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Hoover’is nori mažinti Anglijai karo skolas
OPOZICIJOS VADAS SODARE NAUJA

JAPONU KABINĖTA
?

T. S. taryba pralošė ginčus 

su japonais

ISPANIJOS PREZIDENTAS ZAMORA 
IŠKILMINGAI PRISIEKDINTAS

SIEKIA MAŽINTI KARO 
SKOLAS

NAUJAS JAPONŲ KABI
NETAS

1YASHINGTON, gr. 12. — 
Patirta, kad prezidentas Hoo
ver’is siekia perpus sumažin 
ti Anglijai karo skolas. Ang
lija yra daugiau kaip 4 bilijo
nus dolerių skolinga.

Prezidentas yra nusistatęs 
gelbėti Anglijai, kada jos va
liutos vertė nupuolusi. Tokia 
pagalba yra būtina, nes Ame
rika turi didelę prekybą su 
Anglija. Pagaliau vykdomas 
Aiųrfijos aukštasis muitu ta
rifas mažai liečia Ameriką.

TOKIJO, gr. 13. — Naują 
japonų ministerių kabinetą 
sudarė opozicijos partijos 
(Seiyukai) vadas T. lunkai.

Visas kabinete vietas užima 
opozicijos partijos nariai.

DAUGIAU KARIUOMENĖS 
Į MANDŽIŪRIJĄ

VERA CRUZ’O VALSTY
BĖJE ATIDAROMOS

BAŽNYČIOS

MEXIC0 CITY, gr. 13. -- 
V era Cruz’o valstybėje atida
romos visos bažnyčios, anot 
gautų žinių.

Kalbama, kad Meksikos vy
riausybė padarė įtakos į gu
bernatorių Tejedą, kad jis nu
trauktų katalikų persekioji
mus.

MANDŽIŪRIJOJ RAMU

Detroito mieste policija kovoja su komunistais riaušininkais.

JUGOSLAVIJOJ VARŽO
MOS KATALIKŲ TEISĖS

ATLYGINIMO KLAUSIMUI 
SPRĘSTI KONFERENCIJA

TOKIJO, gr. 12. - Kaip VIHNNA, Austrija, gr. 12. 
tik susirinks Japonijos parla-1 I*ateina žinių, kad Jugns-
montas, ųtiUtarininktj partija lavi-(os »"*-
paduos sumanymą j MandŽiū-1" katalrk, gyventojų teiws. 

siųsti 15.000 kareiviu |c<'nzurao-'an,a sPaod* ir Wn ,ią 
daugiau.

T. S. TARYBOS SUSMUKI
MAS

PARYŽIUS, gr. 13. — Vi
soj Europoj šiandie kalbama

vas žodis. Taip pat vyriau
sybė atkakliai kišasi į katali 
kų parapijų mokyklų tvarką.

Praėjusiais metais Zagrebe 
įvyko Eucharistinis kongre
sas. Laikraščio “Naša Sloga”

apie T. Sąjungos tarybos su- no didele pinigų suma, kad jis 
smukimą, kada ji pralaimėjo kovotų prieš tą katalikų kon- 
ginčuose su japonais dėl Man- gresą, Katalikų Bažnyčią, ku- 
džiūrijos. j nigiją, o daugiausia prieš vv-

Taryba padarė rezoliuciją, skupus. Redaktorius ilgas lai- 
bet japonai neturi noro prisi- kas puolė Bažnyčią, katalikus, 
taikinti prie reikalavimų. Ki-į vyskupus ir visą kunigiją, 
nija palikta japonų malonei. Kada gi katalikų laikraščiai 
T. Sąjunga negali jai gelbėti, norėjo jo tuos niekšiškus pūo-

MUKDENAS, gr. 12. —
Mandžiūrijos plotus storai ap
klojo sniegas ir, kaip papras
tai, iškilo dideli šalčiai. Del 
to, nutrauktas japonų veiki- Į

nes japonai yra galingi.

GANDHI’S NEPRIIMTAS 
AUDIJENCIJON

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PIRMOJI GARSINĖ LIETU- tai (ją ten eksportuota per 8 
VIŠKA FILMĄ i mėnesius už 5,905,600 lt.), o

------------- Į i SSSR — žali ir pusiau paga-
Berlyno garsinių filmų (ton j minti produktai (jų ekspor- 

filmų) įmonė “Fox” filmuoja! t uotą per 8 mėnesius už 1^663,- 
Lietuvoje lietuvių rašytojo 200 lt.) ir gatavi dirbiniai (šių
prof. V. Krėvės-Mickevičiaus eksportuota už 954,000 lt.).
veikalą “Žentas.” Tuo būdu 
tai bus —- pirmoji lietuviš
koji garsinė filmą* (krutamie- 
ji paveikslai).

PAGERBTAS LATVI IOS 
VYRIAUSYBĖS GALVA

Latvijos ministerių pirmi
ninkas ir užsienių reikalų mi- 
nisteris Ulmanis apdovanotas 
Vytauto Didžiojo pirmojo lai
psnio ordenu. Šį ordeną jam 
įteikė Lietuvos pasiuntinys 
Latvijoje Dailidė.

‘L. A. M

MAŽINA DARBO DIENAS

' Kai kurios Kauno įmonės 
dėl ekonominės depresijos ma
žina darbo dienas. Vietoj ligi 
šiol dirbtų 6 dienų savaitėje
dabar paliks tik 2—3. “A.”

- - - - ......... ....... '  
KĄ ATLIEKA ŠIRDIES 

MALONUMAS

CHICAGOJE
SURADO PINIGŲ

LIETUVOS EKSPORTAS 
j ATSKIRAS VALSTYBES

Kalėjiman uždarytas buvu

sio Second>Htunboldt State 

banko viceprezidentas W. I.

Goodspead greitai surado pi
nigų atmokėti skolą bankui.

Šiam bankui jis buvo sko
lingas 1,000 dol. Aną dieną a- lįų prezidentų komitetą konfe-

Geležinkelininkų organizaci
jų atstovai susirinkę Chicagoj 
nutarė, kad jie vieni negali 
nieko konkretiško spręsti at
lyginimo mažinimo klausimu.

Jie nutarė tam/ tikslui su
šaukti geležinkelininkų unijų 
valdybų narius ir geležinke-

rencijon. Ši konferencija te 
gul nutaria sumažinti atlvgi-

pygardos teisėjui Feinberg’ui 
jis pranešė, kad skolą atmo-

redaktorių vyriausybe aprftpi- kės- Kit« die"» kreipėsi ' ir geležinkelininkai nu- 
federalinį teismą skelbdamas į tarimui nesipriešins, 
hankrutijusiu. Bet, anot geležinkelininkų,

Teisėjas iiepe ji suimti ir numatomas atlyginimo suma- 
nubaudė 10 dienų ’ kalėti. Ka- žinimas turi glaudžiai ri
ejime būdamas Goodspead iš- $amas,su darbo sąlygų geri- 
sprendė atsilyginti. Atmokėjo,nimu lr nedarbo mažinimu. 
500 dol. skolos. Kitus 500 dol.1
žadėjo pristatyti už poros sa
vaičių. Teisėjas jį paleido iš

SUIMTI PENKI

limus atremti, cenzorius nelei-1 kalėjimo. 
! do tai daryti.I
I Parapijų mokykloms vado- 
. vėlius ėmė skirti pati vyriau- 
, sybč. Tuose vadovėliuose įdė-

NUPIGINA PERKRAUS- 
TYMUS .

ROMA, gr. 13. — Čia vie- , , , . „ , ...
. , ,. TT. , ..................J, . . i , . ta daug melų apie Katalikų

mas prieš kinus. Visam kraKe Sinėlam indų tautininkų vadui Bažnyčil( m5gta0
■Onndhi’ni amfijencija pas p°. I testuoti laikraS&„.

--------------------------- piezių nepripažinta. įr, . . , .,v. ...ir - t r J Cenzoriai neleidžia. Vyriausy
bė gi protestų neklauso.

Užsiimančios perkrausty- 
mais kompanijos Chicagoj pa
skelbė, kad jos nupigina per- 
kraustymus.

Suimta penki jauni plėši 
kai, kurie užsiiminėjo salifi- 
nų plėšimais.

SVARSTYS MORATORI
UMĄ

TALKON KVIEČIAMOS 
ŠEIMININKĖS ATSILYGINS MOTERIMS SENA MOTERIŠKĖ

BERLYNAS, gr. 12. — Kai SANTIAGO, Čili, gr. 12.—J 
nų kontroliavimo komisijonie- Šios respublikos moterys

NEPAPRASTOS IŠKILMĖS 
MADRIDE

rius atsiliepė į vokietes šeimi
ninkes, kad jos gelbėtų palai
kyti žemes kainas valgomiems 
produktams ir įvairiems ga
miniams.

daug kuo prisidėjo prie pre
zidento Montero išrinkimo. Jis 
joms už tai atsilygins. Kong
resui įteikė sumanymą mote
rims pripažinti balsavimo tei
ses.

11 ŽMONIŲ NUSKENDO

OSLO, Norvegija, gr. 13.— 
Audra nuskandino vokiečių 
garlaivį “Venus.” Iš 13 vyrų 
įgulos tik 2 išgelbėta.

MOTERŲ TEISĖS MEKSI
KOJ

MEXIC0 CITY, gr. 13. — 
Susirgo Meksikos prezidentas 
Rubio.

MEXICO CITY, gr. 12. — 
Nesenai Meksikos moterims 
nepripažintos balsavimo tei
sės, dabar gi joms uždrausta 
būti ginėjomis teismuose (pra
ktikuoti teises).

MADRIDAS, gr. 12. — Va
kar čia prisiekdintas pirma
sis Ispanijos respublikos pre
zidentas Zaniora. Paskui iŠ 
valstybės rūmų iškilmingai nu 
lydėtas į buvusio karaliaus 
rūmus, kur prezidentai turės 
rezidenciją. Bet prezidentas 
nakvoti nuvyko į savo namus.

Prisiekdinimo iškilmėse da
lyvavo svetimų kraštų atsto
vai diplomatai. Prezidentas 
Zamora rytmetį su namiškiais 
vienoje bažnyčioje išklausė Sv. 
Mišių. ... *

\

Mrs. Matilda Steiger, gy
venanti Park Ridge, vakar 
minėjo 104 metų amžiaus su-' 
kaktuves.

WASHINGTON, gr. 13. - 
Pranešta, kad rytoj žemesnie
ji kongreso rūmai pradės 
svarstyti prezidento Hoover’io 
paskelbto karo skoloms 
ratoriuino klausimą.

mo-

KARIUOMENĖ LAIMĖJO

PAŠAUTAS SEKLIUS

Policijos ieškomas jaunas 
galvažudis, kurs užpuolė ir 
pavojingai pašovė seklių ser
žantą M. Oakley’ą.

NEW YORK, gr. 12. — Ne
labai senai krašto sostinėje 
pavojingai susirgo įžymaus 
negro aktoriaus D. L. Hay- 
nes’o, protestanto masono, gi
minaitė 13 meti} amž. Akto-

Iš atskiri} valstybių, į kuprius, būdamas religingu (nes 
rias Lietuva daugiausia eks- į mokėsi į protestantų dvasinin- 
portuoja, pagal prekių verty-ikus) kvietė pas sergančią pro 
bę šiemet mūsų eksportas 12,- į testantą dvasininką. Bet jo

NEW YORK, gr. 13. — Va
kar čia įvyko kariuomenės ir 
karo laivyno akademijų futbo
lininkų rungtynės labdarybės 
naudai. Laimėjo kariuomenės

NUBAUSTAS PAKARTI

CLARKSBURG, W. Va. gr. 
13. — Pripažintas kaltu žino- 

Du piktadariai anksti rytą gžudis Powers nuteistas pa 
užpuolė einantį gatve polio- korimui kovo 18 d. 
moną F. Harrington. Atėmė

ATĖMĖ GINKLĄ

ginklą ir žvaigždę.

39 nuoš. (viso mūsų eksporto) 
sumažėjo į Vokietiją ir 11,69 
nuoš. padidėjo į Angliją.

Per pirmus 8 mėnesius eks
portuota į Vokietiją pernai už 
123,831.400 lt., t. y. 59,25 nuoš., 
o šiemet už 88,071.200 lt., t. y. 
47,64 nuoš. Į Angliją per tą 
patį laiką eksportuota pernai 
už 41,251,000 lt., t. y. 19,74 
nuoš., o šiemet už 58,125,500 
lt., t. y. 31,43 nuoš. viso mūsų 
eksporto. Šiuo atžvilgiu dau
giausia nusvėrė, žinoma, sta
mbiausias eksporto objektas 
— maisto produktai, kurių 
per visus 8 pirmus šių metų 
mėnesius eksportuota į Vokie
tiją už 52,187.000 lt. ir į An
gliją už 43,398,900 lt., o per 
rugpiūčio mėnesį — į Vokie
tiją už 6,979,600 lt. ir į Angli
ją už 6.007.400 lt. (jau beveik 
susilygino). Antro pagal di
dumą eksporto objekto — ža
lių ir pusiau pagamintų pro
duktų eksportuota per pirmus 
8 šių metų mėnesius į Vokie
tiją už 15,243,000 lt. ir į An
gliją už 11,788,500 lt., o per 
rugpiūčio mėnesį į Vokietiją 
už 1,498,100 lt. ir į Angliją už 
1,259,700 lt.

Iš kitų valstybių eksportas 
per pirmus 8 šių metų mėne
sius padidėjo 2,97 nuoš. į Če
koslovakiją (pernai eksportuo
ta per tą laiką už 2,814,600 lt., 
t. y. 1,35 nuoš., o šiemet — už 
7,986,200 lt., t. y. 4,32 nuoš.) 
ir 1,22 nuoš. į SSSR (pernai 
eksportuota už 1,613,300 lt., t. 
y. 0,77 nuoš., o šiemet — už 
.3,680,600 lt, t. y. 1,99 nuoš.). 
J Čekoslovakiją eksportą šie-

kažkodel nesulaukė. Tada kaž 
kas jam atėjo į galvą pakvie
sti katalikų kunigą. Šis tuo
jau atėjo. Jam išėjus, neužil
go pas sergančią mergaitę 
budėti atėjo dvi seserys vie
nuolės. Tas dvi paskiau pakei
tė kitos dvi ir seserys išbuvo, 
kol mergaitė mirė.

Po to Įvykio aktorius Hay- 
nes’as nusipirko katalikų ka
tekizmą ir susipažino sn ka
talikų tikėjimo tiesomis.

Neužilgo Šv. Morkaus E- 
vang. bažnyčioj, New Yorke, 
kun. Plunkett’as jam suteikė 
šv. Krikšto sakramentą ir pa
ruošė į pirmąją šv. Komuniją. 
New Yorko arkivyskupijos 
vyskupas pagelbininkas sutei
kė jam šv. Sutvirtinimo sak
ramentą.

STOCKHOLMAS, Švedija, 
gr. 13. — Nežinomi vagys į- 
sikraustė vyriausybės mokes
čių rinkimo ofisan ir pagro
bė 500,000 kronų.

BLOGĄ NUGALĖTI GERU

PLATINKITE “DRAUGĄ" met padidino maisto produk- 2 dol).

— buvo J. E. a. a. arkivys
kupo Jurgio Matulevičiaus o- 
balsis. Jam realizuoti švento 
atminimo Arkivyskupas pa
naudodavo visas doras prie
mones, tarp kurių itin labai 
vertino gerą spaudą. Jis at
gaivino mėgiamiausį Lietuvo
je savaitraštį seiniškį “š A L- 
TINT, kuris jau nuo 1926 
m. sėkmingai trykšta Mari
jampolėje. (Kaina metams 8 
lit., pusei met. 4 lit., užsieny
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šimtis valdo 60 nuošimčių viso krašto tur-| 
tų. Taigi, tas vienas nuošimtis yra turtin-, 
gesnis už visus kitus 99 nuošimčius.

Kitais žodžiais: Pavyzdžiui, yra 100 
žmonių ir 100 dolerių turtų. Vienas žmogus1 MILIJONINKŲ “VARGAI
iš to šimto valdo 60 dolerių turtų, o 99 žmo- J ________
ličius lieka tik 40 dolerių. Šiems pastarie- Į Per praėjusius dveju^ me 
siems nebetenka nė po pusdolerj, anam gi tus, kaip pranešama iš \\ a 
vienam tenka didžiausia krūva — 60 dole-' sliington’o, šiame krašte išny 
Kų. !ko daug milijoninkų. Milijoni-Į gaiš.”

Ekonominės statistikos biuras 1929 me-'ūkais vadiname tuos žmones,! 
tais studijavo 1926 m. viso krašto gyvento- kurie turi vienų milijonų dole- 
,ių pajamas. Rado, kad puspenkto tūkstan-; rįų arba daugiau turtu, iš ku- 
čio žmonių tais metais turėjo po 240,000 do , , įų gauna sau didelių pajamų.

anai.

” i planų tuo reikalu. Tai visa 
palieka kongresui.

Dabar aišku, dėl ko visuo
menė supažindinama su uiiii- 
joninkų skaičiumi ir jų “var- 

A

FILIPINAI KOVOJA PRJE& 
KINUS

lerių pajamų kiekvienas, o 44 milijonai žino-’ 1928 metais visam krašte bu

) 7

Filipinų salose sukelta sma
lki propaganda prieš kinus a- 
teivius, ypač tuos, .kurie ne
teisėtai į salas įėję. Jų esama 
keletas tūkstančių. Kiek daug 
salose gyvena kinų, niekam 
nežinoma. Jie nesuskaičiuoti.

DIENOS KLAUSIMAI

AMERIKOS TURTŲ KONCENTRAVIMAS

Pennsylvani jos gubernatorius Pinchot ’as 
nesenai gana smarkiai užgavo šio krašto tur
tuolių jausmus. Jis kalbėjo Kolumbijos dis- 
trikto moterų balsuotojų sųjungos susirinki
mo. Nurodė, kad kol kraš(o turtai bus kon
centruojami i nedaugelio žmonių rankas, 
jokiu būdu nebus galima nusikratyti blo
gaisiais laikais.*

Turtų kęneentravimas į atskirų žmonių 
rankas yra priešingas krikščionybės dės
niams. Apie tai senai savo laiškuose ir atsi
liepimuose išdėstė šio krašto katalikų vys
kupai. Nesąmoningas turtų paskirstymas y- 
ra pavojingas valstybės tvarkai. Taigi, jau 
blogiau kaip milijonų bedarbių alkis. Kata
likų ekonomistai taip pat senai skelbia įspė
jimus prieš turtų koncentravimų. Šis nenor- 
.malus ir neteisingas reiškinys blogos valios, 
žmonėms duoda progos skleisti propagan
dų, kad krašto tvarka jėgomis turi būt pa
keista.

Gubernatorius Pincliot’as reikalauja, kad 
milijonus bedarbių šelptų ne kas kitas, kaip 
tik krašto vyriausybė, nes didelis nedarbas 
apima ne kurių atskirų valstybę, ar apylin
kę, bet visų kraštų. Bedarbių šelpimui turi 
Imt vykdomi bet koki viešieji (valstybiniai! 
darbai.

Anot gubernatoriaus, šiam krašte blo- 
. guosius laikotarpius sukelia neteisingas tur
tų paskirstymas. Darbininkai, pigiai atlygi
nami, nebetenka atsparios pirkimo jėgos. 
Savo keliu pramoninkai žeriasi aukso krū
vas, didina sau milžiniškas pajamas ir ma
žai kuo prisideda krašte palaikyti reikalin
gą pirkimo jėgų. Girdi, tegu sunkiai dirban
čių žtnoųių minios išlaiko tų jėgų ir didina 
pramoninkams turtus.

nių vos po vienų tūkstantukų dolerių. į Vo 43,184 miUjoninkai. 1929 
Iždo departamentas skelbė, kad 1929 m.' metų rudenį Wall’o gatvėje 

kiekvienam krašto žmogui (vyrams, mote- įvyko netikėtas šėrų kainų
rims ir vaikams), bendrai imant, buvo po puolimas. Po tos.-• finansinės
700 dolerių pajamų. Iš tikrųjų gi tais me- katastrofos beliko tik 38,660
tais 500 žmonių turėjo daugiau kaip po vie- milijoninkų. šiais gi 1930 Hie
nų milijonų dol. pajamų. Į taįs skaičius nupuolė ligi Nė nėra galimumo tai atlikti.

Kokios gi iš to pasekmės? Tokios, kad 19,688. Bet ir šiems, kaip sa- į Spėjama, kad jų. bus apįe 150,-
mažas žmonių skaičius kas metai turtėja, į koma, metinės pajamos suma- • 000, o gal . ir daugiau. Salose
o milijonai žmonių neturi net reikalingo
kiekvienam darbo ir alksta. Ateis laikai, 
kada nežymus turtuolių skaičius užvaldys 
visus perdėm krašto turtus, jei prieš tai ne-

Pirmadienis Gruod. 14, 19:11

** •
' -z) £ » /./•«

žejusios įviso gyventojų yra apie 13,- J- A. V. prezidentas Koover ir p. prezidentienė Wash-
MiHJomnku skaičių ir jų pa- 1000,000. " i ™g'««'« pirmieji perka ženklelius kovai su tuberkolozu
. . v , , i l-- • „ - Ženkleliai lipinami ant siunčiamu per pastą siuntimu sudetĮ viešumon paskelbė vals- Nina. siose salose uepuken- doyanomis įr paSveiknimy Kalėdoms, 

tybės iždo departamentas, ku- cianu nė politiškais, bet eko-
bus kovojama. rio priešaky yra taip pat mi- j nouiiškais sumetimais.' Politi-

Tas pat šiame krašte yra ir su bendro-1 lijoninkas. Ne be reikalo pa- koje jie nėra reikšmingi. Kas
vėmis. 200 bendrovių šiandie kontroliuoja 20 i skelbta ši statistika, 
nuošimčių viso krašto turtų. Ir kas metai Ateinančiais metais valsty- 
šios bendrovės plečia savo veikimų, užima l**s iždui numatomas poros bi- 
vis naujas sritis, mažesnes bendroves arba 1 lijonų dolerių nepriteklius. Su- 
piarija arba kitokiu būdu sunaikina. i sirinkęs sesijai, kongresas tu-

Štai, šiandieninio nedarbo priežastys. Jų rėš tų klausimų spręsti. Nun
yra ir daugiau. Bet neteisingas turtų pas- gresas turės rasti šaltinių nau 
kirstymas stovi pirmoje vietoje. ' joms pajamoms, kuriomis bū-

' ------------- tų galima padengti tą milžini-
Jungtinių Valstybių vyriausybė vis la-jšką nepriteklių.

išau ateivius suvaržo. Pastaruoju laiku nus
tatyta, kad ateiviai, neturintieji šio krašto

Daug kas gal ir teisingai 
galvoja, kad šiandie naujų mo

taip. Kaip visus kitus, taip ir 
Filipinų salas slegia didelės 
ekonomiškos sunkybės. Ir pakita — ekonomijoje.

Filipinų vadai tvirtina, kad' sirodo, kad kinai ateiviai šian-
kinai salose baigia imti į sa
vo rankas visų smulkiųjų pro- ’• " • * •« '•kybą. Jau šiandie jie savo ra
nkose turi apie 80 nuošimčių 
tos prekybos. Sako, jei prieš 
juos nebus sukelta stipri rea- j kcija, už keliolikos metų jie 

1 pavers iš filipinų visokių pre
kybų.

Kas blogiausia, kad tų kinų

KAUNO SKYRIAUS TAU
TININKŲ SUSIRIN

KIMAS. >

die ten geresnėse sąlygose gy
vena negu patys filipinai. Jie 
nevelka didelių ekonomiškų 
sunkybių taip, kaip velka pa-

Lapkričio 1 d, įvyko Kaimo 
skyriaus tautininkų susirinki
mas.

Referavo inž. Šulcas. Jis sa-
tys filipinai, kurie? ten gimę i ko, kad įsigalint ekonominiam 
ir augę, kurių protėviai ten ii jkriziui Lietuvoj dabartinis re
gus šimtmečius yra gyvenę. , žinias netinkąs: turi būti arba 

Įvairiuose kraštuose šiandie
į atėjūnus nepalankiai žiūri-

pilietybės, norėdami išvykti iš Jungtinių kesčių suradimui nėra kitok/F daugumas Į salas neteisėtai \ 
Valstybių, turės patys kreiptis į darbo de- šaltinių, kaip tik milijoninkų ra pakliuvę. Iš Kinijos jie ko

ntrabandos keliu pristatomi, 
krašto vyriausybei nežinant 
Tuo tarpu salose veikia atei- 
vvbės įstatymai. Kiekvienas a- 
teivis turi registruotis ir gan-

partamento raštines, kurių visame krašte tė- (turtuolių) milžiniškos meti
lą 200, o lilinoiso valstybėj tik viena. Tai nės pajamos. Juk šie žmonės 
bus didelis apsunkinimas gauti grįžimo lei- galėtų iš tų pajamų skirti ko
dinius, be kurių negali į šį kraštų įvažiuoti, kias nors dalis valstybės iž

dui, kad tuo būdu 
jį sustiprintų.

Al ilijoninkas iždo

is naujo:

gi iežta diktatūra arba grįžti , 
parlament alinį režimų. Disku 

ma. Antai, Prancūzijoj šian- sijose p-nia Mikštienė pareiš- 
die su ateiviais jau nesiskai-,kė, kad norint laupyti, vyriau 
tomą. Daugumas jų neturi da- sybė turinti aukštiems Valdi- 
rbo. Jie buvo reikalingi ir glo- cinkams panaikinti personim- 
bojami, kada gyvavo gerieji jnius priedus.
laikai', kada visam krašte su į Valdiškais automobiliais ga- 
didžiausiu įtempimu buvo v 
darni atstatymo darbai.

l'.ma naudotis tik tarnybiniam 
reikalui, o ne iš baliaus sve- 

Visur ateiviams bloga. Bet čius išvežioti.
kinams tuo labi.au, nes pačiu- Oficiozas savo išsišokimais 
je jų tėvynėje gyvuoji m pa- kai kada pralenkiąs ir “Iz 
kenčiamas skurdas, dažnai ir viestijų”.

Ši nauja tvarka įvedama tuoj po naujų me
tų. Mūsų organizacijos ir draugijos dėl to tu
rėtų pasiųsti protesto raštus vyriausybei ir
savo distriktų kongresmenams, kad tą nau- j rius visu pasiryžimu gina tur- 
ją nuostatą atšauktų. Tokį protestų vyriau-p uolių reikalus. Tad ir skel- 
sybei yra pasiuntusi Chicagos ateivių laik- bia, kad krašte milijoninkų 
lašėtų sąjunga. Iškaičius žymiai sumažėjęs ir

------------- i visų užsilikusių pajamos la-
Bolševikai Rusiją pavertė “bedievių fa-1 bai sumažėjo.

briku’’. Jie įsteigė 40 bedieviškų universite-į Kad milijoninkų neskriau-1 ja Filipinų salų muitų biuras, ruoja raudonieji gaivalai. Ki
tų, 50,000 draugijų, 400 vadinamų puolamų- dus, iždo sekretorius turi ge-j taigi, neatskiriamas krašto vy-jpai visuose kraštuose nepake- ’ p.į .
jų dalių ir 300 žemės ūkio bedievių kolekty-1 resni sumanymą. Jis nori, kaVriausybės organas. Kovos ti I nčiami ir ujami. Tai dėl to. laida T imtuvai
vų. Bet, nežiūrint tų didelių pastangų, tikėji- tiesioginiai valstybė.: mokės- j kslas yra visus neteisėtai sa i kad jie yra giliai atsidavę da
mas rusų tautoje tebėra gyvas. jčiai būtų paskirti visiems n ! lose gyvenančius kinus sugau-p-bui ir maža kuo pasitenkina.

--------- ----------  i kiekvienam žmogui. -Gali j’c j dvti ir deportuoti (išsiųsti) į į Dabar prieš juos atsigrįžę

i ti vvriaūsybės leidimų saloseI 
sekreto-1 gyventi.

Filipinų salų pakraščiai stni 
piai saugojami. Bet pakraš-
čiai be galo ilgi, tad nėra g^-1 badas ir įvairios gamtos rykš 
limumo apsidrausti nuo to tės, kaip tai nederliai, kaitros 
gyvosios propagandos.

Kovai prieš kinus vudovau naminis karas, kuriame figū

Saugojant valiutų reikią su 
va’žvti dvilitinius romanus.

s vadi 
litų bi

baisūs potvyniai ir pagaliau . .* , ... .. . . .’ • . ... kurie daug valiutos is Lietu
vos ištraukią; atatinkamai 
traktuoti ir “Segodnių”, kuri

Į Amerikos spauda leidžia gandus, kad j-bū’ didesni, ar mažesni, K t Kiniją 
1926 metais federalinė pramonės komi- | Pilsudskis žadąs pasiskelbti Lenkijos k-ira- v’..- i urėt ų iždui mokėti. Ma 

ąija, senatui patiekė raportą apie krašto tur-4 lium. Kadangi jis esąs lietuvis, dėl to ir susais mokesčiais būtų surink 
tą ir pajamų stovį. Iš to raporto paaiškėjo Lietuva galėsiąs geresnius santykius palaiky- tos mbHdniškos sumos. Tždi 
štai kas: vienas viso krašto gyventojų nuo- į ti. Well, iš Pilsudskio ir to galima laukti. sekretorius nojaiduoda jokii ’-is slėgimas, šiandie yra k?-i

Seniau salose kinai ateiviai 
buvo j i.kenčiami. Neturėta n 
negyventa sunkus ekonomiš-

——

ir filipinai.

REMKITE VISUS BIZNI® 
RIUS KURIE SKELBIASI 

“DRAUGE”.

dama vieną laidą’ Lietuvai, o 
antrą Lenkijai.

Bendrai, susirinkimas pra
ėjo nepalankioj nuotaikoj \y- 
riausybei ir opoziciniai pasi
reiškė prieš tautininkų centro 
valdybą.

“L. Ž.”
-<g’.JL!l L.-

ŽVEJO LAIMĖ
.(Gražus ir pamokantis aprašymas apie 

laimę).
(Tęsinys)

Tuo tarpu žvejo poli sėdėjo prie ži

apsiaustą, suvyniojo ir užkišo už balkio. 
Kada įėjo trobon, pati stebėjos, kad taip 
greitai grįžo. Žvejas papasakojo,' kad 
jam pavyko sugauti didelę ir brangią žu-

rin, jį tyliai nusekė paskui. Ir kaip ji iš
sigando, kada žvejas pavaikštinėjęs pajū
ry, atsisuko namų li*k, — ūmai dingo.

Ji parėjo namo ir nekantriai laukė

man pristatyti tai, be ko mes dabar nega
lėsim gyventi”.

Ir žvejas neatsispyrė pačios porams.

ną turtingą duonkepį... nuo kurio laiko 
vis pražūdavo kasdien po kepalą duonos... 
Duonkepis sužinojęs ėmė kvosti tarnus.

Jis pildė .jos įsakymus kasdien parneš- ' Jie apskundė mane... aš gyniausi, nes
vį, kurią jis mieste pelningai pardavė. , jo grįžtant.

Pati patikėjo jo žodžiams. Tačiau pai- 
barė, kad jis toks netaupus. Jiems gerui 

dinio, taisė suirusius tinklus ir vaikaitis, į ir juoda duona, o dabar...
kurie sėdėjo aplink ją, — sekė pasakos. I Nuo tos dienos žvejas jau nebežvėjo- 
Pamačiusi atviras duris ir nematydama i jo. Jis tik nueidavo pajflrin, pavaikštinė- 
kas atidarė, labai nustebo. Žvejas įėjo į I davo, paskui nuėjęs į miestą parsinešda 
vidų pavaikščiojo ir įsitikino, kad jo nie- į vo maisto, h namiškiams vis sakė, kad 
kas nemato. į .jam pasiseka sugauti vis ta nuostabi žu-

Ajisidžiaugė žvejas. Tikrai jo vargams vis. Iš pradžios jo pati į tai mažai dėme- 
ahėj© galas. Dabar jis pasieksiąs trokšta- šio kreipė, bet vėliau ją ėmė griuužti min 
roąją laimę.

Linksmas ėjo žvejus j didelį miestą, 
kur paprastai nešdavo žuvis parduot. Pi
nigų man dabar nereikia, manęs niekas 
nemato, galiu imti ir l»e pinigų. Galvojo

-

damas iš miesto didžiausias naštas.
Vieną kartą jiems bopietanjant, įėjo 

senas elgeta.
Elgeta žvejo šeimai buvo nuo senai 

pažįstamas. .
Nekartą užėjęs žvejo trobon pasi

dalindavo duona, kurios pas žveją visa
da trūko. Jis vos bepažino savo senuo-

tis; kas ten per žuvis, kurios pirma nie
kada nesugaudavo.

Ji ėmė prašyti žvejo, kad parneštu 
namo parodyti jai. Bet žvejas bijodamas, 
kad pat i nesužinotų jo paslapties, — vi
saip atsikalbinėjo.

Vakaro žvejas grįžo. Pati tiesiog jam 
tarė: “Aš tave šiandien sekiau, kad pa
matyčiau ką tų veiki. Bet tu dingai, lyg 
tave žemė būtų prarijusi. Dabai' pasakyk 
visą teisybę, iš kur tu gauni viską?”

Žvejas staigiai užkluptas, nesumanė 
ką daryti.

Žinodamas, kad kitaip neišsisuks, ė- | sius bičiulius kurie staiga praturtėjo, 
mė ir išpasakojo kas atsitiko aną dienų j “Keistas pasaulio surėiiymas! kal- 
pajūry. į bėjo elgeta, jeigu vienas suranda palai-

Bet pati už tai nebuvo jam dėkinga. ! mą, tai beveik tuo pačiu laiku kitus bun
Ji išmetinėjo: “Tu tui-edanias tokią ga
lią, taip blogai mus maitini. Mes nusku
rę — o’ tau gaila, kad apsidetigtumėm pa
doriau. Bene bus, turtingiems didelė 
skriauda išlaikyti žvejo šeimą. Toliau ašžvejas. Įėjo į vieną sankrovą, jiasiėmė 

didelį kepalą baltos duonos. Iš kitos įė- i Matydalna pati, kad vyras nenori pu- ! taip negaliu gyventi,!“Žmonele, ge 
jęs nusikabino ringę riebios dešros; iš tre- j rodyti žuvies, suprato, kad vyras slepia rinosi žvejas, argi mes nesotus? Tu pati 
čios paėmė skanėstų ir patenkintas savo kaž ką nuo jos.
ižygiu parvyko namo. Priemenėje nusiėmė

pirmiau sakydavai, — kai sotus, tai ir lai 
Kada ant rytojaus žvejas išėjo pajų- mingas”. “Ne, spyrėsi pati, rytoj turi

pa nelaimingai*”. “Kaip tai?*’ susido
mėjo žvejas. “Buvau vakar mieste, pra
dėjo pasakoti elgeta, — “Einu gatvės pa
šaliu visai pakmkėj, pagal griovį, sėtli, 
mergaitė ir verkia.

Sustojau. Gaila jaunos, nors tai
kiausiu. Kas tave nuskriaudė balandėle/ 
sakau. D ji sako: — Kaip man neverkti! 
Esu našlaitė... Iki šiol tarnavau pas vie-

tikrai nieko neėmiau, bet duonkepis ne
tikėjo ir išvarė..: Visiems papasakojo, 
kad aš vagilka. Kur aš dabar prisi
glausiu! Niekas manęs neima tarnystėn! 
Visi bijo kaip maro! — Gaila man. Imu 
iš terbos dūonos šmotelį, — pasistiprink, 
sakau. O ji negali nuryti nabagėlė. Pas
kui nuvedžiau pas vieną senukę, kuri 
priglaudė našlaitę, kol reikalai pagerės”.

Klauso žvejas, o jam ant galvos pinu 
kai pietų stoja. Koks jis buvo kvailas 
manydamas, kad jo darbas mųmliks jo
kių pėdsakų.

Žvejui buvo laimi gaila mergaitės, 
kuri dėl .jo liko tokįa nelaiminga. Visų 
naktį žvejas negalėjo nipiigti, visą nak
tį vaidenosi verkianti mergaitė, .lis pa
siryžo mergaitės būklę pataisyti.

(Bus daugiau)

labi.au
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•Rašo prof. Kampininkas.-

DRAUGAS

KAIP LIETUVIS MOKt 
MILIJONINKO DUK
TERIS ANGLIŠKAI

KALBĖTI
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juos valdyti, neblogai jiems ' 
sekasi.

Ir kur nesiseks! Rusų liau
dis per šimtmečius buvo tarn

ui rait, gadem, gudbai, biznis ’sybėje laikoma ir carų, kuni- 
jir kelis kitus, kuriuos girdėjo 'gaikščių, baronų ir įvairių 
į savo tėvų šaly, Lietuvoj, ku- pomieščikų engiama, nieko 
1 rion drauge su tėvais, 5 metų pati sau nepamųstė, nieku ne

LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, IIL

Radio SAO.
X Ciceros lietuviai pradė-

party”, kurio pelnas eis be- I 
!turčiams šelpti. Rengia pa
tys varguoliai.

1 . i
X Mūsų vikaras kun. .Juš

kevičius dar tebėra ligoninė-

I rijonus su Misijomis, prašome j 
kreiptis šiuo adresu:

Mariau Fatbers 
■ 2334 So. Oaklev Avenue

Chicago, BĮ.

amžiaus, prieš pat karų atke- sirūpino, nes viskas jai buvo .1° puikiai politikos atžvilgiu ' ,
Cordoboje išeinantis Argen-'liavo . Taip Juozelis laimin- iŠ kalno apmąstyta, ir pada- organizuotis. Manoma staty-1’ 

tinos dienraštis “Cordoba” Į gai profesoriavo 18 mėnesių: ryta. Ir dėl to, taip netikėtai 
aprašo, kaip Jose Mickeliūnas puikiausiai valgė, švariai dė- numetus carų jungų, manė, j kiniuose, 
pusantrų metų mokino Seno- *'ėjo, minkštai gulėjo ir kiek- kad tuojau pradės kepti kai’-! X Ciceros Šv. Antano pa- 
ro Telmo Ecliaguerre dvi dūk vieno mėnesio gale po 80 po- (vėliai ant stalo tūpti. Bet rapija maitina apie 70 betur- 
teris angliškai kalbėti. Daly- zų bankan pasiųsdavo. (pasirodė visai kas kita. Pasi- čių vaikučių ir šelpia 45 šei-
kas dėjosi sekančiai: Ypatingai Maria su prof e- rodė, kad griauti yra daug mvnas.

Senor Ecliaguerre, 20.000 sorium gerai susikalbėdavo lengviau, negu statyti. Po re- X Ciceros biznieriai ir pa
lui savininkas ir gyvulių au- tėvams nesuprantama kalba, (voliucijos per keletu metų vis rapijonai labai palankūs be
ginto jas Cordobos provincijo- Gegužės 15 dienų senis gau-lk4 išgriovę, išardę ir pania- turčiams ir aukoja jiems, 
je, augino dvi gražias dukre-'na telegramų nuo sesers, kad kad padarė didžiausių X Klebonas yra labai dė
les: Bornildų 7 metų amžiaus jau ji Buenos Aires ir kad ja klaidų, bolševikų išminčiai kingas visiems šelpėjams ir 
ir Marių 10-ties. Echaguerre patiktų Cordobos stoty. Juo- sugalvojo 5 metų planų, kad aukotojams, kurie padeda ne- 
sesutė išvažiavo Londonan su- .Kelis susirūpino: o kuomet lo- v5Hau viskų atstatytų. Bet turtingus maitinti, 
sipažinti su Europos kultūra udonietė atvyko dvaran,—pro dabar jie patys pamatė, kad X Gruodžio 18 ir 19 d. 
ir parašė broliui, kad pasam- fesorius jau buvo už poro3 lengviau buvo sugriauti tai, vakaaris p. Lukšis rodys 
dytų mokytojų, kuris mokytų šimtų kilometrų... kas buvo per šimtmečius sta- Lietuvos paveikslus parap.
mergaites angliškai kalbėti. Didelis tetos nusistebėjimas:,^a’ negu dabar atstatyti. salėje.
Tėvas paskelbė Cardobos lai- ji bando mergaites angliškai' Kadangi, kaip sakiau, tuo- X Gruodho 21 d. vakarų 

sveikinti ir kalbint, bet nesu- jau po revoliucijos per kele- ParaP* paltj įvyks bunco
pranta, kuomet jos jai atsa- tą metų ėjo griovimo dar- ninri ia nininiuiriiaa a iiiiinin nnntuuuAin
ko. Pirmam pasimatymui te- bas, tai savaime suprahtama, DIDELIS PASIRINKIMAS IVAIRIĮJ MALDAKNYGIŲ
ta sako “helio,” o mergai- kad rusai nieko negamino ir T,.TaACS D,T AXttw»t^.o • j • j 
tės atsako “labas.” Tetainieko negalėjo parduoti Kai BALSA» BALANDLLP.S, juodais odos aptaisais (labai pa
klausia, “how are vou,” o me-1 nieko negalėjo parduoti tai našl 1 Jums)’ Paaaksotais laPV kaštais kaina $2.50
rgaitės, nepataikę*į paklausi-‘ir Xko^oT^. ^ĖZUS MANO PAGELBA, dideliomis Raidėmis (literiomis)

mų atsakyti pasakoja apie sa- štai, trečias tokis didelis te'p\kraštais’ kaina $2’50
vo gerąjį mokytojų. ^kraštas buvo laikinai ekono- LLKTf ANT KELIV, juodais drobes pt. geltonais lapų

ti kandidatę pavasario rin- parapijos.

kraštyje, kad reikalingas an
glų kalbos mokytojas. Tai per 
skaitė ir Juozas Mickeliūnas, 
kuris tris metus Argentinoje 
gyvendamas negalėjo laimės 
rasti. Į jo ispaniškai parašy
tų pasiūlymų, Echaguerre su
tiko su jo reikalaujamomis 
sąlygomis (butas, valgis ir 
80 pezų mėnesiui) ir pakvie
tė atvažiuoti. Mickeliūnas, kai
po Noriuose gimęs lengvai į-

reikalus.

TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS 
Š. M. LAPKRIČIO IR 

GRUODŽIO M.

Misijos nuo gruodžio 13 Ii-j 
gi 20 d. So. Chicago, III. Šv.į 
Juozapo par

Rekolekcijos ir Kalėdų šven
tės nuo gruodžio 21 d. ligi 25 
d. Westville, 111. šv. Petro ir 
Povilo par.

Gruodžio 21 ir 22 dd. šv. 
Petriko bažnyčioje, St. Char
les, III.

Gerb. klebonus, kurie norė
tų kviesti pas save Tėvus Ma-

NAUJAS LIUDO GIROS 
VEIKALAS

Poetas Liudas Gira yra pa
rašęs naują scenos veikalą, 
liet ne vienaveiksmį, o ištisam 
dideliam spektakliui — jš 10- 
ties vaizdą. Veikalas pavadin
tas “Bevardžiai karžygiai” i’- 
atvaizduoja atskirais vaizdais 
visus svarbesniuosius tautinio 
mūsų atgimimo kovų ir vals
tybės atstatymo karų etapus. 
Jo pagrindan padėti paveiks
lai, kurie buvo jau iš dalies 
visuomenei parodyti 1929 m

per .Toninių Šauliu šventi, 
ne dideliu pasisekimu si 
dintoje “Kovos trimitų” 
sterijoji.-. Portas tuos vaizc 
dubiu, lik pertraukė, papil 
ir pusę liek. naujai aprašė.

mlntliškoji “Kovos trimitį 
dalis dabar visai išskiria 
reikiamai perdirbta ir papil 
dyta paruošta spaudai at-’ 
skini veikalu, — tai ir bus 
naujieji “Kovos trimitai.”

“Bevardžius karžygius” au
torius ypatingai skiriąs, gir
dėt, mūsų kariams, šauliams 
ir plačiosioms masėms.

Būtų tad tai pirmasis pla
tesnio masto bandymas duoti 
scenos paveikslais tautinio ir 
valstybinio mūsų atgimimo e- 
popėją. “L. A.”

Eiliū linus

Nauji gražus RCA Victor radios, naujos žemos

kainos .............  $37.50 ir $69.50
RCA Victor Radio ir Phonograpli kombina-

ci-i“ ................................... •.••• $99.50
Tegul Budrikas pristato jums radio dėl Kalėdų tik 

mažai tereikia Įmokėti, o kita metą tik po 2 dolerių į 
savaitę.

Kiekvienas pirkdamas radio gaus dykai gražų 
aksomini suolelį arba eleetrikini laikrodėli.kraštais, kaina .................... ....................... . .............. $1.50Pasirodo, kad bėgyje 18 miškai suklupęs. Aišku, kad MATTvrT t>txttztx^t to • u • , , • • , x .

mėnesių Mickeliūnas puikiau- rus, negalėjimas nieko pirkti RINKINIUS, juodais labai gerais odos aptaisais
šiai išmokino argentiniukes labai paveikė vis, pasauli, net „ aUkS?‘a,S '“P’ kraSt“S

rodė seniui, kad jo tautybė, kalbėt lietuviSkai, vieton an- i, J. V. Ir nors J. V. per did. M ALT>(- RDJKDMJLKi, juodais aptaisais, paaukuotais la-
vra “Norte Americano”, nes'gl, kalbos, kurios jis visiškai karį ir tuojau po karo sus- to Y u .......

kubo užkariauti dau rinku ^^^DŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, gražios išvaizdos,
Tx i • r, i a v. , ’’ su sagutėmis, kaina ................................................. $1.75Iš musų bendradarbio su kūnas Europos valstybes tu- ,,. T ‘-r,™™™ tcs > . . . . , . L ,n

at- i !•- -t , MALDŲ RINKINĖLIS, baltars aptaisais, kaina......... $1.50.Juozu Mickehunu pasikalbę- rejo, bet vebau palengva ,,.T ^.2. -r-r . 1 L
-• 11 •• , 1 • j-- • ,. T 1 MALDŲ KNYGELĖ, juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25jmio paaiškėjo, kad jis labai pradėjo jas prarasti. Ir ka- MATr.X vvveru: • u • t + ė • , ••- r J • • • • v 'j .j- _ ..tv MALDŲ KNYGELE, juodais, kietais aptaisais, kaina 50c.gerai jaučiasi ir rengiasi ies-,da susidūrė su nmta Enro- nfA*Ao ATTrrc</x • f, • L • • .

ja žodžius: Mister, very good, keti kito panašaus “dinsto”.. pos valstybių konkureneija, MA^S APfS° ALTORIUS- -laodals’ laba‘ stlP™‘s
“ aptaisais, kaina ............................................................ $2.50

ŠALTINIS, Juodais odos aptaisais, kaina ................ $3.50
ŠALTINIS, juodais drobės aptaisais ........................... $3.00
AUKSO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for

mato paauksotais lapų kraštais, kaina .................... $1.25
. • Tačiau dabar reikia pripa- KANTIČKOS, juod. apt.' Tilžės spauda....................... $1.75AZIJOS TAUTŲ SUIRUTĖ dabar bolševikai gal kų nors žintŲ kad jau pasaulinio ne- MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juodais drobis aptaisais

IR JUNGTINIŲ VALSTY- gera iš rusų padarys. 'darbo laikotarpis baigiasi. Vi- (Tilžės), kaina ............................................................ $1.50
Rusija, nors jau perlO me- ekonomiški ženklai rodo, MELSKIMĖS, juodais odos apt. (nedidelė) paauk. lapų $1.75 

tų bolševikų valdoma, daro, kad 3au pradėjome suprasti, MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juod. apt, vidutinio formato
(Pabaiga) galima sakyti, vienų iš di- kad viskas pas mus taip pat (didumo), paauksotais lapų kraštais ........................ $1.75

Suprantama, kada tokie su- džiausiu žmonijos istorijoje tebėra, kas buvo ir 1929 me- AUKSO ALTORIUS, nedidelio formato juod. lapt......... 75c.
ndšimai labai ilgai, nežiūrint socialinių eksperimentų (ban tais. Tik reikia daugiau ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, didesnio formato,
kokiam krašte arba tautoje, dymų). Ir reikia pasakyti, drąsos, pasitikėjimo, pasiry- juod. stipriais apt., paauksotais lapų kraštais ..........  $3.00
nusitęsia, tai visas kraštas kad tokis bandymas, kokis y- lžimo ir nor<> gyventi. 0 gero- ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, raud. kraštais $2.25
arba tauta nustoja savo pir- ra daromas ant vargšų rusų vė, kaip republikonų prezi- ANIOLAS SARGAS, juod. įodos apt., labai gražios, nedide-
kimo galios, kada nieko ne- kailio, tai tik ant rusų ir gali dentas Hooveris sako, iština igs knygelės, kaina .................................................... $1.50
begali gaminti ir parduoti, būti daromas. Nė ant jokios i i^ kampo. ANIOLAS SARGAS, juod. pigesniais apt.................... $1.25
tai labai sunku ir nupirkti, kitos, tokios milžiniškos tau- Į ------------------- GIESMYNAS, didesnės maldaknygė® formuoje, naujas lei

taip ir policijos ceduloj įrašy- (nemokėjo! 
ta, patikrinimų ne negalvo
jo.

Prasidėjo mokslas. Senor 
profesor dažnai dažnai varto-

POLITIKA, EKONOMIKA IR BIZNIS
.Rašo V. Stulpinas.

BIŲ NEDARBAS

i tai ta pokarinė gerovė iš 
palengva pradėjo mažėti.

Savo aukščiausių laipsnį bu
vo pasiekus 1931 metais.

Ir štai, kada tokis milžiniš- tos tokie bandymai nebūtų 
kas kraštas išeina iš ekono- galima padaryti, nei mėgint 
miškų vėžių, tai tas atsiliepia daryti. Bet kadangi rusai iŠ 
ir kituose kraštuose. Be abe- prigimties buvo ir yra iš pa- 
jonės, dėl Kinijos suirutės lengva krutanti ir per širnt- 

daug kenčia ir J. Valstybės, mečius įpratus iš aukšto ca-
Jei dabartinis Japonijos ir rų įsakymų klausyti, tai ir
Kinijos karas įsiplės į tikrų 
platesnio masto karų, tai ta
da J. V. biznis gali pagerėti, 
nes tada kariaujančioms pu
sėms reikės kaip amunicijos 
ir kitokių daiktų, ir iš to J. 
V. biznis gali gauti naujų 
pulsų.

Rusija priskiriama prie pu
siau azijatiškų tautų: 1) be- į 
veik keturis karius didesnis 
žemės plotas Azijoje yra rusų 
valdomas negu Europoje; 2) 
didelė yra dalis rusų mongo-' 
lų tartarų ir baltųjų žmonių 
mišinys, o tas sudaro labai 
ypatingų neveiklių rasę. Juk 
dėl to Rusija ir yra visur 
vaizduojama kaip plėšri, pa
lengva krutanti meška. Tik

dabar, bolševikams paėmus

' Skaitykite ir platinki- dinys, 496 pusi. juod. kietais apt. kelios giesmės su no-
„ . , I.. j. tomis, kaina ............................................................... $2.50

te lietUVIŲ katallky die- Viršminėtų maldaknygių turime ne po daug, tad su už- 
nraštį “DRAUGĄ” ir sakymų pasiskubinkite, kad jūsų draugai-ės prieš Šventės
remkitp tiins biznieriuj £auti’ nuo kaiP° dovanų. t

WGash PUBLISHING COMPANY

RCA Victor Pbonograpb ir Radio kaip ant paveik
slo galima patsai pasidaryti rekordus ir groja rekor
dus 30 minutų.

Budriko krautuvė atidara kas vakaras iki 10 vai. 
vakaro, Nedėliomis iki 5 vai.

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

TEL. BOULEVARD 4705-8167

garsinasi įame 2334 SOUTH OAKLEY AVENUE, CHICAGO, ILL

WCFL 970 K. gražus Lietuvių Programas kas 
Nedėldienį. Pradžia nuo 1 iki 2 vai. po pietų

VNCLS

HtoJP ^<5.

/
I t



DRAUGAS

✓

PlrmačfienTs Ūruod. K, 192.1
paJs, Mieli, po p. Nausėdie-j per 4 metuS, neimdania jo-' žįstanių, kliubų bei draugijų į A. Nausėdienė yra viena iš į jos atvaizdu, keliolikų kartų 
nės kalbos įsirašė net 26 na-jkio atlyginimo ir net neiin- surinko 360 dol. 1 M. S. kuo- ftv. Kazimiero Akademijos rė aprašinėjo p. N-nės nuopel- 

_ rėš! 54-je kuopoje Detroit, .dama nė kelionės lėšų j soi- pa, kurioj darbavosi ir p. A. i įnėjų draugijos iš organito-
iNTANINA NAUSĖDIENĖ P. Nausėdienei organizuo-. Mieli. po jos kalbos įsirašė 9 mus. i N.. surinkta 420 dol. Iš taiarių ir pirmoji centro nare.

jant M. Sų-gos kuopas, jai narės; 56 kuopoje Spring- Kiek sužinota, tai p. A. tikro fondo A. Nausėdienės Tai draugijai vadovauja per
kai kur padėjo p-lė M. (m- lieki, 111. 13 narių; 17 kuo- Nausėdienės taupymo dėka gauta 1,000 dol. Tad p. Nau- dvylikę, metų. Ši draugija
rinskaitė (-moji M. S. centro poj Hartford, Conn., kur te- M. S-gos ižde pridėjo šimtu Į sėdienės pasidarbavimo dėka auga, bujoja ir dirba gra-

C H I C A G
(Tęsinys 5 pusi.).

rašt.)
S-gos
ja).

Ji

ir d-rė Šlakienė (M. l o kalbėt su dr. S. Šlakienc, šimtai dolerių. “Moterų Dir j taiu reikalui surinkta ketvir- žiausioj vienybėj. Cliicagos 
centro daktarė kvotė- i i narių. 32 kuopoj Mihvau-,vų p. Nausėdienė redagavo ta dalis visos tos sumos, kuri i katalikų diecezijos organas 

kee, Wis. Kelios narės. 7 kuo- ; nuo 1918 iki 1923 m. Kuri i buvo surinkta visoj Ameri-i“The New Woild” teikėsi 
kuopa suorganizuota poj West Pullman, III. p. laikų dirbo tik už $30.00 ai- koj. į pastebėti tos mūsų brangios

Per visų did. karų p. Nau i tautietės p. A. Nausėdienės 
sėdienė buvo tuometinė? ! veikimų katalikų visuomenėj.

•Jurgio par. Chicago, Ilk; Nausėdienė padėjo perorgani-' gų mėnesiui. Karo metu bn- 
4 kuopa Šv. Mykolo par.; 7 zuoti ir atgaivinti kuopų. 46 Ho nelengva redaguoti, nes 
kuopa Aušros Vartų (vėliau kuopų Roseland, Ilk padėjo karo stovis šalyje reikalavo 
nr. 55); 21 kuopa Šv. Kry- sustiprinti, tai kuopai ten Į-į kad kai kurie raštai būtų iŠ 
žiaus par. Waukegan, Ilk sisteigus. Chicagoje, kur yra versti j anglų kalbų.
(kuopa Chicago Heights, Ilk r ei vienuolika M. S-gos kuo-j Moterų Sųjungos 5-tam 
buvo kp. įsteigta, dabar r.e- pų, p. A. Nausėdienė vajaus'seime (Worcester, Mass.) p 
begyvuoja), 14 kuopa Slie- ir šiaip agitacijos metu net Nausėdienė tapo pakelta Į 
boygan, Wis. Kalbėjo ir agi- po keliolikų kartu yra kulbė-! garbės nares.
tavo šiose kps.: 9 kuopa j u s agitavus ir ugdinus kuo-i Atvykusių Lietuvos Kat.
Koekford, lik; 27 kp. Dono- pas. 

Moterų Sųjun- ra, pa . Į-p pu Įjois, pa. 
gos gyvavimo 15 metų

sukaktuvių proga.

auksciuusios liet. btaig08 Minėtas laikraštis, įdėdamas 
Tautos Tarybos atstovė.

L. R. K. Federacijoj p.
N-nė buvo kelis kartus cen- 
l ro vice-pinn., taip pat cen
tro valdybos narė. Tautos 
Fondo. N-nė buvo Sus. L. R.
K. A. centro valdybos nare.

DAININKĖS KANARUOS

A. L. R. K.
Mot. dr-jos atstovę p. Pikci-Įjį buvo vienintelė moteris at- 
lingienę p. Nausėdienė pasi įstovė toj delegacijoj, kuri' 

vietė pas save gyventi per lankėsi pas Jungt. Valstybių'
3 mėnesius; už/tai p. Nausė
dienė nereikalavo ne cento

Lietuvos Katalikių Moterų 
Kiek teko sužinoti, p. Nau- draugijos atstovės p. Pikči- 

-edienė prisidėjo prie vienuo lingienės maršruto metu p.
Kiekviena tauta turi išnirn- likos M. S-gos kuopi) suorga- Nausėdienė kalbėjo ir. rinko 

tingų žmonių, vyrų ir mote- nizavimo! aukų beveik kiekvienoj Cld-'atlyginimo,
įų. Prieš 15 metų, žinodama p. Nausėdienė buvo kvie'cagos M. S-gos kuopoj. ! Lietuvos Karmėlavos Mer 
.svarbiausius lietuvių moterų Čiama naujai įsteigtoms kuo-'' jį (Įįrbo kaip centro ižui-i gaižių mokyklai p. Nausėdie 
reikalus, Antanina Nausėdie- poms sustiprinti naujoms na-' nįnkė M. S-goj daugiau kaip ! nė vienų vienų iš draugų, pa

nė tiesia rankų visoms Ame- renis įrašyti ir suteikt infor-I----- ------ -----------------—----- ------------------------------------------------------
likos lietuvių moterims ir macijoms
šaukia jas į vienų iš garbin
giausių organizacijų, t. y. L.
Ii. K. A. Moterų Sųjungos or-

22-je kuopoje Grand Ra-i 
zacijų kėlė į padanges. Apian

r

Prezidentų W. Wilsonų su 
prašymu, kad paremtų Lietu 
vos ir Amerikos lietuvių rei
kalavimų ir kad Lietuva būtų 
laisva ir nepriklausoma tau 
ta.

Tikros 10»000 PASIRINKTI
Kletkos, 

kletkų atau
dai, paukš
čių ligoni
nės ir val
gyklos. Pau
kščių reik- 
menos.

Gabiausi 
kanarkų au
gintojai ir 

auklėtojai 
Chicagoj.

RUDOLFU J. MAREK
2402 S. KARLOV AVĖ.

Chicago, Iii.
Tel. Lawndale 8912

daininkes

’ Į Rf* •• **

ADVOKATAI

TSYbORDEN
(John Bagdztunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

ganizacijų. Jai parūpo mūsų 
moterų reikalai. Ji suprato, 
ko mums trūksta. Jos nesi
gailėta savo energijos, laiko, 
darbo, pinigų ir net sveika
tos, kad Moterų Sųjungos or
ganizacija aukštai iškiltų. Ji, Telephone Randolph 6727 

pasitarusi su kalkiniais įžy- 2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. 
mesniais kunigais veikėjais, Teiephono Rooseveit 909« 
ypač su gerb. kum F. Kentė- i N*m*: 1 tkl 9 n-to fei. Repub. »g» 

SųjungosM.siu, pampino 
kpnstitucijų.

Moterų Sųjungos
L A. SLAKIS

. Igerovei
. Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 

ponia Nausediene nieko ne^i-, Roam 1602 Tei. centrai 2978

gailėjo. Kiek prakalbų jos Valand08: 9 ryt0 lkl « W 
pasakyta, kiek paskaitų laivakarais: utam, Ketv.. ir subatos 

kyta; kiek agitacinių straips- ms Archer Avė. Tei. Lafayctte 7337 
mų parašyta; kiek kuopų' Tel. Hyd, Park „„

įsteigta ir kiek atskirų narių i
prikalbinta; kiek reklainuo- ( A. A.ŪLIS 
ta; kiek tarp svetimtaučių mo 
terų draugijų reprezentuota

ADVOKATAS

I

MUS OBiLSIS: SAVAS PAS
SAVA JI!

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

fefi

ADVOKATAS
11 SOUTH LA SAULE STREET 

mūsų lietuvių Moterų Sųjun- Room 1934 Tei. Randolph «38ž 
ga!... Trumpu laiku Motei U ( Valandos nuo 9 ryto lkl 6 vai. vak 
Sąjunga tapo tūkstantine or?»2<i so. Haisted st th. vietory ont 

ganizacija. '
Penkioliktam jubiliejiniam j

seimui atėjus, sumanyta pa-! Al CDCfl D PI AD¥
siteirauti apie p. Nausėdienės ALflltU Di ULnllA
veikimų Amerikos lietuvių
moterų ir iš viso lietuvių iš-'lr vakarais: Utam., Ketv. ir Su- 

* * jbatos nuo 7:30 iki 9 1
6 200 S. HALSTED STREET 

Tel Wentworth 1381

Valandos — 7 Iki 9 vakaif 
Utam., Ketv. Ir Subatos vakare 

Tel. Randolph 5187

Attorney At Law 
11 S. LA SALLE STREET

DRAUGfl

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found i n good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT«KXHEESE

KRAFT-PHEN1X 
CHEESE COMPANY

ABIEM PI SfcM 
ASTKU8

Geriausias skustuvas 
— arba grąžiname

pinigus 
Jet ant vietos negau

ni. kreipkis j mus 
50c. už 5 — >1 už 10

Sempells — loc. 

PROBAK CORPORATION
4M mir AVINUI N(W TOM

PATENTS
Laikas daug reiš
kia prie patentų.
Nerizikuokit su 
apsaugojimu savo Knygelė 
sumanymų. Pri- Dykai 
siųskite braižini ar mo
delį arba rašykite dėl

Nemokamos knygutės ‘How 
to Obtain a Patent’ Ir
‘Record of Invent.’ formos.

CLARENCE A. O’BRIEN
Registered Patent Attorney

4S-A gecarity Savlon e C.aMreltl 
Bank Bulldinf

(Dlrectly aerosa Street from Patent Office) 

ufemiNOTON. o. c.

vivijoje Amerikoje.
Čia paminėta tik dalis 

darbų, pasiaukojimo ir Tė- i 
vynės meilės perlų.

Ponia Antanina Nausėdienė 
per 10 metų buvo Šv. Onos 
moterų draugijos pirminin

kė. Bridgeporte, Chicago, 
III. Jai atsisakius nuo pirmi
ninkavimo minėta draugija 
tiž jos didelį pasidarbavimų 
suteikė jai dovanų — deiman
to žiedų.

Susitvėrus Moterų Sųj u il
gai, norėta, kad p. Nausėdie
nė būtų jos centro pirmininkė

JOS

VIDURIUS SUTAISO
VALPOS Arbata yra geriausias 

vaistas nuo inkstų ligų, pūslės u2- 
deginio ir vidurių užkietėjimo.

VAl.POS ARBATA prlduodu a- 
pctltų, sumažina guzus viduriuose 
Ir stiprina vidurių sistemų. (-) 
Prekė $1.00. RaSyktt lietuviškai )

LINCOLN LABORATORY 
831—8th St.
U'aiikegati, III.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS. 

i kurios pasaulis per Šimtus motų lau- 
l>et dvasios vadas gerb. kun. kč jau yra gatava. Deksnto Galinga 

.. _v. , * ■ »Mdstis yra sudaryta IS 18-kos sklrtin-
P. Kemesis, žinodamas, kati cie.nw*htų, is visų kraštų svt«0o 
centro i.ž,dininkė turi būti «mų y^okių tmsitių aliejų Oeks-
Iltsakominga už.Sųjungos lur- dūliai, pasekmtagui »y«lo: Rouma- 

.. . tizuių Rankų, Kojų, Nugaros skau
tą. patarė p. Nausėdienei SU- d. jliaų, Runku, Kojų tirpimų Ir ur-

eentro iždininke kruuJ*'' irlt IlllO l/.tlllll l . vlKM^)uS skaudėjimus. Tūkstančiai 

p. Nausėdos •*'mnlų yra pugljų, o milijonui da i 
. , nežino apie tai.

'paC p(‘l' karą turėjo labai Rėksnio Galinga Mostis yra lieki 
. v. . .įi-i 1...1 verta liukso, klek ji pati sveria, sulig ;

Jllai'iai išplėstų pi ••l<y hų l,,ul|,|nM gydymo. Ovarnntuojain: Jeigu j

liuti būti 
Kuip žinoma.

(-bizni). Tad matvta, kad naw-uh kaip mšom, pinigus «ra-1 
t ir • , z.lnuin. Parsiduoda visur. Klauskite
jai i.sistpigusi M. S-gos orga-juip: deken'h nevv dihcovbky

. p . ... O1NTMENT. Kaina 75 centai.

Rizacija turės tvirtų pasiti-1 deKEN’S OINTMENT CO
k ėjimų savo turtu. Hartford, conn.

Vienatinį lietuvių katalikų dienraštį Amerikoje
1000-tims Skaitytojų Gauti

DEŠIMTYS ENERGINGI) KŪNTESTNINKU - II)
Lanko kiekvieną lietuvių namą, kiekvieną katalikiškos 

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

ASIKRATYKIT 
LIGŲ PERŲ

Nosyje. Burnoje Ir 
Gerklėje

Zonite išvalys susi
kimšusias atmatas, iš
naikins perus, nepri- 
leis ligų- Labai naiki
na perus. Ramina plė
ves.

For COLDS, COUGHS
Sore throat, muscular rheu- 
matic achee&paine,apply Mus- 
terole, the "counter-irritant”

AT ALL nRUGGISTS

H AND RVNN «I.istcn Bo, Whew You Tliink Yf>u*vf Put One Ovct On the M. D. Yon Hive AnodiCT Gum t^nrrf

X
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Pirmadienis Gruo3. 14, 1931 DBl O G I S

C H I C A G
ANTANINA NAUSĖDIENĖ. . redaktorė ir Tautos Tarybos 

j. Nausėdienė gavo(nare, 
i

Tel. Cicero 67 56

D R. P. ATKOČIŪNAS
D e n t i s t a s 

1446 SOUTH 49 COURT

D A K T A R A I

(Tęsinys nuo 4 pusk) $5,000 iš Tautos Fondo Kat.
nu,-kataliku pasauliui. 1931.! “»»“» diaugijai Lietuvoje.

,VJ Jos trūsu buvo surengtas ~~T
įM. S-gos i seimas Chicagoj. Sų-gų žino Lietuva,

Vai.: 9-9
Ant Jankausko Aptiekos

Cicero, III.
metų geg. 15 d. “The 
\Vorld” nr. 20 tarp

Tel. Ganai 6257 Res. Prospect 6659

DU P. Z. ZALAT0R1S
Gydytojas ir Chirurgas 

182! SOUTH HALSTED STREET

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CtHęAGOS OFISAS: II KENOSHA, WIS. OFISAS:
2415 W. MARQUETTE BD. || 5817 — 6th AVENUE

štai kų rašo: “Šv.
tiūei’o Akademijos rėmėju 

draugijos nepaprastas bujo-

.t. M-fįve X ovaa.ico rui-gjĮ Žiliu uieiuva, Alliell- Via tOS, kurių Valdybos SUSI- R^enoiJ* 6600 a. Arteslan Ąv-
ivllKtJ I . - .. € . j i *v x • • ' Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

Kaziiuic -1 Atmenaiue’ tais lalkais ren&' Bažnyčios atstovai, vys- deda iš ateivių, šiaip taip t iki 8: so vakare
ti seimų nebuvo menkas dar- Įlipai ir net Vatikanas. ^nuniokosiu angliškai, bet ne-_________________________
:as. Žmonių susipratimas ne- Praslinko M, Sų-gos gyvavi kalbančių tikra taisyklinga Tai. canai 676*
buvo taip pasireiškęs, kaip nto 15 metų A. Nausėdienė, anglų kalba; bet vistiek sa-

p. Nausėdienės gabiam ir suJdubar* Bet P' N'nė koSeriau’ atsiipinus organizacijos pra- kosi, kad, girdi, negali (?) 
nianiam vadovavimui, kaipo !siai surenSė seimų. X seimų eities darbus, pasiaukojimų fetuviškai kalbėti. O sweet

jimas ir augimas priklauso

pirmininkė, per dvylikų me
tų.

Ji nuolat rašinėjo į katali
kų spaudų. Daugiausia į 
“Draugų” apie M. S-gos pir 
mos kuopos veikimų ir t. t

šaukiant, nors ir su kitų pa- S-gos gerovei, džiaugiasi ma- siniplieity! Koks prisipažini- 
galba, bet p. N-nei teko pa- tydama organizacija stiprė-Į inas, kad tokios menkos in- 
nešti didelė atsakomybės jant ir bujojant. J teligencijos žmonės, šiaip taip i

našta. Ji visa energija, su vi- Mes gi, Amerikos lietuvių pramokę vienų kalbų, jau1 
£jsu širdingumu, meile, ir savo moterys, ženkime jos atviru-į “užmiršta” savo gimtųjų, Jie-J 

įtakingumu surengė seimų. nio, pasiaukojimo, darbštumo tuvių kalbų, Taigi, bravo, .
Nekalto Pras. Panelės šv. I 
dr-jos mergaitėms, kad jo.- ' 
gražiai palaiko lietuvybę. ! 

I Ši draugija gyvai seka u ’ 
remia visus svarbius visuo 
inenės reikalus.

* P. N-nė p. Piheilingienėsikuriįdavė pelno net meilės takais,
maršrutų plačiai reklamavo kur*° $700.00 paskiita mūsų dėkinga širdis te
po visus lietuvių ir Ameri- *
kos laikraščius. Su ja p. Nau
sėdienė važinėjo po Cliicagą 
ir apylinkes kuopas, visur 
kartu su atstove kalbėdama

Nuvažiavus į Eietutų, p.
i N-nė

Vai.: utarninkais, kctvergala ir pėt 
nyčiomis nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 v, vak. 
Chicagos ofiso Tel. Grovehlll 32B2

Vai.: panedėliais, seredomis ir su- 
batoinis nuo 1 iki .4 ir nuo 6 iki 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4050

atstovės reikalais. 

Būdama “Moterų

Moterų Sų-gos organi- 
kius Prancūziją, ii* ten, kur 
tik galėjo, visur garsino mū
sų dabartinę brangių Moterų 

I Sąjungų.
Dirvos”1 Jos dėka Šiandien apie M.

gu myli ir gerbia tų brangių, 
nenuilstančių veikėjų, nuo
lat dirbančių moterų ir visų 
lietuvių išeivių gerovei. Tegu 
Aukščiausias laimina jos gy- 
\ eilinių ir darbus.

Stasė G-nė.

GRABORIAL BĘIDGEPOBT.

Daug gražių darbų nuveik
ta p-lei M. L. Gurinskaitei 
pirmininkaujant. Lietuvon ii 
Vilniun pasiųstos gražios su 
mos pinigų. Be to, įrengtas 
ir išmokėtas kambarys už

J. F. BADŽIUS
OGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
pa

• -i lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau- | 
kau prie grabų iŠ- , 
dirbystės.

OFISAS į
668 West 18 Street 
Telef.
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street, Tel. ; 
Victory 4988.

Res. Republic 5360

DR. A. m
* GYDYTOJAS, CHIRURGAS
* IR OBSTETRIKAS

Gydo maigias Ir chroniškas ligas 
vyrų. moterų lr vaJcų

DARO OPERACIJAS

ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomis tik 
lakai n o susitarus

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WE8T 22nd STREET
CHICAGO

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai
Į Ofisas 2201 West 22nd Street 

jCor. Su. Leavitt St. Tel. Ganai 6222
Rezidencija: 6628 So Richmond 

Avenue Tel. Republic 7868
i Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak. 
i Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Valkų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. į

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge Iki 8 vai.).
Seredomis ir Nedaliomis pagal susitarimą.

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

Ofiso lr Rez. Tel. Boul. 5913 Ofiso lr Rez. Tel. Boul. 5914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 lr Halsted St)
▼ai.: 1-8 ir 6:89-8:89 vai. vak. Vai.: 1-4 ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj susitarus Nedėlioj susitarus

SVABBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRtKOV IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S.

Priešinetinis Nek. Prašai. $350.00 Šv. Kryžiaus ligoni- luia, kurio metu šie visi dar-1 ■^■skWid. Ąve. Vai. 2 iki 4 ir
v . . . w įSv. Mergelės mergaičių dr- nėj. Draugija yra Sv. Kaži- |,aį atlikti 

jos susirinkimas įvyko gr. mielo Akademijos rėmėjų ir 
7 d. Į susirinkimų atėjo dr- labdarių Sų-gos Amžinas nu

lys. Įtaisė graižius liktorius
darbuotis ateity, sekant drjos dvasios vadas, gerk. kun.

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

DR. J. J. KONARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimą16 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na-

Linkime naujai mergaičių maį. So. AJbany Avė., ”1' Lafayette 6793
sodalicijos valdybai gražiai Tel. Prospect 1930.

J. Šaulinskas, kurs, renkant .ant Paneles Šv. altoriaus Šv. 
valdybų, išrinktas dvasios Kazimiero Vienuolyno koply-pirmininkes ii žy- Ofiso Tel vfctory 3687

canai 6174 1439 S. 49 Court, Cicero, III. tar
vadu ir kitiems metams. Ap- tioj.

Tel. Cicero 5927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Telefonas Yards 1138

STANtEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

us einamuosius reikalus,
: linkta 1932 m. valdyba, kuri 
liko beveik visa ta pati su 
mažomis atmainomis. P-lė 
Monika L. Gurinskaitė, viena 
iš šios dr-jos organizatorių, 

į garbės pirmini n-

Kasmet siunčia savo atstu 
ves su dovanomis į mūsų i- 
dėjinių org-jų seimus. Šelpia 

beturčius surengdainos pie 
tus neturtingiems vaikučiams 
ir dalindamos ‘ ‘ Christma 

baskets” neturtingoms šei-

■įnios visuomeninkės, p-lės M. 
L. Gurinskaitės nurodytu 
gražiu pavyzdžiu.

Raportcns.

DENTISTAI

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymu) 
skyrių.

MM

Nauja, graži ko- 
ply?A dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

o C 1 ■ • ■

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

- 4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290

Yarda 1138 
Chicago, III.

BALSAMUOTOJAS! pakelta 
Turiu automobilius viso- kės; visos narės atsistojusios )moms. Štai, ir dabar nutarė 

kiemą reikalams. Kaina priei pareiškė jai padėkų ir didelę po Kalėdų surengti “bunco”

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2874

! DR. J. P. POŠKA
3133 b. 11ALŠTED {STREET

iI
Antras ofisas ir Rezidencija

j 6504 8. ARTE8IAN AVĖ.
'Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. Litam. ir Hubat, Nuo 3-». vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. A. J. JAVOlS
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki y vak 

Office: 4459 S. Califomia Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį

narna
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tai. Roosevelt 7881

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 48th lr Paulina Sts. 

Tel. Boulevard 5203-8418

Pitone Boulevard 7042

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

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

TeL Grovehlll 1595

Tel. Wentworth 30UU
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

pagarbų. Ir yra už kų reikšti j ir “birdge party”; pelnus 
.pagarbų taip nusipelniusiai'skiriamas, knygoms pirkti ne- 
mergaitei. Ji išbuvo per 15! turtingiems mūsų parapijos 

! Alėtų šios draugijos pirminiu- i mokyklos vaikeliams. Tai ' 
įke; be to, yra ėjusį raštiniu-1gražus ir pavyzdingas darbas, 
kės, iždininkės ir kit. parei- lBe to, draugija rengia kelis 

i gus. Ši draugija susitvėrė iš! sykius per metus balius ir į- 
mergaičių, dar pradžios mo- vairius pramogas savo ka-

klų lankančių. Del to ir p-' sai papildyti, kad turėtų da.ii- w 22nd RRfcyF

DR. A. U YUŠKA
GS-uY'iOJAS Iii CHlLLitGAS 

Va-. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Serauontis po pietų ir Nedeldieniats 

tik susitarus
2422 W. MARUUETTE RoAD

ltes. Phone 
Englewood 66 41 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

Tel. Canai 6222

DR. G. I. BLOŽIS
GENTIS TAS

lė' Monika savo veikimų pra
įdėjo dar mokyklų lankyda-
i ma.

Nors ši sodalicija susideda 
i iš čia gimusių ir augusių 
'mergaičių, bet savo susirin-t
Ainius visuomet veda lietu
vių kalba. Pastebėta, kad dr- 
jos, kurios susirinkimuose

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai lr pigiau negu i i •
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.' Vartoja anglų kalbų, kaip tikI

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

ii-'-

• n,
IK

> ■

jAMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ i 
Mee visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų] 
patarnavimų, knoinet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ ORABORIA1 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Fwi Telefonai; YARDS 1741 ir 1^42

JUOZAPAS VITKUSi
Mirė gruodžio 11 .d., 11:10 

vai. ryto 1931 m., sulaukės
pusėg amžiaus, gimęs Taura
gės apskr. Kaltinėnų parap. 
Kapapinčlškiu kaime. Amertke 
iftgyveno 35 metus.

Priklausė prie Teisybės My
lėtojų lr Leb-Gv. D. L. K. Vy
tauto. Paliko dideliuJiK nubu
dime seserį Oną tr švogerj A- 
lekaandrą Zakaęus, brolio duk
terį Juzefą Vasiliauskienę, bro
lio sūnų 'Antaną Muštuką ir 
gimines Ainerlke Lietuvoj 2 
scsnrta Marcljoną Petroktcnę ir 
Marijoną Jonutienę ir gimines.

Kūnas pašarvotus Masalskio 
koplyčioj, 35107 Auburn Avė.

Laidotuvės (vyks Trečiadieni 
Gruodžio 16 d., 8 vai. ryto Iš 
koplyčios J šv. Jurgio par. 
bažnyčią, kur bus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas ) Šv. 
Kiizimtoro, kapines.

Visi gimines, draugai Ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam psutkulinį patar- 
nuėdmą.

Nubudę liekame:
.Sesuo, švogerls Ir (.iminės. 

Laidotuvėse patarnauja grab. 
A. Masalskis, Tel. Blvd. 4139

sjiau pinigų naudingiems 
tikslams’ remti.

Narių yra apie 150 mergai
čių.

Tai tiek apie šios kilnios 
draugijos veikimų ir apie jos 
vadovės p-lės M. L. Gurins
kaitės ilgametį pirmininkavi-

(Kampas Leavitt St.)

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

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO iš LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

LISTUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšt). Nulmu 

> cMtaractUB. Atitaisau trumpą regys- 
' tę ir tolimą regystę.

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

K pečiai e atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7389

Bouisvard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A P. KAZLAUSKIS
it E n T i a t a a 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 1a ryiv du a aakara

Ofiso Tek Victory 6893
Rez. Tel. Drexei 9191

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

Kampas 31 Street
Valandos; 1-3 po pie t, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais

10-12

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

OFISAI:
6991 — 14 SL 2924 Washington 
19-18, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.

lžskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kcdzle 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 PI. Nedėliotais
Tel. Cicero 2 888 Susitarus

Teis. Ciceru 1260

DR.6USSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.: kasdien nuo 10 ▼. ryto iki |

vai. vakare
Nedėliomis lr Seredomis susltaruą 

4847 W. 14 ST. Cicero, 111.

DR. CHARLES S£6AL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 90. z ASHLAND AVĖ.
bFECUALlSTAS

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

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

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

DR. P. P. ZAtlTS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET 
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0866 
Gaaas, X-Ray, eto.

Phone Hemlock 2061

OR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Eztractlon
Vai. 9-9 Ned. 9-18 

6RK8 80. WWHTHRN AVĖ.

DR. MAURICE KANU
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVH 
i Tel. Yards 0994
Husidencljoe Tel. Plasa 3206

VALANDO8:
Nuo 1» iki 13 dieną
Nuo 2 Iki S po pietų
Nuo 7 iki t vakare
Nedel. nuo 10 iki 18 dieną

A. L. DAViDONIS, M. 0.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienh

Tel. Hemlock 8700

Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 2-4. 7-9 v. v. Išskiriant Katv.

l’hoiie Heuilock 7828
Dr. C.K. Kliauga

Dentistas
2420 W. Marquette Rd.

arti Weetern Avo.

Ofl.as Tel. Grovehlll 0617
Rea 6707 S. A r tešla n Avė

Tel. Grovebill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

2423 Wwt Maruuette Road
Vai. 2-6 lr 7-9 P. M. Ketv. 9-18 J 

A M. Nedėlioj ■ualtaiuz

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURfiAS 
2420 West Marąuette Road

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

U tara- ir Ketv. vak. pagal eutar tį
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fllVBIS

CHICAGO JE
NORTH SIDE.

Marųuette Park. — “Drau- 
smarkiai paagitavo už 

tai, kad remtume savuosius. 
X Vargonininkas p. Kulis Mes marąuetteparkiečiai turi- 

išmokino 7 jaunus vyrukus mh me remtinų biznierių. Vienas 
z i kantus. Sudarė orkestrą. Da- tokią yra p. J. Remdžius, tu-
bar gražiai palinksmins vak. 

X Gruodžio 20 d. bus vaka-

šv. Mykolo parap. choro 
metinis sus-mas įvyko gruod.
3 d. Pirmininkas varg. N. Ku
lys atidarė sus-mą su malda.
[ ši susmą įvyko du nauji na- j mas 
riai A. V. Oirvinskas ir M. 
Daugirdaitė. .

Pranešta, kad parap. vaka
rienė puikiai pavyko. Kulys 
dėkojo visiems už atsilankymu 

dalyvavimu programoj.

’gas”

rįs departmentinę parduotu
vę 2444 W. 63 st. Jis ilgus

ras “Šv. Pranciškaus gyveni- metus gyveno ir biznį varė
parap. svetainėj. Cicero j. Ten buvo populiarus

X Nauja dainininkė p. Al-iir biznį varė saviškių tarpe, 
dona Skirsbutytė gražiai pa bo parduotuvėj gaudavo ge- 
dainavo per parapijos vaka- rą pasirinkimą ir jo kainos

parapijos metinė vakarienė 
parapijos svetainėje. Į tą va
karienę, lyg į kokį didį po- 

kylį gausingai susirinko ne1 
tik vietiniai parapijonys, bet

lictuvi«kai kalbėti, ir raginusius. Marųuettepa,-kiečiai kvie yfkarienė tai nu
< >a augus* jaunimą stoti i čiami atsilankyti į jo parduo- karienė, bet pokylis. Tr reikia 

bn^hT' renrtf išrinkta- V liftuvh? eiIės lr vieli’ tuvę. Kartais mūsiškiai mv- pripažinti, kad čia yra geru
p t ą v i v r P Narinė. r,es draugijas. ! lias važiuoja, ieškodami bar- Šennimnkių ir virėjų Kitos

X Kleb. kun. J. Sv.rskas da genų. O kam trankyt.s kitur, ir „e^sMuotif O Tų valgiu 
bar eina po namus kalėdoda- Į pas svetimus, kuomet pono skanumas, šeimininkių lipšnu
mas. Remdižiaus parduotuvė čia ^}as ’r' meniškas salės papuo-'

nenę.
P. Valeika gražiai kalbėjo

buvo prieinamos. 
Ponas Remdžius, persike

lt
Gruod. 27 d. choras rengs 

\akarėlį su trumpa programa 
ir šokiais. Komisija šiam va

apie Aiherikos jaunimą, raginį į Marąuette Parką, veda 
damas tėvus mokyti vaikus. biznį, kaip patyręs biznie-

daitė, N. Kulys ir M. Januš
kienė.

Nutarta surengti Naujų Me 
tų pietus. Komisijon išrinkta:
M. Janušauskienė ir E. Vil
kelienė. Tuoj po Mišių susirin
ko į parap. svet., kur bus pie
tūs ir -žaidimai. Įžanga tik 
25c.

Taip pat išrinkta valdyba 
ateinantiems metams: pirm. — !
N. Kulys, vice-pirm. — A. j 
Pauža, rast. — M. Daugirdai-i 
tė, kas. — J. Lebežinskas, ko- 
resp. — P. Andruškevičiutė, 
maršalka — A. Bacevičius.

Buvusi rast. E. Vilkelienė 
pasidarbavo 4 metus ir atsisa
kė, nes turėjo susirūpinti kito
kiu vekiimu. Jai buvo pareik
šta padėka ir gailėtasi, kad ne 
galėjo toliau likti rašt-ke.

Bus dar tik dvi repeticijos

daug svečių, giminių ir kai- jant darbščiam klebonui kun. 
mynų. Visi gražiai linksmi-i Vaitukaičiui, rodosi, viskas

... v , .. T užmirštama ir parapijonvsnos ir linkėjo ponams Lau- u r. • • • • .*. J ’• -i- ii- . 'darbuojasi visomis jėgomis,
nnaičiams daug laimės ir ii- kad parapiją išlaikytų pirmo- 
gų metelių. įje vietoje. Už tai parapijonys

Ten buvęs i-vra dėkingi savo dvasios va- 
* ' 'dui, kuris turi laiko ir para- 

įpijos reikalams atlikti ir per 
DIEVO APVAIZDOS PARA- spaudą duoti dvasiško peno - 

PIJOS METINĖ VAKA- ra§tų katalikų visuomenei. Už 
RIFNė tok* kilnų darbą kun. Pr. J.
K Vaitukaitis pelnija pagarbos

------------- ne tik savo parapijom), bet ir
Lapkr. 29 d. buvo surengta katalikų visuomenės; Jo as- 

nepaprasta Dievo Apvaizdos muo yra brangus mums, ka
talikams. Vaiva.

PIRMININKAS VAŽINĖJA 
CiATVEKARIU

\VASHINGTON, gr. 12. — 
Kongreso žemesniųjų rūmų 
pirmininkas (speaker’is) Gar
imi-’is, deni. iš Tex., turi tei
sę valstybės lėšomis išlaikyti 
puošnų automobilių ir unifor
muotas šoferį.

Bet jis to nedaro. Ihi. lien 
iš viešbučio į rūmus važiuoja

£irthndienlp Gruod. 14, 1931

gatvėkariu. Jo žmona jam, se
kretoriauja. Ši dažniausia pė
sčia žygiuoja į savo vyro ofi
są.

RKO. TEATRUOSE

Palace teatre dabar rodo
ma “Nice Women.” Ant es
trados dalyvauja Charles 
King ir kiti artistai.

State — Lake teatre tebe- 
rodoma “Frankenstein,” įspu 
dingas veikalas.

BALABAN & KATZ 
TEATRUOSE

X Labdarių Są-gos 6 kuo-'pat. Pigiomis kainomis yra ^rino°^”<l#.uiKinS pafS.’ ‘VeVMters 
pa rūpinasi šelpti visus pa- drabužių vyrams, moterims šia. estetiška pasitenkinimo h-Champ.”
vargelius ir parūpinti jiems jr vaikams, 
visokių valgių Kalėdų šven-Į p. Remdžius yra rėmėjas 
t«ms. v i lietuviškų katalikiškų, lab-

X Labd. Są-gos 6 kuopos darių ir tautiškų reikalų.
i metinis vakaras 
3 d. 1932 m.

įvyks sausio Kaimynas.

Pajannis. ŽENGIA PIRMYN.

MARQUETTE PARK.

Cliicagos teatre rodoma vei
kalas “Husbands Holiday.”

Oriental teatre — “Blonde 
Crazv.”

United Ąrtists teatre — 
“The jGuardsman.”

Roosevelt teatre —

džiaugsmo nuotaika.______
Pokylio vedėju buvo patsai e ,,a

kleb. kun. Pr. J. Vaitukaitis. Į f / 
Tai tikras pokylio mistras! ;
Jis ne tik juokavo, bet ir teij 
kė daug žavinčių ir neužmirš
tinų dalvku. Jo brangiu žo
džiu atminimas ilgai pasiliks 

idalvvių atmintyje.
1 Programa buvo įvairi. Kal
bėjo p. L. Šimutis, “Draugo” 
vyr. red., kun. P. Gasiūnas,
Ant. Tamkevičius ir šeim. Da- 

Kvartetas gražiai

R.

teatre

‘The

‘The

A

(Marąuette Jewelry & Radio)
Pirkusieji pas mus už 35 ar dau

giau bus dvlrni nufotojrrn fuotl.

2650 West 63 St., Chicago, UI.

PRANEŠIMAS
ANTANAS KRIKSIUNAS. plačiai žinomas

verykų taisytojas pranefia Marąu?- 
tte Park lietuviams, kad atldar-'- 
moderniškai įrengta čeverykų tai
symo šapą — Shoe Repairing Shop, 
naujame F) r. Yuškos name, 6649 
South Ai-t<-sian Avenue.

ANTANAS KRIKSIUNAS yra vie
nas iš Kariausiu čeverykų (fiiuStų)
taisytojas, nes jau turi 20 moty tarno amate patyrimo.. Tad 
lietuviai, reikalui esant, atsilankyki! pas savo tautietį, jo dar
bas garantuotas ir visus patenkinantis.

ANTON KRIKSIUNAS
6649 So. Artesian Avenue Chicago, III.

W)est Siete. — Jaunas lie 
tuvis B. F. Diržius prieš ne

Šv. Teresės dr-jos metinis seną laiką įsitaisė antomo- mauskienė 
susirinkimas įvyko gruodžio bilių taisymo šapą 2444 W. sudainavo keletą dainų. Solo 
7 d. x 22 st. P-nas Diržius savo a- Pjudai dainavo M. Budvidai-

Susirinkimą atidarė pirm- matą gerai žino ir be to ru- Sabonis0^’Šnteksit™vkS
ke p. Barbora Lauraitienė. pestingai patarnauja žmo- K. Sabonis ir A. Čiapas ža- 
Apie surengtą bazarą prane- nėms Todėl jo reikalai vis viai sudainavo duetą. Piiann
še p-lė H. Miniataitė. Apie gerėjo ir vis labiau gerino ?l«™“nnvo talentinga Silvi-
ligones pranese p. H. Philips: savo šapą Dabar jsitaisė vis- nibino Mrs. Sheen.

. . . - - sirgusi p. Jacobs pasveiko. |<ą, kas reikia prie antomo- Pokylio įspūdžiai negreit iš
pilęs kalėdas. Nariai prašomi ^pie “bunco” pranešė p. bilių taisymo. nvks dalyvių ątmintyieL Kad

Tel.
Hemloek 83R/1

Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame 5 
! $40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash. f
Ė Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, | 
Ė apdraustame laiške. |

I John J. Zolp 1
4559 S PAULINA ST. |

Chicago, Illinois •* į

atsilankyti, nes norėsime nau 
jas mišias giedot.

KoreSp.

Jagiello-: pelno gauta $34.15, Galop reikia priminti, kad 
P-j bet dar ne visos už tikietns n. Diržius prisidėjo prie Ci-

i atsilygino; taigi, dar trūksta t y Fumiture Co. rengime lie-
pinigų užmokėti už Šv. Tere- tuvių radio valandos pirma- 

Amerikos ........ -

ir sunkūs laikai, bet vadovau-

RENDON FLATAS IR 
f KAMBARYS

4644

Savininkas
Del geriausios rųšies 
lr patarnavimo, šau
kit

GKEES VALLEY 
PRODUCTS

Olselis šviežių kiauši
niu, sviesto ir sūrių.

SO PAULINA STREET j 
Tei. Boulevard 1389 J

Wm. Kareiva

Northwest Side relikvij^ kurią draugija dieniais nuo 7:30 iki 8
iH.tuv.ą politikos kliubo nan, įsteig8. Apie labdarh! 8eimą yak j5 stotjes WHpc 
susirinkimas [vyko gruodžio pranež5 p phi|ips Apie -o
7 d. šv. Mykolo par. svetainė. ,.il{ vakarą prane8inajo 
j,'. Po kelių pranešimų paaiš- Zolph; parapijos'

vai. 1 Gražus
naujame

ir šviesus 
mūriniame

flatas
name,

P-no Diržio šapa vadinasi karštu vandeniu šildomas, iš 
p Bennie’s Auto Repair Shop. abiejų pusių stikliniai por-

nau-į ------------ čiai ir screenai, didelis beiz-
dai gauta $113.40. Tai gražus ŠEIMYNIŠKAS POKYLfcLIS įnertas, garadžins, renda pi- 
pelnas tokiais laikais. P. R. ________ gi,
Lauraitienė padėkojo visoms Town of Lake. — Augus- Dar turiu rendai vieną 
narėms ir visai valdybai už tas Stakauskas, turįs biznį kambarį, didelis šviesus, ap- 

luams paaukoti iš k nibo ka- padėjimą jai darbuotis ir gra- 4600 So. Marshfield avė., šildomas. Tinka vyrui mer- 
žius darbus, nuveiktus per 2 buvo surengęs gražų šeimy- ginai ar ženotai porai. Ga
nytus. Naujoji valdyba: pirm. nišką vakarėlį ponui Juozui Įima gamintis valgį.

16-kos metu 10721 Indiana Avė.

kėjo. kad yra rengiamas ba
lius, kurio pelnas eis kliubo 
naudai, o dalis ir bedarbiams. 
Nutarta neturtingiems bedar-

AS ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permnfuojame pianiic 

forničius ir kitokius dalyku*
Musų patarnavimas yra grm 

tas, geras ir nebrangus.

JOHN A. KASS
( KAZAKA1TSKAS)

\V.\TCHMAKER & JEWELER 
Jau Laikas Pirkti 

KALĖDŲ DOVANAS
Laikrodininkas ir anksorfųs

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

2049 W. 35th Street 
Ir Archer Avenue

Tel. Lafayette 3315

ČEVERYKAI
-o« 10 dol. ir surengti vajų 
narių skaičiui padidinti, pri
imant naujus narius be įstoji
mo mokesčio, tik sumokėjus 
mėnesinius mokesčius nž 6 
mėnesius.

Mes pervežame daiktus iš 
kitus miestus.

p. Zolph, vice-pirm. 
giello, prot. rast. p

p. Jo- 
Trust,

fin. rašt. p. Burba, pagelb.
p. Ferovich, ižd. p. Sznure- 

Palikta sena valdyba, tik į vich> sargean, arms 
vykdomąjį (egzekutyvmį) ko- patri(>k.
mitetą išrinkti 2 nauji nariai
.Antanas Bacevičius ir Maikis Pramogų rengimo komisi- 
Rugys (jaunas, energingas ir ^on trinkta: p. H. Philips, 
aj.'ie politiką nusimanantis vy- P- SlaP0Vich, P- Kazwell, p. 
rukas) ir dar Binikaitis. Ko- Ligonių komisija:
respondentu išrinktas P. Pleč- P* P&ubkius, p. Bartz, p. Gn- 
|ęaitis. , c^or- Po to susirinkimą užda-

Nariai pasiėmė platinti ti- naui°ji pirm. Zolph. | 
kietus kliubo baliui, kuris nar®s buvo pakvies-
įvyks 1932 m. sausio 17 d. šv. taf' is«erti godžios kavos su 
Mykolo par. salėje (1644 Wa- užkandžiu. Buvo patiektas Ia- 
bonsia Avė.). Tikietai parduo ^a\ didelis gražus pyragas 
darni po 25 m., o prie durų 'tr-jos gyvavimo 2 metų su-
__ 35c kaktuvėms paminėti.

Taip pat nutarta kreiptis į Šeimininkė buvo p. Pat
ylėtos demokratų politikie- Visos narės buvo paten- 
rių kliubą su tikslu gauti be- tintos; po vakarienės vienos 
turčiams valgių pintinių (bes- žaidė kauliukais P‘HnnAn”i 
1 lll) Tnjv kltOR

ir jo žmonai jų 
santuokos progą Dalyvavo Pirmos lubos

Kalėdoms. Tuo reikalu 
rūpinasi komisija iš J. Jan
kaus, P. Valaičio ir M. Karec- 
ko.

P. K. Plečk.

ze
‘bridge’ 

laimėjo p.

(“bunco 
“Door 

Enchor.

b 
pri-i

Narė.

X Kasparo Butkevičiaus 
surengtoji “bunco partv” pni

'Į kiai pavyko.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 

BARGENU8

BIRUTES SALDAINES
Geriausia Dovana šv. Kalėdoms

MALONŪS LIETUVIAI! jei pirksite saldainių Ka
lėdų dovanoms, tai pirkite tiktai BIRUTĖS SALDAI
NES, atvežtas iš Lietuvos. Birutės saldainės yra pada
rytos iš geriausių, sveikiausių ir skaniausių uogų, kaip 
tai žemuogių, serbentą agrastų ir kitokių skanių vaisių.

Reikalaukite Birutės Saldainių, lietuvių APTIEKO- 
SE, SALDAINIŲ KRAUTUVĖSE IR GROSERNĖSE, 
Jei tie krautuvininkai jų nelaiko, tai reikalaukite, kad 
laikytų.

BIRUTĖS SALDAINES parduodame retail ir whole- 
sale. Ir pristatome į bile krautuvę Chicagoje. Taip kad, 
kuriems toli atvažiuoti pas mane, tai galėsit gauti Bi
rutės Saldainių savo apielinkėje.

Gerbiami lietuviai krautuvninkai, prašomi duoti už
sakymus iškalno kad spėtume pristatyti prieš Kalėdų 
šventes.

Apart Binitės saldainių, pas mane galite gauti skanių 
baravykų, minagų, strimelių ir pirmos rųšies gintaro ka
rolių, špilkų, auksarą žiedų, cigamyčių ir kitokių ginta
ro dalykėlių. •

VINCENT M. STULPINAS
Birutės Saldainių Atstovas

3400 S. Emeraid Avenue
Chicago, III.,

X
Tei. Boulevard 1333.

ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIA1

M. ZIZ A S.
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemloek 6R26

Jot jus turite vargo pri
taikyme čeverjrkų ■ Jūsų 
kojoms, tai leiskite 
mums »» l«ė»lą pražalln- 
U, nes musų krautuvėj 
jus rasite ėeverykus kaip 
tik Jusu kojoms padirb
tus.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI lr MARTIN. Savininkai

3265 So. Halsted Street Tel. Victory 6576
Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENERALIP KONTRAKTORIUS ) | 
Statau namus kaip muro taip lt

nedžlo nuo mažinusio Iki didžiausio 
Kainos prielnamiatudos.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemloek 2323

JOSERH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK- 

TORIU8
6504 S. WASHTENAW AVĖ

'■apos Talef 
Hemloek 3667

Namų Telef 
Republic 66B>

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Ifaao darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Victory 1345
DOUGLAS ELECTRIC CO

JOSEPR SHAOZDAS. Sav. 
Elektros relkmenos Ir flkMte

rlal. įvedame elektra I namus Ir 
dirbtuvės.HM 8. Halsted St • Xugšti.

Kalėdiniai Atvirukai Ir 
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 Sos Oakley Avenue

CHTCAGO, ILLINOIS


