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Amerika perspėja Japonija
GALI ATSISTATYDINTI PRANCŪZI
JOS MINISTERIU KABINETAS

TARIASI SU HITLERIU

BERLYNAS, saus. 8. —
Vokietijos kancleris Bruening’as vakar per penkias valan
das turėjo pasitarimų su fa
šistų (tautiškųjų socialistų)
vadu Hitler’iu. Po to Hitleris
lankėsi dar pas karo ir vidaus
reikalų ministerį gen. Groener’į. Paskiau kancleris turėjo
pasitarimų su socialistų va
dais.
BRITAI GELEŽINE KUMŠTIMI IMA
Fašistų partija eina galin
gam. Šiemet gi turi įvykti Vo
VALDYTI INDIJĄ
kietijos prezidento rinkimai.
Kancleris nori, kad preziden
I. V. PERSPĖJA JAMIRĖ KARO MINISTERIS
tui Hindenburgui nors vienePONIJĄ
riais metais prailginti prezi
PARYŽIUS, saus. 8. — Midentavimo terminą ir tuo bū
\VIA»SHINGTON, saus. 8. — re Prancūzijos karo minlstedu atidėti rinkimus. Tam tiks
.J Valstybės vakar pasiuntė ris Andre Maginot’as, kuris
lui reikalingas fašistų ir so
Japonijai labai rimtą notą. buvo stipriausias Lavai’io micialistų pritarimas. Anot kan-Į
Tos rūšies nota pasiųsta ir uisterių kabineto rėmėjas.
clerio, šiemet prezidento rin
Užsienių reikalų ministeris
Kinijai.
kimai dar labiau pablogintų
Amerika perspėja Japoniją, Briand’as serga. Tarp Lava-Į
ekonominį Vokietijos stovį.
kad ji veikdama Mandžiūrįjo- l’io ir Briand’o ilgas laikas'
je pirm visako atsižvelgtų j gyvuoja nesusipratimai. Bri
ARKIVYSKUPAS KVIEČIA
Kelloggo nekariavimo paktą and’as nenori, kad ministeris
KATALIKUS DUOTI PA
ir i devynių valstybių “atvi pirmininkas kištųsi į užsienių
SKOLAS VYSKUPIJAI
reikalus.
rų durių” sutartį.
Amerikai nesvarbu, pažymi Laval’iui dabar nelengva SAN ANTONIO, Tex. —
ma notoje, ką japonai veikia skirti naują karo ministerį. Vietos arkivyskupas A. J.
Mandžiūrijoj. Bet yra svarbu, Gal atsistatydins visas jo mi- Drossaerts pastaruoju ganykad ten tas veikimas nė kokiu nisterių kabinetas.
tojiniu laišku kviečia katali
būdu nekenkti) J. Valstybių
kus finansuoti savo parapi
JAPONAI
“
NUSTEBINTI
”
reikalams.
jas- .
Sakoma, kad ir kitos val
TOKIJO, saus. 7. — Japo- Arkivyskupas nurodo, kad
stybės tokiomis notomis per
• nij vyriausybė reiškia daug šiandie parapijos už paskolas
spės Japoniją.
nuostebos, kad J. Valstybių turi mokėti nuo 5% ligi 6 nuo
vyriausybė nepatenkinta japo šimčių palūkanų. O parapijoINDIJOJ IR VAIKAMS NU
nų atsiprašymu Washingtone nys parapijoms galėtų skolin
STATYTOS BAUSMES
dėl konsulo apmušimo Mukde ti imant 4 nuoš. palūkanų. Pa
skolas arkivyskupija absoliu
ne.
BOMBA.TUS, saus. 7. —
čiai
garantuoja.
Japonų vyriausybės sluoks
Geležine kumštimi britai ėmė
niuose kalbama, kad gal Wavaldyti Indiją. Visi indų tau
BEDARBIŲ “ARMIJA”
shingtonas nori atsiprašymo
tininkų vadai areštuojami. Vy raštu. Tegul pasako.
VVASHINGTONE
riausybė nustatė bausmes net
moterims ir vaikams, kurie di
AVASIIINGTON, saus. 7. —
VOKIETIJOJ KOMUNISTAI
rba Indijos laisvės naudai.
Iš Pennsvlvanijos atvyko aDIRBDINA BARIKADAS ’pie 15,0® bedarbių “armija”,
BERLY^TTaus. T. katalik,
VYKSTA I PABALTIJĄ

ENERGINGAS MIESTO MAJORAS

ATEIVIŲ SPAUDA EINA MIESTUI
Į TALKA
REIKALAUJA, KAD LEGISLATŪRA
PRIIMTŲ MOKESČIŲ PERTVAR
KYMO BILIŲ

Vokietijos vyriausybė tariasi
su fašistais

ATĖNAI, saus. 7. — J.
Valstybių atstovas Graikijoj
R. P. Skinner’is vyksta į Pabaltiją, kur jis paskirtas at
stovu.
KOMUNISTŲ RIAUŠĖS

LONDONAS, saus. 7. —
Battersea’oj vakar komunistu
vadovaujami bedarbiai sukėlė
demonstracijas. Įsikišus poli
cijai kilo riaušės. Daug bedar
bių sužeista ir 3 komunistai
areštuota.
ŽUVO ĮŽYMUS LAKONAS

MIAMI, Fla., saus. 7. —
Nulūžus lėktuvo sparnams
3,000 pėdų aukštumoje netoU
čia žuvo įžymus lakūnas Dale
Jackson’as.

Vakar vakar, vietos policija
išvaikė, du komunistų susirin
kimus. 176 asmenys areštuo
ta. Homberge komunistai gat
vėse pasidirbdino barikadas
kovai su policija.

MASKVA, saus. 8. — Į žie
mių vakarus nuo šio miesto
susidaužė traukiniai. Daugiau
kaip 50 asmenų žuvo ir kelios
dešimtys sužeista.

HARRISBURG, Pa., saus.
8. — Anų dienų per lietų ir
rūkus iš Pittsburgh’o skrido
į New Yorkų lakūnė Mrs. Ru
th Stevvart, 26 m. amž. Be jos
lėktuve buvo dar Mrs. D. Stanford, 28 m. amž. Nepasiekė
tikslo. Imta ieškoti. Už 40 my
lių atstu nuo šio miesto vieno
kalno pašlaitės brūzgyne ras
tas sudaužytas lėktuvas. Abi
moteriškės žuvusios. Peržemai
skrido, lėktuvas pakliudė me
džių viršūnes ir viskas pabai

SUMAŽINTAS ATLY
GINIMAS
DETROIT, Micb., saus 7.
— Iš šio miesto tarnybos pa
leista apie 500 tarnautojų. Esantiems gi tarnyboje sumafintas atlyginimas.
gta.

t

Užgirta energingojo A. J.
Cermak’o planai

i

P-nas A. J. Cermak’as, Chicagos miesto majoras,
kuris šiomis dienomis veda didelę kovą su valstybės
legislatflra dėl miesto finansinių reikahj sutvarkymo,
dėl naujų įstatymų, kurie pagerintų ir miesto ekonomi
nę būtį ir žymiai palengvintų taksų mokėtojų naštą.
P-no A. J. Cermak’o asmenyje Chicago turi tikrai veik
lų ir energingą vadą, majorą. Chieago s visuomenė jį
dar labiau turėtų paremti, kad1 jo gražūs sumanymai
būtų įgyvendinti.

Vakar dieną susirinko Chieagos ateivių spaudos atsto
vai, leidėjai ir redaktoriai, kad
pasitarti dėl sunkaus CbieaIgos miesto krizio ir kad pa
dėti miesto valdžiai iš to kri
zio išeiti. T susirinkimą atsi
lankė miesto majoras p. A. J.
Cermak’as ir miesto kontro
i lierius M. S. Szvmczak. SusiI rinkime išrinkta komisija, kuI ri pagamintų tinkamą rezoliu; eiją ir .14 pasiųsti Illinois val; stybės gubernatoriui ir visie
ms legislatūros nariams. Į ko
misiją įėjo: J. Palandeeb, A.
F. Bloeli, L. Šimutis, E. Rosabek, Ig. Isaak ir J. C. Boeklund.
Rezoliucija priimta tokio
turinio:

CHICAGOJE

PRIEŠ PRIVATUS AU
TOMOBILIUS

PATEKO KALĖJIMAN

Vežėjų ir šoferių unija nu
tarė laidotuvių metu uždrau
stif privačiais automobiliais
lydėti į kapines numirėlius. Unija sako, kad žmonės priva
čiais automobiliais gali sau
važiuoti kitais keliais, bet ne
kartu su unistais.

Uždarytų dvylikos bankii
bankininko Bain’o vyresnysis
sūnus ir žentas Fisher’is va
kar areštuoti savo namuose,
remiantis prokuroro ofiso pnrūpintu teismo “warantu.” Abu kaltinami sunoksiu išnauE"^
banko indėlininkus.
knn- Cox’as S
Kiekvienam skirta 15,000
Bedarbiai nepareiškia jokio dolerių užstato. Kol susiras
karingumo. Tik reikalauja, užstatai, abu paimta kalėji
kad vyriausybė parūpintų da mam
rbą.
RASTOS ŽUVUSIOS

KATASTROFA ANT
GELEŽINKELIO

t

Unija sako, kad privačiais
automobiliais trukdomas nu
mirėlių lydėjimas ir unistai
negali viena diena atlikti dviejų važiavimij į kapines.
VARGAS ASESORIAMS

DIDELIS GAISRAS

Cook’o apskrities asesoriai,
kurie kovoja už savo likimų,
Nonvood Park’e siautė gai
nusiskundžia, kad jų įstaigai
sras. Sudegė keturi mediniai
reikalingas naujas fondas. No
gyvenamieji namai ir du gari daugiau tarnautojų ir dau
rndžiai.
giau išlaidų.
ŽUVO ŪKININKAS

NUSIŠOVĖ VAIKAS

Arti Palatine susidaužus au
Wm. Campbell’as, 8 metų
tomobiliams žuvo ūkininkas
Alex .Bangelis, 40 m. amžiaus. amžiaus, 813 Sunnyside avė,
nusišovė žaidžiant revolveriu.
Du plėšikai apiplėšė “In Motina grįžo namo ir rado jį
ternational Brotherhood of E- mirusį.

bill, witl> the pnrpose of making
l»ossihle the immediate passage thereof in order tliat it misrlit go into
effect at onee, wliich bill providos
thnt the Governor of the State of
Tllinois appoi.nt one veriewer and
the President of the County Board
apjioint the other revlewer, and the
Governor and the President of tli
Connty Board appoint the asseslt
and tliat these men assume their duties immediately after passage of
the bill until their suceessors are
dūly eleeted and qualified in 1934,
therefore
BE IT RESOLVED, tliat we, the
editors and publishers of the forel
language nevspapors of tho City
Chieago, the distrihution of
covers not only all parts of the
City of Chicago būt also Cook Cbtinty, as well as the entire State of
Tllinois, assembled’on Thnrsdey, Jannary 7, do herehv urge the passage
of tliat compromise hiTl on the reorganization of the tax assessing
machinery, and that eoptes of thii
resolntion, urging the immed’nt
passage of that hilT be fore-: rded
T.Tis Exeellenev the Govemc to tho
Honorahle Speaker of the Hor. e and
to each and everv legislato- in the
upper and lower houses of
’ State
Beri si n ture, renuestlng that every
possihle enervv he nsed to ohtain a
two-thirds vole in the Punše of
Representatives, in order th«t this
bill might pas« ns nn emereency
bill, hecnnse of the distress in which
Ihe City finds itself nt the present
moment.
We are moved to take this action
and to urge yon to nse your good
offices to assist in the passage of
this bill because of our sincere and
lovai citizenship in this mnnicipality,
as well as this nation.

\VHEREAS, the City of Chicago
and the County of Cook has found
itself, in reeent months, due to a
delay in the eollection of taxes, in
a serious financial condition, and
WHEREAS, the Mayor of the
City of Chieago has nsed everv
ineans available to restore confidenee in this municipalitv, through
a reduetion in the eost of lociil
government, as is evideneed in a
saving of over $6,000,000 in the
year 1931, from the time of assuming offiee in April, and also in a
proposed saving of about $12,000,000 in the City of Chicago Budgefc
of 1932, and
\VHEREAS, the Mayor has appeared before the State Legislatnre
in its spccial session and mnde plain
the condition of the finances of this
“VAKARIENBUTĮ S”
City, for which he is in no way
responsible, and among other suges
SCENOJ
tions he recommended that there be
immediately placed into heing a new
Teko sužinoti, kad Šv. Ka
tax assessing maehinerv whieh is to
consist of one assessor and tavo zimiero Seserų auklėtinės ruo
reviewers, whieh board will be known šiasi pastatyti scenoj gražų
as a Board of Assessment and Reį veikalų ,“Vakarienbutį.” Vaivision, and
WHEREAS,

he has

stated

thnt,

dinimas įvyks kovo 13 IT *20

snch
maehinerv
ch new tax assessing
a.ssessine- maehinerv'^
Kazimiero Akademi
is found absolntely necessary, be
cause the orders of conrt to ro- jos auditorijoj. Plačiau apie
assess property is the direct cause tai bus parašyta vėliau.
of the delay in eollection of taxes
and the delay in the eollection of
SPRINGFIELD, III., saus.
taxes has made it impossible to retire the ontstanding indebtedfiess of 7. — Valstybės rūmams pri
this City and County in the form
of tax antieipation warrants and statyta peticija, kurių pasirsubonds, and the failure to retire this šę 927,339 čikagiečių. Reika
indebtedness is the imnuediate cause laujama Cbicagos mokyklor
of the loss of credit from which
Chicago and Cook County are now pagalba.
suffering because thcy are unahle
to sėli tax warrants or bonds, and
ORO STOVIS
WTTEREAR, the Oovernor’s Tax
Confarence recommended that this

Board of Assessment and Revislon!
CHICAGO IR APYU1
lectrical Workers” įstaigų, 49
SKAITYKITE
IR
PLATIN

be
appointed
hy
the
President
<n
KftS.
— Šiandie debcsuol
No. Ogden avė. Pagrobė 2,450
the Connty Board, būt Mayor Cer. ,
.
KITE “DRAUGĄ”
dolerių.
mak has recommended a compromise J?8*1
sniego; Šalčiau.

Raginame lietuvių vjkiomenę temti tuos biznierius ir profesijonalus, kurie skelbiasi dienraštyje “Drauge.”
■
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“D R A U G A S”
Meiną kudlan, Uskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metini! — *«.»•. Pu

lsi Metų — *>.60. Trims Mėnesiams — *>.>*, Vienam
MtasMui — 76c. Europoje —■ lietums *7.00, Pusei Me
lų — !*••. Kopija .Mo.
Bendradarbiams ir korespondentams raitų ne*rų, Jei neprašoma tai padaryti ir aeprlslunčiama tam
ui palto lenkių.

»

T. Sujungti gyvena didelį krizį, kad jai ar
tinasi pavojus, kad jųja visi jau nepasitiki.

APŽVALGA

Kad T. Sųjunga šiandie niekas nepasiti
ki, dėl to negali būti dviejų nuomonių. Bet
kad jai būtų koks pavojus, tas netiesa.

Pro. Smetonos žodis

iš politinės būtenybės kamieno T. Sųjuitga išsiritulojo, kada kitokios priemonės neSkelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 surasta apdrausti didžiosios Santai’vės reikalūs. Si politinė būtenybė neleis jai žlugti. T.
vai. po piet.
Sųjunga yra reikalinga didžiosioms valstybėms. Ji yra šių valstybių įrankis išnaudoti
“D R A U G A S”
silpnosioms tautoms ir valstybėms. Mažosios
LITHUAMAN DAILY FR1END
ir silpnosios valstybės, prireikus, gali šauktis
Publisfced Daily, fiscept Sunday.
jos pagalbos. Prisišauks tik tada, kada tas
8UB9CRIPT1ONS: One Year — >6.00. Siz Montfce
— *1.60. Tbree Months — *2.00. One liontb — 76c. bus naudinga didžiųjų valstybių reikalams,
Redaktorius priima — nuo 11:10 iki 1S:O* vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Burepe — One Year — *7.00. Siz Months — *0.00.
Cepy — .•««.

kdverttBinc m “DRAUGAS” brings best results.
kdrertislng rates on appiicatlon.

IR ČIA PRIEVARTA
--------- -----

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., C.iicagc

“Darbininko” specialus korespondentas

DIENOS KLAUSIMAI
DAR APIE TAUTŲ SĄJUNGĄ

Ar Tautų Sųjunga turės nukentėti, ar ji
turės nueiti su vėjais, kada ji pasauliui pa
rodė nepaprastų savo bejėgiškumų, kai reikė
jo sulaikyti japonų žygius Mandžiūrijoj t
Ne. T. Sųjungafkaip buvus pasiliks gud
rių Europos diplomatų įrankiu. Pasaulis jų
pajuoks ir pašieps, bet ji gyvuos. Tik koks
uepaprastas kataklizmas jų galėtų suardyti.
Atsiminkime, kaip po didžiojo karo ši
tarptautinė organizacija buvo iškilmingai įs
teigta. Ji įsteigta pasaulio tautų ir valstybių
brolybės tikslais. Jai pavesta palaikyti taikų
pasauly, o pirm visako teisybę. Kiekviena vai
tuštybe ir kiekviena tauta buvo užtikrinama,
! kad T. Sųj ungai pirmoje vietoje rūpės teisy
bė. Jos teisingumas turėjo būt lygus visiems.

išrinkus” p. Smetonų prezidentu, priesaikos proga ypa- bai rodo, kad netrukus Lietu
tingųjų “ tautos atstovų” su- va susilauks katalikiško uni
sirinkime p. Smetona pasakė versiteto.
trumputę kalbų. Keikia pasakyti, kad tokiai svarbiai proKatalikų dienraščio svarba
gai p. Smetonos kalba buvo
silpna. Joje nenurodyta, kaip Katalikų spaudos dieuos
bus vykdomi gyveniman ak- j
Novaros (Italijoj) vystualieji tautos ir valstybes kūpąs Castelli parašė savo
reikalai. Jis tik pasakė, kad tikintiesiems ganytojiškų laišjis ir jo bendradarbiai dirbs į U, kuriame tarp kita ko ša
po senovei. Tuo pasakoma, į ko:
kad ir toliau eis neteisėtais,
‘ ‘ Ar mes galime' , klausia
ne progreso^ o regreso keliais.
vyskupas,, “žiūrėti abejingi

pranešė, kad Kauno komendantas
«-,
siems laikraščiams spausdinti p. Siuetono

raštų “Į Tautų”. Korespondentas pažymi.
“Tas raštas pilnas tuščių pasigyrimų. Tai
negirdėtas atsitikimas, kad valdžios viršinin
kas verstų ir priverstų opozicijos laikraščius
spausdinti raštus, kuriuose nėra teisybės, o
tik tuščias pasigyrimas, bet Lietuvoje tų pa
darė.”
'

savo

skaitytojus

supažindinus

su p.

su dvasinin-

kais p. Smetona pasakė:

Bet kas kaltas dėl tos ne-

turiniu (kuris yra
gerovės, jei ne p. Smetona ir
Hlpnutis), bet, matyti, p. korneudanta.- su m- *
kuri(J
..
ve įsakymu pasiskubinu. Tuo, tur bat, uoreyo leaWhmi
ValstyMt, Konsti,

Smetonos

atsišaukimo

įrodyti tautininkų valdbo. “galybs , kurt ir taci>i
redaktoriams “išdrįsta” duoti pmkyunps
uiiįkuulU;

ir
dvasi.!

niūkūs, suvaržė katalikų vei-j

ISLBIS J. JABLONSKIO BABTUS

kimo laisvę, uždarė visų eilę Į
katalikų organizacijų, gi linija
Tenka pasidžiaugti, kad nors kartų rim
sijų, kaip ir panaikino teolo
tai susirūpinta prof. J. Jablonskio raštų išlei gijos — filosofijos fakultetų
dimu. “N.'Romuva” praneša:
Lietuvos universitete. Reikia

Taip yra teorijoje. Praktikoje gi T. Sų
junga, kaip sakyta, virto apsukriųjų diploma
tų įrankiu. Apsukrieji, nesąžiningi diploma
tai jų valdo. Visų laikų po didžiojo karo T.
“Mūsų mirusiojo kalbds tėvo, prol. J.
junga dar nebuvo parodžiusi tikrojo savo
Jablonskio, raštų pirmieji du tomai jau baig
veido. Pagaliau praėjusiais metais ji tai at
ti redaguoti ir atiduoti į spaudų. Juos išleis
liko, kada bejėgiai kinai ėmė šauktis jos pa
švietimo ministerijos knygų leidimo komisi
galbos. Be niekur nieko galingi japonai puo
ja. Raštus sutvarkė teolog. — filosofijos falė kinų teritorijų — Mandžiūrijų.
ulteto prof. Balčikonis. Prof. Jablonskio
T. Sąjungos taryba kaip gi
gi pagelbėjo raštų bus iš viso 4 tomai. Jie daugiausia susi
kinams! Ji priėmė kelias sausas rezoliucijas, dės iš įvairių recenzijų, straipsnių, kritikos
nukleiptas prieš japonus. Japonai atsisakė įvertinimų ir patarimų kalbos reikalu”.
klausyti, tai visa jie paneigė. Tada šios tary
Prof. J. Jablonskio raštai turėtų rastis
bos nariai nusiplovė rankas ir pranešė, kati kiekvieno inteligento ir mokslus einančio jau
jie pasitiki japonų žodžiais, kad jų veikimas
nimo namuose.
Mandžiūrijoj yra vien naminis ir beveik pri
vatus reikalas.

Del

“Jau kuns metas kaip
jaučiama, kaip kokį sunkų
stogų, negerovę mūsų dv&stotojos santykių su vaisty
to*. Bot ir čia būtų galima;
pasiekti pagerėjimo, jei bū-i
.. tų daigiau tautiškai valsty- j
Vadinasi, p. Smetona panaudojo Rusijos
totoko susipratimo. Reta, ti:
car ometodų. Vertas ar nevertas, bet rašyk akfttis, kad rimties ir san- į
pie jį, girk ir gana. Mes manom, kad opozi
tarves norta padės įveikti
cijos spauda ir šiaip jau būtų vienu ar kitu
šių santykių kliuvinius.”
būdu

Šiomis dienomis komite
TAI TOKIE MASONŲ
įstatymo peržengimų bausmė
tas įeis į kontaktų su vys
/‘(STATYMAI ”
!— 500 aukso pensų ir niokykupijų komitetai* aukoms
■ - —
įklos uždarymas).
rinkti, ir išleis visų eilę ins
Dar neseniai pasaulis baise- j (Art. 4). “Nei religinėms
trukcijų darbui pravesti.” josi Meksikos katalikų likimu, organizacijoms, nei kunigams
Tie visi parengiamieji dar biaurėjosi nuožmiuoju Cal-! nevalia steigti ar laikyti mo-

pasakyti, kad tuo atžvilgiu!
tautininkų vyriausybė ne tikį
ne katalikiškai, bet ir netau-j
tiškai elgėsi. Mūsų tauta yra;
katalikiška. Dėi to kas eina
prieš katalikybę, tas ardo
tautos vieningumų ir nusižen
gia tautiškumui.
Kat. Universiteto komitetas

“Aušra” praneša, kad:
‘ ‘ Centralinis komitetas
katalikų universitetui au
koms rinkti jau pradėjo sa
vo darbų. Pareigomis pa
siskirstė šitaip; pirmininkas
(vyskupų paskirtas) Dr. I
Karvelis iždininkas, kun.
Mieleška, sekretorius
Dr.
Grinius ir nariai: kun. J. p
Vailokaitis ir Dr. Gylienė. !

les’u. Tikrai kažkas.šiurpulin-j kykias” (Piniginė pabauda.
go, kai prisimeni tragiškų li kalėjimas).
kimų 35,000 kankinių.
(Art. 5). “Privatinės mo
kyklos
yra valdžios priežiū
Kodėl .Meksikos katalikus
ištiko toks skaudus smūgis t- - roje”.
Todėl, kad Meksikos kunigija

(Art. 11).

“Dvasininkam.s

kišosi į krašto politikų, taip ' draudžiama dėtis į politines
aiškino pasauliui masonai — į or45;aJliatt®ijas • (Bausmė
pabauda,
liberalai. — Bet tai netiesa. areštas, piniginė
Viename laiške rašo meksikie organizacijos uždarymas).
(Art. 13, 14). “Periodiniai
tis vyskupas: “Jei mes, Mek
sikos dvasininkai, sunkiai nu religinio pobūdžio leidiniai
sikaltome, tai tik vien tuo, neturi teisės aiškinti politi
kad krašto politikoje nedaly nių ar tautinių klausimų, nei
ir neveiklūs į šių laikų idė
vavome. Tai buvo sunki mūsų informuoti savo skaitytojus
jų kovų? Ne, ta kova per
nuodėmė, ir dėl to susilaukė- aP*e
valdžios darbus,
nelyg svarbi: ji turi įtraukti
me sunkios Dievo bausmės”. ypač apie tuos parėdymus,
visus. Nuo dienraščio pasi
Mat, Meksikos katalikai, su kurie turi sąryšio su viešuo
rinkimo gali nukentėti ar
darydami gyventojų daugu ju mokymu”. (Bausmė — re
laimėti tikėjimas, papročiai,
mų (iš 16 milijonų — 12 įuil. daktoriams areštas, piniginė
Bažnyčios garbė, sielų išga
katalikai) ir tuo pasitikėda 2 rūšies pabauda).
nymas. Dienraštis šiandien
(Art. 16). “Griežtai drau
mi laikėsi užsidarę tik moky
pavirto gyvenimo ašimi. Sa
klose, vienuolynuose, bažnx - džiama tikintiesiems organi
vo straipsnių kryptim, są
čiose, zokristijose, visai nesi zuotis į draugijas, gresiant už
moningai parinktomis ir
rūpindami viešuoju krašto gy tai didelei bausmei”.
nušviestomis
naujienomis,
Šie “įstatymai”, kaip žino
venimu.
atvirais ir nutylėtais pas
me, buvo “pateisinti” “val
Tuo tarpu nors maža, bet
katinimais, savo skleidžia
stybės gerove”... Bet kam
ma pasauližiūra ir nuomone gerai organizuota laisvamanių veidmainiškai slapstytis! Ko
jis vilkte veika paskui save partija ruošė pinkles. Paėmu dėl gi nepasakyta senovės
. .. w •
,. , .
skaitytojų minias. Tos mi si krašto valdžių‘ *į savo ran- krikščionių
persekiotojų zo
nios ilgainiui pradeda gal kas, ji išleido garsiuosius Lyį^g. « Non licet vos essevoti taip,
kaip
galvo ‘ ‘ 33 įstatymus ’ ’, o neužilgo ! Tai yra: “Nevalia jum bū
ja
laikraštis,
prade- jau buvo praktikuojami dur ti”! Taip būtų su katalikais
da veikti pagal tuos dės tuvai ir kartuvės..
pasielgta kur kas atviriau.
nius, kuriuos dienraštis js-Štai kai kurie tų įstatymų: Tačiau tamsios jėgos neįveikė
kiepija į jų protus. Dienraš(Art. 3). “Mokymas val Meksikos katalikų. Didvyriš
tis šiandien neša gyvybę ar diškose ir privatinėse nioky- kai jie pasidavė kankinimams,
mirtį, kelia į dorybę ar vėl- kIose Yra betikybinis” (Už mirčiai, bet nesilenkė melui.
ka į nedorybę, teikia išga
Garbė jiems už tai!

šmeižia ir piktažodžiauja?
Kaip galima drįsti vadinti
VAIKAI IŠPAŽINO
nepavojingais
dienraščius,
kurie nejučiomis ragina vie 41ALL1P0LIS, O., saus. G.
toj Dievo garbinti medžia — Praėjusį pavasarį Gailia
gų, kurie smulkiai, lyg pa ; apskrity sudegintas namukas.
..“Nesakykite, kad laikraš
sigėrėdami, aprašo visuo Gaisre žuvo J. White’as, 40
čiai — visi toki jau. Kaip
menės
sųšlavynų nuoty m. amž., su 7 vaikais.
galima vadinti geru toki
kius? Ne, toki laikraščiai ' Batisminės pramonės mokydienraštį, kuris, rašydamas' negali būti jūsų laikraščiai, Į |.jos |jaiK.asterv du vaikinai
jums apie tikybų, paverčia
jūsų šeimynų svečiai!”
!dabar iSl)ažinOj kad jie tuos
jų fantazijos kliedėjimu ar,! Šiuos teisingus vyskupo žo- ■ namukus sudegino. Išpažino,
liguisto jautulingumo sap- džius turėtų įsidėmėti ir lie- ncs sąžinės jiems nedavė ra
ntus? Kaip galima jį vadin- tuviai katalikai, kuriems taip , mybės.
ti geru, jei jis skaitytojui pat negali būti vistiek, ar jie
gesina tų dieviškų šviesų ir j „kaitys bedieviškų ar kata-į
GRAŽI JAUNAVEDĖJ
šilimų, kuri žmogų skatina I ijkį^kų dienraštį. Atsiminki I
PORELE
geriems darbams? Kaip ga 1 ine, kad dabar eina dienraš-!

nymų ar stumia į pražūtį.,
Mūsų, katalikų pareiga —
būti atsargiems ir gerai, ne
pasirinkti tokią
milžiniškų galybę.

Japonai sumušė Jungtinių Valstybių kon
Tai visa, kų taryba padarė į kinų pagal sulų Mandžiūrijoj ir, žinoma, mandagiai atsi
bos šauksmų. Savo keliu japonai užėmė vi prašė Jungti Valst. valdžių. Tas atsiprašymas
sus Mandžiūrijos plotus ir vargiai tuo pasi Jungti Valst. tuo tarpu nepatenkina. Bet ja
tenkins. Jeigu japonų kariuomenė nesiverš ponai prisius ir kitų laiškų, gal būt dar gra
Įima vadinti geru tokį laik- čio "Draugo” vajus. Mūsų
Skapiškio valsčiaus gyven
Kinijos gilumon, tai Kinija bus verčiama žesnio turinio, .šiam įvykiui politikai duoda
raštį,
kuns
vienam
numery
visų
pareiga
yra
platinti
vie,
tojas
66 metų amžiaus ne
mokėti šiokių ar kitokių didelę kontribusijų gana didelės reikšmės,'nes kai kas mano, kad
religijos
dalykus
kebą
į
P
a
nintelį
lietuvių
tautinės
ir
ti
•
(duoklę).
senai vedė 16 metų amžiaus
to įvykio užpakalyje kas nors svarbesnio yra
dangės,
o
kitam
šlykščiai
kybinės
minties
dienraštį.
merginų.
Kai kurie laikraščiai šiandie ir rašo, kad paslėpta.
* — o-o
vienas jo patikimas valdinihkas žydas kad tikėjimas yra nuodai. Jis metėsi į Tik keletas komisarų sutarškia© šautu iš minios paleido keletu šūvių ir Zabuje
Opelbaumas daug tos katedros brange visas puses, sklaidė rankomis ir grie vus, išsiėmė brauningus ir paleido kole vas stačia galva nuvirto nuo tritomius.
!Su juo drauge ąuvirto ant žemės daug
nybių per savo agentus buvo išsiuntęs j bės brauningo lyg pamišęs, kvietė vi tų šūvių.
Maskvoj yra gražiausia Kristaus iš- Angliju. Paskutinį transportų bevežant, sus šaudyti šventikus, griaūti bažnyčias
Iš jų tarpo išėjo senas, pražilęs šven klykiančių moterų, senių ir jaunuolių, ku
ganytojaus katedra. Ji pastatyta 1812 per Lenkijų, Lenkijos valdininkai sučiu ir tik tuomet, jo žodžiais, tegalėsiu komu tikas ir atsistojo ant padėtų prakalboms rie prieš mirtį garbino Dievų, ir šaukėsi
metais Maskvos gaisrui ir Napoleono nu po ir konfiskavo. Tai buvo 1924 metais nistai laisvai gyventi. Jam bekalbant iš sakyti lentų. Atsistojo, visus apvedė a- atimti nuo jų nelaimę — komunistus.
galėjimui paminėti. Ta katedra laikoma ir dėl to įvykio vos nekilo tarp Sovietų nešė uižbalzamuotus šventųjų kaulus iš kini ir garsiai prabilo;
Po kurio laiko įsikūrė organizuota
gražiausiu architektūros kūriniu visoj Rusijos ir Lenkijos karas.
—
Krikščionys!
Pasiimkit
kiekvienas
bedievių sųjunga. Jos tikslas naikinti ti
katedros ir susirinkusiųjų akivaizdoj iš
Rusijoj. Katedros vidury yra daug bran
po
kaulelį,
po
karsto
nuotrupų
ir
eikit
kėjimų,
griauti bažnyčias ir visokiais
vertė juos iš karstų ir pradėjo spiaudyti.
—
i>o
keliolikos
komunistų
viešpa

genybių ir aukso. Penkios didelės kujmŽmonės, visų laikų žiūrėję ir kluusę ko su manim. Tik nebijokit! Mes būsim pir- Į būdais naikinti kunigus, šventikus. Ji št
tavimo
metų,
rašo
emigrantai,
iš
kated

los vien aukso ir brangenybių. Ta kate
munistų, ūmai ėmė klykti: vieni jų su mieji krikščionys, kurie nenusigando nei vo skyrius turi viaoj Rusijoj, jos pirmi
ros
nieko
nebeliko.
Iš
pradžių
ten
lai

dra sutraukdavo daug maldininkų iš vi
ninkai'be12eik visi žydai. Ta organizaci
klaupė ant kelių, kiti puolė prie spardo laužų, nei požemio. Su mumis Dievas.
vo
visokios
arbatinės,
pasilinksminimo
Taip netikėtai tarto drųsaus žodžio, ja persimeta net į užsienį ir visokiais bū
los Rusijos kraštų, į jų atvažiuodavo nuo
mų kaulų, graibstė juos ir meldėsi.
vakarai,
paskiau
įsteigė
knų
ir
kitkų.
didžiosios Rusijos upės kaimiečiai, joj
Zabujevas nustebo, su juo drauge rašo tie patys pabėgėliai iš Rusijos, nu dais prisidengusi varo propagandų prieš
Bet
liaudis
į
katedrų
žiūrėjo
kaip
į
šven

melsdavosi Rusijos didikai ir pati caro
nustebo ir sustingo lyg stabo ištikti kili sigando visi. Visi ir kariuomenė ir ko tikėjimų ir jos atstovus.
tenybę,
Hors
iš
toli
susirinkę
vis
tiek
šeima. Ne tik rusų didikai; bet ir puti
Po jos įsikūrimo vos ue visuose Rusi
komunistai ir kareiviai. Visi jie mane, munistų agentai rodos savo ausimis ne
mėgindavo
melstis
ir
nei
kino
nei
aria*
caro šeima. Ne tik rusų didikai,, bet ir
kad žmonės, kurie varu suvaryti jų klau tikėjo, kad taip gfdčtų būti, kad tiek me jos miestuose buvo utidurytos cerkvės
tinės
nelankydavo.
Bedievių
vadai
mėgi

pati liaudis katedrų gerbė, nes ji primin
sės, jiems pritars. Bet štai ūmai jie pra tų jų valdomi žmonės negalėjo subedie- bažnyčios. Vienos jų visai sugriautos, ki
no
buvusius
katedros
šventikus
ir
šven

tos jų paverstos į kinus, kortų klubus, o
davo priešo nugalėjimų.
dėjo verkti ir melstis ir prašyti Dievo vėti, nespėjo likti jų draugais.
tuosius
pajuokti.
Minia sujudo. Ji puolė prie šventųjų kai kurios didesniam pasityčiojimui —
Per bolševikų revoliucijų katedrų
(lagalbos. Jie napabijojo nei kariuomenės
karstų, išgraibstė juos ir per kariuome į arklides. Priėjo eilė ir Kristaus Išga
buvo apiplėšta. Bolševikai išnešė iš vi
Kalių, per jų metų šventę, kai buvo uei komunistų.
nės eilės grūdosi į katedrų. Zabujevas į- nytojo katedrai. Jų pavertė į muziejų,,
daus visas brangenybes, išplėšė puikias prisirinkę pilna kariuomenės ir komu
Zabujevas ėmė šaukti.
didžiules aukso kupolas, sulydino ir kai nistų organizacijų, žinomas aršus kovo
— Šautuvus! Šautuvus griebkit ir siuto. Jis sukomandavo kariuomenei šau paskyrė skaitykla ir taip toliau. Tai pri
dyti minias, ir liepė iššaukti raitelius. klausė nuo valdančiojo komisaro nuo
urias išvežė į užsienį. Komunistų už tojas su tikėjimu Zabujevas sakė pra muškitl
,
taikos.
lių reikalų komisaro Čičerino laikais, kalbų ir visiems klausantiems įrodinėjo,
Kareiviai nepajudėjo nė iš vietos. Kai pasigird© arklių

KRUVINOS GĖLĖS

Penktadienis,

Sans.

8,

1932

n

fA

T1 O A

8

Štai, Eilė Energingų Kontestininkų-kiu

►

KURIE PASIRYŽĘ:

“DRAUGO” JUBILIEJAUS METUS APVAINIKUOTI
11

Tūkstančiais Naujų Skaitytojų
M. Varkalienė

P. Pabiionaitis

J. Aukškalnis

St. Stanulis

M. Misiūnas

1706 W. 47th St.

6315 S. Lincoln Avė.

2320 W. 23rd PI.

1354 Harrison St.

6651 S. Talraan A ve.

245 W. 108th PI.

Chicago, III.

Chicago, III.

Chicago, III.

Gary, Tnd.

C'hicago, III.

Roseland, III.

A. Langman

A. Valančius

M. Rovaitienė

V. Gaižauskas

700 S.- 9th St.

209 E. 107 St.
Roseland, III.

V. Stancikas

A. Stulginskas

P. Varakulis

1628 S. 50 Avė.

724 W. 18th St.

1334 S. 48th Ct.

1226 S. 50th Avė.

Cicero, III.

Chicago, UI.

Cicero, III.

Cicero, III.

Herrin, III.

O. Rašinskiene

V. R. Mandravickas

A. J. Sutkus

A. Grybas

J. Šimulynas

1639 S. 50th Avė.

815 — 45th St

P. Vaicekauskas

1007 Eight St.

Cicero, III.

Kenosha, Wis.

2244 W. Adams St.
Chicago, 111.

A. Giliene

V. Rėkus

J. Žvirblis

K. Bugentavičius

A. J. Janušauskas

3131 S. Emerald Avė.

1850 Wabansia Ave^

Chicago, III.

Chicago, III.

P. P. Petrauskas

A. Bacevičius

14 Johnson St.

1850 Wabansia Avė.

Bingbamton, N. Y.

Chicago, III.

Chicago, Ilk

J. Mikalauskas

J. Varaitis

Chicago Heights, III.

Luzerne, Pa.

v

1007 Eight St.
i Waukegan, III.

4242 S. Maplevvood St.
Chicago, III.

A. Nemčauskaitė
Chicago, III.

O. Kazlauskienė
4356 S. Rockvvell St.

Waukegan, III.

1513 35th Avė.

1616 N. Lincoln St.

1301 So. 50 Ct

Melrose Park, III.

Chicago, III.

Cicero, III.

A. Žolynienė

Ip. Taruška

V. Mikalauskas

6709 Archer

2334 S. Oakley Avė.

4028 Brighton PI.

Chicago, 111.

Chicago, III.

Chicago, III.

V. Jakas

F. Gubista

A. Rupšys

P. Kundrotas

Cambridge, Mass.

Chicago, TU.

Rockford, 111.

Phila, Pa.

Avė.

\

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

U G Ą
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Visi kontestininkai-ės laikosi obalsio: LAIKYTIS - NEPASIDUOTI! Padėkite jiems pasiekti laimėjimų,
užsisakant “Draugą”, kuris netik 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!

varga$. Senesni žmonės nebe lykais. Jų teorijos yra grynai rinkusios žinių apie įvairius
tenka darbo ir pagaliau palie pasaulinės. Tad jos ir apgau susirgimus dirbančių įvairius
kami alkti, kol susiranda kas lingos. Jau patys šiandie ma darbus. Iš tų žinių matosi,
toks juos gelbėtų. Suiro visa tome, kad ne tos teorijos kraš kad žmonės, dirbantieji prie
KAIP ŪKININKUI GYVEN gina aiškinti tų dalykų. Bet ekonominio gyvenimo siste tui reikalingas, bet grįžimas įvairių darbų, suserga skirtin
TI.
jie nepasako, kų ūkininkas ma. Netvarka yra panaši ir prie Dievo, pasaulio Sutvėrė gomis ligomis.
Vandentiekio ir kanalizaci
turi daryti, jei turi mokėti Rusijos netvarkų. Ir iš kur ga jo.
Įima
laukti
pagalbos?
—
Vienas Littleton’o, Colo., didelius mokesčius ir dideles
Šio krašto ūkininkui gyve jos darbininkai, dirbantieji
klausia
kardinolas.
Jei
nesu

as pasiuntė į Denve palūkanas už skolas ir,iš savo
nimų gali palengvinti ne kas kartais gana giliai žemėje, su
rį, Colo., parduoti septynias darbo nė dalies to visa negau- lauksime, kas mus gelbėtų, ne kitas, kaip tik kongresas. U- serga kvėpavimo, būtent, plau
Ekonomininkai nežino, j
ateity pateksime ver- kininkai bankams įsiskolino, ciais, nosies ir gerklės ligo
aveles. Tenai tos avelės par ti.
duotos už 3 dolerius 30 centų. kaip pagelbėti ūkininkui. Jų1Suv^^l
kada žemė buvo brangi, jie mis. Šios rūšies darbininkai
Mes nenorime revoliucijos, Į iš savo produktų turėjo dau- taip pat dažniau suserga kau
Išskaičius išlaidas už tų ave moksliškos knygos aiškina tik
lių persiuntimų ir apdraudi teorijas, kurios netinka gyvesako kardinolas, nes iš jos jgiau pelno. Šiandie kaip že ki ir sųnarių ligomis.
mų, pagaliau lėšas už valdiš nimo praktikai. Ekonominiu- j dar blogiau išeitumėm. Kiek- mės, taip jos produktų kaina
Audinio ir verpimo dirbtukų inspekcijų, ūkininkui viso kai neturi gyvenimo patyri- viena žiaurybė susiduria su nupuolė. Nežiūrint to, ūkinin ! vėse, ir geležies fabrikuose
labo grųžinta 75 centai.
mo. Jie nurodo, kaip iš tikrų- žiaurybėmis. Tai aiškiai liudi kas turi mokėti anų gerųjų dažniau pasitaiko virškinimo
Žemės ūkio departamento ju turėtų būti. Bet šio krašto ja praeities valstybių istorija, laikų didelius mokesčius ir di į organų susirgimų, būtent, pil
sekretorius, apie tų įvykį pa gyvenimas yra perdaug supai- Medžiagai n ė revoliucija čia ne delės palūkanas urž skolas. Sa velio ir kt.
tyręs, atliko tyrinėjimus. Jis hiotas. Tos painiavos pagrin gali gelmėti. Bet, štai, mums vo keliu jo darbas jam ne Medžio apdirbimo fabrikuo
se, o taip pat pervežimo
patyrė, kad paskiau už tas de yra ko daugiausia išnau pirmiausia reikia grįžti prie duoda jokio pelno.
aveles, pardavus jų mėsų ir dok fuos, kurie leidžia save religijoj Kristaus dvasia mit- Ekonomininkai nė to nega (transporto) įmonėse daugiau
myjtfe turi atsinaujinti. Žmo- li išaiškinti. Kaip astrologai sergama šlapimo ir lyties or
kailius, surinkta 83 doleriai išnaudoti.
Bostono kardinolas O’Con- nėĘ| turi krikščioniškiau gy- žiūri tik į žvaigždės, taip eko ganų ligomis. Ir čia dažniau
70 centų.
Tas reiškia, kad ūkininkas nell’is nesenai kalbėdamas aiš(verHi. Be į^jjgi.jos ir be Ėriš nomininkai į knygas. Ko čia suserga mote'rys. Mat, sunkes
nis darbas moterims yra žasavo produktus yra privers kiai nurodė, kodėl čia gyvuo-|^ai’a dvasia,/ čia viskas blo- gera ir laukti.
■k
lingesnis.
tas pusdykiai parduoti, o į- ja nedarbas ir vargas, šiandie gėk Pagaliau^ žmonės apims
Akst.
Statybos darbuose ir verpi
vairiausios rūšies tarpininkai šiame krašte gyvenimo sųly- desperacija, ir tada tik vie
nais
Dievas
'težino,
kas
čia
tarp gamintojo ir vartotojo gos tokios, sakė Jo Eminenci
KOKIOMIS LIGOMIS DAU mo bei audimo didbtuvėse
fia įvyktu
GLAUSTA SUSERGAMA dažnesni susirgimai būna anuolat tunka vienų ir kitų ja, kad beturčiai kaskart da
kių ligomis. Prie šių darbų
rosi neturtingesni, ir kaskart (
prakaitu.
krašto mokyti ekonotui
Mokyti ekonomininkai mė vis daugiau spaudžia juos ni ai prasi Mukia sn tais da Kauno ligonių kasos yra su akis blogai^ paveikia įvairi

statybos medžiaga ir dulkės. verpimo dirbtuvėse.
Odos fabrikuose, o taip pat Jei kalbėti apie susirgimus
geležies fabrikuose ir verpi prie laukų darbų, tai čia
mo — audimo įmonėse darbi nors ne taip ryškiai, esti įvai
ninkai dažniau suserga plau rių čia minėti) susirgimų. Dėl
čių džiova. Nešvarus oras ir mažai vėdinamų kambarių ir
dulkės šiai ligai čia sudaro nešvaros — ypač maži ir jau
palankesnes sųlygas prasidėti. ni, greičiau suserga džiovė.;
Kepyklose ir medžio apdir rudenį ir žiemų, prie darbų
bimo fabrikuose daugiau pa lankuose ir miške — persišalsitaiko odos ligų susirgimų. doma. Prie darbų su mašino
Sakysim, kepyklose, dėl men mis kaime daugiau atsitinka
kų odos nesveikumų, greit didelių sužalojimų, negu mie
darbininkai yra atleidžiami.
sto fabrikuose, nes čia dažnai
Pervežimo bei transporto dirba žmonės ne blaiviame
įmonėse, medžio apdirbimo į- stovy.
inonėse daugiau esti sunkes
AUSTRUOS MIESTE
nių ar lengvesnių sužalojimų.
BADAS
Bankuose, kanceliarijose ir
šiaip įstaigose dirbantieji, to VIENA, saus. ū. — Austri
liau valdininkai dažniau su jos respublikos miesto Steyr’o
serga nervų ligomis. Bet dau gyventojų dalį palietė badas.
giausia nervais serga prie I Patirta, kad žmonės maistui
vandentiekio ir kanalizacijos j vartoja šunienų.
darbų. Šie darbininkai dar su
Praėjusiais metais miesto
serga kaulų ir sųnarių ligo uždaryta automobilių dirbtu
mis.
vė. Apie 10,000 žmonių neteko
Tnfluenca taip pat ne visų pajamų. Gruodžio mėn. 30 d.
rūšių darbininkus lygiai čium miestas pasiskelbė bankrutiju
pa. šių susirgimų daugiau es siu.
ti odos fabrikuose, prie nu Steyr’as turi apie 22,000 gy
sausinimo darbų, audimo ir ventojų.
x
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1932

kreipli“ ‘ Ubd,r!,M
“
nors

»>!««> 6uU| ir Valdy- kuopų gauta. $8.46.|
ai-' mokestį. Mėnesinis mokestis čia dienraštį “ Draugų” per
pa-' bai per daug pin%ų išmoka- tininkui apiįiokėta
iš-, tik 35c., o pašaipos ligoje mo- ištisus metus. Taigi, lietu
Ima algoms. Šie siūlymai aplaidų suskaites $
oje kaina 7 dol. savaitei, o po viams priklausyti prie šios
134 kp. atstovai praneša, svarstyti ifnutarta, kad kuo- uiž 1930 ir 1931 metus,
mirtinė 60 dol. iš kasos ir po draugijos yra nauda ir garbė.
*
*
! kad kuopa gyvuoja labai ge- pos apie tai savo ^susirinki. kėjus visas apskričių
1 doL nuo narių. Taigi, apValdyba.
—;
Į rai. (Susirinkimai įvyksta re- muose pakalbėtu ir apsvars- das, apskr. ižde pasilieka tik tlrauda yra labai pigi ir pa
1931 m. gruodžio 20
pažymėdamas,
. . kas
,
.
-v/ d. Ba- xčiu* stovį,i, K
y
’ kadi
. gulianai
menuo.
Kuopa mus Seimui pasiustu. Ir nu $11.90. ‘
ranki. Taip kad kiekvienas
line,’ N. u.,
J., LRKSA. New
kuopos
pernai
apskr.
iždui
į......................
,. . kalaujama,
, ,
yonne
NAUJAS IŠRADIMAS
v
p*.
p
, siunčia į seimus, suvaziavikad Centrą* vilietuvis
gali
priklausyti.
Ši
1
DEKSNIO
GALINGA JUOSTIS,
York ir Nevv Jersey apskričių sumokėjo
$4.20 mokesčių,
P. Montvila,
mus, seimelius ir kitur savo soms kuopoms pasiųstų Sus.
kurio. puzaulU per šimtus metų lau
LRKSA. N. Y. ir k. J. draugija remia visus tautiš- kė Jau yra gatava. Deksnio Galinga
suvažiavimų atidarė apskr. Daug dar yra neatsilyginusių
atstovus. Vasarų buvo išvažia konstitucijas,
(*»•«»
«M*»ryta iš įs-kos skirunpirm. P. Montvila, pakvies- kuopų, kurias jis ragina atsė
Apskr. pirm. kus ir v.katalikiškus darbus, y- įgų
.lementu, iš visų kraštų sviete
vimas, kuris nusisekė ir davė 200 kuopa siūlo, kad centras
ra amžina narė Labdarių JSų- [giriu vteokių medžių aliejų. Dek.damas vietos klebonų
kun. J. lyginti.
S. Lukoševičius,
.
pelno. Kur. Angelų par. baž- be reikalo nesuspenduotų ir
LUKŠA. N. Y. ir N. J. jungos ir Marijonų Kolegijos
Petiaitį sukalbėti maldų.
y kuopos atstovas J. Malu-J nyčios pataisymui
kuopos neišbrauktų iš Sus. narių.
Apskr. lašt. rėmėjų s-gos, nes aukojo po —»
Atidarius susirinkimų, kun. zas praneša, kad kuopa g y- nariai suaukojo $50.00. “Dr- Siūlymai priimti vienu bal
100 dol., Oak Forest prieglau-*»lu*i kraujų, nikstelėjimų ir šiaip
, . '
..
,
visokius
skaudėjimus.
Tūkstančių!
Suaugusių augo” redaktoriaus L. Šimu- su.
ti. Petraitis, po įžanginės pu- vuoja neblogai.
UOJ esantiems lietuviams siun- žmonių yr. pagiję, o milijonai da
BRIGHT0N
P
ARK.
mininko kalbos, pasveikinęs skr. turi 121 narį, o vaikų skr. čio pagerbimui, jo 20 metų Skaitomos rezoliucijos. (Jau
nežino apie tai.
—"
'■ m —■ i
i
i
11,1,
Deksnio Galinga Mostis yra tiek
apskričių
suvažiavimų
ir 36 narius. Kuopa nariais ma- literatinio darbo sukaktuvių buvo “Drauge” paskelbtos.—
v.rta aukso, klek ji pati sveria, sulig
Draugystės Gvardijos Pir
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu
ADVOKATAI
trumpais bruožais apibūdinęs žėja. 36 kuopos atstovai pra-! proga, kuopa paskyrė dovanų.
Red.)
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
ma
Div.
Šv.
Kazimiero
Karai.
LRKSA. organizacijos svarbų neša, kad kuopa gyvuoja vi- Kuopa turi apie 145 suaug.LRKSA. New York ir New
žinant. Parsiduoda visur. Klauskite
• •
.
1
taip: DEKEN'S NEW DISCOVERY
susirinkimas
įvyks
į
metilus
ir reikšmę Amerikos lietuvių dutiniškai. Turi 80 narių su- narius, o vaikų 18. Kuopa na- Jersey apskričiai pageidauja,
OiNTMENT. Kaina 75 centai.
sausio 10 d. Nekalto Pr&sid. I
(Jobu
U
uk
U
uuuus
Uordeb)
DEKEN’S OINTMENT CO.
gyvenimui, linkėjo visiems augusių, o vaikų 5. Pinigų riais kol kas dar nemažėja, kad sekantis Sus. Seimas bū
Šv.
M.
P.
parap.
mokykloj,
2
ADVOKATAS
HARTFORD, CONN.
I
• ^aia
dai yviams gero pasisekimo, kasoje turi apie $38.00. 1 su-! Finansinis kuopos stovis ge- tų Nevv Jersev valstybei nes
* • »
I
*
v
V ai DOLZlCt V1isi nariai kvie 105 W. Adams St. Km. 2117
ragindamass apskričiui ir to- smukimus nariai mažai lan-;ras. Ižde turi $203.14 pinigų, jis čia jau labai senai buvo v. ’ . ,
Telepboue Raudolpb <727
čiami laiku atvykti, nes turi
liau sėkmingai darbuotis.
kosi. 60 kuopos J. Adoma vi-: neskaitant tų, kų turi banke. Suvažiavimas vienu balsu iš
2151
W.- 22 Si. 6 iki 9 vak. SIU
me svarbių reikalų svarstyti.
Skaitomas 1931 m. apskr.
ir Liti atstovai pranešėt.,
200 kp. atstovas L. Tvaskus rinko 1932 metams tų pačių
Tatupboufl Rooseveli voj)<
mben Mothlng lemo la uaedl
suvažiavimo protokolas, kuris Lad kuopa gerai gyvuoja, -lu- praneša, kad kuopa gyvuoja apskričių valdybų: pirm. P. Taip pat kviečiami atsilan- Name: * iki t* ryto Tei. Repub. Utou Right from tbe first touch, antiseptic,
healing Žemo takes the itehing
priimtas su pagyrimu.
r* 32 suaug. nar., o vaikų 11 gerai. Narių 38 suaug., o vai- Montvila, vice-pirm. J. že- Lyti
nariai, kurie
bus
misery out of moeąuito bites, rashes,
and many other skin afflictions. Try
Suvažiavime dalyvauja šių L' vienų narį suspenduotų, kų 12. Kuopos finansinis sto- maitis, raštininkas S. Lukoše-' priimti už sumažintųįstojimo
it also for itehing, peeling toes.
kuopų atstovai:
Kuopoj šiemet mirė 2 nariai. vis blogas, ižde turi tik $3.00 vičius, iždininkas J. Matūzas,
Bathera and other outdoor folks
ADVOKATAS
thank cooling Žemo for relief from
Miesto Ofisus < > W. YVustungton St.
3 kuopos, iš Klzbabetli, N. Kuopos narys St. Mickevičius pinigų, o Lietuvos Paskolos Kitas LRKSA. New York ir
sunburn. Douae it on ivy-poisoning.
Koogn 150
Tei. Ceulral 2»7»
Pimples and dandruff fade when safe,
Valandos; > ryto iki 4 po pietų
.: M. Laziskas, K. Baltro- negauna iš Centro jam pri- Bonais $50.00, Kuopa rengia- Nevv Jersey apskričių suvaantiseptic Žemo ia appliųd. It instantly eases razor-emart. Alwaya
niaitis ir J. Matūzas.
klausančios jo tetos Liud. Iva- si apie užgavėnes kokį nors žiaviams nutarta šaukti 1932
Vakarais; Utarn., Ketv.. ir subatoe
have Žemo nearby wherever you go.
— « iki 9 vaL
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.
36 kuop., iš Nevvark, N. J.: nauskienė* pomirtinės. Cen- vakarų surengti.
metų pavasarį, Šv. Jurgio dr4146 Archer Avė. Tei. Dalayette 7127
Ant. Petkus, Juoz. Žemaitis tras reikalauja L. lvanauskieP. Montvila dar papasako- jos salėje, Nevvark, N. J.
Netikras Aspirin!
Namų Tel. Hyde Bark ’ 2295
nes gimimo metrikos. Kadan- ja apie a,, a. J. A. Ckingų.; jo
r
ir J on. Daukšys.
LRKSA. New York ir Nevv
•VĖSTANČIAI dėžučių I ie60 kuop., iš Bayonne, N. S’i
tėvai Lietuvoje nuoia žmona negauna pomirtinės ir
‘r’Aido
ji'jtd
tikro
aspirino
atsi
Jersey apskr. suvažiavimas
ilKio
Šok
rinkoj. Saugokitės. NeriziH
J.: Ad. Maceika, Jur. Macu- tinės gyvenamosios vietos ne-j jis su raštininku daug apie
prisiminęs “Draugo” redakir stačiai atsisakyk priimtu jei
ADVOKATAS
lskis, Jon. Adomavičius, Pet- turėjo ir kilojosi iš vienos vie-j tai teiravosi, tarėsi ir neleido
.
nėra parašyta “Genuine Hayer
11 SOUTH IA SALDE STREET
20
metų
literatinio
Aspirin.” Neimk į savo vidu
Room 1924
Tel. Randolpb 03SS
ras Klimas ir Rozalija Bie to* į kitų gyventi, todėl netu U. Ciiingienės į teismų, ir tuo
rius tablcto be “Bayer”. fspėk
darbo
sukaktuves,
nutaria
per
ri
žinių,
kur
ji
gimė
ir
kur
apie tai savo šeitnyną ir sa\ o
reikalu
daugz pasidarbavo
Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. vak
liūtė.
apskričių raštininkų S. Luko
draugus. Nepriimk,
nors1 ir
1241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 9541
108 kuop., iš Maspetli, L. 1. 3uvo krikštyta, ir nežino, kur rašt. S. Lukoševičius. Tuo reiaiškys, kad tai “tas pat” arba
ševičių pasiųsti “Draugo”
Valandos — 7 Iki 9 vakare
"kaipir” tikras Bayer Aspirin.
N. Y.: Pov. Kubilius ir A. J. J08 gimimo metrika yra ar Vii kalu vedamos diskusijos ir
Utarn..
Ketv. Ir subatos vakare
vyr. red. L. Šimučiui sveiki
Reikalauk ir imk tik Šitokia
Valantiejus.
niaus ar Kauno apygardoj ir galų gale nutarta šis dalykas
dėžutę su parašu “Bayer”.
nimų.
Tel. Randolph 5187 134 kuop., iš Brooklyn, N. kurioj parapijoj, ir jos gimi; pavesti rezoliucijų komisijai.
Y.; V. Daubaras, S. Lukošemetrika surasti nėra gali- kad pagamintų rezoliucijų, Apskričių iždui sumokėjo
vičius, P. Montvila, A. Kubi- murno. Patariama Mickevičiui ir nutarta šiuo reikalu ir ki savo mokesčius šios kuopos:
Attorney At Law
11 S. LA SALLE STREET
liūs.
'
~
' kreiptis į Centrų, išaiškinant tais panašiais dalykais kreip- 3 kp. už 1931) ir 31 metus
Ir Vakarais: Utarn., Ketv. ir Su$2.46, 36 kp. už 1930 m. $1.60,
batog nuo 7:30 iki 9 į
200 kuop., iš Linden, N. J.: dalykų, o jei Centras atsisa- tis į būsimųjį Susiv. Seimų,
6200 S. HALSTED STREET
Atstovai iškelia klausimų,
Lp. už 1929, 30 ir 31 nieL. Tvaskus.
Lytų
pomirtinę
išmokėti,
Tel. Wentworth 1881
Be to, dalyvauja ir keletas kreiptis į 1932 metų Susiv. kodėl Sus. Centras neišduoda tu* $1.50 ir 134 kp. už 1930
—
svečių: A. Bernotaitė, M. Vai- Beiinų. Šiuo klausimu pavesta tiksliai ir detaliai visų Centro ir 31 metus $2.90. Iš viso iš
Buy gloves with what
vadienė, A. Strakauskienė, rezoliucijų komisijai parengti apyskaitų ir- kodėl ne visos
it savęs
Centro apyskaitos spausdina
T. Matiskienė, M. Galinaitie- rezoliucijų.
Neveik mokėti 60c. už
dantų mostį. Listerine Tonė,O. Grigienė, L. Milvidienė, 60 kuopa ižde turi $67.70, mos organe. Kiek padiskusaoth Pašte gaunama po 25c.
Tėmyk, kaip gerai JI vei
M. Bernotienė, M. Juknienė ir iš kurių $60.00 yra banke, vus, nutariama ir reikalauja
kla. Jų vartotadama* per
A A
S. Mickevičius.
o $7.70 pas kasininkų. Ad. ma, kad Centro visos apyskai
metus sutaupai 93.00.
PETRAS WISTORTAS
į rezoliucijų komisijų iš- Bernotaitė, 60 kp. raštininkė, tos būtų aiškiai, tiksliai ir
LISTERINE mirė sausio 4, 1932 m. 4:30
rinkta. A. J. Valantiejus, P. praneša, kad jie šiemet buvo detaliai skelbiamos visų narių
vai. vak., sulaukęs pusamžio.
UffAirAS BiSlKIS^
Kilo iš Raseinių Apskričio, Ši
TOOTH PAŠTE
Kubilius ir A. Bernotaitė.
surengę vaidinimus: “Trys žiniai organe, pa£al Seimo nu
lalės l’arap. Siručių Kaimo. Amirė
sausio
5,
1932
m.
11
vai.
Apskr. pirm. P. Montvila Mylimos” ir “Dvi Kūmutės”, tarimų.
merikoje išgyveno 30 metus.
vak. 65 metų amžiaus. Kilo iš
Daliko dideliame nuliudime
Telšių Apskričio ir l’arap. Apraneša, kad apskričių veiki- kurie labai gerai nusisekė ir
Toliau, kiek pakalbėjus apie
moterį Uršulę po tėvais Arčaimerikoje išgyveno 32 metiįstė, 3 sunuš l’raneiškų, Petrų
mas yra neblogas ir buvo gavo nemaža pelno,
Sus. namo, kuris yra BrookPaliko dideliame nuliillimt
ir Aleksandrų, dvi dukteria Sodvi dukteris Stefaniją i* Bro
fijų ir Emilijų, žentų D. Odoveikiama, kiek galima ir kiek
pp atstovas Valantie- lyn, N. Y., 'reikalus ir padisnisiavų, sūnų Antanų, švogorį
Jos Nieks
arizi, marčių KSzimierų, 3 aVaclovų Pocių, o Lietuvoj dvi
aplinkybės leido. Vice-pirm. jns praneša, kad kuopoj vei-' Lusavus, nutariama šiuo reinukus Ruth, Dolores ir Raydukteris ir sūnų
ir gimines.
rnond ir gimines, o Lietuvoj
Velionis gyveno 5538 So. K»lJ. Žemaitis praneša apie ap- Įpmas šiemet dėl blogų laikų kalu paskelbti Centro valdvNekviečia
brolį Kazimierų ir brolelnę.
dare avė.
Kunaa
pašarvotas
9332
Luelskr. valdybos veikimų ir po- truputį susilpnėjo. Turi 19 su- Lai protesto rezoliucijų,
Kūnas pašarvotas graboriaus
tfpBAKING
ia avė., tel. So. Chicago 8872.
Lacbavičiaus koplyčioj,
2314
Laidotuvės įvyks panedėly sau
žymi, kad ji labai gerai veikė. aUg narių ir du suspenduota.
165 kuopa siūlo, kad CeųAr
žinot,
kode!
jos
nieks
W. 23 PI. Laidotuvės įvyks suI\VWWDER
sio 11. Iš namų 8 vai. bus at
batoj, sausio 9. Iš koplyčlo3 8
Rastininkas b. Lukoševi- j.^e
$4,000 pinigų. Jis! tras apmokėtų kuopų finansų
nenori T JI pati to nežino.
lydėtas į šv. Juozapo par. baž
Tėmyk kelkų gražu
vai.
bus atlydėtas
į Aušros
nyčių, kurioj įvyks gedulingos
Jos
kvapas
nemalonus.
O
čius praneša, kad apskričių kuopos vardu kreipėsi į su-1 raštininkus, nedidinant namų ir jų šviežumo
Vartų par. bažnyčių, kurioj įpamaldos už velionio sielų. Po
vyks gedulingos pamalųob už
išlaikymų.
to
visi
nekenčia.
ISgargapamaldų bus nulydėtas į šv.
veikiuias yra gyvas ir veikia- važiavimų, prašydama* patą- riams mokesčių, nes daugelis
velionio sielų. Po pamaldų bus
Kazimiero kapines.
lluodaml su Listerine, išva
nulydėtas į šr. Kazimiero ka
111a, kiek tik aplinkybės lei- rįmt>, kaip pagelbėti tiems1 kuopų dėl blogų laikų negaNuoširdžiai kviečiame
visus
pines.
į
lysime burnų ir užmušime
gimines, draugus ir pažįstomis
Nuoširdžiai kviečiam* 1 visus
džia ir kad kuopų veikimas, jvįeni suspenduotiems na- Ii iš savo iždo fin. raštinins■9
dalyvauti šiose laidotuvėse.
lUfy perus.
Vartok kas
gimines, draugus ir paajsUknus
Nuliūdę:
nors ir blogi laikai, yra gy- riains, nes jie yra neturtingi kus apmokėti, o dykai jų gaudalyvauti šiose laldotuvLfc.
dien.
Moteris, Šmuli, Dukterys,
Nuliūdę:
vas ir pamažu kyla aukštyn. įr neišgali mokesčių sumo- ti negalima. Taip pat siūlo,
Žentas, Marti, Anūkai ir
Dukterys, Stums Ir Giminės
25 ounces for 254 ’
Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
laip pat praneša, kad Cen- keti, kad juos būtų galima pa- kad Seimas sumažintų Centro
Laidotuvėms patarnauju grab.
MltLIOrtSOl POUND& USED
Laehawicz, Tel. Roosevilt 2515
Eudeikis, Tel. Tartis 17<1
BV OVR COVEbNMFNT
tras neišmoka a. a. J. A. Cld- laikyti Sus. nariais . Pataria- Valdybai algas dėl to, Jkad
ngos žmonai pomirtinės ir, __
smulkiai tai nupasakojęs, pa>
žymi, kad velionės žmona, ne
KU’KSt-š'
'<C
galėdama iš Centro išgauti
savo vyro pomirtinės, jau pa
vedė savo advokatui byly. tuo
KAI MAMCIUC
reikalu, bet tik dar, per aps
kr. rašt. S. Lukoševičiaus pa tangas, laukia, k»> Centro Val
dyba savo posėdy nuspręs, j
Jei C. Valdyba išpręs neigia
mai, C. Cbiugienė tuojau pra
o
dės bylų. su Susivienymu, nes
ji turi dokumentus, kuriais įlodo, kad jos, vyras buvo pil
nai visas savo duokles Cent
rui sumokėjęs.
Iždininkas J. Matūzas papai
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Saugokitės!

A A OLIS

ALFRED B. CLARK

25‘

DOUBLE
ACTING

SAMEMUtt
40YEARS

LISTERINE

^LY9S UNCLK

bakoja apie finansinį

apskri-

Penktadienis,

Saus.

8,

DRAUGAS

1932

d. 2 vai. popiet, šv. Kazimiero
Tel. Cicero 9766
'
Auditorijoj (Vienuolyne). Ken'
DR. P. ATKOČIŪNAS
gia šv. Kazimiero Akademijos
O e n t i s t a s
Tel. Canal 0257
Kės. Prospect 6850
SVARBI ŽINUTĖ
Alumnės. Įžanga 85c. Be to,
MARQUETTE PARK
1446 SOUTH 49 COURT
bus ir mažas vaidinimas. Pa
Ant Jankausko Aptlekoa
Gydytojas ir Chirurgas
čių alumnių. Visuomenė kvie
Moterys nenuilstančiai dar
Cicero, III.
Gydytojas ir Chirurgas
Lietuvis Gydytojas ir Cld- Ofisas 2*03 WEST 63 STREET
čiama paremti mūsų jaunų in Vai.: 9-9
Kertė So. Weetern Avenue
1821 SOUTH HALSTED STKEIH
buojas parapijos ir organiza
rurgas perkėlė savo ofisus į
Tel. Prospect 1026
teligenčių rengiamų pramogė
'tesidenclje 6800 S. Arteaian Av»
cijos labui. Moterų Sų-gos 67
Rezidencija 2 369 So. Leavltt BL
naujų
vietų
po
num.
4645
S.
pramonininkai ir kiti.
kojo už mirusių ekzekvijas su Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
lę.
Tel. Canal 2380
kp. susirinkime nutarė ir
Ashland
Avė.
Vai.
2
iki
4
ir
t
Iki 6:60 vakare
Briškos
'
Taip
pat
dalyvaus
pral.
Kru
šv.
Mišionus
sesuo
Marijona
1
Valandos:
2:4 po pietų Ir 7-9 v. ♦
X Gerb. kun. A
sparčiai rengiasi turiningai, i
Nedeiloj pagal aueitarimų
6
iki
8
vak.
Ned.
pagal
sutar

ko pui- šas ir kiti garbingi kunigai, ir donas Stumbriai, po vienekoncertui ir šokių vakarui, i'pagerbimo bankietui
Bankie- Sveikiname ir didžiuojamės rias giedotines šv. Mišias au- Tel. Canal 6766 Ree. KepubUc 6360 ti. Tel. Boulevard 7820. Na
kuris įvyks sausio 10 d. par. i kiaušiai rengiamasi.
mai; 6641 So. Albany Avenue, lei. Lafayette 67 92
sausio mūsų gerb. veikėjų pp. P. kojo brolis Jonas Petraitis ir
'
tas
įvyks
sekmadienį
svetainėj.
Tel. Prospect 1930.
31 d. Nekalto Pras. Parap. Vaicekauskienės ir Kazragie- pusbrolis Jonas Švedas; dvcGYuYTOJAS, CHIKUKUAS
Programoj dalyvaus žymūs svet. Brighton Parke.
IK OBSTETitlKAS
,(nės gražiu pasidarbavimu gra jas giedotines vyras Yvalteris
Vai.: 2 iki b po pietų, 7 Iki 9 vak
Ofiso Tel. Victory 3687
ir
kili
artimieji
gimines.
visų mylimi menininkai —
1
Gydo staigias Ir chroniškas ilgas
Of. ir Rez. Tel. Heinlock 2374
Su džiaugsmu tenka pažy- j žiam tikslui.
vyrų. moterų ir vantų
Ufiiee: 4459 S. Califorma Avė.
dainininkai-kės; p. p. A. Ka
X Kai kurie asmenys gra
mėt, kad, kaip visuomet, kų
DARO UPHKA.C1JAS
Rudeiioje pagal sutarti
minskai, p-lė Jovaišaitė, p.
PADĖKA.
žiai dirba taip organizacijose,
veiklios moterys rengia, ten
Ligoniu. prnuia KusUieu., uuo
3133 S. HALSTED STREET
Borisienė ir žymus vyrų kvai
kaip ir visuomenei. Bet yra
pietų iki 8 vai. vakaro.
. ...
. „ i ir sėkmės gražios. btai, mo
Antras ofisas ir Rezidencija
Tel. YVeniworth 3UU0
Nedeiiumib ir bet edoiuib tik
tetas.
Po koncerto linksmi so-i
. , ° ril
....
lei
ir “neramių dvasių’’, kurios Primicijantas tėvas Silvijus
lakamo suailarub
x -i i
1 ma Brighton Pk.' veikėja p.
- n .
.
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
lvez. Tel. Stewart 819i
Olibab, izaooraiorija u X-±tuy
ki
kiai. Gausingu atsilankymu i p Vaičekauskienė puikiai dar be skandalų, pletkų, šmeižtų C. P. ir visa Seikauskų seiaremsime parapijų ir sųjun-į ' . . v.
. .
bei organizacijų kuopų ardy- myna taria širdingų ačiū vi- 2130 VVEST' 22nd STREET Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
chicago
piet. Ltarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
etės. Visi į koncertų ir šo-1 vviena
;ori„ turi Tirrt<
,pa,nn Murin.
siems, kurie dalyvavo jo pnprogramų
surin 1110 negab apseit.
Šventadieniais pagal sutarimą.
Lydytojas ir Chirurgas
Metas
musų
moterėlėms
sumicijose
ir
prisidėjo,
kad
ta
rius. Ten busiu ir aš.
kus už $110.00. 25 bilietai jos
A
...
......
......
. sve
siprasti.
Blogumas
nei kitų, diena butų brangiausia
ir
655b b. 1LAU8TED ST'REEa
TeL Groveh.il! 1595
H. M.
iki
šiol parduoti
ir įžymių
1
°
.
v. •
, ,
• nei tų, kurios ji vykdo, lai- linksmiausia jo gyvenime. 1Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
cių jos, kartu su p. Kazragie.
blOl’JUJAj IK CK1KUKOAS
kon
alingais
nedaro.
O
katalikės
patingų
padėkų
reiškiame
ŽINIŲ ŽINELĖS.
nė pakviesta: Lietuvos
X — spinduliui
Rea Kuone
(J.fif'itljAS IR CRlnchGAS
turi galvot, kad, skriausdą- gerb. kleb. A. Briškai, kun.,
sulas p. Kalvaitis su žmona,
kngieaoou 6o*x
Oflice x none
Va.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Uilbttb
2291
Webt
22ud
Street
mos artimų, Dievui sunkiai Valančiui ir kun. Joneliui už Cor. So. LouVltf Sf. TeL Canal 6222 Serauoiuie po pietų ir Nedeluieinaib htu.nunu 3u9 9 VVent svoriu 2000
X Kortų ir kauliukų žaidi vietinės vardus aldennonas,
tik susitavus
nusideda.
,
jų priėmimų ir malonų patar- Rezidencija: 6628 So K.climond
2422 W. A1AROCETTE RuAD
liti. A. R. MCUKADIE
mų vakaras įvyks sausio 10 žymūs visuomenės veikėjai,
Avenue Tei. Kepuoilc 786 6
Ašis.
navinių; gerb. kun. VaitukaiuibliUjAū ir bitinu xxoxU6
Valandoa 1—3 & 7—8 vai. vak.
----------------čiui už jo apsilankymų ir graĮ Ofiso Tel. Victory 6893
Nedeiloj: 19 — 12 ryto
655b
SU. HALSTED STREET
GkABORIAl:
BRIDGEPORT. ,
£ų pamokslų; mylimoms scVai. 2-4 Ir 7-9 vai. vakare
Rez. Tel. Drexel 9191
X Garsus Šv. Jurgio para- selėnis už jų didį pasidarba-1
LACHAV1CH pijus Kanklių choras, veda- vimų ir geraširdiškumų. Dė- .
OFlRAi:
t«Vx
—
X*
O
t.
292* W abX.lixgtox.
mas komp. A. Pociaus, kuris kojam visiems, kurie daly va
PIGIAUSIAS
LIET.
GRABORldd
IR
SŪNUS
.v-x., «-*, .-9
12-2, *-», mvu
Gydytojas
ir
Chirurgas
GYDYTOJAS
ir
UHlitURGAS
CHICAGOJE
iUUt Ectvtsltfc pu
šu
giedulingomis
•
mišiomis,
vo
iškilmingose
Mišiose;
-viLIETUVIS GRABORIUS
4631 ŠO. ASHLAND AVĖ. Dusas 3102 So. Halsted Št. »c«
uu2<
ncuzie
Laidotuvėse pa
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. giesmėmis ir solistais džiugi- siems, kurie savo apsilankytarnauju
geriausia
Kampas
31
Street
Tel. Yards 0994
meldžiu atsišaukti, o mano
rvavorvi izvmru nor Šv
.....
Ir pigiau negu kiti Reikale
UK. S. A. UUHIAI
darbu busite užganėdinti.
110 visus parapijonus
pei tov. 111U namuose prisidėjo
prie
todėl, kad priklau
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
Valandos;
1-3
po
piet,
7-8
vak.
Rezidencijos
Tel.
Plaza
3200
UlUllUJikib
TTk CzXlTXkL*X«.Ca^kJS
Kalėdas
ir
Naujus
Metus,
sumūsų
džiaugsmo;
ir geroms
sau prie grabų 1S2314 W, 23rd PI., Chicago sirinko per N. Metus po su- moterims, kurios
dirbystės.
N edėliomis ir šventadieniais
VALANDOS:
paganinio ;
OFISAS
*4^ w vv c»L
Z k'k.
- fte<leilvuix&
Nuo 10 iki 12 dienų.
66lf West 18 Street
10-12
ici cicero Zdttd
subiuuu2
mos pareikšti linkėjimus gerb. įjkanįu.s pietus ir patenkino
Nuo 2 iki 3 po pietų
11439
S.
49
Court,
Cicero,
III.
Telef. Canal 6174
Nuo 7 iki 9 vakare
Tel. Cicero 6987
pralotui Klusui ir kun. Šiau- visus svečius, žodžiu, visiems
SKYRIUS: 8288 So.
Nedėl. nuo 10 iki 12 dienų
Halsted Street, Tai.
linskui,
mūsų
choro
dvasios
širdingai
ačiū#
i
UH. MARLES 3E6AL :
uit. I. DUNDULIS
Victory 4489.
telefonas Yards 1138
vadui, ir kun. J. Jusevičiui.
Perpete savų 011&4 po numenu
, Tėvas Silvijus C. P. ir
DEN I 1STA1
ulullUjU
ilt
UH1RLR.G9M6
Phone Boulevard 4139
Choras reiškė savo linkėjimus
*X*2 Aicher Aveuue
4/29
bu.
ASHLAND
AVĖ.
Seikauskų šeimyna
daina, energingai dainuodami
g KABUKiti S LB
SiEClJiHASTAS
Vai.; 11 ryto iki 1 po pietų
w
_____________
:___________i Pilone Boulevard 7042
“Ilgiausių Metų” ii- “Myliu
2
iki
*
ir
6
iki
8
v.
v.
Džiovų,
Moterų
ir
Vyrų
Ligų
BALSAM U OTOJA8
GRABORIUS
aš Tave.” G.erb. pralotas, lin UUUSUOJANTIS, tkURS ,
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
Nedėliotais nuo 10 iki 12 ryto
Tunu automobilius viso
Musų patarnavimas
VAIKĄ RAMINA.
pietų: 7—8:30 vai. vakare
kėdamas
chorui
laimės
ir
pavisuomet sųilnlngas Ir
Nedėiiomih 10 iki 12
Telelouai dienų ir naktį
Kifeins reikalams. Kama pnei
...
.
_
. .
Kudiato mažytis kūnelis priešinanebrangus, nes neturi
D E N T 1 S T A S
didėjmio,
pristatė
visiems
«1 ricinai ir stipriems va.cianis; bet
Vugutia 00 36
Telefonas Midway 2886
me Išlaidų užlaikymui
uama.
I. i.
*....
i ...........
štai vaistas, kurs tikrai jarn taikyskyrių.
4645 So. Ashland Avė.
8319 AUBURN AVENUE cllOlistams do\ anų. i askui tas jr jj8 veikia greitai ir taip švel'xcx. kilUvelizti ŪUX4
A. L UAVIDDNISj M. D.
u. A. Pocius rpadėkojo vpralokad
vaika
«
ne
‘
»»«J«
nta
1?let
Nauja, graži koArti 47 Street
ltuo. G <b4 *b. A.A LcbiUm A.vw.
.
cherio vastoria ramina piktus neChicago, III.
lel. G ro vėlini Uoli
tui UŽ dovanas ir žodžiu iš- riniastingus kūdikius ir vaikus ir užply#*« dykai.
4*lb So.
AVENLJbi

D A K

CHICAGOJE

DR. P. Z. ZALATORIS

I

ARAI:

DR. M. T. STRIKOL’IS

DR. A RAMUS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. J. JAVŪIS

DR. J. P. POŠKA

f

UK. H. BAKIUN

DR. S. BlEZIS

DR. A. L YUŠKA

DR. MiUlIGE KUM

J. F. RADZIUS

DL A. t BOTU

Czavviv

t

A. MASALSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. G. Z. VEŽKIS

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIMTUTla GRABORIUi

Of1«a(
4603 S. Marshfield Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tai. Rooseralt 7632

migdo juos ir karščiuojančius, su už
Kietėjusiais viduriais vaikus atitaiso.
k-x Ta‘P dedasi
milijonuose
namuose
ka kasdien Castorla
yra grynai augmechoras rengia n‘nė, nekenksminga Ir užglrta dak.
tarų. Vengk imitacijų. Chas. H. FleSU. dctinoniiS, teherio para&ag garantuoja tikrumų.

i
reiškė llIlkejimUS.
V hm nrtin«<i įnikus
X Jau aitinasi laikas,

da ŠV. J urgip
. .
lUCtinį

ViikHl’iį

juokingais aktais ir juokinga —————————
touedLa -Kurčia, L,ta‘-.į
SYDlfTOJAI:

AxxlH1GAN

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

22U1 WEST 22nd STREET
< Kampan

Leavltt

DR. J. J. SIMONAITIS
uiiix iuJxus m cniituitciAi,
2*23 VVest biarųuette Koad
Vai.
2-6 Ir 7-9 P. AL Ketv. 9-A1
X M. Nndėlio) su8iLM.ru*

St.)

Valandon Nuo 9 iki 12 ryto

Tel. Kenwood 6197
Valandos:
Nuo 9 iki xx vaiaxidax ryte;
Nuo 6 lai 8 valauua. vakare
apari šventadienio ir ketvirtadieni.

Tel. Heinlock 8700

Hemiocli 81 ui

Ros. Tbl. Prospect 0610

Nuo 1 Iki 9 vakare
Susirūpinta, kad vakaras uie-,' SUGRĮŽO iŠ LIEtUVdŠ
Seredoj pagal sutartų
Tel. Boulevard 9877
niškai būtų sėkmingas. Mate-:
(Naryauckasj
liališkas pasisekimas pareina
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nouievarn 7 8119
gydytojas ir chirurgas
VEDĖJAS
2*20 West Marųuette Road
ties. tieiiiivun i »9x
Ofisas 6165 South Kedzio
nuo mūsų parapijonų, kurie
VALANDOS:
Rez. 6425 So. Callfornla Ava
LIETUVIS GRABORIUS
1650 WEST 46th STREET yra džiuginami giedojimu sek
9 iki 12 ryto, 7 iki 9 vak.
DK.
A.
h
KAZLAUSKU
(įtaru, ir Ketv. vak. pagal Hiiuirtj i Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.
Kampas 46th Ir Pauilua S ta.
madieniais ir per visas šven
4443 So. Talmaif Ava.
Tel. Boulevard 5203-8413
h L fili Oi A b
tės. Tai dabar jų pareiga pa
TaL Virginia 1290
Nuliudlmo
valandoje
kreipkitės matyti ir paremti mūsų cho
i 112 Ov. ilsmauo zkvenue
DR. SUZANA A. SLAKIS
Y&rds 1138
prie manęs, patarnausiu
simp&tiAtai.:
Nuo !• ryto uu #
kai, mandagiai, gerai ir pigiau negu rų nors vienų kartų metuose. Į
LIETUVIS AKIŲ
Specialistė Moterų ir Vaiky Ligų
Chicago, Ui.
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
Tai būtų chorui morališka ir i
SPECIALISTAS
X-Ray
Tale. Cicero 1200
4145 Archer Avė. (Kampas Lrancisco Avė.)
materiališka parama.
Palengvins akių {tempimų kuris
. Valandos: 10 Iki 12 ryto. 4 Iki 6 po pietų.
Į Kainos bus nedidelės, kad e,,li priežastim galvos skaudėjimo,
(Vai.araie: durniuke ir Ketverge iki 8 vai.j.
svaigimo, akių aptemimo, nervuotubeieunmis ir Nedaliomis pagal susitarimų.
i
LILIU
VIJS
UhiiM
ilSTAb
MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
lf biedmausiąs galės atšilau- tuo, skaudamų akių karštį. Nuimu
vėl.: kanaieii uuo lu v. ryto Uu
Jiiso
Tel.
Laiayette
7337
Rez.
Tel.
Hyde
Park
339
kyli. Todėl kada viena. iŠ „TTo“U4‘X“i.
vai. vakare
DYKAI DEL ŠERMENŲ
choristų prašys jūsų nusipirk-*
telsin«al »wn*us visuose Nedaliomis ir Heredomls susltarae
. ,v
. .
eteltikiWw»ne.
egzaminavime* daro- 4847 W. 14 ST.
Cicero, Hh
tl
įžangų,
nusipirkite
sau
ir
«U elektra, parodaada maliauOfiso ir Ree. Tel. HuuL 6914 į
Ofiso ir Ree. Tel. Boul. 6913
n
klaidas,
savo draugams.
j Speciale Atyda atkreipiama mokyDR. BERTASH DR. SAIKELIS
X Viena nelinksma žinia kl0Valandos
’ ^alkueiam8
nuo 10 ryto iki 8 va756 VVest 35 Street (Kanip. 35 Ir Halsted St.)
yra mūsų chorui pranešta. karR- Nedėiiomu nuo 10 iki 13.
iŠ
VAI.: 1-1 ir 6:39-9:99 vai. vak.
Vak: 9-4 ir 7-9 vai. vakaro
DLNTiS'iAft
Iį Vienos
nlačiai žino
atitaiso i trumNou eltoj sumtaraa
Nedėiioj susitarus
vienos iš
iš mūsų
musų piaciai
žino- kre4vxs
laiką su nauju mradimu
30 EAST lllth STREET
IDOS bažnyčios ir radijo SOllS- Uau««lų atsitikimų akys atitaisomos
Kampas Wabasb Avenue
.
*
.
b« akinių. Kainos pigiau kaip kitur
Tet Rullman 9869
panc
les paneles Griciūtės tėvelis
g ASHLAND AVĖ
UeaeA X-Ray, sic.
DR. A. G. RAKAUSKAS
sunkiai serga. Choras nori iš
Tel. Ronlevard 7589
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
reikšti p-lei Griciūtei užuo
FKono Hemlock 3061
f 5>‘;
CHICAGOS OFISAS: || KENOSHA, W1S. OFISAS:
jautų ir linkėjimų, kad svei
Tel. Tards 1989
2415 W. MARQUETTE RD. |
5817 — 6th AVENUE
kata grįžtų jos tėveliu.
Vai.:
utarnlnkals,
ketvergals
ir
pėt
IaMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ
DKNTlHTAtl
Vai.: penedėliais, Heredomls Ir snDR. G: • S SEKNER
nyčiomts nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo
Koresp.
Ges Kztrectlon
> ’'**• *'• *'
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų]
batomls nuo 1 Iki 4 ir nuo 6 iki
1 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 v. vak.
Vėl. 9-9. Ned. 9-19
IJETUV1H AKIŲ HPEC1A1JSTA8
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 40&A
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.
Cblcegos ofiso Tel. Grovetaill 32A2
9669 kO. YVRHTKRN Alk
J
VVEST SIDE.
Aušros Vartuose šiandien
z-----------------------Vai.: 1-4 vai. vak. ir
Tel. Central 7079.
Dr.
C.K.
Kliauga
a.
a.
Onos
HIadenienės
laido

Pagal sutarti
Ree., Longbeach 9469
JŪ8Ų GRABOBIAI
DANTISTAS
Ofise, ir Akinių Dirbtuvė
tuvės
sn
trejonus
šv.
Mi.šioDidysis Ofisas
DR. B. G. LAMBRAKIS
Ketvergals ir Bubėtomis
inls, pamokslu ir palydėjimu 756 VVEST 35th STREET Utarnlnkals.
3420 W. Meripu^Ue Rd* arti W<wtern
4605-07 South Hermitage Avenue
1ES IR GERKLES SPECIALISTAS
Kacnpes Helsted st.
Avė.
Ph.Mic Uemlock 7S2H
iš n kinų ir šv. KazimAt'io ka
torius Vienuos Universiteto Per 5 Metus
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742
Valandos: nuo 19—4: nuo 6—9
P&nedėllals, Seredoms ir Pėtnyčloinz
riebi Bldg.. M E. W<Mblng*on 8t. Obicagn, m
pines Dv asinius bukietu a u
Idai ko. Helatcd Btmet
9t«d*aomla. au* !• UU U.

I. J. ZOLP

DR. V. S. NARES

DR. VA1TUSH, OPT.

A. PETKUS

Utt. DUSSEN

,

bIža

DR. P. P. ZALLYS

DR. JOSEPH KELLA

Ij'*. ’

J. F. EUDEIK1S & CO.

'7/' ’ ’ -

4^

DR.B.ARON

6
■

m..............

į,

-U.H

t> R x tr ft

.—

DRAUGO

i9

Penkiadienis,

6.

JUBILIEJINIS

ŠOKIAI

KONCERTAS

Sekmadienyje, Sausio-Jau. 24 d. 1932 m.
Lietuviu Auditorijoje,

Sau*.

3133 So. Halsted Street

Bus išpildyta nepaprastai įdomi programa, ku- ”

rioje dalyvaus įžymiausios Chicagos lietuvių meno
pajėgos.

■BE

BE

-ta

Wbite Sąuare Parke (29 ir įteiktos dovanos sodalietėms, laikinai einąs vid. reik. min. zdavo dabartinę Latvijos eko • WASIIINGTON, saus. 8. —
Ilalsted gat.). Visi nariai kurios ėjo prie Šv. Komuni pareigas; zgen. Balodis (ūki nominę padėtį. Ūkininkai ne ,1. Valstybės deportuos apie
kviečiami atsilankyti, nes ši jos kas mėnesį per ištisus me ninkų sąjunga) — karo min.; įstengia sumokėti skolų, fabri 500 kinų, kurie yra iš Meksi
{įrašymais bei pranešimais a- repeticija yra svarbi.
tus.
Zarinš )(artimas krikščioniu kai užsidaro, nedarbas didėja. kos pabėgę į šį kraštą. Bus
į j e beturčius lietuvius į amoVyčiai ir Vytės, kurie nori Rytą 9 vai. visos sodalietės darbo blokui) — užs. reik. Valstybės lėšos sumažėjo, o siunčiami j Kiniją.
i ikonų labdarių draugijas ir
te tapti šio choro nariais, tu drauge eis prie Šv. Komuni min.; Gulbis (ūkininkų sąjun tuo tarpu visur reikalinga va
tuo būdu teikia jiems pagal
jos.
ga) '— žemės ūkio min.; inž. lstybės uždavinys pirmiausia
rėsite gerą progą šį penkta
Z
\
bą. Be to, Lietuvių Moterų
Kursits (katalikų partija) — subalansuoti biudžetą ir su
dienį įstoti į chorą.
Kliubo labdarybės komisijos
X Šv. Kazimiero Akad. susisiekimo min.; Keninš (de tvarkyti mokėjimų balansą,
B. Stulgaitė, rast.
narės, radusios sergančius lie
Rėmėjų 1 skyriaus metinis mokratų centras) — švietimo stiprinant eksportą, mažinant
(Marąnette Jevrolry A Radlo)
tuvius, prižiūri juos ligos me
X Sinvėį, Local 269 A. C. ™s‘mas ivyks sa”,io 10 d' 2 min. ir laikinai einąs teisin importą, keliant muitus, tę Pirkusieji pas mus už |5 ar dau
tu ir teikia jiems morališką W. of A. susirinkimas įvyks val'
Sv' K^iaus parap. gumo min. pareigas; Rubuls siant kontigentii politiką, už . alau bus dykai nufotoerafuoti.
;2650 West 63 St., Chicago UI
pagalbą ir visokių naudingų sausio 8 d. Amalgamated cen- kamb- Nar5s viaos ><™«amos (latgaliečių progresyvinis blo
darant rinką žemės ūkio ga i
Tel.
pamokynnj bei patarimų dėl iro narna 333 So. Ashland atsilankyti, nes yra daug da- kas) — tautos gerovės min.
Hemloek R39O
miniams.
Skujenieks
nurodė,
Iš senos vyriausybės į nau
švaros laikymo namuose ir ap Blvd. 7:30 vai. vak. Visi na- 'i?10* narstyti.
ją kabinetą Įėjo tik tautos ge j kad, gal, teks Įvesti monopo
sisaugojimo nuo ligų ir t. t.
z
riai kviečiami gausiai atsilan
rovės
inin.
Rubuls.
Trys
port

liūs
ir
mažinti
valdininkų
alPatyrus apie tai visa, man
kyti, nes yra daug svarbių LATVIJOS VYRIAUSYBE feliai užimti tik laikinai.
rodosi, kad turime minėtoms
reikalų aptarti. Bus ir geras
Savo deklaracijoj Skujenie
Liet. Moterų Kliubo narėms
Sav. parduoda, labai pigiai
Skųjeniekui pavyko sudary
kalbėtojas.
Wm. J. Kareiva
ks sunkiomis spalvomis* atvai- 3 flatų namą po 5 kamb. Mo
padėkoti ir išreikšti joms mū
ti
naują,
kabinetą.
Jo
sudėtis
S&vlnlnkae
1 Fr. Praris, rašt
Del geriausios rųMes
sų pagarbą už tokią jų atlie
demiškas
štymu
apšildymas.
šitokia: Skujenieks (progresy
Ir patarnavimo, Sau
kamą labdarišką ir garbingą
IŠSIRENDUOJA
kamba

Sav.
išvažiuoja.
$3,000
įmokė

kit
Town of Lake. — Nele. Pr. vinė sąjunga) — min. pirm..
GREEK VALLEY
darbą mūsų nelaimingiems
rys, karštu vandeniu apšildo ti, likusią macais išmok, arti
PRODUCTS
Pan.
Šven.
mergaičių
sodaliOlselis Šviežių klausi
tautiečifflns.
mas, 2-ras augštis. Pašaukti mokyklos ir šv. Antano baž
nių, sviesto ir sūrių.
cijos metinis sus-mas įvyks
VARGONININKAS ieško Canal 0470.
Elžbieta B. Bračiulienė.
nyčios.
Arti
Douglas
Pk.
‘
L
’
.
4644 SO. PAULINA STREET
sausio 10 d., Šv. Kryžiaus vietos, gerai žinąs vargoni
Tel. Boulevard 1889
Cbicago, III.
1022 So, 51 Avė.
Cicero, m.
parap.
mokykloj
1
vai.
popiet.
ninko
pareigas
ir
geras
cho-į
GRAŽI LIETUVIŲ RADIJO
Narės, visos malonėkite atsi- j ro vedėjas. Reikale prašoma
J AR ŽADI KRAUSTYTIS?
PROGRAMA.
lankyti į sus-mą ir atsiveskite Į kreiptis.
K. ŽALNIERAITIS
Praėjusį antradienį iš WG naujų narių. Nepamirškite su-'j
19 Chestnut Street
ES stoties buvo siunčiama grąižinti visus įvykusių pra-j
7126 So. Rockwell St
Brooklyn, N. Y.
graži lietuvių radijo progra mogų tikietus. Po sus-mo bus į

C H I C A G O J E
CHICAGOS LIETUVIŲ
MOTERŲ KLIUBO
VEIKIMAS.

P. m. gruodžio 30 d. turė
jau progą dayvauti minėtos
Liet. moterų organizacijos
“Kalėdinių” arba tikrau sa
kant “Naujų Metų” dovanu
dalinime Chicagos lietuvių
beturčiams.

Ta proga man davė gali
mumą arčiau patirti, kaip vei
kia Kliubo specialiai skirtos
labdarybės komisijos narės
ponios: B. Pivaronienė, Stan
kūnienė, Adomaitienė, Kelly,
Martinkienė ir Masiokienė.

* R. ANDRELIUNAS '

Daugelyje labdarių draugi
jų, ypač amerikonų, yra inves
tigatoriai, t. y. asmenys, skir
ti ištirti beturčių būčiai; dau
giausia vyrai. Bet' kadangi
toks darbas neįeina į vyriškių
darbų sritį, jiems ir nepavyk
sta darbas taip teisingai ir
tvarkingai atlikti, kaip tai
moterys pajėgia. Tai ir paro
dė mūsų Liet. Moterų Kliubo ma, rengiama jau treti metai
narės investigatorės.
nuolat kas savaitę
lietuvių
Kai Kalėdų Šventėms tei įstaigos Peoples Fumiture BALSAS BALANDĖLĖS, juodais odos aptaisais (labai pa
kė dovanas beturčiams visos Kompanijos. Šį kartą progra naši į Ramybė Jums), paauksotais lapų kraštais kaina $2.50
labdarių
organizacijos, tai ma buvo sudaryta iš klausy JĖZUS MANO PAGBLBA, dideliomis raidėmis (literiomis)
mūsų Kliubo labdarybės ko- tojų užprašytų numerių. To juodais aptaisais, paauksotais lapų kraštais, kaina $2.50
n isijos narės atidžiai sekė do dėl buvo vartojamos vien tik PULKIM ANT KELIŲ, juodais drobės pt. geltonais lapų
vanų dalinimą beturčiams, ir klausytojų
pageidaujamos
kraštais, kaina ....... %.................................................. $1.50
buvo pastebėta atsitikimų, kad pluokštelės (rekordai), bet MALDŲ RINKINĖLIS, juodais labai gerais odos aptaisais
kai kurios šeimos arba atski visos jos buvo rinktinės ir ža
(nedidelė knygelė), paauksotais lapų kraštais kaina $1.50
ri asmenys gavo net 3 ar 4 vėjo radijo klausytojus, ku MALDŲ RINKINĖLIS, juodais aptaisais, paauksotais la
pintines valgio produktų; bet rie geidė girdėti tobulesnės
pų kraštais, kaina ....... ................................................. 75c.
buvo ir tokių, kurie buvo vi muzikos ir dainų.
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, gražios išvaizdos,
siškai pamiršti, ar tai iš jų
Dr. M. Strikolis ir dr. T.
su sagutėmis, kaina ........................................ ......... $1.75
rpsileidimo ar kitaip; tiems Dundulis pasakė įdomias kal MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, kaina......... $1.50
Kalėdų pintines pristatė mū bas apie sveikatą, o inžinie MALDŲ KNYGELĖ, juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25
sų Kliubo labdarybės komisi rius Antanas Žvirblis sudo MALDŲ KNYGELĖ, juodais, kietais aptaisais, kaina 50c.
jos narės. Liet. Moterų Kliu mino klausytojus su savo kai AUKSO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for
bo narės nutarė iš dalies su ba apie elektros ir radijo ste- mato paauksotais lapų kraštais, kaina ................... $1.25
silaikyti nuo pintinių dalini būklus.
KANTICKOS, juod. apt. Tilžės spauda ....................... $1.75
mo Kalėdų šventėms ir ati Pranešėjas J. Krokas tarp MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juodais drobis aptaisais
dėjo Naujiems Metams. Euvo kitų įdomių kalbų baigdamas
(Tilžės), kaina ...................................... . ................... $1.50
padalinta valgio produktų ir pareiškė, kad kitą antradienį MELSKIMĖS, juodais odos apt. (nedidelė) paauk, lapų $1.75
kitų reikmenių daugiau kaip bus labai įdomi programa, AUKSO ALTORIUS, nedidelio formato juod. apt......... 75c.
už porą šimtų dolerių, nes neg jai stropiai rengiasi kfe- ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, didesnio formato,
kaitant kasdieninio šelpimo. letas pasižymėjusių mūsų ra juod. stipriais apt., paauksotais lapų kraštais ......... $3.00
Aš iš tikro su pasigerėjimu dijo dainininkų. Tad lauksime ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, raud. kraštais $2.25
stebėjau, kaip mikliai ir su
Bus.
ANIOLAS SARGAS, juod. odos apt., labai gražios, nedide
maniai minėtos narės savo
lės knygelės, kaina .................. .................................. $1.50
garbingas pareigas atlieka.
PRANEŠIMAI.
Viršminėtų maldaknyghj turime ne po daug, tad su nžKliubo ižde pritrūkus pinigų Į
------- m,—
| sakymų pasiskubinkite, kad jūsų draugai-ės prieš Šventės
labdarybės reikalams, jos duo
X Lietuvos Vyčių Chicagos | galėtų gauti, nuo jūsų kaipo dovaną.
da nuo savęs dovanas arba
rengia mažas pramogas savo repeticija po Švenčių įvyks
draugų tarpe, kreipiasi su sausio 8 d.fl^fc). vak., Mark 2334 SOUTH 0 AKLI Y AVINUI,
CHICAGO, ILL.

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIŲ MALDAKNYGlįl

i

“DRAUGAS” PUBLISHIN6 COMPANY

Peoples Natnl Meat Harket

A. ALEŠAUSKAS & SON

4928 WEST 14 STREET

Tel. Republic 5099

PIRMOS KLESOS MĖSOS MARKETAS

Mes pennufuojame pianus,
forničius ir kitokius dalykus.

Mes specializuojamės vestuvių ir parių orderius pildyti
Žuvis, Austeriai ir Paukštiena

Į Musų patarnavimas yra grei
j tas, geras ir nebrangus.
Mes pervežame daiktus iš ir

Telefonas Cicero 2275

į kitus miestus.

Ateikite ir susipažinkime

ĮVAIRUS KONTRAKTORl

IM. Z IŽAS
Namų 8tatymo Kontraktorlus
Statau įvairiausius namus prieinama
kaina

DidelisMaskaradas

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemloek 6686

Rengia

Telef.

GENE RALIS KONTRAKTORIUB
Statau namus kaip muro taip Ir
medžio nuo mažiausio Iki didžiausio
mion prleinsmlausloa

Suhatoje, Sausio-Jan. 9 D., 1932

2452 WEST 69th STREET

Lietuvių Liberty Hali, Kamp. 14 ir 49 Ct.

Tel. Hemloek 2323

Cicero, Illinois

JOSEPH VILIMAS

Dovanos vertos

Šiame Dideliame Maskarado
bus išdalyta dovanos tiems,
kurie gražiausiai. pasirėdys.

Muzika bus viena iš puikiausių
įžanga 65c. su drabužit? pasidėjimų
Pradžia 8 vai. vakare
t
»
Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.
RENGĖJAI.

<888

D. GRICIUS

Lietuvių Raudonosios Rožes Kliubas

133

Republic

NAMŲ STATYMO KONTRAK
TO RIUS

6504 S. WASHTENAW AVĖ.
Kapos Telef.
Hemloek 8887

Namų Telef
Republic (888

JOHN YERKES
-

Plumblng A Heatlng Lietuvis
KONTRAKTORIUB
Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

