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Bankininkas Bain’as traukiamas tieson
INDUA NIEKO NELAIMĖJO. LONDONE 

KONFERENCIJAUŽDARYTA J
Vokietija suskato didinti 

prekėms muitus

T. S. TARYBA TEMPIA JAPONUS 
TAIKON SU KINAIS

LIETUVOJE
MIŠKAMS REIKIA APIE 

2000 DARBININKŲ _

BAIGĖS INDUOS KON
FERENCIJA

VOKIETIJA DIDINA 
MUITUS

LONDONAS, gr. 2. — Čia BERLYNAS, gr. 2. — ,Vo-
haigės ilga Indijos reikale ko- kieti jof5 pmidentas jjinden-
nferencija be jokių sėkmių. In- , , . ,
....'• , , v , burg’as pasirase butmvbes ledijai daug ko buvo žadama,

bet nirto nesuteikta. Indai tau kr",«' k"™omi. ministorii) ka-

tininkai labai' nusivylę.

GAL PASISEKS SU
TAIKINTI

i bilietų autorizuoja didinti įve
žamoms prekėms muitus. Ka
binetas nereikalauja vaduotis 
muitų įstatymais.

St. Louis’o universiteto medicinos mokyklos dekanas kun. 
A. M. Sclnvitalla prisega medalį Edvardui Van Cleve’ui. Tai 
nepaprastas šiam žmogui požymis už jo pastangas neregių 
švietimo sritvje. CIeve’as yra New Yorko instituto neregių 
švietimui viršininkas. t

PARYŽIUS, gr. 2. — Pra
nešama, kad T. Sąjungos ta
rybai gal ir pasiseks japonus 
sujaikudj su kinais Mandžiū- 
rijos reikale.

Kiek žinoma, kinų vyriau-

IŠLEIS SIDABRINIUS 
PINIGUS

SUNKIOJI ŽMONI|AI PA
DĖTIS YRA DIEVO 

SKIRTA

VATIKANAS, gr. 1. — Iš Į

MAŽĖJA ANGLIKONŲ 
DVASININKŲ SKAIČIUS

4-
LONDONAS, gr. 1. — An

glikonu bažnyčios Ąnglijoj

Ateinančių žiemų vienų t re- i 
čdalį skirto iškirsti miško mi-l 
škų administracija kirs ir su-< 
gamins Į rustus, malkas ir ka-' 
rtis pati. Miško medžiagos 
bus gaminama Alytaus miškų 
urėdijose 31,000 kiemeterių, 
Jūros m. urėd. — 50,000 ktm., 
Kauno — taip pat 50,000 ktm., 
Kaišiadorių — 48,000 ktm., 
Kazlų-Rūdos — 35,000 ktm., 
Panemunės — 23,000 ktm., ir 
Šakių miškų urėdijoje bus ga 
minama 60,0*X) kiemeterių. Mi
nėtose urėdijose miško kirtimo 
darbai jau beveik visur pra
dėti. Kadangi šiose urėdijose 
vietiniu darbininkų beveik nie
kada neužtenka, tai jose tuo
jau gali gauti darbo apie 2,000 
darbininkų. Žemiau nurodoma, 
kur kiek darbininkų reikalin
ga. Taip, Jūros miškų urėdi-t 
joje: Jūros girininkijoje rei-', 
kia 50 darbininkų,

PODRAUG SU JUO YRA KALTINAMI 
JO SŪNŪSIR ŽENTAS

MIR£ HINES’AS, ĮŽYMUS KATALIKAS 
GERADARYS

MIRĖ ĮŽYMUS GERA
DARYS

TRAUKIAMI TIESON

BAZELIS, Šveicarija, gr. 2.
' — Šveicarijos valstybės xban- 
kas perka 55,000 svarų sida- 

svbė sutinka su visais tarybos' br0> ig knrio padirbdins rei- 
pasifilvmais. Japonija dar sta-^ ka]jnnraS apyvartai 5-ių fran
to kliūčių. Spėjama, ji irgi kų moTK,tas'
turės nusileisti.

Japonai yra užėmę kone vi
sų Mandžiurijų. Bet taryba 
juos sulaikė nuo veržimosi 
Peipingo link.

NUBAUSTAS AMERI
KIETIS

DUBLINAS, gr. 1. — Už 
prigulėjimų uždraustų  jai ko
munistų organizacijai “Saor

------------- .eire” utilitarinis teismas nu-
TOKIJO, gr. 1. Japonų baudė 6-ms mėnesiams sunkių- 

laikraščiai apgaili, kad japo-jp darbų ir deportavimui a 
nų vyriausybė buvo klaidin-1 mPrikietį airį J. Mulgrew’ų.
gai painformuota apie J. Vai- ______________
stvbiij sekretoriaus Stimsono
pasakymus apie japonus Man-

f 1

d žiūri jos reikale. Bet tuo bū
du, sako, japonai pamatė tik-

PAMATĖ TIKRĄ! VEIDĄ

NAUJA PRANCŪZŲ 
AMBASADA

Evanstone, Cbicagos prie
miesty, mirė turtingas statybi
nio medžio pirklys ir Įžymus 
geradarys Edvardas Iline- 
s’as. Susirgo širdies liga ir to
mis dienomis įsimetęs plaučių 
uždegimas naudingų visuome
nei žmogų nuvarė į kapus. 
Velionis buvo 68 m. amžiaus. 
Mirusiam Paskutinio Patepi
mo sakramentų suteikė kun. P'. 
J. Maguer’is iš Švenč. Mari
jos bažnyčios, Evanstone.

MRS. BARANSKI KALTA

Kriminališkam teisme pri- 
Papilvio i siekusieji teisėjai pripažino

klausius lifldymų apie sesers i dvasininkų kas metųf b11 ia)akijo.je IX) darb.,
Genimos Galgani dorybinį gy-' mažėja ir jų vyskupai tuo į- girininkijoje dabar

kalinga 20 darbininkų, o kai

Apygardos teisėjas M. Fei- 
nberg’as vakar “grand jury” 
pavedė uždarytų 12-os bankų 
savininkų ir prezidentų J. Bai
li’ų, jo du sūnus ir žentų Fl- 
sher’į. Teisėjas visus, juos ka
ltina žmonių pinigų eikvojimu 
ir suktybėmis.

Senis bankininkas Biain’as 
yra ligoninėje. Jam paskirtas 
25,000 dolerių laidas (paran
ka). Aniems kitiems trims po 
10,000 dolerių kiekvienam. A- 
bn sūnūs ir žentas iš teismo 
paimti apskrities kalėjiman,

1 kol nesusiras jiems koks lai
duotojas.

Teisėjas Feinberg’as paais 
kino, kad Bain’ai traukiami

banfr
kalta Mrs. Anna Baranski, 67 
metų amž., už gelbėjimų savu 
sūnui plėšimuose. Tas sūnus 

pašals, reikės dar 200 darb.,1 nesenai nušautas. Jos laukia 
Ilunkių girininkijoj reikia 400 bausmė nuo vienerių ligi 20 

metų kalėti.

rei-
venimų, dėl kurio norima jų vykiu nemažai yra susjrūpi- 
įskaityti į Bažnyčios palaimi- nę. Vienur kitur vyskupai tu- 
ntųjų skaičių, Šventasis Tėvas ri suvažiavimus ir juose ta-,
Pijus NT kalbėdamas pasakė: riasi rasti bet kokiu priemo-į ^^^ininkų ii Agurkiskio gi 
“Tai Dievas, Kurs suteikė ni’ S< P»«i™Stesi „PgernmQ j Minijoj - 100 darb- 

praėjusius gausos metus, apie I ff08 .V1"1"

kuru, t,krovę handie te. kan,, Nuo 1905 mat, ligi šio lai-!^rbininkl), Sasnav09 girinink.
nesinorėtų ne tikėti. Viešpats ko anglikonų bažnyčia neteko _ 3
davė ir Viešpats atėmė. 2,308 dvasininku ir tas skaj-

ŽADA GELBĖTI MIESTUI

Didieji Cbicagoj mokesčių

PARYŽIUS, gr. 1-. — Pa-, 
rjjjį alstybių veidų ja- rlbmentni įduotas sumanymas kos veiksmų. Kaip turtuolius, 
ponams nepalankumų. skirti 1/140,000 dolerių naujai taiP kitu« ragino būti gailės-

prancūzu ambasadai IVasbin- tingais ir gelbėti nelaimin- 
gtone. guosius vargšus, kurie didelio

______________ neturto bangų blaškomi.
KLAIDINGOS ŽINIOS 

APIE TAIKA

PEIPINGAS, gr. 1. — Ja
ponų pašalintas Mandžiūrijos 
gubernatorius maršalas Čang 
Hšueh-liang’as užgina kilu
sias žinias, kad) kinai su ja
ponais susitarę nutraukti ka
riškus veikimus.

BOLŠEVIKAMS REIKA
LINGI TECHNIKAI

KINAI IMA VEIKTI

TOKIJO, gr. 1. — Kinų ka
riuomenės dalis užėmė Kan- 
šano miestelį žiemių rytuose 
nuo Tsitsiharo. Dėl to kinų 
veikimo japonų kariuomenės 
ištraukimas iš Tsitsiharo su
stabdytas.

MASKVA, gr. 1. — Sovie

tų vyriausybė skelbia, kad 

1932 metais Rusijai yra reika

linga tūkstančiai inžinierių ir 

technikų. Jų daugumų, sako, 

reikės parsikviesti iš užsienių.

KANADOS VIDAUS 
PASKOLA

TIEJNTSIN, Kinija, gr. 1. 
— Čionai atsiųstas dar vienas 
japonų kareivių pulkas.

“Šiandie spaudžiantis žino- čius nepapildytas. Praėjusiais 
nijų sunkus būvis iškilo iš pa- devyneriais metais neteko 417 
čių žmonių kaltės. Yra gana dvasininkų. Pranešta, kad 1,- 
aiškn, kad teisingoji Dievo 1a-,139 anglikonų parapijos, turi- 
nka palietė žmoni jų.”

Šventasis Tėvas toliau nu
rodė didelį, žmonijai pavojų.
Žmonės, ieškodami priemonių1 
sunkiųjų laikų pašalinimui, jo
kiu būdu nenori kalbėti apie 
Dievų ir pripažinti Dievo ra n-

mokėtojai į majoro atsiliepl- 
30 darb. Kaišiadorių miškų1 mų gelbėti miesto finansams 

urėdijoje Gaižūnų girininkijo-, palankiai atsiliepė. Mokesčių 
je reikia 500 darbininkų, Le- ‘ “wa rantu s“ pirks, kiek tik 
vintų girinink. — 50 darb., Ge- bus galima.
gūžinės girininkijoj — taip

bet dėl uždarytos John Bain, 
Ine., kompanijos, kuri taip pat 
yra pavesta likviduotojui ir 

i į kurių Bain’as iŠ bankų bu
vo įdėjęs daug pinigu. Tuo 
būdu jis nuskriaudė daug įdė- 
lininkų. Uždarytų Bain’o ba
nku reikalai priklauso vyres
niajam Cook’o apskrities teis
mui.

Teisėjas Feinberg’as pranc- 
kad jis persikels į vyres

nįjį teismų ir ves Bain’o ba
nkų reikalus. Tenai jis ieškos 
bankų turtų, nes iki šioliai bu- 
,vo ieškomi tik minėtos kom
panijos turtai.

se,

pat 50 darbininkų. Kaimo mi- buvo nemažai indėlių paimta.
" itin baugiau kaip ur^djjoje Pravieniškių gi-,^’s indėlių mažėjimas bankuo-

>,0<X) gyventojų, likusios be 
dvasininkų.

Įdomiausia yra tas, kad A

rininkijoj reikia 100 darbinin-jRe dar nėra sustojęs. Tai dau 
kų. Aleksandravos ir Būdos ’giausia vyksta dėl baimės, kad 
girininkijose — 100 darb. Ru- bankai gali indėliu neišmokė-

nglijoj katalikų kunigų skaa-' mšiškių miškų girininkijoj rei- fi ir dėl saugesnės Lietuvos
čius kas metai didėja. Z| kia 50 darbininkų. Šakių miš- bankų kredito politikos sun-

-------------------------------  ‘ kų urėdijoje, Kuro ir Žuku kian Paskolas išduodant esant

NUBAUSTI KALĖTI

20 METŲ KARDINOLU

BOSTON, Mass., gr. 1. — 
Jo Eminencijai kardinolui O’- 
Connell ’ui suėjo 20 metų, kaip 
priklauso Šventajai Kardino
lų Kolegijai.

Jo Eminencija šių sukaktu
vių neminėjo, nors gavo daug 
sveikinimų.

DU BROLIAI PROTES
TANTAI PRIĖMĖ KA

TALIKYBĘ

KURILAVIGAND, Indija, 
gr. 1. — Himalajų valstybėje 
fcikkim atversti katalikybėn du 
broliai, prezbiterijonų dvasi
ninkai Sittingsai. Jų senyvas 
tėvas, taip pat buvęs protes
tantų dvasininkas, ir gi ren
gias pereiti Katalikų Bažny
čion.

MIRTIES BAUSMĖ 
ĮVYKDYTA

0TTAWA, gr. 2. — Kana
dos vyriausybė įvykdė 150 mi
lijonų dolerių vidaus paskolų.

DEMONSTRANTAI NU
BAUSTI

Cbicagos policijai įvedami 
nauji automobiliai. Bus juos
vai—žali stt geltonu parašu 
“police”. •

BELLEFONTE, Pa., gr. 1. 
— Mirtimi nubaustas ir ši

------------ Į bausmė įvykdyta H. Star-
AVASHINGTON, gr. 2. — cbok’ui, 29 m. amž., už 6 me- 

14 demonstrantų, kurie areS- tų amž. mergaitės nužudymų.
tuoti ties Baltaisiais Rūmais,! ----------------------
teismas nubaudė po 100 dole- Mirė Cook
rių arba 6 mėnesius kalėti kie- šorių “boardo” 
kvienų. Bus apeliuojama. | Wolf’as.

apskrities 
narys

girininkijose reikia šimto dar- ma^au piuigij apyvartoje. Čia 
bininkų. Prien, miSk, nrMi- ««- k"™* ' ”
joje reikia 40 darbininkų. No- ” bankuose savus indėlius, 
rint gauti darbo miškuose ga- •in0R> skalesniais nuošimčiais 
Įima tiesiai vykti pas nurody- skolindami negu bankai. Riek
tųjų girininkijų girininkus. Už v^enas’ kuris bijodamas lito 
sukirtimų vieno kietmeterio kritimo ir hanklJ nemokėjimo, 
rąstų moka nuo 80 centų iki atsiima 8av* ar svetim*

Du plėšikai, Matizka, 27 m., 
ir Churchman’as, 26 m. am-

nubausti pirmasis 35 metus, 
antrasis 40 metų kalėti. Ši le
ngva bausmė juos patiko jiems 
prisipažinus.

PAUKŠČIŲ PARODA

1 lito, o už sukirtimų erdme- 
terio malkų nuo vieno lito iki 
pusantro.

SVARBESNI ŪKIO 
ĮVYKIAI

Nuo rugpiūčio iki spalių mė 
nėšiui Lietuvoje įsisteigė per 
40 naujų įmonių, į kurias įdė
ta apie 9 milijonus litų. Stam
biausia jų cukraus fabrikas, 
toliau seka 14 malūnų, 6 lent
pjūvės ir t.t.

Netrukus pradės veikti ir 
popierio fabrikas.

Paskutiniu laiku iš bankų

liūtų indėlius iš mūsų bankų 
yra savo priešas, nes atsiim
damas sumas, mažina pinigų 
apyvartų, nereikalingai jų lai
ko pas save, o tuo pačiu silp
nina bRnkų padėtį.

Tuo tarpu, jokių pavojų li
tui nenumatoma, nes jis tvir
čiau laikosi, už dolerį. Sveti
mų valstybių valiutai kritu*, 
litui didesnių pavojų nebuvo.

Mūsų prekybos sutarčių 
klausimas visai apleistas, nes 
mes iki šio laiko ne tik sveti
mų valstybių sutarčių sudary
mo nesekėme, bet ir savų pre
kybinių sutarčių vykdymu ne

Vakar vidudienį Coleseume 
gubernatorius Emmerson’as 
atidarė naminių paukščių pa
rodų.

BEDARBIŲ ŠELPIMO 
FONDAS

Bedarbių šelpimo fondui su
rinkta daugiau kaip 7,500,000 
dolerių. Pranešama, norima 
surinkti 10 milijonų dolerių.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYT.IN- 
KftS. — šiandie saulėta; ma-

sidomėjome. << M. L.” ža temperatūros atmaina.

V \
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“DRAUGAS”
Ifieiua kasdien, Ittkyrus sekmadieniu*

PfUiNUMKRATOS KAINA: Metams — 
sal Metų — 33 50. Trims Mėnesiams — 32.03, VI 
Mėnesiui — 75 c- Europoj* — Metams 31.00. Pusei 
t« — MM Kopija .ne.

Bendradarbiams Ir korespondentams raktų nepra- 
Una, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunėiama tam 
tikslui pakto kenkiu.

Redaktorius priima. — nuo 11:33 Iki 13:33 sal.
Skelbimų. kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

Pu*

DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Kacept Sunday. 
SUMSCR1PT1ONS: One Year — »«.00. Siz Monthc

— 13. 60. Tbree Montbs — 32.00. On-> Montb — 76c. 
■krape — One Year — 37.00. -S11 Montbs — 30-33- 
Gkpy — .33c.

AHvertlsln* in "DRAUGAS” brlngs best resulta 
Advertlsing rates on appllcatlon.

“DRAUGAS" 2334 S. Oakley Av., C.ucagf

DIENOS KLAUSIMAI
TAUTININKŲ KOMEDIJA.

politikus komedija, kuri niūkų tautų juokui, Kun. A, Petrauskas, M. I. C. 
išstato. Gšsienis. iš tos. komedijos pasijuoks, 
tik nesijuoks iš jos Lietuva, nes' tautininkai 
jos likimu žaidžia, tautos, vienybę; ardo, jos 
pajėgumų silpnina.

SYKIUOSE NAUJOJE UETUVIŲ KOLEGIJOJE 
(THOMPSON, CONN.).

VISIEMS LIETUVIAMS

Klystų jei 'kas manytų, kad šiais prezi
dento “rinkiniais” bus užbaigta pp. {Smeto
nos — Tūbelio diktatūra ir visi neteisėtu
mai bei nenormalumai vidaus politikoje, čia 
reikia suprasti tautininkų “gudrumų”. Tuo 
savo žygiu savo diktatūrų tautininkai nori1

(Tęsinys)

Atšildęs, pakiša jum ber- I
tainiukų su vynu, kad ligo
ms pasistiprintų. Po to, pali
kęs ligonį besistiprinant, kuo 
greičiau lekia j vienuolynų.

lės žaizdos, kuri jam įnirtį 
padarė.

15 kur gi toji jam žaizda. 
Gi štai kas atsitiko. Kai šue 
rado pusiau apmirusį keleivi 
duobėje ir pradėjo pagal sa-

HUtipriuti, kad p, Smetona ir jo giminė, u. krapštvda.aaė į™ •» “
du gyva. galvos galot, valdyti Lietuvą Ju vie)11|uliallls sl, ; pagalios atsigulė ant jo savo

Vidurmiesčio didžiosios parduotuvės pasirengė vadina, 
mam “Ohristmas Shopping ui ”. Blizgučiais, margučiais pa
puošalais, žaisliukais tikisi patraukti perkančiųjų publikų vi
so miesto ir apylinkių. Lietuviai neturi pasiduoti pagundai 
ir susižavėti vidurmiesčio parduotuvių puošmenimis ir pra
šmatnybėmis.

Mes visuomet karštai lietuvius raginame sau reikme
nų {pirktis pas saviškius. Dabar ypač to obalsio turime lai-

Per penkeris metus tautininkai kalbėjo 
apie seimo ir prezidento linkimus. Bet tos 
kalbos vis pasilikdavo kalbomis. Tautinin
kai, pralaimėję rinkinius j visus buvusius 
Lietuvos seimus, bijojo rinkimų ir .dėl to 
neteisėtu būdu Lietuvų valdė.

Douald Day, Tribūno korespondento 
pranešimu, tautininkai nusprendė padaryti 
diktatūrai galų ir dėl to šiandien, gruodžio 
2 d., įvyksta prezidento “rinkimai”. Šian
dien, gruodižio 2 <1., įvyksta prezidento “rin
kimai”. Šiandien bus išrinkta 118 rinkikų 
(elektorių), kurie susirinks į Kaunu gruodžio 
Ii d. ir galutinai išrinks prezidentų.

Mes nė kiek nesistebime, jei tokių rili- 
kimų paskelbimu dabartinės Lietuvos vy
riausybės opozicija yra nustebinta. Kinkiniai 
paskelbti nesilaikant valstybės konstitucijos. 
Jie paskelbti tik prieš tris dienas, kada rin
kimai jau turi Įvykti. Dėl to fiziškai jokiu 
būdu negalima ims visiems .piliečiams bai- 
suoti. Mažai kas apie tuos rinkimus ir ži
nos. Dėl to labai galimas daiktas, kad tuos 
“^lektorius” paskirs apskričių viršininkai 
arba patys tautininkai. Iš to galima supras-, 
ti, kad tautininkų viršūnės bijo visos tautos 
balso, nes jie yra skaudžiai nusidėję tautai, 
uzurpuodami šventas jos teises, laužydami 
rinktinių jos atstovų priimtosios valstybės 
konstitucijos dėsnius.

Keisčiausia, kad tautininkai paskelbė 
“rinkimus”, o dar tebekalba apie konstitu- 
eijos taisymų. Vadinasi, pirma “išrinks” 
prezidentų, o paskiau išrinktajam preziden
tui taikys konstitucijų. Tada išeis, kad ne 
valstybės galva turės taikytis prie konstitu
cijos, o konstitucija prie prezidento. Tokių 
keistenybių tur būt niekur kitur pasauly ne
surasime.

Paskelbtieji prezidento rinkiniai nėra 
rinkimai, o tik dar viena tautininkų vidaus

Kiekvienam turi būti aišku, kad “rin prasti, kad radęs nelaimingų, 
kiniuose” tik tautininkų partija tedalyvaus.1 Tada vienuoliai ima spatus ir 
Kitos partijos į juos neis ir savo kandicįatų [paskui šunį skuba gelbėti žmo KvH* 
nestatys, nes rinkimai paskelbti nesilaikant gų nuo mirties.
valstybės konstitucijos dėsnių. Pagaliau, tau-; Taigi tasai šuo, kurio kai
lininkai ne vien tik porų dienų tedavė nu IK yia iškimštas Beruo mū
kimams pasiruošti, bet ir balsuoti ne visiems I ziejuje, per 15 metų šitaipos 
leidžia. Pagal jų skelbiamų tvarkų, iniesiuc- j gelbėjo keleivius. Jam pusė
se balsuoti galės tik kokie nors įniomnin-1 nūs, vienuoliai jo jau neleis- 
kai, savininkai ir valdininkai, o kaimuose tikėdavo į kalnus. Nes, viena, jis 
ūkių savininkų šeimų gaivos, būtent tik vie-įbuvo užsipeplnęs senavtėje 
has ūkininkas. Jo samdiniai, arba vaikai, [poilsį; o antra
nors jie būtų ir suaugę, negali balsuoti.'

jau ir akys, 
[ir uoslė kaip reikiant neb,- .

Ir kada gi Urna komedijoms Lietuvoje tttr“avu- Bet vien» uak-!»t's’i»ve,kiud,
bus galas.

ŠEIMŲ DIDUMAS MAŽĖJA

J. Valstybių cenzo biuras skelbia, 
šiame krašte įžymiai mažėja šeimų diduma.
Tas reiškia, kad iš meti} į metus šeimos sa
vo narių skaičium darosi vis mažesnės. Ne
žiūrint to, pačių šeimų skaičius eina didyn, jį jauk
jei susituokusias bevaikes poras batų galima 
vadinti šeimomis.

Kun. Pr. J. Vaitukaitis.

ŠVENTASIS BERNARDAS
(Tęiinyk)

Pascit vita. — Sv. Bernardas teikia 
mums savo gyvenimo pavyzdį, nes jis yra
šventus ir dargi didis šventasis. Kadangi 
mes visi esame }>ašaukti i šventumų, tai 
jo gyvenimas fra mums lyg pavyzdys ar
ba nurodymas sekti jo gyvenimu, šv. Ber
nardas 1174 metais buvo priskirtas prie 
Altoriaus šventųjų ir aštuonis šimtme
čius Katalikų Bažnyčia gerbė jį, kaipo 
gražiui šviečiančių įžvaigždę danguje. Sv. 
Bemariftts tikrai yra globėjas visų tų, 
kurie rūpinasi gyventi vidaus gyvenimu 
ir kurių pasiryžimai yra tapti geresniais 
ir tboulesniais, nežiūrint to, ar jie yni 
]>ašaukti gyventi pasauly ar vienuolyne. 
Tačiau, pamėgink gyventi vidaus gyveni
mu šiomis dienomis, šiandien! Kaip gi šiii 
dienų žmonės supranta tų vidaus .gyve
nimų? Argi įmanomas vidaus gyvenimas 
radijo, atletikos, teatrų, turtų ir garbės

/ Iš vidurmiesčio kapitalistinių parduotuvių mes negauna
me nei aukų, nei kitokios paramos mūsų parapijoms, mo
kykloms, labdarybei ar kitokiems tautiškiems reikalams. Tų 
aukų ir tos paramos tikimės gauti iš savųjų biznierių. Ir 
gauname tos paramos.

Remkime savus biznierius, ypač tuos, kurie yra uolūs 
mūsų Bažnyčios ir Tautos reikalų rėmėjai. Tegu pelnas, ku
ris gaunamas iš biznio, lieka saviškių tarpe.

Saugokite savo vaikus. Ir jie su savo centais, nikeliais, 
parduotuves, tegu eina tik į lietuvių pardotuves, o ne į sve 
timtaučių, iš kurių jokių aukų savo svarbiems reikalams 
negauname.

Griežtai laikykimės obalsio “savas pas savų”.

MARIJONO KOLEGIJOS RĖMĖJŲ 5-IS SEIMAS

visu kūnu, tai pradedųs at
sipeikėti ligonis, manydamas,

[kad jį galvažudžiai užpuolę 
išsitraukė peilį it> po juostosi ,
ir vėrė savo gelbėtojui šune
liui į šonų.

Tačiau šis, kad ir mirtingų 
įgavęs smūgį, neapleidžia ke
leivio, bėga kiek galėdama 
greičiau į vienuolynų, atveda 
gelbėtojus. Kai pamatė išgel
bėtų savo žudytojų, su džiaug
simi pripuolęs laižo jam ko
jas, tarsi paskutinį kartų jį

ams, ir krinta [ -----------------
prie jo kojų negyvas. x Į_ Marijonų kolegijos penktu- giau kaip 60 asmenų draugi.

Kai kiek ir pagrųfeinta ši i sis seimas įvyko 1931 m. lap- su kunigais 
čiulioniu ir

teisybės. Todėl, žinodabias [ rupijos svetainėj, Cliicago, III. pietus atstovų

tį pakyla didžiausia pūga.
Vėjas švilpia kaip pasiutęs

i Sniegas krinta iš dangaus. . ,. , . ,
. v _ ... istorija, bet daug joje vra ir kričio 29 d. Aušros Vartų pa! Dangus ir žeme susnnaise.' 1

Senelis šuo ilsėjosi pirkioje.

Valančium, Ma- 
Pėr

susipažinimo
Draugeliu.

id i •• v , *. .. j aš daug panašių istorijų apie i Seimas prasidėjo iškilmių- tikslu gražiai, įspūdingai kaii Susyk jis pasoksta ir su dide-, v .. t. . . . ‘ . v. ,ts. i,. ... . . . siuos sūnelius, pamatęs jų gomis pamaldomis parapijos bėjo kuli? A. Valančius kunliu lojimu ir nekantravimu . . ... ,AV , . 1 1 Ar V •• • , - ’a-i • i i x- i giminaiti, Dzynų, negalėjau bažnyčiom prieš sumų; rengi- Maciulionis, kapitonas l,\erziasi lauk. Nesuprasdami! .. . ............ . . .. . . . . . ’ ..supr
vienuoliai, kas jam pasidarė, jreit su juo atsisveikinti. Gal no komisija par. salėje pri- Jurgėla, J. Brazaitis, A. V>.

liinėjo rėmėjų skyrių ir d r- lunėius, Jr. Atkočiūnas. (i. 

ji} atstovus ir apdalinę juos į Kazlauskienė ir A. Grybas.
ir jis būtų toks /''žmonių ge 

- riklu ris, jei būtų tekę jam gv
Šunelis visu šuoliu pašilei- veiiti savo gimtinėje šalyje, baltais penktojo seimo zeiik-

Cenzo biuras, kaip žinoma, iš to įdomaus 
reiškinio nedaro jokių išvadų. Jis skelbia tik 
praėjusiais metais surastus faktus.

[do stačiai į kalnus seniai ži-i Vargšas Džynas susirgęs I
;uolini jam keliu. Po valandų- kiek. Ne tiek senatvė ji kūn

eliais.

10:30lės jis grįžta ir staugdamas kiną, kiek 'riaumatizmas Ims
imą draskyti duris, reikalau- kutinėse kojose, kuris neduo- 1 , .

....... ' ,...................... „. . ii- i- ■ • i • suėjo bažnyčion.Kitie taktai yra labai reikšmingi šiam ’ damas, kad vienuoliai eitų da jam tinkamai įssitiesti n
kraštui, dėl to, kad šeimų didumo mažėjimas gelbėti nelaimingojo keleivio. ■ pasirodyt! visame savo vei«-

poromis procesijos 
nėjo 
audė

val. seimo dalyvių

Po pietų delegatai aplankė 
“Draugo” spaustuvę ir ku\- 
gynų.

tvarkoje l 2:30 prasidėjo seimo posė-

vargonai
Tuojau su- dis rėmėjų draugijos centro 

ir parapijos reikalų vedėjo malda. Aušros

choras sutartinai

Vienaš išdidus turtuolis
..... .... ... , . imlj liekasi lyg kraujo raudiplinta pralzutingos įssiskvrunų (divorsų) irV , 1 , , na juosta. Kas čia būtų? Beigundymu kontroles epidemijos. Jos vra pra- į . ,. . , . . ..... . (labar, kol keleivisžalingos kuinui ir dvasiai. Šios epidemijos «r .. - . ., . . .. . . , . . .. betas, nėra kadayra svarbiausioji seimų didumo mažėjimo . . , , .kraujo pėdsakai.priežastisf" '

Prieš šios epidemijas kol kas sekmin

neisgei- k|ausia mokslininką:
tvrineii Kodėl mokslo žmones

un. V. Kulikauskas. Jam a- Adv. K. Česnulis — pirmi- 
sislavo dijakonu kun. J. .VIa* muku, dr. P. Atkočiūnas ir 
eiulionis ir subdijakonu klie- -V- V'alančius — vice-pinn.;
rikas A\ Jeskevičiuš. sekr<>toriai> A. J. Ž ir-

gai kovoja Kataliku, Bažnyčia .Kitu tviiSW mruukia įj daobįs. At ^vl. lininį
irnrini nt>Kn viijaItza nznr.-vi In <> — - Laivadai arba nieko neveikia, arba tiesiog lei
džiu joms laisvai plisti.

dažnai galima nudyli atšilau- įr sei,nuį pritaikytų Įdi-s V. (lalnaitė ir Vincas
Jš tiesų, randa giliai duobė- kant j turtuolių namus, o tur pamokslų pasakė kun. A. Va- Petrauskus. ’ rezoliucijų ko- 

je pusiau apmirusį keleivį, tuolj retai užtiksi pas moks- ianėitfs. po sumos duotas i.»a- misijų išrinkta: L. Šimutis,
laiminimas Šv. Sakramentu, kun. L. Draugelis, P. Jurgė- 

atsauė Atstovams atvykusiems iš Ja ir J: A. Mickeliunas. 
kad išmintingi žmones tojįaių k at į£ Auroros, Ke- i Mandatų komisija: A. Bo-

priezastis ge- jas laižydamas, pamažėl alps-'Pa^wta turto vertę.-o turtin JloįOSj Melrose Parko,- Rock- cevieins, A. Grybas i’ B. B>
Tai krikščio- ta. Pagalios krinta ant žemės [ k1 išminties Vedės dažnai Jortlo ir kit„ ‘kc! unijų.

na. Išvydęs; išgelbėtų kelei
vį, šuo šoka jam prie kojų ir, ,H1*»

Minėtų epidemijų iškilmo pi 
lieins katalikams yra žinoma
niškojo auklėjimo stoka. Ši auklėjimo sto- nebegyvas. Jum iš krūtines tesupranta, 
ka pašireiškia bereliginėse mokyklose. 'I’ose pliūptelėjo juodo kraujo sro- 
pačiose mokyklose stipriai palaikoma laisvo- vė. Dabar visi pamatė, iš 
sios minties atmosfera. Materija lizinas pirnia kur buvo tas kraujas ant snie- 
visa ko. Ir šis nusistatymas baisiai skaudžiui go, jiems į kalnus bėgant. Tai 
palies kraštų. , šunelio krūtinėje būta dide-

Tai yra todėl,

‘M.L.”).

REM^ITB VISUS BIZNIS 
RIUS KURIE SKELBIASI

DBAU0B”.

ieškojimo gadynėje? Ir dėl ko gi ne? Dic- , atsidavė dvasiškiems niųstymams arba su
vo Jsakymai šiandien yra tie patys ir 
turi savo galių. Kurie stengiasi jų laiky
tis bei. įvykdyti gyvenime, jų sųžinė visa
da, bus budri, ir stovės sargyboje prieš vi
sokį piktų. Tačiau tyrosios sųlžinės norma 
kiekvienam krikščioniui yra tikroji alti
nio meilė, toji meilė, kuri ue vien tik su 
ko: “Viešpatie, Viešpatie’*, bet kuri. 
vykdo valių, dangiškojo Tėvo. Kuris nori 
ir trokšta, kad visi būtuinėpi tobuli. Tik 
tokia meilė verčia mus sekti Kristų bei 
tapti Kristaus sekėjais.

‘‘Kristaus Sekimų” autorius sėmėsi 
medžiagos iš šv. Bernardo raštų. Visi tie, 
kurie turi bent mažiausių supratimų apie 
tų brangintinų veikalėlį, gali su pasitikė
jimu prisiimti Šv. Bernardų savo globėju, 
nes jis moko gyventi tuo praktiškų vi
daus gyvenimu, kuris yra tinkamas ir mu
sų laikams, būtent, ne tik kad žtuotūmėm 
kokio darbo imtis ir kaip gyventi, bet i t 
dėl ko, kam ir kaip turėtumėm ir turime 
dirbti ir gyventi. To visa galime išmokti 
iš šv. Bernardo, nes, kai jis vienuolyne

dalgiu klojo pėdtis laukuose, kai jis įsuki- •
nėjo karaliams ar kuiiiguikščiains ar bu
rė vyskupus ir drųsino popiežius, kai jis 
garsino kryžiaus karų ir vykdė stebuklus, 
tai jis visada likdavosi tas pats papras
tas vienuolis, kurio širdis retai kada nu-

H) re- tautienė.
mėjų skyriaus buvo paruošti Į TvarKadariai: A. I ekizius 
skanus pietus kurių pagųmi- u stud./Ji Kudirka.
nimu rūpinosi pp. šiauliem i,
M. Sluinbrienei4 P. Šliogerie
nei, E. Pocienei ir kitos jau- seimo atstovus, 
uos šeimininkės. Pietavo dau- j (Tęsinys nuo 3-čio pusi.)

parašyti mokslo knygų, kad galima ge
riau patikti Dievui, atliekant paprastas 
pareigas su tyra intencija, negu atsiduo
ti ilgam pamaldumui vien širdies tuš
tumo patenkinimui. Tuomet me3 išmoksi 
me darbų pakeisti malda ir darbyinečios 
slegiami būsime sUsijungę su Dievu. Ta-

jautė bei rainojo, kų jo ranku daro, oz visa čiau yra vienas dalykas, kurio neturime 
savo esme gyveno vidujinį dvasios, nusi
žeminimo ir meilės gyveninių. Tokia šir
dis su tokiomis dorybėmis giliui įžiūri 
Dievo garbingumų, nuostabius Jo dar
bus visatoje ir visas misterijas; tokia šir
dis turi tokių drųsų ir toki tikėjliiių, kad 
kulnus išjudina. Dėl to tad šv. Bernar
das ir buvo toks didis stchūkludarvs.

Tačiau mes patys, neturime lūkuriu r- 
ti, kad vykdytumėm stebuklus, nes Dievo 
dvasiu daro tai, kų Jis nori. Verčiau turė-

pamiršti, būtent: mes turime taip dalyti, 
kaip šv. Bernardas darė, dažnai klausda
mas savęs: “Bernarde, kum čion atvykai 
(į cistersijonų vienuoKnų) ?” Taigi, ir 
mes turime pasistatyti sau pinnųjį klau
simu iš katekizmo: “Kuriam tikslui aš 
esu čia, žemėje.”

&v. Bernardas sutvirtina mus savo 
mokymu

Pascit doetrina. — Jis sutvirtina mus 
savo mokymu. Jau astuoni šimtmečiai

Į kinu* tvirtų tikėjimų ir tų nusižeminimų | praslinko viršum Šv. Bernardo karšio, 
ir meilę, kuri pulaiko ir valdo viskų, net Argi šiais laikais išnyko jo atminimas, 
menkiausių. Dievo šviesoje, ir teikia am- urgi dingo jo garbė, argi jo lamiokybiai 
žinuuio pagrindų vįsieius. daiktams. Tai atgyveno ir liko užmiršti? Visai ne! LJn- 
suprasdami, mes žinosime, kad gali būti hard as sako, kad “Šventoji Bažnyčia 
vertingesnė pareiga išvalyti kambarį negu nepratusi puaukštinti tokių savo sūnų,

Prezidijuinas užima vietų - 
pirm. K. česuulis sveikina

kurie per septynis šimtmečius ilsėjosi 
kapuose, kad būtų sekamų jų gyveniniu, 
kurių autoritetas yra Katalikų Bažnyčios 
Daktaro garbė”, jeigu jo mokymas din
go ir jeigu iš jo raštų išplauktus šaltinis 
neteko savo versmių. Ne, ne! Šv. Bernuį- 
do žodis dar šiandien, ižavi širdį ir pake
lia vidujinę būtybę. Gyvoji skuisti Šv. 
Bernardo siela atsispindi jo raštuose. 
Šiais metais sueina lygiai šimtas metų, 
kai šventasis Tėvas Popiežius Pijus Vili 
paaukštino Šv. Bernardų Katalikų Bažny
čios Dakturo garbe — Doctor Ecclesiae. 
lai buvo visos Katalikų Bažnyčios troš
kimo įvykdymas. Tuo būdu buvo leisią 
Šv. Bernurdui papildyti Bažnyčios 'levų 
eiles, kurios prasidėjo jaunomis Krikščio
nybės dienomis ir pusturųjų gentkarčių 
akyse jis nėra (žemesnis už savo pirmtu- 
kūnus, kuriuos jis prisiėmė savo mokyto
jais ir pavyzdžiu savo mokymo plėtiniui, 
kaip kad sako V'aneardard ’as. O Mubil- 
lon’as pažymi, kad Šv. Pernardas, pasku* 
tinrs iš Tėvų, yra lygiai didis, kaip di- 
džiausias iš jų visų. (Bus daugiau)
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Nebeužtvenksi upės bėgimo.

Pasiryžimas - laimėjimas.

KOLEGIJOS RĖMĖJŲ 
5-TASIS SEIMAS

(Tąsa iš 2 pusi.)
Stud. Vincas Petrauskas

“Pasiryžimus, lai žmonių Jo pasiryžimo dėka visos ka- skaito praėjusio seimo proto- 
aukštybės, prieš kurias snnu- talikiškos draugijos gyvai kolą, kuris vienu 
daliai ir ištižėliai lenkia gal ' svarsto dienraščio vajaus rei
vas

tienė — Akademijos rėmėjų dr. G. Bložis, A. Žolynienė, $383.00. Svetainėj surinkta Reinio atstovams už nuoseklu 
centro vardu; p. V. Petrosie- Al. Aitutienė, T. Atroškieuė, $8S.33; nuo pietų, atstovams 'dalykų svarstymą ir kviečia 
nė — Moterį} Sąjungos Chi- Al. Rinkevičiūtė ir daugumas surengtų, liko $38.(1). Iš viso'Aušros Vartų kleboną kun. J. 
cagos Apskričio vardu; p..; įvairių organizacijų atstovų, aukų seime surinkta $806.52. Mačinlioni sukalbėti maldą. 
Rubienė Kolegijos rėmėjų kūnų pilnas sąrašas ir gau- p .. v... • • šeimas nedarytas 5:30 vai.
35 skyriaus vardu; Ig. Saka- sios įteiktos seimui aukos bus . .. J‘ . .J S ' ,/ ' vakare

balsu pri- as — Lhicagos Aps- išspausdintos skyrium “Lai-1
kričio vardu; kun. P. Vaitu- ve’’.I

litis

cijas ir sumanymus, kurie 
vien balsiu priimti( 'rezoliuci-

sirylžimas,

imtas.
sako S. Marden’as. Pa- kalus. Rėmėjų draugijos pirminiu ~ Jvo Apveizdos pa-, Mandatų ir finansų komisi- jas jau skaitėme vakarykščia-

tai garbė, kuli, Lapkr. 16 d. Šv. Jono Krik- ko kun. dr. J. Navicko pra-i1‘npi^s 'art U ’ p, J- Krotkus,.jos vardu p. A. Bacevičius |„ie “Draugo” numery.
Seimo pirmininkas dėkoja

K. česnulis, pirm., 
A. J. žvirblis, sekr.

atiduodama silpnam kūnui, šlytojo dr-jos sus-me iškėlė nešimas prisiųstas seimui i'“ Metropolitan State banko! patiekė seimui sekantį pra
stai, keletas ryškių pasirvži- katalikiškos spaudos platini- raštu: jį skaito klierikas Pr. vardu; adv. K. Česnulis, A. nešimą; seime iš viso atstovų 
mo pavyzdžių: mo reikalą ir nutarė savo na- Skruodenis. Pranešimas (bus Beinoraitė, F. U. Gudai, Al. dalyvavo 269. Atstovaujama

u — kontestininką paremti, paskelbtas spaudoj) priimtas Tamkienė, Antanas ir Emilė 43 draugijos. Aukų su laiš- 
Draugijos narių tarpe rado- didžiu delnų plojimu. Nausėdas, J. Šliogeris, J. Ga- kais prisiųsta $297.25, su man

si vienas “Draugo” skaity- Seka draugijos iždininko ruekas, O. Kavaliauskienė, datais ir sveikinimais įteikta 
mo jubiliatas. Tai Izidorius kun. F. Kudirkos praneši-
Žalnieraitis. Jis jau 15 metų mus, iš kurio pasirodo, kad 

rašė būdamas 80 m. amžiau?. !'‘Dr&W’’ skaito ir tuomi kolegijos fondui apyskaitos 
Galilėjus buvo 70 m. am- didfiavosi' stei‘ metu pajauni gauta iš viso

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

Didingąjį kurinį “Odisėją’’ 
Homeras parašė būdamas se
nas ir neregis..

Niutonas savo pamatiniams 
dėsniams naujus paaiškinimus

tysiąs “Draugą” iki pat gra- $10,915.52.žiaus kai rašė apie dangaus i 
kūnų judesius bo lentos' Dr'^08 susirinlrimui . Rėmėjų draugijos reikalų

Whitney’o" pasirnanms 23 'ns padar6 M*1’“ »«<>«» vedėjas kun. L. Draugelis 
m. turint stoti į ko'legiją pa .-ia pat daugelis norių d,en- paskaito daugybę iš įvairių 

'rašlį užsiprenumeravo. Amerikos lietuvių kolonijų
Visi mūsų kontestininkai- prisiųstų laiškų su seimo

darė jį medvilnės 
Amerikoje tėvu

pramonės
ir sudalė

medvilnės pramonės ės turėtų sekti p. Petrausko, sveikinimais, patarimais bei 
pavyzdį, t. y. “ 

j jaus reikalais

LACHAWICZ IR SŪNUS
PAGRABŲ VEDĖTAI

Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti Už $100.00 
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų 

Padarome attidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus.

Chicago, III. Cicero, III.
2314 W. 23rd Place 1439 So. 49 Court

Telef. Roosevelt 2515 I Telef. Cicero 5927

Kaip Palaikyti 
Savo Darbą!

Palaikykit save stipriu ir sveiku, 
Bukit punktualus.
Bukit darbštus.
Bukit lojalus.
Dirbdami mąstykite apie darbo.

MarkTrade PAIN-EXPELLER*

naują
įaką J pavyzdį, t. y. “Draugo” va sumanymais ir kolegijos fon-

Bismarkas būdamas SI) ,n.! rpikalais nepraleisti nė dui ddvanomis, kurios bus 
amžiaus didžiausią Vokietijoj ;vi<w"“ f,ra'lgijos susirinkimo, skelbtos “Laive”. Seka kapi- 

i nė vieno didesnio lietuvių tono P. Jurgėlos gralži pas-

Įrcg. J. V. Pat. Biure.
naudojamas reguliariai jums pagelbės palaikyti lanksčiais pailsu
sius muskulus, išimą skaudėjimą iš sustingusių geliamų sąnarių, 
užkirs kelią ankstyviems peršalimams.

PAIN-EXPELLERIS* laiku panaudotas daugeliui užtikrino 
darbo palaikymą.
Kaina 35c. ir 70c. ..... Parsiduoda Visur

* Tikrasis turi INKARO vaisbaženklį.

galią turėjo.
Stefensonas subrendęs iš

moko skaityti ir rašyti. O 
šiandie jis skaitomas garve

žio tėvas.
Didelis žmogaus pasiryži

mas, tai bėgantis upes vaiy

įsusėjimo, nė vieno vakaro nė kaita “Amerikos Lietuvos at- 
vienos pramogos. Tik pasirv- eitis”; joje nušviečiama lietū- 
žiinu prieisime
laimėjimų.

Nauji kontestininkai.
Šiomis dienomis mūsų va-

KA REIŠKIA KATALIKIŠKAS 
LAIKRAŠTIS NAMUOSE?

Katalikiškas laikraštis namuose tai žmogaus kultūringumo 
reiškinys. “Pasakyk man ką skaitai, o aš pasakysiu kas tu 

esi”, sako patarlė. Dėl to per šį jubilėjinį vajų kiekvienas 
katalikiškas namas privalo užsisakyti visiems metams --

ii

prie didelių viškos kolegijos svarba Ame
rikos lietuviams katalikams. 
Paskaita bus išspausdinta.

Seka sveikinimai žodžiu. 
Kun. V. Kulikauskas sveiki
na kolegijos (Afarian Hills) 
vardu; L. Šimutis — dienraš
čio “Draugo” vardu, kun. J. 
II. Vaičunas — Ciceros lietu
vių katalikų vardu; A. Nau
sėda — Labdarių sąjungos 

Scran- centro vardu; dr. P. Atkočiu- 
lon, Pa. nap — Katalikų Federacijos

Visi jie pasiryžę uoliai ‘Dr- Cbicagos apskričio vardu; p. 
pasidarbuoti ir di- Vaičiūnienė Moterų Są-

dtio, kurio jokia jėga nega-Įjaus kontestininką skaičius 
b užtvenkti, padaugėjo. Į spaudos talki-

Pasiryžimui * įgyti yra tik ninku skaičių įstojo šie nau- 
vienui vienas daiktas — dar- i ji darbuotojai:
bas.
Kompozitorius Hendelis dir-l 

bo /iiiž dvylika žmonių. Niekas! 
jo neatstumdavo nuo darbo, i 
Nebijojo nė pajuokų, nė nepa- Į 
sisekimų.

Darbas, pasiryžimas, tai|augui”

Varkalienė iš Cbicagos. 
Misiūnas iš Roselando. 
Rovaitienė iš Herrin, III. 
J. Vaičaitis, Jr., iš

žmogaus šviturys rodąs jam!dėlės dovanas laimėti. Svei- •T,ing°s centro vardu; kun. o. 
laimėjimo uostą. ( kiname! Afačiulionis Aušros Vartų

parapijos vardu; p. B. Bvtau-
Mūsų kontestininką sujudi- Ryt pradėsime. -------------------------------- i-----

mas. Ryt pradėsime skelbti “Dr- me Chicagoje ir apylinkėje
“Draugo” jubilėjinio va-!aUge” mūsų Vajans kontesti- kilnių spaudos platinimo dar- 

jaus kontestininką sujudimas | "“’A darl)'!. I''-'z“ll“t"s ir bnotojų. Apkalbėta daug roi- 
prie pasiryžimo ir dideli1.) u,,’s i’l kokioje pozicijoj sto- lialų, pasidalinta patyrimais, 
sėkmių laimėjimo kasdien di- vl Tėmykite,_ kuris jų stovės kaip sėkmingiau spaudos pia-

pirmoje garbės eilėje.
Gražus kontestininką 

susirinkimas.
Pereitą pirmadienį, gruo

džio 1 d., Aušros Vartų pa- 
kontestininkas Binghamton,; rapijos salėj įvyko mūsų va- 
N. Y., savo pasiryžimu lai- jaus kontestininkų susirinki- 
mėti sujudino visą koloniją, mas, kuriame dalyvavo didžiu

deja. Kaikurie jų rodo tokio 
pasiryžimo — rūpestingai ir 
atsidavusiai dirbti per šį va
jų, kaip niekad pirmiau. 

Paulius Petrauskas, uolusis

Pagražina išvaizdą. Patenkinimai garantuota.

PI'IKOS VĖLIAUSIOS MADOS SŪPUOTI AKINIAI SUSTIPRINS 
AKIS, PASALINS JŲ NUOVARGI IR STEBĖTINAI 

PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

Tyros, Aliltlna, Mvetkoa

ORAŽIOfl AKTU

•Yra didelis turtas

Murinę valo. Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus Ją pamigsite 
Knyga “Eye Care" arba “Eye 
Reauty" ant pareikalavimo.

MurlnaCe., Dpt. H. S., 9B. OMoS(.,aii<aso J

tinimo darbas dirbti ir t. t. 
Visi skirstėsi pilni pasiryži
mo daugiausiai pasidarbuoti 
“Draugo” vajaus reikale.

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzmnas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 4727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 

Name- R Iki 9 ryto Tel. Repub »<100

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas W. Washlngton 8t 
Room 1601 Tel. Central 2979

Valandos; 9 ryto Iki 4 po pietą

Vakarais: Utarn., Ketv.. Ir Subatoe 
— < Iki • vai.

4141 Archer Avė. Tel. Lafayette 7»«7

Namų Tel. Hyde Perk <196

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH UI 8AI.LE STREET 
Room 1924 Tel. Randolph 0222

Valandos nuo '9 ryto Iki 6 vai. vak 
<241 8o. Halsted St Tel. Vlctory 0642 

Valandos — 7 Iki 9 vakare
į Utarn.. Ketv. Ir Subato. vakaro

Tel. Randolph 5187

ALFRED B. CLARK
Attorney At Uaw 

11 S. LA 8ALLE 8TREET 
Ir Vakarais: Utarn., Ketv. Ir Su-
hatos nuo 7:20 Iki • |

4200 8. HALSTED STREET
Tol. Wentworth 1881

DRAIIGA99

Vienatinį lietuvių katalikų dienraštį visame pasauly 
DEŠIMTYS ENERGINGŲ KONTESTNINKŲ-IŲ

Lanko kiekvieną lietuvių namą, kiekvieną katalikiškos 
draugijos susirinkimą, kiekvieną inteligentą, profesijonalą 
kiekvieną biznio imonę. Jie jums kuogeriausiai patarnaus.

TŪKSTANČIAMS NAUJŲ SKAITYTOJŲ GAUTI

Dar ieškome naujų kontestininkų-kių visose Amerikos 

lietuvių kolonijose.
VISIEMS SKIRIAMA BRANGIOS DOVANOS!

RAŠYKITE

, ŠIANDIE
“DRAUGASM
2334 So. ()akley Avė:

1
Telefonas: ROOSEVELT 7791 Chicago, Illinois
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LIETUVIAI AMERIKOJE mečių choras dainuos ir vai-į parapija.'Verta paremti, nes naudotis Dievo malonėmis, 
dins gražų Kalėdinį vaizdeli, s-gietės visada pirmos su pa- j Gruodžio 6 d. prasidės 40 vai.
pp. Daumantienė ir Slašins-! raina parapijos reikalams.

Sąjungiečių choras, prie kurio kien6 (Sesutė8 Astrauskaitės) -------------------
* priklauso visos 54 kps. ge-'keletą veikalų atliks smuiku

nausros dainininkės, padai- ir pijano o besakyti apie 

nuos visą eilę gražių, dar ijnoku8)<kuriuos mano prikrė-

1-ienės i,- v f...,-i i„„ v,.-.. ,tainųi 8010 dat «i Norikas su AukSėiūnieno
Kienes n V . Cepehonytt. lupi nuos pp Petkienė, SatulaPie-

Mot. Sų-gos 54 kps. vakaro 
rengimo komisija iš p. B. Pet

CICERO, ILL.

atlaidai. Ragina visus,
Kun. H. J. Vaičunas, kleb.

VAKARAS AŠTUONIOLIK
TOJ NUKELTAS Į GRUO

DŽIO 20 D.

29 
1.8 
$4
30 
33

Rimkus Prov 
Rasbid Prov.
Lasli S. C. 

i Pečiulis S. t 
Rpkas Gary

_________ Zevatkauskas S. C. 33
Vakarykščiam “Draugo” Micevicb Brid. 24 

muuery buvo rašyta, kad žy- Manstavich N. S. 33
mus ristikas Cyganevič at- Pajor Gary 15
vyko Chicagon Bancevičioi Zamb Brid. 30
laurus atimti, jo pečius prie A. Kibelkis S. C. 3u
nihtraso prispausti ir kad tos P. Pažėra Gary 32 
ristynės įvyks ateinantį šeš- Adomuitis N. S. 15 
tądien}, gruodžio 5 d. Šiuųmi Slinkęs (iary 22 
pranešame visiems, kad įas Sirvinskas Garv 25 
vakaras tapo nukeltas į gruo- J. Kaminskas N. S. 15
džio 20 d. (sekmadienį/ Visi ______________________
prašomi tai .įsidėmėti.

169.20 ,las*> kad rengiamas vakaras/ _
168 12 įvyks gruodžio 6 d. 7:30 ’
167.19 va^ va^- &v- parap.
KJ7 jg svetainėj, būtų toks, kokio !^‘a nietlJ Dailydaitė. Jauna- Pelnas skiriamas 

167. 4 niasli kolonijoj dar nebuvo
166.21 J .Juokingų veikalų “Daug 
165.11 triukšmo dėl nieko” vaidins 
165. S musų geriausi vaidilos: Čepe- 
1(55. S Jionytė, Dailydienė, Ulždavi- 
J54J4 nnitė, Valutkevieius, Vaitkus 
Ifjų. ir Petkus. Koncertas, vado- 
154. Ūbaujant centro pirm. p. M.
153,10 Čižąuskienei, bus nepaprastas 
152. »!'

Stankienė, Zigmantu i;ė. 
; Dailydienė, Čepelionytė ir ma

Trečiadienio vakare gruo
džio 2 d. ftv. Antano bažny- 

Petkienė su Zigmantiene ii ė;Oj prasidės rekolekcijos. 
Uti? Jas ves gerb. isįjonierius T§-1

Žodžiu, bus geias vakaras, vas Petrauskas. Raginu visus 
pusiau si Ciceros ir apylinkės lietuvius

APSIMOKA SKELB
TIS “DRAUGE”

PROBAK-

KNIGHTS OF LITHUANIA , 
B0WLING LEAGUE

North Side defended tlieir 
lionor of occupving fourtli pla 
ce by taking the lašt two ga
ilies after dropping the first 
one to So. Chicago, And also 
kept up with Bridgeport who 
is only three games in front 
of tliem. The finai of the se
nes went to North Side by a 
margi n of 5 pins only.

SO. CHICAGO 
Kibelkis 170
Zevatkauskas 180
Lash 179
Pečiulis 181
A. Kibelkis 176
' .' 4- -

*886
NORTH SIDE

Drazdauskas 
Naikelis 
W. Kaminskas 
Manstavich 
Kisielius

140
157
113
164
171

191
183
173
176
106

829

173
190
149
94

245

160
128
163
152
191

BLACK HAWK CHIEF

14515j NAUJAS IŠRADIMAS
' i DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

139. 4 kurios pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 

—— Mestis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų svieto 
girių visokių medžių aliejų. Deks
nio Galinga Moslis kaipo saulės spin- 

Į dūliai, pasekmingai gydo: Reuiua- 
Itizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skau- 
! dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų ir ar- 
I šalusį kraujų, njkstelėjimų ir šiaip 
■ visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
žmonių yra pagiję, o milijonai da 

I nežino apie tai. į
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 

| verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
.naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu 
I nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra- 

| žinakn. Parsiduoda visur. Klauskite 
'taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY i 
OINTMENT. Kaina 76 centai.

DEKEN’S OINTMENT CO
HARTFORD, CONN.

VIDURIUS SUTAISO
VALl’OK Arbata yra geriausias 

vaistas nuo inkšti) ligų, pūslės už
degimo ir vidurių užkietėjimo.

VARPOS ARBATA priduoda a- 
petitų, sumažina gazus viduriuose 
ir stiprina vidurių sistemų. (-) 
Prekė $1.00. Rašykit lietuviškai į

LINCOLN LABORATORY 
831—8th St.
Uaukegan, UI.

Captain Wentworth of the 
Chicago Black Hawks, one o£ 

794 tbe prominent hockey teams.

745 851 799
Agatonas.

INDI VIDU AL STANDING

The new menibers to join 
tl.»e“600” cirele was Al. Ged
rainis sho wa» the Individual 
Average Champion for the 
past few years, witli 618 bis 
scores were 202, 200 and 216. 
The others were J. Kisiel o f 
North Side with 607, Carpson 
of Bridgeport witli 603 and S. 
Zaura who is making a ha- 
fcit of making 600 or more, 
came thru with 200, 204 and 
205 for a 609 series, regai ning 
first place was in the posse- 
sion of Kačinskas for the ’ 
past few weeks.

Zaura W. S. 33
Gedrainis W. S. 14
Kačinskas Prov. 18
Vaičiūnas W. 8. 27
Kisiel N. S. 30
Grainont Brid. 33
Žemaitis W. 8. 33
Carpson Brid. 27

KAZIMIERAS BUČAS
Mirė lapkr. 30 d., 1931 m., 9.-50 vai. ryto 49 m. amž. 
Kilo iš Panevėžio apskr., Puntašavo parap., Klingių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nubudime moterį Valerijų po tė
vais Simenaičiūtė. sūnų Kazimierų, marčių Stanisla
vų, 3 dukteris: Alfonsų, Bronislavų ir Jennie, brolį
\Yalter ir brolienę Bessie, 2 švogeriu Antanų ir Pran
ciškų Šimėnus, švogerį ir švokerkų Ievų Valančius, 3 
svogerius Tamošių, Kazimierų ir Petrų Šimėnus ir jų 
šeimynas, o Lietuvoj seserį Onų, brolį Juozapų ir švo
gerį Joną Dodarį.

Kūnas pašarvotas 5700 So. Morgan st. Laidotuvės 
įvyks ketverge, gruodžio 3 d., iš namų 8 vai. bus at
lydėtas į Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų Ims nulydėtas į Sv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažįsta- 
nius-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris. Sūnus, Dukterys, Brolis, Brolie
nė, Svogerini ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja graborius Eudeikis. Tele
fonas Yards 1741.

RADIO RIUMFAS
NAUJAUSIOS 1932 RCfl VICTOR RADIO IR 

PHONOGRAFAS KROVOJE

Pažink is Užpakalio
t? 4**-
Ką ši radio turi: Synchronized 
tono sistemą 4 screen grid tū
bas, Tono kontrolę, 8 tuby Cir
cuit, Plačiai illiuminuotą dial, 
Electro Dynamic Speakerj. Pa
darytas parduoti už 0129.00, 
dabar tiktai už

$99.50
Su 8 RCA tūbomis.

Dykai gyvas kalakutas ar gražus 
suolelis arba elektrikinis laikro
dis.

LIETUVIŲ PROGRAMAI:
/

WCFL, 970 kyloc. kas nedėldienį nuo 
1 iki 2 vai. po piety; WHFC, 1420, 
kyloc. kas ketvergą nuo 7 iki 8 vai. 
vakare.

Jos. F. Budrik, Ine.
Didžiausia Radio Krautuvė Chicagoje

3417-21 South Halsted Street

BUDRIK’S REX KRAUTUVE
3343 South H alsted Street

TELEFONAI BOULE VARD 8167 — 4705

teikia
barberišką

skutimosi
patogumų

namie

(PROBAK BLADE)

Nesirūpink niežėji

mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

ir kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydantį antiseptiką. Žemo— 
saugus. Aptiekose. 86c., «0c.,
$1.00.

žemo
F O £ S l\ I r j i PR i TA 7 : M S

10PIECE COSiViETIC 
SĖT $1.97

Thls Ir a Pamous Vlvanl Sėt and In- 
Cludes fare powder. |1.00; Rouge. 76c. 
Tlasue Crtam $1.00, Dcpllatory $1.00. 
Pačiai Astrlngent $1.75. Qath Salt V00. 
Tollct tVater $1.25. Perfume $7.75. Brll- 
llantine 75c, Skin Whltener 75c. Totai 
Value $12.00. Speclal prlco, $1.»7 for all 
ten plecea to lntroduce thla line.

Vardas ...................................
Adresas .......................................
Siunčiame per paštą COD

Pinigai grųžinaml, Jei 
nepatenkinta*.

Bea Vau 58O-5th Avenųe, hj«w York

This new cheese 
treat

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health oųalities in 
vholesome, digestible foro.

Ve! veeta retains all the valuable 
elemento of rich miik. Milk sugar. 
calcium and minerals. Evtry otų 
caneat it freely!

Velveeta spreads, slices, melts 
and toasts beautinilfy. Try a half 
pound pacltage today.

KRAFT
\7elveetq

V The Delicious N«w Cheeie Food

—“T—

C. Kaminskas W.S. 24 
Bakutis Prov. 24 
J. Pažėra Gary 33 
f'ernauskas Prov. 30 
Lrbn Brid. 21
C. Kibelkis S. C. 33 
Dobrovalskis W. S. 33 
Naikelis N. 8. 33
Drazdauskas N, S. 33

191.15 
190.
188. 9 
188. 8 
186.10 
184.24 
ĮSI.26
151.19
180.19
180.15 
179.21 
178.12 
178. 5 j 
177.23, 
174.13. 
17 L 9 
17L 21

SILLY'S UNCLE1

9
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C H I C A G O J E

GRUODŽIO 60. i. SAS
NAUSKE PAMINĖJIMAS
Gruodžio 6 d. Chicago lio 

tuvių auditorijoj' įvyks nepa
prastas vakaras Č. Sasnaus
kui pagerbti jo 15 m. mirties 
sukaktuvių proga. Didžiulis 
L. V. “Dainos” choras, ku-

kokia būna į kitus papras
tus vakarus parengimus.

Chicagos lietuviai! Įvertin
kime Č. Sasnausko darbus 
Lietuvos garbei, skaitlingai 
susirinkime į Lietuvių audi-

riains vadovauja kom. Po-

Tel. Cicero 6756

Dfi. P. ATKOČIŪNAS
Dentistas 

1446 SOUTH 49 COURT
Ant Jankausko Aptlekon

Vai.: 9-9 Cicero, III'.

DAKTARAI:
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6459

DR. P. Z. ZALATDR1S
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

DR. A. G. RADAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• CHICAGOS OFISAS: H KENOSHA, WIS. OFISAS:
2415 W. MARQUETTE BD. | 5817 — 6th AVENUE

Gerų linkėjimu dr. Juškai Lučių kenčia alkį, šalti lieku- R*Bidenc,ja ••°® s- a-R*“**** 

torijų pagerbti didįjį lietuvį pareiškė kalbėtojai: vaist. p. rentimuose namuose, su nu- vakL^ Pl<StU
kompozitorių. Pradžia 7:30 Belskis, šio namo arki tekias plyšusiais drabužėliais, iš- ————-
vai. vakare. p. žaldokas, daktarai: Poš-1 blyškusiais veideliais. Liūdna ,TeL Canal 6764 He* Repubiie 5350

Av.

Pupa. ka, Bložis, Kliauga, Laurai-, ir skaudu matyti tokius varg- 
tis, Biežis, Simonaitis, Stri- šus. DR. A. RAČKUS

Vai.: utaminkais. ketvertais ir pėt 
nyčloniin nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 Ir nuo 8:30 iki 8 v. vak. 
Chicagos ofiso Tel. Urovehill SM3

Vai.: pauedėlials, seredomis ir su
imtomis nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 
8 v. Vak. Kenoshos ofiso Ud 4»&0

cius išpildys klasiškų Sus-1DR- JUSKOS NAMO ĮKUR- kolis, Šimkus, Nares, Gani-j Betgi malonu matyti, kad 
„aaHko kurinį kantatą “B,o- TUVtS. .riūnaa, Zalatona, JuvąiSas, ir Moterų kliubo darbščios ir

GYDYTOJAS, CHIRURGAS 
IR OBSTETR1KAS

iiai”. Solo dali dainuos art.
J. Kudirka. P-as L. Simutis, 
“Draugo” redaktorius apibu
dins Č. Sasnausko gyvenimų 
ir jo kurybų.

Juozaitis; vaist, p. J. Rakštis, geros širdies poniutės turi
finansininkas' p. Mackevičius gerų norų vargstantiems savoLapkr. 21 d. įvyko dr. A.

L. Juškos naujo namo įkur- (West-sidietis), 
tuvės. Dalyvavo per šimtų'red- L- Šimutis, “Naujienų” į mūsų inteligenčių ratelis lap- 
žn.ęnių, kuriuos maloni p. Zimontas, šio namo kon-'kričių 25 d. surengė puikų

. _ . . 4 .... 1» /J m zinif. a-k. J r ■ 4 > I .u 11 n II oioi Irrirt/i un Inu, 1» n i..

‘Draugo”, tautiečiams pagelbėti. šis

puikų Į
Be to, bus įoeui&uota keto- Jurkienė su savo pagelbiuiu- faktorius Gricius, ir kiti. balių Hamiltono salėje, kuri 

'iostmesteriu buvo p. J. Zol- buvo labai gražiai papuošta 
kuris savo juokais susi- tautiškomis lietuvių spalvo

tas Č. Sasnausko dainų ir at- Lėinis puikiai
lošta komedija “Uošvė” į na- Vaistininkas p,

pavaisino. 
A. Belskis Pe

prijuokino. ' l)r. mis! Buvo parengta dainavi
mu- mo, baleto ir net akrobatiš- 

Sll-
gerėti gražiu Sasnauskui pa-1 pavaišinti, o krautuvėlė tam Marųuette parko gyvento- žavėjo ?večins. Bet juos čia 
gerbti vakaru. įžanga tinsta-, pačiam name moteris vaišino J"' •b'lžtiiojasi Stos kolonijos viskas žavėjo: ir Įdomi pro. 
lyta populeri, t. y. paprasta,! “bis,imrks”. įnaginiu bei namų statyba, y- granu., ir lietuviškos spalvos,

, __ jpač dr. Juškos namu, kuris ir ponių rengėjų rūpestingū-
riušviečia visų 67 ir 'Artesian mus, meilumas

ilius, tylos nebus.” 
Kad davus 

lietuvjai

i vvrus vaišino cigarais bei ei- 1 lakusius
avus progos plačia- gnrttėmia, p. D. Gricius (kon- Simonaitis parodė savo “ma- mo, baleto ir net akrob, 
vių visuomenei pasi-.traktorius) neužmiršo vytų -i'k'J stulių 1 ų šokių .programa, kuri

G R A B O R I A L Buvo

Gydo stalgias Ir chroniškos 11 
vyrų. moterų ir va-kų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima. kasdienų nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomls ir seredomis Uk 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. S. BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai /
Ofisus 2201 West 22iid Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Caual 6222

J. F. RADZIUS
'IGIAUSIAS LIET. GRABORIUS į 

CH1CAGOJE

LACHAVICH
IR SUNŪS

1.1 LT U VIS C- R A BORIUS

gut. Namas pastatytas moder- .jauku, smagu, linksma, 
aiškiausiai. Čia yra p. A. Bei- dos, tik vieno dalyko truko

labai
Ro-

Rezidencija: 6628 So Richtnond 
Avenue Tel. Republic 7868 

Valūnuos 1—3 & 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Grovehill 1595

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)

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

Valandos: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.
(Vakarais: Utarninke ir Ketverge iki f vai.).
Seredomis ir NedSlioniis pagal susitarimų..

OfiBO ir Res. Tel. Boul. 5913 Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kanip. 35 Ir Halsted St)
VaL: 1-2 ir 6:89-8:19 vai. vak. 

Nedėlioj susitarus
Vai. 2-4 Ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj susitarus

todėl, kad priklau
sau prie grabų 16- 
dirbystėe.

OFISAS
668 West 18 Street 1 
Telef. Canal 6174, 
SKYRIUS: 32 38 So.
Halsted Street, Tel. 
Vietory 4988.

Laidotuvėse pa-' . ....
tarnauju geriausia i Pa‘an,laU^.,L“dO,“y^!..^“Opi.gi^La. 

ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 25R5 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, III. 
Tel. Cicero 5927

skio vaistinė ir kitokios trys tai pranešimų lietuvių kalba 
'parduotuvės, o antrame auk- lietuvių inteligentijai... Bet 
(šle dr. Juška *turi modernia- Litų kartų gal ir tokio trūku- 
kai įrengtų ofisų ir labai a- mo neatsiras.
kį traukiantį lankiamųjį kum Atrodo, kad ir gražaus pel- 
barį. Čia yra ir jo gyvena- no liks dėka- darbščių ponių 
mieji kambariai su vėliau- (kliubo narių), iš kurių dau- 
siais įrenginiais. Pamatęs to- giausia pasižymėjo darbštu-

DR. A. L YUŠKA

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKO
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po uum. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vali Ned. pagal sutar
ti. Tel. Bouievard 7820. Na
mai; 0641 So. Albany Avė.,

DR. J. J. TORSAIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2*03 WEHT 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt 8t 

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

Nedelioj pagal susitarimą

Phone Bouievard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

* •

Telefonas Yards 1138

'STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS 
Turiu automobilius viso

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.

Seradoinis po pietų ir Nedėldieniais i Tel. Prospect 1930. 
tik susitarus

2422 W. MARUL’ETTE ROAD 1 ------ ---------------- --------------

*• Ofiso Tel. Vietory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374— Tarp kai kurių šiaurės nn-iia

Amerikos indėnų yra papro- įjflg Ji Ii lUSKA 
kį gražų namų bei ofisus, dr. ura pp. Gngmnė, Kmenė, B.e- ,ys kirpti našl5nls plauku5 3133 B BilU£|ST
C. K. Kliauga sumanė čion šiene, Bloziene ir k. „mlra„dži»n,„ vėl „osive^i ««. eii— ir K«id.™w
persi kelti. Pagundai negalė
jo atsilankyti nė dr. Nares, mūsų vargšų šelpimo reika

uiždraudžiama vėl apsivesti Antras ofisas ir Rezidencija 
Daugiau tokių pramogų ;kj plaukai neataugs> kaip 6504 S. AKTEK1AN AVIS.

kuris irgi čia turi dabar ofi- lums! 
sų.

Linkini dr. Juškai ir šioj

A J-nė. buvę prieš kirpimų. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. U tam. ir Subat. Nuo 2-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių. 3319

Nauja, graži ko- 
ply^A dykai.

3307 Auburn Avenne

LAIMINGA ŠEIMA
kiems reikalhms. Kaina prie), kolonijoj sėkmingai bei lai- .. š/ve<1“s,l vaL Bidonų sod- . 
„Bn,. n.ingai darbuotis, kaip dirbo !ZJllJC’ 1 Antan0 ■

lis kolonijoj, ir liepti koIlt.; ^"<"W PiW>«dė tirs vaikas --1
i..... ______________j vieiių duktbrį ir du siiiiur. Gi-

. musių,jų vardai: Eleonora — 
i Aldona, Augustinas — Algi-'

DENTISTAI
Ofiso Tel. Vietory 6893

Phone Bouievard 7042
Rezidencijos Tel. Dresel 9191

EZERSKI
LIBTUVI8 GRABORIUl

o f i ■ a •
4603 S. Marshfield Avenue 

Tel. Bouievard 9177

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmam Avė.
Tel. Virginia 1290 

Vaida 1138 
Chicago, UI.

/

AUBURN AVENUE 
Chicago, IU.

S. M. SKUŪAS
LIETUVIS GRABORIUS

DMelė graži koplyčia dykai
716 WEST 18 STREET

Til. ttOMMvalt 7532

i. j. ruLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampa* 46th ir Pauiiua Sts. 

Tel. Bouievard 5203-8412

G'riciui daugiau tokių namų 
pastatyti.

Alfa.

GRAŽUS BALIUS KILNIAM 
REIKALUI.

Lietuviai pasižymi meile 
savo artimui. Jie tų savo do
rybę laiko ir gyvendami tarp

DR. 6. Z. VEZELIS DR. A. A. ROIK

mantas ir .Jbnas. A’isi vaikai 
sveiki ir motina taip, pat.

Laiminga šeima!' “M. L.”

AKIŲ GtDttOJAI:
Sl.HII

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

svetimtaučių, šiame krašte. 
Lietuvių artimo meilė ypatin
gai sustiprėjo šiais sunkiais 
nedarbo laikais, kada labai 
daug mūsų tautiečių liko be 
jokio darbo ir be jokio pra
gyvenimo šaltinio. Daug vai-

SUGRĮŽO IS LIETUVOS
DU MTUSH, OPT.

UETUVIft AKIŲ 
SPECIALISTAS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

i ’.ih
BRONISLAVA
NORBUTAITĖ

■■ /s
<9

Į AMJilJLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTįg 
Meg visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramu j 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S 8C CO.
JŪSŲ ORABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

MBS

DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

TeL Canal 4222

DR. 6.1. BLOŽIS
DI R TI| I A I

2201 WEST 22nd STREET
(Kampo* Leavitt St.)

Vaiando* Nuo k Iki 13 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Bouievard 7589 
Re Hemlock 7494

DR. A. P. KAZLADSKIS

Palengvins aklų Įtempimų kuris

,DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avenne 

Vai.: Nuo 19 ryto Iki S vakssre

'esti priežastim galvos skaudėjimo, Tele. Cicero 1260 
| svaigimo, akių aptemkno, nervuotu-

X-Rsy

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 19-11 ryto, 3-4 po piet. 
7-9 vok. Ned. Ir šventadieniais 10-13

DR. CHARLES SEGAL

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

Tel. VVent iVorth 3UUU

Rez. l’ei. Stevvart 8191

DR. H. BAR lUti
Gydytojas ir Chirurgas 

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

X
Res. Phone 

Englewood 6641 
Wentworth 3u00

Office Phone 
Wentw-orth 3000

DR. A. R. McCKAflIE
UknYTOJAS ir CHlttUMGAS

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

OFISAI:
4901 — 14 St 2924 Washlngtou 
ie»ll, 3-4, 7-9 12-2, 4t«. JSlvd.

Išskiriant ketverge po pietų 
Tek Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-3451

Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
8PECUAlAbiAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 pė

pietų: T-—8430 vai. vakare 
Nedėiioinis 10 iki 12

Telefonas MidWay 2880

Rez. Tel. Midway 6512

DR. S. A. DOWiAT
GYDYTOJAS 1H CHIRURGAS 

Residenclja
4739 West }2 PI. Nedėiioinis
Tef. Cicero 2888 Susitarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

mirė gruodžio 1. 1931 m. 3 v. 
ryto 23 met,ų amžiaus. A. a. 
Bronislnvo gimė (’hlciigoj, III

Paliko dideliame nuliudim.i 
molina Domicėlę, du broliu 
Juozapą ir Kazimierų, o Lietu
voj dvi aeseri Juzefų ir Kazi
mierų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1618 So. 
Union Avė. Tol. fanai 4891. 
Laidotuvės Įvyks subatoj grno- 
.džto 5. Iš namų 8:86 vai. Irtis- 
atlydėta J Dievo Apvaizdos l»ar. 
bažnyčių, kurioj Įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielų. 
Po pamaldų bus nulydėta Į Rv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažĮstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nulludę.
Molina. Broliai Ir Giminės.

Inldotuvėms patarnauja grab. 
Kadžius, Tel. Canal 6174

-

mo. skaudamų aklų karštĮ. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpų regys- 
tę ir tolimų regystę.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Bouievard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU KPEUIKL1STAS

ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET

Kampos Halsted St. 
Valandos: nuo 19—4; nuo •—I

Madšllomls: nu* II Ud II.

DR. GUSSEN \
DM. c. m

Vai.; 11 ryto Iki 1 po pietų- 
2 Iki 4 ir 6 iki 8 v. v.

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki * 

vai. vakare
Nedėliomls Ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, HG

Vai.

DR. P, P. ZALLYS’
DENTISTAS

3(1 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0861 
Gožas. X-Ray, eta

Phone Hemlock 2061

DR. JŪSEPH KELIA
DENTI8TA8 

Gas Ektraction
Vai. 9-9 Ned. 9-12 

<668 RO. WF.RTBRN AVM.

Phone iletnlock 7828
Dr. C.K. Kliauga

Dentistas
2420 W. Marcjuette Rd.

arti Western Avė.

___________________ . . . ________________________ - ■ ■

GXDXTOJAH IR CU1KLMUAH 
Oakiey Avenue Ir 24-tes Street 

Teief. Wniuette 199 arba 
Canal 1712

Valandoe: 3 iki 4 p. p. Panedellafc 
ir Ketvergei* vakar*

DR. MIURIDE KAHM
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVR
Tel. Yards U994 

Rvzideucijos Tel. Ploza 1204

VALANDOS:
Nuo 19 Iki 13 dienų 
Nuo 3 iki 2 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
NedeL nuo 10 Iki 12 aien*

Ofisas Tel. Grovehill 0617
Rea 6707 S. Artesian Ava

Tel. Grovehill 0417

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 We*t Marųuette Road

Nedėliomls nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktį 
Virginia 0036

A L DAVIDONIS, K D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUK 

Tel. Kenwood 6107
, Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte)
’ Niro 6 Iki 8 valandai vakare 
apart šventadienio Ir ketvirtatrienlr

Tef. Hemlock 979*
Res. *I>1. Prospect 941 e

DR, B. ARON
OYDYTOJA8 1N CHIRURGAS 

Ofisas 6165 South Kedzlš 
Res. 6426 So. California AVei 

9M.: 2-4, 7-9 v. v. Usklrlant Kai

Hėmlock 8151

DR, V. S. NARES:

Vai. 3-9 Ir 7-9 P. M. Kstv. 9-13 
A M. Nedėlioj susitarus

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuntte Road
VALANDOS:

9 Iki 12 ryto. 7 Iki 9 vak. 
Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarų

HMM - - ■' ..... ■A*
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NORTH S IDE.

kariuomenėje arba Saulių są
jungoje ir Amerikos kariuo
menėje tarnavusių lietuvių 
susirinkimas. Bns steigiamas 
Lietuvių Legijono postas Či
kagoje. Taip pat bus svarsto
mi svarbūs reikalai. Yra pa
sižadėję į šį postų stoti; kap.

literatinio darbo. Lankiu ir to
liau tvirtai stovėti Lietuvos 
išeivių reikalų sargyboje.

F. ladeikis,
Liet. gen. kons. New Yorke

choro, sekmadieny gruod. 6 d.
------------ Šv. Juozapo dr-jos. Nariai, ne

X Gruod. G d. šv. Mykolo pamirškite I
parap. svet. Apaštalystės Mal x Vyčių vietinė kuopa turi 
dos draugijos rengiama “buu sudariusi labai stiprų basket-
eo paity”. Pradžia 7:30 vai. holo ratelį, ir ateinantį sekma S. Darius, dr. Biežis, pp. Mic- 
vak. Pelnas skiriamas parap. dienį stos į darbų, kad laimė- keliunas, Čižauskas, Rėkus ir 
nnudai. Rengėjai prašo visas tų čempijonatų Vyčių lygoje, daugelis kitų. 
nares atsinešti kokia nors do- taip kaip laimėjo golfo čem-| TaJ vigi lietuviai karo vy.

pijonata. Laimingo pasiseki- susirintime vak į,
svarbių reikalų apsvarstyti ir 
gražių tautiškų karių tradi
cijų palaikyti! Ateikime visi

! * T ~ ,— karininkai (oficieriai), ka-Gražiausių' Sv. Kryžiaus ligoninės re-Į

vanėlę laimėjimui.
X Lapkr. 29 d. parap. sve

tainėj buvo surengtas ban- 
kietas. Žmonių prisirinko tiek 

kad nebuvo vietos visiems;
žmonėms susėsti. ur«zaB«s^ gydytojai> kar0 kapelį^į
įspūdį padarė susirinkęs jau- mejos rengia trijų dienų ba- . k ivi į b i jūrininkai' 
nimas. Choras labai gražiai zarėlį gruodžio 4, 5 ir 6 dd.. p
padainavo. P. Kifstukaitės ligoninės laukiamajam kam- 
dainos labai gražios ir gra- bary. Bus galima pigiai įsigv-

- mo.

LIGONINĖS BAZARĖLIS.

Liet. kar-ės savanoris.

žiai išpildytos. Turime dlžiau- ti visokių rankdarbių, ku-j 
gtis, kad turime tokių gerų rinos pačios rėmėjos padarė.!

M. S. 55

solistę mūsų tarpe. : Mieste už kai kuriuos daly-

KP. SĄJUNGIE 
TĖMS.

X Gruod. 13 d. p. Butkevi- kėlius reikėt, mokėti net po g. k6tvirtadienįj 
eini rengia “buneo ir eard tris dolerius. Rėmėjos pnptr- 3 d Dabrovolskic-
party” Avenue Cafeteria ant ko graži, dalykėli,, kuriuos jTykgta kuopos ,.bnMO„

žaidimas. Visos narės prašo- 
imos dalyvauti ir kartu sve-

_ čių pakviesti. Įžanga tik 35e.
-Tašome visų gausingai at-’Vi{5U narių priedermė savus 
si lankyti į šį trumpų bazarė- reikalus remti. Jei pačios ne.

gat- įsigiję galite suteikti savo!Ashland ir Mihvaukee 
vių. Turime paremti Situs draugams kaip kalėdinę do- 
Kmones, nes jie visaip ir e- vanų. ♦
nervingai pagelbėjo parapi
jai, yra seni parapijonai i>
uolūs darbuotojai. Tadgi ne- Ii. 
užmirškite paremti juos. Ti- 
kietai tik 35c. pradžia 2 vai. 
popiet.

X Lapkr. 29 d. St. Philips 
Gymnasium turėjom progos 
matyti basketbolo sezono 
pradžių. Džiaugsmas ima ma
tant tokį gražų jaunimo būrį. Chicagos lietuvis Kazimieras 
.Jei kas dar nematė didelių Bučas, 5700 So. Morgan St. 
savo tautos jaunimo susirin- Jis pasižymėjo tuo, kad bu
kimų, tegu ateina į šių salę. vo sunkiausias lietuvis ir vie- 
Yra proga lietuvių sūnums ir nas iš sunkiausių šio krašto 
dukterims susipažint? su vie- vyrų. Jis svėrė 640 svarų ir 
nu iš geriausių jaunimo rate- buvo apie 5 p. 11 colių aukš
lių. Išgirskite jų kalbas ir tumo. , 
kuo jie užsiima. Įžanga tik Velionis buvo nuvykęs į
35c. merginoms, o vyrams llolywoodų, Cal. ir norėjo bfi- 
50c. Sezoninis tikietas dar pi- ti filmų (krutaniųjų paveik- 
giau. Neužmirškite atsilanky- slų) aktorium. Bet atsirado 
t i. Po Kalėdų bus šokiai tarp kitas už jį sunkesnis ir ve- 
žaidimų. lioniui vietos nebuvo.

X Šių savaitę įvyksta kelių Graboriui Eudeikiui patar- 
drahgijų priešmetiniai susi- naujant, bus laidojamas ket- 
rinkimai, kur bus renkamos virtadienį gruodžio 3 d. 
raujos ateinantiems 1932 -------------------

dalyvausim, nenorėkime, 
kad kiti mus remtų užpildy
dami mūsų vietas. Tat nepa
mirškite visos ketvirtadienio 
vakare pas p. O. Dobrovols- 
kiene skaitlingai susirinkti, 

Į r“. kad ufcpildžius jos ruimingų
™ , P*S“ “ " ’">*♦, kart, dovan, lai-

mėti, kurių taip pat prašo
ma sų'jungiečiij sunešti.

r S. .

Alfa.

MIRĖ SUNKIAUSIAS LIE
TUVIS.

Brangusis Kilnių Uždaviniij 
vykdytojau!

Didžiausioji Lietuvos išei
vių dalis, būtent organizuoto
ji Lietuvių katalikų visuome
nė, mūsų sielų ganytojai ir 
daugybė atskirų mūsų tauti“- 
čių šiandien vieningai džiau
giasi ir gėrįsi tavo dvidešim
ties metų sunkaus darbo vai
siais. Tie tavo darbo vaisiai y- 
ra tokie reikšmingi, kad juos 
mato ir brangina tokia didelė 
mūsų tautos dalis. Jau 20 me
tų tu ištikimai ir su nepap
rastu pasiaukojimu tarnauji 
Dievui ir Tėvynei-Lietuvai. ši 
tavo tarnyba reiškiasi įvairio
se srityse: tu esi mūsų tautos 
dainius, teatro veikalų kūlė 
jas, publicistas, Lietuvos ne
priklausomybės kūrėjas ir gra 
'žbylys Amerikos lietuvių 
Katalikiškos visuomenės, šu
las. Be galo sunkus ir įvairus 
tavo darbas, bet to darbo vai
siai vainikuoja tavo išeikvo
tųjų energijų. Tavo darbas 
yra įamžintas, spaudoje ir mū
sų išeivių širdyse.

Dirbk ir toliau su tokia pat
vara!

Dievas tau atitinkamai at
lyginę, o Tėvynė Lietuva bus 
tau dėkinga! ’

“Draugo” redakcijos 
administracijos vardu

F. Jurgėla.

laimina geriausis Viešpats, 
Amžinoji Išmintis, tepadeda 
Tamstai naudingai darbuotis 
dar ilgus metus Dievo garbei 
ir žmonijos, o ypač Lietuvos 
naudai 1”

Jūsų nuoširdus
Kun. Al. Bublys.

BRANGŪS LIETUVIAI IR 
LIETUVĖS!

Ar atsimenate dar

TpoSadienis, Gruod. 2, 193b
u. i

SVARBESNIEJI SVEIKI
NIMAI L. ŠIMUČIUI

Be tų ,visų sveikinmų, ku
rie buvo gveikintojų žodžiu 
pareikšti Leonardui Šimučiui 
minint jo literatiško ir visuo
meniško darbo 20 metų su
kaktuves, šiam jubilijatui bu
vo atsiųsta daugybė sveikini 
mų raštu ir telegramomis. Iš 
jų svarbesnieji čia pažymimi. 
Didžiai Gerb. p. L. Šimuti!

Teikis, gerb. Bernaiti, pri
imti nuoširdžiai linkėjimus iš 
kaimyno — žemaičio svar

Lietuvoje metams — 8 li
tai; pusei metų — 4 litai; l 
menes. — 1 Litas.

Amerikoje metams $2.0G.
Ar galite kur surasti piges

nį ir gražesnį laikraštį už 
Šaltinį”?

Senieji “Šaltinio” skaity
tojai ir prieteliai atsiminki
te savo Senąjį Prietelių!..

Kurie dar nesate šaltinio’ 
matę, pabandykite, o snsipa-pnesi.. ... ,A, -. ,,

ruu;:- ir -• • •« o • iz'nC su “Šaltiniu , nenorėsiDidu; Karų ėjusi iš Seinų1

“Draugo” Redakcijoje arba 
stačiai iš Lietuvos tokiu, ad
resu: “Šaltinis” Adin., Euro
pa •** Lithuania, Marijampo
lė.

IŠVAŽIAVO I NEW 
ORLEANS

Dr. B. Aron’as, šv. Kry
žiaus ligoninės gydytojas, 
lapkričio 29 d. išvažiavo į
New Orleans,’ kur įvyks su-

. k j i « įvažiavimas daktarų, tarnavu-• i j-j i- » <i te su juo mekados skirtis!... *’ • .įmesto *del,, graž,, pave.ks- nfaira4yKte1 armijoj didžiojo karo me-
luotų laikraštį, vardu “ŠAL
TINĮ”. Koks jis buvo tuomet
visų mylimas ir graibstomas., , . _ „ _ ,
Buvo tokių metų, kad “Šalti- | 
nis” turėjo daugiau per 70,-i ,
000 prenumeratorių. Matyt, 
jis visiems patikdavo ir savo 
išvaizda, ir savo raštais ir 
savo pigutei kaina.

Daugelis mano, jog anasai
ūrė- gražusis ‘‘Šaltinis ’

ir

Mielas p. Leonardai! I
Sv^kiun Tinstą sulaukusį 

gražių 2Otae» pietų savo lite
ratinio bei publicistinio darbo 
sukaktuvių. Linkiu geros svei-' 
katos ir ištvermės.

Sveikinu Tamstos žmonų. į 
Turiu vilties 1933 metais vi-( 
sus Jus pamatyti Chieagoje.

Tamstos
Kas. E. Kemėšis.

ateinantiems metams Paveiks
luotą Katalikišką su 2 Prie

[tu. Dr. Aron’as tame suva
žiavime reprezentuos Tllinoiso 
valstybės daktarus.

* v Rendon 2 forrusiuoti kam-SaJtini galima užsirašvti , - . . ._______ ■ [bariai su apšildymu, šviesus
patogūs, 2-me aukšte. Pigi 
lenda prie mažos šeimynos.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Pirksime neribotą skaičių kanar- 1 Gera transportacija. 
kų. Odenwald Bird Co. 171 \V.

, Madison St. turėda- —
6116 So. Carpenter St.

Galiu parduoti jūsų dellcatessen.Uias per Didįjį Karų išsi-, grocerį a.r saldainių krautuvę. Gir oi t, 

kraustyti su visa savo spaus- 3u'42ca^; 57ks7a‘H“k m?05** 
tuve į Rusijų, tenai ir arnži-1 — .......
nai yra žuvęs. Ne tiesa. “Šal-i REAL ĖST ATE
tini S neZUVO ir nemano zū- Savininkas parduoda labai pigiai
ti Seinams nutekus i T^nkn <Parkho,rn mace) 3 flatų nauja na- | .p,rlniRlejl paz, mus už $5 ar dau- ti. oeinams parėkus j nenkų po 5 kamb V[sJ stymu apWWo.! riau bus dykai nufotografuoti, 
nagus, "Šaltinis” prasimušė .'mi* moderniškas visais žvilgsniais, Į, 2850 West 63 St., Chic&fiTO UI 
Marijampolėje. Tėvų Marijo
nų globojamas toliau “Šalti
nis” srovena, gaivindamas
grynu katalikišku ir tautišku . v® kamb. rez„ furnace Šilima, io-
inokslu atgijusius po ilgo[ta” 57x135, kaina M.soo, arba UŽ 

. T . , geriausią pasiūlymą. Sav. 1829 So.miego Lietuvos vaikus...

mokėti $3,000, ltkuęlą po $35 mėn. I 
Arba mainysiu j mažesni narną. 1522 ) 
So. 51 avė., arti Dougias Pk. “L**,

Pardavimui, 2 flatų namas, 624 
Marengo avė., Forest Park, >8.400.

20 Avė. Maywood.

“ŠALTINIS” likosi toks 
pat gražus, toks pat naudin
—z... -__ . _ 218 ak. pieno farma. 18 ak. mlS-gaS, koks jis buvo IT anuo- , kO. 30 ak. ganyklos, bėg. vanduo, ge
ni et nrieš kara I ra 2 s«ta-‘ namų geram stovy,P aa 9... . Kero8 tvor#g> gpri užderčjttnal

. 1 • • j « 1S12S už ak. Mlss Myrtle \VolfocCKaip seniau, taip ir dabar r. 1 Rtockton, 111.
“šaltinis” eina kas savaitė 

duodamas savo skaitytojams 
didelių 20 puslapių įvairiau
sių pasiskaityttių ir Ižinių 
tiek iš Lietuvos, tiek iš visų 
pasaulio kraštų.

Kaina su priedais:

F A R M O S

Florida, atskiri akeriai. arti Jacft- 
sonvllle.' ifibrukuoti keliai, elektra, 
lupai, telefonas, po 1 .ir 2 altorių, 
$200 ir daugiau. $10 per mėn. Ba- 
Syk Jax Helghts, Improvement Ct.. 
Jaeksonville, Fla.

Labai: geros žemčs prie Columbla 
upės. Užtikrinta Irigaclja užtikrinta 
užderėjittią per visus metus. Tinka 

' pieno ukiul, uogoms/ daržovėms. 
zzm . „ . . žemė, geri marketai. lan*-“ Šventųjų Bendravimas ” 'vios ISlygos. Pigiai tinkamos žemės

ir “Šaltinėlis”. yistlnlnkystek The Lengviem Uo„ktcumuvub . I.ongvieyv, Wash.

Mielasis Tamsta!
Šiandien, visiems? minint-. i ’/. ■ — ■** ’

Tamstos jubiliejų. ir aš nori n 
pridėti savo dvi leki: “Girti-

indama valdybos. Visi nariai SVARBU ČIKAGOS LIETU 
turėtų atsilankyti j savo dr- / VIŲ KARO VYRAMS!
jos susirinkimų, patikrinti sa ------------ ... . m . .» .. . ... r - , • i z • • bioje Tamstos gyvenimo die- nojo neišpeiksi, peiktinojo ne\o narystes stovį ir išrinkti Lietuvių karo veteranų nu- . ° . . . .d . . r___ ... _<
gerų veiklių ir sumanių valdy- ciūtorių būrelio esu įgaliotas me
bų. Antradienį gruodžio > 1 d. viešai paskelbti, kad ateinantį, 
įvyksta Šv. Cecilijos dr-jos penktadienį gruodžio 4 d. 7 
susirinkimas, treč. gruodžio 2 vai. vak. Aušros Vartų par.
<1. Vyčių Vytauto 5 kuopos, mokykloje (2323 W. 23 PI., 
ketvirt. gruod. 3 d. parapijos Chicago, 11.) įvyks Lietuvos

visuomeninio išgirsi!” Taigi “Valio”!

n/ - %
’ R. ANDRELIUNAS '

(Marųnetm Jevrelry & Radio)

Tel.
Hemlock 8380

*
/

Wm. J. Kareiva 
ųąvtnlnkas

Del geHauslos rųftlee 
Ir patarnavimo, Sau
kit

GREETt VAI.LEV 
FROMJOT8'' 

Olselis šviežių klausi
nių. sviesto Ir sūrių.

6664 SO. PAULINĄ STREET 
Tel. Boulevard 1389

Atvirukai 
GINTARAI

Savo draugus, pažįstamus kaimynus, prietelius 
ir gimines sveikinkite tik lietuviškais kalėdiniais 
atvirukais.

Kalėdines dovanas perkant rinkitės jų iš ginta
rinių daiktų.

Kaip atvirukų, taip ir gintarų galite gauti 
“Drauge”.

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

“DRAUGAS”
2334 So-, Oakley Avenue

CHICAGO, ILLINOIS

Dovanos Lietuvon
Tinkamiausia dovana Lietuvoje yra jūsų doleris.
Siunčiame pinigus pigiausia kaina ir išmokėsi

me prieš Kalėdas litais arba doleriais.

Visi, kurie tik rengiatės vykti į Lietuvą, kreipki
tės pas mus dabar neatidėliodami. Plaukite per jūras 
greičiausiais ir patogiausiais “NORTH GERMAN 
LLOYD’.’ laivais: BREMEN — COLUMRUS — EU
ROPA ir kitais.

IŠPLAUKIA:

EUROPA DEC. 6 BREMEN DEC. 16 
EUROPA DEC. 29 6EN VON SIEBIEN DEC. 31

Norint plaukti BREMEN ar EUROPA, trečios kla
sės laivakortė kainoja;

Hd Klaipėdos ... ......... ......... $100.00
Kitais laivais Md Klaipėdos ... $04JO

Taip pat apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. 
Parūpiname įgaliojimus ir visokius legališkns doku
mentus. Registruotas NOTARAS. i t t t

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St. Chicago, Ilfinois 

Tel. Yards 4009
ssssssssssBssssssssaBssssssssaaaiįiamaBBBsssssssssssBs

PRANEŠIMAS
ANTANAS KRIKSITINAS. plačiai žinomas če-

verykų taisytojas praneSa Marąua- 
tte Park lietuviams, kad atidarė 
moderniškai jrengtą čeverykų tai
symo fiapą Shoe Repairinff Shop, 
naujame Dr. YuAkos name, 019 
South. Aiteslan Avenue.

ANTANAS ’K RIKS1UNAS yra vie
nas ift geriausių čeverykų (žiužių)
taisytojas, nes jau turi 20 metų tame amate patyrimą. Tad 
lietuviai, reikalui esant, atsllankyklt pas savo tautieti, jo dar
bas garantuotas Ir visus patenkinantis.

▲NTON KRIKSIUNAS
6649 So. Arteriaa Avenue Chicago, III.

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS) 

ft'ATCHMAKER A JEWELETt
Jau Laikas Pirkti 

KALĖDŲ DOVANAS
Laikrodininkas ir auk šorius

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

2049 W. 36th Street
Ir Archer Avetiue

Tel. Lafayette 3315

miiniiiitiiiHiiiNiiiiiiMiiiiiiinittitHiiiHii

AB ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠADSKAS & SŪN
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republio 5099
Mes permufuojame pianus, 

Jonučius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iŠ ir 
į kitus miestus.
Wll»» . ................... . ■ ...... .

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorins 

Statau Įvairiausius namus prieinama
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock S61t

Telef. Republio <$9<

D. GRICIUS
OBNERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prielnamtausloa.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO KONTRAK- 

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

miiiiiiiiiimiiiiiii'e.
Saugu siųsti pirtigus per musų įstaigą.
15 metų nei vienas centas nežuvo . • 
Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. 
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame 
$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash. 
Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, 
"apdraustame laiške.

John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST.

Chicago, Illinois

Teist. Namų Telef.
sek IMT Republio Mta

JOHNYERIES
PlumbtnK A Heatlnf Lletuvla 

KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai Kertntuotas 

Kainos prielaemoe
M22 WE8T 69th STREET

Tel. Vlotory 1SM
DOUGLA8 ELECTRIC 00. 

JOSEPH SHAGZDAS, Sav.
Elektros relkmenoe Ir fikftčle- 

rtal. {vedame elektrų J namus Ir 
dirbtuvės
I1H A Heletrd St. »
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