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Rygoje plačiuoju ruožu vedamos derybos
CHICAGOJE

JUNGTINES VALSTYBES ŽADA
VEIKTI MANDZIORIJOS
KLAUSIMU

MAJORAS NAMIE

Vakar iš Springfield’o grį
žo Chicagos majoras Cermak’as. Jis reiškia vilties, kad
įstatymų leidimo rūmai gel
bės Cook’o apskričiai nusikra
tyti finansiniu krizių. Vakar
senatas jau pravedė pagalbos
planų.

___

Britų valdžia Indijoj žnybia

indų vadus

S

nshz -

DIDELIS PRITARIMAS
KATALIKŲ UNIVER
SITETUI

(banknotai), būtent nuo 113,35
mil. litų ligi 108,32 mil. litų.
Paskoloms yra išduota 112,69
milijonai litų.

Steigiamojo Lietuvoj kata Lito padengimas auksu ir
likų universiteto reikalai vrn 1 aukso vertybėmis žymiai paarti širdies ne tik Lietuvos : didėjo. Vien tik auksu yra pakatalikų mokytiesiems, bet irldengta 44 nllo5. isleish} pini.
mūsų kaimo sermėgiams ūki-vis0 auksu ir vertvbė.
mnkatns ir darbininkams. Dar'
grnodfio mėn lf> d
nepradėjus veikti vyriausiam padengta 8| „,loS., „ iapkr!{i(>
aukų rinkimo komitetui, atski men. padengimas siekė 76,5
PASIRENGĘS MIRTI
rose krašto vietose savaran nuoš.
PORTUGALIJOJ SUSEKTAS REVOLIU
Illinois valstybės agentas deda antspaudą ant kornų san Cook’o apskrities kalėjime kiškai pradedamas aukų rin
CINIS VEIKIMAS; VYKSTA
dėlio durių. Valstybė iš ūkininkų supirko kornus mokėdama nubaustas miriop žmogžudys kimas. Mums praneša iš Kel APDOVANOTAS SUOMI
po 20 centų bušeliui. Tai paskola ūkininkams. Nustatytu Bell’as pasirengęs mirti elek mės, kad savo klebono vado
AREŠTAVIMAI
JOS PREZIDENTAS
laiku jie turės šiuos kornus atpirkti.
tros kedėje. Mirties bausmė vaujami parapijonys per Kat.
—
jam bus įvykinta šiandie po Veikimo Centro vietos skyrius
PLAČIU RUOŽU VYKSTA J. VALSTYBES IMS VEIKTI ISPANŲ JAUNIMAS KO- , SVETIMŠALIAI KRIMI
Lietuvos Prezidentas apdo
pradėjo rinkti aukas ir pasi
pusiaunakčio.
vanojo aukščiausio laipsnio
DERYBOS
VOS PRIEŠ SOCIJALIZMĄ
NALISTAI
Vakar jis laikraščių repor žadėjimus. Yra jau padaryti
Vytauto Didžiojo ordenu Suo
AVASHINGTON, saus. 7. —
teriams pranešė, kad jis į mi- šie pasižadėjimai:
RYGcA, saus. 6. — Iš Mas Valstybės departamentui pra MADRIDAS, saus. 6. — Is WASHINGTON, saus. 6. —
mijos prezidentų jo 70 metų
Pranas Juknevičius, ūkiu.
rties žnyples patenka dėl to,
amžiaus sukaktuvių proga.
kvos atvyko sovietų užsienių nešta, kad japonų kariuome-- panijos valstybė atsakė KataDarbo departamentas paskel kad neklausė savo motinos į-t — per 10 met. po 100 litų.
reikalų komisaro padėjėjas nė nesitenkina Činčow’o mie likij Bažnyčiai reikalingų pa
bė, kad 1931-ais kalendoriniais spėjimų, ir kad susidėjo su! Petras Ramanauskas, darb.
DAR VIENAS DEMO
Stomoniakov’as su atstovybe. sto, Mandžiūrijoj užėmimu. ramų. Tad tikintieji subruzdo
blogais draugais. Tie visi, ku-----per 10 metų po. 10 litų.
metais
iš
šio
krašto
deportuoBolševikai čia turi dery Rengiasi veržtis toliau jūros Bažnyčių medžiagiškai remti. ,a 5n RVetimSa|h! kriminalis.
KRATŲ ATSTOVAS
rie klauso motinų įspėjimų, Adomas Jurgelis, darb. —
bas su rumunais tikslu pada pakraščiu, gal j pačių Kiniją. Viso krašto vyskupai gavo už
negali nueiti blogais keliais, per 10 metų po 50 litų.
CONCORD, N. H., saus. 6.
ryti nepuolimo ir draugingu Japonų kariuomenės vadovy tikrinimų, kad katalikai nė jo tųšakė jis.
‘ Marijona Tūnikienė, darb.
—
išos valstyb- s dimo sutartį.
bė pasiuntė kitų ultimatumų kiu būdu neapleis bažnvčhj
—
----------------Į
—
per
10
meti)
po
10
litų.
“ANTI-SALOON” LYGA
striktas kongreso atstovu iš
Tokias sutartis sovietai da kinų kariuomenės vadui, buvu-’ reikalų.
Antanas Užemeckis, darb.
ALGŲ MAŽINIMAS
BE PINIGŲ
rinko demokratų W. N. Rorys su Suomija, Latvija ir Es šiam Mandžiūrijos valdovui.
— 50 litų.
Visoj
Ispanijoj
jaunimas
ogers’ų. Žemesniuose kongreso
tija. Su Prancūzija ir Lenkija
Valstybės sekretorius StimAndriejus
Kvietkauskas,
AVESTERVTLLE,
O.,
saus.
<'
hi
«
a
R
o
j
al
K°
s
bu8
sumažirganizuojamas
į
sąjungas,
ku

rūmuose dabar demokratai pe
seniau derybos vedamos.
son’as turėjo pasitarimų su
rios paskui sudarys vienų ga 6. - “Anti-Saloon” lyga pra- ntos: majorni 300 doL kaS 1* mažažemis — per 1(1 metų po nkiais atstovais sudaro daugu
Anglijos ir Prancūzijos amba
neša, kad jos iždas tuščias, o ne8>:
y 83 d?' 5 litus.
mų.
BRITAI SMOGIA I INDŲ sadoriais. Kalbama, kad J. lingų krašto jaunimo organi
čia turi būt vedama prieš šia- 33c” micst0 adTOkat?' .2"° Magdalena Janavičienė, da
zacijų.
Šios
organizacijos
tik

Valstybės ims veikti Mandžiū
VADUS
slas bus ne tik būti ištikima pinosiąs kova. Visi šalininkai;do1’ ir visiems tabems baigus rb. — per 1,0 mefc^ po 5 litus.
AMBASADORIUS APLAN
rijos klausimu.
skatinami nesigailėti autai.
dubininkais. Sis mažinimas Aleksas Matula, mažažemis
Bažnyčiai,
griežtai
ginti
jos
BOMBAJUS, saus. 6. —
KE AMBASADORIŲ
kol kas pripažintas tik porai — per 10 metų po 5 litus.
teises,
bet
taip
pat
griežtai
Valdantieji Indiją britai visu PASIKORĖ PILSUDSKIJuozefa Navardauskaitė, siu
mėnesių.
kovoti prieš socijalizmų, kad
PRIEŠINGAS MAŽINTI
BERLYNAS, saus. 7. — J.
smarkumu smogia į indų tau
NINKAS
vėją
— 100 litų.
jis
nesiveržtų
katalikių
tarpan.
TARNAUTOJŲ ALGAS
tininkų vadus, kad tuo būdū
Kazys Kondrotas, naujaku V. ambasadorius Prancūzijoj
MIRĖ J. ROSENVVALD’AS
apsidrausti nuo galimos revo VARŠUVA, saus. 6. — Pa
rys — per 10 metų po 3 litus. Edge’as su žmona lankėsi čia
NAUJI
NUOSTATAI
ITALŲ
AVASHINGTON, saus. 6. —
liucijos. Daugelis indų Vadų sikorė lenkų seimo atstovas
Mirė Julius Rosenwald’as, Konstancija Norkaitė, darb. pas J. V. ambasadorių Sasket- j
Kongrese daug kalbama apie 69 m. amžiaus, žinomas filan — per 3 metus po 10 litų.
KATALIKŲ VEIKIMUI
t’ų. Pranešta, kad šis apsilan
jau kalėjime. -Gandhi’o orga Tadas IVarvnski’s, 40 m. amž.,
valdiškų tarnautojų algų ma
nizacijai uždrausta veikti.
uolus maršalo Pilsudskio ša
Leokadija Kondrotaitė, da kymas neturi jokio politinio
tropas.
žinimų.
Prezidentas
Hoover
’
is
ROMA,
saus.
7.
—
Šventa

lininkas.
rb. — per 5 metus po 5 litus. pobūdžio.
pranešė,
kad
jis
yra
priešin

sis
Sostas
paruošė
ir
Italijos
PORTUGALIJOJ AREšNetenka abejoti, kad šį kelPLĖŠIMAI CHICAGOJ
gas
algi)
mažinimui.
vyskupams
išsiuntė
naujus
ka

TAVIMAI
STERLINGO SVARO
miečių pavyzdį paseks visų pa
REIKALAUJA IŠTIRTI
,
talikų
veikimo
nuostatus,
ku

KAINA PUOLA
IŠLAIDAS
1931 metais Chicagoj, anot rapijų katalikai ir visų ben
NUŽUDĖ
6
STREIKI

rie
suderinti
su
padaryta
su
LISBONA, saus. 6. — Vi
dros
pastangos
duos
Lietuvai
policijos, plėšikams teko 6,soj Portugalijoj vyksta įta LONDONAS, saus. 6. — Italija sutartimi.
NINKUS
“A.”
SPRINGFIELD, Ilk, saus.
444,517 dolerių pinigais ir į- katalikų universitetų.
riamųjų asmenų areštavimai. Sterlingoj svaro kaina nupuolė
6. — Įstatymų leidimo rūmuo
vairiais daiktais.
MADRIDAS, Ispanija, sau
Tik vienam Oporto mieste a- ligi 3 dol. 36 centų. Anglai už
ATŽYMĖTAS ITALIJOS
DIDŽIAUSIA PARDUO
se iškeltas sumanymas skirti
sio 6. — Civilinė sargyba 6 TRYS JAUNI PLĖŠIKAI
pie 200 asmenų suimta. Kraš tai kaltina Prancūziją.
KARALIUS
TUVĖ KAUNE
komisijų ir pavesti jai tirti
streikininkus nužudė ir 17 ki
to vyriausybė susekė revoliu
nepaprastų Cook ’o apskrity
cinį bruzdėjimų.
ROMA, saus. 6. — Šventa tų pašovė Arnado miestely.
175 LAIVAI BE DARBO
Trys Chicago Heights jau 1931 m. gruodžio mėn. Kau (ir Chicagoj) išlaidumų.
sis Tėvas Pijus XI Italijos
ni plėšikai traukiami teisman ne atidaryta pirmoji Lietuvo
DAUGIAU
KARIUOMENES
IŠŽUDĖ NAMIŠKIUS
HAMBURGAS, Vokietija, karaliui suteikė Vyriausiojo
Iroųuois apskrity už banko je universali (didmiesčių pa BOMBOS KONSULATE
Kristaus
ordeno
apykaklę.
To*saus. 6. — Vietos uosto ilgų
vyzdžiu) parduotuvė, kur ga
INDIJAI
apiplėšimų.
BE'JA, Portugalija, saus. 7. laikų be jokio darbo stovi 175 kiu pat ordenu apdovanotas
lima pirkti visų žmogaus gy ŽENEVA, Šveicarija, saus.
— Šmugelninkas Matos iššau laivai, kurių tonažas siekia ir sosto įpėdinis. Šį ordenų į- LONDONAS, saus. 6. — Avenimui reikalingi) prekių. Jų 7. — Vietos italų konsulato
LEIDO APELIUOTI
dė ir nužudė penkis savo na 770,000 tonų.
steigė popiežius Jonas XXII nglijos vyriausybė siunčia dau
įsteigė ekonominė karių ben prieangy rasta dvi bombos.
Cook
’
o
apskrities
teisėjas
1319 ue
miškius. Paskiau nušovė atė
giau kariuomenės į Indiją.
drovė.
Jarecki
’
s
leido
apskrities
ad

ŽEMES DREBĖJIMAS
jusį policininkų ir pats nusi
Yra sumanymas Chicagoj
vokatui apeliuoti į vyriausiąjį
žudė.
ŽEMĖS DREBĖJIMAS
DIDĖJA LITO PADENGI skirti mokesčius už teatrus ir
PAKVIESTI NAMO
valstybės teismų dėl 1928 ir
LIMA, Peru, saus. 7. — Šį
MAS AUKSU
ATSTOVAI
AZORŲ SALOSE
kitas pasilinksminimų vietas,
1929
metų
mokesčių
neteisėtu

miestų ir apylinkes vakar ry
NAUJOS RIAUŠES
išėmus atletines pramogas.
mo.
tų ištiko smarkus žemės ge
Lietuvos Banko fondų suda
SIRIJOJE
BERLYNAS, saus. G. —i HORTA FAYAL, saus. 6.
bėjimas.
ro 47,6 milijonai litų auksu
Namo pakviesti Vokietijos a- — Azorų salas ištiko smarkus
ORO STOVIS
NEPRISIPAŽJSTA
KALTU
JERUZALE, saus. 6. — Ži
ir 40,13 milijonų svetimų kra
mbasadoriai iš Londono, Pa žemės drebėjimas.
niomis iš Aleppo, Sirijoj, te BERLYNAS, saus. 6. - ryžiaus, Romos ir Maskvos. Su
Chemikas Gibeon’as, Gary, štų auksu paremtų pinigų.
CHICAGO TR APYLTN-/
nai įvyko kitos kruvinos riau Dėl nepaprastai didelio lie- vyriausybe tarsis reparacijų PARYŽIUS, saus. 6. — Su Ind., kurs kaltinamas žmonos 1931 m. gruodžio mėnesio pir KĖS. — Šiandie daugiausia
šės. 6 asmenys žuvo ir 30 Su taus kai kurias jkietijoa da- ir skolų reikale. Vokietija sirgo Prancūzijos užsienių rei ir jaunos dukters nužudymu, moje pusėje žymiai sumažėjo giedra; vakarop numatomas
žeista.
lis ištiko pot
neprisipažįsta kaltu.
šiuokart negali*mokėti skolų. kalų ministeris Briand’as.
apyvartoje popieriniai pinigai sniegas; šalčiau.

ė

'

ZH TOS IŠ LIETUVOS

Raginame 1 itJBvriu

biznierius ir profesijonalus, kurie skelbiasi dienraštyje “Drauge.”
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DRAUGAS

2
kimės, sutarta eiti tokiais keliais, vieningumo
keliais, kurie mūsų tautinį ir visuomeninį gy
Iftelna kasdien, išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $4.00. Pu- venimų sėkmingai išves per šiuos krizio lai
■ei lietų — >2.60. Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam kus į naujus laimėjimus.
Menesiui — 7 be. Kuropoje — Metame $7.00, Pusei Ma
Dėl to mes raginame visas organizacijas,
tų — $i.00. Kopija .0>o.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų ne*rųMna. Jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčlama tam draugijas ir kliubus iš anksto išrinkti atstotikslui pašto šankių.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 11:00 vai. vus į konferencijų.
8keiblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Konkrečiau apie šios svarbios konferen
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 cijos programų pakalbėsime kitų Kartų.

“D R A U G A S”

vai. po piet.
MEKSIKOS KATALIKŲ VARGAI

LITHUAN1AN DAILY FRIEND
Publlshed Daily, fixcept Sunday.
8UBSCRIPT1ONS: One Tear — $6.00. Su Moniu.
$2.60. Tbree Montbs — $2.00. On* Montb — 7Be,
.urope — One Kear — $7.00. Si i Montbs - $4.00

— .02c.

Advertisinf in "DRAUGAS” trinas best resuiie

Advertlsing rates on application.
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SVARBIOS KONFERENCIJOS BELAU
KIANT*

i

Kas bent kiek seka mūsų tautinį ir vi
suomeninį gyvenimų, tas gerai žino, kiek
daug turime visokių reikalų ir darbų. Šiais
laikais tie darbai ir reikalai yra žymiai sun
kesni ir didesni, nes gyvename ekonominės
depresijos laikotarpį.
šiandien sunku yra gyventi atskiram as
meniui ar seimai, nes nedarbas siaučia. Sun
ku yra biznio ir visokių profesijų žmonėms.
Bet nelengva yra ir mūsų tautinėms bei kul
tūrinėms įstaigoms, organizacijoms. Neleng
va yra spaudai ir veikėjams, kuriem tenka
būti tautinio ir visuomeninio sųjūdžio priešakyje.

Gal ne vienas paklaus, kų bendro turi
Vakarinių Valstybių lietuvių konferencija su
susidariusia krašte ekonomiška būtimi ?
Ekonominis krizis visus ir viskų lygiai
palietė. Palietė ir visų mūsų, lietuvių, gyve
nimų, visas jo sritis. Kad, tų krizį begyve
nant, nenukentėtų mūsų tautiniai ir visuome
niniai reikalai, visokios mūsų įstaigos, mums
reikia glaudesnės vienybės. Vieni kitus turi
me šelpti, viens kitam padėti. Visi turime
palaikyti savo organizacijas, visi, be jokios
išimties, remti lietuvių kultūrines įstaigas ir
spaudų. 2odžiu, reikia glaudesnės lietuvių
katalikų vienybės.

Tuo atžvilgiu konferencija daug gero
galės padaryti. Jį sutrauks bendram pasita
rimui šiais aktualiais dienos klausimais mūsų.
organizacijų, draugijų vadus, sutrauks dvasi
ninkus, profesijonalus ir bendrai visuomenės
atstovus. Konferencijoj bus svarstoma ir, ti-

KAS TOS KRENTANČIOS
ŽVAIGŽDĖS?
Kai tik naktis apgaubia žemę savo
tanisiais rūbais, o viršuj jos sužiba mi
lijonai šviesių žvaigždžių, mes dažnai
matome sužibančias ir tuoj vėl išnyks
tančias žvaigždės. Lyg koks greitas švie
sos brūkšnys pereina per dangų. Tai va
dinamosios
krentančiosios žvaigždės.
Krentančios žvaigždės labai trumpų laikų
tekrinta. Čia jos sušvito, čia vėl išny
ko, čia užgitiiė, čia vėl reikia mirti. Kren
tančios žvaigždės žmonėms visados su
teikia džiaugsmų ar nusišypsojimų. Gal
būt kai kas iš gerbiamųjų skaitytojų, yra
girdėjęs apie vadinamuosius meteoritus.
Pernai laikraščiai labai apie juos rašė,
kai buvo pasklydę gandai, kad ties Vabaininkais nukrito didelis meteoritas. As
tronomų yra ištirta, kad meteoritai la
bai daug turį aąryšiK su kometomis. Ko
metos yra tokie dangaus kūnai, kurie tam
tikrais keliais lekia apie saulę. Astrono

apSkričiai buvo
susirūpinę
tuo, kada ir kur įvyks šios
organizacijos seimas. ‘Garso” 53 nr. pranešta gera naujiena, kad:

“Neužilgo Pildomas Komitetas paskelbs Seimo dienas ir vietų.

do, kad Amerikos depresija kad ir didėja, tai labai silpniekados netrukdavo ilgiau nui, vis dėlto labai ryškiai
kaip 3 metus, taigi, 1982 me-; krenta į akį ne tik Varšuvoje,
tais jau baigiasi 3 metai ir bet ir visame krašte kas karU^la ^ausimo» kad depresijos ! tų vis didesnis nedarbas. Negalas1 ateis šiais metais. To- paprastai dideli valstybiniai
dėl ir patartina lietuviams, mokesčiai slegia ūkininkus,
Šitie visi daviniai aiš
kurie laiko savo turtus uždą- bet jie daug labiau slegia ir
kiai rodo, kad
rytus apsaugos dėžutėse ar- prekijus ir pramoninkus. Šie
kalno jau priruošta ir jei
ba kitokiu būdu uždarę laiko. nebegalėdami*išsiversti ir dar
šiandien karo dar nėra, tai
...
..
, , „ . A « (Supraskite, kad ir turtas, už-,spiriami sunkios ekonomines
tik aciu, kad Sovietų Sų-; .
.
’
. ’ . I, . .
J v . A . VJ
_ darytas tamsumoje verkia ir krizes — dažnai turi uždaryti
jungos policijai pasisekė
jokio pelno neneša.
savo įmones, ir atleisti visus
rasti suokalbininkus ir nebuvo padarytas pasikėsini-! Mūsų praeities laikai al».!''•‘■'bininkus iki “pasitaisys
mas. Jei tokis pasikėsinimas kiai rodo, kad lietuvių ban- reikalai ’

Šiuo klausimu pastaruoju
laiku daug rašo Maskvos ir
kitų kraštų bolševikų šlamštai. Nuo to neatsilieka ir lie
tuviškieji bolševikai, Vien-is
.
jų šlamštas taip sako:

tačiau, netaip
Reikalai,
butų įvykęs, tai visi požy- kai yra gana tvirti, nes išlaimiai rodo, jog jau veikiau, kč tų visų bankinį krizį be greit taisosi, kaip genda. Vy
sią karas butų liepsnojęs jokios bėdos ir baimės, ir nia- nuusybė, tiesa, pati bejegž
,
-v
Aii
••
.
•
port,u knygoj ir bus paduoti Seimo i
rytų ir vakarų fronte. Bu- noma, kad pagal jų dabartinį geioeu savo pramonei, nes bm
sk&lcius, tlukdoillH jiems eiti SHVO puiei- svarstymui ir nuožiūrai.
gas, varžoma katalikų veikimo laisvė.
Kas link konstitucinių pataisų ar
tų draskę darbininkų šalį. stovį gali ir daug didesnį kri- užeitu. išlyginti pati imasi vi°
.
priedų (aAnendmentų), tai muši; orTačiau katalikai nusiminimui nepasiduo- ganizacijos konstitucija įsako pro
Draugai darbininkai f Ka- zį išlaikyti, nes jų turtas yra šokių gelbėjimuisi būdų. Dėl
......
,.
y
,
, • .
jektus pasiųst raštu “Statutų komi- }
ro pavojus neapsakomai di- didesnis už kapitalų. Neina- įo ji netik kad gelbėti, bet dar
tta. Jie įprato kovoti dėl savo šventų teisių, sijai Iic vėliau 90 dienų prieš Seidelis. Karas eina Mandžiu- nau, kad nedarbo laikai jiems labiau juos spaudžia, apdeda
Dėl tikėjimo jiems nebaisūs kalėjimai, ne
Butų gera, kad centro vai-*
baisi nė pati mirtis. Toks Meksikos katalikų
* ®. ’ */į
rijoj ir bile valandų gali Į kenkia, ir nemanau, kad ir da pramonininkus naujais mo.
. ..
,
, .
dyba tuoj paskelbtų diena,
nusistatymas ir pasiryžimas neduos kataliky- , , . . C)
.
buti paleisti šūviai į Sovie- į toliau kenks. Kuriems buvo kesčiais. Mmistenų kabinetas
,
,
...
kada įvyks Sus-mo svarbus
tų darbininkų krutinės. O pavojus, tie jau visi sugriū dabar svarsto naujųjį pelno
bei nykti lame krašte. Jie kovos dei savo
dvinietis seimas.
tai bus karas prieš visų vo; tik man gaila, kad ir lie- mokesčio įstatymų, kurį pa
teisių ir laimės. r
“Fašistai” skundžia socialis
darbininkų klesų.
į tuvių milijonai žuvo. Gal būt skelbus galutinai pribaigs silp
tus
Nemanykit, kad Sovietų dėl to, kad neturėjo santykių nai stovinčius pramonininkus.
LENKIJOS REIKALAVIMAI
t
Lietuvių socialistų dienraš
Sąjungos pajėga randasi su lietuvių įstaigomis. Dabar Bedarbių skaičius vėl tūkstan
Varšuvos laikraščiai skundžiasi, kad Lietis ir vėl dejuoja, kad vadivien Raudonojoj Armijoj, (dar yra laikas susiprasti ir čiais padidės.
tuva nesiskaito su Lenkijos valdžios reikalą. .. .... v. J
Toji pajėga yra darbininkų savo sutaupytų turtų perga. • atidaryti
x- . x- maža
..."
« ir
. preky,
namieji ,“lvfašistai
Tiesa, lenkų vyriausybė pa
v unais
u transportų
. . , .” , neva skun........
x
A
,
dzia valdžiai kai kuriuos soklesoj. Tai yra visų šalių I benti į .lietuvių bankus. Banskutiniuoju metu jau ėmė rū-'
binį judėjimų nustatytuose punktuose. Lennr. rašo:
/' darbininkuose. ”
kų vadovai yra turtingi ir tie
pintis bedarbių klausimu, ta
kai pyksta, kad Lietuva ne tik nekreipia dė
“Iš New Yorko pranešaJokio suokalbio prieš bolše- bankai gyvuos, nes pasirodo,
čiau pati negalėdama eiti
mesio į lenkų notas, bet dar labiau uždarė
ma, kad ten tapo apskųsta vikiškųjų Rusijų nėra. Jei ka- kad lietuviai yra gabūs bizjiemis į pagalbų organizuoja
Lietuvos — Lenkijos sienas. Lenkija tokius
valdžiai vienas buvęs Lie- ro nėr, iš tikro, ačiū bolševi- nieriai. Todėl mes, lietuviai,
.
„
. ,
.
.
.
, . j specialius komitetus visose vai
reikalavimus stato, pasiremdama Berlyne ir .
tuvos valstiečių liaudininkų kams, nes jie karui nėra pa-i turime laikytis pas savo biz. • .
• ur
.
Vi. <LLl.lvci»S HcIvUI ti
Karaliaučiuje pasirašytomis lietuvių — len
! 1
XA
J
■»"»
-!>•
M-i. .■ . /-v
I I V clLi.t lO>StL 1
atstovas seime R., kuris per .siruosę. Gal jiems
įtums užtektų nierius ir remti juvo.
juos.
r
1
v
d
‘1
d
j ir pinigais1 ir is tų sumų selpkų sutartimis.
keletą paskutnu, met, gy- i kariuomenės n: ginklų, bei.jie į
s
t;
iui
; at
bedaI
bedarbius. Š. m. spalių nieu.
Be to, lenkų spauda verkšlena, kadi Lie
v«e AmerH^j. Febtuni to bijo karį>adeft dėl to.
• visiellls 4,4^ 4 d. vis«oje Lenkijoje bus pirtuva sustiprino pasienio sargybų ir kad jokių'
žmogaus priešai neapkentė aiškiai jaučia
. . ...................
l,a'°JlJ fcavo inaudos tarp lietuvių, nes'moji rinkliava bedarbių nau
žymių nesimato, kad ji, Lietuva, eitų prie
jo uz tai, kad jisai, vazinė- valdžiai Rusijoje. Jei ne toji +•
,
:
,
, ■ ,
’
‘ tiems, kurie
reikalauja pasko- dai.
ir vėliau kas
menuo,
kiek
taikos su Lenkija.
damas po lietuvių
kolonijas,
baimė,
žinoma, kad bolševi. • ,įlankai
, • patarnaus
,
’ vi.
,_
, „
.
oc x ,
lietuvių
ienų pirmų mėnesio sekina
Lietuva visada yra pasirengusi taikintis
sakė prakalbas, kai* pirihieji pultų bet kuria 1
anąmet
t
,
*
‘nidi'i
pigiau ir atsargiau, negu sve- dienį, visan
mame krašte bus rinksu Lenkija ir sueiti į normalius kaimynų
smerkdamas smetonininku savo kaimyninę valstybę, pii
tiintaučių. Mūsų nuosavybės liuvos. Tas darbas bus tęsiasantykius. Tik Lietuva stato vienų sųiygų:
Apskųstasis žmogus į po miausia veržtųsi į Mandžįįrri- G
,
, ■ ■
, ' , , , . ,
»
. i
f t. nt • •
1 ••
ous daug daugiau vertesnes, | mus tol, kol bus reikalinga be
Vilniaus kraštų Lietuvai sugrųžinkite! O kol
litiką pastaruoju laiku be- jų. Taigi, matote, jie patys
jei galėsime ant jų pasisko-i darbių šelpimo akcija. Bedar
Vilnius nebus sugrųžintas, jokios kalbos apie
veik nesikišdavo, bet jisai pripažįsta, kad Sovietų Sų- T-’\ °"7~...... 7 i "£ /
. .
....
..
.
.
.
imti; taip pat bus branges-ibiomus šelpti komitetas išleibet kokius santykius su Lenkija negali būti.
visgi palaikydavo ryšius su jungos įiajėga ne vien kariuo-i
nės, jęi mes visi pirksime pas do specialų atsišaukimų į gvsavo vienminčiais taip šioje menėj, o ir darbininkuose. Bet j
.....
. savuosius biznierius, nes tuo ventojus, prašydamas aukotoPASTABĖLĖS.
šalyje, kaip ir Lietuvoje
jiei stkio.janu
\usijos ^a”^' būdu tog apylinkės visada jus būti dosniais.
Kaip žinoma, vyriausias bolševikų vadas
w atrtdo, kad musą rinkai ne tik kad nestotų už i kylU) kur tokie biznielai K.,
bedar
Pruseika išstojo iš komunistų partijos ir lei “juodniarikinius’' dabw y.;bolševikų valdžių, bet kai tik;vuoKir ta lauta yra Wll,jn ! Ar tos aukos ištrauks
is
bius iš didžio skurdo ir bado
džia naujų laikraštį “N. Gadynę”. Tame ra apėmusi kokia tai judo- kariuomenė būtų ištraukta iš
gesnė, kuri laikosi ir savuo-1
šmėklos
— parodys ateitis.Vie
laikraštyje jis kalnus verčia ant savo nedė- šystės manija.”
vidaus į pasienius karo fronsius remia.
na tėra aišku, kad bedarbių
kingų “ vaikų •
auklėtinių”, kurie jį. nuo’ Skundais užsiminėti, žinoma,,tan, jie palys atsisuktų prieš
Justinas Mackevičius.
I,
' klausimas Lenkijoje dabar y“sosto”’ nuvertė. Kiti komunistų šlamštai'negražu ir negarbinga. Bet Stalinų ir kitus kruvinojo
ra labai opus.
Pruseikos šlamštų vadina “Klampyne”. Gc- vis dėlto p. R. turėtų labiau bolševizmo vadus,
ras tai vardas. Tik jis tinka ne vien Prūsei-,viešumon išeiti ir išduoti vi
Tad ne tariamieji iuųieila imperialistus”, jei lik nebi-'
kos leidžiamam laikraščiui, o visiems komu-1 suomenęi atskaitomybę
nu distai rengiasi pulti Rusijos joty revoliucijos prieš juos ^KAITYKITE IR PLATIN
nistų šlamštams.
diek iš jo “politiškos karje- Sovietus, o bolševikai pultų1 Rusijoje.
KITE “DRAUGĄ”
‘a-

Cliicagos Liet. R. K. Federacijos apskri
tys rengiasi lietuvių katalikų Vakarinių Val
stybių konferencijai, kuri įvyks Š. m. vasa
rio 14 d., Cicero, III. Tai bus svarbus įvykis
Vakarinių Valstybių, lietuvių katalikų gyve
nime.

Dabar

ti ir noru galiai tvarkyti savo tikos žinios nurodo į tai, kad
Gera naujiena.
Imperialistai puls sovietų są
turtų. Ekonomijos istorija ro- Lenkijoje bedarbių skaičius
L. lt K. S. A. kuopos ir
jungų?

Meksikos katalikai daug yra nukentėję svarbu, kad kuopos išrinktų tiu-1
kainus atstovus ir iškeltų praktiškus ;
tiėl bedieviškos valdžios. Daug buvo is tė- Ir rimtus įnešimus. Paprastai, kiek
vynes ištremtų, j kalėjimus sūkimMų ir nu- siunčia kruvą jnešilHIJ iš kuriw ,ik į
žudytų. Valdžia prieš katalikus kovojo dėl *Jiaža dalelė virsta nutarimais piidy- '
* x
.
.f ..
.
v
•
linais visiems nariams, kuopoms iri
to, kad jie atsisakė issižadeti savo šventų tei- cenu-o vaidybai, dči to verčiau ma- |
.. ...
žiau, bet gerų ir naudingi; {nešimų, i
SIU 11‘ tllMiJUllO.
Kad tinkamiau
prie to prisirengti, j
Prieš porų metų krikščioniškas pasaulis ve‘'tetu išanksto pasistengit kuopose!
r t
't
sudaryt įnešimų
ir sumanymų ketui- I
džiaugėsi, kad Meksikos vyriausybėsusitai- sijas, parinkt į jas šviesius, patyru- •
v
v.
,
.
.. ,
sius narius. Jų
surašytus įnešimus
ke SUKatalikų. J3uznycia. JJejH, toji taiku ne- apsvarstys visi kuopos nariai ir po |
buvo ilga. Bedieviškoji valdžia neišlaikė saį
vo žodžio, pradėjo sutartį laužyti ir, štai, ka- ™speržiurėjus ir pripan- Į
r
...
.
,
nūs svarstytinais, tie įnešimai
bus
tulikai vėl yra persekiojami. Apribojamas ku- išspausdinti organe ir šeiminių ra- |

“D R A U G A S”

DRAUGAS’’ 2334 S. Uakley Av.,

jjose.

mai spėja, kad kometos kūnus sudarytas
iš kietos, bet labai palaidos medžiagos. J
Kol kometa aplekia aplink saulę, išeina |
gana daug laiko. Pav., yra kometų, ku
rios aplink saulę lekia per kelis šimtus
metų. Kometa, bekeliaudama pasaulio erd
vėje, gali sutikti įvairių kliūčių, kurios
jos kūnų galį visai išardyti ir išsklaidy
ti į daugybę atskirų gabalėlių, kurie pas
kui visu spiečiu lekia kometos keliu. *Kada tie gabalėliai įlekia į žemės atmosfe
rų ir trindamiesi į orų taip įkaista, jog
net ima šviesti, tada mes juos vadiname
krentančiomis žvaigždėmis. Krentančios
žvaigždės pasiimto mums aukštumoje
maždaug 110 kilni., o pranyksta aukštu
moje KO kliu. Jos visos sudega ore ir tik
retai nukrinta ant žemės pavidale gele
žies dulkių, sumaišytų su nikeliu ar kitu
kokiu metalu. Apskritai kasmet ant
žemės nukrinta apie 14b milijardų kren
tančių žvaigždžių. Krentančių žvaigž
džių galima matyti kiekvienų giedrių
naktį, tačiau daugiausia jų krinta įugpiūčio, rugsėjo ir lapkričio mėnesiais, nes
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tada mūsų žemė bėga skersai išnykusių ko
metų kelių. Ypač gražiai galima matyti
krentančios žvaigždės naktį iš 9 į 10 rugpiučio ir 14 d. lapkričio rytų. Jeigu ar
čiau prisižiūrėsime krentančias žvaigždė^,
tai pamatysime, kad jos krenta padan
gėje iš vienos vietos, kurį vadinasi radiantu. Rugpiučio žvaigždelių radiantas
guli Persėjo žvaigždyne. Astronomams
pasisekė nustatyti, kad rugpiūčio kren
tančių žvaigždžių kelias sutampa su 1862
m. pasirodžiusios kometos keliu. Lapkri
čio 14 d. naktį taip pat krenta daug
žvaigždžių.
DVYLIKTAS TAI... A&!

Vienas didžiausių Prancūzijos maiš
tininkų, kuris 1793 metais padarė dau
gybę maištų ir ne vienų katalikų kunigų
nuvarė j anų pasaulį, sunkiai susirgo.
Prisiekė, kad į jo kambarį niekad ku
nigo koja neižengs, o jeigu kas tai pada
rytų, neištiktų feyvas.
Liga kas kart- didinosi Apie tai suži

nojo vienas kunigas ir pasiryžo ligonį
atlankyti, nors ir žinojo, kad jam gali
gyvybę tai atsieiti. Neilgai trukus jis
nuėjo pas ligonį.

no ligonį ir pradėjo kalbėti apie netoli
mų mirtį ir naujų gyvenimų. Ligonis ėmė
verkti susijaudinęs ir karštai melsdama
sis prašė kunigų, kad tas išklMsytų jo iš
Ligonis, pamatęs kunigų, net pasiuto pažinties.
iš piktumo ir baisiai suriko:
Gavęs paskutinį patepimų, atsiskyrė
— Ar tai kuųigtts ipano kambary? jis su šiuo pasauliu...
1 Paduokit greičiau man n,ano durklų!
. a
“M. L”
I
a
i .
— Prieteliau, — tarė kunigas, — kų
veiksi su durklu? Aš turiu geresnį už ta
vo ginklų, tai meilė.
POtTAS IR GARBĖ.
Niekas, ten buvusių, neišdrįso pa
duoti ligoniui ginklų. Tuomet ligonis iš
traukė rankų ir grūmodamas (šaukė:
— Žinok, kad šia ranka dvylika lo
kių, kaip tu, užmušiau!..
Neteisingai kalbi, mano broli, lies
esi mažiau užmušęs. Dvylikta* drtr ne
numirė ir tas gyvasis esu 0š.
tarė kunigas atidengdamas
šituš Ant krūtinės žaizdos žeij
tavo^MJ'Uo. Dievo malonė
tav« išgelbėčiau!
lęBkutūgM'

Kas
Toji
Kas
Jei

man garbė,
nykstanti čia?!
vardas garsus...
laikinus bus?!
O, renkis kovon,
Siela, umžinon,

Nes vardas tenai
.Garsės amžinai!
Ir tušti aidai
Neskrajos it niekai
Tarp dulkės žmonių,.
Tarp tokių, kaip tų!
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įlė Energingų Kontestininkų
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KURIE PASIRYŽĘ
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“DRAUGO” JUBILIEJAUS METUS APVAINIKUOTI

Tūksiančiais N auj ų Skaitytoj ų
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V. Stancikas
1706 W. 47th St.

M. Varkalienė

P. Pabiionaitis

J. Aukškalnis

St. Stanulis

M. Misiūnas

6315 S. Lincoln Avė.

2320 W. 23rd PI.

1354 Harrison St.

6651 S. Talman Avė.

245 W. 108th PI.

Chicago, III.

Gary, Ind.

Chicago, III.

Roseland, III.

Chicago, III.

Chicago, III.

A. Stulginskas

P. Varakulis

A. Langman

A. Valančius

M. Rovaitienė

V. Gaižauskas

1628 S. 50 Avė.

724 W. 18th St.

1334 S. 48th Ct.

1226 S. 50th Avė.

700 S. 9th St.

209 E. 107 St:

Herrin, Tll.

Roseland, 111^

Cicero, Tll.

Chicago, III.

Cicero, III.

Cicero, Tll.

O. Rasinskiene

V. R. Mandravickas

P. Vaicekauskas

A. J. Sutkus

A. Grybas

J. Šimulynas

1007 Eight Si.

2244 W. Adams St.
• Cliicągo, III.

1007 Eight St.

AVaukegan, III.

J. Žvirblis

K. Bugentavičius
O

A. J. Janušauskas

1616 N. Lincoln St.

1301 So. 50 Ct

Melrose Park, Tll.

Chicago, III.

Cicero, Tll.

A. Žolynienė

Ip. Taruška

V. Mikalauskas

6709 Archer Avė.

2334 S. Oakley Avė.

4028 Brighton PI.

Chicago, Tll.

Chicago, III.

Chicago, Tll.

1639 S. 50th Avė.

815 — 45th St.

Cicero, III.

Kenoslra, AVis.

A. Gilienė

V. Rėkus

3131 S. Emerald Avė.

1850 Wabansia Avė.

Chicago, III.

Chicago, III.

P. P. Petrauskas

A. Bacevičius

14 Johnson St.

1850 Wabansia Avė.

Binghamton, N. Y.

Chicago, III.

Chicago, III.

J. Varaitis

V. Jakas

F. Gubista

A. Rupšys

P. Kundrotas

Luzerne, Pa.

Cambridge, Mass.

Chicago, III.

Rockford, 111.

Phila, Pa.

•

J. Mikalauskas
Chicago Heights, III.

4242 S. Maplewood St.
Chicago, UI.

A. Nemčauskaite
UiUOclĮięO? -III*

O. Kazlauskienė
4356 S. Rockwell St.

1513 35th Avė.

Waukegan, III.

TUO TIKSLU JIE LANKO LIETUVIŲ NAMUS, DRAUGIJŲ SUSIRINKIMUS, PROFESIJONALUS, BIZNIERIUS UŽRAŠINĖDAMI
VIENINTELĮ AMERIKOJ KATALIKIŠKOS - TAUTIŠKOS MINTIES DIENRAŠTĮ,

Visi kontestininkail-ės laikosi obalsio: LAIKYTIS - NEPASIDUOTI! Padėkite jiems pasiekti laimėjimų,
užsisakant “Draugą”, kuris ne tik paduoda žinias iš viso pasaulio, bet rašo kasdieniniais mūsų gyve
nimo klausimais, gvildena įvairias Amerikos lietuvių gyvenimo problemas; kuris stovi už demokratiš
ką Lietuvą ir Vilniaus atvadavimą! Todėl “Draugas” privalo lankyti kiekvieną lietuvių namą!
:SE

tas. Kiaušiniai savo maistin nelė. Duona yra maistingesnė pasisotinimu jis nurodo mai telegramą konsulas įsakė per gas. Pirm. P. M. Sudeikienė
gumu negali prilygti duonai. net ir už gerą mėsą ir ji yra sto maistingumą. Maistingu žiūrėti visus velionies daik dėkoja visoms rėmėjoms už
Jei kas norėtų maitintis vie mažiausia tris — keturis kar maistu žmogus greit pasisoti- tus, tačiau nieko nerasta. Gal gražų pasidarbavimą. Nutar
ina, o nemaistingo jis daug šis dalykas taip ir būtų pasi ta surengti kauliukų vakarą
nais kiaušiniais, tai turėtų jų tus pigesnė.
Šeimininkės, gamindamos į suvalgo ir nesijaučia pasiso likęs užmirštas, jei kažkam (bunco partv) pas p. Katauskas valgytų tik po kilogramą suvalgyti per dieną apie du
nebūtų atėję į galvą mintis, kienę. Komisiją sudaro: pp.
duonos dienai, negalėtų dirbti kilogramus. Tuo tarpu duonos valgius, turėtrj žinoti jų mais tinęs.
kad reikia apžiūrėti labai stro Gedvilienė, Katauskienė. l)a
‘ M. R.”
be nuostolio savo sveikatai. pusantro kilogramo jau pilnai tingumą, kad galėtų pagamin
piai velionies palikta medinė bar yra-leidžiamas lotas išlai
Bulvių kilogramas 960 kolo- pakanka. Mažiausia maistin ti kiek Teikia, neperdang ii
TURTAS MEDINĖJ KOJOJ. koja. Taip, šitoj medinėj ko mėjimui sesučių naudai (nau
rijų. Taigi jei kas nyrėtų msi gos yra daržovės. Bet jos žmo ne permažai.
joj buvo rasta slapta, kurioj jos koplyčios fondui). Mūsų
tintis tiktai bulvėm s, turėtų gaus sveikatai labai naudin Dedam
čia
svarbiausių
jų suvalgyti nemanau, kaip gos ir todėl reikia vaisių ir ' maisto dalykų kolorijų lente Venos teismui teks spręsti paslėpti gulėjo 88,000 dolerių. skyriui buvo atsiųsta knygu-j
nevisai paprastą bylą. Vieno Išgirdęs apie tai to viešbučio, čių. Daug jų jau išplatinc
tris kilogramus p* r dieną. daržovių kuo daugiausia val lę. Kilograme yra kolorijų:
mūsų brangios veikėjos, kaų
Bulvės turi daug vandens, a- gyti.
i Pieno .................
650 kol. I viešbučio syeicorius reikalau- kuriame mirė tas invalidas,
Labai maistingas yra cuk [Kiaušinių ............. 1,650 kol. Į ja, kad jam būtų sumokėti 8.- šveicorius, kuris saugojo ir P. M. Sudeikienė, p. J. Sau<L
pie tris ketvirtadalius (75%),
o vanduo, nors kūntli ir reika rus. Cukraus kilogramas duo Sūrio (riebaus) .. 5,800 kol. |800 dolerių už turtą, rąstą me atidavė konsulatui tuos daik- ’vitienė, p-lė A. Mažeikaitė ir
lingas, bet jis nemaitina. Duo da 4100 kolorijų. Taigi daug j Sūrio (lieso) .... 4,200 kol. dinėj kojoj. Šito dalyko isO ! tus, pareikalavo, kad jam bū p-lė M. Laurinskaitė. Dėkin
tų sumokėti 8,800 dolerių. gos esam toms rėmėjoms
na irgi, ypač šviežia, turi ar daugiau, negu riebi mėsa. [Sviesto ................ 7,900 kol. rija šitokia.
ti pusės vandens (33—42%). Kiauliena, kuri skaitosi rie Duonos ..................... 2,650 kol.
Pradžioj rugsėjo mėnesio Mat, esąs, pasak to šveico- Jos visuomet visur veikia. S<M
Daugumas mano, kad mėsa biausia mėsa, neperdang rie Žirnių (žalių) ........ 800 kol. Vienoj mirė turistas invalidas ! l iaus, visur paprotys, kad už sutės pranciškonės prisiimtą
esanti labai maistinga. Bet bi duoda tik 1250 kolorijų. Bulvių .......................... 960 kol. amerikiets. Jis Austrijoj gy Į patarnavimą mokama 10%. O rėmėjom Kalėdų dovanėlės^
mėsos maistingumas pareina Veršiena — 850; taigi mažiau Kopūstų ................ 320 kol. veno ilgoką laiką, gyveno la [jis tikrai patarnavęs velionies Rėmėjos yra dėkingos sesu
nuo-jos riebumo. Visiškai lie-lkaip bulvės.' Kai dabar mik Cukraus................ 4,100 kol. bai kukliai, ir niekas neįtarė, [giminėms, nes nunešęs Į kon tėms.
Valdyba liko ta pati: < n-|
sos (kūdos) jautienos kilogra-1 rus gana pigus, reikėtų jo Jautienos (liesos) .. 980 kol. kad jis — turtingas. Po jo sulatą pats tą koją, kurią burip
mas duoda tiktai 980 kolorijų, j daugiau vartoti maistui. Mė- Veršienos (liesos) .. 850 kol. mirties visi jo paliktieji daik ! vo galima išmesti į bet kokią sios vadas — kun. Al.
ka, pirm. — p. Sudeikienė,)
vadinasi, tik truputį daugiau sos kilogramas kaštuoja ma Avienos................. 1,050 kol. tai buvo atiduoti Amerikos duobe.
vice-pirin. — p. Katauskienjl
kaip bulvės. Užtat riebių la žiausia pusantro lito (mies Kiaulienos ............. 1,250 kol. konsulatui. Apie mirtį buvo
nut. ir fin. rašt. — p-lė
T0WN OF LAKE
šinių kilogramas duoda per tuose), o cukraus kilogramas Žąsienos (riebios) 4,890 kol. paskelbta laikraščiuose ir po
Kalvaitė, ižd. — P. J. Sa|
8,000 kolorijų. Pfusę kilogra kaštuoja apie litą. Tuo tarpu Taukų ................ 8,500 kol. kiek laiko buvo gauta nuo
mo lašiniu žmogi s pilnai pa cukrus yra dvigubai už mė Juo maistas yra maistin giminių iš New Yorko tele Šv. Pranciškaus Vienuolyno vitienė. Džiaugiamės, turėJ
dengia savo kūne maisto rei są maistingesnis.
gesnis, tuo sunkiau jis virš grama, kurioj buvo pasakyta, rėmėjų 3 skyr. priešmetinis mas gabią ir darbščią pirm,
kalus. Ajie tieki pat kolorijų Bet vis dėlto pigiausias kinamas. Žmogaus organiz kad velionis mėgęs pas save susirinkimas įvyko sausio 3 Sudeikienę savo tarpe.
Rėmėja.
įaisias tai mūsų šventoji dno mas taip sutvarkytas, kai [slėpti visas santaupas. Gavęs d. Susirinkimas buvo gausin
duoda taukai i geras svie

Įvairūs Straipsniai.
APIE MAISTĄ

Kada šalta, žmogus dau
giau ir riebiau nori valgyti.
Todėl, kad maistas reikalin
gas netik kūnui maitinti; bet
ir šildyti. Priimtas maistas
keičiasi, daro naujus jungi
nius ir tokiu būdu maitina kū
ną, jį apšildo ir duoda reika
lingą; darbui jėgą. Su maistu
žmogaus kūne darosi tas, kas
su kuru pečiuje

Todėl ir maisto vertė nus
tatoma iš jo duodamos šilu
mos. Šiluma matuojama ko
lonijomis. Kolorija tai tiek ši
lumos, kiek jos reikia sušil
dyti vandens kilogramą vienu
laipsniu. Juo riebesnis mais
tas tuo daugiau jis turi ko
lorijų. Suaugusiam
žmogui
reikia dienai apie 3,000 kolorijų maisto. VyVas, sunkiai dirb
damas, žiemą reikalauja iki
4 JKK) kolorijų ir dar daugiau.
Duonos kilogramas duoda
2650 kolorijų. Vadinasi, jei

--j

m
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Šio krašto senatoriai ren jamų ir išlaidų sąskaitas ir
ROSkkAND, ill i lės linksmai ir gražiai laikų kami šešeriema metams. 1930 tai paduoti viešumon, taip kad ŠvedBBBalėjinių deparUpraleisti.
, t metais kai kurie kandidatai į nei jokios pajamos ir nei jo niento \Tdėjas E. Wijkmau
Šių serijų ir vakaro vedėja senatorius savo politiškai kam kias išlaidos nebūtų
slepia . neseniai visuomenei puteikė i
Visų Šventųjų parapijos sve
pauijai yra išleidę keliolikų mos.
i
p.
E.
Paurazienė,
jos
pagel
domų pranešimų apie naujų
tainėje sausio 10 d. 7 vai. vak.
kartų daugiau, negu jie gau
bilduke
—
p.
M.
Stankienė.
2. Rinkti aukas kampanijos kalinių globojimo būdų. Jau
bus vaidinama drama “Gyvų
tų algų, būdami senate. Pasi fondui
Koresp.
uždrausti 11 dienų dešimtį metų vakarinėj &ve
Rožių Vainikėlis” kur vai
rodo, kad tokia išlaidi kampa prieš įvyksiančius rinkimus.
dijos dalyj Šingesliult egzis^
dins Brigliton Parko Moterų
nija yra neteisinga ir purvi
TĖVŲ
MARIJONŲ
MISIJOS
3.
Tie
visi,
kurie
kampani

tuoju baustiems kaliniams lai
Sujungus 20 kuopos jaunaiuena, kad tas yra labai glau jai aukoja 100 dolerių ar dau kyti kolonija be celių ir mū-1
GAVĖNIOS
METU
tių skyrius. įžanga 35c., vai
džiai surišta su papirkimais. giau per metus, arba 25 dole rų beveik ir be sargų. Baus
kučiams 15c.
! Nuo vasario 14 d. ligi 21 d.
Teisingi ir geri žmonės ša rius iš karto, turi apie tai tieji tik turi duoti garbės žo
Sens dratigs nauja dėžė
Šitas veikalas duos gerų
Ne\v llaven, Conn., Šv. Kazi- linasi tokių išlaidžių kandi pranešti kongreso komitetui. dį, kad jie iš kolonijos nepa
pavyzdį visiems, ypač jauni
datūrų. Tik neteisingi nesi
1 miero pa r.
4. Nustatyti aštriau baus bėgs. Nors daugelis kalinių
mui, kaip reikia būti klus
NEVIRŠKINIMAS
gaili lėšų, kada jie turi norų mes už bet kokias suktybes, turi atlikti ilgų bausmę, bet
Nuo vasario 22 d. ligi 28 d.niems ir labiau gerbti savo
štai gera naujiena jūsų skilviui!
siekti aukščiau pačių viršū daromas su tais fondais.
per dešimtį tos kolonijos gy Naujas, patogaus kišeninio didumo
Pliiladelpbia, Pa. Sv. Jurgio
tėvelius.
nių.
! 5. Žemesniųjų kongreso rū vavimo metų nebuvo dar at Pape's Diapepsin. Valgykit ką no
rite ir kiek norite, be jokio nesmaMarytė, našlaitė, ku savo par.
Kad toms purvinoms rinki mų atstovo kampanijai išlai sitikimo, kad būtų pabėgęs | gunto nuo nevirškinimo. Tiktai ne! šiokitės šį nekenksmingą skilvio -stimokyklos draugėmis miške
Nuo vasario 29 d. ligi ko mų kampanijoms padarytų ga
das apriboti ligi 10,000 dole bent vienas kalinys. Baustų ' muliantą. Paimkit dvi ar tris tabsuorganizuoja Gyvojo Rožan vo G d. Norvood, Mass. Šv.
lų, senato rinkimų komiteto rių; senatoriaus — 50,000 do jų kalinių elgimasis visų lai 1 lętes po valgio. Tada pasidžiaugsi] te geru virškinimu.
čiaus draugijėlę,
duodama Jurgio par.
pirmininkas šen. Nye’as ir lerių; 250,000 dol. kandidato kų buvo toks geras, kad net ! Pape’s Diapepsin tabletes tiek
kiekvienai mergaitei po vienų
malonu valgyti, kaip saldainius.
Nuo kovo 7 d. ligi 13 d. patiekė kongresui sumanymų į prezidentus nominacijai (sky aplinkiniai gyventojai nejau |I pat
Nebūna ruginio,
gasų nesmagumų
paslaptį ir aiškindama, kaip
Paterson, N. J. Šv. Kazimie griežtai apriboti politinėms rimui) ir prezidento rinki tė jokios tų kalinių baimės. i už dviejų "valandų po valgio —
turi vykdyti savo paslaptį.
kampanijoms išlaidas. Jis sa mams — 5 milijonai dolerių. Kolonijoj yra susidariusi tam j nieko kito, vien alkis kitam valgiui.
ro par.
! Nepaisykit dietos; nevaržykite savęs.
Marytė susirgo. Mirštant
ko, kad toms suktybėms yra
6. Jei kuris iš tų kandida tikra tradicija ir kiekvienas Vartokit Pape's Diapepsin.
Nuo kovo 14 d. ligi 20 d.
jai apsireiškia Panelė Šven
reikalingas griežtas įstaty tų būtų išrinktas didesnių naujai kolonijon patekęs nau
čiausia su Angelais ir stebu Newark, N. J. Šv. Trejybės
mas. Jame turi būt aiškiai nu kampanijos išlaidų dėka, toks jokas yra senesnių kolonijos
NAUJAS IŠRADIMAS
i
i
klai.
,
par.
DEKSNIO GALINGA JUOSTIS,
rodytos aukščiausios to ir ki negali užimti jam skirtos vie gyventojų auklėjamas kaip jis
I kurios pasaulis per šimtus metų lauDaugiau neaiškinsime, nes
Nuo kovo 14 d. ligi 20 d. to kandidato priešrinkiminės tos (ofiso); priede dar turi kolonijoj turi elgtis. Nusikal- j kė jau yra gatava. Deksnio Galinga
/
! Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
■ jums bus viskas daug aiškiau, Montello, Mass. Šv. Roko par. . kampanijos išlaidos.
lėliai kolonijos ribose naudo gų elementų, iš visų kraštų svieto
būt nustatyta jam bausmė.
kai atsilankysite ir savo atsi (moterims).
visokių medžių aliejų. DeksIš tikro, tai aštrus ir griež jasi visiška judėjimo laisve. j girių
Nėra žinoma, ar kongresas
nio Galinga Alostis kaipo saulės spinlankymu paremsi te našlaitį
Nuo kovo 21 d. ligi ^7 d. pritars šiam sumanymui, nes tas sumanymas. Bet jo auto- Kolonija šiuo laiku susideda I dūliai, pasekmingai gydo: Reuma*
tizmą. Kaukų, Kojų, Nugaros skau
klerikų
Kazimierų Toliušį,
rius pareiškia, kad jis būti iš žydinčių sodų ir derlingų dėjimą, liaukų. Kojų tirpimą ir arMontello,
Mass.
Šv.
Roko
kongrese
yra
gali
būti
narių,
(Mundelein, 111.) Be to bus ir
I šalusį kraują, nikstelėjimą ir šiaip
kurie tik priešrinkiminės kam nas išgriauti plintančius pa dirvų. Pirma kol nebuvo šios visokius skaudėjimus. Tūkstančiai
žymių kalbėtojų, solistų ir ki par. (vyrams).
yra pagiję, o milijonai da
I
■ . 'r
e ■ panijos didelių išlaidų dėka pirkimus ir kitokias
sukty kolonijos čia buvo visiškai lau amonių
nežino apie tai.
tų įvairybių.
| Jei įvyktų kokios permai
Deksnio Galinga Alostis yra tiek
yra patekę kongresai!. To bes. Sako, jei tie ‘ varžymai kinis tuščias kraštas. Kalinių
aukso, kiek ji pati sveria, sulig
Kun. St. Jonelis norėtų, nos, pranešime vėliau. Taip kiems nerūpi visuomenės ir nebus skirti, krašto demokra triūsas tų kraštų pavertė kul : verta
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu
kad visi rozlandiečiai ir apy pat vėliau bus pranešta ir i krašto gerovė, bet tik nešva tija greitai bus pakeista tik tivuotu ir derlingu kampu. i nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
žinai,f. Parsiduoda visur. Klauskite
apie misijas, laikomas po Ve- !
linkėj matytų šį veikalų.
I taip; DEKEN'S . NE W DISjįCOVERY
vienais
skutais.
ri politika arba pelno tiks I
į OlNliMLN'ir. Kaina 75 centai.
lykų.
INDĖLIŲ
APSAUGA
lai, arba kad davus smūgį
DE1£EN’S 0INTMENT C0.
Nepraleiskite šios progos,
Anot posakio, kol geležis į
Gerbiamuosius
Klebonus,
i HARTFORD, CONN.
savo oponentams.
bus labai įspūdinga.
kaitusi, reikia jų kalti. Kol
kurie norėtų susilaukti Tėvų
NK\V YORK, saus. 5. —
Rengėja.
Marijonų su misijomis, pra- 1 Savo sumanyme šen. Nye’ yra dar laiko, reikia gyven Kongreso, atstovas La Guardvokatai
šorųe kreiptis šiuo adresu: as paduoda štai kokias provi- tojams gelbėtis. Paskiau bus ,dia’s pranešė, kad jis įduos
sunkiau, arba visai negalima. 'kongresui sumanymų visuose
Alarian Pathers 2334 S. Oak- zijas:
Akst.
, ley Avė. Cbicago, III. Arba: 1. Kiekvienas kandidatas į
'krašto (nailonai) bankuose a(Johą Mągd-juns.s Borden)
kurie norėtų gauti- kurį iš į federalinj ofisų turi pasiskir
i
pdrausti
žmonių
indėlius,
taip
ADVOKATAS
Moterų Sųjungos 54 kuopa
Thompson, Conn. St. Mary’sj ti tik vienų agentų visų len SKAITYKITE IR PLATIN ■kad bankus uždarius žmonių 105 W. Adams St. Rm. 2117
rengia serijomis
kauliuku
i
KITE “DRAUGĄ”
Telephoni Randolph <727
College.
du rinkimui ir tų fondų papinigai nepražūtų.
(bunco) ir pinoklio vakarus.

.
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SETROIT. MIGH.

Pirmas’ lošimas įvyks sausio
mėn, 14 d. Šv. Jurgio parapi
jos svetainėje 7 vai. vak. su
skaniais užkandžiais ir šo
kiais. Antras lošimas, toks
pats, įvyks vasario rnėn. 18 d.
Trečias toks pat vakaras ivyks balandžio 14 d. Kitų
mėnesių lošimų dienos bus
paskelbtos vėliau.

Taigi, gerbiamos sųjungietės, malonėkite atsivesti savo
vyrus, draugus ir pažįstamus,
nes įžanga labai- prieinama.
Bus duodamos laimėjimo do
vanos, pritaikinto*, vyrams ir
moterims.

Visi suaugę ir jaunimas ga-

A. -į“ A.
ELEONORA
CERNAVICIUTĖ
mirė sausio 5 d., 10:50 vai,
ryto 1082 in„ sulaukus 6 me
tų amžiaus,
gimus
Chicago,
III., birželio 11, 1925.
Paliko dideliame
nubudime
motiną
Antaniną
(po tėvais
Kultk.'iuskailę)
tėvą Viktei ą,
bdlnitę Veroniką ir senelį Si
moną
l< u II kuliškius,
bobutę
Kntlte ir senelį Viktorą f'ernnVlčius, dorę. ir dėdę Mr.
ir
84rs Cbapis ir gamines.
Kun,ik
pašarvotu*
raudasi
JO 10 So. Inton Avenite.
Laidotuvės įvyks
šęjitudioiij
sausio 9 d.. 8 vai. iš ryto iš
narnų ) Nalivlty, 37 Ir Union
Avė. par. bažnyčia,
kur liti*
I gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš len bus nulydė
-į šv. Kazimiero •kapines.
Visi giminės, draugui Ir ąpažįslaii'l esat nuoširdžiai
kvle
darni dulyvuull laidotuvėse Ir
suteikti jai paskolini pala mū 
vimą.
Nuliūdę liekame:

ta

Tėvai, Tėvukai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab.
Masalskis. Tel Boulevąrd 4189

2151 W. 2i( St. 6 iki 9 vak.
Telephone

Name: 8 iki 9 ryto Tel. /Kepub. 9600

a"Ja

A I

Roosevelt 9090

ibęlicioiiš

luod

A Vood for protein; a food for
mineral salts;
for cairium and
phosphcrus; all
the essential ele
mente for health
and strength are
found in good
cheese. And all
the essential ele
mente of good
cheese are found
in Kraft Cheese. i

KRAFT-PHEN1X
CHEESE COMPANY

k**"

ABIEM Pi
A8TKLS
Geriausias skusttavaa
— arlta grąžllian. ■
pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis J mus
60b. už 5 — Ji už 10
Sempelis —

10c

PROBf.K CORPORATION
nrvieiee
* - Mrue smmv a
63'i Plft. ’

PATEM
Laikas daug reiš
kia prie patentų.

Nenizikuokit

su

apsaugojimu savo Knygelė

sumanymų.
Pri- Dykai
siųskite
braižinį
ar
mo
delį arba
rašykite
dėl
Nemokamos knygutės ’How
to Obtain
a Patent’
Ir
'Record of Invent.’ formos.

CLARENCE A. O’BRIEN
Reęiitered Patent Attorney
«1-A Seeorit; Savinfi a Commrelel
Bank Buildlnr

(Directly acroM Street Irom Patent OBeei

L A. SLAKIS

A

&

PETRAS WIST0RTAS
mirė sausio 4, 1932 m. 4:30
vai. vak., sulaukęs pusamžio.
Kilo iš Raseinių Apskričio, Ši
lalės l’arap. Siručių Kaimo. Amerikoje išgyveno 30 metus.
»
Paliko dideliame
nubudime
moterį Uršulę po tėvais Arčaitė, 3 suims Pranciškų, Petrą
ir Aleksandrą, dvi dukteris So
fiją ir Emiliją, žentą D. Odoarizi, marčią Kazimierą, 3 anukus Jluth, .Dolores ir Rayniond
ir gimines,
o Lietuvoj
brolį Kazimierą Ir broleinę.
Kūnas pašarvotas 9332 Luella avė., tel. So. Chicago 8872.
Laidotuvės įvyks panedėly sau
sio 11. Iš namų 8 vai. bus at
lydėtas į šv. Juozapo par. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos
pamaldos už velionio sieliu. Po
pamaldų bus nulydėtas į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus ir pažįstiąiniis
dalyvauti šiose laidotuvėse.
N uliudę:

ANNA GLADENIS
mirė sausio 5, 1932 m. 11 vai.
vak. 65 metų amžiaus. Kilo iš
Telšių Apskričio ir l’arap. Amj rikoje išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame
nubudime
dvi dukteris Stefaniją ir Bro
nlslavą, sūnų Antaną, švogerį
Vaclovą Pocių, o Lietuvoj dvi
dukteris ir sūnų
ir gimines.
Velionis gyveno 5538 So. Kildare avė.
Kūnas pašarvotas graborians
lAichavičiaus
koplyčioj,
2314
W. 23 PI. Laidotuvės įvyks subatoj, sausio 9. Iš koplyčioj 8
vai.
bus atlydėtas
į Aušros
Vartų par. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos
pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas J šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai
kviečiamo visus
gimines, draugus ir pažjstumus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:

Dukterys, Sūnūs ir Giminės
Laidotuvėms patarnauja grab.
Lachawicz, Tel. Roosevelt 2515

Laidotuvėms patarnauja grab.
Eudeikįs, Tel. Yards 1741

Rriir’s uHcle
VJKICUVl

z

ANTANAS EINIKIS

Moteris, Šonui, Dukterys
Zenius, Marti, Aliukui ir
Giminės.

r OU 7?.

A

‘

v'fe-LD OP —UOUJ tOHAT

mirė sausio 5, 1932 m. 12:20
vai. ryt.
4 mėnesių amžiaus.
Gimęs Chieagoj, III.
Paliko dideliame
nubudime
motiną Marcelę,
tėvą
Joną,
brolį Edvardą, tėvuką Antaną
Mikutaitį, tetas ir dėdės,' krikš
to tėvą
Vincentą
Mikutaitį,
krikšto motiną ir gimines.
Kūnas pašarvotas 4407 So.
Fairfifld avė. Laidotuvės įvyks
pėtnyčioj sausio 8. Iš namų 8
vai. bus
atlydėtas
j Nekalto
Prasidėjimo bažnyčią, kurioj ,vyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose, laidotuvėse.
Nuliūdę: '•
Tėvai, Brolis, Tėvukas, Tetos.
Dėstės* Krikšto tėvai ir Glmlnė-s
Igtidoluvėms
patarnauja grab.
Mažeika, Tel. Yards 1138

BOT "V

dUST TOL.V

ė t A&OUT ><O\j Bfe.tkl<»

RICHAED POCIUS

____

Paliko
dideliame nubudime
vyrą \Valter, seserį Marijoną,
brolį Joną, švogerį Joną Stum
brį ir gimines, o Lietuvoj bro
lienę Marijoną
l’etruitienę ir
Gimines, Velionė gyveno 5417
So. Kolin aVe.
Kūnas pašarvotas
2309 So.
Leavitt St. Laidotuvės
įvyks
pėtnyčioj, sausio 8. Iš namų 9
vai, bus atlydėta į Aušros Var
tų par. bažnyčią, Kurioj įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, l’o pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę:
Vyras, Brolis, Sctfuo, ftvoRrrls
ir Giminės.
Laidotuvėms palarnauja grali.
Lachuwicz, Tel. Roosevelt 2515

4
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ADVOKATAS
Miesto Ofisas 7 7 W. Washington St.
Roosn 11,02
Tel. Central 2978
Valandos; 9 ryto iki 4 po pietą

Vakarais: Utarn., Ketv., Ir Subatos
— C Iki • vaL ,
4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887

Namų Tel. Įlydė Park 8895

A. A.OLIS

ASIKRATYKIT
LIGŲ PERŲ
Nosyje, Burnoje
Gerklėje

vuEAfc. -?

ADVOKATAS
11 SOUTH IA SALLE STREET
Room 1984
Tel. Randolph 0332

Valandos uuo 9 ryto iki 6 vai. vak
8241 So. Halsted St. Tek Victory 0561
Valandos — 7 iki 9 vakare
Utarn., |Cetv. Ir subatoe vakare
Tel.

Rildolph

5187

For COLDS, COUGHS’
Sore throat, muscular rh^

matic achee&pain8,apply Mm
terole, the "counter-irritant’

ALLRED B. CLARK
Attorney At Law
11 S. LA SALLE STREET
Ir Vakaralk:
Utarn., Ketv. ir Subaton nuo 7; 30 iki 9 J
6200 S. HALSTED STREET
Tel. Wentworth 1881

AT ALL DRUGGISTS

BCT . SUVE^iUNč VOU k\V$>T

ABOOT
TUKT UKbE
i-OOK biPPES.EklT PRO6A
ĄTHE AVEAZAdE HKU
ęOKiTVlE ^TKEET’?

1
TO

[ VElė. uittfrT
UOOR3E--

Ir

Zonite
Išvalys
susi
kimšusias atmatas, iš
naikins perus,
ncprlleis ligų. Labai naiki
na perus. Ramina plė
ves.

HAsVE klOT\CEX> ęOLKETVAUL

t>b>
<1OV
LOOK Ukt ?

uc
LOOVJP.dA
LiKt A.
JTttUC ’

mirė sausio 5, 1932 m. 1:15
vai. ryto, 42 įųetų amžiaus. Ki
lo iš Tauragės Apskričio ir m.
Amerikoje išgyveno 25 metus.

VTASHINCTON. D. C.

\/
OULV

ONE

■Rt.
HAO OME

sias vakarienes It pa*
visoms sųjungietėms už
D R.' Pv ATKOČIŪNAS
durbaviinų ir už įteikimu tų
Dentistas
Tel. Canal 0257
Ros. Prospeet 6669
SVARBI ŽINUTĖ
vakarę, gėlių dėl jos G metų
Bridgeport: — Dėl Naujųjų i
1446 SOUTH 49 COURT
- „ . .
*
pirmininkavimo. P. SudeikieAnt Jankausko Aptlekos
„ it ,x_
Metų, Šv. Kazimiero A. K.
Gydytojas ir Chirurgas
....
i nė ir p-lė S. Bart kaitė praneD. 2 skyriaus susinnkimas
Cicero, III.
Gydytojas ir Chirurgas
Lietuvis Gydytojas ir Chi Ofisas 2«03 WEST 63 STREET
šė apie knygų patikrinimų; Vai.: 9-9
Kertė So. Western Avenue
1821 SOUTH HALSTED STREET
liko atidėtas į sausio 8 d.
rurgas perkėlė savo ofisus į
Tel. Prospeet 102S
viskas yra tvarkingai veda
Rezidencija #800 S. Artesian Av»
Rezidencija 2359 So. Leavitt St
Kadangi šis susirinkimas v- ma ir nemaža yra pinigų iž- eių susirinkimuose, nes jos vi- Į liorė, taip pat darbšti veikė- Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietį, naujų vietų po mini. 4645 S.
Tel. Canal 2830
Ashland Avė. Vai. 2' iki 4 ir valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. »
• iki 8:30 vakare
ra metinis, valdyba kviečia <je Knygos tikrintos j>as pirm. suomet išvien, kaipsesutėm, ja.Raštininkė p.O. Kleinaitė
Nedėlioj pagal susitarimą
------------------ 6 iki 8 vak. Ned. pagal šutai-,
susirinkti visas rėmėjas 8 vai. Čepulienę. Sųjungietės džiau- sutariamai veikia. Kurvieny- ■ gerai raštininkavo.
Ir vėl Ii- vak. Prašome nesivėluoti, nes gėsi įr dėkojo pp. Čepuliams bė — ten galybė! sųjun-; ko kitiems metams, finansų Tel. Canal 6764 Res. RepubMc 5350'I ti. Tel. Boulevard 7820. Na-’ Ii
Jinai: 6641 So. Albany Avenue, Tel. Lafayette 6798
turime daug darbų atlikti. u£ inaiOnų priėmimų ir už giečių obalsis.
rast. p. N. Šatunienė — gera
Tel.' Prospeet 1930.
Šiame susirinkime pasitarsi- “karališkų” vakarienę; daly-Sujungi ptA
veikėja, liko kitiems metams.
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
me, kaip 1932 metais su di-ivavo įr garbingų Svečių. Nu- ,
_ ___________
Fin rašt. p. B. Kalvaitė buvo
IK OBSTETKIKAS
Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak
Ofiso Tel. Vietory 3687
S
desnė energija dirbti seselių {tarta SUrengti kauliukų vagera
kasininkė,
vikri
veikėja,
Gydo
staigias
Ir chroniškas ligas
Plačiai žinomas gydytojas
O£. ir Rez. Tel. Hemlock 2374
vyrų. moterų Ir vaikų
Office: 4459 S. California Avė.
naudai ir mūsų tautos gero- j karą,
pp. Sudeikių name dr. A. R. McCradie, grįžo iš visados darbuojasi. Dabar
k
nauc
DARO OPERACIJAS
Nedėliojo pagal sutarti
vei.
(4509 So. Paulina St.) sausio’ atostogų, kurias praleido Ka jos vietoj yra p. Gedvilienė.
Ugouius priima kasdieną nuo
3133 S. HALSTED STREET
16 d. 7 vai. vak. P. Čepulienė lifornijoje pas savo motinų ir Kasos globėjos p-lės Kalvaitė
Valdyba.
pietų Iki 8 vai. vakaro.
Antras -ofisas ir Rezidencija
Tel. Wentworth 3000
Nedeliomis
ir
seiedomis
tik
ir Laurinskaitė. Darbčias vei
pranešė, kad sųjungietės su- saviškius.
iškalno susitarus
6504 S. ARTESLVN AVĖ.
Rez. Tel. Stewart 8191
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
kėjos, gerai globojo kasų per
rengs siuvinio ir virimo kur
T0WN OF LAKE.
Rap.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
visus metus ir dar paliko 2130 YVEST 22nd STREET I|vak.
sus Davis Square Park sve
Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
CHICAGO
šiems metams. Korespondentė
^^^Moterų Sąjungos 21 kuojlos tainėje, prižiūrint p. Čepuliepiet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
MARQUETTE PARK.
' šventadieniais pagal sutarimą.
Gydytojas ir Chirurgas
p-lė A. Mažeikaitė gera veikėgana gausingas susirinkimas nei ir p-lei S. Bartkaitei. Nu-1
įvyko sausio 3 d. P. J. Čepu- tarta surengti paskaitą apie
6558 S. HALSTED STREET
Soutli Side Lietuvių Denio- ia *r *ia* i talkų p-lė O. NavieTel. Grovehill 1595
t »
Vak: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
lienė pristatė dvi naujas na- sveįkatų ir pakviesti dr. Poš- kratų Kliubo metinis narių kaitė.
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
res P. S. Stapanavicienę ir P. j.;J Nutarta kų nors rengti susirinkimas įvyks sausio S Linkime visai valdybai svei
X — Spinduliai
Kės. Phone
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Stautienę, o P. Stugienė-vienų ‘
d., 7:30 vai. vak. K. J. Mau katos naujiems metams, kad I
Englewuod 6641
Office Phone
V
a.9-11 ryto
2-4 ir 7-9 vak.
J v .
IV
T, T parapijos naudai.
I
Ofisas 2201 West 22ud Streei
\Venf.v orth 3000
Wentworth
3900
— P. Bučmenę. Pirm. P. J. 1
Serauomis
po
pietų
ir
Nedėldieniais
ke ofise 6812 So. Western galėtų daugiau darbuotis lab Cor. So. Leavitt St. Tel. Ganai 6222
tik susitarus
Čepulienė pranešė apie buvu- Malonu dalyvauti sųjungie avė., Cbicago.
2422 W. MAliUUETTE ItOAD
Rezidencija: 6628 So
Richinond
dariams.
Avenue Tel. ltepublic 7868
Onytė.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Valandos 1—8 & 7—8 vai. vak.
Bus valdybos rinkimai ir
Ofiso
Tel.
Vietory
6893
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
6558 SO. HALSTED STREET
pranešimai apie kliubo veiki
G I" A B O R I A h
Vai. 2-4 ir 7
vai. vakare
9191
Rez.
Tel.
Drexel
mų politikos srityje. Kviečiam, VIENA, Austrija, saus. 6.
LACHAVICH narius būtinai atsilankyti ir. — Jugoslavijoj sudarytas nau
OFISAI:
jas miiiisterių kabinetas.
taip
pat norinčius įstoti
4941 — -14 St.
2924 Washlugtou
OGIAUSIAS
LIET.
GRABORIUS
IR
SŪNUS
19-12, 2-4, 7-9
12-2. 4-6. Blvd.
Gydytojas
ir
Chirurgas
GYDYTOJAS
ir
CHIRURGAS
CHICAGOJE
kliubų. Mokestis tik 50c meišskiriant keti erge po pietų
t
LIETUVIS GRABORIUS
4631 SO. ASHLAND AVĖ. Ofisas 3102 So. Halsted St. Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451
Laidotuvėse
pa
tams.
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
tarnauju
geriausia
Kampas 31 Street
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
Tel. Yards 0994
Valdyba.
ir pigiau negu kiti
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
Rezidencijos Tel. l’laza 3200
Valandos; 1-3 po piet, 7-8 vak.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sau prie grabų išdi'rbystės.
'
2314 W. 23rd PI., Cbicago
Šventadieniais
1
, Rezidencija
LIGONINĖS
RĖMĖJOS
Nedeliomis
ir
VALANDOS:
OFISAS
4779 West 12 PI.
Nedėliomis
Nuo 10 iki -12 dienų
668 West 18 Street
10-12
Tek Cicero 2888
Susitarus
Pirm.
A.
Nausėda
Nuo 2 iki 3 po pietų
1439
S.
49
Court,
Cicero,
III.
Telef.
Canal
6174
Nuo 7 iki 9 vakare
Tel. Cicero 6927
SKYRIUS: 3238 So.
Šv. Kryžiaus ligoninės rė1024 Center St
Nedėl. nuo 10 iki 12 dienų
Halsted Street. Tel.
, mėjos pastaruoju laiku nupkTel. Lincoln 3044
Vlctory 4988.
Pelefonas Yards 1138
: ko ligoninei naujų X-Ray maRaši. P. Ffcbijonaitis
Perkėlė savo ofisų po numeriu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DENTISTA1
Phone Bdulevard 4139
I šinų ‘ ‘ Victor Balanced Cossct
2320 W. 23 PI.
4142 Archer Avenue
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
Ižd. Kum F. Kudirka
GRABORIUS IR
— Į-to CJiarger X-Ray Maciūne’.
Val.: 11 ryto Iki 1 po pietų
SPECUAL1STAS
Pitono Boulevard 7042
2334 S. Oakley Avė.
2 iki 4 Ir 6 iki 8 v. v.
BALSAM
UOTO
J
Iliažina
y
ra
vėliausio
išra
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
GRABORIUS
dimo,
“
nutraukiu
”
ligonio
pa
Vai
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
AGITATORIAI:
Turiu automobilius VISO
Musų patarnavimas
pietų: 7—8:30 vai. vakare
veikslų
per
vienų
minutų
be
visuomet sąžiningas Ir
Telefonai dieną ir naktį
Nedeliomis 10 iki 12
Kun. J. Mačiulionis,
kiems reikalams. Kaina priei
nebrangus, nes neturi
DENTISTAS
Virginia 0036
kvėpuojant
ir
padaro
negaty

Telefonas Midway 2880
me Išlaidų užlaikymui
nama.
2334 S. Oakley Avė.
skyrių.
4645 So. Ashland Avė.
3319 AUBURN AVENUE vus, neišimant iš mašinos.
V. Duoba
Ofisas Tel. Groven.il 031?
Gydytojai
ypač
gali
pasi

Nauja, graži koArti 47 Street
.
Rei. 6707 S. Arleaian Avė.
2328 W. 23 St.
Chicago, III.
Tel. Grovehill 0617
49"fr SO. MICHIGAN AVENUE
džiaugti tokiu greitu patar J. Dimša
plyč'-ų dykai.
Tek Canal 6222
Tel. Kenwood 5197
navimu.
3347 Auburn Avė.
3307, Auburn Avenue
Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ~
Rėmėjos nesigailėjo pinigų . M. Šlikas
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
2423 iVest Marųuette Roati
LIETUVIS GRABORIUS
10555 S. State St.
apart šventadienio ir ketvirt&dlenlt
ir
nupirko,
kas
geriausia
bu

DENTISTAS
Vai.
2-6
Ir
7-9
P.
M.
Ketv.
9-13
Didelė graži koplyčia dykai
A M. Nedėlioj susitarus
vo. Ši mašina rėmėjoms ge
2201 YVEST 22nd STREET *
718
WEST 18 STREET
LIETUTIS ORABORIUl
Tel. Hemlock 8700
(Kampas Leavitt St)
rokai kainavo, bet jų darbas
AKIŲ GYDYTOJAI:
o iim
Tel. Roosevelt 7582
Hemlock 8151
Res. Tel. Prospeet 0810
Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto
juk yra ligoninės labui.
Nuo 1 Iki 9 vakare

R A I;

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. J. J. KOWARSK1S

DR. M. T. STRIKOL’IS

►

DR. A. RAČKUS

►

DR. A. J. JAVOIS

DR. J. P. POŠKA

B

ha

DR. H. BARTOM

DR. S. BIEZIS

DR. A. L. YUŠKA

DR. A. R. MCCRADIE
-ė

DR. MAURICE KAHN

J. F. RADZIDS

DR. A. A. ROTH

į

LABDARIU CENTRO
VALDYBA

DR. S. A. DOWIAT

DR. T. DUNDULIS

DR. CHARLES SEGAL

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

DR. C. Z. VEZELIS

aTlTavIdūnmud.

S. M. SKDDAŠ

DR. G. I. BLOŽIS

EZERSKI

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

I. J. ZOLP

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS
<443 So. Talman Avė.
TeL Virginia 1290
Tardė 1138
Cbicago. UI

Prašome visas moteris ir
merginas rašytis nesočia nė
GRABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS
vienas centas nenueis kur ki
1650 WEST 46th STREET tur, kaip tik ligoninei, o li
goninei mes galime daug kuo
Kampas 46th Ir Paulina Sts.
Tel. Boulevard 5203-8418
pagelbėti.
Nulludirnto
valandoje
kreipkitės
,
’
Alfa.
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau negu
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲ
A S»4d

------------- . I
Įkalni. Sų-gos 1 kuopos susi-1
linkimas įvyko gruod. 29 d.
Apie Centro reikalus prane
šė p M.. Sudcikienė. Viskas
buvo nusvarstyta tarp narių.
Veikalas, kurį rengiame,
gerai sekasi. Komisija daug
i dirba.

Narės nutarė surengti bazarėlį. Komisijon išrinkta p.
t Kalvaitė ir p. Šatunienė.
I
Kai jau senus metus baiigūni tai ir mūsų senų valdy
bių turėjom “mest lauk'’, o Į
Įjos vietų — nauja. Bet ne vi
si gali taip darbuotis, jiems
atsibosta vis tų patį darbų
(jirbti. Bet mūsų pirm. p. M.
t iideikienė pirmininkavo jau
r 3 metus, ir dar liko ketrtieins | metams. Tad linkijai sveikatos Viee pirm.
j

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ
Mes visuomet teikiame Širdingų, simpatingų ir ramų]
patarnavimų, kuomet, jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
•

T0WN OF LAKE.

JŪSŲ GRABOR1A1

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Av^
Vūi Telefonai:

YARDS 1741 ir 11

J. Čepulienė — rėmėjų pi-

DR. VAITUSH, OPT.

Seredoj

DR. V. S. NARES

pagal sutartų

Boulevard 76S9
Re

Hemlock 7491

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marųuette Road
VALANDOS:
9 iki 12 ryto, 7 iki 9 vak.
Ulurn.

DENTISTAS
4712 So. Ablūtuid Avenue
Vai.: Nuo 19 ryto Iki 8 vakaro

X-Ray
Tale. Cicero 126 0
Palengvins
akių įtempimų kuris
esti priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotuLIETUVIS DENTISTAS
mo, skaudamų akių karšt). Nuimu
cataractus. Atitaisau trumpą regys- Vai. kasdien nuo 10 v. ryto Iki k
tę ir tolimą regystę.
vai. vakare
Prirengiu teisingai akinius visuose Nedėliomis Ir Seredomls susitarus
atsitikimuose,
egzaminavimas daro 4847 W. 14 ST.
Cicero, III.
mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.
Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12.
DENTISTAS
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
30 EAST lllth STREET
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos
Kampas VVahash Avenue
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur
Tel. Piillmtu 0854
Gazos. X-Ray, etc.
4712 S. ASHLAND AVĖ.

Ir Ketv. vak. pagal

4145 Archer Avė. (Kampas Frandsco Avė.)
Valandos: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.
(Vakarais: Utarntnke Ir Ketverge Iki 8 vai.).
Seredoims n Nedėliomis pagal susitarimą.

Oiiso Tel. Laiayette 7337
Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 6918

Tel. Ronlovard 7589
2081

Tel. Yards 1829

DR. JŪSEPH KELLA

DR. G. SEKNER

DENTISTAS
Gas Eatractlon
Vai. 9-9. Ned. 9-11
<668 80. WKHTKRJ4 ATM

SPECIALISTAS

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

Ofisas Ir Akintų Dirbtuvė
Kampas Halstsd 8t

Valandos: nuo 19—«> nuo 9—S
MsdĄUomlz: nuo 18 Iki M.

Utarninkaie. Ketvergais Ir Subatomls
2420 W. Marųnctte Rei. arti Ucstern
Ave.
Pitone Hemlock 7828
l'an. ih Inu.“, Sei rdouiH ir l'Hnyčloiul

I

1821 So-

______

Rez. Tel. Hyde Bark 3395!
Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kantp. 35 Ir Halsted St)
Vai.: 1-1 ir 6:84-8:89 vai. rak.
Nedėlioj sudltArun

Vai.: 8-4 ir 7-9 vai. vakar*
HT*d*llO) siuritaras

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Phone Hemlock

756 WEST 35th 8TREET

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.

Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

DR. P. P. Z ALLYS

AKIŲ

Nutarti

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6425 So. California Avė.

DR. SUZANA A. SLAKIS

DR. 6USSEN

LIETUVIS

DR. B. ARON

(Naryauckas,

DR. A. P. KAZLADSKIS
LIETUVIS AKIŲ
SPEOIALISTAS

DR. J. J. SIMONAITIS

HaUM

Stree*

CHICAGOS OFISAS: || KENOSHA, WTS. OFISAS:
2415 W. MARŲUETTE RD. ||
5817 — 6th AVENUE
Vai.: utarninkais, ketvergais Ir pėt
nyčlotnls nuo 9 Iki 12 v. ryto, nuo
1 iki 4 Ir nuo 6:30 Iki 8 v. vak.
Chlcagos ofiso Tel. Grovehill 32«2

Tel. Central 7079
Rot., Longbeach 9453

,

Vai.: panedėlials, seredomls Ir subatomis nuo 1 Iki 4 ir nuo 6 iki
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4050

Vai.: 1-4 vai. vak. Ir
ragai sutarti

DR- B. G. LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS
h

tvęs lnstruklorius Vlennos Unlvendteto Per 6 Metus
117 i:> Plli-ru I.l lll.lų., ..5 K. Waahhigtoo St.. tlil.sgo. III.

/

Ketvirtadienis, Saus. 7, i'

DRAUGO
x

4

JUBILIEJINIS

KONCERTAS
Sekmadienyje, Sausio-Jan. 24 d. 1932 m.
Lietuvių Auditorijoje,

3133 So. Halsted Street

Bus išpildyta nepaprastai įdomi programa, ku
rioje dalyvaus įžymiausios Chicagos lietuvių meno

pajėgos.

j

BBE

C H IC A G O J E
NORTH SIDE.

susirinkti, nes yra daug- svar
bių reikalų aptarti.

popiet įvyksta kauliukų ir
ortų žaidimo vakaras, ren
giamas Šv. Kazimiero akade
mijos alumniečių. Tikietai tik
po 35c. Už tuos 35c. galėsite
pažaisti kauliukais arba kor
tomis. Kuris turės daugiau
sia laimės, gaus dovanų ir be•
to bus siurprizas, kurio nepa
sakysiu; kai ateisite pamaty
site.

KRAŠTO VYRIAUSYBĖS
EKONOMIJA.

Šiandie yra blogi laikai,
tad visur daug kalbama apie
ekonomijų, ty. apie išlaidų
mažinimų. Pati krašto vyriau
sybė taip pat skelbia, kad ji
turi ekonomiškai apsieiti, kad
ji nenoromis turi išlaidas ma
žinti.
Bet tie vyriausybės žodžiai
neatitinka jos darbams. Tad
negali būti jokios ekonomijos,
jei vyriausybės išlaidų sųmata tiems metams prašoka ke
turis bilijonus dolerių.

X Nauji} Metų dienų par.
1932 m. valdyba išrinkta
svet. susirinko parap. choras. ši: L. Rukšėnas — pirm., J.
Turėjome pietus, skaniai pa Jį Yurckas — vice-pirm., J.
rengtus, ir manau, visi buvo
M. -Gaižauskas — prot. rast.,
patenkinti. Atsilankė kleh. J.
B. B. Serieka —’ fin. rast., V.
Svirskas ir par. komitetas.
P. Pieržinskas — ižd., J. YurBuvo prakalbėlių, dainų, žai
kus — ižd. globėjas, V. Kun Jūs žinote, kai alumnietės
dimų ir lietuviški šokiai. Lai
drotas — iždo globėjas, J. Kur kų rengia, jos visuomet sten
kas praleistas labai linksmai.
pis — menedžeris, F. Klum giasi patenkinti visus atsilan
X Sausio 3 d. St. Phillips bį s — menedž. pagelb., Trus- kiusius. Tad ir šį kartų neap
Gymnasium mūsų basketbolo tees: M. Karklelis, F. Raila, vils. Visi grįšite namo visai
ratelis žaidė su garsiuoju ir J. M. Gai«ausl<as, J. F. Chi- patenkinti savo atsilankymu
stipriu Cicero’s rateliu. Žaidi lauskas, L. Paukšta.
ir laimėjimais.
Tiesa, vyriausybė mažina
mas buvo labai įdomus. Vis
išlaidas
kariuomenei, laivynui
Nepamirškite užsisakyti at
dėlto mūsiškiai turėjo nusi
WEST PULLMAN, ILL.
einančio sekmadienio popietį ir kitokiem^ reikalams. Ji at
lenkti prieš garsiuosius. Score
praleisti vienuolyno auditori- sisako tiesioginai gelbėti mi
buvo 25 ir 18. Manau, kitame
X Sekm. sausio 10 d. va rijoje. Atsiveskite visus savo lijonams bedarbių. Tai daro
žaidime mūsų ratelis turės karų Šv. Petro ir Povilo par.
draugus-es, turėsite gerų pra ekonomijos sumetimais. Bet ta
progos supliekti cicerieeius. j salėje vak. katalikų spaudos
mogų.
pati vyriausybė nesigaili diNors mus ir supliekė, bet tu- Į vakaras: bus rodomi krutami
i dėlių išlaidų savo paternaliz
Alumnietė.
rėjome progos pamatyti vienų paveikslai, bus kalbėtojų.
mui (tėviškumui), kurs yra
iš geriausių sezono žaidimų.
IŠSTRENDUOJA kamba svarbiausiuoju biurokratijos
X West Puilmane kai k uTurėjome “rūtvti” prieš mū
rys, karštu vandeniu apšildo ramsčiu.
sų geriausius bičiulius. Lau rie, neturėdami darbo, buvo mas; 2-ras augštis. Pašaukti
Praėjusio amžiaus antroje
kiame žaidimo prieš Town of pradėję kirsti gražius me Ganai 0470.
Į pusėje paternalizmas krašto
Lake ir Cicero. Kažin, kas lai džius šaligatvėse. Kam kirsti?
Chicago,
III.
'vyriausybėje taip giliai suleiJuk medžiai -ir puošia ir daug
mės?
X Į labdarių vakarų, sau gero daro; oras geresnis svei
sio 3 d. parap. svet., atsilan katai, audras sumažina.
X Sausio 9 d. vak. Šv. Pet BALSAS BALANDĖLĖS, juodais odos aptaisais (labai pa
kė gerai ržinomas ir visuomet
mylimos kun. Vaičunas iŠ Ci- ro ir Povilo bažn. Vadas Sa naši į Ramybė Jums), paauksotais lapų kraštais kaina $2.50
ceros. Ragino visus priklau vickis ir Ona Norvaišaitė pri JftZUS MANO PAGElLBA, dideliomis raidėmis (literiomis)
juodais aptaisais, paauksotais lapų kraštais, kaina $2.50
syti prie draugijos ir mėgti ims Moterystės Sakramentų.
gerų darbų. Taip pat ragino -X Sekm. sausio 3 d. Šv. Į PULKIM ANT KELIŲ, juodais drobės pt. geltonais lapų
kraštais, kaina ........................................................... $1.50
parap. sutverti Šv. Vardo dr- Petro ir Povilo bažn Petras
jėlę. Priminė, kokį gražų įs Unikas su Marijona Trum- MALDŲ RINKINĖLIS, juodais labai gerais odos aptaisais
(nedidelė knygelė), paauksotais lapų kraštais kaina $1.50
pūdį padarė vyrai .Katedroj pickaite priėmė Moterystės
sekmadienio vakarų, per šios Sakramentų.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais aptaisais, paauksotais la
pų kraštais, kaina ......................... .............. ............... 75c.
X Šv. Vincento a Pauliaus
draugijos ceremonijas. Butų
gražu pamatyt mūsų parap. dr-jos narių ir pašalpos rei MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, gražios išvaizdos,
su sagutėmis, kaina ................................................. $1.75
vyrus šitokioj reikalingoj dr- kalaujančių susirinkimas įjčlėj.
vyks mokykloj.
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, kaina......... $1.50
X Girdėjau, kad sausio 13
X Placeda
Bagdonienė, MALDŲ KNYGELĖ, juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25
d. parap. svet. rengiami šo 12241 Šo. Green St., sunkiai MALDŲ KNYGELĖ, juodais, kietais aptaisais, kaina 50c.
kiai Nekalto Pras. Panelės Šv. serga; be to ir gyvenimo var AUKSO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for
dr-jėlė rengia šį vakarų. Mi- gai spaudžia.
mato paauksotais lapų kraštais, kaina .................... $1.25
nau, visi žinote, kad daug
X Ne smarkiai, bet jau pra KANTIČKOS, juod. apt. Tilžės spauda ....................... $1.75
jaunimo susirenka į jų vaka deda žmonės grįžti į darbus. MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juodais drobis aptaisais
rus. Tad neužmirškite ir šio
(Tilžės), kaina ........................................................... $1.50
X čia L. Vyčių kuopa, at
Bus labai geras orkestras. gaivinta, gerai gyvuoja. Pa MELSKIMĖS, juodais odosapt. (nedidelė) paauk, lapų $1.75
Taip pat pakviestas kitos ko tartina visam vietiniam jauni AUKSO ALTORIUS, nedidelio formato juod. apt......... 75c.
lonijos; Tikimės pamatyt vi mui priklausyti prie L. Vy ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, didesnio formato,
sus.
čių.
juod. stipriais apt., paauksotais lapų kraštais ......... $3.00
F s.
ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, raud. kraštais $2.25
VISŲ DĖMESIUI.
ANIOLAS SARGAS, juod. odos apt., labai gražios, nedide
PRANEŠIMAS.
lės knygelės, kaina .................................................... $1.50
Ar jau įsigijote tikietų at
Viršminėtų maldaknygių turime ne po daug, tad su už
einančiam
sekmadieniui
?
'Jei
Unity L. B. Klubo susirin
sakymų pasiskubinkite, kad jūsų drangai-ės prieš Šventės
kimas įvyks sausio 8 d., 8 vai. <lar ne, pasiklausyki^ kodėl galėtų gauti, nuo jūsų kaipo dovanų.
vak. kliubo svetainėj (4558 S. patariu tai padaryti.
Marshfield avė. Chicago, UI.).
Sausio 10 d., ftv. Kasimiem
Visi nariai kviečiami gausiai akademijos auditorijoje, 2 v., 2334 SOUTH 0AKLEY AVENU1,
CHICAGO, ILL.
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do šaknis, kad to išnaikini Biurai veikia vyriausybės narnos išlaidos tiems visiems
mui bus reikalinga politinė vardu. Jie yra pati krašto biurams ir komisijoms.
Tai krašto vyriausybės eko
revoliucija. Paternalizmas ly Vyriausybė. Jie nurodo, kaip
giai spaudžia ūkininkus ir žmogus turį pasistatydinti nomijos vaizdas.
įmoninkus ir visus kitus. Pa vištininkų, kaip ant namų lan
Akstinas.
ternalizmas vyriausybei yra gų pritaisyti užuolaidas, kaip
valgydinti kūdikius. Visas
be galo brangus.
£
Z
\
kraštas
užliejamas
brošiūro

Paternalizmo dėka šiandie
krašto vyriausybė savo civi mis su tais nurodymais.
linėje tarnyboje turi apie 700,- . Ir kada vyriausybė dėl eko (Marąnette Jewclry A Radlo)
000 vyri} ir moterį}. .Jiems vi nomijos nenori teikti pagal Pirkusieji pas mus už $5 ar dau
bus dykai nufotografuoti.
siems moka didesnį ar mažes bos bedarbiams, kada ji siau grlau
2650 West 63 St., Chicago, Iii
nį atlyginimų. Daugumas vy rina išlaidas ten, kur tas siauTol.
rų, taip pat ir moterų, turi rinimas yra kartais pačiam
Hemlock 8380
šeimynas. Išskaičiuojama, kad kraštui kenksmingas, nemaži/
tuo būdu vyriausybė krašto
iždo lėšomis išlaiko daugiau
kaip 3,000,000 asmenų.
Įsivyravusio paternalizmo
Wm. J. Kareiva
Savininkas
dėka šiandie be jokio reikalo
Del geriausios rųšlea
vyriausybės lėšomis ne tik
Ir patarnavimo, šau
D. L. K. Gedimino Skolini
kit
pragyvena, bet gerokai ir tun mo ir Budavojimo spulkos šė
fiREE?( VALLET
PRODUCTS
ka tūkstančiai asmenų, šie rininkų metinis susirinkimas
Olsells šviežių kiauši
asmenys turi apsiautę kiek įvyks penktadieny, Sausio 8,
nių, sviesto Ir sūrių.
4(44 80. PAULINA STREET
vieno iš mūsų visų privatų gy 1932, 7 vai. vak. Meldažio sa
Tel. Boulevard 188#
venimų. Jie be jokio reikalo lėj, 2244 W. 23 PI. Chicago,
------------------ :
eikvoja pinigus iš valstybės III. Bus rinkimas 3 direkto r — —
į AR 2ADI KRAUSTYTIS?
iždo. Jiė subsidijuoja žemės rių trims metams, išduotas
ūkį, pramonę ir darbų. Jie raportas iš spulkos stovio ir
tvarko visokį pavienio žmo apsvarstyti kiti reikalai.
7126 So. Rockwell St.
gaus veikimų. Pagaliau, jie
Kadangi dabar pergyvena
Tel. Repnblic 5099
varžo visokį krašto “biznį”. me taip vadinamus bloguosius
Krašto vyriausybė yra apsi- i laikus, tai visiems šeriniu- Mes permufuojame pianus,
stačiusi įvairiausios rūšies bin kams ir plačiajai visuomenei forničius ir kitokius dalykus.
rais, komisijomis ir pakomisi- bus labai indomu ir svarbu su
Musų patarnavimas yra grei
jomis. Tie biūrai ir komisijos žinoti musų spulkos stovis. G tas, geras ir nebrangus.
tvarko privatų žmonių gyve tasai stovis pasirodys minė
nimų. Tų biurų nurodymai v- tame susirinkime. Todėl lau Mes pervežame daiktus iš ir
ra lygūs įsakymams. O ko jie kiame skaitlingo šėrininkų į kitus miestus.
žmonėms nenurodo? Viskų.
susirinkimo.
ĮVAIRUS KONTRAKTOR]
Su pagarba,

R. ANDRELIUNAS

GEDIMINO SPULKOS
SUSIRINKIMAS

A. ALEŠAUSKAS & SON

Justin Mackiewich, Rašt.

■•Ull TKIEWieZ£.Cq- '

M. Z IŽAS '

Namų Statymo Kontraktorlus

VARGONININKAS ieško Statau Įvairiausius namus prieinama
Vaina
.H0RTGA6EBANKERS,
vietos, gerai žinąs vargoni 7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Statome namus
senus ninko pareigas ir geras choTelefonas Hemlock 8(38
priimame mainus Padarome ro vedėjas. Reikale prašoma
Telef. Republle
visus legališkus popierius. Te kreiptis.
K. Ž ALNI ĖRAITI S
ikiame advokatiškus patari
mus dykai.
OENERALIS KONTRAKTORITTS
19 Chestnut Street
Statau namus kaip muro taip tr
2608 W. 47 St.
Brooklyn, N. Y.
medžio nuo mažiausio Iki didžiausio.

D. GRICIUS

Kntnos prletnasnlausloo.

2452 WEST 69th STREET

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSISKOS SULFURINĖS VANOS
IR ELEKTROS TREATMENTAI
Švediški mankštinimai ir elektroš masažas

Treatmentai visokių ligų, reumatizmo, nervų ati
taisymo, šalčio ir taip t.oliaus, su elektriniais prie
taisais Violetiniai Saulės Spindulių treatmentai.
Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausių
kraujo cirkuliaciją, kuomi galima išsigeelbėti ngo
visokių ligų.
Kambariai dėl pergalėjimo.
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12
vai. nakties.

1657 W. 45th Street
So. Paulina $t.

Tel.( Ęoulevard 4552

BEk!

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK
TO Rrus

6504 S. WASHTENAW AVĖ.
flapoa Telaf.

Hemlock SS«T

Namų Telef.
Republle 8(88

JOHNYERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis
KONTRAKTORTTT8
Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamo*

2422 WEST 69th STREET

