo S) i r kurie randate „

tiesioginiai priklausė šiam de-Į ____________®
partamentui. Nubausti už tai,
kad iškilmią metu be departa
mento leidimo grojo Gnadalu-

Du plėšikai pagrobė Hart 
Jewelry Co. sekretorių L. La- 

j ssau’ą. Atėmė automobilį ir 
10,000 dol. vertės brangenybių.

Chicagos majoras skatina 
moteris pilietes pirkti 1930

Praėjusį šeštadienį Family 
teatre, Gary, Ind., susprogdi
nta parako bomba. Vos išven-Įmet0 mokesčių “warantus.” 
gta pasiaubos

Bedarbių šelpimo fondui
Skaitykite “Drauge” mūsųTook’° ap^rity jau surinkta 

biznierių skelbimus fa* remld- arti 10 milijonų dolerių.

KALINIAI NERIMSTA

RASTAS NUŠAUTAS

kpe bazilikoje.

Iškilmės baigės vakar, 
sės penkias dienas.

LIMA, Peru, gr. 14. — Pe-| 
ru respublikos kongresas nu
sprendė tieson patraukti bu
vusį prezidentą Leguia. Jį ka
ltina esantį krašto “išdavi
ku.”

TJTTLE ROCK, Ark., gr.i AZANA YRA PREMJERU 
14. — Pietą vakarinę Arkan-| MADRIDAS, gr. 14. — Is- 
sas valstybės dalį ir žieminę panijos prezidentas Zamora 
Louisiana valstybės dalį pa- ministeriu pirmininku paaky - 
lietė didelis viesulas. 5 asme- rė M. Azaną, kurio kabinetas

Tę-

30 ŽUVO JŪROJE

Prieš dvi savaites iš namu 
išėjęs dingo J. W. Casey’as, 
18 m., 4045 No. Leriaire avė. 
Dabar rastas nušautas Hiawa- 

I tha miškely, arti Deerfield’o, 
Lake’o apskrity.

MADDALENA, Sardinija, 
gr. 14. — Sardinijos pakraš
čiuose jūros audra nuskandi
no italų laivą “Tusco.” Žu
vo 30 jūrininką ir maryną. A- 
pie 100 asmenų išgelbėja karo 
laivas “Trieste.”

GAL BUS PALEISTA 
1,200 MOKYTOJŲ

12 NUSKENDO

BONE, Algerija, gr. 14. — 
Audra sulamdė pakraščių sar
gybos laivą. 12 asmenų žuvo.

BASRAH, Irakas, gr. 14. — 
Pietinės Persijos aliejaus (ii- 

nys žuvo ir daugiau kaip 20 atsistatydino. Azana sudarė balo) laukuose siaučia chole- 
snžeista. naują kabinetą. ' ra.

laikina ir kiekviena pusė gali i iausko kilęs konfliktas, tada 
atsisakyti, prieš tris mėnesius Kazlauskas vėl persikėlęs į 
pranešusi apie tai priešingai jjerĮyną jr pgr Lietuvos at- 
Pusei' stovybę kreipęsis į vidaus rei-

Chicagos mokykli) “boar- 
das” svarsto planą paleisti iš 
mokytojavimo apie 1,200 mo
kytoją. Tas bus daroma eko
nomiškais sumetimais.

MIESTAS BE PINIGŲ

Miesto kontroleris Szymcza- 
k’as pareiškia, kad valstybės 
įstatymų leidimo rūmai turė
tų paskubėti su pagalbia Chi- 
cagai. Kitaip gi miesto tar
nautojai nebus apmokamą Nė
ra fondo.

LEAVENWORTH, Kas., 
gr. 15. — Po 7 kalinių pabė
gimo iš vietos federalinio ka- 
lėjimo, kaliniai pradėjo neri
mti ir pasirengę maištus kel
ti. Imtasi visą priemonių prieš 
galimus sukilimus.

“Draugo” obalsis: “savas 
vykdomojo emigrantų komite-
kad tas obalsis taikomas ne 
tik perkantiems — jis taiko
mas Ir parduodantiems. At
siminkite, kad tik tie yra pil
nai verti paramos, kurie vie
nu ar kitu būdu remia tau
tinės ir tikybinės minties lie
tuvių spaudą.

SUSILAIKO NUO SKOLŲ 
MOKĖJIMO

WASHINGTON, gr. 15. - 
Dėl vykdomo karo skolą mo
ratoriumo Prancūzijos vyriau
sybė pranešė, kad ji šiandie 
neišmokės J. Valstybėmg 19,- 
261,000 dol. karo skolų.

Derybos su Portugalija tę
siasi jau kelinti metai. Jas ve
dė pasinnt. Klimas. šioR de- 

~ rvbos jau—beveik baigtoe, ir 
sutartis netrukus bus pasira
šyta didžiausio palankumo pri
ncipu. Lietuva galės į Portu
galiją Įvežti celuliozą ir fa- 
nierą, o iš ten įsivežti kai ku
rią vaisią ir vyno, kuris kon
kuruoja su Prancūzijos vynu.

Derybos dėl prekybos sutar
ties sudarymu su Ispanija pa
baigtos, bet jos pasirašymas 
kuriam laikui atidėtas, nes Is
panija buvo ir yra labai susi
rūpinusi savo vidaus politikos 
reikalais.

Nepaprastas Anglijos muitą 
pakėlimas sudaro Lietuvai rū
pesčių. Tiesa, kol kas Anglija 
pakėlė muitus tik pramonės 
gaminiams, maisto produkta
ms nepakelta, o jeigu ir pa
kels, tai nežymiai. Nors netie
sioginiai, bet ris dėlto Angli
jos muitai gali Lietuvą palie
sti. Vokietijai suvaržys pra
monės prekių įvežimą Angli- 
jon; tad aišku, kad Vokietija 
dar labiau suvaržys įvežimą į 
Vokietiją.

Lietuvoje vyrauja nuomonė, 
kad reikia keisti prekybos su 
užsieniais politika, ypač įveži
mo atžvilgiu. Reikia stengtis, 
kad risi Lietuvon įvežamieji 
daiktai būtą įvežami iš tą kra
štą, kurie iš Lietuvos daugiau 
perka ir išveža. Pirmoje eilė
je teks padidinti įvežimas iš 
Anglijos. Taip pat reikės pa
sirūpinti prekybos sutartimi 

su Čekoslovakija, iš kurios 
Lietuva daug ko importuoja
ir nieko ten neeksportuoja.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

Lietuviai, pirkite Kalėda dovanas ir visos kitos reikmenis tose krautuvėse,

kalų ministeriją, kad leistą 
jam sugrįžti Lietuvon. Gavęs 
leidimą šiemet pavasarį sugrį
žo Lietuvon ir Naumiesty 
vo suimtas.

Už priklausymą plečkaitini- 
nką organizacijai, einant am
nestijos įstatymu, Kazlauskas 
nuo bausmės atleistas, o už 
rengimą ginkluoto sukilimo 
nubaustas 4 metus sunk. dar
bi) kalėjimo.

VIenvbėie galybė. Bet be 
soaudos vletivbė negalima. 
Ko daugiau remsime “Drau
gą”, ko daugiau jam gausi
me skaitvtoiu, tuo bus sto
resnė mūsų tautinė vienybė.

NEPALEIDŽIA LIDIKE- 
V1ČIAUS

IVASHINGTON, gr. 15. — 
Teisingumo departamentas at
sisakė paleisti iš kalėjimo džia 
nitorių Lidikeričią, iš Chica 
go, nubaustą už alaus gami
nimą.

W. CHURCHILL’AS 
SUŽEISTAS

NFAV YORK, gr. 14. — Ei
nant gatvėje automobilio su
žeistas buvusis Anglijos iždo 
ministeris W. Churcbill’as, 
Paimtas į ligoninę.

70 PLĖŠIKŲ NUŠAUTA
Šiemet Chicagoj nušauta 70 

plėšiką ir 8 policnjonai.

ORO STOVIS

CHICAOO IR APYLIN
KES. — Šiandie saulėta ir šai 
čiau.

skelbiasi dienrastvie “Draooe”!
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OJEMOS KLAUSIMAI
SVARBOS SUMANYMAS

jie apsiginkluos ir mūsų bro-i labai geram žmogui), tos kolo 
liai Lietuvoj, ramiai gyvenam j nijos veikėjui ar veikėjai. Pa
ti eji apie Kupiškį, nebegalės rašęs, klausdamos apie tos a- 
nė dienos metu be baimės bū- pylinkes gyvenimų, būtį, sųly- 

ĮSPtJIMAS KUPI&K&NAM3 sėjo 15 d. “Naujienose” buvo Kupišky. Mes, kupiškėnai, įgas, laukia, laukia savaitę,
------------ išspausdintas Kazio Gečiaus/š kurių apgaulingu būdu iš- kita ir mėnesį ir nieko nesu-

iaiškas, rašytas dr. Graioiū- gauta kokia nors auka, turi-i laukia. O per tų laikų ir per 
nui. Pasisveikinęs su Grai- me pareikalauti, kad būtiy tas dienas jis galėjo kitur gan 
durnu, prisipažįsta, kad abu! grąžinti aukoti pinigai. Jeigu! ti susitarti ir žmones palinks- 
esų gimines ir toliau pradeda 3ie tai atsisakys padaryti, minti ir gal kiek užsidirbti, 
šiais'žodžiais: “Mes susitinka- lnes labai lengvai galime Bet nesulaukdamas !ne tik tų 

jiems palaipinti tokių ramių1 vietų praranda, bet ir ki- 
vietų, kurioje jie per žiemų tas keliones jam sutrukdo, 

klerikalizmų ir t. t.” Po tuo į galės be jokio užsiėmimo ra-' Tai-matot, kiek tas žmoge-

Įvairūs Straipsniai.
rėja. Tas aišku ne vien iš ateitininkų vei
kimo, bet taip pat ir iš rinkimų į universi
teto atstovybę. Tokie rinkimai yra daromi 
kasmet.

Katalikų spauda džiaugiami, kad šių 
metų rinkimuose daugiausia balsų gavo ir
tlnugiusia atstovų išrinko ateitininkų sąra- Prieš vienerius metus vie
šas. Kauno ‘‘Darbininkas” dėl to pastebi: jnas kupiškėnų senbernis, grp 

Pažyinėtinas faktas, kad ateitininkai /t?s iš Lietuvos, pradėjo rink- 
nietai po metų vis daugiau ir daugiau balsų ti aukas po Chicagų ir jos a- 
surenka. Vadinas, ateitininkiškos idėjos Lie- ‘ pylinkes neva Liaudies namų
tavos universiteto jaunuomenėje vis dau-Į statymui Kupišky. Kaip jis j me kovos lauke, nešdami savo 
giau pritarimo Įgyja. Šiemet ateitininkai' aiškindavo, tas namas plikiau idėjos vėliavų prieš juodųjį

1932 metų pavasarį Dubline įvyks tarp
tautinis eucharistinis kongresas. Jau laikas 
pradėti galvoti, kaip tų kongresų sunaudoti 
lietuvių katalikų naudai. I

j eucharistinį kongresų, be abejojimo, I 
suvažiuos gana daug lietuvių iš Lietuvos, A- ' 
anerikos, Anglijos ir kitų kraštų. Ir c^ėl to j 
kun. dr. K. Matulaitis, Londono lietuvių 
.par. klebonas, pasiūlo tokį sumanymų;

“Ar nebūtų ,gera po viso kongreso su
rengti savųjį Amerikos, Anglijos ir Lietu
vos katalikiškų seimų f Juk tai būtų patogi 
progą. Daugumas maldininkų nelauktų gal 
to seimo, bet vadai galėtų daug dalykų lais
vai aptarti.”

Šis sumanymas yra tikrai gražus ir rem
tinas. Apie tai turėtų pasvarstyti A. L. JB. 
K. Federacijos centro valdyba, Lietuvos ka
talikų Veikimo Centras ir Anglijos liet. kata
likų draugijų vadai.

’avo 863 balsus, tautininkai — 368, varpi-įays ne kokiai partinei vienos
įlinkai (liaudininkai) —178, žaizilrininkai — lar kitos pakraipos žmonių J laišku dr. Graičiūnas deda sa 
socialdemokratai — 57, aušrininkai — sočia- j grupei, bet visi galės jį tvar-jVo pastabų, pagildamas tų su
lįstai — 53, aurorininkai — (sako, bolševi- j kyti ir juo naudotis. Išgirdus i vo bendramanį kovotojų ir ra
kai) _ 108. Vadinas, ateitininkai — kata- tokius paaiškinimus, atrodė,! gina čia esančius kupiškėnus 
likiškoji studentija visų šimtų balsų gavo kad tai geras dalykas.
daugiau už tautininkų, liaudininkų, social
demokratų, revoliucinių socialistų ir bolše
vikų sųrašus draugėn sudėjus. Krikščionis- tiškų vyrų prisiminiau jam Tikrai vertas pasigailėjimo 
koji Lietuvos visuomenė tuo gali tik džiaug- apie minėtų rinkliavų Liau-, tas mūsų žmogelis Graičiūnas. 
tis, giliai tikėdama, kad šitas katalikiškosios dies namui statyti Kupišky. Tik prieš keletu metų, rašyda- 
studentijos sųjūdis turės sprendžiamojo vaid Jis man sako, kad jeigu būtų luas laiškų į laikraštį “Drau-1 
mens ne tik studentijos reikalus tvarkant nors kiek rimtesni žmonės, gas”, kreipės, prisipažinda- 
universitete, bet. ir tautos, ir darbo visuo-! kurie -to namo statymų suma-'l!ias> kad esąs paklydęs, bol- 
menės, ir valstybės gyvenime. Niekad dar; nė, gal būtų galima tikėtis, į ševikus, socialistus ir kitus 

kad kų nors pastatys, bet jau | išvadino vagimis ir kitokiais 
šie sumanytojai tai jam yra I vardais. O, girdi, katalikai ra

miai patupėti. lis, veikėjas ar veikėja nuos-
T«p pat jeigu jie dus teni žino«ui’

toliau panašius aukų rinkikus' , laiškų jo pra
siusti, pradengę Liaudies i801,111 *^klh. Toks P«W- 

kad tai geras dalykas. [siųsti jam aukas bolševikis-! ramų bei kapinių steigimu,— ;nias yra labai neSrazus’ l)a
Tad po kiek laiko sutikęs į komš kapinėms Kupišky įren-|pas kuriuos atsilankys, mokė- tdaro kltiems nuostolio ir brau 

vienų iš kupiškėnų inteligen- gti. kime kaip su jais pasielgti. To suSaisiaa-
kius kolektorius pasiųskime 01a Pannnėjau poių pa-
važiuoti į jiems tinkamų vie 
tų.

Kupiškėnas.

KIEK BLOGA TAMSTA 
PADAREI?

žmonija nebuvo taip reikalinga gerų krikš
čionių, kaip šiais laikais. Lietuva ir ypač 
Lietuvos darbininkija, nežiūrint kartaus pa
tyrimo, giliai tiki, kad tikiu krikščionių ga
li ir turi išugdyti katalikiškasis, studentijos 
sųjudis.

KITI APIE LIET. KAT. UNIVERSITETĄ
Lietuvos katalikų spauda džiaugiasi, 

užsienis labai palankiai atsiliepia apie stei-

vyzdžių, bet kiekvienam aiš
ku, kad tokių ar kitokių da 
lvkų ir labai svarbių reikalų 
yra šimtai, tūkstančiai. Ir bet 
kas pabandykit tai patirti.

Gal kas pasakys, kad atsa
kymui neįdėjo pašto ženklelio

a- » . , . , ir dėlto netsakyta. Čia pasi-Čia as nonų teisybę paša- ... . • « a *
gerai pažįstami; jie tik liežu-įniiai ir nuosekliai eina prie Į kyti. Nors teisybė visiems kar *eislntl negalima, atsakius tas 
viais namus stato ir griauna. įsavo užbrėžto tikslo. Taigi, ir ti, bet tai niekis, reikia kitų za‘°»us dažniausiai dešinite- 
Minėtas senbernis, grįžęs iš;P3 nori, kad jį pataisytų ir kartų ir pipirų prikąsti, dėl H°Pai atsilygina. už tų ženkle- 
Lietuvos, čia negalėjo gauti Į priimtų į savo tarpų. “Drau- svfiikatns ‘I lr už vlski*’ Gahl gale atsa ’
darbo, tai sugalvojo pasipūri-į£as” ji pavadino “neramia
gauti ir pradėjo rinkti aukas siela” ir atsisakė jį pataisyti,
Liaudies namui, vadinamam jnurodė kaip jam pačiam 
Kupiškėnų kliubui. Gal, sako, i būtų galima pasitaisyti, jeigu 
ir pastatys kokį namukų, Ku-į-H” t° nori; patarė jam eiti is-

sveikatos.
Nežinau ar yra pasauly kita l yk ‘J iš > Pareikalaok už 

tokia tauta, kuri batų taip Tuo būdu pa-
apsileidusi su atsakymu*! laiš 81 i*1 siuitų kartų naudingos-
kus, kaip lietuviai. dalb?> visai neatB“

Tame figūruoją vidurinė ir y amas*
Lietuvoje >ir tas pat yra.

j Ai etiVVVVJ* AMIAVAU «£ A11VVUV, I v . • • •
1 Parašei, tai lygiai kad į pe- 

istiek tai iš 
gal vienų gausi atsaky

mų. Tai matot, kaip galima 
bet kas tiksliai atlikti prie ši
tokios tvarkos.

giamų katalikų universitetų Lietuvoje.
Žymiausias vokiečių katalikų žurnalus piškio žulikams prieglaudų, [pažinties ir gerų atgailų padu-; aukštoji žmonių klasė.

llochland savo paskutiniam (lapkričio mėlt.) (Bet iš tokio namo kupiškėnai i*8 gyvenimo praeities, j Taip yra čia, taip yra ir1 ra,ase1’ t,U
• i i rp • $ *vi . v, • t • • Cltl lHlOstUll) Vnumery įdėjo straipsnelį apie steigiamų Lie- turės daug žalos ir gėdos. |Jas J° misiias su antrašte Lietuvoje. Kiek skriaudos tie J ‘ ' .’

i . -į-i • •. a i___ ....... * * ; y j _ ± .   a i • y i 4' nrn 1111 SGol o ’ V * 4 y „ - i-a:__  __ i, - _ a SJUitO gal VieilUtuvoje katalikų universitetų. Jame mūsų Aš išgirdęs tokių pastabų iš ”^erajni Siela” iš “Draugo 
krašto reikalus gerai žinąs autorius p. Pau/rimto vyro kupiškėno, vis dėl-| bnvo perspausdintas “Tėvy- 
lius Lenzas įdomiai ir tiksliai atpasakoja, to, manau, stebėsiu, kas toliau/‘ j” ir kituose laikraščiuose 
kokios nelemtos aplinkybės privertė Lietu-:dėsis. Ogi praėjusį pavasarį pajuokai. Aš buvau pamanęs: 

Tokio seimo nauda būtų didelė. Pirmiaūę , vos katalikus atgaivinti seniai ugdomų 'min- i žiūriu “Naujienose” išspaus-dėlto gal tas žmogelis
šia seimas labiau suartintų tų kraštų lietu
vius katalikus, susidarytų artimesni ryšiai 
bendram lietuvių katalikų veikimui.

Aktualus yra klausimas katalikų univer
siteto steigimas Lietuvoje. Jis gyvai liečia 
ne vien Lietuvos, bet ir kitur gyvenančius 
lietuvius: Toks seimas galėtų žymiai pagrei
tinti katalikų universiteto įsteigimų.

Yra ir daugiau svarbių reikalų, kuriuos 
Lietuvos, Amerikos ir Anglijos lietuvių ka 
talikų seimas galėtų svarstyti. Pagaliau, jis 
būtų naudingas visai mūsų tautai, nes pasau
liui parodytų, kad katalikiškoji lietuvių tau
ta yra gyva, organizuota, susipratusi.

LIETUVOS STUDENTIJOS SĄJŪDIS

Lietuvos katalikų visuomenė džiaugiasi 
katalikais studentais — ateitininkais, kurie, 
nežiūrint jiems daromų kliūčių, kas met stij)-
flMB

ŽVEJO LAIMĖ
(Gražus ir pamokantis aprašymas apie 

laimę).
(Tęsinys)

Rytų nuėjo pajūrin prašyti Juodanri- 
lio patarimo. Žvejas sušuko kaip buvo 
liepta: “Juodamili į krantų plauki, pa
gelios tavo žvejas šaukia!”

Suūžė jūra ir bangų paviršiuje pa
sirodė Juodamilis. “Kų pasakysi žvejyf” 
paklausė žmogysta.

Žvejas papasakojo kas atsitiko su 
mergaite ir prašė patarimo kaip jų iš
gelbėti.

Juodamilis tarė: “Kad tau taip gaila 
jos, tai parašyk duonkepiui rasta, kartu 
įdek pinigus kaipo mokestį už dingusių 
duonų, visų tai padėk jo lovoje po pn- 
galviu. Tadu jis įsitikins, kad mergaitė 
nekalta.

“Bet uš neturiu pinigų!” sako žve
jas.

“Pinigų gali turėti. Aš tau nurodysiu 
kur jų gauti. Mieste yra turtuolis. Nueik

žmonės kitiems padarė neat
sakydami į laiškus, tai būtų 
sunku pasakyti.

Pavyzdžiui, ištikus nelai
mei, žmogus rašo laiškų savo 
žinomam advokatui, klausda
mas apie visų bylų liečiantį 
dalykų; parašė žmogelis, lau-

Jei čia kas sakytų, kad ne
teisybė, tai aš tai apsiimu įro
dyti šimtais faktų su įstaigo
mis ar asmenimis.

Toks biaurus dalykas truė- 
tų būti išrautas su šaknimis, 
kad jis daugiau niekur nepa
sikartotų.

Gal kas pasakys, kad nega
lima suskubti atsakinėti, nes 
kas dienų čia šimtais siunčia 
visuokios firmos savo skelbi-

tį įsteigti savo universitetų. Šio naujo moks-idintas laiškas, kurį aukų rin- 1,,,rs senatvėje susitvarkys, 
io židinio įkūrimas esąs svarbus ne vienjkėjai gavo iš vieno kupiškėno matyti koks gimė, toks 
pačiai Lietuvai, bet kaip akstinas ir Vokie- ’ Vaitekūno, kurį aš nesenai, lr llnra-
ti.jai, kurios katalikai vis dar teberengiasi! beviešėdamas Lietuvoj, paži-j Mums, kupiškėnams, jis du- kė savaitę, kitų, mėnesį, du ii 
prie savo Alma Mater įkūrimo ir net visai inojau. Jis savo laiške nurodo po didelę gėdų tokiu nerimtu pusę metų. Ir nieko, o per lų 
Vakarų Europai, nes kaip paskutinis “for- į ir rekomenduoja, kam turi bū Į savo gyvenimu. Tuo tarpu laikų jam kitas nurodo kitų, 
postas” prieš bolševizmų jis galįs sekiniu--ti pavesta Kupiškio Liaudies gedėti, kad dar i? kokia ten kuris tų visų dalykų gal ir
gian negu kas kitas sulaikyti iš Sovietų' namo įsteigimas ir priežiūra, n nmergė prisidėjusi prie au-1 geriau atliktų, bet žmogelis 
Rusijos einančias bangas, gręsianči&s nušluo-'jis rašo, kad geriausia būtų kų rinkimo. skaitosi su anuo; sako — įei
ti Europos krikščioniškųjų kultūrų. '.Turinčių pavesti Etines kultūros drau- Taigi, mes, čia gyvenantie- kia laukti.
tokios didžios reikšmės mokslo įstaigų rei-įgijai. Tai ta draugija geriau- jie kupiškėnai, turime susini- Vieni po pusės metų atsako, . , .....
kalingų esu visaip palaikyti. Autorius mano, šiai apsaugos. O kurie iš ku- pinti šiuo dalyku, nes minėti kad jau viskas yra per vėlu, |^jt,|<vjena. v . ] -5^
kad Lietuvos katalikų universiteto įkūrimo!piškėnų ne labai senai esate aukų rinkikai Liaudies namų o kiti visai neatsako. Ir ,c vienas £av?s ais Pa
dienai, jo viengenčiai turėtų realiai rodyti i buvę Lietuvoj, tai gerai žino- bei bolševikiškoms kapinėms kiek tas žmogelis gavo nnos-
savo pritarimų, pav., aukojant jo bibliote--*to, kas per gaivalai toj drau- steigti čia, vietoje, aukas su-1 tolio, kitam visas gyvenimas 
kai knygų. . • gijoj yra susispietę. Minėtos sikraus į savo krūmelius, tai nuėjo niekais vis belaukiant.

Pažymėtina, kad panašiai atsiliepia ir draugijos sekretorium yra Ka- dar pusė bėdos; bet'jeigu tų į Kitas pavyzdys. Artistas 
daugybė kitų kraštų laikraščių ir žurnalų, zys Gečius, kuris ilgų laikų sė- aukų dalį gaus Kupišky esan- .rengia maršrutų. Jis iš to gy- 
Steigiamas Lietuvos Katalikų V ni versite tas dėjo kalėjime už bolševikiškų tieji driskiai po namo bei ka-'vena. Rašo savo,žinomam, ar 
išsyk įgijo visų ĮSuropos katalikų simpatija. įiropagandų. š ais metais rug pinių steigimo priedanga, tai kieno rekomenduotam (sako,

—sas .■ji"g"

žįsta, ar kokios firmos skel
bimas ar kieno raštas ir pra
šymas.

Seno.es Romos ciesorių lai
kais nors nebuvo panašumo 
į šiuos laikus, bet buvo rašo-

.(Tęsinys 3 pusi.).
............. .. ■■■A

į jo įstaigų, pasiimk kiek tau reikia ir jais 
užmokėk duonkepiui. Žvejas padėkojo 
.Juodamiliui ir grįžęs namo padarė viskų 
kaip buvo liepta.

Mergaitė grįžo pas duonkepi, ir vėl 
tarnavo. O 'žvejas nieko nebeėmė I e pini
gų.

Kurį laikų gyveno ramiai. Kada pri
trūkdavo pinigų, nueina į turtuolio įstai
gų pasiseiiiia kiek reikia ir vėl gyvena.

Vienų kartų sako jam pati: “Kas iš 
to, kad mes sočiai pavalgom, apsiden
gi am! O kokioj lūšnoj gyvenami Nusi
bodo man čia gyventi, tvanku ankšta P 
Nupirk mieste tokius rūmus, kokiais kiek 
vienas praeivis negalėtų atsigrožėti. Bene 
tau turtuolio pinigų gaila”. “Gerai mu
ms ir čia”, atsikirto žvejas. Tačiau sav-o 
pačios nepriveikė.

Ir nupirko žvejas rūmus, tokius kad 
kiekvienas praeivis ’ negalėjo atsigerėti. 
Jo pati jam sakė: “Matai, vyreli, nenorė
jui dar manęs klausyti. Dabar mes esam 
laimingi, visi iuuk gerbia, visi mums len
kiasi I” Tačiau žvejas nejuto jukins lai

tumias jo širdį slėgė lyg sunkus akmuo. 
Viskas jam rodės sakė: “žmogau, tu ne- 
įnidėjai prie jų savo prakaito, per kurį 
lik žmogus pajunta tikrųjį džiaugsmų. 
Viskas, kų tu pasisavinai yra svetima”.

Tokios mintys kankino žvejų naktį 
ir dienų. Dabar žvejas visada buvo pa
niuręs, rūstus, užsidaręs savyje.

Praslinkus kiek laiko, pasklido po mies
tų žinių, kad vieno turtuolio užvcizdėlo- 
jas išeikvojo labai daug pinigų. Jam bu
vo liepta laike dviejų dienų grąžinti iš
eikvotų sumų. 0 jeigu negrąžins,*— įmes 
į tamsų rūsį, kuriame turės mirti. Ši ži
nia taip sujaudino žvejų, jog jis jautėsi 
neluinringesnis už tų, ant kurio krito atsa

inės. Visas tas turtingumas ir rūmų puoš- gės šokt į jūrų. Žvejas greitai pribėgo ir

nutvėręs žmogų už skvernų nutempė to- gelbėti nelaimingąjį jaunikaitį. Išklausęs 
liau nuo kranto. Žmogus buvo gražus jau- Juodamilis tarė: “Kad taip nori, tavo 
nikaitis, jis grąžė rankas ir skausmingu Į jaunikaitį išgelbėsiin. Turi padalyti štai
balsu šaukė: “Jie įsitikinę, kad aš tai 
padariau. Jie laiko mane už vagį! Visi 
iš manęs dabar tyčiosios, niekins, stum
dys, kaip didžiausį niekšų! Ar už tai, kati 
niekada svetimo skatiko neliečiau!? Kur 
mano geras vurdas?! Kas jį man pavo
gė?!”

Žvejas suprato, kad jaunikaitis yra 
tas pats kaltinamas užveizdėtojas. z

Sunku buvo žvejui klausyti nelaimin
gojo šauksmų, kurie dar labiau jį kan
kino. Bet jis ėmė raminti jaunikaitį ža
dėdamas jam pagelbėti. Pasakė būk ži-1

komybė. Jam baisu buvo net pamanyti, ' nųs šį t^ apie tikrąjį vagį. -Liepė jauni 
kad už jo darbus turės žūti nekaltas žmo
gus. Juk jo rūmai kainuoja to žmogaus 
gyvybės. O koks jis niekšas virto! Kaip 
jam pataisyti .pudarytų klaidų. Nerasda
mas kitokios išeities, nutarė prašyti Juo- 
damilio pagalbos. Kada žvejas jau arti
nosi prie pajūrio, pamatė vienplaukį žmo
gų, kuris bėginėjo pakrančių ir rodos rim

kaičiui nueiti į trobelę, kuri netari sto
vėjo ir prašė palaukti, .kol jis ateisiąs. 
Jaunikaitis paklausė, nuėjo į trobelę, kur 
pirmiau gyveno žvejas. O žvejas pasili
kęs vienas tuojau ėmė šaukti: “Juodaiuiiį 
į krantų plauk, pagelbos tavo žvejas šau
kia!” Subangavo jūra ir iškilo Juodami
lis. “Kų pasakysi žvojy f” tarė.

Žvejas papasakojo, kad jis norįs iš-

kų, nueik j valdovo rūmus, paimk iš jo 
iždo tiek pinigų, kiek turtuolio buvai iš 
eikvojęs. Nunešęs padėk ton pačion vie
ton, iš kur pirma ėmei ir tavo jaunikaitis 
bus išgelbėtas. Bet žvejas susirūpino: 
“Kas bus, kada sužinos, kad valdovo iž
de kebus pinigų?” Juodamilis griežtai at- w 
sakė. “Daryk kaip sakau!” ir tuojau din
go-

žvejas padarė kaip Juodamilio buvo 
liepta.

Jaunikaitis buvo išteisintas ir vėl 
liko ištikimiausiu turtuolio tarnu.

Bet žvejus ramybės neturėjo.
Kasdien su baime laukė ar neatsitiks' 

kas nors baisaus valdovo rūmuose. Taip 
praėjo pusė metų.

Viena dienų aplėkė visų miestų gan
dus, kai valdovo ižde trūksta pinigų. Už 
tai apkaltino iždininko pavaduotojų, kuris 
tačiau nenorėjo prisipažinti, kaltas esąs. 
Bet valdovas nusprendė jį pakartį.

(Bus daugiau)

a >.

Seno.es


įvairus straipsniai j -e vokuose. Kiekvienas siuu- 
' tinys, bendrai imant, reikėjo 
įapihokėti po 10 centų (ženkle
lių). Oru ąiunėinnt mokestis(Tųsinys iš 2 pust)

ina ant medžio lentelių ( dar ■ bnvo dvigubas, 
įdeginama) ir nešama, tuojau! TiskiuMuota, kad visam krnš 
įteikiama. Vadinasi, kam koks ,0 vra daugiau kaip vienas mi 
įsakymas atsiunčiamas per cie b|Onas fiiatelininkų, ty. žen-

Buvo iškeltas ir priimtas knygų ir maldaknygių. Jei šte automobilių nelaimės® 
sumanymas surengti du dide- kas norėtų suteikti Kalėdų do- į vo 34,1*'M) žmonių, arba ' 
liūs metinius vakarus: vienas ^anų savo giminėms, drau-1, ,.v£jo nuošimčio daugiau 

TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS Aš visų ketvirto skyriaus rė-‘choro naudai, o antras parnpi- igarns, arba savo pažįstamiems, 1 | (
Š. M. LAPKRIČIO IR ,mėjų vardu linkiu Visų šven-jjos. Choro naudai vakaras nu- tai gali nupirkti gražių mal

GRUODŽIO M. tųjų parapijai geriausio pasi-1 tarta rengti antrų gegužės dnknygių arba gražių skaitv-

LIETUVIAI AMERIKOJE

Misijos nuo gruodžio 13 !i-
soriaus pasiuntinį, tai tas bėg kįe,h) rinkėjy. Šie pirmutiniai 20 <h So< Chi,,W 1,J- Sv- 
da\o ko greičiausiai jo ispd- re;]ia)aus visų serijų ženkle-1*’u<)ZaP0 Pai 
dyti; o panašaus dalyko neiš- fil? Kiek tai pa§tk<,se hus dar| Rekolekcijos ir Kalėdų iven 
pildę buvo net mirtimi bau- bo tės nuo gruodžio 21 d, ligi 2a
džiami. Ir tarp liaudies tas ai na_ id» Westville, III. sv. Petro ir

sekimo”.
E. Plekavi&utė,

« ' skyriaus rast.

mėn. sekmadienį, o parapijos Į ino knygų 
naudai antra' advento sekma

Bet šis darbas pašto depar-
kitas kad ir kaip buvo pra- tfunentui l)US ir pelningas. P°vil° par

DAlNiNKĖS KANARKO
Tikros 10 000 PASIRINK 
daininkė

' Tokių knygų kaip “Drau- ! 
įge” skelbta, galima gauti pas 
mane Čia, Ciceroje. Taip pat 
galima užsirašyti dienraštį 
'“Draugų” ir “Laivų”. Aš 
ko geriausiai patarnausiu.

Jei kas iš Ciceros biznierių j Sveikinu visus su Švento- 
paskelbti “Drauge” mis Kalėdomis.

biznį arba norėtų ' A. Valančius,
savo pirkėjus sn 1-------------------

Petriko bažnyčioje, St. Char- pirm. išrinktas Dominikos Šventomis Kalėdomis ir Nau- | HARTFORD, Conn., gr. 11.
Burba, rašt. liko ta pati Jeva!jtas Metais, tai prašau kreip- — Travelers’ Insurance Co. 

Gerb. klebonus, kurie nore- Sideravičiutė, kasininkas Pr/jtis pas A. Valančių, 1226 So. skelbia, kad šiemet visam kra
tų kviesti pas save Tėvus Ma- Alekna, fin. rašt. išrinkta 8. 
rijomis su Misijomis, prašome Jonaičiutė, maršalkos išrink-

WAOTEGAN, ?!
Šv. Baltramiejaus par. cho-

šoma ir pranešama, tai kiek- yorktown’o pašto ženkleliui (!ruodži<> 19 ir 20 dd. šv. Sta- ro metinis susirinkimas įvyko 
vienas 
si
darytų ku nors gera savo (daHs) panandota 
piieteliui ir kad jis dėl to Taigi, pelno ir yra apie 250, 
nenukentėtų. 000 dolerių. Washingtono mc-

Paimkime kad ir čia sve- tais iš ženklelių bus pelnyta 
timtaučius, privačias ar va!- daug milijonų dolerių, 
d žios įstaigas; rašyk kaip no- X.
ri, nors ir vos suprasdamas---------------------

dienį.
Koresp.

CICERO, ILL
h piouvBuiua, ,wi ivivn- yorkto\vn o pašto ženkleliui ---- -- IU iUrUuia suBinuKintas |vyuo »>ei Kas j

ienas ko skubiausiai stengia- bnvo pusAs iniUjono dolerių ,li‘sl<7° baž,n^ioje> Kankakee, gruodžio 4 d. Buvo renkama norėtų pa
i išpildyti, viena, kad pa- vertes. Tr gal tik viena pusė valdyba. Anastazija Kundro- i apie savo
larvtų kų nors gera savo (dalis) panaudota laiškams. Graodžio 21 ir 22 dd- šv. taitė liko pirmininkė, viee- pasveikinti

Kletko 
kletkij sta r 
Ual. paukL 
člų ligoni
nės Ir val
gyklos. Pau
kščių reik- 
menos.

Gabiausi 
kanarkų au
gintojai Ir 

auklėtojai ’ 
Chlcagoj.

RUDOLPH J. MAREI
2402 S. KARLOV AVĖ.

Chicago, III.
Tol. Lavrndale 8912

anglų kalbų, bet visur ir visa- GAILESTINGŲJŲ SESERŲ 
da gausi malonų teigiamų at- SUKAKTUVĖS.
sakymų. Jei ta įstaiga ar tas------------
žmogus nebus tikrai to dalyko Gailestingųjų seserų kon-

kreiptis šiuo adresu:
Mariau Fathers 

2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, UI.

ROSELAND, ILL.

tas Jonas Junčius 
Karašauskas.

Buvo daug dalykų svarsto
ma. Šv. Baltramiejaus choras 
pasižadėjo uoliai darbuotis ir 
ateinančiais metais.

ir'Tamas

50 Avė., Cicero, UI.
Aš geriausiai, kaip galėsiu

pagarsinsiu jūsų biznį. Biznie 
riams nereikės laiko gaišinti, 
aš jums ko geriausiai patar
nausiu.
Taip pat noriu pranešti, kad 

dabar aš parduodu įvairiųvykdytojas ar žinovas, bet jis gregacija šiandie visata pašau, 
atsakys ir puikiausiai nuro- turi apie 30,000 narių, šio
dvs adresų ir asmenį, kas tai gruodžio, mėnesio 12 dienų ši į Ar girdėjot, kas dedasi Ro- 
ir tai gali padaryti, atlikti; kongregacija minėjo savo šim-‘ selande? Ogi štai kas: įvyksta 
bet niekados to nebus nors ir to metų gyvavimo sukaktuves. ,Visų Šventų parapijos sidab BALSAS BALANDĖLĖS, juodais odos aptaisais (labai pa
ti lankiausių raštų rašant, kad &ių kongregacijų įsteigė Ka-i ritas jubiliejus gruodžio 27 naši į Ramybė Jums), paauksotais lapų kraštais kaina $2.50 
neatsakytų. - tarina McAuley Aukojimo vie-į dienų. Visos draugijos ir visi JĖZUS MANO PAGEŪLBA, dideliomis traidėmis (literiomis)

Ir greitai niauksi «avai.čiu Iluolvne, Dubline, Airijoj,. žmonės bėginėja ir dirba, kad juodais aptaisais, paauksotais lapų kraštais, kaina $2.50 
mėnesių ar pusmečių gruodžio mėn. 12 d., 1931 ra.į įteiktų savo parapijai kokių PULKIM ANT KELIŲ, juodais drobės pt. geltonais lapt]

■ - . Nuo to laiko įsteigėjų pasekė nors dovanėlę per jubiliejaus kraštais, kaina ........................................................ ,. $1.50
Raukim tų piktų sėklų, ku- baugiau kajp 50,000 moterų J vakarienę. MALDŲ RINKINĖLIS, juodais labai gerais odos aptaisais

kalį, su šaknimis is lietuvių įstojo Gailestingųjų seserų! Taip pat ir mes, Šv. Kaži- (nedidelė knygelė), paauksotais lapų kraštais kaina $1.50 
kongregacijon. i miero Akademijos rėmėjos ket MALDŲ RINKINĖLIS, juodais aptaisais, paauksotais la-

Pirmieii šios kon-regaciids! virtas sk7riu8’ kaiP ir visa’ Pų kraštais, kaina ................ ....................................... 75c.
’ dos, prisidedame prie šios iš- MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, gražios išvaizdos, 

kilmingos šventės. Norėdami su sagutėmis, kaina ................................................ $1.75

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIĮI MALDAKNYGIŲ

Saldu Ignu:

Nauji gražus RCA Vutor radios, naujos žemos
$37.50 “ $69.50

Vietor Radio ir Phonograpb kombina-
...................................... $99.50

Tegul Budrikas pristato jums radio dėl Kalėdų tik 
mažai tereikia įmokėti, o kita metų tik po 2 dolerių į 
savaitę.

Kiekvienas pirkdamas radio gaus dykai gražų 
aksominį suolelį arba eleetrikinį laikrodėli.

kainos . 

RCA

tautos
Būtų labai gerai, kad .ir ki

ti laikraščiai šį rąstelį panau
doti] kaipo pastabų visiems.

Žemaičiu Jonas.
namai įsteigti Dubline. Iš ten 
|V i h vienuoliu ,’l * »*5 Į*to po visų pasauli.lS Šiandie *teikti mūsų ParaPGai dova‘ MALDV RINKINĖLIS, baltais aptaisais, kaina......... $1.50
kongregacija turi anie 10 000 n?’ surengėm vakarų, kuris MALDŲ KNYGELĖ, juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25 
namų Iš iu vis st i o “ < i įvyko gruodžio šeš- MALDŲ KNYGELĖ, juodais, kietais aptaisais, kaina 50c.
Mc.Canley:os idėja XmSai *9 ' MAŽAS AUKSO ALTORIUS, jnodris, labai stipriais odos
skleidžiama ~ ' Mums malonu pasisakyti, aptaisais, kaina ...................................... . ....... ............ $2.50

kad mes turime tokias uolias ŠALTINIS, Juodais odos aptaisais, kaina ................ $3.50
Pėdžių ši kongregacija jr darbščias nares; jos visada ŠALTINIS, juodais drobės aptaisais ........................... $3.00

Naujų Metų dienos. Tų dienų rūpinosi tik likimo slegiamų- jr visur prisideda. ' AUKSO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for-
pXnrSū™uoZaper"to • ^puti paskysiu ,nms a "«to paauksotais Jap, ketais, kaina .................... $1.25

^udaTb s7X k ’ a ‘ P-kian veiki™ dirva pra- pi, veikiu,, para- ...............,
duodami AVaslpniono Ink- ~ '•*»«!- rijoje. Mes per praėjusius du AM»MTO- drobls •!*“““

]diai nes. Ligonini,) steigimo sumn-; metus per hazar, surinkom (Tilžės), kaina ............................................................ $1.50
Šie oa»o ženkleliai nadirl, "yW iSI“15 se™° Marija Ka‘ dolerių. Taip pat ir šie- MELSKIMĖS, juodais odos apt. (nedidelė) paauk, lapų $1.75
b e pašto ženkleliai padir i- (ar. jos vardas).'met prisidėjome prie naraui MAZAS AŪKS0 STORIUS, juod. apt. vidutinio formato

čhnti Jurgio AVasbmgton o v pnsiaejome prie parapi- __ . .
mirimo dvieiu Šimtu metu si, J‘ Pinn»hn« l8** vardams pikniko ir bavaro, ir Šia (d>*™>>, paauksotais lapų kraštais ......................... $1.75
m,nu,o dviejų šimtu metų su- AUKS0 ALTORIUS, nedidelio formato juod. apt......... 75c.

lybėse Šiandie šios gailestin- jr prisidėtom prie naujo skais- 6VENT0 PRANCIŠKAUS DVASIA, didesnio formato,
gosios seserys darbuojasi. Ko- tykios altoriaus, įteikdamos stiPriais aP4-, paauksotais lapų kraštais ......... $3.00
ne visur jos išlaiko ligonines. 50 dolerių. Mes, nors ir netu- ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, raud. kraštais $2.25 

Pirmoji Gailestingųjų sese- rime kasos visuomet priside- ANI0LAS SARGAS, juod. ,odos apt., labai gražios, nedide-
rų kuopa į šį Naująjį Pašau- !dūme visur, jei ne pinigais tai ISs kny*!c|ėa, kaina .....................,..................... . $1.50
IĮ atvyko 1842 m. ir apsistojo! darbais. Mes dar norime pa- ANI0LAS SARGAS, juod. pigesniais apt.................... $1.25
St. Jobns mieste, Foundlande. i dėkoti visiems, kūne atsilan- GTESMYNAS, didesnės maldaknygės formuoje, naujas *lei- 
Praėjus vieneriems metams, kė į mūsų vakarų kurį rengėm dinys> 496 Pust ^od- kietais apt kelios su no*
kita kuopa atvyko į mūsų vienuolyno naudai lap-
Pittsburghų, Pa. Tai buvo kričio 18 d. Pelno padarėme

NĖRA MENKAS DARBAS.

Tie visi, kurie renka šio 
krašto pašto ženklelius, ne
kantriai laukia ateinančių

i MASTCM*S VOICC*

kaktuvių atminimui, šios su
kaktuvės ateinančiais metais 
bus minimos visam krašte ko
ne per ištisus metus.

Tam tikslui kongresas nus
prendė padirbdinti 20 bilijonų 
12 os rūšių (serijų) ženklelių. 
Ženkleliai spausdinami. Pir
miausia bus parduodami Wa- 
sbingtone, o paskui bus pas
kleisti po visus krašto paštus.

Šių ženklelių spausdinimas 
ir paskiau siuntimas yra mil
žiniškas darbas. Pašto depar
tamento ženklelių skyriaus tar 
nautojai labai gerai žino, koks 
darbas jų laukia. Tai jie paty
rė tvarkydami buvusių šiemet 
Yorktown’o iškilmių ženkle
lius. O juk šių pastarųjų bu
vo išleista tik 25 milijonai.

Vienas milijonas ženklelių 
skirta Yorktovn’ui. To mies
to pašto viršininkui pagalbon 
iš Wasbingtono pasiųsta kelio 
lika įgudusių tarnautojų. Bet 
pašte ženklelių reikalavimai 
taip padidėjo, kad tarnautojai 
nebežinojo kas daryti. Glėbiai 
reikalavimų (užsakymų) pa
siųsta į AVasbingtonų ir iš ten 
reikalaujantiems ženkleliai šių 
sta. Kasdien atlikta po 3,000 
atskiriu reikalavimų. Ženkle
liai buvo siunčiami speciali ne

RCA Vietor Phonograpb ir Radio kaip ant paveik
slo galima patsai pasidaryti rekordus ir groja rekor
dus 30 minutų.r

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

Jos. F. Budrik
gailestingųjų darbų pijonie- 100 dolerių, 
lės. Didelį sunkų ir garbingų -
darbų atliko. Minėdama šias vo palaiminimų ir užtikrintų 
sukaktuves, kongregacija tu- i geros valios žmonių paramų, 
rėš kuo džiaugtis. Ji turi Die-! X. »

tomis, kaina ............................................................... $2.50
Viršminėtų maldaknygių turime ne po daug, tad su už

sakymų pasiskubinkite, kad jūsų draugai-ės prieš Šventės 
galėtų gauti, nuo jūsų kaipo dovanų.

“DRAUGAS” PUBUSHING GOMPANY
2334 SOUTH OAKLEY AVENUE. CHICAGO, ILL.

9
3417-21 So. Halsted St.

TEL. BOULEVARD 4705-8167

WCFL 970 K. gražus Lietuvių Programas kas 
Nedėldienį. Pradžia nuo 1 iki 2 vai. po pietų

BILLY'S ■ UNCLS
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DRAUGAS

C H I C A G O J E
JETUVOS VYČIŲ BOW 
LING LYGOS STOVIS.

VV

31
29
20
17
13
7

t7est Side 
hovitience 
iorth Side 
tridgeport 

So. Chieago 
Gary, IntĮ.

Bridgeporto tyluas 
Įliejo tris žaidimus

Pct.
793
744
313
436

L 
8 

10 
19 
22 
26
32 179 
pralai- 

ir kartu
trečią vietą North Side rate
liui. Iki šiol laiko North Side 
gavo viršų 5 žaidimuose, o 
Bridgeporto ratelis 4, iš 9. 
Antram susirėmime Bridge- 
portui pritruko 8 medižinikų, 
pirmas teko North Side ty
mui per 100 skritulių.

NORTH SIDE
Drazdauskas 184 189 135
Naikelis 191 205 172
W. Kaminskas 166 133 190
Manstavicli 220 177. 195
Kisiel 189 1 78 203

950 882 895

GARY, IND. 
Bukas 
Širvinskas 
P. Pažėra 
(Dumniy)
J. Pažėra

130 160 163 
169 180 149 
180 119 137 
135 135 135 
197 166 199

, rainis 613, Zevatkauskas 607. ’ KisielU N. S.
I Kačinskas, kurs buvo pirmoje į 0 ramentas Brid. 

i vietoje, per kurį laikę dabar jCaipsonas Brid. 
nuslinko į ketvirtą. Aukš-1 Žemaitis W. S. 
ėmusias šio sezono žaidimas .J. Pažėra Gurv 
yra 278 — AL Gedrainis, aut-;C. Kaminskas W.
ras 269 — C. Kaminskas. Urba Brid.

831 760 783
Ag a tonas.

Gedrainis W. S. 21
Zaura W. S. 39
Vaičiūnas W. S. 33
Kačinskas Prov. 24

199. 7 Bakutis Prov.
193.23 į Černauskas Prov. 
192.20, C. Kibelkis S. C. 
187.221 i lobrovalskis W.

36
39
33
39
39

S.24
27
36

' 36 
39

S.39

187. 6 
182.29 
182.29
181.37
180.37
180.19 
180.13
179.19 
179. 1 
177. 3 
175.25

Naikelis N. S. 39 
Drazdauskas N. S. 39 
Zevatkauskas S.C. 39 
Rimkus Prov. 35 
Pečiulis S. C. 36 
Manstavįč.ius N.S. 39 
Lašas S. C 30
Pajoras Gary 18
Kasbidas Prov 24

172.291 Kukas Gary
169.21
168.37
168.29 
168.27 
168. 2
167.29 
167. 5 I
166. 4

39
33
36
30

Žambas Brid.
A. Kibelkis S. C 
Micevičius Brid.
\Y. Kaminskas N. S. 9 
P. Pažėra Gary 38 
Širvinskas Gary 31

164.21 
164. 1 
163.26 
163. 1 
156. 8 
15Ž.26 
146.15

Agatonas.

INDIVIDUALINIS STOVIS.

AL Gedrainis toliau dasivarė 
į pirmą vietą. Trys iš visos ly
gos gavo 600 skritulių arba 
daugiau, Vaičiūnas 650, Ged-

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN 1
(John Bagmiunas Borden) ,

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 8727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 8090 

Name: 8 Iki 9 ryto Tel. Repub. 9800

A, A. SLAKIS
ADVOKATAS

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

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

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

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

Valgiai ir patarnavimas čia visuomet buvo ir yra 
pirmos rūšies.

1608 WEST 47 STREET

A. F. CZESNA’S BATHS I
TURKIŠKOS. RUSIŠKOS SULEURINĖS VANOS 

IR ELEKTROS TREATMENTAI
švediški mankštinimai ir elektros masažas

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

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

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

vai. nakties.
1657 W. 45th Street

Kampas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552

DOUBLE
ACTING

L

Kf'BAKlNG 
IVvPOWDER

Tėmyk keikų gražu
mą ir jų šviežumo 

išlaikymą.

I ŠAME Milą 5
; *\FOROVER Jį* =
J 40YEARS Į
’ 25 ounces for 254 ’

MILLJONSOF POUNOS USED 
9Y OUR GOVERNMENT

BR1DGEPUBT
Urba 
Micevich 
Zajnb 
Carpson 
Gramont

Ix |
849 874 867 

Providence ratelis nusigan-i 
dęs, kad teko žaisti prieš,
YVest Sidę, visai prastai pasi-j
rodė,' pralaimėdamas pirma » . „j. e ,_ 1 1 Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. vak
vietą ir visus tris žaidimus, j 3241 so. Haisted st Tei. victory 0541 
Visus žaidimus pralaimėjo, valandos — 7 iki 9 vakaic 

daugiau per kai 100 skritulių.;
Providence ratelis negavo pro i 
gos ilgai būti pirmoje vietoje. |

WEST SIDE

181 192 211
166 145 150
134 179 166 vakarais: Utarn., Ketv., Ir Subatoa'
199 155 180 - 8 Iki 9 vai

1146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7837 !
169 203 157' ----------

i Namy Tel. Hyde Park 3895

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH IA SALLE STREET 
Koom 1934 Tel. Randolph 0332

$1.88------$2.95
Tucked and hand draped Satins — Ribbons 
and Creps, Gold — Sllver hats, Velours įn 
Black & Light color in headsizes 21 to 25 
inches.

Open every evening until X-mas

1646-48 West 47th Street

$3.95

COME IN! BUY MOTHER, SISTER
Or Swectbcart a Hat for Christmas

Wolncn from all parts of the city conie to 
Fenzau's enthusiastically confident that they 
are choosing from Chicago’s largest collec- 
tion of milllnery, and that they are paying 
the lowest price for the finest ųuality and 
the most distinguishcd fashlons.

Will exchan;<e 
Gift Hats

After X-mas

Tel. Victory 4356

JUOZAS A.
LAIKRODININKAS IR 

AUKSORIUS

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

3255 So. Haisted St.

RIZGEN Jos Nieks 
Nekviečia

Ar žinot, kode! jos nieks 

nenori? Ji pati to nežino. 

Jos kvapas nemalonus. O 

to visi nekenčia. Išgarga- 

iiuodaml su Listerine. išva

lysima burną ir užmušima 

lįstų perus. ' Vartok kas

dien.

Vaičiūnas 224 224
Gedrainis 171 212
Dobrovalskis 177 179
Žemaitis 189 202
Zaura 190 199

202
i

Utarn.. Ketv. Ir Subatoa vakare

Tel. Randolph 5187

ALFRED B. CLARK ’
Attorney At Law 

11 S. LA SALLE STREET
Ir Vakarais: Utarn., Ketv. ir Su- 

230'batOs nuo 7:30 Iki 9 J
6200 S. HALSTED STREET 

191 I Tel. Wentworth 13811
1.76 ’
164! *

951 1016 963

PROVIDENCE
Kačinskas
Rasbid
Rimkus
Bakutis
Černiauskas

\
173
156
136
156
166

166
130
204
180
183

169
173
153
165
168

VIDURIUS SUTAISO
VALPOS Arbata yra geriausias 

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

VALPOS ARBATA priduoda a- 
petitą, sumažina gazus viduriuose 
ir stiprina vidurių sistemą. (-) 
Prekė #1.00. Rašykit lietuviškai j

LINCOLN LABORATORY 
831—8th St.

\Vatikcgan, III.

787 863 828
South Chieago laimėjo tiri

žaidimus o Garv nugrizdo to- deksnio galinga mostus,
.. . , " . . kurios pasaulis per šimtus metų lau-
JjflU J paskutinę vietą. Garyjlcė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
..... .. l„:...s:„ - ________x_: j:.. . , Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtiniu IU laimėję ne Meno žaidimo elementų, iš visų kraštų svieto

per paskutines penkias savai- «lrt« visokių medžių aliejų. Deks- 
... nio Galinga Mostis kaipo saulės spin

tos ir SĮ kartą neprisiartino dūliai, pasekmingai gydo: Reunia-1 

plie South ( hlCtlgOS žaidimo. Įdėjimą, Rankų, Kojų tirpimą ir ar-!

Ypatingas Pranesmas Svarbo
Dėl užsitęsusio šilto oro mes esame priversti suma

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

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

Musų anglis turi jus patenkinti. Jei ne tJi jūsų 
pinigai mielai bus grąžinti.

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

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

Siipreme tol & Coke Cc. Ine.
3659 South Rockwell Street
Tel. Virginia 0477 — 0478 — 0479

iiimiminmiiiitiiiiiiiHiiiiiiiitiimiiiimiimiiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiiimiiiiiiiiiimimu

| Geležiniai Daiktai, Maliavos ir Stiklas j
| PIGIOMIS KAINOMIS į
E Mes taipgi atliekame Sheet Metai ir stogų darbus, ly- = 
= taus l ynas, paipas ir visokį Sheet Metai darbą. F

( The Bridgeport Sheet Metai Work Į
s 3218 So. Haisted St. Tel. Victory 4965 =
TiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiimiiiinHiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiHiiiiiiHiiiiiiiiiiHiiiiiiiiuuiiHiiiiiiiim

Kalėdinės Dovanos

SOUTH SHICAGO
C. Kibelkis 
Zevatkauskas 
I^ash 
Pečiulis 
A. Kibelkis

153
222
163
179-
147

187
184
171
178
175

16S
201
172

NAUJAS IŠRADIMAS

įšalusį kraują, nikstelėjimą ir šiaip I 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
žmonių yra paglję, o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, shlig 
naudos gydymo. Ova rantuojami jeigu

157, nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra- 
i žinain. Parsiduoda visur. Klauskite 

121 'taip: DEKEM'B NEW DI8COVERY 
(iJNTMENT. kaina 75 centai.

DEKEN’S OINTMENT CO.
864 895 819

A. PETKUS
LAIKRODININKAS — 

JEWELER
Deimantai, laikrodžiai ir 

branginenos.
Laigrodžių taisymas ma

no specijalybė.

4601 S. Hermitage 
Aveniie

Kam važiuoti j vidurmiesčio 

krautuves ir’ būti stumdomam 
miniose Tų pačių daiktų galite 

rasti mus)) krautuvėj.

Mes turime laikrodėlių, žiedų ir 

kitokių brangmenų tų pačių iš- 
dlrbysčių, kaipir didžiausios
krautuvės- vidujunlesty. Musų kai
nos dabar perpus sumažintos.

Dabar bedarbės laiku did
miesčio bagočiai neateina su pa
rama muąų vargšams ir neparemia 

musų reikalų. O vietiniai biznie
riai visuomet remia savuosius. To
dėl retnkite savus biznierius.

A. F. Pocius
LEADING JEVVELER 

4930 West 14th Street Cicero, Illinois ’ 
Telefonas Cicero 3346J &

HARTFORD. CONN.

\

LISTERINE
SKIH UEniU EIBS
ivften soothing Žemo ia usedl

Right from the first touch, antiseptic. 
healing Žemo takes the itehing 
misery out of mosųuito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandrufif fade when safe, 
antiseptic Žemo ia appKed. It in- 
stantly sages razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go, 
Any druggist. 35c, 60e, $1.00.

Buy glovos with what 
it savęs

Nereik mokėti 50c. už 
dantų most}. Llsterina To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai Ji vei
kia. Ją vartotadamas per 
metus sutaupai |3 00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE25c

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

JTIS ŽINOTE. KAD 80 KltOiTMCIV vt"U H«O tr 
mininrlmii paeina nūn skilvio ir netinkamo viduriu 
vallmoal. TŪKSTANČIAI VYRŲ Ir MOTERŲ, kurie 
kentėjo nuo vlimkių lirų. yra dabar pasveikę var
todami PR. MICHAEL'9 ALL HERB TONIC. S1» 
labai IvHnna tonika, yra padaryta. Ii 20 ,ktrtlnrų 
rydanflų žievių, iaknų. novų. lapų Ir tolių. Neturi 
•avy narkotikų, vaiatų ar alkoholio. Tai yra •lete
ni o, rernlluotolaa. kimo budavotoja. Ir kraujo valy
tojas. Ateikite ) mun aankror* nemokamam part- 
tarlmul. Daktaro egžamlnaolja yra yiatžkal dykai 
kada vartojate Dr. Mlohael'a All Hnrb Tonle. Arba 

mum,. prl,1i}«daml 5Oc, o nie, priatųetme Jum, #1.00 bonka Dr. Mlchael a Ali 
Ir tada patya Jaltikinalte. kad Jei niekše kita, Jum, nepaanlbAJo. tai pa- 
------------- :£•# ALL HERB TONIC

«tlTT AND RlJNN——Ttrią C.ulf Tn<«ly p!»b Gite* Sh<w» Ūmi w»e "trink 'tVitC* SW> So Mwr Hrf 1W
lttė»\ 

jiotk i

- v -aat^ge-a.»jiv:’ee« e.
I "eltN NON luYf- Tul antt

MICHAEf

bonka DR MICHAEL'S ALL

ALL HERB TOS 
Viena honk 
HERB TON
V|l“n» twnkjĮĮ^Bymye nųa Kosulio dykai kada perkate 1

Dr. MICHAEL’S ALL HERB TONIC
4715 So. Atthtantl Atcnnr 
lattt Mllw«olt(*«* Atimue

1043 W« at North Avemm 
3343 \Yest 20th Street

BY HITT
ff'vt-ni v Bo-i'v-’et-'l 
\FW?ęT CM L tot-/
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5 •
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“TA[JTĮJ SyUNGOS” VAKARAS CHICAGOJE
Gruodžio 12 d. Chicagos -sta- ir rinktinį virš 200 vyrų balsų 

diuni’e, anglų dienraščio Dai- chorų; didžiavosi ukrainie- 
ly News pastangomis, supuos- čiai išstatę savo geriausį Tri- 
ta tarptautinis labdaringam, hune’s “prize vinner”’chorų; 
tikslui vakaras, kuriame įvai-Į gėrėjosi norvegai taip pat di
nų (vii'š dvidešimts) tautų ! dėlių virš 200 vyrų balsų cho-
išeiviai, gyvenantieji Cliicago- 
je, išstatė: vieni chorus, kiti 
šokėjų grupes, kiti tautiškų 
sportų, gimnastikų ir k.

Programų pradėjus, prane

rti: italai Chicago Civic ope- 
ios artiste ir grupe šokėjų, 
pašokusių net mūsų suktini; 
Publika matė įdomias japonų 
imtynes, čekų didelį sporto —

sėjas paskelbė jog marga tau kūno gražės — pamėgimų; tau
tų atžvilgiu minia, užpildžiusi 
milžiniškų stadium’ų nuo apa
čios iki lubų, (galėjo būti 25,- 
000 žmonių) vedžiojama po

tiškus jugoslavų, sirijiečių, ai 
rių, austrų, bulgarų, rumunų,

Tel. Cicero 67 86

DR. P.
D e n t i s t a s 

1446 SOUTH 49 COURT

DAKTARAI

Vai.: 9-9
Aut Jankausko Aptiekos

Cicero, III.
DR. A. G. RAKAUSKAS
• GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 665#

DR. P.Z. ZALAIORIS
Gydytojas ir Chirurgas

| 1831 SOUTH HALBTED STRBBT
1 *niai, sulig griežiamos, (kitų p-lė K. Bartkaitė, fin. rast. — Reaidencija e«oo s. Artesian a™ 

net tautiniais įrankiais) mu- p-lė S. Bartkaitė, ižd. — p. M. 
zikos taip buvo gražūs, ža- Paukštienė, iždo glob. — p-lė
\ us, ritmingi, gerai išmokti, M. Laurinskaitė ir p-lė B. Tei. canai 6764 Res. Repubiic 5350 
kad kaikurias grupes, pav. ju- , Kalvaitė, maršalka — p. E. 
goslavų, airių ir vengrų, pub Gedvilienė. j
lika privertė net pakartoti, i Pirmininkė J. Čepulienė bu- >

Kaip lietuviai tame vakare , vo atsisakiusi, bet per didelį 1

* Utį 8:80 vakare

DR. A. RAČIUS

, ; ’ , . ’ pasirodė? Apie tai bus rytoj, prašymu pasiliko toliau. Žmogiškų, škotų, vengrų (pasta- 1 r „J
rujų šokėjų grupė ypač žmo- Rap.

įvairius kraštus, girdės įvai-'nes sužavėjo) šokius; taipgi 
rių tautų tautiškas dainas, nm šveicarų, suomių, latvių, mek-• • v . . 'iys tautiškus šokius, žaidimus sikiečių pasirodymų ir 1.1.

T0WN OF LAKE.

ma, pirmininke būti nęra len-1 
gva, nes ji visur turi darbuo-! 
tis. Jau šeši metai, kaip p. J. Į 
Čepulienė mūši} tarpe pirmi-

. . , i , • , . -i Moterų Sąjungos 21 kuoi>osi ninkauja ir jai viskas gerai seir t. t. i Kiekvienas tautos grupe, * !, • •• , . .
Ir ištiktųjų. Didžįavoei šve- išėmus švedų, lenkų, ir no,-. P‘iešmetMs susirinkimas įvy- kasines 3. moka v.skų tvar- 

gų vyrų chorus, moterys ir ko S1™3“0 6 d. Susirinktas Kingai vesti Džiaugiamės, 
buvo gausingas. Apsvarsčius kad 31 pasiliko toliau su pra
einamuosius reikalus, p. J. n,is darbuotis.
Čepulienė ir p. M. Sudeikienė i Vice-pirmininkė p. M. Su- 

A iki Z Pranešė apie rengiamas vaka-' deikienė taip pat visų širdį 
rienes; viskas puikiai tvarko- įdėjusi į veikimų. P. M. Sudei- 
ma. įkiene ir p. J. Čepulienė yra

Toliau nutarta rengti1 pilioriai sųjungiečių ir visų 
“bunco party”. Komisijų su- kitų draugijų, nes kas yra

GYDYTOJAS, CHIRURGAS 
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias Ir chroniškas ilgas 
vyrų, moterų ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

i<igonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik.
Iškalu o susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

vetdai išstatę grupę šokėjų ir ge
riausį 200 vyrų balsų chorų; vyrai buvo pasipuošę tautiš-
didžiavosi lenkai dešimtims 
tūkstančių žmonių parodę sa

kais kostiumais. Ir koks jų į- 
vairumas, spalvų margumas ii

vo figūrinę mazurkų (nors čia matomas juose nuo 
vienai mergaitei nelaimė įvy-j tautiškumo išlaikymas! Šokiai 
ko — bešokdama sugriuvo) taip pat, daugiausiai figūri

ni R A B O R 1 A L

J. F. RADZIUS
Pigiausias liet. graborius |

CHICAGOJE

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

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4888.

daro: p. M. Sudeikienė, p. J. rengiama, tai visuomet mūsų j 
Čepulienė ir p. Stugiėnė. Taip brangios veikėjos p. J. Čepu-1

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street. 

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

Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1—3 & 7—8, vai. vak. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

savo pareigas uoliai eina ir

OHICAGOS OFISAS: /
2415 W. MARQUETTE RD.
Vai.: utarninkais, ketvergais ir pėt 
nyčiomis nuo 9 Iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:80 iki 8 v. vak. 
Chicagos ofiso Tel. Graveliui 3262

KENOSHA, WIS. OFISAS:
5817 — 6th AVENUE

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

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

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

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

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St.)
Vai.: 1-3 ir *:S<-8:88 vai. vak. Vai.: 8^4 ir 7-8 vai. vakar* 

Nedėlloj susitarus Nedėlloj susitariu

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T, STRIKOL'IS
Lietuvis (lydytojus ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir

pat buvo išrinkta knygų tik- bene ir p. M. Sudeikiene pi r- . ... ., g iki 8 vak, Ned. pagal sutar-
riiumo komisija. Pirm. p. J. mininkauja. Mums garbe jas r j-tį. Tel Boulevard 782U. Na-

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. Ravo naniUS knvgag peržiūrėti 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano1 r

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5987

Čepulienė pakvietė komisijų į turėti savo parapijoj.
Nutarimų raštininkė p-lė 

Valdybon 1932 m. išrinkta: K. Bartkaitė ir jos sesutė p-lė 
Dvasios vadas gerb. kum Z. Bartkaitė, fin. rast., knygas

Mykolas Švarlis, pirm. — p. tvarkingai veda.
J. Čepulienė, vice-pirm. — p. Iždininkė p 
M. Sudeikienė, nut. rast. —

Skaitykite ir platinki-

jinai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

DR. J. J. KDWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 83 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2:4 po pietų Ir 7-8 v. v. 

Nedėlloj pagal susitarimą

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
ply-*’^ dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIBTUVI8 GRABORIUS 

zo f i • a s
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 8877

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
TeL Virginia 1290 

Varde 1138 
Chicago, Ui

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS FB

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso 

kiemą reikalams. Kaina priei 
oama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
TAI. Roosevelt 7888

I. J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS !

1650 WEST 46th STREET ;
Kampan 4 61 h ir Paulina Sta. , 

Tel. Boulevard 5203-8413
» i

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu stmpatiš- , 
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai. '

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

IaMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų | 

[patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORI Al

Didysis Ofisas .
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

JUOZAPAS
VAIVADA

mirė gruod. 13, 1931 m. 3:40 
vai. vak. sulaukęs pusės a.nž. 
Kilo iš Tauragės Apskričio. 
Žvingių Par., Dikavinų Kaimo.

Paliko dideliame nubudime 
dukterį Pauliną, giminę Juze
fą Žitkienę, Dellą Htalauskienę 
ir gimines Amerikoj, o Lietu
voj sūnų Juozapą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 10916 So. 
Kedzie. Laidotuvės įvyks Ket
verge gruodžio 17. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas į Visų Šven
tų bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Duktė, Žentas ir Giminės 

Laidotuvėms patarnauja grab. 
A. Masalskis, Boulevard 4139

JUOZAPAS VITKUS
Mirė gruodžio 11 d., 11:30

vai. ryto 1931 m., sulaukęs
pusės amžiaus, gimęs Taura
gės apskr. Kaltinėnų parap. 
Kanapinčiškiu kaime. Anierike 
išgyveno 35 metus.

Priklausė prie Teisybės My
lėtojų Ir Leb-Gv. D. L. K. Vy
tauto. Paliko dideliame nuliū
dime seHčrį Oną ir švogerį A- 
ieksandrą Zakarus, brolio dūk-' 
terį Juzefą Vasiliauskienę, bro
lio sūnų Antaną M aslų ką ir 
gimines Amertke. Lietuvoj 2 
seseris 'Marcljoną Petroklenę ir 
Marijonų Jonutienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas Masalskio 
koplyčioj, 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės įvykH Trečiadienį 
Gruodžio 16 d., 8 vai. ryto iš 
koplyčios į šv. Jurgio par. 
bažnyčią, kur bus gedulingos 
pamaldos už velionio sieliu, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero, kapines.

Visi gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse, ir 
sutelkti jam paskutinį patar
navimą.

Nuliūdę liekame!
►iesuo, ftvogerls Ir (.iminės. 

Laidotuvėse patarnauja grab. i 
A. Masalskis, Tel. Blvd. 4139

te lietuvių katalikų die- 01180 vieton 3687
cun.mfcoa v ve»a. » • - v r» A r 1 1 Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2874

Iždininkė p. M. Paukštienė BR.J.P.POŠKA
remkite tuos biznierių* 3133 " JTreet

į ir profesionalus, kurif 
i garsinasi jame.

Tel. Lafayette 6793

DR. A. J. J AVOIS
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki U vak.

Office: 4459 S. Califomia Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

Antras ofisas ir Rezidencija
65U4 S. ARTES1AN AVĖ.

ALFONSAS
PACINSKAS

mirė Gruod. 13. 1931 m , 9:30 
vai. vak. 17 metų amžiaus. Gi
męs Chicagoje. Paliko dide
liame nuliudime motiną Ka
zimierą tėvą Adomą, seserį 
Jadvygą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4106 So. 
Artesian Avė. Laidotuvės įvyks 
Ketverge, Gruod. 17, 1931. Iš 
namų 8 vai. atlydėtas į ,,šv. 
Kryžiaus par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nuydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę:
Tėvui. Sesuo ir Giminės.

Iiuidotuvėms patarnauja grab. 
I. J. Zolp, Blvd. 5203.

tru

AKIŲ GYDYTOJAI f

SUGRJŽO Iš LIETUVOS

DR. V AM, OPT.

D E N T I S T A I {

Phone Boulevard 7042

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

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
:vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 

iet. L tam. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
įventadiemais pagal suturima.

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L YUŠKA
Gįx/Y'IOJ.i.S IR CHtKLKGAS 

Va-. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Serauomis po pietų ir Nedeldiemais 

tik susitarus
2422 W. MARUUETTE RoAD

Tel. Wentworth 30UU
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone 
Englev-'ood 66 41 
Wentworth 3000

Office Phone 
Weotworth 3000

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTA8

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

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

Boulevard 7588
Kea. Hemlock 7891

Ofi. A. f. KAZLAUSKIS
D E N T 1B T A S 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo lt ryto iki * vakare

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR.A.A.ROTK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Olisas 31t»z So. Halsted St.

Kampas 31 Street

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

10-12

Tele. Cicero 1260

DR. 6USSEN
(bar

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

vai. vakare
Nedėliomis ir 8eredomis susitartu

4847 W. 14 ST. Cicero, Ui.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimą kuris 
I esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
iuo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
ejrtaractus. Atitaisau trumpą raus
tę Ir tolimą regystę.

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

Bpeclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.

DR. P, P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0866 
Basas, X-Ray. eta.

DR.BRARLJESSE6AL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 80 ASHLAND AVĖ.
/ SPEC1J AUSTAS

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

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

Telefonus Mldwuy 2880

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ
, Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plasa 82tš

VALANDOS:
Nuo M iki 18 dieną 
Nuo 8 iki 8 po pietų 
Nuo 7 iki 8 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 11 dieną

DR. A. R. McCRADlE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-18, 2-4. 7-9 12-3, 4-6, Blvd.

Išskiriant ketverge po pietų 
Tek Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DDWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 Pi. Nedėliomis
Tel. Cicero 2838 Susi tarne

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

A. L DAVIDŪNIS, M. D.
4V10 80. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 610 7
Valandos:

Nuo 0 iki 11 valandai ryte:
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart Šventadienio ir ketvirtadieni.

Tel. Hemlock 8700

Res. Tel. Prospect 0610

Tel. Boulevard 7589

Phone Hemlock 2081

DR. JOSEPH KELIA
DENTIBTAB 

Gas Eztraction 
▼ai. 8-8. Ned. 8-18 

<*68 RO. W®STBHN ATM

Pilone Hemlock 7828
Dr. C.K. Kliauga

2420 W. Marquette Rd.
arti Westeni Avė.

DR. B. ARON

Ofisas Tel. Grovehill 0817,
Res. 6707 S. Artesian Avė. 

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
Ofisas 6155 South Kedzie

Rez. 6426 So. California Avė.



»: S •»

įtrsis ne J 15, 1931

CHICAGO

BRIGHTON PARK.

Mūsų kolonijoje teko daug 
veikalų statyti, tai buvo vis 
komedijos, juokindavo žmo
nes. Gerai, dabar duosime 
mūsų parapijonams paverkti, 
atmainyti atmosferų.

Prekybos Buto nariais (Litli- 
uanian-American Chamber of 
Connnerce) nariais. 

Uollywood’e, Califomia, ir Ta draugija yra susitvėrus 
ten turėjo progos vaidinti fil- jau prieš 10 mętų ir ji stoja 
niose. . 1 priešaky dėl lietuvių gerovės.

Vakarų atidarė Z. Vyšniau- Į Jei mūsų lietuvių biznierių, 
skas, pareikšdamas tikslų ir Į profesionalų ir namų savinin

kų daugumas įsirašytų,* lietupakvietė vakaro vedėju būti
V. Simonaitį, kuris paprašė viai galėtų daug dalykų nu 
kleb. kun. A. Briškų sukalbėti veikti — veikiant visiems iš-

Moterų Sųjungos 20 kuopos!11 Visi sus6de buvo Pa* vien’ kur nei reli^.ia nai P°U'
įaunametės gruodžio 20 dienų vaišinti arbatėle ir pyragu, tika nedaro skirtumo, 
stato scenoje 4 veiksmų dra-įkuTi šeimininkės su p-lė H. šia proga taip pat noriu pa-
nia _  “Gyvųjų Rožių Vaini- iLhityte priešaky pagamino, ’jsinaiidoti ir pranešti dabarti-
kėlis.” Veikalas labai gražūs, • Buvo pareikšta linkėjimų.į niams nariams, kurie yra užsi
ims pati šio veikalo autorė. Gė : Kalbėjo choro pirm. art. J. <1 iko su metiniais mokesčiais, 
lėlė. šventai evvendama na- Kudirka, K. Zarumskis, 1. kad atsilygintų,lėlė, šventai gyvendama pa 
rašė šį veikalų, norėdama į

kams. sekantiems metams kp. 
valdyba.

Kp. Valdyba.

Amerikos Romos Katalikų 
Federacijos 12 sk. gruodžio 
20, 6v. Antano par. svet Ci
cero, III. 1931 rengia labai 
puikų vakarų su veikalu “Lai 
sv§a Kovotojai”. Vienas iš

BAKER’IS NUMATO NAU
JĄ KARĄ EUROPOJE

OBERLIN, O., gr. 14. -- 
Buvusis karo departamento 
sekretorius Newton D. Bake- 
r’is numato naują karų Euro
poje. i

“Kais įvyks Vokietijoj už
kelių mėnesių, iš to paaiškės,' 

puikiausių vakarų, kuris buvo kokios rūšies pasauly gyvens 
Ciceroje statyta. Panelė Ona mūsų vaikai,” sako Baker’is. Į
Skiriutė vadovauja veikalo ______________
pastatymui, mokydama vai- SKOLŲ IR MORATORIUMO 
dilas. Tadgi kviečiame visus KLAUSIMAI
atsilankyti ir pažiūrėti kaip _______ .
dėl Lietuvos laisvės jauni-! WASIIINGTON, gr. 15. —

atsilygintų, nes artimoj «'»as kovojo. Veikalų stato Abiejuose kongreso rūmuose
Simonaitis, kleb. kun. A. Briš- ateity bus skiriama adminis- jaunamečių choras.

kvėpti žmonijai Marijos mei ka> kan- s- Juuebs, kun. A.'gracija ir įvairūs komitetai, o 
Į Valančius ir A. Lekas. Art. J. užsilikę su mokesčiais nebus

Taigi, mergaitės jums paro- j Kareivai įteiktas vakaro pel- 
dys, kaip didelė yra mūsų i nas su ^ovanėh\
Dangiškos Motinos meilėj Solo dainavo J. Gudas, po- 
tiemš, kurie visuomet tiki JaJn’a Walters, A. Landžius, 
meldžiasi karštų širdimi, gar-, Duotus dainavo K. Šimkus ir 
sina šv. jos vardų, gauna at Orkaitė, J. Gudas ir po- 
lyginimų mirties valandoje. Ilda Keleert, S. Gubystaitė ir

Penkiolika mergaičių vai-1 K. Lekaitė. H. Gricaitės su K. 
dins mokines. Marytė, šluba finiku: sakė dialogų be var- 
našlaitė, atsidavusi savo širdį parašytų art. J. Kareivos.

Komisija.

LATVIJOS KARININKŲ 
AUKA NETURTINGŲJŲ 

VAIKAMS

TURĖS NEPRITEKLIŲ

UTICA, N. Y., gr. 14. ~ 
Ne\v -Yorko valstybės respu
blikonų konferencijoje praneš
ta, kad šiai valstybei numato
mas apie 101 milijonų dole
riu r rriteklius. šį nepriteklių 
bus gtiiiirn padengti tik iml
iais mok. sėiais.

j
Sloan’s
Liniment

imta svarstyti karo skolų ir 
moratoriumo klausimai.

PRA NEŠIMAS
ANTANAS KRIKSIUNAS. plačiai žinomas če-

verykų taisytojas praneša Marąus- 
tte Park lietuviams, kad atidarė 
moderniškai Jrongtą čeverykų tai
symo šapą — Shoe Repalring Shop. 
naujame Dr. Yuškos name, 08 1!)
South. Artesian Avenue.

ANTANAS KRIKSIUNAS yra via- 
nas iš geriausių Čeverykų (šiušių)
taisytojas, nes jau turi 20 metų tajine amate patyrimą. Tad 
lietuviai, reikalui esant, atsilankykit pas savo tautieti, jo dar
bas garantuotas ir visus patenkinantis.

ANTON KRIKSIUNAS
6649 So. Artesian Avenue Chicago, III.

paskirti kandidatais.
Su pagarba

Juozas J. Elias,
. Pirmininkas. ! ——---------

----------------------- , Latvijos kariuomenės štabo
PILIEČIAIS LIEKASI karininkai nutarė atskaityti

------------- . V2 nuošimčio nuo savo algos1
Marąuette Parko lietuviai neturtingtjjų šeimynų vaikų) 

rūpinasi ne tik savo kolonijos naudai.
gerove, bet ir pagelbėti tautie- Rygos pėstininkų pulkų ka- į 

Marijos meilei. Jos teta Ago- Kitų dialogų sakė V. Simonai- čiams likti piliečiais. rininkai nutarė savo kariniu- j
ta yra pametus tikėjimų; Šv. tis, A. Landžius ir L. Gritis. Marąuette Parko liet. Am. kų klubuose penėti po 30 ne- 
Mergelės atsilankymas ir An- Ponios Vaitkienės griežimas Piliečių Kliubas nutarė vėl turtingų tėvų vaikų, 
gėlai įneša gyvųjų rožių ražan akordeonu patiko visiems tiek, laikytį pilietybės pamokas, Auto-tankų kuopos vadas 
čių. ; kad net daug kartų buvo iš- jei susiras pakankamas noriu- pranešė Rygos miesto savival-

Marytė, dar ne penkiolikos šaukta. Ji ne vien akordeonu čiųjų mokytis skaičius. dybei, kad jis sutinka kiekvie-
n«tų neturėdama, priversta griežia, bet dar ir pijanu Tarp kitų tautiečių mūsų nų dienų aprūpinti 15 vaikų, 
skalbti, išalkus, nuvarginta, skambina per šokių vakarus, veikėjas S. Stanulis sekmin- O reikalui esant leis miesto 
prašo savo tetų, kad jai duotų (galima pašaukti Republic gai išlaikė kvotimus ir liko pi savivaldybei pasinaudoti jo 
valgyti, bet jos teta kietos šir- 3937). Pagaliau, važiuojantis liečiu. Mūsų gerbiamas tėvy- virtuve, kurioje galima paga- 
dies — neduoda; jau arti pie- } Lietuvą art. J. Kareiva kai- nainis adv. J. Grišius juos pa- minti kiekvieną diena po 300 
tų. bėjo, dėkodamas visiems. Vi- renge kvotimams; jis.ir to- maisto porcijų.

Nusilpnėjus vėl meiliai jos si skirstėsi patenkinti ir trok- liau darbuojasi tautiečių ge- Taip pat nutarė padėti ne
prašo, bet teta, stumdama jų šdami p. Kareivai laimės ir rovei. turtingųjų tėvų vaikams ir X- j
ant grindų, vadindama jų vi- geros ateities Tėvynėje. j Nemaža dejuoja, kad sunku jo Aisputsko pėstininkų pu!-į
šokiais vardais, tingine, niek- Red Oherry. yra tapti Amerikos piliečiais, ko virštarnybi'Aiai kareiviai.

bet atrodo, kad toliau bos sun

HAMBURGAS, Vokietija,, 
gr. 14. — Malšindama komuni-1 
stų riaušes policija vienų as-' 
fpenį nušovė ir keturis sužei- < 
dė.

zJ • r

* R. ANDRELIUNAS'
(Marąuette Jewelry & Radlo)
Pirkusieji pas mus už ,JS ar dau

giau bu s dykai nufotoįrrafuotl.
2650 West 63 St., Chicago, IU.

Te!.
Hemloek 8380

Z

še, šlube, pastumdėle; bet Ma- ---- --------------
ryte vėl atsikėlus, jos prašo: ŠIANDIE BUS LIETUVIŲ" kiau pilietybė įgyti. Radikalai'

-Su-
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| Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą. 5
| 15 metų nei vienas centas nežuvo .
1 Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas.
| Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame 
1 $40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash.
1 Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą,
| apdraustame laiške.

I John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST. 1

| Chicago, Illinois f

“Tetų, aš prašau Marijos, kad 
ji sustiprintų mano jėgas, kad 
jūsų skirtų darbų galėčiau at
likti; duok valgyti”

RADIJO PROGRAMA. stengiasi ateiviams daugiau 
apsunkinti pilietybės teisių

u

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųSles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEV 
PRODUCTS 

Olselln šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4844 SO. PAULINA 8TREET 
Tel. Bouievard 1389

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)

\VATCHMAKER & JEWELER
Jau Laikas Pirkti 

KALĖDŲ DOVANAS
lAUkrodinlnkas Ir auksorlus

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

2049 W. 35th Street
Ir Archer Avenue

, Tel. Lafayette 3315

AP ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSRAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permnfuojame pianus 

fomičius ir kitokius dalykus
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

RENDON PLATAS IR 
KAMBARYS

Gražus ir šviesus flatas 
naujame mūriniame name, 

karštu vandeniu šildomas, iš 
abiejų pusių stikliniai por- 
čiai ir screenai, didelis beiz-
mentas garadžius, renda pi-

./•. . . . .
&■ . r

Dar turiu rendai vienų

šiandie tarp 7 iki 8 vai. gavimų, 
vak. iš WGES stoties 1360 - ’ A. J. M.

Marytė meldžiasi prie Ma- ^ydes bus siunčiame lietu-
i i jos statulos: “O Marija, tu radijo programa, kuria 
mano dangiškoji Motina, pri- uuolat kas antradienį rengia ? 
imk mane vargdienę našlaitę į Kietuvių įstaiga Peoples Fur-
avo globų; Tu žinai, Marija, n‘ture Kompanija. . . . • ... ....

1 J • - r • Teko patirti iš nroeramos niehnis sus-mas įvyks šj va- kambarį, didelis šviesus, ap-kad mirė mano tėvelis ir ma- pautu is programos
mytė, ir dabar aš palikau po lvUgėjų, kad šio vųkaro pr
globa mano bedievės tetos. £ram°j dalyvaus gerai pasi .
Mnriia man toto nori išnlėšti '*'"8? dainininkai ir Virij namų praSome Imti- įima gamintis valgi.
■S mano širdies tikėjimą... Mo dainininkės, taip pat kalbėto- nai atvykti. Turime svarbią 10721 Indiunt Avė
tinėlė, neleisk kad tas įvykti), įa‘, juokdariai. Be to bus gra reikab? aPtftrti, be to bus ren-
kad aš kada nors turėčiau ^ofl muzikos ir kitų įvairybių, 
įžeisti tavo meiliųjų širdį, nie- atsiminkime užsistatyti
kindama tavo mylimąjį Sūnų. savo radijų ir pasigėrėti.

PRANEŠIMAI
Moterų Sų-gos 55 kp. prieš-

pervežame daiktus iš it‘i e • ' *
o karų gruodžio 15 d., parap. šildomas. Tinka vyrui mer-:j kitus miestus, 

mokyklos kambary. ginai ar ženotai porai. G a- *
ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIAI

ČEVERYKAI

Pirmos lubos M. ZIZAS

Jei jus turite vargo pri
taikyme čeverykų jūsų 
kojoms, tai leiskite 
inunia tą bėdą prašalin
ti, nes musų krautuvėj 
Jus rasite čeverykus kaip 
tik Jūsų kojoms padirb
tus.

Marija, išprašyk iš Dievo, JRap. A.
kad mano teta atsiverstų, su
grįžtų į tikėjimų. Marija, aš 
aukoja už savo tetos atsiver
timų savo maldas, darbus sa
vo kentėjimus, net ir pačių ------------
mirtį, kad tik mano tetulės šie &’uo noriu pranešti ir kar
ia nepražūtų. Marija, išklau- pakviesti visus biznierius, 
syk, pasigailėk mano tetulės Pr°fesijonalus ir namų savi-, 
sielos. Juk tu esi nusidėjėlių nbikus, gyvenančius Chicago-

BIZNIERIŲ, PROFTSIJO 
N ALŲ IR NAMŲ SAVI

NINKŲ DĖMESIUI

priebėga, Marija!”
Našlaitė.

je, tapti Amerikos Lietuvių

GRAŽIOS IŠLEISTUVĖS

Gruodžio 8 d. po pamaldų 
žiūriu — daug jaunimo ir iš Statome namus ir senus 
senesnių eina į parapijos sve- priimame mainus Padarome 
tainę. Aš irgi einu. Nueinu ir legališkus popierius. To- 
išgirstu, kad Nekl. Pras. Pa- ik>ame advokatiškus patari- 
nelės Parap. choras rengia mus dykai.
išleistuves art. Juozui Karei
vai, kuris pasižymėjo vaidini
mais po visas lietuvių koloni
jas ne vien su Vaičkaus tent- 
rti, bet ir su Vytauto teat. 
kliubu. Praėjusių vasarų buvo

2608 W. 47 St.

Tel. Tard« 5423

J. W. ZACHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos Ir Apdmuda
903 WEST 33 STREET

SALDAINES
I Namų Statymo Kontraktortua 
(Statau (valriauRlus namus prieinama 
i kaina
7151 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemloek 8S24

UNIVERSAL SHOE
ZALERKI Ir MARTIN, Ravtnlnkal

3265 So. Halsted Street Tel. Victory 6576

Geriausia Dovana Šv. Kalėdoms .
MALONŪS LIETUVIAI! Jei pirkaite saldainių Ka

lėdų dovanoms, tai pirkite tiktai BIRUTĖS SALDAI
NES, atvežtas iš Lietuvos. Birutės saldainės yra pada
rytos iš geriausių, sveikiausių ir skaniausių uogų, kaip 
tai žemuogių, serbentų, agrastų ir kitokią skanių .vaišių.

Reikalaukite Birutės Saldainių, lietuvių APTIEKO- 
SE, SALDAINIŲ KRAUTUVĖSE IR GROSERNĖSE, 
Jei tie krautuvininkai jų nelaiko, tai reikalaukite, kad 
laikytų. <

BIRUTĖS SALDAINES parduodame retail ir who1e- 
Rale. Ir pristatome į bile krautuvę Chicagoje. Taip kad, 
kuriems toli atvažiuoti pas mane, tai galėsit gauti Bi
rutės Saldainių savo apielinkėje.

Gerbiami lietuviai krautuvninkai, prašomi duoti už
sakymus iškalno kad spėtume pristatyti prieš Kalėdų 
šventes.

Apart Birutės saldainių, pas mane galite gauti skanių 
baravykų, minagų, strimelių ir pirmos rųšies gintaro ka
rolių, špilkų, anksarų, žiedų, cigarnyčių ir kitokių ginta
ro dalykėlių.

VINCENT M. STULPINAS
Birutės Saldainių Atstovas

3400 S. Emerald Avenue

Telef. Republic 4198

D. GRICIUS
| OENERALIS KONTRAKTOR1U8 

Statau namus kaip muro taip u
medžio nuo mažiaunio iki dldžlauaio 
Kainos prielnamtauakM.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemloek 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK- 

TORTU8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

»■ Talet Namų Telef
aloek M8T Republic 188>

Chicago, III., Tel. Bouievard 1333.
M

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvi* 

KONTRAKTO RIUS
Mano darban pilnai garantuota* 

Kainos prieinamo*
2422 WE8T 69th STREET

I Tel. Victory 1S4S

DOUOLAS ELECTRIC 00
JOSEPH SHAOZDAS. Sav.

Elektros relkmenoe Ir flkMle- 
rlal. Jredams elektrą J namus Ir 
dirbturėa
>199 H Halsted St 9 AugMle

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”. v

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

“DRAUGAS”
So. Oakley Avenue
CHICAGO, ILLINOIS




