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Prezidentas reikalauja didinti mokesčius
PRANCŪZIJA PAGEIDAUJA KONTRO 

LIUOTI VOKIETIJOS FINANSUS
Griuvo T. S. tarybos taikos 

sistema .

TARYBA NUTRAUKS 
POSEDJ

PARYŽIUS, gr. 8. — T. 
Sąjungos taryba žada rytoj 
turėti viešąjį susirinkimą z ir 
pranešti, kad ji yra bejėgė 
Mandžiūrijos reikalu. Po to 
taryba žada nutraukti posėdį 
neribuotam laikui.

KATALIKŲ IŠKILMES 
MEKSIKOJE CHICAGOJEį ŽINIOS IŠ LIETUVOS

KINŲ STUDENTAI STREIKUOJA;
REIKALAUJA KARO SU JAPONAIS

TIK GRIEŽTA EKONOMIJA

WASHINGTON, gr. 9. J . _______ -

Vakar kongrese skaitytas pre-i BAZELIS, Šveicarija, gr 
zidento Hoover’io pranešimas. 19. — Tarptautinio banko pa 
Pranešime prezidentas liečia tariamasis komitetas veltui 
visą eilę klausimų, bet dau- dirba tikslu patirti, ar Vokie- 
giausia biznio pobūdžio. Rei- tija ateity išgalės mokėti 'ka- 
kalauja naujų mokesčių Ir ra reparacijas mokėdama pri- 
griežtos ekonomijos. Apie pro- (varias skolas.
bibiciją gi nei žodžio. • Perdaug politikos. Perdaug

Prezidentas kongresui siūlo* Prancūzijos įsivyravimo. Vo
Sukelti daugiau pajamų nau kieti ja ką mokės nemokės, 

jais mokesčiais ir laikytis ,>et reparacijas turi mokėti,

PRANCŪZIJA NORI 
REPARACIJŲ

MEXICO CITY, gr. 8. — J SANITARINIO PERKASO 
Meksikos katalikai mini 40 me- VIRŠININKŲ BYLA
tų Švene. Marijos M. Guada- ------------ •
lupę apsireiš||mo sukaktuves. Kriminališkam teisme imta

Halinės, pradėtos Šiandie "ag™4ti 7 b"TOsi’» Sani' 
tarinio perkaso distnkto vir
šininkų, kurie 1927—28 metais 
išeikvojo milijonus dolerių iš 
perkaso fondo. Tie viršinin
kai yra buvę to distrikto “bo- 

PARYŽIUS, gi-. 9. — Vie- Kalinta mena atvyksta gau- ardo” nariais. Jų priešaky T. 
tos laikraščiai skelbia, kad T. sūs maldininkų būriai. Maldi- J. Crowe’as. Ant jo tad di- 
Sąjungos taryba neberanda Tdr*kų kupini visi traukiniai, i džiausiąs nusikaltimas suver- 
priemonių palaikyti taiką To- pibu keliai. Yra maldininkijos čiamas. Jam prezidentaujant

GRIUVO VISA SISTEMA

bažnytinėmis pamaldomis Gua 
dalupe miestely. Nepaprastai 
didelis iš visų Meksikos da
lių tikinčiųjų suplūdlmas.

Kelinta diena atvyksta gau
sūs maldininkų būriai. Maldi-

limuose Rytuose. Japonų at- ’r kitų valstybių 

kaklus prieš tarybą nusista
tymas sugriovė visą. taikos pa-

Iškilmės tęsis keletą dienų. 
Meksikonai šaukias savo kra

laikymui sistemą. Taryba se-»to Globėjos užtarymo pas 
kmingai gali veikti tik prieŽ Dievą grąžinti Bažnyčiai ir 
mažąsias valstybes. jiems patiems laisvę ir teises.

PERU RESPUBLIKOJ 
KRUVINOS RIAUŠES

MASKVA RAGINA KO
MUNISTUS DIRBTI

LIMA, Peru, gr. 8. — Šia- RYGA, gr. 8. — Centrinis ,1°

kas tik nenorėjo, tai negalėjo 
pasinaudoti minėto perkaso 
fondu.

MAJORASSPRING-
FIELD’E

-Chicagos majoras Cermn- 
k’as yra Springfield’e. Jis va
kar valstybės rūmuose kalbė- 

Skatino atstovus skubiau1

DAUGIAU AMATŲ 
MOKYKLŲ

Šiemet švietimo ministerija 
projektuoja Marijampolėj pa
statyti amatų mokyklai patal
pas; žinoma tas pareis nuo 

sąmatos priėmimo. Kol kas 
geriausios amatų mokyklų pa
talpos Šiauliuose ir Seirijuo
se. Reikia pastebėti, kad šiais 
metais amatų mokyklų lanky
tojų skaičius padidėjo.

Šiais metais švietimo minis
terija turi 3 stipendijatus, ku
rie išvyko i Čekoslovakiją stu
dijuoti amatų mokslus. Du 
studijuos medžiagų, o vienas 
odos dirbimo darbus. Minis
terija turi 15 stipendijatų, 
kurie užsieniuos studijuoja a- 
matų mokslus. Pagal savo spe
cialybę jie skirstosi taip: 2 
medžio darbo, 2 metalo, 2 ke-

Grolis Pranas, abu iš Linku
vos miestelio, policijos suim
ti. Jatulis ,15-XI 13 val.^ Lin
kuvos valsč. savivald. arešto 
namuose pasikorė pasinaudo
jęs tam tikslui apatiniais bal
tiniais. “Auš.”

ŪKININKAI NORI MOKĖTI 
PRODUKTAIS

Šiaurės Lietuvos ūkininkų 
delagacija šiomis dienomis a- 
plAnkė žemės ūkio ininisterį 
ir prašė, kad jiems būtų lei
džiama mokesčius mokėti ne 
pinigais, bet produktais.

/ “D. N.”

ŽADA IŠPIRKTI ELEKT
ROS STOTI

Kauno elektros stotį išpir
kti iš belgu mano rimtai. Tą 

Kauno„j- *• . - - iv_  + *• ra.- 1 ramikos, 1 namų ruošos, 3 pri- klausimą studijuoja K
nnio prisiekdintas sios rcspn- komunistu nartiio«? komitota< ^ors nutarti Chicasfos pa- .. . . • a ± k • ii •*-v • ; Komunistų partijos komitetas * . Raikomojo meno ir 3 odos. miesto tarybos išrinktoji tam

. ,bllkos lsnnktas prezidentas^aHkeibė ragivimų svetur vei-^lbai-Kitaip gi miestas daug J I reikalui komiriia Vvriausvbė
griežtos ekonomijos nusistaty- *^ia Prancūzijos atstovas. Į Cerro’as. Vakar vakarą kai kįantiems komunistams, kad nukentės dėl finansų atraktu- Nuo lapkričio pradžios prie Į nroiekta žiūrinti
mo. , Prancūzija žengia dar to-,-kuriose respublikos dalyse į-’jie smarkiau Situsi darbo ku- [ros griuvimo. Podraug bus va- men<? mokyklos manoma įstei-J £ J/11 4 znJrin 1

Federaliniams žemės ban- bau- .Reikalauja, kad V okieti- vyko kruvinos politiškos riau- rstvti gvventojus ypač darbi- r#° *r viSfti valstybei, 
kartis padidinti kapitalą. -i08 finansams būtų skirti ko- ggs io asmeni? nužudyta ir 13 ninkus, prieš gyvuojančią tva-l

Išleisti įstatymą, kuriuomi 
uždarytoms bankoms būtų pa- 
pagelbėta nors dalis pinigų 
išmokant indėlininkams.

įsteigti namų paskolos dis
konto bankus.

ntrolieriai. sužeista. rką. paliktA-sena norma

įgtt darbininkams dažytojams j Kpirkti ' pagal su-
tartį bus galima 1932 m.

“Auš.”

AUSTRIJOS FAŠISTŲ 
VADAS KALĖJIME

VIENA, Austrija, gr. 8. —

DAUG MEKSIKONU AP- KINŲ STUDENTAI PRIEŠ
LEIDO J. VALSTYBES

MEXIC0 CITY, gr. 8.
įsteigti dviems metams fi Austn? faslstų va<?ns dr* Wab Vieneriais metais iš J. Vais
ia teigti dviems metams fi- ter Pfrimer>i kurg n

vykusio sukilimo Xuk„ ,
remti žemės ūkį, pramonę, ge- 
ležinkelius.

Paštų taupymo bankuose 
leisti didinti indėlius. I

Sunaujovinti prieštrustinį 
įstatymą taip, kad tas būtų 
naudinga darbdaviams, darbi
ninkams ir visuomenei.

užsieni, gryžo į Grąžą ir pa-Į 
Į sidavė austrų policijai.

MUSULMONŲ KONFE
RENCIJA JERUZALĖJE

VYRIAUSYBĘ
Illinois’o valstybės įstatv 

mų rūmai nusprendė palikti. vardą, 
seną valstybinių mokesčių no- Projekte

kursai, kuriuose bus mokoma 
meniškai, stilingai dažyti. Ku
rsai tęsis 3 metus ir juos bai-; 
gę gaus kvalifikuoto darbinin- j

ŠANGHAJUS, gr. 8. — A- rm$ “ 39 centus iš 100 dole-
pie 30,000 kimi studentų čia Įkainuotų turtų.

, ir apylinkėse sustreikavo, t. i 
iv. atsisakė lankyti mokslo į-i

-------------------- J staigas. Tuo būdu jie protes-1
VIESULAS FILIPINUOSE 'tuoja prieš Nankingo vyriau-! ---------------

-------------- v ’ sybę, kad ji nieko neveikia Vakar anksti rytą savo nn-
MANILA, gr. 8. Samar’o, prie§ japonus. Studentai rei- priešaky, 3940 W. Mon-

ir Leyte o provincijas ištiko kalauja, kad vyriausybė pas-
z-1 1 x-I I « 1 —   T — _ *  1

JERUZALĖ, gr. 8. — čia 
vyksta musulmonių vadų kon- 

Įsteigti viešųjų darbų biurą ferencija. Skaitant prisiųstą 
tvarkyti visus valdiškos sta- Egipto tautininkų sveikinimą, 
tybos darbus, išėmus kariuo- vienas atstovių sušuko Egipto 
menės ir karo laivyno staty- karaliaus Fuad’o pagarbai, 
bas. [Už tai jis skaudžiai apmuš-

Suteisinti šiandieninius a-! tas.
teivystės varžymus ir sustip-! ----------------------
rinti ateivystės įstatymus. AIRIŲ RESPUBLIKONAI 

Leisti federalinei jėgos ko- TEISME
misijai tvarkyti tarpvalstybi- DUBLINAS, gr. 8. — Ne- 
nę elektros jėgą. paprastas militarinis teismas

Prezidentas priešinas: | ėmė nagrinėti bylą dviejų bro-t •
Tiesiogįniai ar netiesiogi-1 lių George ir Charles Gilmo- 

niai iš valstybės iždo šelpti re’ų, kurie per visą laiką daug 
bedarbius. | veikė airių respublikos nau-

Naujam kokiam nors veto- dai. Airių vyriausybė juos ki
ram} bonusų įstatymui. ko labai pavojingais valstybei.

Abelnajai muitų tarifo re

didelis viesulas. Labai nuken
tėjo tabako derlius Cagayan’o 
klonyje.

kelbtų karą japonams.

PRIPAŽINTAS DIDESNIS 
PELNAS'

20 METŲ KALĖTI i

KANSAS CITY, Mo., gr.’ WASHINGTON, gr. 8. — 
8. — Negras vežėjas A. Jack- Tarpvalstybinė prekybos ko- 
son’as automobiliu važiuoda- misija geležinkeliams pripaži- 
mas užmušė tris moteris sau- no didesnę atlyginimo normą 
gurno zonoje. Teismo nubaus- už prekių transportą. Iš to iš- 
tas 20 metų kalėti. imti visofci ūkių produktai.

BALTIMORES ARKIVYS
KUPIJOS GANYTOJO 

SUKAKTUVES

šiais metais
numatoma dar; 
šelpti Alytuje į

LIETUVOS RAUDONASIS 
KRYŽIUS SUŠELPS 

, KINUS

“Dzūkijos” amatų kursus, ku- Lietuvos Raudonojo Kry- 
riuose mokoma račių, šaltkal- žiaus Valdyba pasiuntė tarp-
vių ir ųualflnininkų amato. 
Taip pat moterų globos komi
teto Kaune ir laikomoji ama
tų mokykla, kuri prisitaikė 
prie šviet ministerijos nusta-

_____ . „ j , tvto vidurinio tipo, bus šel-roe gat., rastas nužudytas sa- . ’
liuninkas Ferd. Baldini ’s, ^2 pilama- .

Jau transliuojamos

RASTAS SU PERSKELTA 
GALVA

m.. amž. Perskeltas pakaušis.

NAUJA “GRAND JURY”

vizijai.

Prezidentas žada kongresui
NEMOKAMAS VYNAS

MADRIDAS, gr. 8. — Is-
paskiau pranešti štai apie ką: panijos vyriausybė nusprendė, 

Vokietijos moratorijumae ir kad pradėjus ateinančio san- 
užsienių reikalai. Į šio mėn. 1 d. visose valgyklo-

“ Musele shoals.” , įse prie valgių būtų veltui (ne-
Vyriausybės ofisų pertvar- mokamai) duodama po pusę

kymas. pantės vyno. Tuo būdu nori-
Jstatymų vykdymas. ma sustiprinti krašto vyno
Geležinkeliai. pramonę.

BALTIMORE, Md. — Aną
dien šios arkivyskupijos bal
nyčių varpais pažymėtos ar
kivyskupo Curley’o 10 metų 
sukaktuvės, kaip garbingai jis 
čia ganytojauja.

Laikraštis “Catbolic Re- 
view” apskaičiuoja, kad de
šimties metų laikotarpiu įvai
rių bažnytinių trobesių staty
mui arkivyskupijoj išleista ma 
žiausia 20 milijonų dolerių. 
47-se parapijose įsteigtos mo
kyklos, ,o kitose kai kuriose 
parapijose mokyklos praplės

tos. Pastatydintos 29 bažny
čios, 1 statoma ir dar kita a>- 
teinantį pavasarį bus imta 
statyti. Tikėjimo platinimo 
draugijai suaukota apie 1,201,-
739 doleriai. Ši draugija įstei
gta tik 1925 m. Arkivyskupas 
Curley’as 65,000 asmenų su
teikė Patvirtinimo sakramen
tą, įšventino kunigais daugiau 
kaip 800 jaunų vyrų ir 6 kuni
gus konsekravo vyskupais.

radi o

pamaldos. Netrukus bus įstei
gtas transliacijos punktas u- 

1 niversitete, transliuos įdomes-
x • nes ir svarbesnes paskaitas.Vyriausias kriminališko tei- „ A . .v, . .... . . Netrukus bus išleisti valstv-smo teisėjas Fisher’is pnsie- . , . .

, .y. ... bes centralimams knygynamskdino naują šiam menesiui a- . . , . . .....
pskrities “erand iurv” “Ja- 1T ” sk3rnam” tvarkyti ,8ta-
P »» • i i tymai ir taisyklės., Taip pat
ry” viršininku sutiko būti ko- , .y. . ,. ,. ,y. ‘ 5
1 , x • a bus išleisti kinų (judžių) tva-ntraktonus Avery Branda- , . ..., , rkai, radijo, susisiekimo ir ta-

aS‘ ' rifo įstatymai. Kvalifikuotų
darbininkų kursai bus sutva
rkyti taisyklėm. Jei sąmatoj 
liks pinigų, tai bus dar įstei
gti amatų kursai Ukmergėj.

“D. N.”

tautiniam Raudonojo Kry
žiaus komitetui Genevoj 1,000 
litų sušelpti nukentėjusius nuo 
potvynio kinus. “Auš.”'

NORI BRANGINTI LAIŠKŲ 
SIUNTIMĄ

AVASHINGTON, gr. 8. — 
Pašto departamente sekreto
rius Brown'as kongresui pra
nešė, kad jo vedamas- depar- 

itamentas praėjusiais 1930—31 
metais turėjo apie 146 milijo
nus dolerių nepritekliaus.

Sekretorius siūlo branginti 
paprastų laiškų siuntimą ligi 
3 centu.

NUBAUSTI TRYS PLĖ
ŠIKAI

BAUSMES VYKDYMAS 
ATIDĖTAS

Trys plėšikai, Lieberman’as, 
Gold’as ir Geisler*is, teismo 
nubausti kalėti nuo vienerių 
metų ligi gyvos galvos.

NIEKO NESUTARTA

Pieno papiginimo klausimu 
kol kas nieko nesutarta, anot 

Tuo pat laikotarpiu para- ’ pranešimo iš La Šalie vieš-
pijų mokyklų išlaikymui vien 
Baltimorėje išleista milijonai 
dolerių. Tuo būdu tie milljo-l
nai sutaupyta miestui, kuriam 
reikia išlaikyti viešąsias mo
kyklas.

bučio, kur yra konferencija.

Gubernatorius Emmerso- 
n’as mirties vykdymą 30-iai 
dienų atidėjo teismo nubaus
tąja™ plėšikui žmogžudžiui R. 

Iš 13 į 14 d. Linkuvos mies- ’ McIVilliams’ui, 17 metų amž.
tely piktadariai rėžtuku išpio-Jiš Rockfordo, TU. Jis yra Jo

NAUJAS BŪDAS KARTIS

vė Žemės Ūk. Kooperatyvo 
žemutinį langą ir, per jį įlin
dę, pavogė 10 lt. pinigais ir 
įvairių prekių už 50 lt.

Tą pat naktį pasikėsinta bu
vo apvogti ir vaistyk degtinės

lieto kalėjime. Jo ginėjas krei
psis į vyriausiąjį valstybės 

teismą.

ORO STOVIS
Policija nušovė plėšiką, kurs, . _

kėsinosi apiplėšti Prudential Į parduotuvę. t CITICAGO TR APYLBįjF
Life Insurance Co. įstaigą,| Abejuose nusikaltimuose l- KĖS. — šiai ln 11.įmatomas 
2403 Blaine plaoe. tariamieji Jatulis Kazys Ir lietus; ne taip daug šalta.
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l DIENOS KLAUSIMAI

KO GALIMA LAUKTI

Jei kongresas to nepadarys, tada jis 
turės skirti dideies sumas bedarbių Šelpimui, 
tęs visuomenė pati viena neilgai ištesės 
šelpti milijonus bedarbių ir jų Seimas.

Mums rodos, kad kongresas, kooperuoda
mas su vyriausyue, gali surasti priemones 
žmonėms darbo parūpinti. Žmonės ne pašal
pos nori, bet darbo. Labdarybė tesirūpina 
tais, kurie dėl nesveikatos ir senatvės nebe
gali dirbti, o sveikiems darbininkams reikia KURIAM LAIKUI GALIOJA ti priteistų sumų. Jei pastaru-
duoti darbo, kurio Amerikoje netrūktų, jei 
būtų tinkamesnis turtų padalinimas, jei val
džia ir gerais ir blogais laikais tarpininkautų 
tarp darbo ir kapitalo.

Ar galima tikėtis iš šio kongreso su
laukti ko gera, sunku tuo tarpu pasakyti? 
Tas daug pareis ir nuo pačios visuomenės. 
Ji, nieko nelaukdama, turėtų versti kongre
sų, kad jų išrinktieji atstovai mažiau poiiti-

Teisiu Skyrius

SKYRIŲ VEDA
ADVOKATAS JOHN B. BORDEN

Narys Chicagos Advokatų Sąjungos

RA8TI&KAS SKOLOS 
PARODYMAS.

Kas yra “Judgment” 
Note”.

Klausimas.
Savo draugui paskolinau 

vieneriems metams $500.(X).

sis pareikalautos sumos ne
sumoka, tai galima jo nuosa
vybę “užgrobti” ir parduot* 
skoloms išmokėti, žinoma, pri 
siiaikant tam tikrų taisyklių.

Federacijos apskrities nutarimai

Praėjusį savaitę įvykiasiame Federacijos Chicagos aps 
krities susirinkime plačiai svarstyta 1) spaudos vajaus. 2) 
ekonominio vajaus įr 3) Federacijos reikalai.

I
Žinodamas, kad šiomis dienomis yra vedamas dienraščio 

“Draugo” jubiliejinis vajus su tikslu jį plačiai paskleisti po 
visas Amerikos lietuvių kolonijas, Chicagos Federacijos aps 
kritis vienu balsu nutarė vajų remti ir jame aktyviai da
lyvauti. Federacijos apskritis taip pat atsišaukia į plačių
jų lietuvių visuomenę, prašydama, kad ji visais būdais rini
tų {vienintelį lietuvių tautinės ir tikybinės mintiem dien
raštį “Draugų”, kuris šio krašto lietuvių visuomenės tautiš

Jei skolininkas turi savo kame ir kultūriškame gyvenime begalo svarbų vaidmenį vai-

Jis man davė rašytų paliudi- 
kuotų, mažiau savo partija rūpintųsi, o dau- jjmų, vadinamų “Judgment 
giau darbo įdėtų krašto gerovei grąžinti.

vardu nekilnojamų nuosavy
bę, tai priteista suma automa
tiškai priskaitoma prie minė
tos nuosavybės kaip skola. 
Tada skolininkas savo nuosa
vybės negali parduoti

dina.
II.

-j Šiomis dienomis ( susirinko Jungtinių 
Valstybių 72 kongresas, iš kurio kraštas ti
kisi daug ko gera sulaukti.

Kongreso atstovai be abejojimo, žino, kad 
kraštas gyvena sunkų ekonomiškų ir finan- 

' kiškų krizį. Jie taip pat žino, kad kongre
sas gali žymiai pagerinti krašto būtį.

Įstatymų leidėjai žino ir tų faktų, kad 
nevy kasieji įstatymai, jų tarpe ir Volsteado 
aktas, dar labiau krašto padėtį sunkina. 
Tuos įstatymus kongresas turėti} taisyti ar- 
lifl, visai atšaukti. Turėtų būti atšauktas ar 
bent modifikuotas ir Volsteado aktas, kuris 
vis labiau visuomenę suerzina ir jaunimų' 
demoralizuoja. Žinovai tvirtina, kad vie- 

' naip ar kitaip pakeitus proliibicijos įstaty
mų, krašto būtis bent iš dalies pagerėtų, nes 
atsirastų daugiau darbų,ir mažiau kapitalo 
.šp.auktų į užsienius,

B Taigi, vietoje leisti daugybę naujų įsta- 
j\.#ymų, kurie nieko gera neduoda, bet daž 

nai padėtį dar labiau sukomplikuoja, kon 
gresas turėtų kreipti savo dėmesį į kai ku- 

| rių senųjų įstatymų keitimų.
į“ Šįs kongresas turėtų labiausiai susirū- 

pinti nedarbu. Jis turėtų paraginti vyriau
sybę, kad ji imtųsi iniciatyvos tuoj sušauk-

- ti pramonės ir darbo vadus bendram pasi
tarimui su vyriausybės atstovais dėl esančio

“ krašte ekonomiško krizio.
£ Jei ir tie darbai, kiek jų krašte yra, tei - 

tingiau būtų padalinti darbininkams, jei bū-, 
tų nustatytos tinkamos darbo valandos, ta- 

, da didesnis darbininkų skaičius galėtų tu- 
» i'tl darbų.

Kongresas tūip pat galėtų paveikti ad
ministracijų, išleisdamas tinkamų įstatymų, 
kad ji šiais krizio laikais platesne vaga vyk
dytų vadinamus viešuosius darbus, t. y. val
džios trobesių statymų ir t. a. Tuo būdu 
krašte kiltų didesnis ekonominis ir finansi
nis sųjudis.

< '

ANTROJI BEATRIČĖ

Į Note”, pasižadėdamas pasko
iIų atmokėti už metų. Metai paskolos ant jos gauti, kol ta 
į jau suėjo, bet paskolos dar Hj<oia bus sumokėta. Tuo bū 
' reatmokėjo. Prašiau, kad pas- du skolintojas gauna savo pu- 

Kas nežino, kad komunistei visokio kri-'kol» atmuk«'i arba j, atnau-
, zio laikus išnaudoja pragaištingai savo agi- “rasymunaa naują no-
j Unijai. Ją agentai iš kailio nerisi, kad šiais W *ls “ak°> kad Ua nerci-

KOMUNISTAMS NEPASISEKĖ

kalinga, kada turės, tada at 
mokės. Klausimas: kuriam lai 
kui tokia nota galioja, pasi
baigus skolos terminui, ir ar

nedarflb laikais išsigarsintų, ko daugiausiai 
žmonių suklaidintų ir bedarbių simpatijos į- 
sigytų. Tam tikslui jie/ir “alkanųjų mar
šų” j Vašingtonu suorganizavo. Kongreso 
atidarymo dienų “alkanieji” komunistai nu
vyko į Vašingtonu. Jie manė įeiti į kongresų 
rūmus, į prezidento namų, bet, žinoma, ne
įėjo. Tada rėžė “perkūniškus spyčius”, pra-
keikė šio krašto valdžią ir visą pasaulį, ma- .;džiodžment noutl)) raJv. 
nydami, kad policija puls juos mušti ir tuo skolos įrod arba
būdu jie pasidarys “mučelmnkais” ir pa-1 ___ m.,.:., -*■

trauks prie savęs darbininkų mases. Bet po
licija leido jiems “išsirėkti”, nei pirštu nei 
vieno Maskvos agento nepalietė.

Dėl to komunistai nusivylė, nes iš dide
lio debesies mažas lietus buvo. 'Tuo savo mų įr be skolininko žinios pa 
žygiu jie nė bedarbių užuojautos nesusilau- reikalauti visos skolos pri tei

(Pabaiga)

Vakarop, darbui pasibaigus, kuomet 
senasis Jacopo pavakarieniavęs imdavosi 
didingo dainiaus kūrinį ir įsiskaitęs pas 
kęsdavo nepaprastų ir kilnių minčių ver- 
petan, tai Beatričė slaptai išsprūsdavo 
bažnytėlėn, kuri buvo netoliese ir joje il
gai ir nuoširdžiai melsdavosi. Ji buvo 
jaunutė, maloni ii- nekalta mergelė. Ji 
mylėjo viską ir visus, tačiau už vis ’u 
blausiai ji mylėjo Dievų. Suvo maldose 
ji niekada nepamiršdavo mirusios savo 
motulės. O atsiminus tėvelio žodžius, ji 
klaupdavo prieš puošnųjį Mergelės Ma
rijos pavėikslų ir pamaldžiai aukodavo 
savo maldas ir už mirusio dainiaus Dan
tės sielų,

“Visų užmirštas ir atmestas gyveni- 
«ne!” atsidusdavo ji slaptai. “Didinga jo 
siela neturi būti užmiršta, jam mirus, lr 
Geraaia Dievas išklausys kūdikio maldos

Išklausius plataus pranešimo apie dienraščio “Drauge” 
pradėtąjį ekonominį vajų su obalsiu * * savas pas savų’ Chi
cagos Federacijos apskrities susirinkimo dalyviai, pagirda
mi dienraščio “Draugo” vadus dėl '-akio gražaus ir reikalin - 
go sumanymo, konstatuoja:

Kadangi lietuviams visose gyvenimo srityse reikia lai 
kytis vienybės, visur ir visada vieni kitus remti.

Kadangi šiame krašte ekonomiškai įsistiprinti- galėsime 
tik tada, kada liausimės metų savo sunkiai uždirbtus pini
gus, bet jucs taupysime ir telksime į savas ekonomines ir 
biznio įsatigas;

Kadangi nuo ekonomiško mūs/ų stiprumo daug pareina 
penis įr raūSų tautiškų bei kultūriškų įstaigų išsilaikymas ir mu-

nei

skolai šiokį tokį užtikrinimų 
ir pirmenybę.

Dažnai asmuo, pirkdamas 
nuosavybę, trūkstamų sumų 
pasiskolina pas 
draugus ir išduoda

savo

. . .. . . judgment notas . Kaip kada (s« tautinis likimas ir
ilgai galima laukti,' nenorint , • i • i ,• , • • , i * ze, kune skolintojai, pabūgę. Kadangi šiandien jau turime visokių lietuvių ekonomi- 

kad skolininkas kartais be ją nių, biznio įstaigų ir lietuvių profesijonalų, dėl to nutartą: 
žinios neparduotų jų narnų ir j Raginti lietuvių visuomenę padėti dienraščiui “Drau

Judgment Note” (tariama rePaliktll J1? be -i°kio užtikti-Į grui” sėkmingai ekonominį vajų išvesti ir obalų “savas pas 
limo, atsargumo dėliai, pave- savų” plačiai paskleisti, 
da notų advokatui perleisti' ’ m

savo teisių prarasti

Atsakymas

liudijimas. Tokios rūšies nota 
arba raštas paliudija ne tik 
paskolų ir jos mokėjimo sąly
gas, bet dar duoda skolintojui 
teisę bet kada kreiptis į teis-

per teismų, kad skola būtų 
užtraukta ant skolininko mm 
savybės. Po to, kada skoli
ninkas mėgina savo nuosavy 
bę parduoti, mainyti, pasko -

kė, nes visi suprato, kad komunistai tai da- simo su “prinokusiais” nuo- 
rė ne darbininkų gerovei, bet kruvinojo bol- šilučiais kartu su advokato ir 
.ševizmo vedamos politikos reikalu.

Lietuvos tautininkų vyriausybę tebeper- rdstai 
sekioja kunigus dėl jų pamokslų bažnyčio- mu.» 
se. Šiomis dienomis už tai nubaudė Kaišia-

Atsižvelgdamas į tai, kad vienybėje yra galybė, Chica
gos A. L. R. K. Federacijos apskritis savo eiliniame susi
rinkime nutarė atsišaukti į lietuvių katalikų centrinių or 
ganizacijų apskričius, veikiančius Chicagoj ir apylinkėse, kad 
jie savo metiniuose susirinkimuose išrinktų nuolatinius alsto-

linti arba įkeisti (parankai į Vus į Federacijos apskritį ii- kad iš tų savo atstovų kiek- 
užstatyti), tai, peržiūrint už-, vienam susirinkime reikalautų pranešimų iš Federacijos ap
rašus, priteistoji suma pasiro-i skrities veikimo. Federacijos apskrities susirinkimo daly-

__  ___ _ ‘1° lr sudaro titului kliūtis, ku viaį mano, kad bendras visų darbas Federacijoje bus nau*
visomis teisino išlaidomis. Žino naf skohmnka^ Yra priverstas dingas ne vien tik pačiai Federacijai, bet visoms ęentr-
nės, nesusipažinę su tokia teis- I‘ašahnti atsiteisdamas su sko- nėms orgnizacijoms. Ta pačia proga kreipiamas dėmesys ir
'mo procedūra, tokį žygį pap- kntojų- ^k*no skola yra jau į lokalines draugijas, kad jos išrinktų savo atstovus į Federa»

vadina “ užrekordavi- lj!'te'sta, tas turi pirmenybę cįjog skyrius, o skyriai į Federacijos'apskritį.

dorių vyskupijos kanclerį kun. St, Kiškį ir 
Kaišiadorių katedros vikarų kun. Laskaus

Skolininkas,

prieš tuos, kurių paskolos 
dar nėra priteistos.

pasirašydamas pagal Illinoiso valstybės

A. J. žvirblis, Federacijos apikr. poni., 
Dr. P. Atkočiūnas, Feder, apskr sekr.

tokioje notoje, įgalioja bet įstatymus, dėl raštu paiiudy.
ką 1925 m. kun. St Kiškis važinėjo An.eri- knr> ’dvokat» stoti jo vardu į t6s skolos bvla ga|illla i5keib
koje rinkdamas aukas Lietuvos aktiniu- teismą ir pripažinti 1į skolin- mety bfgvjo nuo dienos, ku tiems septyneriems metam-
Įcamf,, sulig sąlygų notoje pažy- da skola “prinoko”. Jei minė- pagal tam tikrų procedūrą.

, mėtų. Jei skundo raštai yra tam 10 metų laikotarpy arba Čia kalbama apie priteisimus
įtinkamai advokato paruošti, ir*,po 10 skolininkas sumoka vadinamuose “Courts of Kt-

Anglijos katalikai žymiai stiprėja. Tai pa tai teismas tuojau, be jokio skolos dali, tai teisė skųsti at eord”, o ne paprastuose tai-

simo dienos. Septintų metų pa 
baigoje gulima atnaujinti ki

UŽ NUŠGViMA SAaG/-
BINIO GAVĖS KR A

stebima visose gyveninio srityse. Pa- nagrinėjimo, priteisia visų sinaujina kitam dešimtmečiui kos teismuose
litiškame gyvenime taip pat katalikai vis fckolų su nuošimčiais ir viso- nuo tokio mokėjimo dienos, the Peace”). '
aktyviau dalyvauja. Spaudos (žiniomis, nau- rais aukščiau minėtomis išlai- Priteista suma, kaip paprasta   ---------
jame anglų parlamente 21 atstovas yra kata- domis. Kai tik tas bus pada- .-kola. galioje per 20 metų nuo REMKITE Tl PlvOEE
likai. 16 iš jų priklauso prie konservatorių fyta, skolintojas gali pasiųsti Į,t-teisimo dienos, o kaip sko- SIJGNALl’K IR BIZS'IE
partijos, 3 — prie darbiečių ir 2 prie šiaurės teismo įgaliotinį pas skoliniu- |a prįeš nekilnojama nuosavy- RIKS, KURIE GARSLSLKSJ
Airijos nocionalistų. kų su pareikalavimu sumokė- bę — per 7 metus nuo prįtei- “DRAUGE.”

(“Justi Ct; of

Te’i'j patirti, kad pasi nm 
policij.,.s Trakų baro 5-tu ra
jono sargybinį Kybartų Jurgi 
nukovė knkų pasienio , 
gos jaun. puskarininkis
cas Kazys, kuris už lai, būk 

tai, apdovanotas aukšto laips

nio kryžiumi, kuri įteikė pat.-, 

Vilniaus starosta. • “ L. Ž.’’

Ru
tilu-

I
<99

dėl kilniausios sielos* kurių Dievas sutvė
rė amžiams.”

lr ji melsdavosi, kartodama dainiaus 
; lūpomis tuos žodžius, kuriuos ji žinojo, 
kaip ir “Tėvutį” ar “Sveikutį”. Ir nebū
davo to vakaro, kad nekartotų vienos iš 
gafsių dainiaus ^giesmių pagal savo tėve- 

\| lio norų.
Ir taip vienų vasaros vakarų pasimel- 

dug bažnytėlėje, ji užmigo prie altoriaus 
laiptų ir regėjo sapnų. Ji regėjo didžia 
jūrų pačiame priešaušry, atbundančiame 
rytmetiniame ir vilniuojančiame vėjely
je, kurį pagavo gražioji šviesa, kylanti iš 
degančių rytų ir paskui apšvietė visų jū
rų. Ir ūmai jūroje artinosi laivelis, kuria
me buvo matyti siela — Moteriškės Biela, 
spindintį, kaip saulė. Netrukus lr laivelis 
ir Siela prisiartino prie miegančio kūdi
kio ir sustojo.

lr Moteriškės Siela prašneko į kūdi
kį:

“Gailestingumo kūdiki, kelkis ir sku
binkis laivelin; aš atėjau paimti tave.”

Ir kūdikis paklausė:

“Kas gi tu esi?”
Ir Siela tarė:
“Aš esu Dantės ^Beatričės dvasia. Aš 

buvau siūsta tavęs paimti”.
lr rūpestingoji mergelė atsakė:
“Aš negaliu apleisti savo tėvelio, nts 

jis yra senas ir silpnas.”
Ir Siela pasakė;
“Pati turi eiti su manim, nes tu turi 

raktus tos vietos, kurioje yra pamirštasis, 
kurį tu ir aš mylime.”

Ir jaunutė Beatričė paklausė ir įlipo 
laivelin. Ir priplaukė prie niūraus urvo, 
uždaryto vartais, kuriij geležys atrodė 
raudonos, lyg ugnis. Ir už tų vartų kai 'jc 
didingas 'dainius.

Ir Siela įsakė:
“Eik ir atidaryk vartus ir išvaduok 

mūsų Sušiedotinį.”
Tačiau žemiškoji dukra, verkdama, 

atsiliepė:
“Vai, varge! kaip gi aš galiu? Juk 

aš dar kūdikis, o vartai — sunkūs. Aš ne
galėsiu jų atkelti”.

O Siela liepė:

“Imk raktus ir skubinkis!”
Ir jaunutė Beatričė pastebėjo du rak

tus, kabančius ties jos prijuoste, ir atku 
bino juos. Vienas iš jų paženklintas žo 
džiu “Meilė” ir buvo auksinis; Totas gi 
buvo sidabrinis su žodžiu “Malda”. Ir 
peržengus ji taikė pirmutinį raktų užrūd'- 
jusion spynom Vartai sutratėjo, tačiau 
neprasivėrė. Tuomet ji panuadojo sidab
rinį raktų. Ir kūdikis, įžengęs, pagavo 
dainiaus rankų ir traukė į save. lr pas
kui uždarė vartus visu smarkumu, lr j- 
žengę laivelin skubinosi visi trys į pir
mąjį prieaušrį, į inl'initų, į Dangų. Ir dai 
nius, uiždėdamas savo rankų ant kūdikio 
galvos, iškilmingai tai ė:

“Triskart būk palaiminta tu, antroji 
Beatričė, nes kų manoji Beatričė padare 
man regėjime, tai tu to pasiekei man tik
rybėje/’

“Nu, kas gi čia dabar? giovanettn 
inia!” — tarė senut1* zakristijonas, barš
kindama* raktais ties užmigusia mergele 
Beatriče. “Betgi ji pataikė gražių vietų.

primigti ties altorium. O miegas greitai 
apima jaunuosius.” J r pašaukė: “Surge, 
filia! Benedicamus Domino!” (Kelkis, du
krele! Ir pagarbinkime Viešpatį!)

Ji' nepasikrutino ir nieko neatsakė.
Jis gi pasilenkė ir jatkėlė miegančios

jaunutės Beatričės galvų.
“Jėzau! Marija! Juk ji negyva! mi

rus! Amžinų atilsį!”
A. Matutis.

POETAS SAU PAČIAM

Jausk! kentėk! kurk! kų rašai 
Ištroškę skaitys Įiasaulio lietuviai! 
Tavo gi likimas žadinti kitus,
Jungt vienon visus lietuvius! 
Tesupranta jie vienybės idealų!
Už jį tekovoja iki galo!..

Tenemiršta nė vienas lietuvis 
Pasauliui neparodęs ką galėjo jis!

J
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Tro^iodionis, Graod. 9, 19;

KAIP1aTALWurT ŽIŪRĖTI I KATALIKIŠKOS
SPAUDOS PLATINIMĄ?

KĄ ŠV. TĖVAI IR AUKŠTIEJI BAŽNYČIOS VADAI IR 
DIDIEJx PASAULIONYS RAŠYTOJAI SAKO 

APIE.KAT. LAIKRAŠČIŲ PLATINIMO SVARBĄ?

suomenės veikėjo, sociologo 
rašytojo J. E. Panevėžio Vys
kupo Paltaroko žodžiai: “Tu
rime

D R A U O A S

Laiškas Iš Londono.
• Draugo”, 

tas
korespon- ravičius

va jaus — taikos metu, dešini 
tys kontestininkų yra įstoję 
kilnų spaudos platinitno dar

ypačiai pasidžiaugti, bą ir tą darb^ dirba didėliu (Rašo 
kad, kaip kovose už spaudos užsimojimu. Tie kat. spaudos j '
laisvę ir tėvynės nepriklauso- platintojai lankosi po lietuvių 
mybę, taip knygų bei laikraš- namus, draugijų susirinkimus, į 
čių leidime ir platinime pry- inkarus, pramogas ir t. t., ra- 
šnkyje buvo ir tebestovi kata-i gindami visus lietuvius kata-

padarys Mancheste- 
riečiams daug dvasinės nau

z ------------ dos, len pas juos apeigyven-
Lietuvių tarpe. damas. Tik iš pradžių turės

Londono lietuvių kolonijoj kiek nemalonumų su artimais

ikšto sūnui, kun. K. Mat
eini, M. 1. C. atvykus
'nuėjo, nusiramino ir p
Įžymiai taisytis, sveikti,
įvas duos, galės Kalėdose
Įkyt šv. Mišias.

Londono lietuviai savo ' J(Tęsinys 4 piisUl
Popiež. Pijus X sako: tis spausdintu savo žodžiu, at- 

“ Prieš blogas knygas mes tu gantu taip brangia kaina. Iš 
rime pastatyti geras; prieš vienos pusės reikia pamėgti 
klaidą^— teisybę; prieš blo- ir remti gerą spaudą, skaityti 
gų raštų nuodus mes privalo- naudingas knygas ir genis savu laiku a. a. Vyskupas Vfo-
me pastatyti gerų raštų vai- laikraščius ir juos platinti tiejus, aš tose sukaktuvėse 
sius; prieš blogos pakraipos žmonių tarpe, nes tokiu būdu (*-),) m- spaudos sukaktuvėse) 
laikraščius, mes turime pasta- mes greičiau sulauksime ir 
lyti aukštos doros laikraš- šviesesnės krašto ateities. Y- 
čius!” Ir Leonas XIII rašo: pačiai gi nepamirškime skai 
“Geras katalikiškas laikraš- tyti ir remti tą spaudą, kuri tlJ mns nuo blogų raštų pavo 
tis yra nuolatinė misija. Ka- gali daug padėti savo ar arti- jflUS» saugokimės neutralios 
tulikų priedermė yra galingai mųjų sielų išganymui. Iš kitos spaudos, kuri, kaip skerspūtis, 
paremti katal. spaudą”. Pa- pusės reikia vengti tų raštų ar paraližuoja kilniausi žmogaus 
našiai atsiliepia ir Pijus IX- laikraščių, kurie skleidžia jausmą” (“Tiesos K.” N r. į 
asis sakydamas: “Kiekvieno dvasios nuodus ir gali mūsų j*)-
kataliko yra šventa priedermė sielai daug pakenkti. Iš jų i Pirmiausia tai turėtų atsi- į 
paremti katalikiškąją spaudą gresia tuo didesnis pavojus, minti kiekvienas katalikas. L? 
ir ją kuo plačiausiai paskleis- kad jie, bent pirmu pažiūrėji- gi šiolei vis dar galima nd-

Įvyko šiokių—tokių atmainų, airių klebonais, kurie norėtų 
likai... Bet negana gėrėtis nu- likus. užsisakyti katalikiškąjį R Amerikos atvažiavo (lap- pasidalinti savo tarpe tą lie 
veiktais darbais. Negalima NlienraŠtį, jį skaityti ir remti kričio 1 d. Š. m.) kun K. Ma- tuvių-lenkų-ukrainiečių gūžte 
snopsoti sudėjus rankas. Kaip Į moraliai ir medžiaginiai. j talaitis, M. T. C. Lapkričio 8 lę. Nuo lapkričio 15 d. prasi-

Šv. Tėvas Pijus X, sužino-1aP6,nė .iisni vadovau- dėjo nauja gadynė Manchesto 
jęs, kad vienas Venecijos kat. d šv* Kazimiero parapijai. Jo riečiams. 
laikraštis turėjo nustoti ėjęs Kmineneija Londono kardino- • Tikrftgis Londono lietuvių

25 metus klebo- 
Malulaitis tebė

jau pradeda vaik
eiliosiu vyskupišką žiedt, kry Kunigi) ^tinėti ir pajėgia pats viena,
žin ir kardinoliškus drata. ėdamas, pnsi- laip(ais nn].
žius, kad tik laikraštis gvvno- nnne Jo E,n* nwnę lietuvių
tų.” delegaciją 28 metai atgal, kai

m _ u., . j , . iv*s* Londono lietuviai apie
300 viso su moterimis ir vai-

katalikai turi jiems

jaučiasi it prislėgtas, kad ne 
gali valdyt kairės rankos, ne 
gali šv. Mišių laikyti. Jo kr-

knis nuvyko pas jo gyvena
mus namus prašyt lietuvio ku
nigo. Lietuviai gavę kunigą 

apmokamas, nedėkingas, bet ir ml0 |aiko Mbuvę nrf
kių nesusipratimų.

Keikia atsiminti, kad spau 
dos platintojų darbas yra ne -)

t i tarp žmonių.” mu, neatrodo mums taip sve- karčiais užtikti vieną antrą
Vysk. Harkius vienam savo Lmi ir nenubaido mūsų nuo net kunigą, kat, spaudos pla-,uz' ta* ^bai garbingas.

kunigui įsakė važinėti visoj savęs”... (“Tiesos K.” Nr. tinimą vertinantį lyg apyšal-i to, padekime kontesti- j Reveik metus laiko .ouvf s 
vyskupijoj ir kiekvieną sek- 6). įčiai... Žiūrėk - jo parapijoj ™ tame garbingame jų Londone kun. Antanas Sida-
madienį sakyti pamokslus a- O štai J. E. Telšių Vyskupo sėkmingai plečiasi laisvame- darbe. Jei pats jau esi W;!ravigiug J§ • Manchegte. 
pie kat. spaudos svarbą ir jos* laiško ištrauka savo diecezi-.niška bei “neutralioji” spau- sakęs kat- laikrašti, o tavo kai
platinimą. Garsusis Vokieti- jos kunigams: “Negalime ra- 'da... Tačiau kits katalikas lr,ynas da nėra to padaręs, pa 
jos vysk. Ketteleris sako: ™iai žiūrėti į spaudą, ypačiai prabilti apie katalikiškų lai k- ragink jį užsisakyti,
“Katalikas, kurs galėdamas ! laikraštiją. Jei ja (spauda) raščių skaitymo reikalingumą, k°ntestminkę, pats s» JU... p.v- 
neremia kata), spaudos, neturį Bažnyčios priešininkams pa- lyg kažko bijodamas, vengia,, kainjyną nueik. Per šią span- 
teisės-vadintis geru Bažnyčios vyksta pasėti daug pikto, tai o gal... tai skaito Siu laikųį(los dienraštį 
laiku”. Linzo vysk. Doppel- mes tos pat priemonės priva-
baner 1886 m. pasakė: “Mū- l°me griebtis Evangelijos šėk

ui Ten yra trijų tautų bend
ra parapija; daugiausia yra 
lietuvių, mažiau lenkų ir 
apie 10 — 20 šeimynų 
unitų. Jau 10 mėnesių kai ši

sų priedermė yra blogus laik- la‘ pėti. Mes privalome Įpra- 
pakeisti gerais. Jei tinti žmones genis laikraščiusraščius

mes norime sėkmingai skelbti 
tiesą, jei norime, kad Jėzaus 
Kristaus religija viešpatautų 
draugijoj ir viešame gyveni
me, jei norime atlikti tikrai 
patriotišką darbą ir sumažin
ti pavojų, gresiantį mielai mū 
-ų tėvynei, mes turime pasi
stengti, kad katalik. spauda 
augtų ir klestėtų”.

Taip pat girdėtas jau yra po 
sakis, kad, jei mūsų laikais 
gyventų didis tiesos gynėjas 
šv. Povilas, tai jis būtų di
dis katal. laikraščio redakto
rius ir uoliausias spaudos pla 
tintojas.

Katalikiškos spaudos plati
nimo svarbą ir reikalingumą 
nemažiau vertina ir J. J. E. 
E. Lietuvos Vyskupai. Dabar
tinis J. E. Kauno Arkivysku
pas Metropolitas dar 1924 m., 
būdamas Kat. Veikimo Centro 
pirmininkas, rašė: “Šiandieną 
mums yra dideliai svarbus 
dalykas savo spauda susirū
pinti, kad ji kuo daugiausia 
Lietuvoje paplistų... Spaudos 
platinimo darbas varyti; per 
pamokslus, kunigams kalėdo
jant, vakarus ar paskaitas 
rengiant. Laikraščių platinto
jai neprivalo užmiršti, kad 
šventadieniais prie bažnyčių 
ir turgavietėse turgaus die
nomis yra geriausia laikraš
čiai platinti... Katalikiški 
laikraščiai platinti yra parei
ga kiekvieno, kuriam rūpi, 
l<ad mūsų brangi tėvynė Lie
tuva, palikdama katalikiška, 
nuolat žengtų pirmyn doros 
ir gerovės keliu” (“Ganyto
jas” 1924 m. Nr. 12).

Taip pat įsidėmėtini J. E. 
Arkivyskupo Metropolito žo
džiai, š. m. gegužės 2 d. para
šyti Kauno Arkivyskupijos ir 
Vilkaviškio Vyskupijos dvasi
ninkams: “...Pagaliau, visiems 
reikia išmokti gražiai naudo-

skaityti” (1928 m. “Tiesos 
K.” Nr. 11).

Nemažiau įsidėmėtini ir

baubu — “politika”... Ačiū 
Dievui, kad šios nenormalios 

‘išimtys kaskart mažėja...
PADĖKIME "MUSŲ KON- 

TESTININKAMS!i
Šiuo jubilėjinio “Draugo”

pasiųsk
kontestininką, pats su juo pi 

šią spa 
1 Draugą ”.

įvertame į kiekvieną lietuvio ' Į1,“rap,-,a Mtnn “T<> *uni«u- 
!Visur ieškojo. Visoj apielin-r.amą kiekvienoj t___

kiekvienoj kolonijoj. Tuomet'kSj ”ėr knni«°’ kuris mok8,,)
parapijoj, .

tas tris, ar bent dvi lietuviųskaitysime spaudos talką pa
vykusią, o patys jausimės at- _________________________
likę didelį ir garbingą darbą, j ką! garbingą talką’! katalikiš- 

Tat, lietuvi katalike, į tai- kai spaudai platinti.

i ir lenkų kalbas. Kun. A. Sida-

V!

MUS OBALSIS, SAVAS PAS
SAVAAJH

“Draugas” paskelbė ekonominį vaju, kad lietuviai tik lietuvius biznierius, profesi- 
jonalus, lietuviškas ekonomiškas ir kultūriškas įstaigas remtų. Savas pas savąjį!-“Draugo” 
šūkis. Del to, nedėkingas bus tas lietuvis, kuris į savo namus parsikvies, ne “Draugę”, bet 
kitę laikraštį, svetimiems dievams tarnaujantį, o į mūsų tikvbiškus ir tautiškus reikalus 
tik ranka pamojantį. Todėl, visi užsisakykite

f fe DRflUCfl99
X

Vienatini lietuvių katalikų dienraštį Ameriknje
1000-tims Skaitytojų Gauti

DEŠIMTYS ENERGINGI) KONTESTNINKIĮ ■ II)
Lanko kiekvieną lietuvių namą, kiekvieną katalikiškos 

draugijos susirinkimą, kiekvieną inteligentą, profesijonalą 
kiekvieną biznio įmonę, Jie jums kuogeriausiai patarnaus.

DAININKĖS KANARKC
Tikros 10,000 PASIRI 
daininkės Kieti 

kletkų si 
dal, pai 
čių 11
tiėi Ir 
gyklos. 
kSčlų 
meno*, -s 

Gi
kanarkų 
gintojai

auklėtojai 
Chicagoj.

RUOOLPH j. MAREK
2402 S. KARLO V AVĖ..,

Chicago, III.
Tel. Lawndale 8912

litlivi Pusihliiui

193 1 METAIS I

Nuotraukas Darė

C. G. Lukšis
K« TIK B LIETUVOS PARVEŽTI

NAUJI ĮDOMUS KRUTAMI PAVEIKSLAI
BUS PIRMĄ KARTĄ RODOMI AMERIKOJE

Pamatykit Lietuvą kaip ji šiandie atrodo, kokią didele 
pažangą padarė per savo 13 metų laisvo gyvavimo. Pa
matykit sekančius miestus; Kauną, Šiaulius, Klaipėdą, 
Raseinius, Alytų, Joniškį, Žagarę, Mažeikius, Papilę 
Kuršėnus, Aukštadvarį, Stakliškį, Butrimonius, Mer-* 
kinę, Onuški, l^eipalingj, Liškevą, Šiaulėnus, Švėkšną,1 
Naumiestį ir daug kitų miestelių, ir kaimų; gyvenimą 
ūkininkų, laukų darbus, iškilmes, Eukaristinį kongresą 
Šiauliuose, įvairius suvažiavimus, kariuomenę, apvaik- 
ščiojimą Trijų, Karalių švenčių ir apvaikščiojinią Užga
vėnių, kovą “Bašinsko su Kanapinsku.” Žodžiu sakant 
pamatysit visą tą, kas yra įdomu pamatyti. Praleisite 3 
vai. linksmaus laiko Lietuvoje už mažą kainą. Be to bus 
Gali Čaplin in the ring 2 ratai.

ATYDAI. Kiekvienas pirkdamas 35c. įžangos bilie
tą tifrės progą įgyti Gintaro karolius arba vieną 
iš trijų dovanų, kuri bus skiriama atsilankiusiems.

KETVERGE, GRUODŽIO — DEC. 10 D., Aušros
Vartų par. salėj, 2323 W. 23 PI. Pradžia vaikams 3 vai. 
popiet. Pradžia suaugusiems 7:30 vai. vak. Įžanga vai
kams 10c. Įžanga suaugusiems 35c.

SEKMADIENY, GRUODŽIO — DEC. 13, Lietu
vių par. salėj, 806 No. 8 st. Springfield, III. Pradžia 3 
vai. popiet. Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga suaugusiems 
35c. Įžanga vaikams 10c.

PETN. IR SUB. GRUODŽIO 18 IR 19 Šv. Antano 
par. salėj. Kampas 15 st. ir 49 Ct. Cicero, III. Pradžia 
7:30 vai. vak. Įžanga 35c Vaikams 10c.

PAN. IR UT., GRUODŽIO 14 IR 15, 1931, Eagle 
Tlieatre, Westville, III. Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 
25c. Vaikams 10c.

SEREDOJ, GRUODŽIO — DEC. 16, šv. Mykolo 
par. salėj, 1644 Wabansia Avė. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Įžanga 35c. Vaikams 10c.

NED. IR PAN. GRUODŽIO — DEC. 20, 21 šv.
Petro ir Povilo par. salėj, Rockford, UI. Pradžia 7:30 
vai. vak. Įžanga 35c. Vaikams 10c.

SUB. IR NED. SAUSIO 2, 3, 1932 Visų Šventų pn 
rapijos salėj, Roseland, Tll. Pradžia 7:30 vai. vak. Įžan
ga 35c. Vaikams 10c.



---------- ,

D R A U G A s Tre?ia<li«niš, Gruod. 9 10‘

EŠKAS IŠ LONDONO

fesinys nuo 3-čio pusi.) 

kiliai sugyvena. Turi ko-
Inaudingų draugijų. Gy- 

pasiskirstę į 10 koloni-
Susirinkimuos jas vadina 

f patupi jomis”. Beveik visi 
kriviai turi darbus. Kkono- 
nin< krizę nedaug atjaučia.

Anglijos pašinas.
4gą laikų tęsėsi Londono

Indijos “apvaliojo stalo” ko 
fviencija. Ja labai domėjosi

LIETUVIAI AMERIKOJE

K£WANEE, ILL rėlis, kurį rengia L. Vyčių 35 
kp. Bus suvaidinta gražus vei 
kalas ir bus dainelių. Pelnas 

Artėja Kalėdos, bet neina- — parap. naudai, 
lyti žmonių linksmumo, tik j x gy Vinceut0 , PauUaus 

nusiskundimai ir dejavimai. (h. kuris rtpinasi

tuviškas pamokslas 9 vai. ry- kia atgaivinti skyrius, kuris<šiuo laiku negarsinu, tačiau: Tikimės turėti gerų pasek-
i to ir 8 vai. vak.

Trečiad. gruodžio 15 d. 9 v. 
lyto bus pamaldos lietuviams 
liound Lake.

Ketvirtadienį gruodžio 16 
d., 9 vai. ryto pamaldos bus 
laikomos lietuviams lrons’e.

jau ilgų laikų miega, ir kvie- Kai pasirodys su darbu, mie- mių. 
čia gerb. klebonų kun. A. Pe lai visų pagarsinsiu, kiek na- į 

tr^itį pagelbėti išrinkti valdy-l rių kuris gaus.
Rašt.

ba. Nors skyrius kų tik susitvė- Per Nevėžį iškilmingai bu-
Nors trumpai noriu primin-1 r6> tuojau ir gražūs darbai v<‘ alidar>’tas lapkričio 14 d. 

ti, kad kleb. kun. A. Petrai- Į pasįrei&kė. naujas Raudondvario tiltas.
1 lis nuo pat atėjimo į Worces-

V isi apylinkes lietuviai nuo- , terį, nuoširdžiai ' remia tėvų 
Per praėjusius 2 įnėn. 2 b^-!”;gįai8>’'paįįtg 8U8iriikil4ų .širdžiai kviečiami atsilankyt J marijonų darbus, pats būda-
kai užsidarė ir mažai Ūko ne- bwj ketvirtmiit.
tuvių, kurie tos nelam.es IŠ- ? yal yak mokykllJJ.
vengė. Darbai visai prastai ei-,
na. Sumažintos darbo valau- j X Gruodžio 6 d., jaunų mtr į

K. J. L.

Jis turi 106 metrus ilgio ir 
yra pastatytas, kaip giliausio

ji. 1932 “Whist party” Kote-į je Lietuvos upėje, be jokių at
gijęs naudai. Daugelis šeimi-1 ramų vidury.

iškepti skanių — . ___

Nutarta surengti vasario 4

nloniečiai. Kasdien būdavo dos kurįe i;. tai niažai gairnų po globa 6v. Teresės i
Ug straipsnių laikraščiuos. tzOia tiek iuni-1 kliubas turėjo “bunco party”uįg* straipsnių

kaip žinoma, konferenci-
uždirba. Kas turėjo kiek pini- khudus turėjo bunco party 
gų sutaupęs, jų neteko ir da- salėje; gerai pasisekė, buvo 

nedavė laukiamų vaisių. )nu. Hko kftip Tėvyngs at_ gerų dovanų ir publikos atsi-
aigoj net rimti ii šalti An- ą^iavę, Čia yra lietuvių nuo tanke pusėtinai.

|os laikraščiai įsikarščiavo. senai xapBigyvenusių. Bet ne L
t kovotojas už Indijos ne- vįena!j ueatniena tokių sunkiu ------------------------- -
klausomybę - Gandlii pa- Įajkų Kurįe neturi į§ feo 
žkė ridntj, kad Indijos ka- giių'nusipirkti> eina į miesto 
Jonienė turinti būt valdoma vaJdžiig kuri duoda parsivež{i 

senų medžių.jrigulniingos Indijos val

CUSTER, ROUND LAKE IR 
IRONS, MICHIGAN * 

LIETUVIŲ ŪKININKŲ 
DĖMESIUI.

ios. J*eigu iš šono kas jų vai 
, verčiau jų pakrikdyti. Tai 
; Gandlii iš naujo užmynė 

įritama “ant korno”.
Įstatymų .laukai 

■Lietuviai įsitikinę, jog ge-

K. N.

WEST PULLMAN, ILL
X Gruodžio 3 d., p. A. Su

ausia įstatymus moka apeiti cilos namuose įvyko jaukus j. 
rdai. Net yra sudaryta pasu- vakarėlis. Mat, tai buvo p. B. 
ėlė. Teisėjas klausia teisme Sucilienės gimimo ir vardo 
delio, rodydamas į įstatymų diena. Atsilankė gražus būre- 
ygų; “d\ų manai, kam yra įj^ svečių; dalyvavo ir kleb. 

įrašyti čia įstatymai? kun. A. Linkus. Ponai'Sueitai 
ydelis parodęs teisėjui į knv tinkamai priėmė svečius, 

lapų laukus ir sakus:
X Gruodžio 7 d. įvyko p.t‘Tam p. Teisėjau, kad apeit.’

mus rėmėjų garbės nariu, o
---------------------- gal ir steigėju; gerame sutin- llin^lT žadėjo _

WORCESTER. MASS. ka su savo p***™^- «»- ir p“ruoSti užnVnHHIUų MM .iai Bažnyfios ir laut<M; kaminų, « vyra. sake uzfun-

labui.
į valdybų išrinkti-, pirm. J.

Svirskas, vice-prez. P. Lengvi

X Lapkričio 29 d. šv. Ka
zimiero par. svetainėj Įvyko 
prakalbos. Gerb. Tėvas J. Ja
kaitis M. I. C. aiškiai papasa
kojo apie tėvų marijonų dar
bus čia. Amerikoje, Lietuvoje ■ Taip pat išrinktas 
ir kitose šalyse. Baigdamas būtys organizatorių.

nas, rast. M. Urnionienė, E. 
ti udžiavičienė.

,dvs saltos “košės”.

NAUJAS IŠRADIMAS
DhtKSNIO 'galinga MOSTIS. • 

kurios pasaulis per šimtus metų lau
kt jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mestis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų sviete

grUZliS girių visokių medžių aliejų. Deks- 
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma-kuru

savo kalbų pareiškė, kad rei- rinks naujus narius. Jų vardu K“nktJ’ Kojų, Nugaros skau-v . » a -e -v dėjimų., Itankų, Kojų tirpimų ir ar-

Tėvas Alfonsas, pranciško - 
• utis, klausys išpažinčių Gus- { 

ter’y pirmadienį, gruodžio 14 
d. 7 vai. vak.

Butkevičienės laidotuvės Šv.

rmus airiai. Liisvoji 
netarė X Gruodžio 13 d., parap. Į

Antrad. gruodžio 13 d. Cus-
’y bus laikoma 13 valandų 

Šv. Sakramento adoracija. Lie

FHILADELPHIJOS LIETU
VIŲ RADIO VALANDA

Rengiama

Dubrow — Philco ,
Kas Sekmadieni nuo 4.00 iki 

4:30 po pietų

Iš Stoties WRAX 1020 Kil.
Duoda

L. DUBR0W & SONS Ine.
420 — 422 South Street 

Philadelphia, Pa.

Štai Yra Jusy Darbas,
Moterys!

Tvirti vyrai labai nemyli prisipažinti, kad 
jiems reikalinga bent kokia pagelba nesvei
kume. Todėl priguli nuo jus, MOTERYS, 
prižiūrėjimo, kad jūsų vyrai pasilaikytų 
sveikais.

Visuomet turėkite po ranka bonkų’to gar
saus linimento

— PAIN-EXPELLER*
Įreg. J. V. Pat. Biure.

Pailsę muskulai, ankstyvi peršalimai, visokių rusių gėlimai ir 
skaudėjimai greitai pasiduoda šiam linimentui. PAIN-EXPEL- 
LERIS* yra pigiausia “da|bo apsaugos” forma,
Kaina 35c. ir 70c. .... - Parsiduoda Visur

* Tikrasis turi INKARO vaisbaženklį.

.šalusį kraujų, niksteiėjinių ir šiaip 
į visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
žmonių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
veVta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
žinami. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
GJNTMENT. Kaina 75 centai.

DEKEN’S OINTMENT CO.
HARTFORD, CONN.

Jos Nieks 
Nekviečia

Mark,

injų
katulai.

įet Anglijoj pasirodo geriah- 
< , .... ... .. Kazimiero kapinėse. Patarna-Ra moka apeiti Anglijos įsta- 1 1

... vo grab. Eudeikis.Airija ®
milžiniškų lo-
savo
Bilietuos apipy- 

visų Angliji}. Sukėlė apie i 
1,941,852 ster. svarus, t. y. a-' 
jie 11 milijonų dolerių Dova-i 
ų duoda 1,942,1 4 svar. Tad 

»i vno pelno turės beveik vie- 
ų milijonų svarų. Tuo tarpu 

Anglijos Įstatymai griežtai 
baudžia loterijas. Todėl lai- 
tfaščiaį^ iškelia klausimų, ar 
ebūtų laikas tų įstatymų su- 

įeforniuot ir savo ligoninėms,
>ei kitoms gailestingumo įstai 
joms duot galimybės sutvirtč- 

nes piriigų, pasirodo, įsta- Į
įvmai sukontroliuot nepajė-!

I
ia. v

Pramonė 1

Anglijos pramonė atgyja.
Sterlingų svarui nukritus a- 
pie 24% atsidarė anglams 
naujos rinkos. Bedarbė žy į 

iniai mažėja. Per keletu metų 
buvę uždaryti fabrikai atgi- 

įjo. Prasideda naujas gyveni- 
įas. Visur šaukiama — buv' 
atish! — •
Bedarbių žmonių daug. Karj 
is įvyksta 100—200 demon-' 

traeija. Niekgm jos žalos ne- 
ladaro, nei kokie įspūdžio ne- 
udaro • Londone. Bet būna ir 
telaimių, jei koks provokato

rius užgauna poliemonų. Tada 
i,visa demonstracija skirstoma.

. i-« i ii- i Telefonuokit Lombard 1146 aoiėda-
llgonillirt auloje bus labui pulkus V aka- inį išmėginti PHILCO radio namuose

“MAN NEREIKIA KĖLUS...
Aš turiu telefonu prie lovos.”

Yra tikras patogumas turėti telefonų ^niieganiojoj. 
Jus galite atsakyti vėlyvus ir ankstybus telefonus 
be išlipimo iš lovos. Vien turėjimas telefono ša
lę lovos teikia pasitenkinimo jausmų — jus žinote, 
kad reikale jis po ranka.
Leisk mumg puaiškinti apie to patarnavimų pigumų. Pašauk 

Business Office

^ILLY9S imCLE

DOUBLE
ACTING

B AKI N C 
P0WDER

Tėmyk kelki, gražu
mų Ir J'l švH-žiimo 

Išlaikymų-

SAMENUCE■^FOROVKR *
? 4OYEAR*
25ounces for 254 ’

LACHAWICZ IR SŪNUS
PAGRABŲ VEDĖJAI

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

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus.

VIDURIUS SUTAISO
VALPOS Arbata yra geriausias 

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

VARPOS ARBATA priduoda a- 
pelitų, sumažina guzus viduriuose 
ir stiprina vidurių sistemą. (-) 
Prekė $1.00. Rašykit lietuviškai j

LINCOLN LABORATORY 
831—8th St.

\Vaukegan, III.

Ar žinot, kode! jos nieks 
nenori T JI pati to nežino.
Jos kvapas nemalonus. O 
to visi nekenčia. Išgarga- 
liuodanil su Listerine, išva
lysime burną ir užmušime 
ligų perus. Vartok kas
dien.

LISTERINE
EI

ADVOKATAI

Cbicago, III. - 
2314 \V. 23rd Place 

Telef. Rousevelt 2515

Cicerų, III.
14T9 Su. 49 Court 
'relei'. Cicero 5927

JOHN B. BORDEN
(John Bagdztunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Ftandolph #7 27

St. 6 iki 9 vak
Telephone Roosevelt 90Š0 

Name: X iki 9 ryto Tel. Repub. 9800

Teleph-one

i 2151 W. 22

liniai Atvirukai Ir t us
GINTARAI

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 7< W. Washington S' 
Roani 1502 Tel. Central 2»7t

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

■rfien aooihing lamo la usedt
Right (roro the first touch, antiseptic, 
heaiing Žemo Lakęs the itehing 
misery out of moaųuito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and other oųtdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunbum. Douae it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Alvvays 
have Žemo nearby- wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

Savo draugus, pažįstamus kaimynus, priedelius 
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”
SO’ Oakley Avenue
CIIICAGO, ILLINOIS

Vakarais: Utarn., Ketv., Ir Subatot 
— 6 Iki # vai

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7117

Namų Tel. Hyde Park #395

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0832

Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. vak 
3241 So. Halsted St. Tel Victory 05«2

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn.. Ketv. Ir Subatos vakare

Tel. Randolph 5187

ALFRED B. CLARK <• z
Attorney At Law 

11 S. LA SALLE STREET 
Ir Vakarais: Utarn., Ketv. ir Su
katos nuo 7:30 iki 9 Į \

6200 S. HALSTED STREET
Tel. Wentworth 1381

Buy gloves with what 
it savęs

Nerelk mokėti 60c. ui 
dantų mostį. Listerine To- 
oth Pašte gaunama po 28c. 
Tėmyk, kaip gerai Ji vei
kla. Jų. vartotadamas per 
metu* sutaupai |3 00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25*

i

nelam.es
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C H ICAGOJE
—

Tai. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
DAKTARAI:

KOMP. č. SASNAUSKĄ 
GERBIANT

Gruodžio 6 d. vaakrą, sek- 
į uidienį, Čikagos lietuvių au
ditorijoje susirinkę lietuviai 
gėrėjosi įžymaus įuūsų tautos 
muziko Česlovo Sasnausko 
paliktąja mums nemirštamųjų 
kūryba. Ši vertingoji kūryba 
tol liks Ijeutvių tautoje, kol 
ši_
rusai, kitos tautos ir net a-

ją Verdi’o “Miserere” (iš o 
peros “Trubadūras”) su Č. 
Sasnausko kantata “Broliai”.

Amerikos lietuvių chorų 
pažiba,
choras

Dentistas 
1446 SOUTH 49 COURT

Ant Jankausko Aptiekos

Vąl.: 9-9 Cicero, III.
Čikagos vargoninkų ..........
dainavo “Miserere” ti jau vien už tai, kad paliko

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 60 5#

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 BOUTH HALSTED STREET

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CH1CAGOS OFISAS: II KENOSHA, W1S. OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD. | 5817 — 6th AVENUE

Panelės J. Gricaitė ir G. Ši-
velioniui kompozitoriui pa- mums tokį gražų, melodingą diškiūtė, prof. Pociaus pa
gerbti: tik tokio Verdi’o vei- veikalą — kantatą “Broliai”. Į rengtos, galėtų per Italiją pa- 
publika išklausė atsistojus. Ir čikagiečiai lietuviai gruodžio siekti iri Lietuvos operą, kur TeL Canal 6764 
tikrai, kažin ar galima rasti 3 dieną buvo laimingi, kad gi jos galėtų gražios dainininkių 
tinkamesnis būdas tokiam vo išgirsti šią kantatą. Bet jie ateities susilaukti, 
mūsų tautos didvyriui pa- gavo ne vien tiktai girdėti,

g^oTNe veltui "lenki'grebti; “k ‘°ki° Verdi’° bfct sav0 >u8Ulais 5l*'dyto
• X •___ X - i k alo jaudinamou ir» graudina- nemirštančia kantata: Kantu-

Rezidencija 6600 S. Artėliau Av. 
Valandos: 11 ryto iki 4 po piety 

• iki 8:10 vakare

Vai.: ularninkaia, ketv ergais ir pėt 
nyčiouiia nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 v. vak. 
Chlcugos ofiso Tel. Grovehill 32H2

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

moji publika galėjo savo dva- toje duetą dainavo p. O. Juo-

ITieš koncertą buvo paro- 
vienaveiksuiė komedija 

“Uošvė į raupus — tylos ne
bus”. Nors visi vaidilos (J.

Res. Republlc 5360

DR. A. RAČKUS
gydytojas, chirurgas 

IR OBSTETRIKAS
Gydo staigias ir chroniškas ligas 

vyrų. moterų ir va.kų

merikonai pavydi mums mūsų . . . v. .
C. Sasnausko. Bet ir yra ko 8“ J zaitienS ir >“““ tenoras P- '.Balsis, B. ir M. Stulgaitė
pavydėti. Tai yra nepaprastai Paretel Pag*rb« <hdž,am n,u Giedrutis. Jiems visiems ir <li ir j Gricaitg,
didis gražiausiųjų nielodi j,, .zikos .naestrui. Ta. vis dėka rigentui prot. Pociui tenka
kūrėjas. Gal neklysiu sakyda-i*“’ kad j* “k"T sudama- garbė, kad taip-sutariama, ir

Benaitis ir J. Gricaitė) labai 
gerai vaidino, bet labiau tiko

iš įžymaus ikomediją išskirti 
kompozitoriaus pagerbimo 
koncerto. ‘ ‘ Pilvo sveikatai ’ ’ 
(juokams) skiriami dalykai

mas, kad Č. Sasnauskas yra ™ varS- choras vykusiai pa su didele muzikalia ekspresija 
lietuviškas Verdi’s. Nebe rei-1inktas’ du?tas 18 gražiabalses atliko tokį sunkų uždavinį, 
kalo prof. Pocius taip vyku-!P'. G’ šldlsklutes ir buvusio juk nepriklausomoje Lietu _
šiai pakinko to vakaro muzi-;įietuv°6’ °Pei0S J^bsto p. J. \oje, kur yra stiprių muzikos j nesuderinami su kilniems sic 

i Kudirkos. bei dainos jėgų, kantatą

DARO OPERACIJAS

Ligoniui. priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliotum ir seredoiuis tik 
lškalno susitarus 

Ofisas, .Laboratorija ir X-Ray

2130 WE8T 22nd STREET
CHICAGO

DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S
. Specialistė Motery ir Vaiky Ligy

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

, (Vakarais: Utarnlnke iir Ketverge iki 8 vai.).
Serednmis ir NedSliomis pagal susitarimų.

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

kos reikalų repertuarą. Kai])
gilus pasaulinių muzikos vei- į O Č. Sasnauskui pagarba Bioliai buvo, beiods, vos
i i x- -r» • ii- \.x,:i.5+: . ... „s -v,.,,... i/.d.,.. tiktai vieną kartą viešai dai-kaJų žinovas, p. Pocius labai reikšti yra uz ką, Megirdejus .

^reikšmingai sugretino garsią- jo visų veikalų, jis verta gerb- nuojania.

GRABORIAl.

J. F. RADZIUS
OGIAUSIAS LIET. GRABORIUS i 

CH1CAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABffRIUS
Laidotuvėse pa- .

tarnauju geriausia į Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
ir pigiau negu kiti ; ReIkal® meldžiu atsišaukti,--------------

todėl, kad priklau
sau prie grabų iš-, 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street

o mano
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Chicago

Koinp. Č. Sasnausko palai
kai dar nesenai parvežti į Lie
tuvą. Bet ten jis dar nebuvo 
pagerbtas taip, kaip vyčių 

i“Daina” ryžosi pagrėbti ati
tinkamu koncertu. Bravo vy
čių chorui! Apie Č. Sasnauską 
ir jo kūrybą kalbėjo ‘Draugo’ ] 
vyr. red. L. Šimutis.

Įvairių dainų ir arijų iš o-

los jausmams skiriamais kon
certinės muzikos, dalykais.

Kaip žinome, daugumas 
č. Sasnausko muzikos veikalų 
yra jo skirti tautiškam lietu
vių susipratimui ir patriotiš
kiems jų jausmams kelti. Kai 
kurios šios-patriotiškos dai
nos buvo carinės Rusijos už
draustos susipratusiems lietu
viams dainuoti. Nėra abejo-1 

I nės, kad jos labai daug prisi-1

DR. S. BIEZIS
I s

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22ud Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republic 7868 

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

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L. YUŠKA

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

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Vai.: 1-8 Ir 9:89-8:36 vai. vak. Vai : 8-4 Ir 7-8 vai. vakar* 

Nedėlioj susitarus ! Nedėlioj susitarus

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojus ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naują vietą po nuin. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel, Boulevard 782U. Na-(į*DYTUjAS IR CHIRURGAS 

Va 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. , . o
Seraoomia po pietų ir Nedėldieniais Ūlai; 6641 So. Albany AV0., 

tik susitarus ;
2422 W. MARGUETTE ROAD Tel. Prospect 1930.

dėjo prie lietuvybės kėlimo' įkaitykite ir platink*
rusų pavergtame Lietuvos . . .

... .. U39 g 49 a a m P«>'U PP- Juo- kraite. Ai žinau daug faktų, te Sėtuvių katalikų die- ĮJU J p pjJj^JĮ
Telef. canal 6174 »• Courb Cicero, III. za tieng J. Gricaitė, Giedrai- . , . • c . ‘
SKYRIUS: 3238 So.; Tel. Cicero 6927 J . „’ . . . _ 1-ad patnotl«kos SasilUllsko ntaStĮ

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

55
Halsted Street, Tel. 
Victory 4988.

tis, Pažarskis ir Balsis.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimą

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
■.k yrių.

Nauja, graži ko- 
ply-** t dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

-BALSAMUOTOJA^
Turiu automobilius viso 

kiems reikalams Kaina priei 
mina

3319 AUBFRN AVENUE 
Chicago, III

A. "t"

ad patriotiškos Sasnausko tirasty ’'JUKA.UKj/y' ir 3133 & H a IX Irt D si'RrtF.T
dainas per did. kare daug nu- remkįte tuos biznierius ' “„T’AV“!’*
tautusių lietuvių bei šlėktų . f * 1 L ' ' & ARIES1AN AVĖ.
SUgrąŽinO lietuvių tautai ir protCSlOnalllSj KUFlf Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-91 

ne vjenas iš tokių buvo Lietu- garsinasi jame.
os kariuomenės savanoriais

vak. Antro uf. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. U tara. ir Subug. Nuo 8-9 vak. 
kveutadieniaia pagal sutajnua.

LIETUVIS GRABORIUS
O f l a a a

4003 S. Marslifield Avenue 
Tel. Boulevard >277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Ąve. 
Tel. Virginia 1290 

Y arda 1188 
Chicago, m.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė grali koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET 
Tel. Rooeevelt T622

I. J. ZOLP~
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 6202-8412

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpatlM- 
kai, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

ANTANAS KASPUTIS
Mirė gruodžio 7 1931 in. 1: 

o5 vai. ryto sulaukęs pusam
žio. Kilo iš Raseinių Apskri
čio Skaudvilės parap. i’užclių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 25 
metus.

Paliko dideliame nuliudinie 
moterį Kazimierų,po tėvais Mar 
tinkaitę, 3xdukteris: Zofijų Ala 
Tijonų ir Stanislavų, ir žentą 
Antanf Katauskį ir gimines, o 
Lietuvoje 3 seseris: Agotą, Ma
rijoną. ir Petronėlę.

Kūnas pašarvotas 6732 rfo. 
Arteelan. Laidotuvės įvyks ke
tverge, grudžio 10. Iš namų S 
vai. bus atlydėtas į Gimimo Pa 
neles Švč. par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pomadų 
bus nulydėtas į Sv, Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visas 
gimines, draugus ir pažįsta- 
tamus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę:
moteris, dukteris, žentas ir 

giminės.
Laidotuvėms" patarnauja gra 

bortus Eudeikis, Tel. Yards 
1741. —

DANTISTAI

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

r

AMBLLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų) 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪ8JJ GRABORIAl 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

&|A
STEFANIJA KRAF- 

TON
p<r tėvais Juškevičaitė
Mirė gruodžio 6 d. 1931 m.

5:50 vai. vak. 4 2 metų amžiaus 
Kilo iš Lietuvos. Amerikoje iš
gyveno 18 .metu

Pa i ko dideiame nuliūdima 
vyrą Mykolą, dukterį Dcloris, 
suivi Mykolą, dvi seseris Kt->- 
ną ir Marijonu, ilu švogcrlir
VValter Wes|ey ir Joną Piotrovs 
kį ir gimines. i •

Kūnas pašarvotas 3916 Xo.
K ii dag* avė. Ląldotuvėa Jvyk 
ketvergę gruodžio 10. Iš na- 
n ų 8 vai. bus atlydėta | Im
li aoulat« H«art of Mary bažny 
«ą, Spnudlng avė. A Grace at. 
kurioj |vyk* gedulingo* pamal
dos už velionio* sielą. Po pa
ti aidų bus nulydėta | Sv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kvladiame visus 
gimines, draugus-gęs ir pi žįsta 
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę: vyras, duktė sese
rys, švogerial ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
bbrlus Eudeikis, ToL Yards 
1741

Lietuviška daina yra žavi, 
stebuklinga. Tad mūsų vyčių 
“Dainos” choro misija yra 
labai reikšminga Amerikos‘-r
Lietuvoje, kur kartojasi Sas- 
įimisko laikai — daugelis lie
tuvių prarado didžiausią savo 
vertybę, lietuvybės dvasią Č.
Sasnauską pagerbęs gr. 6 die
ną, “Dainos” choras turėtų 
įtraukti į savo repertuarą ^VEST 22nd STREEF
daugiau Sasnausko patriot. 
dainų ir jas pagaminti dvasiš
kai nykstančiose Am. liet. ko
lonijose. Tai yra rimtas ir bū- 
tinase reikalas.

F. Jurgėla.

AKIŲ. GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR..VAITUSH, OPT.

l’hone Boulpvard 7042

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

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47 Street

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

(Kampas Leavitt St.)

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

Boulevard 7689
Ren. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 19 ryto iki S vakare

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 Street

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

i 10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECLJAL1STAS

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

pietų: 7—8:30 <val. vakare 
Nedėlioišis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

I

Tele. Cicero 1260

DR. GDSSEN
X-Ray

\

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina akių įtempimą kuria 
•htl priežaatim galvoa skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
uio, akaudamą akių karštį. Nuimu 
cataractua. Atitaiaau trumpą regya- 
tę ir tolimą regyatę.

Prirengiu teisingai akiniun vlauoae 
atHltlkimuoae. egzaminavimas daro
mas au elektra, parodanda mažiau
sias klaidas. x

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 18. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ 8U NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomla auaitarua 

4847 W. 14 ST. Cicero, Iii.

▼ai.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wafash Avenue 

Tel. Puilman 0866 
Gezas, X-Ray, etc.

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gae Eztractlon
▼ai. 9-9 Ned. 9-11 

6KS9 RO. WRHTBRN ATBL

Phone Hemlock 7828 '
Dr. C.K. Kliauga

Dentistas
2420 W. Marquette Rd.

arti Western Avė.

Rez. Tel. Midtray 6612

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS , 

Oakiey Avenue ir 24-tas Street
Teief. Wllmette 196 erb*

Canal 1718

Valandos; } nu 6 p. p. PaaedeiiaA 
ir Ket vergais vakare

Tel. Lafayette 6793

DR. A. J. JAVOiŠ
** * ‘ ylsS

Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. Califomia Avė. 
Nedėliojo pagal autart)

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. LLALSTED STREE'l 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Itea. Phone 
Englevvood bb-41 
Weulworth souo

Office l’hone 
We«t«orth 3ou6

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Waahingtou 
19-12, 2-4, 7-9 13-3. 4-6. Blvd.

Išakiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. KeUzie 2460-245)

DR. S. A. DU WIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 Pi. Nedėliomis
TeL Cicero 2888' Sueitame

- DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 «U. ABllEAND AVĖ 
Tet Yards 0994

U'.zideucljoe Tel. Plaza 8269

VALANDOM;
Nuo 19 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki t po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

Ofivaa Tel. Grovehill 0617
Rea 6707 S. Arteslan Avė.

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 West Marųuette Road 
Vai. 3-6 ir 7-9 P. M- Ketv. 9-12 

A M. Nedėlioj susitarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį^ 
Virginia 0036

A. L DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenvvood 6107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadlenlr

Tel. Hemlock 8700

Kės. Tel. Prospect 0810

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6425 So. Callfornia Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv

Hemlock 8161

DR. V. S. NARES j
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road

VALANDOS:
9 iki 12 ryto, 7 iki 9 vak. 

Utarn ir Ketv. vak pagal sut
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D R S U G I S

C H I C A G O J E
•DRAUGO" KALENDORIAI rių su Vytauto, Birutės

kyklą Bnglewood Business 
College. Tų mokyklų baigs va
sario mėnesį. Ji tikisi tapti 
“big businesg giri”.

PATARIMAS

LIETUVOJE.

Seniau, kai būdavo geresni tuvėj, 901 W. 33 St.
laikai, tai Amerikiečiai saviš- ----------------------
kius Lietuvoje Kalėdų metu ČIKAGOS LIETUVIŲ KARO 
pradžiugindavo savo doleriais. VYRAI ORGANIZUOJASI

Dabar laikai Amerikoj pa- -------------
blogėjo ir daugelis amerikie- 1931 m. gruod. 4 d., 8 vai. 
ėių norom — nenoromt> tu- vak. Aušros Vartų parap. 
lės susilaikyti nuo siuntinio mokykloj įvyko

lietuvius stoti po garbinga 
eks-karių veteranų vėliava. 

Kitas susimikimas nutarta 
ar- šaukti gruod. 28 d. toje pa-

ba Šventųjų paveikslais gali- ėioje vietoje, ir apie tai bus 
ma gauti ponų Gudų parduo- paskelbta visuose žymesni uosi* 

lietuvių laikraščiuose.
V. Rėkus.

NORTH SIDE.

Marijampolėje. Tėvų Marijo
nų globojamas toliau “Malti
nis” srovena, gaivindami 

Malonu pranešti visaotne- grvnu kataliki4ku ir tanWto 
nei kad iš dviejų tūkstančių L,oks,„ atgijusi„, ilg0
OMO) knygučių “Sv. Mišių j ,,.ieg0 Lipt,lvos vajkus 

Aukos” pasiliko tik kelia§de
Sunkiai susirgo nortlisidie- Simts keturilJ ^nesyje bėgy- 

,tis p. Juozas Gerdžiunas. Li- 
KANAPEOKAS IR LAŽINIS genis yra Šv. Kryžiaus ligo-! Kas dar norėtų įsigyti šių 

WEST SIDE JE. miiėj dr. Rakausko globoj. knygučių, tegul kreipiasi į
P. Gerdžiunas yra vienas iŠ “Beaugą,” 2334 So. Onklev 

tų auksinės širdies žmonių, ave<> arba stačiai 
3230 So. Auburn

Gruodžio 10 d., Aušros Var-
Lietuvos ir tų parapijos salėje vestsidie- dllng priaidtjugių prie mūsų

i Lietuvą dovanų pinigais. Bet Amerikos eks-kanų steigiama čiai turės progos pamatyti, įstaigų palaikymo Antros laidos taip greit ne-
ir Šiemet galime pradžiuginti sis susirinkimas. Kap. P*. Jur- kaip Lietuvoje apvaikščiojai r jabdaryb?s jis yra įrengęs bus, nes aš esu pasiryžęs spau 
gimines Lietuvoje. Yra žino- gėla, kaipo šio sumanymo ini-Jma užgavėnes ir kovų Kana- kambarį gv Kryžiaus ligoni- dinti kitokios rūšies knygu- 
ma, kad visoje Lietuvoje ciatorius, atidarė susirinkimų,1 pecko su Lašiniu; taip pat nėį -r sunegalgjęs pateko

“ŠALTINIS” likosi toks 
pat gražus, toks pat naudin. 
gas, koks jis buvo ir anuo
met prieš karą...

Kaina su priedais: 
“Šventųjų Bendravimąs”

pas mane, | įr “ Šaltinėlis ’ '.
Avė. | Lietuvoje metams — 8 li

tai; pusei metų ~ 4 litai; 1 
menes. — 1 Litas.

Amerikoje metams $2.00.
C1^' Ar galite kur surasti piges-

Su tikra pagarba, nį ir gražesnį laikraštį už
Kun. Juozas Jusevi&us. baltinį”?

Ttė&ącliohis, drhod. 9,. 19$i
4-

resu: “Šaltinis” Adm., Ėuro- 
p« -**- Litbuama, Marijampo-

CICERO, UL
Šv. Kazimiero akademijos 

rėfnėjų 9 skyrius Ciceroje ren
gia didelį “butico party” 
gruodžio 10 d. 7 vai. vak. Vi
sos narės prašomos atsinešti 
po" dovanėlę. Pakviesti visi 
skyriai atsilankyti pas mus, 
turėsime labai linksmų ir gerą 
“bunco party”.

z Raštininkė.

NUBAUDĖ PLEČKAITI- 
N1NKĄ

kalendo- plačiai nušviesdamas
vra labai mėgiami. lietuviams buvusiems ginklo mesnis ir Trijų Karalių ap- 

Chicagos Westsidietis p draugams organizuotis į eks- vaikščiojimas. Visa tai rodys

“Draugo” sieniniai
riai

reikalų bus rodomas nemažiau įdo- paties įrengtų kambarį svei
katai atgauti.

Giprijonas Druktenis, 2209 W. karių postus ir dirbti tautiš- judamuose paveiksluose p. C. im€ '*am greit0 Pasvei
23 PI., kasmet siunčia po de kų bei kultūriškų darbų, ir G. Lukšis, nesenai atvykęs iš 
šimtį ir daugiau sieninių ka- prašydamas susirinkusiųjų1 Lietuvos su naujais judomai 
lendorių į Lietuvų. Be “Drau- išrinkti šiam susirinkimui šiais paveikslais. Be šių įdo-' 
go” kalendoriaus įdeda kalen- vesti pirm. ir sekr. Pirm vie-j mių apvaikščiojimų, įdomu vi 
dorių su Vytauto, Birutės ir nu balsu išrinktas sumanyto 1 siems bus pamatyti, kaip šian-

P ERĖ J O J NAUJAS RAN 
KAS.

TINI”. Koks jis, buvo tuomet KaiP seniau, taip ir dabar 
visų mylimas ir graibstomas.' “Šaltinis” eina kas savaitė 
Buvo tokių metų, kad “šalti-! duodamas savo skaitytojams

. , . Marųuette Park. — Beautykitokiais paveikslais. Kaip ta «jas kap. P. Jurgėla, sekr. V. die Lietuva atrodo, kokių ji c, , ™. „ <XT ' ±
i X- 1 T• X • 9 1 rn V L , -X X J - 90 X kalon 2940 W. 63 st. perejodovana patinka Lietuvoje? Rėkus, toliau buvo skaitytas pažangų padare per 13 metu . . .t ~. .. . ...... > T. , . , .. , . ... : i naujas rankas. Dabar tenŠtai, kokios apie tai žinios y- Amerikos ljietuvių Legiiono laisvo, nepriklausomo gyveni- . . . ♦

T> -• • vx k T x -v -kt r, X • 1 J T 1 n-ergmoms ir moterims pataria: Praėjusia vasarą p. Elz- vyr. stabo, I posto iš New mo. Per tris valandas p. Luk-i . . . gražusis
\ T. . x' i • i _x x i ..................i • <<*.,, liauja p-nia Valerija Bručiene.bieta Druktemene buvo Lietu- i orko ir kartu telegrama svei eis susirinkusius vežios” po ' mas per

v oje ir be kitko sužinojo, kaip kiminas- Lietuvių Ukrainą le- Lietuvų, rodydamas įdomins
ten tinka “Draugo” kalendo- gi jonų komiteto; be to kap. vaizdus: Eucharistinį kongre- 
riai. Pp. Druktenių namiškiai P. Jurgėla sveikino šį karo pu Šiauliuose, miestelių ir 
pasakoja, kad kai tik iš Ame- veteranų steigiamąjį susirin- kaimų gyvenimų, ūkininkų 
rikos gauna kalendorių, tai kimų dienraščio “Draugo” lankų darbus, įvairių organi-į 
Inoj visa apylinkė apie tai su- vyr. redaktoriaus vardu. Visi zacijų suvažiavimus, švenčių'

didėlių 20 puslapių įvairiau
sių pasiskaitymų ir žinių 
tiek iš Lietuvos, tiek iš visų 
pasaulio kraštų.

Senieji “Šaltinio” skaity-

Alvtaus sukilėlį ir plečkai- 
tininkų veikėjų Juozą Kazlau- 

Į ską kariuomenės teismas nu- 
I baudė 4 metais sunkiųjų dar
bų kalėjimo. “Auš.”

žino. Tada kaimynai sueina, sveikinimai buvo priimti su iškilmes, kariuomenę, sportą P-

PADĖKOS LAIŠKAS.

ir t. tkaip į kokį jomarką. Žiūri, dideliu džiaugsmu, 
varto kalendorius ir dera. Ka- Po to buvo skaitytas Liet. 
daugi Lietuvoje litas yra d i- Leg. I posto statutas ir jo 

. delis ponas, tai už kalendorius veikimo apžvalga. Pasirodo, jos judanuMse pa.
• siūlo kiaušiniais, sviestu ir ki- kad I postas gerai veikia ir veiksluose, 

tokiais ūkio produktais atsi- tie kilnūs jų nuveikti darbai 
lyginti. z tautos labui geriau paskatino ___

į' / t
* R. ANDRELM '

(Marųnette Jevelrjr A Radlo) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau- 

<Ism bus dvksi nufntnirrafuoti.
2650 West 63 St., Chicago, UI

uis” turėjo daugiau per 70,- 
000 prenumeratorių. Matyt, 
jis visiems patikdavo ir savo 
išvaizda, ir savo raštais ir 
savo pigutei kaina.

Daugelis mano, jog anasai j tojai ir prieteliai atsiminki- 
“Šaltinis”, turėda-įte savo Senąjį PrieteliųL. 
Didįjį Karų išsi-' Kurie dar nesate ‘Šaltinio’ 

kraustyti su visa savo spaus-, matę, pabandykite, o susipa- 
įtnve į Rusiją, tenai ir amži-jžinę su “Šaltiniu”, nenorė3i- T»l.

Hemlock 8880nai yra žuęęs. Ne tiesa. “Šal- le su juo niekados skirtis!... 
Hartford, Conn.. ^n’s’ nežuvo ir nemano žū-j “Šaltinį” galima užsirašyti 
Lankr 29 1931 Seinams patekus į Lenkų “Draugu” Redakcijoje arba 

Joseph J. Elias,

36 Seynour St.,

c o Universal State Bank, 
N. W. Cor. S. Halsted & 

Vęstsidiečiai! nepraleiskite 33 Sts., Chicago, III.
progos; pamatykit Lietuvų ir

Rap.

Gerb. Prezidente: —
Tamstos malonų laiškų ką

tik gavau šiandien sn mano 
Savings Account Knygutė ir 
New York Draft $100.00 su
moje. w

Skubu su atsakymu ir pa-
Ponas R. Balzekas, turįs au- dėka. Labai dėkoju Tamstai

Taigi, matote amerikoniški susirinkusius jmtis bendrama- PAGERINO SAVO ĮSTAIGĄ
kalendoriai Lietuvoj yra dide- nių kilnaus sumanymo. _ _____ _
lė brangenybė. Todėl nepa- Pirmininko pasiūlyta dieno-
šykštėkite jų pasiųsti. Pasiųs- tvarkė buvo priimta ir pa- tomobilių - Hudson — Essex už viską, nes viskas gerai ir 
kitę kalendorių už dolerį, tai pnnkčini svarstoma. parduotuvę 6012 So. Kedzie puikiai padaryta
džiaugsmo Lietuvoje bus už b Narių registravimas. ave<> pagerino ^įstaigą. Dar kartų ačiū nuo širdies, 
tūkstantį litų. Steigiamajam susirinkime na \jsas Parduotuvės vidus per-Į Su angŠta pagarba ir atsi-

Juozapas Vainauskas.

> tunų It L U. ^«ixianuyaiii susirniKiine na \ jsas parduotuvės vidus per Į Su ai
Draugo kalendorių gali- riais Įsirase 11 karo veteranų: taisytas ir pagražintas. Senie- davimu, 

gauti pas visus “Draugo” kap. P. Jurgėla, V. Rėkus, J. jį io kbstomeriai atsilankę tą ji e gauti
agentus, o kitoniškų kalendo- Miekeliūnas, P. Cibulskis, P. permaįną pastebi. Be to, kos- 

čižauskas, A. Precinauskas, J. tomeriai dabar gauna geresnį 
Brazaitis, F. Sprindziukas, patarnavimų, nes p. Balzekas 

K0™61*,8’ Mackevičius <;abar turi daugiau atsarginių 
dalių.

rinki- p.no Balzeko

IŠRENDAVIMUI BRANGŪS LIETUVIAI IR 
LIETUVĖS!

nagus, “Šaltinis” prasimušė stačiai iš Lietuvos tokiu ad-

COME IN! BUY MOTHER, SISTER
Op Sweclheart a Hat for CKristmas

Wo«ien from all parts^of the City eome to 
Fenzau's enthusiastipally confident that thcy 
are choosing from Chicago’s largest collec- 
tion of millinery, and that they are paying 
the lowest price for the finest nuality and 
the m<Jst distinguished fashions.

$1.88-------$2.95--------$3.95
Tucked and hand draped Satins — Ribbons 
and Creps, Gold — Silver hats. Velonrs įn 
Black * I.ight color in headsizes 21 to 25 
inches. -v, -

Wlll exchange 
Gift Hats 

After X-mas

Open every evening until X-mas
1646-48 West 47th Street

%
Z

Rendon 4 šviesus kamb., elektra . 
maudynės, pečium štld. $10, 1324 ir Al. Blltkus,
So. Sawyer avė. I n. T9 x , __________________________ I 2) Posto vyresnybes

Ar atsimenate dar 
duktė Bronė Didįjį Karų ėjusį is

prieš
Seinų

ĮVAIRUS PARDAVIMAI n'as” Kadangi steigiamasis su gelbsti savo tėvui biznyje, miesto didelį, gražų, paveiks- 
1 sirinkimas buvo ne labai gau p_ig Bronė dar tebelanko me , luotų laikraštį, vardu “&AL-

PRANEŠIMAS
ANTANAS KRTKSIl^NAS. plačiai žinomas če-

verykų taisytojas praneša Marųue- 
tte Park lietuviams, kad atidarė 
moderniškai Įrengtą čeverykij tai
symo šapų — Shoe Repalring Shop, 
naujame Dr. Yuškos name, M4»
Smith Ai-tcslan Avenur.

ANTANAS KRIKŠIUNAS yra vie
nas iš geriausių čeverykų (šiušių)
taisytojas, nes jau turi 20 metų tapne amate patyrimų. Tad 
lietuviai, reikalui esant, atstlankyklt pas savo tautieti, jo dar
bas garantuotas ir visus patenkinantis.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųfiles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GRĖBK VALLEY 
PRODUCTS 

Olseils šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 80. PAULINA STREET 
Tel. Bouievard 1189

Merchants siuvėjas, fikfičieriai 
rengta, pilnai, einu iš biznio, pigiai. SI Ilgas, tai SUSirinklmaS nuta- 
209 So. State St. Republic Bldg. - . x- i -i •rioom 612. re išrinkti laikinų orgamzaci-

Gas Stati.on ir greasing vieta. Visai komisijų, kuri rūpinsis VI- 
plgiai, 1S21 E. 76 st kamp. Harper. saįp pogto reįkalaįs Įįgį kįto

Automobilių taisymo šapa, Batte- susirinkimo, o sekančiam sū
ry, parduosiu ar randuosiu su jran- _ ’
kials ar be Įrankių. 2214 No. Cicero Slrinkime bus išrinkta nuola- 
Ave.

-----------------------------------tinę posto vyresnybė. Į orga-
Suv. Valstijų Teismo Įsakymu . . , ... . . .

IVheeler Varnlsh Works turtai, 2260 Uizacinę kųmisijų išrinkti!
Elston avė. po bankruto Išparduoda- T,;VTrl l7on T» „JI.,
ma visai pigiai maliava. Varnišiai vi- P1™1" kftP- “• J^gela, adjU-
soi ios rūšies. Tik už cash. Arm. 1440 tauats V. Rėkus, nariai J. Mic 

, keliūnas, P. Čižauskas, J. Bra 
zaitis, P. Cibulskis ir A. Pre- 
činauskas.

Kadangi Lietuvos ir Ame 
j rikos eks-karių sąjunga der 
jaunutė ir neturi bendro sta- 

5 tilto, tai susirinkimas nutarė 
laikinai naudotis I posto sta
tutu, kol bus surašytas mūsų 

saic1 posto statutas.
Iniciatorius kap. P. Jurgėla 

praneša, kad šis postas pagal 
centro nurodymų gauna trečių 
numerį. Susirinkimas nutarė 
pasirinkti sau nž globėjų Vy
tautų Didįjį.

Pasitarime dalyvavo kiek
vienas susirinkimo dalyvis, 
patiekdamas gražių minčių ir 
kilnių sumanymų raginant v:- 
sus buvusius karo veteranus

REAL ESTATE

L o o k!

2-jų aukštų mūrinis namas po 
kambarius, 2 karų garadžlus, labai 
moderniškas namas. Kaina *7.500.

2-jų ankštų medinis namas, 
tuščias lotas, 3-jų karų mūrinis ga- 
radžitn, šiltu vandeniu šildomas. 
Kaina *0,000.00.

8-jų pagyvenimų medinis namas, 
2-jų karų garadžins, tuščias lotas 
Sale. Kaina *4,000. '

šie namai randasi CleeroJ.

B. R. Drake,

Tel. Cicero 997 ir 41

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 Lietuvų, 'kreipki
tės pas mus dabar neatidėliodami. Plaukite per jūras 
greičiausiais ir patogiausiais “NORTH GERMAN 
LLOYD” laivais: BREMEN — COLUMBUS — EU
ROPA ir kitais. /

IŠPLAUKIA'.

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

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

Iki Klaipėdos................................... $105.00
Kitais laivais iki Klaipėdos .... $04.50

Taip pat apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. 
Parūpiname įgaliojimus ir visokius legališkus doku
mentus. Registruota# NOTARAS. >

PAUL P. BALTUTIS & CO.
B27 So. Halsted St. Chicago, Illinois 

Tel. Yards 4669 M'
9BBB

ANTON KRIKSIUNAS 
6649 So. Artesian Avenue Chicago, III.

BiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiNiiiMiiiiiiiis
Saugu siųsti pinigus 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-

I Chicago, Illinois
;Mmnm««liiiliimiiMimimiminlliiiiiiiiiinniimiBiiiimiMiranimmiMiiili.i'.

JOHN A. KASS
( K AZ AK AUSKA8)

WATCHMAKER A JEWET,ER
Jau Laikas Pirkti 

KALĖDŲ DOVANAS
laikrodininkas ir aakaorina

22 metų patyrimo. Užlaikau vi- 
ftoktoa rųšies aukso dalykų dide
liame pasirinkime ir kainos yra 
visiems vienokios.

2049 W. 35th Street
Ir Archer Avenue

Tel. Lafayette 3315

AB ŽADI KBAP8imSf

A. ALEŠAUSKAS & SON
712S 8o. BodrareD St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
as, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
j kitus miestus.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORLAI

M. ZIZAS
Namų 8tatymo Kontraktorlna 

Statau Įvairiausius namus prieinam* 
kaina

7151 S. CAUFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock BB8*

Telef. Republic •***

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio, 
dainos prieinasnlaustoa.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
MAMŲ STATYMO KONTRAK- 

TORTOS
6604 S. WASHTENAW AVĖ.

Telef- 
■mnloek *««T

Karnų Telef. 
Republic MSI

JOHN YERKES
PtamMnc A Heatln* Lietuvis 

KOMTRAKTORmS
Mano dstrbas pilnai garantuota* 

Kalnoe prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tat Vlctory 1I4B
DOUGLAS ELBOTRIO 00. 

JOSEPH gHAGZDAH, Sav.
Elektros relkmenoe ir flkščie- 

rlai. įvedame elektrų 1 namus Ii 
dirbtuvė*
I1M *. Halsted 8t. i


