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Meksikos arkivyskupas smerkia priešbažnytinį įstatymą
EUROPA TURI VILTIES SULAUKTI’
GERESNIU LAIKU

Kunigams įsakyta pasilikti

i

savo parapijose
TIKINTIEJI RAGINAMI GINTI
BAŽNYČIĄ IR TIKĖJIMĄ

RUMUNIJA NORI SUTARTIES SU
SOVIETŲ RUSIJA

Vienatinis žemėje autorite
J Šio miesto arkivyskupas Pas- tas yra. Dievas, pareiškia ar
Ikualis Diaz’as paskelbė atvi- kivyskupas. Kiti visi autori
BERLYNAS, gr. 31. — Ap
KAIS
* rų laišką j kunigus ir katali tetai yra praeinamieji. Tad
tardami pergyventus bloguo
pirmiau reikia klausyti Dievo,
sius laikus vokiečiai sako: Eu
kus.
Pareiškia,
kad
kunigai
ir
BUKAREŠTAS, gr. 31. o tik paskui ko kita.
ropoję stovis yra labai rim
!
tikintieji
neturi
reikalo
pildy-,
Prancūzija ir Lenkija taria
Arkivyskupas ragina ti
tas, bet yra ir vilties. O aus
I
ti
kongreso
rūmų pravesto
si su bolševistine Rusija pa
čiuosius klausyti kunigų u
trai pareiškia: Stovis tikrai
;
priešbažnvtinio įstatymo, kudaryti nepuolimo sutarti. Prie
Bažnyčios valdžios tikėjimo
l»e vilties, bet nėra pavojin
Cbicagos
stadijumas.-Šioje
ruimingoje
patalpoje
krašto
respublikonų
partija
turės
šiemet
riuonri
kunigų
skaičius
šiame
tos sutarties nori prisidėti ir
reikalais. Bažnyčios ir tikėJTgas.
mieste sumažinamas ligi 25.
Rumunija. Šio krašto užsienių suvažiavimą.
jmo teises griežtai ginti teisė1931 metais visa Europa
reikalų ministeris Ghika’as
i
Šis
naujas*
įstatymas,
sako!
tomis priemonėmis. Meksikos
BRITŲ FINANSAMS
daug nukentėjo. Bet Austri- Į
tuo reikalu vyks i Varšuvą.
arkivyskupas, yra priešingas vyriausybė 1929 metais pada"PAVOJUS
ja ir Vokietija labiau už kitas i
. krašto konstitucijai, nękrikš- irė taikos sutartį su Bažnyčia,
valstybes.
MONETARINE KON
LONDONAS, gr. 31. — San BERLYNE MIRĖ KAUNO ' įsteigę savo vaikų darželį, tai čioniškas ir neteisėtas. Įsako | Šiandie ji šią sutartį laufco.
Kaip ten nebūtų, Europos
kunigams pasilikti savo vieto-| Vyriausybė kol kas nieks
VENCIJA
šio mėn. pirmomis dienomis
! vokiečiai visokiais grasinimais Re< o katalikus ragina stipriai
kraštai turi daug vilties 1932 į
BURMISTRAS VO
nesako apie arkivyskupo atSiBritanijos gyventojai turi su-1
metais. Visi pareiškia, kad šie!
draudė
gyventojus
ten
leisti
Rtovėti
ug
Bažnyčios
teigeR
KIETAITIS
liepimą. Tik uždraudė ginklų
ROMA, gr. 31. — Vatika- mokėti dvi trečdalis metinių
metai gal bus laimingesni, gal
■
, .
,
.
»
vaikus. Dabar jau vaikams vi- v- i -i •
J
................
siais
išmėginimo
laikais.
pardavimą. Bijo sukilimų.
.
y.
. .. ’
nas pasirase monetarinę kori- mokesčių uz pajamas
bus grąžinti geresnieji laikai.1
sai uždrausta eiti ir į lietu
-Gruodžio
14
d.
vienoje>Ber•
...
, venciją su San Marino* respuNupuolus sterlingo svaro
\ iltis visus stiprina. Ji visus . ri
r
viską mokyklą.
v ,.
.
.
buka. Ši respublika turi vos kainai, nežinia, kiek daug vy lyno ligoninėje mirė Kauno
I
pažadina prie veikimo.
„ •
, .
miesto
burmistras
(majoras)
Tilžės
lietuviai
per
mokyk;
J
apie 13 >900 gyventojų.
riausybė surinks tų~ mokesčių.
Už poros savaičių paaiškės Vokietaitis, kuris prieš kiek lų tarybą prieš tokius vokiečių
SUOMIJOJ PROHIBICI1A
laiko buvo atvykęs čion gvdy- darbus griežtai protestuoja.’
britų iždo stovis.
SOVIETŲ SĄMATA
SUTRIUŠKINTA
Reikia manyti, kad prie ben-:
1 tis.
į dro pasipiktinimo, kurį sukę-1
---------------MASKVA. gr. 31. — Cent- KIEK PRARASTA UŽDAR-I Kauno burmistru VokietaiHELSINKIS, saus. 1. —
Cook’o apskrities teisėjas, ragina nors dalis sk tų .?jęBIO
| tis buvo išrinktas šiemet, lie iia vokiečiai paneigdami kitų
Suomijoj proliibieįja sutriuš įinis sovietų vykdomasis komi
tautų teises, prisidės visi lie- Jarecki’s nusprendė, kad už Į kesčių užmokėti, nes pinij
tetas patvirtino komisarų su-----------pos mėn. 16 d'., bet šias savo
kinta visuotinu gyventojų bal
“A.” 1928 ir 1929 metus apskrities Į reikalingi apskričiai ir nu
taisytą pajamų ir išlaidų są-i AVASIIINGTON, gr. 31. — pareigas tegalėjo eiti vos apie tuviai.
savimu. Seimas bus privers
--------------------mokesčiai neteisėti, nes jie į fui.
matą 1932 metams. Pajamų Am. darbo federacijos atsto 2 mėnesius. Po to jis susirgo
tas ,tuojau atšaukti visą val
MIRĖ BROLIS ANTANAS skirti neteisingai ir suktybė
numatyta 27,541,966,0(X) rub vas senato komitetui liudyda
1 ir jo pareigas ėjo jo padėjė
dišką prohibicijos aparatą.
mis.
SIVICKAS, M. I. C.
MIRE POLITIKAS
lių, o išlaidų 27,041,966,000 mas pareiškė, kad1 1931 me jas Pikčilingis.
Prieš
šiuos
mokesčius
bylą
Į
rublių.
tais viso krašto darbininkai
SUTEIKTOS BALSAVIMO
Marijampolėj, Marijomj Vie iškėlė keli tūkstančiai nekiloVokietaitis buvo vienas iš
Šv. Juozapo ligoninėje ml
dėl nedarbo prarado apie 20
TEISES
HITLERIO ATSILIEPIMAS bilijonų dolerių atlyginimais. įžymiausių lietuvių pedagogų. nuolyne aprūpintas Šv. Sa jamų turtų savininkų, atsisa rė Ch. V. Barrett’as, 49 rtį
Jis taip pat pareiškė, kad Jis yra baigęs Veiverių moky kramentais mirė Marijonų Gi- kydami Ik1 galo aukštus mo- amž., Cook’o apskrities “1
LIMA, Peru, gr. 31. — Pe
BERLYNAS, gr. 31. — Vo šiandie yra apie 7,500,000 be tojų seminariją ir kurį laiką mnazijos prancūzų kalbos mo kesčius mokėti. Šie savininkai ard’o of reviev” narys. Vd
ru respublikos steigiamasis su
buvo “Saulės” mokytojų se Rytojas brolis A. Sivickas, tvirtino, kad įkainuotojai tu 1 I mins buvo lietuviams žin£
kiečių fašistų vadas Hitleris darbių.
si rinkimas, kuris taiso konsti
<rA.” ri lygiai įkainuoti ne tik ne- nias.
minarijos direktorium. Nuo M. I. C.
paskelbė atsiliepimą į savo
tuciją, balsavimo teisę pripa
kilojamus turtus, bet ir visus
1919 metų iki išrinkimo Kau
partiją. Atsiliepime sako, kad
PIRMIAU SAU ALGAS
žino visiems 21 metų amž.
asmeninius turtus. Taip nu- ' PAGROBĖ DAUG SVAI
no miesto burmistru jis buvo
DIDĖJA SVIESTO
jo vadovaujama partija yra
TEGUL MAŽINA
GALŲ
vyrams, kurie moka rašyti ir
rodo valstybės konstitucija: Į- I
GAMYBA
švietimo ministerijos pradžios
stipriausioji prieš bolševikų
skaityti.
kainuotojai nepaisė konstitu- Į
veržimosi siena. Sako, busi IVASIIINGTON, gr. 31. — mokslo departamento direkto25 vyrai Auroroj iš dviejų
Pieno Centro taryba savo ei jos, asmeninius turtus n k
mųjų tūkstančių metų civili Sen. Couzens’as pranešė kon-irium.
traukinio
vagonų į trokus pert
NEPRIIMA MOKINIŲ I
suvažiavime numatė, kad šiais apgraibomis įkainavo ir di.s
zacija nuo šios partijos pri greso nariams, kad prieš svar
krovė 209,000 dolerių vertės
AKADEMIJAS
1932 metais iš Lietuvos bus žiausią mokesčių naštą sukro
klauso. Be kitko jis puola ka stymą apie algų mažinimą
AMNESTIJA
svaigiųjų gerymų ir nuvažia
daugiau sviesto išvežama, ne vė ant nekilojamų turtų savi
talikus, kuriuos vadina bolše valstybės .tarnautojams, kong
vo. Svaigalai buvo prisiųsti
MADRIDAS, gr. 31. — Se
vizmo įrankiu. Save vadina reso nariai tegul sau sumaži Gruodžio 17 dienos 5 metų gu 1931 metais. Nutarta pra- ninkų.
slapta iš Kubos Thompson
niau karo ministeris, o dabar
Šis tvirtinimas pripažintas
na algas 25 nuošimčiais.
karžygiu.
sukaktuvių proga ir taip pat Syti vyriausybę, kad1 ji remtų
Storage and Transit kompa
laivyno ministeris paskelbė,
Respublikos Prezidento “išri ne tik sviesto prekę, bet ir į teisingu ir teisėjas nusprendė nijai.
kad į abi akademijas kandida
ATSISUKA PRIEŠ
nkimo” proga praėjusių metų duotų premiją už geresnį svie jų naudai.
KRAŠTO IŽDE NEPRI
tai mokiniai (kadetai) nebus
Šiuo svarbiu klausimu bus
DEMOKRATUS
gruodžio 17 dieną buvo numa stą.
TEKLIUS
priimti 1932 m., kadangi ir
PAPIGINTAS PIENAS
kreipiamasi j vyriausiąjį val
tytas bausmės dovanojimas ar
be to yra perdaug karininkų.
stybės teismą. Jei šis teismas
VVASHINGTON, gr. 31. — VVASITINGTON, gr. 31. — sumažinimas. Vien tik kariuo SANITARINE KOMISIJA
Pradėjus sausio mėn. 1
Netoli
politinė
krašto
kampa

BE PINIGŲ
pripažins mokesčius neteisė
menės teismui buvo paduota
Iždo departamente apskaičiuo
Chicago.f papigintas piem
PARVYKSTA AMBASA
tais, tada ir 1930 meti} mo
ta, kad šiandie krašto ižde yra nija. Kongreso atstovas Woo- daugiau kaip 600 prašymu.
vienu centu kvortai. ŠiandI
DORIUS
Chicagos sanitarinio distri- kesčiai bus neteisėti. Ir tada
2 bilijonai 350 milijomj dole- d’as, rep. iš Ind., jau puola Teisingumo ministerijai dar
mokama tik 12 centų kvor
demokratų partiją, kad ji pra daugiau tokių prašymų paduo kto komisijia (boardas) ižde už tuos, visus trejus metus vi
rių nepritekliaus.
I
LONDONAS, gr. 31. — J.
A.
silenkia su rinkimų įstatymu, ta.
neturi pinigų. Visoki darbai si apskrities turtai bus per
Cbicago
miestas
Valstybių ambasadorius An
kad ji nepaskelbė 1928 metų
senai nutraukti. 1,450 tarnau kainuoti ir skirti teisingi mo
DAR
VIENAS
ATSTOVAS
glijoje Ch. Dawes’as išdyko į
kampanijos nuodugnių išlaidų. KAIP VOKIEČIAI KENKIA tojų ir darbininkų nuo lapkri kesčiai. Šį klausimą turės Metus pradėjo su 3,4
gyventojų. Chicago su
Ameriką.
WASHINGTON, gr. 31. —
LIETUVIŲ MOKYKLOMS čio mėn. 15 d. neapmokami. spręsti įstatymų leidimo rū kėmis turi 4.817,000 g|
Vakar neturėta pinigų išmo mai. Už tuos metus visi tie,
Į tarptautinę nusiginkluoti TRYS BOMBOS CHICAGO]
tojų.
ŽEMĖS DREBĖJIMAS
Vakar į Chicagą per paštą ' “Naujasis Tilžės Keleivis” kėti 1,500,000 dolerių skolų ir kurie yra užsimokėję aukštus,
konferenciją Ženevoje prezi
PETESBURG, Ind., gr. 31. dentas Hoover’is paskyrė dar prisiųstos net trys bombos į- praneša, kad Prūsų Lietuvoj palūkanų.
neteisingus mokesčius, gaus
Trys plėšikai apiplėšė
— Vakar čia ir apjdinlėae vieną šio krašto atstovą — žymiesiems italams. Tarp jų vokiečiai pradėjo tikrą kam
atpildymą.
plės Gas Ligbt and Cokl
tris kartus atjaustas lengvas ambasadcrių Belgijoje Hugh prisiųsta bqA« ir italų kon- paniją priefc lietuvių mokyk SKAITYKITE IR PLATIN Teisėjas Jarecki’s neužsi įstaigą, 4839 Irving Park,
žemės drebėjimas
GiAon’ą.
mokėjusius mokesčių Žmones Pagrobė 550 dolerių.
KITE “DRAUGĄ”
las. Silgaliuose lietuviai buvo
H------EUROPA TURI VILTIES

MEXTCO CITY, gr. 31. —

RUMUNIJA DARYS
SUTARTI SU BOLŠEVI

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Paskelbta, kad Ccok’o apskrities
mokesčiai neteisėti

os biznierius ir profesijonalus, kuried^gVasi dienr
-

t

Fis 2, 1932
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M

Kopija Ho

korespondentams raštų ne^'ų
dna- Jei neprašoma tai oadarytl ir neprlslunčlama tani
ikslui pašto ženklų
Redaktorius priima — nuo 11:M Iki 1S:M rai.
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DIENOS KLAUSIMAI
ANNO DOMINI 1932

labiau susirūpinę pasauliniais dalykais ir
adresą ^Eetur,
Mandžubja pasižymi
mažai tesidomi pareigomis Dievui ir sielai
pasiųstas leidi/
dirvų derlingumu ir gyii amžinybei. Pasaulis mėgino panaikinti
kestis už pratiki] $3.(
tojų gausumu. Čia reiškiaDievą, Kurs sutvėrė ir valdo visatą. Vieni
karnas Į tarptaull :e pinų
laponų įtaka. Kalnų pramo
norėjo pamiršti, kad yra Dievo ir Dievui NAUJI GRĮŽIMO LEIDIMŲ tas pat. Su uplikacija reokia perlaida; nauji
statai n
yra senu. Daugiausia kasutverti, kad turi nemirštamą' sielą, skirtą
IŠDAVIMO NUOSTA
sumokėti tris dolerius pinigi kalaus nurodyti sąrašą šalių? niiia anglies, aukso ir gele
eiti dangun ar pragaran. Kitiems nesmagu
TAI. ,
ne perlaida arba “express kurias ateivis aplankys.
žies. Pagal kiniečių statisti
prisiminti Paskutinį Teismą, kur Dievo Aki
F. L. L S.
money order” Commissioner
kas esą per 600 kasyklų, iš
vaizdoje reikės išduoti apyskaitą iš visą min Imigracijos biuras praneša General • of lmigration. As
kurių 200 kasyklų*su viršuAi
čių, žodžių, darbų, dvasinių ir protinių dova apie naują svarbią permainą mens čekiai ir pinigai nepri KAS YRA TOJI MAN
duoda anglies, kitatiek kasy
nų ar materialinio ir finansinio įgyto lobio grįžimo leidimą išdavime.
imami.
klų — aukso, toliau — 26 ka
DŽIURIJA?
bei turto. Daug atsisako tarnauti, garbinti
Dabartiniu laiku ateiviai, Nuostatai apie fotografijas
syklos geležies, 21 — sidabro,
ir mylėti Dievą labiau už viską kita ir visa norintieji apleisti Jungt. Vai- galioja tie patys; aplikantas Mandžiurijos vardas lietu- -’8 — vario, 60 — švino. Pieda. Įsivyravusio šių dienų pagonizmo die- stybės trumpam laikui, pa- turi su savim atsinešti dvi vianis gerai yra 'žinomas nuo tuose yra beveik neišmatuovaičiai yra turtas, pavydas, ištvirkimas ir i lengvinti savo grįžimui kaipo fotografijas, pilno veido, 2% 1904 — 1905 metų, kada bu- jamos daugybės geros anglies,
geidulingumas. Pasaulis pamiršta Patį Kris-Į pekvotiniai imigrantai, sura- x 2% colių didumo. Ant fo vo rusų japonų karas. Ne vie- Apskaičiuojama, kad čia esatų, Didį Mokytoją iš Nazareto, tačiau, kad šo aplikaciją form 631 grįži- tografijų neturi pasirašyti. nas Lietuvos bernelis tolimos ni« pusantro miliardo tonų
nedarbo problemai išspręsti ar socialinį nuo-j mo leidimui gauti, paštu pa- Ateivis turės ant fotografijų ; Mandžiurijos laukuose liejo anglies. Taip pat, yra daug ir
puoliui sumažinti reikia pačiam pasauliui su-! siunčia tas aplikacijas su tri-1 pasirašyti imigracijos valdi-j savo kraują ir paguldė galvą
žemės gelmių turtų. Šių
grįžti pas Kristų ir persiimti patiektais Jo jų dolerių perlaida ir dviem įlinko akivaizdoje.
už visai svetimus ir nesupran turtų dėka pradėjo plėstis
pamokymais, kaip Katalikų Bažnyčia aiški- fotografijomis: Commissioner
....
•
.
T •
.
Kai leidimas
griizti. bus įs- tanius reikalus. Mandžiurija sunkioji pramonė,
na ir dėsto.
i General of lmigration, Wash-1 . .
..
,
Manužurijoj yra keleriopi
___
į.
‘ „
įduotas, jis nebus siunčiamas tada buvo pasidariusi nelaiDėl to pasaulio darbdaviai turėtų supras- jington, D. C.
kaip
mių ir vargo šalimi. Ir štai pinigai, būtent, Charbino doti Kristaus teisingumo dėsnius ir parūpinti i Tie geni nuostatai veiks
daroma, bet bus pasiųstas ar dabai vėl viso pasaulio akys jerįs> įr įvairūs japoniški pidarbininkams saugesnį rytojų atlyginant už tiR iRi 193l m gruodžio 31 d
čiausiam imigracijos valdi- rukreiptos į tą tolimą kraštą. lligai> išl^igti ar taį japom}
jų prakaitą. Giaftas, suktybės ii favoritiz- pQ to ateįvįs? kuris legaliai IrJnkui; paprastai, tas valdiMandžiurijoj prade- valstybės, ar privatiškų japomas turi eiti šalin iš valstybės valdžios vai-1 įleigtas • & šftlį nuolatiniain I įlinkas yra uoste, iš kurio at-'j° lietis dviejų giminingos ra- nų banRų gie pinigai vaįRš.
ro. Drąsus ir nepaperkamas teisingumas tuii apsigyvenimui ir kuris nori eivis-ketina išvažiuoti. Kiek-|st‘s tautų kraujas. Gal būt di- (».joja pįetų Mandžurijoj, Daipanaikinti ištvirkimą ir plėšimus. Tikroji? pa- ,gauti leidinU}. grįžti> turėg pįv vienas ateivis turi pats (as- j desldiS kraujo praliejimas bus ren — buv. Dainįj. Tačiau
siaukojanti, nesavanaudė ir tyroji meilė turi itį. paduoti aplikaciją ar&au. meniškai) nuvykti leidimą ^stabdytas, tačiau Mandžiu- amerikiečiai ir anglai, preįsigyventi vietoj legalizuotos svetimoterystės, ,iam imigracij(>s ofisui. Tfti pasiimti.
įija taip kinų ii japonų tur- kiaudami su užsieniais, skmgašlaus geidulingumo ir žalingos savimylos.
atliRti Re mažiau kaji vienQ
būt ilgiems laikams paliks to doleriais ir carais.
Pats pasaulis serga įvairiais blogumų ir niek-ipriev 3()
išvažia_ j nebus duodanias kitam. Imi_ garbiu ginčų dalykų. Šia pro
Iš to matyt, kad Mandžurišybių užsikrėtimais. Taigi reikėtų tuos blo^!vjim|iš Jungt Valstybių.
{gracijos valdininkas duos lei- ga noriu duoti keletą- duome' įa tikrai yra verta japoną
f gurnus nugalėti ir pašalinti. Tada žmonija. Naujį nuostatai leidžia tg. dini^ tiR tada> Raį asmuo p? |nų, kurie apidūdina Mandžu- susidomėjimo.
išsigelbės iš grąsiancios anarchijos ir chaoso.'^
globėjamg surašytį nai prisistato. TiR retais atJriją.
“L. A.”
Pradedant šiuos 1932 metus, ypač kata-, aplikacijas vaikams, kurie pa sitikiindis leidiniai bus siunMandžiurija, iš senų laikų
likai turėtų leisti Kristaus šviesai šviesti
■ ly» negali to atlikti. Sergan- čiami ateiviui užsieny ir tik buvo Kinijos provincija. Sa
kas pameta, apleidžia ka-

Įvairūs Straf

1932 metai žada būti žyinėtiniausiais Jung
tinių Valstybių ir pasaulio istorijoje. Pasauly
mažai tebuvo tokių metų, kurie būtų turėję
tokios reikšmingos nuotaikos, kuria praside^^jflršie 1932 metai.
1931 metai palieka šiems Naujiems MeM tams tik politiško, sociališko ir ekonomiško
skurdo ir depresijos palikimą. Ir jie bus mi
nimi kaipo didelės pasaulinės depresijos meS “>■
Ar ir šie 1932 metai tokie bus 'i
«■ .
Kiekvienas pasitiki, kad šie Nauji Metai
sugrąžius laimingesnių dienų laikotarpį. Tav čiku prityrę žinovai sako, kad taip gerai dar
*nebus. Visgi šių dienų žmonija turėtų žvelg
ti" į rytojų su nepaprasta drąsa ir pasiauko
jimo dvasia. Visi — turtuoliai ir skurdžiai,
mokyti ir darbininkai, turėtų pradėti darbuo
tis, kaip nusikratyti skurdu, tais vargais, ku
rie čiupo žmoniją, ir tais ligos mikrobais,
[kurie slegia ir naikina socialinį žmonių gyve
nimą.
>*£ įč?
Pasaulinio skurdo ir depresijos vargus
žmonijai užkrovė ekonomiškas neteisingumas,
politiškas išgverimas, nepasotintas pavydas,
ištvirkimas ir plėšimai, irgi įsivyravusios di‘ dėlės socialinės nuodėmingos ypatybės, kaip
divorsas ir vaikų gimdymo kontrolė.
Jeigu imsime patį gyvenimą, matysime
priežastį, dėl ko šiais laikais gimė toji de
presija ir nedarbo pasiauba, dėl ko minioje
įsigyveno neapykanta, neramumas, keiksmai
ir piktžodžiavimai. Atsitolinimas nuo Didžio
Mokytojo pamokymų vykdyti paliktas tiesas
padėjo įsišaknėti ir prasiplėšti visoms bloguįmams, kaip ekonominiams, taip socialiniams
politiniams. Tikybinis indiferentizmas, ma
terializmas, nepaisymas Kristaus meilės ir
teisingumo principų ir tiesų, atsidavimas iš
tvirkimui ir lėbavimui — padaugino negeis
tinų vargų ir ašarojimų. Žmonės daugumoje

Komunistų Rėmėjai
Stipriausiais komunistų rėmėjais šioje
J. A. Valstybių šalyje yra kapitalistai.
Šie gobšai, kurių dievas yra auksai, yra
^visiškai apjakę ir netekę visų kilnesniųjų
Jausmų ir net patriotizmo. Kokios jo da
rbų išdavos dabar, ir kokios pasėkos bus
vėliau, jiems nei kiek nerūpi, by tik yru
jiemg pelno, by tik auga jų milijonai, to
Jiems užtenka.
Gudrus Leninas gerai yra pasakęs.‘Kapitalizmas linkęs dasileisti savižudydėl betajpinio pe’no.”
įerikds kapitalistui remia Inilševikų so
iš, skolindami kapitalą ir prityrusius
les. Jau ne vienoje vietoje parodyta
4‘» Amerikos didžiausių korpoiacijij
pelnus ginkluodatnos Sovietų Rusiįugalėti pasauliui ekonominėmis ir ka
bomis .jėgomis. Pačiai Amerikai kapijstui rengia kapines. .P<>r Amerikos ba
is sovietų Amtorg’as pasidarė sau aš
bniasdešimt milijonų kreditą.
HMrflas
įvo širdį \’fa paVedąs sovietams dėl pelGi Sbulmas yra pareiškęs: “Šie trak-

į bus 50,Odd bombų, kanos užbaigs

gy\enimą. Katalikai tuii gyventi Kristaus,ateįvis galės pasiųsti savo kuomet ateivis tai visa prieš įvo ruožtu ši didžiulė provinprincipą sumetimais, tai y ta teišingumo, mei-j aplikaciją imigracijos ofisui išvažiavimą apsižiūrėjo ir i jcija, turint 938,800 kv. kilolės, klusnumo ir nekaltojo gyveninio pavyz paštu su paaiškinimu afidei- migracijos valdininkas išpil- 1 metrų, susideda iš trijų prodžiu. Pasaulis žvelgia, kaip išspręsti tų visų \;įi0 formoj. Visi kiti turi pa- tlė jo prašymą,
vincijų: Mukdeno, Cicicharo

talikų laikraštį, neduoda jam
savo prenumeratos duonos,

Katalikai turi visiems rodyti pavyzdį ir nu-j (užsiėmimas), kai atvyko į vardę ir adresą Amerikoje ir'žemė be galo vaisinga. Šiaušviesti kelią laimingesniam rytojui.
įjungt. Valstybes, paskutine turi pranešti, kaip ir kokiu i lės Mandžurija yra pati diPopiežius Leonas XII I ir Popiežius Pi-j gyvenimo vieta sename kraš- būdu išvažiavo iš Jungt. Val- (ižiausia ir turi dar daug miš
jus XI savo enciklikose “Rerum Novarum”iie, vardas, pavardė ir arčiau- stybų ir atvažiavimo ir išva- kų. Čia yra didelė rusų įta
ir “Quadragesimo Anno” nurodė pasauliui, i šio giminaičio, adresas ir žiavimo dienų, turi nurodyti ka. Svarbiausias miestas yra
kaip išsivaduoti ir išsigelbėti iš ekonomiško koks laikinas adresas užsieny, priežastį, kodėl prašo pratę- Charbinas, pusiau aziatiškas,
skurdo ir depresijos. Ypač katalikai turėtų
Mokestis už leidimą lieka simo, ir turi paduoti ateivio pusiau europeiškas miestas
tuo susidėmėti ir tai visa vykdyti gyveni-j ■
-■
----------- —- ------------------man. O 1932 metai duos tvirtesnės vilties ir'čionimis ir atidaryti krikščionišką labdarin- dus ir mano našta lengva.”
Ir ne veltui
drąsos pasitikėti laimingesnių rytojum. TikJ gą širdį. Pirmieji krikščionys buvo žinomi iš išganytojas pasisakė esąs ir Kelias ir Tiesa

tralius laikraščius ar, dar
baisiau__ dorovę ir ViSUOmc-

yra lygus kareiviui, kuris pa?
bėga iš apkasu, parduodanelaimių problemą. Katalikų Bažnyčia turi Įys atvykti. Imigracijos ofiso I Nuostatai apie grįžimo lei- ir Kirino. Šiuo metu Man- mas priešui savo tėvynę,
raktą tani viskam. Krstus jų įgaliojo duoti aplikantas turės pats suteikti dimo galios pratęsimą pasi- džurijoj gyvena netoli 30 miBet ką galima pasakyti ažmonijai nurodymus ir nustatymus. Tačiau ■ dar daugiau informacijų apie lieka neatmainyti. Prie apli- lionų gyventojų. Jno^ būįį pie
kataliką, kuris ik
pasaulis nematys ir nesupins to visko,' jei saVe, negu dabartinė form Racijos reikia prislėgti konsu- Mandžurija yra viena iš svV’ tJk pabota kataliku lalkraspatys katalikai neparodys teisingo kelio sa- 631 reikalauja, būtent: jo am luto valdininko akivaizdoje. biausių Kinijos provincija, fį, bet dar užs’prenumeruovo gražiais darbais ir kilniais pasiiy žimais. j žius, ar vedęs, kuo vertėsi Turi turėti ateivio vardą, pa-i Jos klimatas gana palankus, o ja ar perki bespalvius, neu

skaisti, kilni, sąžininga ir tobula tikėjimo jų dievotumo, tiesos ir meilės. Juk ir Kristus

įtaka gali atitaisyti ekonomišką ir socialia- į mokė: “Aš jums duodu naują įsakymą mvlėką skurdą.
' ti kits kitą, kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs
Šių dienų nedarbo sukūry, matydami kitas kitą mylėtumėte. Iš to visi pažins jus. ,
tiek vargų ir dejonių, sielvartų ir ašayj, nūs-į jeigu turėsite meilę kits kito.” — “Ateikite
kurinio ir nusiminimo, turėtumėm labiau į jf)as mane visi, kurie vargstate ir esate appersiimti Kristaus dvasia, tapti tikrais krikš-j krauti, ir aš atgaivinsiu... Mano jungas sal-

Šie visi dalykai nerūpi kapitalistams.
Jie turi pelno, jie remia sovietus.
Bet yra ir daugiau komunistų rėmėjų
Amerikoje. Jie gal pavojingesni negu ka
pitalistai. Šie rėmėjai yra susikraustė j
viešąsias, valdiškąsias kolegijas ir univer
sitetus.
Čia jie palengva Amerikos piliečius
daro komunistų piliečiais. Čia. jie paleng
va sunkia į jaunuomenės smegenis revo
liucinius, nepatriotiškus Įsitikinimus IT
jausmus.
“Svieto lygintojų” armija Amerikoje
auga sparčiui. Jie lygina piliečius kraus
tindami bankus, krautuves ir kišenes.
Kad Amerikos viešosiose mokyklose yra daug revoliucinių ir bedieviškųjų idėjų
skleidėjų tai įsjiėjo nekartą rimti šios ša
lies vyrai, kaip teisėjas Taft, Karolis U il
gitės, ambasadorius Karolis Davves ir
daug kitų.
Bet dabar Col. Edwin Marsliall Hadley numovė “maskas” (snukius) mūsų
kolegijų ir universitetų lil>erulums, profe
soriams ir kliulamis.
• Jis flnod^i gerų įrodymų IdMtių kenksniingą - prdp?r*?nidą varo čia ' Amerikoje
daugelis aukštesniųjų mokslo Įstaigų, bū
tent, kolegijų ir universitetų.
Gaila, kad

pamiršo paminė

ti, kad komunistiškos, socijalistiškos ir
bedieviškos idėjos neturi sau vietos kata
likui kolegijose ir universitetuose.
Šios tad įstaigos yra stipriausios tvir
tovės prieš tą luaurią ir pragaištingą be
dievišką propagandą.
Šį dalyką turėtų įsidėmėti labai gerai
KATALIKAI TĖVAI. Siųsdami savo su
nūs ir dukteris į viešąsias aukštesnesias
mokyklas, težino, kokiam pavojui stato jų
tikėjimą, patriotizmą ir net jų pačią do
rovę.
Kun. Ur. 11. llengell, \Yisconsino uni

versiteto Medisone, katalikiškasis kape
lionas atveją atvejais įspėjo katalikus stu
dentus, kad lil>erališka, radikališka ir be
dieviška atmosfera viešpatauja daugelyje
pasaulinių universitetų.
Kaip tik tą patį dabar kartojo ir įro
dymus duoda p. lladley.

lladley savo knygoje išaiškina, kad
komunizmui tiesia kelius Amerikon'orga
nizacijos “American Civil Liberties Uuion” ir “Federal Council of churches of
Christ in America.” , . .p
A m ėrUo*

suolu eim yra iiiųjdomnJftuj

tų organizacijų ir jotos panašių veikimo
nematytų. .Kai pasakojama, kad čia komu*
įiistų-aiiarcnįstų nedaug, o ją čia gal dau

giau yra negu pačioje Rusijoje.

nę pūdančia spaudą? Tekius
žmones reikėtų pavad'nti
dar žemesniu varru už deze
rtyrus, nes jie yra jau pana
šūs ne i kareivi, kuris pabėg a iš apkasu, bet j išdaviką,
kuris pereina j priešų pusę
ir gauja LsavO brolių krūtiir Atsikėlimas ir Gyvenimas.
nę.
Šitoks darbas — tai t’kras
Šie 1932 metai teatneša visfems geresnių
dienų laikotarpį, ir Visagalis Dievas tejialai- ir aiškus išdavimas.
Kardinolas Hartmann.

mina, kad šie Naujieji Metai visiems būtų
laimingi!
SKAITYKITE IR PLATIN
KITE '“DRAUGĄ”
Samata.

Taigi lladley veikalas “TNT.” ir no- ,
ri išjudinti visuomenę į kovą su gresian- j
čiu Amerikai pavojumi.
Būdai, kokiais tie raudonųjų sovietų ’
konservatistai įsispraudė Į universitetus,
kolegijas, aukštąsias mokyklas ir į neka
talikiškas bažnyčias, sudaro tokį paveiks
lą, kuris turi paraginti susirūpinti visus
dorus tėvus.
Komunizmo apaštalai grobia į savo
tinklus jaunuomenę ir jos dar nesubrenrhisį protą užkrečia ir jame atspaudžia
savo pragaištingas idėjas.

KREGŽDĖS NYKSTA.
Paskutiniais metais veik.visuose Eu
ropos kraštuose pastebėtas žymus kregž
džių skaičiaus sumažėjimas. Mužai jų ma
tome ir Lietuvoje.
Kregždžių nykimo priežasčių yra
daug, Pietų kraštuose, Italijoj, Ispanijoj,
daug kregždžių sugaunama, joms prale
kiant pavasarį ir ipdenį, ir Hunaudojania
rnais’fiHi Jau >enia; Ujku qx> paukščių ap|s u ugos i draugi jos r6ii liauja, tod tykiam
naudingų paukščių naikinim« būtų pu

Kita kregždžių išnykimo priežastis
— tai stipraus įtempimo elektros laidai.
Alui, skrisdamos kregždės mėgsta tūpti
ant telefono ar telegrafo vielų, bet kada
nutupia ant elektros laidų — tai ir galas.
Šiaurės Italijoj, prie Konier ežero yra ga
linga elektros stotis ir ten žūva jų tūks
tančiai.
Toliau pastebėta, kad kregždės ap
leidžia savo gimtuosius kraštus dėl žvir
blių įsigalėjimo, ypač pokariniais laikais.
Mat, tie “dykaduoniai” mėgsta užimti
kregždžių lizdus ir paskui sunku juos iš
ten iškrapštyti. Dėl to siūloma pavasarį
visus žv irblius iš kregždžių lizdų išvarą
ii. Nors iš virblių taip pat yra šiokiu to
kia naudu, bet naudingumo atžvilgiu jie
negali lygintis su kregždėmis.
Pagaliau, gal svarbiausia kregždžių
nykimo priežastis — tai žmonių nesąmo
ningumas. Atsiranda neišmanėlių, kurie
net iš Įl įsta kregdžių lizdus ardyti. Ten,
kur yra kregždžių, i,r žmogui, ir gyvuliui
nereiMka kęsti nuo parazitų. Jos išnaikina
mųs<^ uodus |ir kitus įkyrius Vabalus,
ura
ns nykstant, *ria daugiau
ai

r „
;1.

šeštadienis, Sausis

"*■

draugas

kūmoj negėręs ir no- kūnas — Byrdas. Jis yra vie
Iš šv. Vincento a Paulio dr■ Nauji Met
smėlio viesulos ap- n Intel i s gyvas žmogus, pers
jos pranešimų davė J. Mole1899 — 1905 m. jis kridęs lėktuvu abu žemės aši
knitis, papildė gerb. klebonas
Gobi
dykumą,
ir
Tigalius!
KAS
LABDARIŲ
KUOPOSE
u
atstovai
atsilankė.
Libd.
| kontestinin
kun. J. Vaičunas, kad šv.
paisydamas kinų val
j
Vincenta
a Paulio draugija
VEIKIAMA.
| kuopa pageidauja, kad dr-jų
Iš grynai moksliškų mėgi
andinio. 1926 m. jis
-------------atstovai, kurie yra apsiėmę šiuo laiku7 atlieka didelius
nimų galima pažymėti, kad
l
paskutinę didelę ko
Stancikas «u Rašinskienė
Cicero,
III.
—
(Radio
stoatstovauti
savo
draugijas,
vigailestingumo darbus; kurie
.. , .
, . . ,ir šie- 1929 m. du anglų gv• „s A. J. J.)
nežymiai pimiyn pasivarė. Kazlauskienė lenkia hon'; F"“* kun» ha,g,a i|ytojai
Gruodžio 20,Snomet
lankytų
labdarių į y ra įėję j valdybų ir komisiMandrav icką, Žvirblis Kazlauskienę.
"V®
8*/
•
i !*«>>!,
k»r buvo ,10 "•
'‘“'"Jsusirinkimas
“'1'! 3 *««po«
P"Sv.
“- susirinkimus ir darytų savo ijus, kaip p. Karpis, pirm.;
Kitas
tyrinėtojas.
Augustas I
kar54i<)
metinis
įvyko
I vaistininkas
Jankauskas,
Staniulis Bacevičių
Filelineris dar su dldasn.ats
kajp
Antano pat mokvklos kam- d raugi joms pranešimus, k a
(Tęsinys 4 pus!.)
labdariai veikia.
nuotykiais tyrinėjo Tibetu ir karštis į. žmogaus organizmų. bary*...
NORTHSIDIETIS BUGENTAVIČIUS NET 16 KONTESTI
grįžo vos gyvas, bet su labai Iš pradžių karštis jiems degi- Susirinkimų atidarė malda
NINKU PRALENKĖ. TĄ PATĮ PADARĖ IR VAIČAITIS,
brangia moksliška medžiaga. no veidų, bet tuoj nustojo. P5™’ P> K< Sriubien‘"- Kuopon
JR.. IŠ SCRANTON, PA.
Pulkininkas Favcetas, su sa Paskiau ėmė prakaituoti, o po
baujų narių,
Naujų Metų išvakarės buvo
P. Pabijonaitis, 2320, W. 23 vo sūnum ir vienu palydovu,
kelių minučių ėmė dusti, pa- Peršaukus draugijų atstosmarkiausiu “Draugo” va- PI., Chicago, III.......... 36,150 žuvo, ieškodami Paramatinjuto galvos skaudėjimų, už- vus pasirod*’ kad ne vi*ų drjaus kontestininkų darbo die
J. Aukškaljiis, Gary, India gos upės versmių Brazilijoj.
iinų ausyse, žarijas akyse ir
na. Dešimts kontestininkų pa na .............................. 30,300 'vŠių vasarų buvo rastas ne
galop pradėjo klejoti; jiems
keitė savo pozicijas; kaikurie
BugentaviČius, Chicago, U- gyvai
sušalęs Grenlandijos
atrodė, kad jie skęsta. Geibo jų. pav. Bagentavičius ir Vai linois ................................ 28,000 salos
tyrinėtojas, vokiečių
damiesi pradėjo, judinti ran
čaitis, Jr., lįet 16-ką kontesJ. Vaičaitis, 424 Dean St., mokslininkas Vegeneris. Žu
kas ir kojas, lyg plaukdami.
liu inkų užpakaly paliko ir pra, Scranton, Pa.................. 25,850 50, norėdamas pirmas pasiekPirm. A. Nausėda
Tuo
laiku
juos
iš
pečiaus
iš

dėjo grųsinti Aukškalniui, Pa-! V. R. Mandravickas, 815-45 ti pietų ašigalį 1911 — 12
1024 Canter St.
traukė. Po valandos jie visiš
bijonaičiui ir Varakuliui. Va-i si., Kenosha, Wis........ 24,700 metais Fultonas Skotas, kurį
Tel. Lincoln 3044
kai atsigavo.
Pereitais metais, užėjus blogmečiui, daugelis ban
dinas, labai apsiriko tie, ku- Į O Kazlauskienė, 4356 S. aplenkė keliomis dienomis ARasi. P. Fabijonaitis
kų, kad ir didelių, užsidarė. Žmonės išsigandę visu ur
rie manė, kad stovintieji pas-1 Roekivell st., Chicago, 23,450 mundsenas. Pasiekęs pietų a1930 m. du profesoriai — 2320 W. 23 PI.
mu puolė į bankas imti savo depozitus. Supuolus vi
kutinėję vietoje kontestinin-1 -T. Žvirblis, 1513 — 35 Avė. šigalį, Skotas ten jau rado Jackson ir Highfield — vie-' Ižd. Kun. F. Kudirka
siems žmonėms sykiu, kad ir dideli bankai nemokėjo ant
kai jau negali pasivyti ir pra- Melrose Park, Tll........ 22,600 paliktų Amundseno laiškų. nuošė marškiniuose atsisėdo Į
svk pinigų, o davė 60 DIENŲ NOTAS, o METROPO
2334 S. Oakley Avė.
LITAN STATE BANKAS visiems APMOKĖJO, MO
lenkti tų, kurie* toli pirmvn į Bacevičius, Chicago, Illi Skotas, grįždamas atgal, su 30 laipsni;} šaltį, tyrinėdami
AGITATORIAI:
KA IR MOKĖS be jokių notų! Kada nori gali pinigus
pažengė. BugentaviČius
ir nois ........... ............... 21,700 šalo, tik 12 kilometrų nepri šalčio įtakų į kūnų. Po kelių Kun. J. Mačiulionis,
pasidėti ir kada NORI GALT JUOS PASIIMTI. Me
aičaitis, Jr., štai, tokį špo S. Staniulis, 6651 S. Talman ėjęs prie artimiausios maisto minučių jie negalėjo pajudin
2334 S. Oakley Avė
tropolitan State Bank yra “ROLL OF H.ONOR” Ban
sų iškirto ir daJugeliui surpri- avė., Chicago, III..........19,000 stoties. Paskutiniai žodžiai, ti sųnarių, po 7 minučių nega V. Duoba
kas, nes jo turto perviršius yra penkis sykius didesnis
zų padarė.
A. Langman, 1334 So. 48 kuriuos jis įrašė į savo dieny lėjo kalbėti, kvėpavimas be2328 W. 23 St.
negu, kad Valstybė reikalauja.
J.
Dimša
nų,
yra
šie:
“
Gaila,
bet
aš
neve
^
k
visai
sustojo.
Po
18
mi

Stancikas, Rašinskienė, pa-Į^’’ Cicero, III............ 17,700
Štai jau ir Sausio mėnuo. Dabar, kurie norėtumėte
bugę, kad kiti jų nepralenk-i R°kns, 1350 AVabansia avė., tikiu, kad aš dar galėčiau nučių abu apalpo. Tada juos 3347 Auburn Avė.
]x*rkclti savo pinigus j mūsų stiprių, išbandytų ir už
M. Šilkas
tikrintų savo saugumu ir^stiprumu bankų, tai atneškite
tų, pasivarė pirmyn, bet taip Chicago, Tll. ............. 12,950 daugiau rašyti. Dėl Dievo, pa atsargiai atgaivino ir jie pa
mums savo knygutes, o pinigus perkelsime mes patys.
10555 S. State St.
nežymiai, kad vis tik yra paaicekauskas, 4242 S. Ma- sirūpinkite mūsų šeimyno pasakojo tuos savo įspūdžius.
1931 m. anglų biologas
mis!”
vojus jų pozicijoms. Sculgins- P'ewo°^ avė., Chicago, III.
Turime priminti, kad nuo šeštadienio, Sausio D die
nos šių metų mūsų Banko vailand'os Ims pakeistos seka
1928 m. birželio 18 d. pa prof. Ilaldane pusantros va
kas, Varkalienė, Gilienė, Pet-'
............................... 11,200
mai :
A. Nemčiauskaitė .. 8,500 kilo lėktuvu italų generolo landos išbuvo kambary, kur
rauskas pasispaudę lengvai
A. Valančius, 1226 S. 50 Nobilio ekspedicijos gelbėti 50% buvo anglies gan}. Per
gali juos pavyti ir pralenkti.
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto
avė.,
Cicero, III............ 7,000 garsus šiaurės sričių tyrinėto- tų laikų jis neapalpo, bet ne
iki 8 vai. vakare.
$20,000.00 vertės radio,
Koks kontestininkų stovis bus
pirmadieny, ar antradieny, vi- Sutkus 1007 Eight st.,Wau-!jas Amundsenas. Iš tos kelio galėjo pajudinti sąnari;} ir pianų, rakandų, plovimui
Antradieniais, Trečiadieniais ir Penktadieniais
si pamatysime, jei gyvensime, i kegan, 111........................ 6,2oO nės jis negrįžo. Jūrose vė kambarys sukosi jo akyse. mašinų ir kitų dalykų. BU
nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
Iš anksto galima sakyti, kad'
Taruska 2o34 S. Oakley liau buvo rastos tik jo lėktu Šiais metais pakilo mokslo DRI KO Krautuvė duoda di
šeštadienį nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų
stovis bus pasikeitęs. Spėkite, avė., fi’cago, III. .... 6,250 vo liekanos. Amundsenas ra tikslais 16 kilometrų aukš lelę nuolaidų.
kurie kontestininkai kudiuos A. Žolynienė, 6709 Archer do mirti kaip tik tose srityse, tyn belgų prof. Piceard.
Gaižauskas, KošelahdTTTIi- kurias
tyrinėti jį traukte
pralenks?
Toki;} pavyzdžių galima bū
nois
..............................
3,
X>)
traukė
per
visų
gyvenimą.
tų surašyti daugybę, bet ir
Iki gruodžio 31 d., 12 vai.
avė., Chicago, III...........2,500
Savo
Atlanto
vandenyno
\ z
šių pakanka įrodyti, kad mok
dienų, uždarant visas knygas,
2201 West 22nd St. Kampas Leavitt St.
M. Povai tienė, 700 S. 9 st. perskridimu pagarsėjo ameri slo žinios tik per vargų ir
kontestininkų stovis
buvo
IJerrin, III.................... 1,000 kietis Lindbergas, 1928 m. Iš kančias yra surenkamos, o
toks:
Grybas, Chicago, III. 1,000 |jąew jorko į Paryžių jis at- paskui jos taip pigiai žmonė
V. Stancikas, 1706 W. 47 Valuckas, Melrose Park,
Telefonai:
Taip, ji,s ga
lėkė per 33 valandas! Nema se įvairiais būdais skleidžia
CALUMKT
st., Chicago, UI.......... 200,530
lite pirkti
111................................... 1,000
"
3482
sau
O. Rašinskienė, 1639 S. 50 F. Gubysta, Chicago, Illi- žiau, kaip Lindbergas, yra ži mos.
•’
0020
' “M. R.”
Anglis
nomas
ir
kitas
amerikietis
la“
5799
Avė., Cicero, III......... 170,200 nois .............................. 1,000
VŽ WHOLESALE KAINAS IŠ
A. Stulginskas, 1628 S. 50 Misiūnas, Roseland, Illi •
avė., Cicero, III.......... 132,450 nois ........................... 1,000
M. Varkalienė, 6315 South
Varaitis, Luzeme, Pa. 1,000 BALSAS BALANDĖLES, juodais odos aptaisais (labai pa
naši į Ramybė Jums), paauksotais lapų kraštais kaina $2.50
Lincoln St, Chicago .. 126,410 Mikalauskas ............ 1,000
2426 So. Halsted St.
Baby Grand Majestic RaAg. Gilienė, 1313 Emerahl fcK. Sabonis, Chicago, Illi- JĖZUS MANO PAGEILBA, dideliomįs raidėmis (literiomis)
2458 So. Halsted St.
juodais aptaisais, paauksotais lapų kraštais, kaina $2.50 dio------- $22.00
avė., Chicago, UI......... 111,960 nois .................,............ 1,000
Philco kombinaci1000 W. 22nd Street
P. Petrauskas, 14 Johnson J. Šimulynas, Vriukegan, PULKIM ANT KELIŲ, juodais drobės pt. geltonais lapų
kraštais,
kaina
............................................................
$1.50
Per
virS
35
metus pardavinžjame tiktai pačias geriausias
St., Binghamtdn, N. Y. 107,310 UI. ............................... 1,000
'a
$59.00
Šiltas oras verčia mus palaikyti minėtas kainas.
lZ ' P. Varakulis, 724 West 18! J. Baltrūnas. 945 N. 25 St., MALDŲ RINKINĖLIS, juodais labai gerais odos aptaisais
Ativater Kent
Šaltas oras tikrai privers tas kainas pakelti. Musų nau
St.................................... 38,300!E. St. Louis, TU....... 1,000
(nedidelė knygelė), paauksotais lapų kraštais kaina $1.50
jas yardas 1000 West 22 St. dabar jau atdaras. Tel.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais aptaisais, paauksotais la 1932 ...... $59.00
Canal 3480.
R C A Victor tnidpų kraštais, kaina ......................................................... 75c.
MOKSLO KANKINIAI.
Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (LithMALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, gražios išvaizdos,
$37.50
uanian Cream Coal) dideliais ir parankiais šmotais.
su sagutėmis, kaina .......................................... .
$1.75
Daug kam, kas girdi apie radėjas, jau būdamas 75 meKiti parduoda po $12, pas mus tik $9.50
Trumpųjų bangi} Converįaujus išradimus, apie mok tų senis, savo atradimo tei MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, kaina ......... $1.50
Mūsų kainos žemesnės, neffn visų departmentinių ši orų.
sliškas keliones, nei į galvų singumui įrodyti prarijo sa MALDŲ KNYGELĖ, juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25 '«•......... $23.75
ŠTAI MŪSŲ KAINOS:
Jūs pas BUDRIKĄ rasi
[neateina mintis, kiek daug vo čiepų — ir liko gyvas! O j MALDŲ KNYGELĖ, juodais, kietais aptaisais, kaina 50c.
Indiana Egg .. .............................. . tonas $6.00
[darbo, vargo ir kančių kai neseniai miręs Edisonas af AUKSO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for te sau radio nuo $12
Illinois Egg ........................................ ” 6.00
West
Va. Lump.................................... ” 7.50
’noja kiekvienas naujas atra maža vargo ir dirbo, kol pa mato paauksotais lapų kraštais, kaina .................... $1.25
iki
$350.00
Black Band Egg ............................. ” 7.50
dimas bet kurioj mokslo ša darė savo nuostabius išradi KANTIČKOS, juod. apt. Tilžės spauda ....... ................ $1.75
Black Band Lump ............................ ” 8.50
BUDEI
KO
trys
mekanimus. Kiekvienas tad mokslo MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juodais drobis aptaisais
koj.
Red Ash Erie Lump ......................... ” 9.00
(Tilžės), kaina ............................................................ $1.50 kai jūsų radid |>atnisys ge
Blue Grass Lump ................................. ” 9.50
Kiek nemalonumų ir perse- 'yrąs turėjo nemaža pavargrai.
Fancy Lump ..u................................. ” 9.50
Lkiojimų teko iškęsti Koperni- ti, kol prasiskynė sau kelių MELSKIMĖS, juodais odos apt. (nedidelė) paauk, lapų $1.75
Pocahontas Mine Run......................... ” 6.75
[kui, kurs pirmas paskelbė, į garbę. Tačiau gal daugiau AUKSO ALTORIUS, nedidelio formato juod. lapt......... 75c.
Pocahontaa Lump................................ ” 9.00
Pocahontas Egg ................................. ” 9.50
’kad žemė sukasi apie saulę, sia domina žmones geografų ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, didesnio formato,
Pocahontąs
Nut ............
” 8.50
juod. stipriais apt., paauksotais lapų kraštais ...... $3.00
o ne atvirkščiai, ir pirmie kelionės, nes čia labiausiai
Pocahontas
Pea
................................
” 6.50
siems mokslininkams astro pasireiškia valia, kantrumas i ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, raud. kraštais $2.25 3417 So. Halsted St
West Va. Be dūmų, 50% rupus .... ” 7.25
nomams, kurie pasisakė naujo ir pasiryžimas nugalėti sutin- į ANIOLAS SARGAS, juod. odos apt., labai gražios, nedide Telefonas Bnolevamf 4705
Coke-Range dėl furnasų .................. ” 10.00
lės
kirmėlės,
kaina
.....................................................
$1.50
Canell
Block ....................................... ” 9.50
mokslo šalininkais? Kiek var- Į kainas kliūtis,
WCFL 970 kvl. gražus
Minkštų
anglių Ssreenings................. ” 4.00
Viršminėtų maldaknygių turime ne po daug, tad su ūž
go pakėlė vidujinės Afrikos
Vienas iš didžiausių šių
programas kas nedėldienį
Best Grade Chestnut ......................
” 16.00
tyrinėtojas Livingstonas ir dienų gjvų mokslininkų ke sakymų pasiskubinkite, kad jūsų draugai ės prieš Šventės Lietuvių valanda nuo 1 iki
O/DERIUOK DABAR
,
nti panašių ekspedicijų daly-, linntojų yra švedų geografas gnįėtų gauti, nuo jūsų kaipo dovanų.
2 vai. popiet. Ketvergais
Mes pristatome visame mieste.
iriai! Ar nėra pamokinaatR Įšven. Kėblinas. 1893 m. jis tyMen esama užbondauotl mleato averlkai Ir kiekviena* veSImne, kurie
iš stoties VVHFC 1420 kyl.

Labdarybės Skyrius.

k

, ilind°

LABDARIU CENTRO
VALDYBA

Štai Įrodymas, Kad
Metropolitan State Bankas
Yra Vienas Iš Stipriausio Banku

INVENTORIUS

Metropolitan State Dank

ANGLYS

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIU MALDAKNYGIp

Gto. P. Taylor, Jr. Ooal Company

los. F. Budrik,

[pavyzdys, kai gydytoja
Pe- • i nėjo Pamiro plokštukių ir
[lenkoferis, cholerjp
čiepų
at- kartų astuonias
•If
aštuonias cdienas pra

IA'1

lt

“DRANGAS" PUBLISHING COMPANY
AVINU®,

ICHIOAGC, ILL

nuo 7 iki 8 vai. vakare.

lNvatluoja IA musų yardo, turi oficialaus sveriko ienkla. Tas gai^htuoja parodyta ant tlkteto svarumą.

Sausis 2, 1932
graži muzika. Stotis
teinantį sekuiaduaų
tuojau po sumos, parapijos I
Laikas nuo 1 iki 2 vai'
ausio’3 d. tuojau po sumos
salėj. Visi nariai prašomi su
Aušros Vartų mokykloje. Bus
Cicero, III.
sirinkti. Susirinkimas bus MOTERŲ SĄJUNGOS CHI , V alerija Petrošienė. Visos ntiap-! renkama valdyba; prašome
džiugo, kad p. Petrošienė liko
CAGOS APSKRITIES
priešmetinis, bus renkama j
ku- visų darių būtinai atsilankyti,
(Tęsinys nuo 3-čio pusi.) nauja vadyba 1932 nt
apskrities pinnininkė ateinam
SUSIRINKIMAS.
ar i
A. Grybas, pirm.
tiems
metams.
lašt.; ir kiti dirba nenuilstanVisų
draugijų
atstovai
nes pinigai turi būti pasiųsti
čia i. Kai kurie turi ir savo taip pat kviečiami atsilankyti. Susirinkimas įvyko Aušros Vice-pirmininkė taip pat li
Town of Lake. — Šventos
sesutėms.
biznio įžiūrėti ir vargšams Jei kuri dr-ja neturi atsto Vartų par. salėj gruodžio 27 ko senoji, visiems žinoma veiA į
Agotos moterų ir mergaičių
d. Buvo beveik visos kuopos, kėja, kuri laimėjo “Draugo ’'
Valdyba.
gelbėti.
vo, tat kviečiami valdybos
Šv. Antano draugijos metidraugijos metinis susirinkiišskiriant 1, 7 ir tur būt, RoKlebonas kvietė ir labdariu nm-įaį.
konteste pirmų dovanų — lai- nis susirinkimas Įvyks sekma!
mas, įvyks sausio 3 d. 1932
selando, nes jos niekuomet ne
3 kuopę, prisidėti prie maiti
Pajūris.
vakortę į Tėvynę; Ui p. Sriu- dienį sausio 3 d. 1 vai. poTown of Lake. — Moterų m., 2 vai. popiet 6v. Kryžiaus
dalyvauja. Susirinkimas buvo i
nimo biednų vaikučių, ku
, . I kienė. Atsisakius raštininkei pįet šv. Antano par. mokyk- Sąjungos 21 kuopos susirin- i parapijos svetainėj.
riems duodama pietūs, parapi North Side. — Sausio 3 d. abai rimtas. Sųjungietės RvSl 'p. Uirdžiunienei, jos vieton iš- loj. Kviečia visus atsilankyti ki‘llia8 jVyks sausio 3 d< 2 vai
Narės prašomos gausiai susvarstė sųjungos reijos svetainėje; vaikučių suei įengiamas_ 1labdarių 6 kuopos dėjusios
linkta p. ii. Mazeliauskienė. ir naujų narių atsivesti.
‘ popiet.
- z ,r.
j.ajus
Visos narės prašomos 1 sirinkti, nes yra skvarbių reina 70.
iždininkė jau kelinti metai ei
nepaprastas vakaras. Bus gra
Šv. Antano draugija pui- nueiti.
. kalų apsvarstyti.
Taip pat klebonas pareiškė, ži programa. Atvyks p. J. Visos narės sutiko pradėti Ila
pareigas, maloni veikiai gyvuoja ir yra visi na------------------------|
Valdyba.
kad daug yra geiadarių, ku-Įjjrazaį^ West Sides varge Mot. Sų-gos narių vajų 1932 kėja; jai rūpi Sų-gos augimas,
riai sumanūs, kurie puikiai
WJest Side. — Kolegijos rė- i
----------------- —
lio prisideda piie vaikuoių '
įr gerįaUiSįoc solistės m. sausio mėnesi. Tam vajui |feera rašytoja. Garbė apstaiBažnyčios ir tautos labui darnėjų 19 skyriaus susirinkimas PLATINKITE “DRAUGĄ’
s:
i
maitinimo, kaip Miliauskas,
Kaibes gerb> kun>
pradėti nutaria rengti viešas čiui turėti jų valdyboj. Tat
Kaikaris, kurie kasdien iš sa Yaičunas, Ciceros klebonas, prakalbas Dievo Apveizdos “Moterų Dirvos” redaktorė p. buojasi ir taippat yra indą- -------------------------------------------vo kepyklų duoda duonos; p. apie labdarius ir katalikiškų i^PUOj, kur bus garsių kal Sofija Sakalienė. Korespon rusi paimti “Draugo” dienp. Masokai aukojo 25 dol.; \ eikimų.
bėtojų. Taip pat nutarta aps dentė paliko ta pati, p. Ik Ma raštį savo organu.
l.ietuvos Mylėtojų draugija
krities susirinkimus vietoĮ zeliauskienė.
Taip pat šv. vkjlo pampi- ,
. ,
, Town of Lake. — Šv. Pran- '
aukojo 25 dol. Labai gražus
• kas menesi daryti ka< 2 meKoresp.
jcs vargonininkai N. Kuiis
. .
. .
'ciškaus seserų vienuolyno rė- i
pavyzdys ir kitoms draugi
nėšiai. Kuopos turės atsiųsti
dalyvaus programoj. Vyrų
; mėjų 3 skyriaus priešmetinis
joms.
savo atstoves su mandatais,
RADIJO PROGRAMA.
kvartetai, panelės solistės ir
' susirinkimas įvyks sausio O 1
Pirm. p. K. Sriubienė pra
pasirašytais valdybos ir lvauuetai: p. P. F. Nausėdaitė,
nešė, kad rengiama vaiku
sms vado. Kuopos, priklauKaip praėjusį, taip ir šį sek
Aldona Kirstukaitė, Auulija
..
...
čiams Kūčios, parapijos sve
. -v
.
, , sancios prie apskrities, meti madienį lietuvių radijo valan
Sinkevičiūte ir k. Taip pat da
. .
tainėje. Tam tikslui sakė,
mani susirinkime turi sumo da gal prasidės kiek vėliau,
lyvaus jauna pijanistė P. ŽalI
daug aukų surinkta; kviete
kėti mokesčius; - kuri kuopa nes Chicagos vyskupas vėl
Kainos sumažintos iki pustu ant
dokaitė. Po programos bus
dar visus prisidėti; čia p. M.
nesumokės, neturės balso su- kreipėsi pas lietuvių valandos
lietuviška geriausia muzika ir
Medikalis
Radio, Rakandų ir visų kitų namam reikmenų
Masokienė vėl aukojo 5 dol.
si rinkime ir neg’dics juint Į Įeį(if.j.j p. Budrikų, kad šį sek
šokiai. Tad kviečiami visi at
išekzaminaŠTA! PALYGINIMAS IR VERTYBES
Toliau klebonas kvietė lab
dalyvauti. Apskritis jau prie madienį vėl užleistų apie 15
silankyti, nepraleisti geros
vimas
kadarius prisidėti prie aprūpi
RADIOS LAKSI DIO
kelis metus yra nutaręs įreng miliutų transliuoti pamaldoms
progos, pasiklausyti gerų kal
narkų
DY

DĄ PUSDYKIAI
nimo biednų vaikučių drabu
ti kambarį šv. Kryžiaus ligo iš katedros, kur giedos ge
bų, gražių dainų ir pasilinks
KAI.
žiais. Susirinkimas paskyrė
Gražūs, pilnai gvarannįnėje; jau yra kiek įmokėta, riausias pasaulinis choras,
Karpome
mint. Pradžia 7:30 vai. vak.
tuoti nauji radios, pilnai
paukščių
na
20 dol. ir išrinko komisijų,
bet dar trūksta per 200 dol
gu*.
Marek’o
j
Tuo
būdu
lietuvių
valandos
ji engti tik
kad sužinotų, kuriems reika- į
oc*
Apskrities kuopos nutarė is
knyga
apie
pradžioje
gaiėsite
išgirst?
paukščius an
P° ............
linga drabužių. Komisijon į-j
kuopų sudėti po 20 dolerių.
gliškai.
i
gražių
bažnytinę
muzikų,
o
vė

ėjo K. Sriubienė, Laūrinaitie- •
Tai turi būti sumokėta ne vėPliilco kombinacijos ra
liau gražias ir linksmas betu
nė ir M. Masokienė.
liau kaip kovo mėnesį. Kuodio su gramafonu, 1932
riu liaudies dainas. Bu.- gra- Gabiausias kanarkų augintojas ir
Pranešimų iš Labdarių cen
z< Gruodžio 20 d. parap. pos prašomos kovo mėnesį
metų
mados, vertas $110,
auklėtojas Chicagoj.
_^aujų Metų dainos ir
dabar tik
trą darė J. Vilkas, labdarių svet. labdarių sų-gos 10 kuo- atnešti mokesčius į apskritie*
2402 S. KARLOV AVĖ.
v
Chicago, 111.
Tel. Lawndale 8912
ūkis norima pavesti seserims pa surengusi labai puikių va- susirinkimų. Kuri kuopa neB už ..........
kazimerietėms.
karienę.
Pasidarbavus po- gausinga ir neturtinga, bus
Pailsusiems Muskulams
NAUJAS IŠRADIMAS
Taipgi sumažintos kai
Labdarių 3 kuopa mielai nioms: G udlžiūnienei, Šliužie- priimta ir mažiau, kiek galės
Niekas nesuteikia tokio greito
DEKSNIO GALINGA MOSTIS,
nos ant visų kitų gerųjų
palengvinimo kaip
su tuo sutinka. Taip pat nu- nei, Žitkevičienei, Mažeikienei įmokėti.
kurios pasaulis per šimtus metų lau
išdirbysčių
radio-.
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga
turta šiemet sukelti tūkstantis ir p. A. Žitkevičiui, valgiai Nutarta rengti vakarų; į
PAIN-EXPELLER
Alostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
L e n į) i iį.s išmokėjutimi
gų elementų, iš visų kraštų svieto
dol. ūkio skoloms mažinti. buvo pagaminti skanūs ir sve- komisijų įėjo atstovės iš visų
p> įtaiki iki in i vivi?ui*.
girių visokių medžių aliejų. Deks
Sudaryta komisija, kurie dar čiai labai patenkinti. Prie sta dalyvavusių kuopų. Kuomet
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo:
Reuma
nėra pilna (kitam susirinki lų patarnavo p-lės choristės. įvyks nežinia. Centro rastitizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimų. Rankų, Kojų tirpimą, ir arme bus papildyta), kuri eis Žodžiu, viskas buvo O. K.
rinkė p. M. Vaičiūnienė pra
šalusį kraujų, nikstelėjimų ir šiaip
Neslkankyklte savęs skausvisokius
skaudėjimus.
Tūkstančiai
per namus rinkdama aukas ūPrograma buvo graži ir į- nešė, kad apskrity ir kuopo- ■_ mala.
Reumatizmu, Sausgėle.
' žmonių yra pagiję, o milijonai da
kio skoloms mažinti,’ kad grei vairi. Kalbėjo “Draugo” vyr. se turi būti pradėta vykdyti ™ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
apie tai.
H — raumenų sukimu: nes skau- nežino
Deksnio Galinga Mostis yra tiek
čia u būt galima pastatyti įcd. p. L. Šimutis, kleb. kuri. seimo nutarimai. Buvo n ■ dėjimai naikina kūno gyvybę I' verta
aukso, kiek ji pati sveria, sulig
dažnai ant patalo paguldo.
'naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu
našlaičiams ir seneliams prie A. Linkus, dr. J. Poška, p. daug kitų dalykų apsvarstyta. B Ir CAP8ICO
COMFOUND mo' nebūtų taip kaip rašom, pinigus graglauda.
i žinam. Parsiduoda visur. Klauskite
■
stis
lengvai
prašalina viršmiNausėda ir p. Čepulienė. V isi Dabartinė pirmininkė, kuri g n ė ta ligas: mutns
į taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY
Kandis dau
M. Masokienė pasiūlė su kalbėtojai linkėjo labdariams yra gabi vedėja, malonaus bū
Į O1NTMENT. Kaina 75 centai.
gybė žmonių siunčia padėka® vones pasveikę. Kaina 60c per
’S OINTMENT CO.
daryti tam (tikrų fondų tūks geriausio pasisekimo.
,į0 jr teisinga, mėgino atsisa- ■ pašta 66c arba dvi už fl.*6. j DEKEN
HARTFORD, CONN.
DIDELI BARGENA1 SEKLYČIOMS SETŲ
Knyga: "ŠALTINIS SVEItantinei sukelti. Susirinkimas
Muzakalinę programų atli- Lyti nuo pirmininkės pareigų, _
" KATOS” augalais gydyties, kalpasiūlymų užgyrė. Tat, Lab ko parap. choras, vadovauja- Uet sųjungietės, matydamos ■ na 66 esntų.
People.s Krautuvės užlaiko nuosavų seklyčiom setų
~ADVOKA1AI
darių 3 kuopa neužilgo stos į mas varg. S. Railos, ir solisdirbtuvę. Turi duoti darbų savo darbininkams dėl to
nuveiktus darbus ir rimtų
ir neskaitome turėti uždarbius, ’l’odėl dabar Peoples
darbų ir, žūt būt, 1,000 doi. tai: panelės A. Šturmaitė, A. būdų, neleido jai atsisakyt;,
Krautuvėse galite įsigyti puikiausį setų pusdykiai,
3259 80. HALSTED ST.
šįmet centrui sukels.
Lukošaitė, S. Kiupeliūtė ir p. nes ji yra 15 seimo išrinkta
(John Bagdzlunas Borden)
arba
tik už išdirbystės kaštus,.pavyzdžiui:
Chicago, 111.
Pranešimas iš įvykusio Lab J. Savičius. Jų dainelės vi- centro vicepirmininke. Tai p.
ADVOKATAS
2-jų šmotu Jac<|uai(l dailų setų, $80.0') vertės
darių 3 kuopos vakaro paro siems patiko. J. Savičius ir S. ________________________ —
105 W. Adams St. Rm. 2117
dė, kad gryno pelno liko 85 Krasauskas sudainavo duetų.
“ž................................... $39.50
Telephone Randolph (717
dol. Kuopa dėkinga komisijai Ponų Vaičekauskų jauna dūk
2-jų šmotų puikų Mobair setų $125.00 vertės,
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. i
LACHAVVICZ IR SŪNUS
Telephone
Roosevelt
9090
ir visiems artistams, kurie relė labai puikiai pagrojo ir
už................................... $44.00
z
PAGKABŲ VEDĖJAI
Name: 8 Iki 9 ryto Tel. Repub. 9(00
z sulošė juokingų veikalų ir nie padainavo keletu dainelių;
Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti Už $100.00
Grojikliai Pianai kaštuoja
ko nuo Labdarių nereikalavo, publikai labai patiko, nes
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų
labai mažai Peoples krau
Kitas vakaras įvyks 17 d. grtausnungas delnų plojimas
Padarome al'lidavitus reikale Insurance ir visus
I
tuvėse. Šis grojiklis pia
ADVOKATAS
Notary Public reikalus.
sausio, pasapijos svetainėje. lai rodė.
nas yra vertas $400.00 ir
j Miesto Ofisas 7 < W. Washington 8t.
P. Salukas pranešė, kad bus
pilnai gvarnntuotns, kai
Programai vadovavo gerb.
Rooan 1502
Tel. Central 8978
Chicago, III.
Cicero, III.
j Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų
po krautuvių sampelis.
, puikus vaidinimas; lošėjai kleb. A. Linkus. Publikom bu
2314 W. 23rd Place
1439 So. 49 Court
Sykiu lempa, benčius, šėVakarais: Utarn., Ketv., Ir Subatos
būt? iš North Side. Ciceriečiai vo pakankamai. Reikia paša- n
Telef. Roosevelt 2515
Telef. Cicero 5927
1
— ( iki 9 vai
pelė rolėms, 2.) rolės, ir
žino, kad North Side visuo- kyti, kad labdariai šį kurtą «i
(1(6 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887
pats pianas, viskas tik
met paikiai pasirodo, o ypač laimėjo,
Namų Tel. Hyde Perk 8896
z:
už .
$98.50
vadovaujant pp. Maskolai•’ x Šv. Vincento a Pauliaus
Z.K.VOI7
čiains.
Įdr-jos skyrius uooliai dirba,
Visuomet būsite geriau patenkinti lankydami šias
Tat, nepamirškit 17 dienos gelbėdamas skurstančias šeiADVOKATAS
didžiausias Ir atsakominglausias Lietuvių
sausio. Visi į šv. Antano pu- mvnas. Minėtas skyrius jau
11 SOUTH IA 8ALLE STREET
Krautuves Chlcagoje
Room 1984
Tel. Randolph (882
lapijos svetainę!
35 šeimynoms teikia pagalbą.
4930 W. 13 St.
Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak
Valdyba 1932 metų liko vi Keikia pažymėti, kad tos gai
8841 So. Halsted St. Tel. Vlctory 0641
Cicero,
III.
sa senoji: pinu. — K. Sriu- lestingos draugijos nariai dir
Valandos — 7 Iki I vakaic
Inenė, vice-pirm. — J Mcte- ba be jokio" atlyginimo ir
Tel. Cicero 49
Utarn.. Ketv. Ir Bubėtos vaks
kuilis, rast. — A. J. Junu- <laug nukenčia dėl blogoj vaLinkėdamas geriausios kloties
Tel. Randolph
žvfHlNG tw 1 hč ųOMES
iau.-ljtts, fin. rast. — K. Žd- bos (žmonių liežuvių.
ir laimingiausių Naujų Metų savo
2S3S 40 <> *V*fT * UA»iewOO& MV
«'7? S3 ARCHtn Avejeoe eiCMMOMO 4T
v itis, ižd. — M. Casieno, iždo
draugams ir rėmėjams praneša, kad šią žfcmą j Flo
2536-JlO W. 63 St.
Llobiejai — A. Tekorius ir J.
Attomey1
[4177-83 Atxber Avė.
REMKITE TUOS l’ROEEridą vakacijoms nevažiuos, bet bus savolufise kaip
11 8. LA 8ALL
I( <
tvarkdarys M. Gcniu- K1JONALUS IR BIZNIE
paprastai
% V
Ir Vakarais: Utarn,
rleį La
jllemlock 8400
betos nuo 7:80 Iki
RIUS, KUKI E C ARSI VALI
jo spccalybe
gydyti reuiimtizm
(200 S.

LABDARYBĖS SKYRIUS.

rinkimas įvyta

sausio 3 d., i

PRANEŠI

CICERO, ILL

SAUSIO MĖNESIO

...

-t

DIDIS

IŠPARDAVIMAS

PAUKŠČIU LIGONINĖ
IR MAITINIMAS

$25.00

WEST PULUUAN, 11L

RUDOLPH J. MAREK

a>

$55.00

4■■■ ■■■
; Reumatizmas

■

s.

Justin Kulis

JOHN B. BORDEN

■ ■■■■■

A. A. SLAKIS

Dr. J.

A. A. 0 LIS

t

į

ALFRED B. CLAR
i ei.

D R A U G £ S

Šeštadienis, Sausis 2, 1932

DAKTARAI:

6756

fo

|R. P. ATKOČIŪNAS
D e n t i s t a s
1446 SOUTH 49 COURT

DR. F. Z. ZALAT0R1S

Ant JaAkuusko Aptiekos

Cicero, III.

Vai.: 9-9

UR. M. I. N1R1RULIS

Gydytojas ir Chirurgas

Gydytojas ir Chirurgas
SOUTH

1821

5

Hezidenclja

k

DR. J. J. KOVVARSKIS

SVARBI ŽINUTE

Res. Prospect 666#

Tel. Canal 0257

HALSTED
8.

6600

ineiuvis Gydytojus u- Ciururgas perkere savu ofisus į
Avi
vieLjt po imli.- 4040 fc.

Ofisas 2403 VVEST 63 STREET
Kertė So. Wėstern Avenue
Tel. Prospect 1028

STREET

Artesian

Rezidencija 2 359 So. Leavltt St.
Lake sank four baskets to top Yaznonis lg
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
Tek Canal Ž8S0
Asuiauu
Avė.
Vai.
2
iki
4
ir
CICERO UPHOLDS THE K the score with a free throw the Lake scorers.
* Iki 8:8# vakare
\inskunas
Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. v.
NedėlloJ pagal susitarimų
o Utį 8 vaa. Ned. pagal šutai
OF L HONOR BY DEFEA- on Navickas foul and Vtn- Indiana llarbor nosed out
u. Tfcl. lioulevard i620. Na
ce” Balsis sank a long sliot \Vest Pullman 24 to 18. MoTel. Canal 67 64
Kės. Republic 5350
TING WAUKEGAN
Totai
just before thb gun went off
mai; OO4i ou. Albany Av«., Tel. Latayette 6793
INDIANA 11ABBUB 24
sidonskas of Indiana llarbor
A ei. i'i ospect 1900.
Cicero defeated the rangy to dindi tlie game.
FG FT
vas tlie oustanding player
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
St. Anthonv’s team from
(j 0
Navickas of Vaukegan «took and leading scorer. Laucius Gudnionas rf
IK OBSTETR1KAS
ofiso Tel. Victory 3687
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak
IYVaukegan 26 to 24 in one of
Gydo staigias ir chroniškas Ilgas
Ot. ir Rez. Tek Hemlock 23.«
the scoring lionors witli five of West Pullman played stee-: Yaupsas lf
vyrų,
moterų kr va>kų
tJie most tlirilling gailies ėver
Office: 4459 S. California Avė.
baskets. Dickshot was the lar balt sinking four of tirą Į Mastaitis c
DARO OPERACIJAS
played at St. Phillips gyni.
Nedėliojo pagal sutarti
outstanding player for AVau- seven baskets wliich Pullman I Masidonskas įg
3i3d O. fLAL,OXfhL> OTluLLl
,,
,
Ligonius priima kasdieną nuo
The game was played cautiouZ
: Postus lg
k |
pietų iki S vai. vakaro.
kegan. The Cicero players in- made.
Autiaa
ui
ibis
a
ir
Rezidencija.
Tel. VVeutvvorth 3000
tly during the opening minu0
£
N odenomis ir sei edoinis tik
spired basketball. “Buddy’’
Zvibas led the Brighton Niaurusis
lškulno susitaius
0004 O. A±illhbxAr\ A V L.
tęs, by was gradually intensi- _ . . ,
,
itez. Tel. 8tewart 8191
0
0
ofisas, Cauoratonja ir A-Kay
i r
• .. . i
i Budnck gamered the bąli team to victory over the serą į Kucliinskas
ou&u
Vai. x\uu tf-iz r>tuib. nuo 4-t
lied by sonie spinted playing \ .
..
, i
J
1G ustaitis
2 1. 2136 VVEST 22nd STiiEET
ziniiuo ui. vai.. i\uu 3-o p v
,
;bvice irom a \\ aukegan pM-!ppy team from Marąuette. lit
Del
as tlie game progressed. Neipiul. etapu, ir čuouL. x\uo «s-& va*
CHICAGO
1
Badžius
U
i
yer and scored on botli occa-Lcored four baskets and two
tiier team was more tlian two
Gydytojas ir Chirurgas
sions. Balsis was liigh point free throws to take scoring
points abead during the \vliole
Totai
9 6 9
Tel. Grovehill 15051
6558 B. liALSTED STREET
man,
1 įaurels.
game in uliicli tlie lead seeY ai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
VVEST PULLMAN 18
sawed from one team to tlie
In the other gailies Town
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. A. RAČKUS

DR. A. J. JAV01S

UK7 J. f. PUŠKA

ov uii La d it, ii lala

DR. S. BiEZIS

SCHEDULE FOR SUNDAY
JAN. 3, 1932
Laucius rf

other. In the lašt minutes of.of Lake defeated West Side
play Waukegan took the lead 20 to 13 in another exciting
at 24 lo 23. F. Žukauskas tied battle. Bajorūnas of Town of

Rezidencija:
6628
So
Kicliiuond
Avenue Tei. Republic 7 868
e) ,
Valandos 1—3 ėc 7—8 vai. vak.
i j
Nedelioj: 10 — 12 ryto

3 0
5 0

Mftki rf

BALSAMUOTOJAS Navickas lf
Tunu automobilius viso- Dicksot c

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
įkyrių.

12

3319 AUBURN AVENUE I
Chicago, III.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

LIETUVIS

EZERSKI

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST IŠ STREET

LIETUVIS GRABORIDg

o fiaa■

Tel. Roosevelt 7582

4663 S. Marshfield Avenue

I. J. ZOLP

Tel. Boulevard 9177

A. PETKUS

GRABORIUS

IR

LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS

į

LIETUVIS GRABORIUS

1650 WEST 46th STREET
Kampas' 46th

4443 So. Talmat Avė.
Tel. Virginia 1290
Yards 1138
Chicago, III.

Tel.

FG FT P

9

6203-8413

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

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

2

A

(KAZLAUSKAITĖ)

L F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ 6RABORIA1
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avęni
Yj

1741

Phone

mirė gruodžio 31 d.. 1931 m..
4:07 vai. ryto, sulaukus pus
amžio. Kilo iš Kalvarijos ap
skričio. Kraukėnų purap., S'irbėnų kaimo.
Amerikoje išgy
veno 20 melų.
Paliko
dideliame iiuiiudiiiie
vyrų Vineenli). dvi dukle.rl Anelę ir Marijonų, du minu Vin
centų ir .llložupų. dvi si šeri Ma
rijonų Valčlukleiię Ir .Magllelenų Zuhrlciię, du broliu Juigl
ir Martynų, dvi hrolieni s ir du
švogeriu Antanų Ir Kazlniierų
ir gimines.
Kūnas pašarvotas 6636 So.
Komensky avė.
I<uidoluvčs jvyks pailedėly, sausio 4 d.. 1932
iš namų 8 vai. bus atlydėta j
Gimimo Panelė* Sv. purap. ba
žnyčių, kurioj (vyks gedulingos
pamaldos už velionės sielų. I’o
pamaldų bus nulydėta | Šv.
Kazimiero li/ipines.
Nuoširdžiai kviečlsme
visus
ginitnes. drAigus-ges ir pažysfamus-mastai?vaull šiose lai
dotuvėae.
rAuliudę

Hescr
»o<<"ViHi
n

I

'O '- 11 '■ '

Kud|

un

i

Tei

829*

Plaza

o

s"

llal. Krolienės,
fa.
-tarnauja gra'elefonas Ya-

Boulevard

9

Totai

6

MARŲUETTE 21

iei. Cicero 662 Tek rveUzie 24UO-246.

UK. S. A. UUYVIAI

UK. GHAKLt8 StUAL

UR. T, DUNDULIS

i ei Avele savu unoų. pu numeriu

CYDYTUJAS

DR. VAITDSH, OPT.

47

4142

SFECUAKLSTAS

7042

4645 So. Ashland Avė.
Arti

Vai.:

Moterų

ir

Vyrų

Val.;

ryto nuo 10—12 nuo 2—-4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliomis 10 iki 12

oIIckls

a ei.

Giuiciuii

lies.

lD

Vai.

2261 VVEST 22ud SiKEET

Nedelioj

Ketv.

SU. MiCHiG.YN AVENUE
Tel. Kenwood 61*7

apart

9-12

šventadienio

ir

ketvirtadieni-

suailarua
Tei. Hemlock 8700

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 9 vakare
Seredoj pagal sutari,

oouievard

M.

M.

0036 ‘

Valandos:
Nuo 9 iki lf valandai ryte;
Nuo o iki )5 vaiauaai vakare

St.)

Leavitt

(Kampas

A.

P.

po pietų

ryto iki 1

A. L. DAVIDONIS, M. D.

liuli

0101 o. ai.rLe**UU AVb
Tei. Groveiiiii 0611

ir 7-9

2-6

Avenue

4 ir 6 iki 8 v. v.

Virgmia

UIDUUJAS irt e-tlirtljftGAa
2423 VVest krarųuetle ftoau

T I S T A S

E N

CHIRURGAS

Telefonai dienų ir naktį

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. G. I. BLOŽIS

IR

Archer

Nedėliomis nuo 10 iki K ryto

Tuleionas ALidway 2886

Streot

6222

Canal

11

2 iki

Ligų

4910

Tel.

Hlvd

Ibsauianl ketverge po pietų

GYDYTOJAS lit CHIRURGAS
itez.dencija
4 >29 VVeat 12 PI.
Nedėliotu!*
i ei. Cicero 2888
Susitartu

D E N T i S T A S
FG FT P
0 6 3

VVaahington

12-2, 4-6,

Valandos; 1-3 po piet, 7-8 vali.
Nedėliouus ir šventadieniais
10-12

DR. G. Z. VEZELIS

11

CHIRURGAS

OFISAI:
2924

Kilmpas 31 Street

Džiovų,

. 689
Res. Heinlock 7 691

OR. A. F. KAZLADSKIS
E N T 1 S 1 AO
4712 Su. Abiaaud Avenue

Hemlock 81 ai

Res. Tel. Prospect 061IP

DR. V. S. NARES

DR. B. ARON

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 VVest Marąuette Road
VALANDOS:
9 Iki 12 ryto, 7 Iki 9 vak.
IIlarn. ir Ketv. vak. pagal nu)arti

GYDYTOJAS

IR

CHIRURGAS

Ofisas 6155 South Kedzie

Itez. 6425

Vai.:

2-4,

So. California Ava.

7-9 v. v. Išskiriant Ketv.

D

Vai.: Nuo f e

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS '

ANELĖ ANDREIKIENĖ

ĮAMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ
Mes visuomet teikiame širdingu, simpatingu ir ramq|
p&tarnavimę, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

GW Y tujas ir umnuEGAS
uiisas 3102 So. Raisteli St.

IteziUeucijos

ir

4991 — 14 St.
tO-12, 2-4, 7-9

4729 SU. ASHLAND AVĖ.

FG FT P
0 0 2

\

A

uyuy lojus ir Chirurgas
4631 SU. ASHLAND AVĖ

UEN 1 1 STAi

WEST SIDE 13

Vaicunas rf
Dabravolskis lf
Žemaitis c
Phillips r g

UH. A. A. BU 1H

VALANDOS:
" Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 ik. 3 po pietų
N uo 7 iki 9 vakare
Nedel nuo 10 iki iz menų

“ Alisauskas rf
Totai
11 2 d Norvilas rf
I Mikužis lf
T0WN OF LAKE 26
FG
i u iFT
r iPiKarpis e
Lauraitis rf
0 0 1 Vaiskus ri
Kraucunas lf
(Tęsinys 6 pusi.)
Vanagas c
Karčiauskas rg
AKIŲ GYDYTOJAI:
Bajorūnas lg
SUGRJ20 IŠ LIL I UVOSr
Vaičkus

Ir Paulina Ste.

Boulevard

,

II
9i

Totai

UK. MAUKIGE KAHN
T ei. 1 artis 0994

: VYoveris
oi

i Jonės lg

uauia-

Telefonai:

4

GYDYTOJAS

, Ufiso Tel. Y įctory 6893
6558 SU. HALSTED STREET
Rez. Tei. Drexel 9191
Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare

q

•ueuis reikalams. Kaina pnei ; Lehto rg

Nauja, graži ko
pi y* A dykai.

Fm

7

Office kuone
Wentworth
3000

UK. A. R. McCRADIE

•j i

STANLEY F. MAŽ&

uiLPbuRiGS IR

UK. A. L. YUSKA

U.nliUJAB lit CllliVeivGAS
lies. Phone
Vau.. 0-11 lyto
2-4 ir i-o vak.
Englevkood 6641
Ofisas 2201 VVest 22nd Strtei
Serauomis po pietų ir rVedeiuiemais VVelilvvorth 3000
0 jCor. So. Leuvilt St. Tel. •Canal 6222
Lik susitarus
2422 W. lUAltUkLiTE itOALi

J. F. RADZIUS

GRABORIUS

DR. H. BARTON

sularipuu.

X — Spinduliui

Sinkevicli rf
VVest Pullman v s VVest Side .Ueskis lt
Providence Vtj Indiana llarbor Pavilonis c
G R A B O R I A h
Bri dgeport, vs Marąuette
fceiivilas lg
Nortli Side v s Cicero
Rimkus lg
CICERO
26
LACHAVICH
1 Savičius
FG FT P
11\ iaptu
OGIAUSIAS
LIET.
GRABORIUS
IR SŪNUS
3 10 i
Budrick rf
CHICAGOJE
LIETUVIS GRABORIUS
F. Žukauskas lf
Laidotuvėse
paTotai f
tarnauju
geriausia Ištarnauju laidotuvėse kuop.giausia.
ir pigiau negu kiti K^le .meldžiu atsišaukti, o mano Talzunas c
todėl, kad priklaum ?arbu busite užganėdinti,
jJ BRIGHTON 24
3. Žukauskas rg
sau prie grabų iš5eL K°^evelt 251. arba 2516
Balsis lg
dirbystės.
2314 VV. 23rd Pi., Cliicago
9!
OFISAS
j
________
g | Bareslies rf
i Stankus
T6XfWecanai 7S 1439 S. 49 Court, Cicero, III.
0 Zvibas lf
,J ingei
Tek Cicero 6927
SKYRIUS: 3238 So.
Chepas ?
Halsted Street, Tel.
Victory 4988.
Totai
12 2 3 Žilvitis rg
telefonas lards 1138
Semetis lg
\YAUKEGAN 24
Phone Boulevard 4139
FG FT P Taparauskas

A. MASALSKIS

pu^ai

Tele.

Palengvins
akių įtempimų kuris
esti
priežastim
galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotutno, skaudamų aklų karštį. Nulmu
cataructus. Atitaisau trumpų regystę Ir tolimų regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
mas su elektra, parod&nča mažiau
sias klaidas.
Speciale 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 SG NAUJU IŠRADIMU
Daugely atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 75S9

Cicero

LIETUVIS

SERNER

AKIŲ

vakar*

K-Ray

126 o

LibibVlS

SPECIALISTAS

kasdien nuo fo v. ryto iki
vai. vakare
Nedellomls ir Seredomls susitarus

4847 VV . 14 ST.

Kampas Halsted. gt.
nuo

Valandos: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.
(Vakarais: Gtariunke ir Ketverge iki 8 vai.).
Seredonns ir Nedėliomis pagal susitarimų.

•

■•dAUomM: nu* 19 Iki II.

-t

Rez. Tel. Hyde Park 339-

Jiiso Tel. Latayette 7337

Ofiso ir Rez. Tel. BoUl. 6914

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 6913

UK. F. F. ZALLYS
DENI 1S f Ab

36 EAST lllth STREET

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 VVest 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St.)
vai.:

1-1 ir 6:30 8:34 vai

•

Nedelioj susitarus

% vak.

VaL: 2-4 Ir 7-9 vai.

vakar*

Nadėiloj susitarus

Kampas W anas h Avenue
Tei. Pullman 0856

Uazas, X-Ray, e te.

Hemlock

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2061

U

E N

T I H T A H

Gas Eztractlon

Vai. 9-9 Ned. 9-12
6668 SO. WKHTKRN A V

k.

2415 W. MARQUETTE RD.
Vai.: utarnlnkais, ketvergais Ir pėt
nyčtomls nuo 9 Iki 12 v. ryto, nuo
1 Iki 4 Ir nuo 6:30 iki 8 v. vak.

Vai.: panedėliais. seredomls ir su-

Chlcagos ofiso Tel. Graveliui 32«2

8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4050

i . .................
!&8i

, ,
,i
r.-tnyčioins
So. UalsUd StK«<

batomis nuo 1 iki 4 Ir nuo 6 iki

Vai.: 1-4 vai. vak. Ir
Pagal autartj

Tel. Central 7079
Rez.. Longbcach 9453

DR

Utarnlnkala, Ketvergais Ir Suimtomis

2420 W. Marąuette K«l. arti Htstlerii
Avc.
Pilone Hemlock 782S

KENOSUA, WIS. OFISAS:
5817 — 6th AVENUE

CII1 GAGOS OFISAS:

*

756 WEST 35th STREET
lt—4.

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)

DENTI8TA8

Ofinas Ir Akinių Dirbtuvė

nuo

Specialiste Moterų ir Vaikų Ligų

Cicero, Hl.

Dr. C.K. Kliauga

Valandos:

DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S

DEtN TĮSTAS

vai.

DR. JOSEPH KELLA

Yards 1829

UR. G.

s

UR. GUSSEN

Phone

Tel.

ryto ik.

C

G

LAMBRAKIS

AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS
(Hi-ii.

Buvęs Iu.-,trukn>rtiM V ieimos Un įversi lėto Per 6 Metus
1.47-49 PUb.ricl.1 likk, 65 E. Wasli.in«ėon St, < l.l.sgo,

III.

//
1

P K X ū ftS 3

Šeštadienis,

Sausis

1932

2,

nė, Rudokienė, Anužienė.

ledų dovanų pintinę Vienuolyku jis ėjo Kauno “Pavasario’!
8 skyr. — p. Gricienė, Če nui,
rajono dvasios vado ir “Pa!
rečkienė, Skrebienė, p-lės Pro
8 skyr. — koncertas pavy
vasario” aukštosios komercj
sevičiutė,
Stočkiutė.
ko.
Užsisakė
Šv.
Mišias
šv.
NAUJŲ METŲ RADIJO (Kompanijos visų narių, nuo
mokyklos kapeliono pareigas
9 skyr. — pp. Reikauskienė, Kazimiero dienų ir visos drau Bainor lg
PROGRAMA.
programų dalyvių ir pats nuo
be to, lankė universiteto tei^
savęs; pranešė, kad laidėjai Vaišvilienė, Krasauskienė, Se- gė eis prie Šv. Komunijos.
27' šių fakultetų ir dirbo stud.
25 ateitininkų “Vvtauto” klube.
omanowskas, Pro. 11
Totai
Praėjusio antradienio vaka turi didelę paramų ir koope putienė, Andrulaitienė, Na Renkant valdybų, buvo per
25
’
“A.”
mainų.
Kraucunas T. of L. 9
TEAM STANDING
i-ą iš stoties AVGES siunčia racijų, kaip iš dainininku, miškienė.
10 skyr. — p. Šliogerienė,
ir iš klausytojų, o tatai
9 skyr. — Renkant valdybų
8
21
---------------------ma Peoples Furniture Kom- I taip
W L Pct. Naikelis N. S.
.
panijos radijo programa buvo |duoda galimybę tęsti šias pro- Dani kaus k i en ė, lunkev įči enė, įvyko permainų. Buvo suren Brigliton
0
1000
Znlenas
N.
S.
9
4
20 PLAHNFTTE “DRAUGĄ“
gusios “bunco party” kuris T. of Lake
Įdomi ir žavi pasiklausyti, S Krūmas nuolat. Tai tikrai bu- Škerpauskienė.
0
1000
Masidonskas
I.
llar.
8
19
4
Centro narės: p-nia Vaiče- pavyko,
18
Cicero
3 0 1 000 Budrick Cicero
nes susidėjo iš gerai sudai vo maloni žinia išgirsti, nes
EXTRA!
10 skyr. Valdyba ta pati. Bridgeport
4 18
3 1 750 Kundroth Bridg.
nuotų gražių dainų, įdomių mūsų gyvenimas būtų nesma- kauskienė, p-lė VaičekauskaiKlausykite mūsų apgarsini
Vajui svetainę paėmė vasario Nortli Side
4 18
1 2 333 Raspbid Prov.
kalbų, juokų ir klausytojus gus be šių turiningų radijo Į tė.
mo
per Radio panedėlio vaka
West Side
1 3 2501
—--------žavinančios muzikos. Kadangi programų, kurias Peoples Fur i Federacijos Cbic. Apskr. -- 21 dienai.
rais, City Furniture Kompa
i Fed. Chic. Apskr. raportų Marąuette
ši programa buvo prieš pa- Jniture Kompanija mums tei p. B. Bytautienė.
1 3 250 METINĖS SUKAKTUVĖS. nijos programa per stotį W II
Praėjus sus-mo protokolas išdavė p. Bytautienė,
'----------- y
Providence
1 3 2501
čius Naujus Metus, tai ir jos kin.
F C 7:30 — 8.00 vai. vakare.
buvo
skaitytas
ir
vienubalsu
Apie
Kolegijos
rėmėjų
seiMurikas
Klausytojas.
Tndiana Ilarb.
1 3 250 Marąuette Park. — šiąnr
turinys buvo pritaikytas tam
pi
i
imtas.
inų
smulkiai
pranešė
p.
W. Pnllman
0 0 000 die sausio 2 d. 7:45 vai. rv-1
momentui. K. Sabonis, A. AnI
. •
* ’
A.
RĖMĖJŲ
DR.
CENTRO
Bytautienė.
Abu
raportai
pri

__ te Gimimo Panelės šv. par. ‘
čiutė ir A. Čiapas labai gra
Skyrių pranešimai:
imti.
PROTOKOLAS.
į bažnyčioj įvyks šv. Mišios už
žini ir artistiškai dainavo so
1 skyr. — išrinko valdyba.
2444 West 22nd St.,
Metiniam piknikui, kuris į-1
a. a. John Robert Scliultz,!
lo, keletu gražių dainelių, o
Rengia “food party”.
Cbicago, III.
Sus-mas įvyko grnod. 20
kurs peniai Naujų Metų die .
vyks liepos 4 dienų Vytauto
p lės A. Ančiutės ir L. Sabo2 skyr. — Valdyba palikta
.v . . , .
. ..
Tek Roosevelt 3365
nų nelaimingai žuvo. Paliko
..
.
darže, išrinkta komisija: po
nienės duetas savo balsų su d., 1931, 2 vai. popiet, Šv. ni nnti Snrene-e. “
BENNIE
F. DIRŽIUS
nantrv
nari
_
ta pati. Surengė pantry par
lindinčius tėvus ir keturias
mos Čepulienė, Reikauskienė,
tarimu ir darnumu tikrai pa Kaz. Seserų Akademijoje, ku
Savininkas
ty, labai daug pasidarbavo.
seseris Oną, Kotriną, Elzbie Namu telefonas Cicero 6372
Nedvarienė. Nutarta spaus
darė nauja sensaciją radijo rį atidarė pirm. p-nia A. E.
NEDĖLIOJ,
3 skyr. — rengia “bunco”
j Nausėdienė, maldų sukalbėjo
tą ir Juzę.
dinti vietų tūkstantį bilietų
klausytojams.
sausio
mėnesį.
Vajui
svetainė
SAUSIO-JAN.
gerb. Motina Marija.
po $35.
Trečiadieny “Drauge” per
Taip pat buvo pasakyti
paimta kovo G dienai.
3 D, 1932
apsirikimą buvo
pranešta, i
Metinei vakarienei laikas
Skyrių atstovės.
graži kalba apie dabartines
4 skyr. - Turėjo šokių va- nužiurėtį palikta ' gerb. SeseŠV. JURGIO PARAP. !;ap ,a5patminirs ’vy? ’Jr!
1 skyr. — p-nios Šedienė, karą; kuris nuostabiai gera! lijns
pasaulio bėdas ir žmonijos
Centp(> valdybai
„ A
„
kalto Prasidėjimo
Paneles: (Marąnptte Jewelry * Radio)
vargus;- Juokdarys Galis Ke Čepulienė, Kazėnienė, p-lės: pavyko. Turėjo ir kitą vaka-I Qerb Motina Marija
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau
SALEJE
Šv. par. bažnyčioj.
giau bus dykai nufotografuoti.
purė papasakojo daug skanių Jurgaitė Kazėnaitė, Mažeikai rą, kurio pelną paskyrė pa- fik
i5 Rytinh) VaWv
32nd PI. ir Auburn Avė.
Schultzių šeimyna
2650 West 63 St., Chicago, III.
juokų iš švenčių įspūdžių, tė, Laurinskaitė, Kalvaitė.
rapijos sidabriniam jubiliejui. bh) rei5kia dide|į dskingum|t
Tel.
2 skyr. — p-nios Nausėdiekas irgi labai paįvairino šių
Pradžia 2 vai. popiet
Hemloek
8SS0
Rengia * bunco party
po
centrui už pareikštą
IŠKĖLĖ Iš KAUNO KUN.
programų, nes kitose lietuvių nė, Nedvarienė, Šaltėnienė, A- Kalėdų. Mirė 4-to skyriaus' alminim% jos Tardo dienn
J. ŠALČIŲ
įžanga 50c. ir aukščiau
radijo programose to neisten leliunienė, Sekleckienė, p-lė pirmininkės p-lės Jnndmutos parvež6 BytieHl,
sir.
giama klausytojams patiekti. Gurinskaitė.
Vienas iš aktingiausių jau
sesutė.
.
'dingų sveikinimų Centro vai3 skyr. — p-nios DaugirPrograma buvo pamarginta
6 skyr. — turėjo “bunco dybai ir visoms rfrnėjoms. Po
nosios kartos katalikų veikėjų,
pražia ir rinktine muzika. Ra į dienė, Andruškevičienė.
party” vietinių Seselių nan- to
apie
kun. Juozas Šalčius, iškeltas
Wm. J. Kareiva
d i jo pranešėjas Juozas Km- j 4 skyr. — p-nios Genienė, (lėlį l Pnnfmr
CoVmiTl.
_
___
..
_
_
iš
Kauno
vikaru
j
Skriaudžius.
Pantry party sekmin- nnnj^ Motinišką Namą' RytuoSavininkas
Del geriausios rųSlee
kas patiekė labai gražių svei-j Norvaišienė, Saucila, p-lės gai įvykdė. Pasiuntė dvi Ka- se
b
1|žtml
Kad jis bus iškeltas, jau kiek
Ir patarnavimo. Sau
kit
kiminų ir linkėjimų su Nau-1 Plekaviciutė, Daveikaitė.
; ledines pintines į vienuolyną pirkimo srlsiiaikvtA
anksčiau pranešė apie tai “L.
GREEN VALI.EY
jais Metais visiems klausyto-! 5 skyr. — p-lė Tbromaitė. i ir vienų vietinėms seserims.
centro vald pirm p
Aidas” — dabar tos jo “pra
PRODUCTS
Olsells Šviežių klausi
našystės” išsipildė. Pereitais
jams nuo Peoples Furniture
6 skyr. — p-nios Junokie- Jaunametės irgi pasiuntė Ka- Nausėdienė prašo, kad visi
nių, sviesto ir sūrių.
4844 80. PAULINA STREET
metais
beveik
jo
vieno
pastan(skyriai šių blogų metų vajaus
Tel. Boulevard 1S89
goijA buvo suorganizuotas
metu ypatingai pasidarbuotų,
garsusis pavasarini
ir perduoda Šv. Kalėdų svei
nkų kongresas; paskutiniu lai AR ŽADI KRAUSTYTIS?
kinimus nuo didžiai gerb.
prof. J. Vaitkevičiaus iš Ro
VARGONININKAS ieško
mos.
vietos,, gerai žinąs vargoni
7126 So. Rockwell St.
Šv. K. A. rėmėjų centras
ninko pareigas ir geras cho
Tel. Republic 5099
reiškia gilios užuojautos 4
ro vedėjas. Reikale prašoma Mes permufuojame pianus,
skyriaus pirm. p-lei Juridniu- o , ...
.
....
kreiptis
forničius ir kitokius dalykus.
. . ,
. .
x . .
I Bancevičius imasi su milžinu
1 us'
tei jos brangiai sesutei mirus.
K. ŽALNIERAITIS
Musų patarnavimas yra grei
1932 metams centro valdy
19 Chestnnt Street
Visi
kviečiami
atsilankyti'
į
'
tas,
geras ir nebrangus.
ba ta pati su kai kuriomis
Brooklyn, N. Y.
tas
milžinų
ristynes.
Risis
drapermainomis.
Mes pervežame daiktus iš ir
pėžnas dzūkas BANCEVI-'
IŠSIRENDUOJA kamba į kitus miestus.
Kapelionas — gerb. kun. L.
ČHJS su “bulium” KOMA rys, karštu vandeniu apšildo
Draugelis, pirm. — A. E. Nau
RU, iš Anglijos atvykęs dru- mas, 2-ras augštis. Pašaukti ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
sėdienė, I vice-pirm. — O.
tuolis KAZTMIERAS AUKŠ- Canal
Reikauskienė, II vice-pirm. — TAITOsuG.J. BULL,TO-, ‘
cbicago, III
M. Šedienė, nut. rast. — V.
NY DILIUS su VIKTORU
Namų Statymo Kontraktortua
Galnaitė, fin. rašt. — M. Gu
KAZAKOAVSKTU.
8tatau {vairiausius namus prieinama
rinskaitė, atsargos rašt. — 8.
kaina
7151
S.
CALIFORNIA
AVĖ.
Jurgaitė, iižd. — viena iš gerb.
Telefonas Hemloek 8S18
Seserų, iždo glob. ,— J, Če
1HOmtjEBAHKERS
Telef. Republic IIII
pulienė, E.„Nedvarienė, koStatome namus ir I senus
resp. — O. Aleliunienė, E.
priimame mainus Padarome
Prosevičiutė,
E. Plekavičiutė.
GENERALI8 KONTRAKTORIU81
•
visus legališkus popierius. Te Statau namus kaip muro taip
Sus-mų uždarė pirm. p.
nuo mažiausio iki didžiausi^
ikiame advokatiškus patari medžio
Kainos prlelnamtausloa
A. E. Nausėdienė, maldų su
mus dykai.
2452 WEST 69th STREET!
kalbėjo gerb. Motina Marija.
!
2608 W. 47 St.
i
Pasimelsta už Jurioniutės sie
Tel. Hemloek 2323
lų ir už sergančias nares.
ŪKIS
LIETUVOJ!
<
I 28V6 dešm. žemės su mišku
Antanina Nausėdienė, pirm.,
ir namais. Rietavo valsčiaus,
V. A. Galnaitė, rašt.
“Bulius” Komaras
KONTRAK
Pajamančio kaimo, Telšių ap- NAMŲ STATYMO
TO R IIJB
' skr. Parduosiu pigiai arba 6504 S. WASHTENAW AVĖ.
mainysiu ant nedidelio namo.
3133 SO. HALSTED STR.
Namų Telaf.
Hapos Telef
i Atsišaukite pas:
TURKIŠKOS, RUSISKOS SULFURINĖS VANOS
Hemloek «887
Republic

C H I C A G O J E

i

-i

,

i •

V•

BENNIE’S AUTO REPAIR
SHOP

DIDELĖS
RISTYNĖS

SAUSIO - JANU ARI
24 D.. 1932 M.

A. ALEŠAUSKAS & SON

Visi Rezervuokite

M, Z IŽAS

“DRAUGO”

D. GRICIUS

JOSEPH VILIMAS

Lietuviu Auditorijoj

A. F. CZESNA'S BATHS
IR ELEKTROS TREATMENTAI
Švediški mankštinimai ir elektros masažas

Bus išpildyta nepaprastai įdomi programa, kurioj dalyvaus įžy
miausios Chicago’s lietuviu meno pajėgos.
t

IŠ ANKSTO ĮSIGYKITE BILIETĄ Iš SAVO KOLONIJOS
KONTESTININKO-KES.

PRADŽIA 3:30 PO PIETŲ.

ĮŽANGA $1.00

.■? v;/

Treatmentai visokių ligų, reumatizmo, nervų ati
taisymo, šalčio ir taip toliaus, su elektriniais prie
taisais Violetiniai Saulės Spindulių treatmentai.
Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausių
kraujo cirkuliacijų, kuomi galima išsigeelbėti nuo
visokių ligų.
Kambariai dėl pergulėsimo.
Moterų kkyrius atdaras Utaruinkais nuo^S iki 12
vai. nakties.

1657 W. 45th Strei
Kampas So, Paulina St.

Tel. BoulevAd 4552

K. PALUBINSKĄ
1320 So. 48th Ct, Cicero, III.
2-tros lubos

JOHN YERKES
Plombine
Mano

A

Lietuvis

Heatlng

KONTRAKTO RIU8
darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos

Sav. parduoda labai pigiai
3 flatų namų po 5 kamb. Mo 2422 WEST 69th STREET
demiškas štymn apšildymas.
Sav. išvažiuoja. $3,000 įmokė Tel. Vlctory 1141
ELECTRIC OO
tai ų macais išmok, arti DOUGLAS
JOHKPH SRAOZDAS, gav.
Įos ir šv. Antano bažBlektroa relkmenoe Ir flkUle
rlal. (vedama elektra 1 namus Ir
Arti Douglas Pk. ‘L’. dirbtuvės.
Avė.

Cicero, UI.

P1M B. HalsteSI St.

I

