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Respublikonų suvažiavimas bus Chicagoj
PRANCŪZUOS VYRIAUSYBE PRADE 

JO SPAUSTI SVETIMŠALIUS
Įra kinų vyriausybe Nankinge

LONDONO SUGRIUVO DAR VIENA 
SVARBI KONFERENCIJA

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

LIETUVOS IMPORTAS IŠ 
ATSKIRŲ VALSTYBIŲ

VALSTYBES BIUDŽETAS 
1932 METAMS SU

STATYTAS

RESPUBLIKONŲ ŠUVA- 
ŽIAVIMAS

AVASHINGTON, gr. 16. — 
Ateinančiais metais viso kra
što respublikonų partijos su- ••••** • ŽJ? OI

PRANCŪZAI ATSISUKO
PRIEŠ SVETIMŠALIUS

PARYŽIUS, gr. 15. — Pra
ncūzijos vyriausybė atsisuko 
spausti svetimšalius, kurių

važiavimas, kuriame bus ski- daugelis neužsiregistravę. O 
riamas kandidatas Į preziden- užsiregistravimas yra tos rū- 
: 'is, įvyks Chicagoj. Suvažia- šies, kad reikia gauti leidimas 
vimas bus atidarytas birželio kokį nors darbų dirbti ir mo- 
mėn. 14 d. naujam Chicago keti valdžiai skirtus mokes- 
stadijume.

1

eius.
PrancūzijojAtlantic City smarkiai va

rėsi, kad laimėjus suvažia vi-! 30,000 amerikonų. Jų dauge-
gyvena ap>e

Išėjo iš tarnybos antrojo J. Valstybių korpuso vadas maj. gen. H. E. Ely’as. Jo pager
bimui 16-ojo pėstininkų pulko karininkai Governoro saloje, N. Y., priešais savo kliubų įtaisė 
lentelę su atitinkamu parašu. Generolas džiaugias ta reiškiama jam pagarba. Jis yra kai
rioje pusėje pirmutinis.

ma. Bet Chicago nusvjėrė.

BURMOS ATSTOVAI AP
LEIDO KONFERENCIJĄ- -•»-«<** **b».

LONDONAS, gr. 15. — Pa
sibaigus Indijos konferencijai, 
kurioje dalyvavo M. Gandlii’s, 
tuojaus buvo atidaryta Bur
iuos (Indijos dalies) konfere
ncija. Burmiečiai reikalauja 
plačiosios autonomijos su at- 
sakominga vyriausybe.

Vakar ši konferencija neti
kėtai nutraukta. Trys burmie
čiai atstovai išėjo iš konferen
cijos, kada Burmai pasiūlyta 
tik paviršinė autonomija ir be 
atsokomingos vyriausybės.

lis neturi darbo leidimų. Tad 
jų žymi dalis turės daug nu 
kentėti.

SUIRO KINIJOS VY
RIAUSYBE

NORI UŽDRAUSTI KATA
LIKAMS BAŽNYTINES 

IŠKILMES

CHICAGOJE
AREŠTUOTAS ELMORE

iYLA AUSTRIJOS 
FAŠISTAMS

NANKINGAS, gr. 16. — 
Vykstant didelėms kinų stu
dentų demonstracijoms ir riau 
šėms suiro Kinijos vyriausy
bė.

Vyriausiosios tarybos prezi
dentas gen. Čiang Kai-šek’as 
atsistatydino ir išvyko į Lov- 
ang’ą, kur yra sutraukta daug 
kinų kariuomenės. Jo vietų

taryboje užėmė Lin Šen.

Po to dar atsistatydino fi
nansų ininisteris Soong ir už
sienių reikalų ministeris Koo

MEXTCO CITY, gr. 15. — 
Meksikos senato radikalai at
stovai reikalauja ateityje 
uždrausti katalikams turėti 
viešas bažnytines iškilmes tos 
rūšies, kokios tomis dienomis 
įvyko Guadalupe, kur suplūdo 
šimtai tūkstančių tikinčiųjų.

Meksiku valdantieji bedie
viai pabūgo tokios katalikų 
galybės. Jie sako, kad tos iš
kilmės savyje turi daug poli
tinio pobūdžio.

Ypač senato prezidentas Sa
ntos’as aštriais žodžiais puolė 
šiks religines katalikų demon
stracijas, kurios yra stipres
nės už kardus ir patrankas.

Teisėjas Feinberg’as Įsakė 
APIE 10 MILIJONŲ BUS Į areštuoti sanitarinio distrikto 

lAjfrlW(ŽfTA Mraatisą ir nekilojamų turtų
________ operatorių H. W. Elmore, ku

ls daugelio uždarytų Chica- rs negrąžina 31,000 dolerių 
goj bankų indėlininkams prieš uždarytam vienam Bain’o ba- 
Kalėdas bus išmokėta apie 10 nkui.
milijonų dolerių indėlių. Į Praėjus 6 valandoms Elmo

re paleistas “habeas corpus” 
priemone. ,

.  -- —-rW

VAGILIO PAŠAUTAS

S. Leck’as, 24 m. amž., 1015 
W. Division gat., užtiko prie 
savo automobilio vagi. Vagis 
jį pašovė ir paspruko.

ATIDĖTAS “VVARANTŲ” 
PARDAVIMAS

GARLAIVIS BUS STA
TOMAS

VIENA, Austrija, gr. 16. — 
Nagrinėjama byla 8 austrams 
fašistams. Jie kaltinami res
publikos išdavikiškumu. Kalti
namųjų tarpe yra ir vyriau
sias fašistų vadas dr. Walter 
Pfrimer’is.

UŽDAROMI NORVEGŲ 
BANKAI

OSLO, Norvegija, gr. 16. — 
Čia du svarbūs norvegų ban
kai trims mėnesiams suspen
davo visus išmokėjimus. Hone- 
forso mieste vienas didelis ba
nkas visai uždarytas.

NEKEIS NUSISTATYMO

TOKIJO, gr. 15. — Nauja 
Japonijos vyriausybė paskel
bė, kad Mandžiflrijos klausi
mu ji nekeis nusistatymo. Sa
ko, japonų reikalai ten turi 
būt saugojami.

Kai kuriose Nankingo daiy-Į Jis puolė ir policijų už jos 
se įvesta karo stovis. Sutrau- prisidėjimų prie iškilmių. Bet 
kta daug kariuomenės, kuri
saugoja valstybės rūmus.

JAPONŲ UŽSIENIŲ 
MINISTERIS

policijos viršininkas išaiškino, 
kad policijos pareiga buvo žiū
rėti tvarkos ir ji tą pareigą 
pilnai atliko.

1930 metų mokesčių “wara- 
ntų” pardavimas atidėtas, 
riaukiamas valstybės įstatymų 
leidimo rūmų veikimas.

LONDONAS, gr. 15. — Cu- 
nard’o garlaivių kompanija 
nutarė atnaujinti darbus ir 
baigti pradėtą statyti 73,000 
tonų keleivinį garlaivį. Staty
mo darbai praėjusią savaitę 
buvo nutraukti.

i Daugiausia Lietuva impor- 
; tuo ja iš Vokietijos. Per pir
mus 8 šių metų mėnesius im
portas iš Vokietijos sumažė
jo 1,23 nuoš. viso mūsų im
porto, būtent; per pirmus 8 
mėn. pernai iš Vokietijos bu
vo importuota už 99,179,800 
lt., t. y. 48,14 nuoš. viso mūsij 
importo, o šiemet per tą lai
ką importuota už 90,375,100 
lt., t. y. 46,97 nuoš. Daugiau
sia iš Vokietijos šiemet impo
rtuota gatavų dirbinių (vien 
per rugpiūčio mėnesį impor
tuota jų už 8,284,100 tl., visam 
mūsų importui iš Vokietijos 
per tą mėnesį pasiekus 11,- 
223,900 1L vertės) ir žalių bei 
pusiau pagamintų produktų 
(per rugpiūčio mėnesį impor
tuota. už 2,050,500 lt.).

Iš Anglijos per pirmus 8 
mėnesius pernai buvo impor
tuota už 16,562,000 lt., t. y. 
8,04 nuoš. viso mūsij importo, 
o šiemet — už 13,087,200 lt., 
t. y. 6,79 nuoš., atseit, 1,25 
nuoš. šiemet mažiau. Iš Angli
jos šiemet taip pat importuo
ta daugiausia gatavų dirbinių 
(vien per rugpiūčio mėnesį — 
už 1,105,800 lt„ visam mūsų 
importui iš Anglijos per tą 
mėnesį esant 1,742,900 lt. ver
tės).

Iš kitų valstybių Lietuvos 
importas per pirmus 8 šių me
tų mėnesius padidėjo; iš SSSR 
— 2,07 nuoš. viso mūsų impo
rto (už 11,984,400 lt., t. y. 6,-

Biudžeto komisija pabaigė 
savo darbą sustatydama kitų 
metų biudžetą 295 miL lt. su
moje. Šių meti) valstybės biu
džetas siekė 340 mil.

Valdininkams algos, nebus 
sumažintos. Nauji trimečių 
priedai pakeisti, visų žinybų 
išlaidos sumažintos. Nepapra
stas biudžetas 1932 m. visai

” * < 'i
nebuvo svarstytas. Naują biu
džetą svarstant nebuvo palie
stas atsargos fondas, turįs 30 
mil. litų. “A.”

SOCIJALISTAI KANCLERIO 
PUSEJE

BERLYNAS, gr. 15. — Vo
kietijos parlamento socijalis
tai atstovai nutarė stovėti ka
nclerio Brueningo pusėje ir 
jį remti, jei jo vyriausybė iš- 
tikrųjų papigins pragyvenimą.

Nuolatinis parlamento komi
tetas šią savaitę spręs klausi
mą, ar sušaukti nepaprastą 
parlamento sesiją. Sesijos rei
kalauja komunistai ir fašistai. 
Jie nori, kad parlamentas 
prieš Kalėdas sugriautų visus 
vyriausybės paskelbtus gyven
tojams varžymus.

z ■- ? v?
Jei socijalistai nepakeis sa

vo nutarimo remti vyriausybę, 
parlamentas nebus sušauktas.

NUO STERLINGO SVARO 
NUKENTEJO FRANKAS

NĖRA FONDO

POLICIJA PUOLĖ PILJ nuoš. (už 14,468,500 lt., t. y. 
7,51 nuoš. šiemet, vietoj už 11 ,- 

BERLYNAS, gr. 15. Ba- 383,700 lt., t. y. 5,53 nuoš. pe- 
dene policija vakar vakarą rnai). Taip gatavq di^.

22 nuoš. šiemet, vietoj už 8,-| PARYŽIUS, gr. 15. — Pra- 
515,000 lt., t. y. 4,13 nuoš. per-1 ncūzijos valstybės bankas žy- 
nai) ir Čekoslovakijos — 1,98 miai nukentėjo nupuolus An-

NETEKS REGĖJIMO
TOKIJO, gr; 11'. — Naujas 

japonų premjeras į savo ka
binetų užsienių reikalų minis- 
teriu pakvietė japonų amba
sadorių Prancūzijoje Yošiza- 
wa, kuris ligšiol Japoniją sėk
mingai atstovavo T. Sąjungos 
taryboje.

NEPANAIKINS AUKSO 
STANDARDO

TORONTO, Ont., gr. 16. — 
Margareta Gessinger, 2 metų 
amž., matė, kaip jos motina 
miltuoja veidą. Tad ir ji, su
siradusi skardinę, išsimiltavo 
visą burnelę. Skardinėje buvo 
gailusis šarmas (lye). Gydy
tojai sako, mergaitė nebeteks 
regėjimo..

Cook’o apskrities miškelių 
(forest preserve) “boardas’’ 
vakar negalėjo atmokėti 1D0,- 
000 dolerių paskolos ir 31,500 
dol. palūkanų. Nėra fondo.

puolė Rothenbergo pilį, kurio
je buvo suruoštas pokylis ir 
dalyvavo daug tituluotų sve
čių. Policija paėmė daug pri
vačių laiškų. Ji ieško fašistų 
sąmokslo prieš respubliką. ’

POLICIJOS VEIKIMAS

UŽDARYTA 9 BANKAI
z

BOSTON, Mass., gr. 16. —

| Chicagoj imta peikti polici
ja, kuri, atlikdama visokiu? 
“reidus,’* areštuoja daug ne
kaltų žmonių. Policija tuo bū
du užtraukia ant savęs panie 
ką. Piliečiai ima įžiūrėti po
liciją kaipo laisvės varžytoją.

MUSSOLINI KOVOJA SU 
NEDARBU

nių daugiausia importuota iš 
Čekoslovakijos (vien per rug
piūčio mėnesį už 1,978,700 lt., 
visam to mėnesio importui iš 
Čekoslovakijos esant už 2,256,- 
900 lt.) ir iš SSSR (vien per 
rugpiūčio mėnesį už 583,300 
lt., visam to mėnesio importui 
iš SSSR esant už 1,191,300 lt.)

“L. A.”

glijos sterlingo svaro kainai. 
Prancūzijos parlamentas nu
sprendė savo valstybės ban
kui atlyginti T00 milijonų do
lerių nuostolių.

BANKRUTIJO VIEŠBUTIS

NEW YORK, gr. 15. — 20 
aukštų Holland viešbutis pa
vestas teismo skirtam priėmė
jui (likviduoto, jni).

OTTAVVA, Ont., Kanada,
gr. 15. — Kanados ministeris Vakar šioje valstybėje uždą- Žiemių vakarų miesto daly
pirmininkas nuginčija kilusias 
kalbas, kad Kanada panaikins 
savo valiutos aukso standar- 
dą.

ryta 9 bankai. Visuose, yra a- gyventojai išsirūpino pas ma- 
pie 59 milijonai dol. indėlių, jorą gauti stipresnę policijos 
Jų tarpe yra 4 nacijonaliai ir apsaugą mokyklas lankantio- 
5 valstybiniai bankai. ms vaikams.

ROMA, gr. 15. — Musso- 
linio vyriausybė imasi visų 
priemonių kovoti prieš nedar
bą ir su numatomu einančią 
žiemą bedarbių skurdu.

Ministeris pirmininkas sau 
talkon pakvietė atskiras pro- 
vinoijas, miestus, įvairias or
ganizacijas ir pavienius. No
rima apsidrausti nuo galimų 
politinių suiručių.

ŽUVO 300 KINŲ

ATIDARĖ NAUJĄ 
KNYGYNĄ

Šv. Kazimiero draugija, plė
sdama savo veikimą, Vilkaviš
kyje atidarė naują knygyną.
Tuo būdu dabar ten bus iš vi
so jau keturi knygynai, iš jų 
trys — leidėjų bendrovių.

“A.” ža temperatūros atmaina?

ŠANCHAJUS, gr. 15. — 
Yangtze upėje susprogo senas 
keleivins garlaivis “Tate.” 
Žuvo apie 300 kinų.

ORO STOVIS

CHICAGO IR AP YLTN- 
KES. — šiandie saulėta ; ma

Lietuviai, pirkite Kalėda dovanas ir visos kitos įeitais tose kraotnvėse, kilios skelbiasi dienraštyje “Draoge”!
»
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J PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00, Pu- 
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|— $4.00. Kopija .02c.
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

kelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

darni p. Smetonos gerumu ir lėtumu, kovoja 
prieš katalikybę Lietuvoje.

Nekaltindami p. Smetonos dėl jo1 būdo, 
taip put nekaltindami dėl tokio jo nusistaty
mo, kurį jis, kaip ir daugelis Lietuvos inte 
ligentų, parsivežė iš Rusijos, pripažįstame,

Raudonasis islamas. karų civilizacija. Ir atsitiks 
taip, kad lemiančių valandų 
Vakarams neišteks jėgų kc-

' ori-• C
■
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P. SMETONOS LITERATINIO DARBO 25 i 
M. SUKAKTIS

Lietuvos tautininkų spauda daug prirašė 
apie p. A. Smetonų, kaipo publicistų. Mat, 
p. Smetona, kaip laikraštininkas, šiemet riii-

į Bi 25 m. sukaktį.

Būtume nekorektingi, jei sakytumėm, 
kad p. A. Smetona neturi nuopelnų mūsų 
tautai. Jis jų turi ir kaipo laikraštininkas 
įr kaipo veikėjas. A. Smetonos žymiausias, 
kaipo laikraštininko, darbas tai buvo “Vįl- 
ties” ir “Vairo” redagavimas, o kaipo tau- 

| tos veikęjo — pirmininkavimas Tautos Ta- 
ybai ir prezidentavimas ligi susirinko

^Steigiamasis Seimas.
Nors “Viltis” buvo vedama gana libe- 

.rališkoje dvasioje, bet vis dėlto ji žynių 
Vaidmenį suvaidino Vilniaus krašte ir visoj 
Lietuvoj. Aiškesniu liberališkumu pasižy- 

Anėjo p. Smetonos redaguojamas “Vairas”, 
*^uris dažnai pasiginčydavo su katalikų lei-
džiama “Draugija”.
| Jei p. Smetona kaikurių yra vadina
mas kataliku, tai dėl to, kad jis yra ramaus 
būoo ir kad sugebėjo pasidaryti keletu drau
gų iš kunigų tarpoj kan. J. Tumų, kun. V. 
Mironų, kun. Iz. Tamošaitį ir dar keletu kitų.

Taikos organizavimu pašau- yra sukūręs bolševizmas, ku- vu’ su virstančiais is rylų 
ly daug kas susirūpinęs. Oia ris iš esmės yra priešingas'1 uudonaisiais. 
netrūksta nei planų, nei pro- mūsų kultūrai ir pasistatė sau 1 Tuos taip greit dabar stato-

kad tol, kol jis tarnavo tautai ir savo plunk-riektų. Atrodo, kad visos tarp- tikslu jų sugriauti. Tas vaka- |luu« fabrikus bolševikai greit
sna ir žodžiu, buvo vertas pagarbos. Nema-į tautin6s įstaig0s su Tautų Sų- įų civilizacijos sugriovimas Į galės šumilitarizuoti ir vieto-
žiname nė jo nuopelnų, kokių jis turi. Ta- junga pryšaky jau 12-kti me- tai savo rūšies bolševikų dog- Je žemės ūkio mašinų, manu-
čiau kada p. Smetona verčia tautų jam tar- organizuoja Europoje tai- ma, kurios mokoma visa rusų faktūros ir būtiniausių daiy
nauti, o ne jis tautai, kada jo asmeninei nau- J Tik, deja, į <iar nesamų jaunuomenė. Tos. bolševisti-
eai ir garbei uzurpuojamos tautos teisės, ta- laikos ratų yra kaišiojami j- nes religijos pagrindai gili 

vairių įvairiausi pagaliai. Viu neapykanta vakarų Europos 
tas iš tokių didelių pagalių y- kultūrai, papročiams ir pažiū

Tautininkų partija, minėdama p. Smeto- rJ rytuose sukilusių liūnų is- mins. Toji neapykantos religi-; spinduliais apsiginklavusiu©' 
uos sukaktį, jį į padanges iškėlė, kažkokiu1 lamas. Prieš kiek laiko kilo ja įleido į Rusijų tokias gi- neatsilaikys jokia civilizacija.; 
dievaičiu jį pasistatė. Gera yra įvertinti tau-mintis atitinkamais pagrin- lias šaknis ir išleido tokias Europa to nenori suprasti ir; 
tos ar partijos veikėjo nuopelnus, bet ne-'Jais suorganizuoti Europų į nuodingas ataugas, kad tik padeda bolševikams statyn j 
sveika ir žalinga yra jo asmenį statyti aukš- sąjungų. Toji sąjunga yra ži- vaikai gali patikėti į greitų tuos fabrikus. Tuo aklumu James V. Allerd, jaunas 
čiau visų tautos reikalų ir stengtis versti narna Paneuropos vardu ir jos bolševizmo galų. Vak. Euro-Į serga ir daugelis valstybės Tt,xas valstybės prokuroras, 
piliečius ne tautai ir ne valstybei nusilenkti didelis propagandistas yra poje negalima jokio saiko ne-į vyrų. Tikėdami daug laimėsią, užvedė bylų prieš 13 dideles 
ir tarnauti, bet neteisėtam jos prezidentui, j jau visiems žinomas grafas turinti diktatūra Rusijoje ga-įjie sudaro su bolševikais pre- ^os valstybės aliejų kompani-

------------- ’ i Coudenliove — Calergi. Jis y- Ii išsilaikyti ilgus metus irįkybos sutartis, duoda jiems -ias reikalaudamas nubausti
NEDARBO MAŽINIMAS į ra ir dar. neegzistuojančios ten diktatoriai gali užmesti i pinigus ir medžiagų. Daugelis «ias $17,000,000.

------------- * Paneuropos sąjungos pirmi- tautai net grynai patologini us; Europos valstybių duoda bot- ‘ ~ " Z ‘
Kun. dr. J. A. Ryan’as iš Amerikos Ka-'ninkas. planus. Įšėvikanis pilnų laisvę skelbti l*s L''1 zeniėiih' e ono

tulikų Universiteto sako,, kad krašto vyriau-Į Labai aktualus klausimas Prie tokių planų priklauso' raudonąjį islamų, leidžia orga- 1,niyu visai 
sybė gali nedarbą sumažinti dviem priemo- ar į būsimų Paneuropų- turi ir Stalino ekonominė progra-1 nizuotis bolševikų politinėms »I111U a ZV1 S1U* " f°> ursa* 
nėmis. Ji gali surengti visų eilę viešųjįj dar-; įeiti Rusija, ar ne. Kaip dėl mų. Ji sudaro didelį pavojų ir prekybinėms atstovybėms, in 0IPt>lll°Jas 1
bų visam krašte arba skirti tiesioginę pašai-;visos Paneuropos santvarkos kultūringam pasauliui ir pa- kurios, kaip ne kartų bu\o am 1U1® T ūh šutei \
pų bedarbiams, šių ar kitų priemonę naudo-Į R* kitų jos reikalų plačiai kai- čiai Rusijai. Jeigu tos progra-; įrodyta, yra ne kas kita, kaip

da jo nebegali pilnai gerbti nė vienas tik 
ras lietuvis.

kų jie pradės gaminti šautu- 
\ us, tankus ir kitas karo prie 
mones.

Prieš ekrazitu ir mirtie©
*,

t * •Ą.A i

ta autonomija vidaus reika-

ti gali nutarti kongresas, jei vyriausybė rei-jfoa jos įkvėpėjas Coudenliove mos būtų įvykinta nors dalis, į Kominterno atstovybės. B!o-įxd1,’v. VU1 .d’
kalautų. įCalergi, taip ir šiuo klausi- tai Europa taptų nelaimiu- į ginusių tuo atžvilgiu pavyzdį Z’', ® jU ’, * d CZH.‘

Viešiesiems darbams skiriamoji pinigų nm jis pasisako aiškiai ir gesnė, neturtingesnė ir alka- yra davusi Vokietija. Prade- 1 un uis imu
suma turi būti didelė, mažiausia penki bili-1 griežtai. Kaip tik tuo klausi- nesnė. Dempingas buvo tik įs- Idant nelaiminga jai ir visai įtU ’ monoP° ll“’ ino<escnJ 1 

.. . _ , J .. stemų, bendrų kariuomenę ir
Europai Rapalo sutartim, ji1 ■jonai dolerių. Tas galima atlikti išleidžiant mu šiomis dienomis jis yra iš- pėjimas, bet Europa Jo nesu- 

ilgam terminui bonus. Tiesioginiam šelpi-į leidęs , knygų prancūzų kalba, prato.
mui fondas galima sudaryti iš padidintų va- Ten jis aiškiai ir kategoriš- Raudonasis islamas tų kil
dinamųjų “surtaksių” ir iš mokesčių už di
deles pajamas.

Kapitalą atstovaujantieji laikraščiai į nuomone, jeigu dabartinė Ru- me fronte bolševikai deda di- tarnauja bolševikams tiltu j'i.-” ,
vienai ir kitai priemonei atkakliai priešina-! įeitų į Paneuropų, tai sų dėlės pastangas komunistų e- Į Europų. Tuo savo flirtu su K < ų.. į'*’ ^
si. Jie argumentuoja (įrodinėja), kad tos junga būtų pasmerkta nrir- vangelijos propagandai ir or- bolševikais vokiečiai norėjo r|,
priemonės sulaikytų ekonomiškų krašto at- ėiai. Pas jį apsilankiusiam ganizavimui neramumų, kurie pagųsdinti Prancūziją ir kitas
gijimą arba dar blogiau — visą ekonomiškų Rygos “Segodnia” korespon- per pilietinius karus turi pa- valstybes, bet toji jų politika
padėtį pakeistų griuvėsiais. Nurodo, kad tas bentui , tuo .L^tušinų jis yra į uosti laimėjimų bolševikų i- yra klaidinga ir jos vokie-
bedarbių šelpimas sukoneveikęs, štai, Angli- plačiai paslsa1<ęsf Ir taip Eu- dealains. Iš kitos pusės, prl- ėiams greit teks gailėtis. Tai n .

• • • rj i r- e- t , .. , , • , ti ir etnografinės Lijos ir Naujosios zjeianuijos tinansus. ir Jie topą su Rusija būtų penkias menąs vergijos laikus privers- samprotauja Paneuropos ulė- , . i • i •
įsitikinę, kad kongresas jokiu būdu nepasi-'kartus didesnė už Europų be tinas darbas ir alkstančius tau .ios kūrėjas dėl santykių j j į Vf j • . . .
duos toms radikališkoms užgaidoms. įjos. Taigi Paneuropa su Rusi- tos maži gyvenimo pareika'a bolševikais. “A.” U d >U P,nei• a Ie1ti i

ir toliau tebevergauja bolševi
kams. Ji pretenduoja būti

! bendrų užsienių politikos va
dovybę su Lenkija. Ben-

, . . , . v T>............... , -ir i tp i v , • • • -it i . driems reikalams spręsti, Kur-kai pasisako prieš Rusijos m- ziaus karų su Vak. Europų! rysiu tarp Rusijos ir Vakaru, L . . , , .
. T , , . „ . . ,; įso seimas siųstų delegatus i
korporacini j Paneuropų. Jo veda trims frontais. įdėjimą- o tuo tarpu savo nugara past- v . .

Varšuvos seimų. Lenkų minis

Turėdamas “lenkišką” Daug 
apilį, Lenkija turėtų bendrų 

; sienų su Kuršu. »Ši Lenkijos 
Kuršo sąjunga turėtų išspręs 

etuvos Ii
\imų. Studnickio nuomone.

Aiškėja, kad kapitalo globėjams nesvar- ja susidėtų iš dviejų dalių: viniai leidžia bolševikams mi
sų, jei milijonai darbininkų neturi darbo ir Iš vakarinės dalies, susidedam mušti prekių kainas ir tuo

Šie kunigai, kiek galėjo, švelnino jo nusista- | alksta. Jiems svarbu — dar didesnius kapi- čios iš virš 20 valstybių, ku- būdu konkuruoti su Vak. Eu-
tymą katalikų atžvilgiu. Bet p. Smetona nie- ! talus koncentruoti darbininkų skurdu. lių kiekviena turi savo atski- rbpa. Dabar jie numušė kainas
kada nėra parodęs aiškaus katalikiško vei- ' Taip yra krašte, kurs didžiuojasi savo rų politinę ir ekonominę štrū- tik žaliavai ir žemės ūkio pro

sų jungų su Lenkija ir jai rei- 
kėsių pripažinti visas tas au
tonomines teise-, kurios bus 
duotos Kuršui.

KURŠAS TURI BŪTI IN
KORPORUOTAS Į 

LENKIJĄ”. T
--------------- Filmų nuotraukų

Vienas iš aktingiausių len- “Foks” yru pasiryžę.-turtais, bet kurio vaduose nebeužsiliko nei ktūrų, ir rytinės dalies, ketu- duktams ir pradeda kovų su 
artimo meilės, nei teisybės, nei pagaliau liūs kartus didesnės savo plo- Vak. Europos pramone, di- kų imperializmo skelbėjų, Stu Pabaltijo valstybių padarei:
sąžinės jausmų. tu už vakarinę ir turinčios dindama nedarbą ir bendrų dnickis, suvaidinęs ne pasku-1 visų eilę įdomių nuotraukų

-------------  vientisą politinę, ekonominę ekonominį krizį. tinį vaidmenį Želigovskio Tokių nuotraukų iš latviu i:
Socialistai SLA. rinkiniuose turi neblogą sistemų. Karo fronte darbas dar nėra smurte, išleido brošiūrą apie estų gyveninio jau turi. p <-

pasisekimų. Mat, jiems žymiai padeda tauri-1 Dauguma europiečių žiūri Į prasidėjęs. Bolševikai sniur- Lenkijos ii’ jos rytų žemių darvs ir iš Lietuvos. Čia į:s

dtL. nei kaipo publicistas, nei kaipo visuo-
Ij lnenės veikėjas. Jam visada daugiau įtakos 
pridarydavo tie žmonės, kurie sąmoningai ko

vojo prieš katalikybę. Organizuodamas tau- 
’ tininkų partiją, davė jai grynai laisvamanis- 

fcus pagrindus ir apsistatę žmonėmis, kurie
B^vpartiją pakreipė prieš Katalikų Bažny- įninku — liberalų susiskaldymas ir pačių Sovietų Rusijų kaip į papras- kiai ginkluojasi ir kartu pro- santykius. Brošiūroj, tarp kit-; nufilmavo atskiras kariuoim- 

fciių;. Gal čia ne tiek buvo kaltas p. Smetonos į tautininkų šulų “sucicilikėjimas”. Jų pase- to tipo valstybę, tik su kiek vokuoja taikų, kaltindami ko, atkreipta daug dėmesio nės dalis.
‘ Ausistatymas, kiek jo lengvapėdišku- ! kūjai nebemato skirtumo tarp socialistų ir kitokia konstitucija. Bet klau- buržuazinį pasaulį militariz- Kuršui. Kuršas, Studnickio Dabar daro kitas nuotrar-

|-*inas. Jis pasiduoda įtakai moterų, kurios per ' tautininkų vadų. Ir vieni ir. kiti lygiai pusi- simas yra ne konstitucijoje, f mu. Viena ranka jie kala gtn nuomone, turi Lenkijai vpa- kas, kurios atvaizduotų ryšk '-
jį savo giminėms politinių aukštumų pasie- ; žymi neapykanta Bažnyčiai ir dirvos rengi jos skirtingoje kultūroje ir v;- klus, o kita ranka spaudos L t'ngos reikšmės, nes jame yru s,dus Lietuvos gyveninio mo-

L kia; pasiduoda masonams, kurie, pasinaudo- į mu bolševizmui. -o gyvenimo santvarkoj** Jųaukso pagalba kasasi po Va- Liepojos uostas, labai svur- mentus. “A.”

ŽVEJO LAIMĖ ko pavaduotojų, o žvejui pasakė: “Ka- amerikiečius bauginantį purvų, teko vie-

(G.ražus ir pamokantis aprašymas api 
laimę).

(Tęsinys)

Išgirdęs tai žvejas prakeikė ' valan
dų, kurių pasinaudojo Juodamilio dova
na. Sudraskė į šmotelius vylingąjį apsiau
stų ir nubėgęs prie jūros pašaukė Juo- 
damilį. Kada šis pasirodė, žvejas sviedė 
šmotelius stačiai į jį, sakydamas; “Atsi
imk savo dovanų prakeiktasis! Gana man 
tavo malonių! Šimtų7 kartų geriau būti 
doru vargšu, negu turtingu niekšu, min
tančiu kitų nelaimėmis!”

Tai pasakęs žvejas nuėjo sau, nebe 
klausdamas patarimo. Šį kartų jo širdis 
davė patarimų, kurį tuojau ėmė pildyti., į 
Jis nuėjo į valdovo rūmus. Žvejas puolė 
valdovui po kojų, smulkiai išpasakojo n i 
pienavo bėdinų gyvenimų, apie nuosta- Į 
bųjį kamuolį ir apie tai, kiek jis kitiems Į

daugi tu visa darei nežinodamas, kokios
•viiš to bus pasekmės — dovanoju tau gv- 

yf vybę. Grisk atgal į savo bakūžę, nes da
bar žinosi, kur gludi laimė.”

Žvejas grįžo savo bakūžėm Vėl nuo
ryto iki vakaro grūmėsi su bangomis, 
vėl valgė juodų duonų, blogai dėvėjo, 
tačiau jam dabar buvo malonu maitinti 
šeimų savo prakaitu. Vietoje svajonės a 
pie netikrų laimę, žvejas lopydamas su
irusius tinklus niūniavo dainelę, kurioj 
skambėjo ramus pasitenkinimas.

“M. L.”
(Pabaiga)

sėti Lietuvoje, kuomet tvoros pyškėjo dėl 
speigų.

Važiuojant iš Amerikos, visi mūsų 
bičiuliai gailėjosi mūsų, esą gyventi Lie
tuvoje rudenį ir žiemų bus labai suriku; 
esą žiema kaip žiema, bet rudenį per 
purvynų išklampoti negalima. Taip į-

nrat, Kaune dar yra butų trūkumus. 
Buvome girdėjusios, kaip pigiai gali

mu Lietuvoje pragyventi. Tačiau jei Kau
ne nori maždaug taip gyventi kaip Ame-

Kaunui elektrų, sau milijonus krauna iš 
Lietuvos piliečių. Kauno miesto valdyba 
pro pirštus žiūrinti j tokį žmonių išnau
dojimų; mat, tos kompanijos žymiausias

rikoje, tai beveik brangiau pragyveni- ; “tūzas” yra ir Belgijos konsulas Lietu- 
mus atsieina. Už keturių kambarių butą , voje... Tas konsulas esąs labai apsukrus ir 
su centriniu šildymu ir vandentiekiu n*i- ' gudrus, mokąs su Kauno “ponais” apši
lau nuomos mokėti 43 dolerius; o tokius j eiti... Taip bent kauniečiai pasakoja. Kur

baugintos mudvi su savo kelionės drauge ; pat kambarius Cliicagoje galima gauti už mūsų Amerikos lietuvių širdis, kad iš sve-
galvojome, kokiomis moderniškomis 
priemonėmis kovosime su tuo nelemtu 
purvynu. Užtat išsikėlėme į Lietuvą su

Rašo K. R. Vorilka.

M REGĖJAU IR GIRDĖJAU 
LIETUVOJE

40 dol. Kaune dar ne viguose namuose y- tur atsibastę atėjūnai taip engia Lietuvos 
ra bėgantis vanduo; .butai su centriniu gyventojų kailį!!
šildymu ir vandentiekiu Lietuvoje laiko- j Teko lankytis Lietuvoje 1926 metais, 

nemažesniu avantiūrišku pasiryžimu, kaip ' nu “modernišku liuksusu”... ; ir teko tuomet pagyventi Kaune keletą
į Sibiro tundras. ; Kas ypatingai Kaune brangu, tai e-į savaičių. Nuo to laiko iki 1931 metą

Apie savo kelionę per vandenyną į lektra. Žiemos metu už 4 kambarių ap- ] Kaunas žymiai pasikeitė, bent savo išori-
nerašysiu, nes visi, kurie Lietuvon ! švietimų tenka mokėti iki 13 dolerių mė 
yra važiavę, taip dažnai pasakoja api * ' nosini, ir tai nedaug lempučių galima ži
savo įspūdžius plaukiant laivu, kad net 
sunku yra spręsti, ar jie plaukė laivu, kad 
į Europą nuvažiuotų, ar važiavo į Euro
pą, kad laivu plauktų.

Kaunas, oi Kaunas!
Atvykus į Kauną, pirmutinis mūsų 

rūpestėlis buvo susirasti sau kambarius. 
Kad ir labai stengėmės, vos-ne-vos pavy-

Daugumas “rnerikontų” lietuvių va- 
padarė blogo. Ir prašė valdovo, kad jį i žiuoja į Lietuvą svečiuotis vasaros metu. 
kaipo didžiausių' nusikaltėlį nubausiu, i Man gi teko pagyventi JJetuvoje rudeių 
Valdovas išklausęs liepė paleisti iždiniu- ( ir žiemų; teko pabraidyti tų, tiek daug ko gauti gyvenamuosius kambarėlius;

binti. Nors Lietuvoje dienos yra žymiai 
•trumpesnės negu Chicagoje, bet vistiek 
Kaune elektra nežmoniškai brangiai at
sieina. Argi tai ne ironija, kad Kaune e- 
lektra kaino ja penkis kartlis brangiau nt- 
Amerikoje?!
Kauno gyventojai yra lal>ai nepatenkinti 
tokiu baisiu “lupimu”. Teko sužinotų 
kad ta belgų kompanija, kuri gamina

ne išvaizda. Laisvės, alėjų šiemet išmeks- 
faltavo. Tokių parduotuvių, apie kurias 
amerikiečiai pajuokaudavo, būk jos lyg 
viduramžių ricieriai atrodančios, jau da
bar žymiai mažiau teinatyt.

(Bus daugiau)



Ftiod. 16 i • DRAUGAS

Pažiūrėkim į kontestininku 
lenktynių davinius

Stancikas da vis laiko pirmąją vietą. Bet Rašins
kienė, Stulginskas, Gilienė smarkiai vejasi, kad 

atėmus nuo jo “karūną”.
t — - .1

Pereitos savaitės pabaigoje “Prailgo” vajaus kontesti- 
nirikų darbuotėje jvvko didelių atmainų. Stancikui, laikan
čiam pirmųjų vietų didelį supraizą padarė Rašinskienė, šiai 
Gilienė, o šiai Stulginskas ir Varkalienė, kurie prieš tai sto
vėjo veik paskutinėje vietoje su keliais tūkstančiais balsų.

Iki šiai dienai'kontestininkai balsų turi sekamai:
V. STANCIKAS, 1706 W. 47 st., Chicago, III. .. 193,530
O. RAŠINSKIENĖ, 1639 S. 50 avė., Cicero, 11. 97,400
A. STULGINSKAS, 1628 S. 50 avė., Cicero, III. 84,700
A. GILIENĖ, 3131 S. Enierald avė., Chicago, 11. 69,300
M. VARKAIjIENG, 6315 S. Lincoln avė., Chicago, 63,250
P. PETRAUSKAS, 14 Johnson st., Bingliamton, N.

VAICEKAUSKAS, Chicago, III................................ 1,000
F. GUBYSTA, Chicago, III........................................ 1,000
MISIŪNAS, Roseland, III....................................... 1,000
GAIŽAUSKAS, Roseland, III..................   1,000'
AUKŠTIKALNIS, Gary, Ind................................... 1,000
VARAITIS, Luzerne, Pa.......................................... 1,000
MIKALAUSKAS, Chicago lleights, III................ 1,000
K. SABONIS, Chicago, 111......................................... .. 1,000
Tokiose tai vietose šiandie stovi “Draugo” vajaus tai-j 

kininkai. Bet ką rytojus neša? Kokius.supraižus gaus pir
mieji nuo pasilikusių užpakaly? Pamatysime, jei ne ryt, tai 
po ryt. Dėl to, kontestininkai budėkite ir dirbkite. Visuome- 
nė-gi prašoma visus remti jų kilniame darbe.

Kelio, Waukegan’as eina!

SV. PRANCIŠKAUS VIE
NUOLYNAS.

Y. 32,950
P. PABIJONATTIS, 2320 W. 23 PI., Chicago, Tll. 23,250 
S. STANIULIS, 6651 S. Talman av., Chicago, III. 17,000 
V. R. MANDRAVICKAS, 815-45 st., Kenosha, Wis. 10,000
O. KAZLAUSKIENE, 4356 S. Rockwell st., Chicago 9,500
A. NEMČAUSKAITE ............................................. 8,500
A. VALANČIUS, 1226 S. 50 avė., Cicero, Tll.........7,000
J. ŽVIRBLIS, 1513 35 avė., Melrose Park, 11. .. 5,000
P. VARAKULTS, 724 W. 18 st., Chicago, III.........3,850
A. ŽOLYNJENfi. 6709 Archer avė., Chicago, III. .. 2,500
M. ROVAITIENft, 700 S. 9 st,, Herrin, R1......... 1,000
A. LANGMAN, 1334 S. 48 Ct, Cicero, Tll............. 1,000
TARAŠKA, Chicago, III.......................................... 1,000
GRYBAS, Chicago, III.............................................. 1,000
VALUČKAS, Melrose Park, III..............................   1,000
RĖKUS, Chicago, UI................................................. 1,000
BUGENTAVIČIUS, Chicago, III..............................  1,000
BACEVIČIUS, Chicago, UI.......................x......... . 1,000

f' Prašau J Mano Kampeli
•Pašo prnf Kampininkas

Jubilėjinis “Draugo” vajus 
kas dien didesnius ir dides
nius apima žemės plotus. Kas
dien atsiranda naujų kontesti- 
ninkų-ių, pasiryžusių stoti į 
kibių katalikiškos spaudos 
platinimo darbą, sudaryti bai 
Ulės kitiems kontestininkams, 
lenktyniuojantiems dėl pirmų
jų vietų.

Pereitą sekmadienį Wauke- 
gan’e suruošta didelis vaka
ras, kurio programoj tarpe 
dainų ir vaidinimo, buvo ir 
“Draugo” vajaus vedėjo “nu 
meras”. Jis trumpai, bet karš 
tai, kalbėjo įrodinėdamas, dėl 
kc lietuvai katalikai privalo 
skaityti ir remti tik savąją ka 
talikiškąją spaudą, duodamas 
visą eilę ryškių pavyzdžių.

Po kalbos tuojau susidarė 
veikėjų būrelis ir gyvai susi
domėjo klausimu, ar galima 
Waukegan’ui įstoti į kontesti- 
ninkų eiles ir parodyti ką 
IVaukegan’as galį/ padaryti.

Vajaus vedėjui pasakius, kad 
da nėra vėlu vajun įstoti ir ne, 
tik nuo pradžios dirbančius* 
kontestininkus pasivyti, bet 
da ir pralenkti, tuojau du ži
nomu Waukegan’o veikėju pp. 
J. Šimulynas ir A. J. Sutkus 
aprinkti “Draugo” vajaus 
Waukegane “Karaliais”. Jie
du sakė sudarysią savo “kabi
netą” ir stosią į darbą.

i Taigi, vajininkai, laukite 
naujų supraizų! Waukegan’- 
as eina!

i “Draugo” obalsis: “savas 
pas sava.” Bet nepamirškit, 
kad tas obals’s taikomas ne 
tik perkantiems — jis taiko
mas ir parduodantiems. At
siminkite, kad tik tie yra pil
nai verti paramos, kurie vie
nu ar kitu būdu^remia tau
tinės ir tikybinės minties lie
tuvių spaudą.

Kiekvienas žmogus turi 
troškimų kokiu nors, būdu pa
sižymėti šiame pasaulyje. 
Kiekvienas atletas kouoliau- 
siai lavinas, kad būtų stipres
nis ir miklesnis. Kiekvienas 
artistas stengiasi būti gabes
niu. Kiekviena gražuolė rū
pestingai dabinasi, kad būtų 
gražesnė.

Bet kam mūsų tikras gabu
mas ir gražumas priklauso? 
Šv. Augustinas sako: “Ga
biausias ir gražiausias yra tas 
žmogus, kuris turi Dievo ir 
artimo meilės dorybę.”

1228 m. Paryžiuje, Prancū
zijoje, buvo iškelta didelė 
puota, kur dalyvavo ir kara
lius Šv. Ludvikas IX. Aukš
tos kilmės ponios buvo vienos, 
atskirame kambary; tarp vi
sokių pasikalbėjimų kilo klau 
simas: “Kurios ponios ran
kos yra gražesnės?” Pačios 
ponios, tarp savęs negalėda
mos to klausimo išpręsti, pa
kvietė karalių Šv. Ludviką, 
kad jis teisingai išspręstų tą 
klausimą. Šventasis pažiūrė
jęs į vienos rankas, į kitos 
rankas, į trečias rankas ir taip 
toliau, tarė joms: “Aš nega
liu to klausimo išspręsti, kol 
nepaklausiu pavargėlių. Ku
rios rankos yra daugiau da

vusios pavargėliams ir betur- 
Ičiains, tos yra gražesnės Die- 
Ivo akyse”. Tarp didelio skai
čiaus kilnių moteriškių, buvo 

į ien ir Šv. Elzbieta, vengrų ka- 
iralienė. Greit paaiškėjo, Jiad 
jftv. Elzbietos rankos buvo 
i gražiausios, nes ji daugiausia 
Šelpė pavargėlius, beturčius ir 
vienuolynus. Todėl Šv. Au
gustinas teisingai pasakė, kad 
gabiausias ir gražiausias yra 
tas, kuris myli Dievą ir arti
mą. Kiek Šv. Ludvikas, tiek 
ir Šv. Elzbieta gabiai, gražiai 
ir tvarkingai valdė savo kraš
tą, nieko neskriaudė, bet vi
sus gelbėjo. Dėl to ir Dievas 
juos laimino, jų krašte buvo 
tvarka, ramybė ir kraštas da
rė pažangą.

Tikrai ta pat mes pastebime 
pas mūsų geraširdžius žmo
nes; kurie lavina gyvenime 
gailestingumo dorybę, tie ne
ragauja trūkumo. Pas juos 
gyvuoja sutikimas, meilė ir 
ramybė dėl to, kad jų gražus 

'gyvenimas yra paremtas inei- 
į i c Dievui ir artimui.
I Šv. Pranciškaus vięnuoly- 
inas iš Dievo malonės auga

liams, kaip Šv. Elzl 
širdys taip pat 

į atdaros savo dosni 

'dyti.
šv. Pranciškaus 

rengiasi statyti koj 
negalima nė pradėti, 
Širdžiai neatkreips sai 
šio, kol nepritars sai 
tingu užtarimu ir kol)

! savo atvirų rankų.
! gailestingos rankos 

1 • .. i tos seserims pranci s 
padedant koplyčią 
tos rankos bus Šv. 
kaip karaliaus, pagirti 
patį gailestingiausią V. 
kuris pasakė: “Palaii 
lestingieji, nes jie patii 
lostingumą.”

Nuolankiai prašome 
šaukimus, klausimus arba, 

'kas siųsti šiuo adresu: 
lof St. Francis, Mt. Proi 
Ice, R. D. 9, So. ITills, 
burgh, Pa.

KVOTĖ DĖL PAS

Buvo iškviestas į krim. 
riją ir joje kvočiamas “1 
tia” korporacijos pirminir 
stud. J. Totoraitis. Kvotė 
skaitytos Kaišiadoryse, 
likų Veikimo Centro si 
kime, paskaitos “Kristus 
Taikos Karalius.” “J

taip sparčiai, kad jau nebėra
' vietos kur pasimelsti, per 
maža yra koplyčia. Todėl se- 

! serys kreipiasi i visus gera
širdžius,kurie senai lavina sa
vo gailestingas rankas, tiesda
mi jas beturčiams ir pavargę- PLATINK 13’E “DRAUGĄ

Chicagos lietuviškų tavorš- 
čių gazieta runija į Maskvos 
halšavikų carų organą, ba ji, 
būdama Čikagoje ant Halsted 
stryto, geriau žino kaip Ra- 
siejuj yra, negu “Izvestija”, 
ir kiti baisa vikų poperini, 
Maskvoje leidžiami.

Priklodui, Maskvos pope- 
riai dejuoja, kad Rasiejuj 
skurdas ir vargas kasdien di
dėja, kad miestai liko be duo
nos, o žiemai atėjus ir be ku- 
ro-malkų (rašo “Rabočiaja 
Moskva”); kad nėra batų 
(rašo “Večerniaja Moskva”); 
kad iš 246 Maskvoje mokyklą 
veikia tik 17 (rašo “Izvesti- 
ja”); kad net bėda rusams su 
barzdos nusiskutimn, nes bri 
tvų nė muilo negali gauti, o 
nuėjus harbernėn da aršiau: 
jei barberys paėmė kostiume- 
rį skusti atšipusia britva, tai 
skuta su politika; o jei kostiu 
meris vaitodamas skundžiasi 
neištrivojimu, tai barberys 
ima kitą britvą, kuria prieš 
tai sau kojų nagus piaustė ir 
pasako dabar skilsiąs be poli
tikos. Jei nori prisidengti šva
resne priejuoste ir kad dau
giau muilo ant barzdos užtep
tų, turi ekstra mokėti. Ta:p 
rašo “Izvestija”, o Čikagos 
lietuviškas balšnvB ų poperis 
rašo (grnod. 9 d.), kad “So
vietų Sąjunga per kelis metus 
pažengė daugiau negu sena 
Rusija per šimtą metų”. Tei
sybė, atgal pažengė.

Amerikan, ji to tavoro rastų 
ir pigiai pirktų visokiose 
mūsų vidurinėse ir kairinėse 
gyvulininkystėse.

Atėjęs vakar į redakcija 
vienas raporteris atnešė žinią, 
kad jo bloke sprogo vandens 
įpaipa.

— Iš kur tai žinai? — pa
klausė redaktorius.

— Žinau, nes šį rytą veido 
neprausiau, — atsakė rapor
teris.

DAININKĖS KANARKOS
Tikros 10>000 PASIRINKTI

Klet’kos,

člų
rtės

kletkų atau
dai, paukš- 

llgonl- 
lr val

gyklos. Pau
kščių reik- 
menos.

Gabiausi 
knnarkų au
gintojai ir 

auklėtojai 
ehieagoj.

RUDOLPH J. MAREK
2402 S. KARLOV AVĖ.

Chicago, 111.
Tel. Lawndale 8912

SILLTTS
R

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

me prieš Kalėdas litais arba doleriais.

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

IŠPLAUKIA:

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 .... $94.50

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

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

Tel Yards 4669

Abejonės tame būt negali: Rakandai yra tai viena dovana, kuri džiugii 
kiekvieną šeimynos narį. Tokia dovana ineša grožį ir patogumą į namus, kurio^ 
gerumais visi naudojas. Todėl lai šių met ų Kalėdos nebus be naujų rakandų!

MOTERYS MĖGSTA “CEDAR 
CHESTS”!

Ar ji butų jauna ar sena ji bus 
laiminga, jei “Santa” atneš jai 
gražų “Cedar Cheet”I Ar jas 
matėte įstabiai apdirbta naujos 
mados ir gražiausio apdirbimo? 
Be to kainos nekuomet nebuvo 
taip žemos.

Kviečiame ateiti ir pamaty
ti musų Kalėdinius Spešelus.

STIPRIOS GELEŽIES 

SMOKING STAND

98c.

Po $7.85 - $12.85 - $19.85

Artistiškai suĮplenuotas, ga
biai padarytas. Nepaprastos 
vertės daiktas — puiki do
vana bite kam.

Tompht
WEARE
OPEN

Barškis Furnitūra House
“The House of Fine Fumiture”

1748 WEST 47 STREET TEL. YARDS 5069

UNCLZ

Bruklyno “tautiškoi” gazie 
toj paskelbta, kad lietuves 
vyriausybė išpirksianti visas 
Lietuvos- kiaules. Sako, ne 
trukus rinksianti žinias, kur 
ir kiek yra kuilių, puskiaulių 
ir paršų. Atsiuntus atstovą!



r
■tuviai AMERIKOJE

IpCpn Ii | I X Sv. Antano iš Padvos di-U| BU* ju reUg.įa pįnnus kalėdinius
” j šokius su dovanomis. Pirmąįįikas susi linkimas 1- dovan^ 5 dol. vertės aukojo 

tyirtedienio vakarą 8 i k p Pocius (auksakalis> 4930 
kuteno parapijos sve-' West 14 gt Cicero> IlL). Au_ 

Jfjftra kkiibų bei drau- ^ra dovana — 3 dok vertės, 
kti atstovai visi daly- 3 čja dovana 9 doL vertės. Tos 
Ukad galėtumėt i;- dovanos bus duodamos toms 
u® organizacijoms ra- poromg> kurios geriausiai pa

šoks valsą.
Užtat nepamirškit gruodižo

^pie politišką veikimą 
slas buvo ir yra tu

U R A U (i A Trečiadienis. G

s
'y . y

j savo namus gardžios vaka-1 žmonės gausiai lankėsi prie, solistės ir muzikantės puikiai gramą atlikti pakviesta artis- 
rienės. įfev. Sakramento ir taip, pat į'pasirodė. j te M. Čižauskienė. Pijano a-

Allaiduose dalyvavo šie į bažnyčią pamaldoms. Atlaidai i n nu met ė* juokdariai ir kompanuos p. Al. Daumantic-
gerb. kunigai: kun. J. Kara- pasibaigė gražia procesija, vį8į vaidilos savo uždavinį Ši programa bus septintas
nūs ir kun. A. Alauskas, She- kurioje, be kunigų ir minis- geraį atliko. Šis parengimus i* e*^s P- Oižauskienės pasiro-
nandoali, kun. 1. Valančiūnas, įrantų, dar dalyvavo mokyk- iludįja> kttd artistės Cižaus- <b'Jitas Detroito svetimtaučių
Girardville, kun. dr. J. Konce- los mergaitės, parėdytas kaip fcienės kelių metų dramos bei tarpe.
vicius ir kun. J. Klimas, Mt. angeliukai, ir keletos vaiku- operos mokslas neveltui nu- Gracia
tarmei, kun. S. Dobiuis, šita- /ių, kurie buvo išmokyti Se- nes d §į0 vakaro

programą parūpino ir išmokėmokiu, kun. J. Tiškus, Alai- Pranciškonių.
zeville, kun. S. Norbutas, 
Frackville, kun. W. V. Matu
laitis, St. Clair, kun. M. Dau
mantas ir kun. J. Sitavičius, 
Minersville, kun. S. Musuras,

UETB01T, MICH.
Anot p-no J. D. “She kno\vs 
nėr business.”

5i¥«
Orlando Spartaco, jaunas i 

talas, nuteistas dviem metam 
kalėjimo už tai, kad Italijos

altfn+vmn u> * * užsienio reikalų ministeriuiSistatvmą — visi uz i<jos naudai. ..
ienas už visus. To ir v t randi atvykus t Plnladelphia

j® laikytis. Tad stety- X Labd- S^Sos a kuoP°‘s ir italams antifašistams pa-™
Bekvienas sau tą klausi- Pamatinis susirinkimas į- darius demonstracijas, jis pri- |jas’ Miners Mills, kun. J. Sup- 
lar neparsiduosi kitatau v^ks sekmadienį gruodžio 20 šoko prie automobilio, kuriuo !s^nskas’ ^uSar Koteli, Tėvas 

seniems politi- d- 1 vak P°Piet šv. Antano važiavo Grandi, ir sušukęs M'81™"101*1"“ v.m 1
kurie vaikščioja po par’ in°kykloj. Kviečiami visi ‘-šalin Mussolini ir fašiz-

ir po biznio vietas. Vi- atsilankyti, nes bus daug nias! 
imkitės; moterys, nepasi- dalykl* svarstoma ir taip pat 

ite, ir laimėsime. bus renkama nauJa valdyba
raugystės Lietuvos Ka- ^32 metams.

ių priešmetinis susirinki- x Ciceros lietuviai katah-

Kvį miestelio valdžioj, 97 dįen{^ {uoj po, Kalėdų, 7:30 
genia nuo mūsų pačių. Vid vak yįg. j parapijos salę 

paroue yįsaa į0 vakaro pelnas eis pa 
uz rupijos naudai.

įsirinkimas

Į įvyks penktadienio va- kai iškilmingai praleido Nek. 
p. Lukštienės svetainėj i ras. P. Šv. šventę gruodžio

st ir 49 avė.). Susirenka 8 d. Buvo šv. Antano baižuy- ’ ------------
los skyriaus nariai, čios 40 vai. atlaidų užbaigi-' Šv. J uozapo bažnyčioje

Renkama nauja valdyba nias. gruodžio 6-7-8 dienom vyko
?4>us svarstomi svarbūs Per visas tris atlaidų die- TO vai. atlaidai. Šv. Pranciš-

Gruodžio 6 d. vakaro Šv.
New Phila, kun. K. Klevinn. Ju,Sio ParaPiJa surengto Mot
kas, Tamaųua, kun. Pr. Moc- šą-gos 54 kps. parapijos sve-
kito, Coal Dale. kun. V. Na-1tainSj’ buvo viena
norta, Hazleton, kun. J. lučių- įlS Se'™us“»- ch°™.

Kingston, kun. A. Kžers-

Misijonierius Jėzuitas kun. J. 
llružikas iš Kauno, kuris da
bar duoda Misijas šv. Kry
žiaus lietuvių bažnyčioje, Mt. 
Carinei, Tėvas Misijonierius

Gruodžio 17 d. popiet puoš
niam Book-Cadalac viešbuty 
llepublican Woniens Kliubo 
1 engiamam pokyly dainų pto-

ADVOKA1AI
TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS 

S. M. LAPKRIČIO IR 
GRUODŽIO M.

šv. Antano parapijos svetai- ;kun, Alphonsas Urbonavičius į tas
lieJ- . Pittsburgho, kuris davė re-|d Westville. 111.

' kolekcijas šv. Petro ir Povilo
MAHANOY CITY, PA. j lietuvių bažnyčioje, Hazleton,

J JOHN B. BORDEN i
--------- i i (John Bagdzlunas Borden)

Misijos nuo gruodžio 13 Ii- ADVOKATAS
gi 20 d. So. Chicago, III. Šv. 105 W. Adams St. Rm. 2117 
Juozapo par

Rekolekcijos ir Kalėdų šven
Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090

nuo gruodžio 21 d. ligi 2o Nwne; 8 lkl , ryt0 Tel Kepub 9t00 
šv. Petro ir________________________

Povilo par.
Gruodžio 19 ir 20 dd. šv. Sta- A. A. SLAKIS

kun. P. Čėsna, klebonas ^jidslovo bažnyčioje, Kankakce, 
kun. V. Mikaitis, vikaras šv. ipp
Juozapo parapijos. j Gruodžio 21 ir 22 dd. šv. _____

Pamokslus sakė šie kuni-į Petriko bažnyčioje, St. Char- Vaka-ralB: utafn - K®tv - lr subatoe į
1 J 0 ’ — 8 liti 9 vai. !

ADVOKATAS
Miesto Ofisas i. W. Washington Si. 
Rocon 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto Iki 4 po pietų

Uniformos skyrius nas žmonės labai gausiai lan- kaus Seserys, kurios mokina į bai • sekmadienį per Mišpa- les, III. Archer Avė. Tei. Latayette iui

pats draugijos pagrindas, kė bažnyčią, bet paskutinį at parapijos mokykloje, puikiai įrus: kun- S. Norbutas, pirma-, Gerb. klebonus, kurie norė-į Namų Tel. tlyhe Purk 8896

teikia
barberišką

skutimosi
patogumą

namie

(PROBAK et ADE)

Stop
i

^Jtching
H Skin

Nesirūpink niežėji

mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

ir kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydantį antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptiekose. 35c.t 60c.,
31.00.žemo

FOB S K irsi - R.iTATI ON S

jauni vyrai, stokite į uni- laidų vakarą žmonių prisi- parėdė altorius. Choras, va
los skyrių. grūdo kupina erdvi šv. Ante- dovaujant niuz. A. Grigorai-

Sekmadienį 1 vai. popiet no bažnyčia. čiui, taip pat puikiai sugiedo-
L. svetainėj įvyks susirin- Pirmą atlaidų vanarą Mis- jo Mišias ir Mišparas. Gruo-

didžiosios draugijos, purus laikė Šv. Kryžiaus par. džio 6 d. vakarą prie Mišparų Aparus kun. A. Alauskas.
ii kviečiami per atviru- klebonas kun. A. Skripka, an- giedojimo prisidėjo šie sve-: Per visas atlaidų dienas
Svarbiausias klausimas trą vakarą Šv. Pi antiška ns ciai vargonininkai: J. Žemai-!
luja konstitucija. Sekite par. klebonas kun. Bičkaus- Gs iš Slienandoali, A. Mikuta-

įKas norit stoti į drau- kas iš Indiana Harbor, trečią ličius, Minersville, P. Kava-
pasinaudokite, kol vakarą Mišparus laikė šv. Jur šauskas, Plymouth, J. Stulgai

tvirtinta nauja konsti- gį0 parapijos klebonas pralo- tis, Wilkes-Barre, J. Kudir-
Dabar galite įstoti už tas M. Krušas. Pamokslus per Pittsston> j. Grajallskoii>

1 sakė misijome- , ,,.v ., .Scranton. Mišparams pasibai- 
;us varg. A. Grigoraitis sve-;

dienį per sumą kun. J. Sitavi-jtų kviesti pas save Tėvus Ma-t 
čius, per Mišparus kun. P. iri jonus su Misijomis, prašome 
Mockus, antradienį per sumą kreiptis šiuo adresu:
kun. P. Česną, antrad. per Marian Fathers 

2334 So. Oakley Avenue
Chicago, UI.

“Tu Esi Pavaromas 
Iš Darbo!i 99

Draugijos Rast.
visas dienas
rius kun. Petrauskas. Choras 
vedamas varg. A. Mondeikos, 
visus vakarus Mišparus labai ^ius-vargonininkus pasikvietė 
gražiai giedojo, o per paskuti----------------------------------------

i Gruodžio 9 dieną įvyko a. a 
ivilo Juknio laidotuvės. Ve 
mis čia išgyveno kelioliką nius Mišparus vargonininką 
etų. Buvo darbštus darbi- susilaukė daugybės svečių 
ūkas, taupus, ramaus būdo, vargonininkų, kurie gražiai už 
kito nieko nenorėjo, su bro- traukė.

ais sugyveno gražiuoju. Ir Sesutės Kazimierietės buvo
ašaliniai dažnai pastebėdavo: labai puikiai papuošusios al-
Jukniai tai kaip žydai - - torių.
ienas už kitą galvą guldo”. ,, , .. ., .v. ,..v. . . X Kat. h ederacijos skyriusėtras is visų didžiausias ir v ,... .... i engia saunų vakarą. Bus sta-ir tingiausia s bizmenus ir sa- J ,
... , .. .. . tomais labai įdomus veika taso broliams daug gelbsti; uz . . . _ , . ... Tr .... . ...... 'Laisves kavotojai . vaidinsu jiems ir sekasi įsigyti gra- ..... . x jaunamecių choras, vadovau-aus turto. V eliomo turto ne

Trade

Sušunka darbininkų prižiūrėtojas, jei 
tu negali pasilaikyti kartu su kitais 
darbininkais.

Neduok jam progos šitai pareikšti 
tau. Užsilaikyk prideramoj padėty. 
Kiekvienų vakarų naudokit garsųjį 
senų

Mark

A.A.OUS
i ADVOKATAS

11 SOUTH IA SALLE STREET 
Koom 1934 Tel. Randolph 0331

1 Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak 
i 3241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 056}

Valandos — 7 ik) 9 vakari 
titarn.. Ketv. ir subirtos vakare

Tel. Randolph 5187

ALFRED B. CLARK
Attorney At Law '

11'S. LA SALLE STREET i Ir Vakarais: Utarn., Ketv. ir Su- 
I batOs nuo 7:30 iki 9 į

6200 S. HALSTED STREET 
Tel. Wentw<9rth 1381

10PIECE COS ViETIC 
SĖT $1.97

Thls is a Famotis Vivant Sėt and In- 
ciuden faee powder. $1.00; Konge, 75c, 
Tlssue Cream $1.00. Dopilatory $1.00. 
Faclal Astringent $1.75, Bath Sajt t.00. 
Toilet tVater $1.25. Pertame $2.75, Bril- 
llantlne 75c, Skin Whltener 75c. Totai 
Value $12.00. Speclal prlce, $1.97 for all 
ten piecea to tntroduce tkis line.

Vardas ......................................
Adresas .........................................
Siunčiame per paštų COD 

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

Bea Van 580-5th Avenue, New York

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

Masažuokit savo muskulus sv juo.
Išvengkite peršalimų išsitrindami su juomi sau krutinę. 
Apsaugokite savo darbą palaikydami geroj padėty savo sveikatą. 
PAIN-EKPELLERRIS* jums pagelbės.

Kaina 3ac, ir 70c. ..... Parsiduoda Visur
• Tikrasis turi INKARO vaisbaženklį.

kaičiau, bet pašaliniai kal
ia, kad paliko apie 50,(XX) do- 
irių ir, kas svarbiausia, kad 
iską tvarkoj, nereikės tąsytis 
io teismus. Už tai garbė vi- 
iems Jukniams. Povilo laido- 
uvės ilgai, ilgai liks atminty, 
ai p pat garbė Raudonos Ro- 

ės kliuhui už iškilmingą pa- 
irodymą.

D.

Radio Stotis A J J.

’enktadienį 7:30 vai. va- 
ir šeštadienio vakarą 

ruodžije 18 ir 19 dienomis p. 
(Ukšys rodys įdomus kruta- 
luosius Lietuvos paveikslus 

A ntano parapijos salėj, 
yia visus atsilankyti, nes

*nri daug visokių gin
ti 'įniktų: nusipirkę ii 

už 35 centus dalyvaus 
kio nors gintarinio daik
ėjime. Tad visi prie 
ūų daiktų, o Kalėdoms

jant panelei O. Skiriutei. Va
karas įvyks gruodžio 20 d.

JUOZAPAS
VAIVADA

ALFONSAS
PACINSKAS

mirė Gruod. 13, 1931 m., 9:30 
vai. vak. 17 metų amžiaus. Gi- 
mės Chicagoje. Paliko dide
liame nuliudiine motinų Ka
zimierų tėvų Adomų, seserį 
Jadvygą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4106 So. 
Artesian Avė. Laidotuvės įvyks 
Ketverge, Gruod. 17. 1931. 15 
namų 8 vai. atlydėtas į Šv. 
Kryžiaus par. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nuydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Tėvai, Sesuo ir Giminės. 

Laidotuvėms patarnauja graiJ. 
1. J. Zolp, Blvd. 5203.

LACHAWICZ IR SONUS
PAGRABŲ VEDĖJAI

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

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus.

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

Telef. Rooseveli 2515 Telef. Cicero 5927

JOIIR

Tyr<M. Aiškios, Sveikos

GRAŽIOS AKTM

V ra didelis tortas
Murinę valo. Švelnina gaivina 
ne pavojaus. Jus jų pamėgalts 
Knyga “Eye Care” arba “Eye 
Besoty” ant pareikalavimo.

MurimCo.. Dpc. H. S.. 9 E. Okio St.. Chieeto

i

VIDURIUS SUTAISO
VALPO8 Arbata yra geriausias 

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

VALKOS ARBATA priduoda a- 
petltą, sumažina gazus viduriuose 
ir stiprina vidurių sistemą. (-) 
Prekė $1.00. Rašykit lietuviškai į

LINCOLN LABORATORY 
831—8th St.

IVaukegun, 111.

------------------------  ,
NAUJAS IŠRADIMAS i
DEKSNIO GALINGA iioSTLS, 

kurios pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų svieto 
girių visokių medžių aliejų. Deks- 
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin- ' 
dūliai, pasekmingai gydo: Reunia- i 
tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skali- i 
dėjimų, Rankų. Kojų tirpimų ir ar- I 
šalus) kraujų, nikstelėjitnų ir šiaip į 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai j 
žmonių yra jlagiję. o milijonai da j 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek , 
verta aukso, klek ji pati sveria, sulig j 
naudos gydymo. Gvarantuojam: Jeigu I 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra- i 
žtnam. Parsiduoda visur. Klauskite Į 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY ' 
O1NTMENT. Kaina 75 centai.

DEKEN’S OINTMENT CO. j
HARTFORD, CONN. I

Tliis new cheese 
treat

Digestible 
asmilk 
itself!

PatmttJ

Now—Kraft-Phenix’ new achleve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health ąualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retajns all the valuable 
elements of rich milu. Milk sugar, 
calcium and minerals. Ettry orte 
caneatitfreely!

Velveeta spreads. slices, mclts 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

K RAF T

\Zelveeta
T Th« Deliciou* N«w Cb««<« Food

mirė gruud. 13. 1931 in. 3:40 
vai. vak. sulaukęs pusės amž. 
Kilo ift Tauragės Apskričio, 

.Žvingių Par., Blkavinų Kaimo.
Paliko dideliame nuliudiine 

dukterį Paulinų ir žentų Anta
nų ViStartus ghnlnę Juze
fų Žltklenę, Dėlių Stalauskienę 
lr gimines Amerikoj, o Lietu
voj sūnų Juozapų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 10916 So. 
Kedzie. Laidotuvės įvyks Ket
verge gruodžio 17. Ift namų 8 
vai. bus atlydėtas į Visų šven
tų bažnyčių, kurioj įvyks ge
li, '.ingos pt v aldos ii *r«U«nio n 

Galų. Po j.amaluų bus auly- 
dūttbi J ii". Kazimiero KapiaA.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gliaiues, draugus ir pažįstamas 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
I>uktė, lentas ir Giminės

Laidotuvėms patarnauja grab.
A. Masalski i, Boulevard 4139

r
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•‘TAUTŲ SĄJUNGOS” VAKARAS CHICAGOJE
LIETUVIAI ‘RUMANIANS’. minėjimus savo dainomis svo- 

“ TYKIAI, TYKIAI” Gintaučius stebino!
BIRRUTĖ NU- — Dabar seka Romanians

Tel. Cicero 67 66

DR. P. ATKOČIŪNAS
DAKTARAI:

VAŽIAVO. I gi upė — choras, — pasigirdo
—----------  į pranešėjo balsas. Išeina j sce

nų būrelis, ne daugiau kaip 50 
žmonių; išeina dirigentas, ki
tas vyras atsisėda prie pija- 

garsia Vedėjui davus ženklų, silp

Vai.: 9-9

D e n ti s t a s 
1446 SOUTH 49 COURT

Ant Jankausko Aptiekos

Cicero^ III.

(Pabaiga)

Programai prasidėjus, pra
nešėjas per stiprius 
kalbius pranešė, kad dabar
gausingoji publika bus vedžio
jama po įvairias šalis, kad 
matys įvairių tautų tautiškus 
šokius, žaidimus, matys jų 
tautiškus kostiumus, girdės 
jų tautiškas dainas ir t. t.

nai per garsiakalbius pasigir
do: “Važiavau dienų, važia
vau naktį’’.

— Kas čia, po šimts pyp
kių! — suraukęs kaktų pa 
maniau ir tuojau griebiau žiū-

Chorelis padainavo tris dai-i Liaukimės lietuvius žeminę, 
neles: “Važiavau dienų’’, didžiausiai lietuvių kolonijai
“Du broliukai šakaliukai’’ ir Amerikoj sarmatų darę!

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED 8TREET

^esidenclja 6600 8 Artesian A v. 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:10 vakare

SVARBI ZINUTĖ

liti. M. I. SIIUKŪL’IS
meiuviB Gydytojus u Clu- 

iUiįtto peraeie ouvu uiišūa į 
naujų vietą po uuin. 4b45 &■ 
Asuituiu a»e. Vai. Z iki 4 u

“Vilnius’’. Dainos taip ty
kiai, per garsiakalbius pro a 
pytuštę salę “pravažiavo’’, 
kad publikai nesudarė nė ma
žiausio įspūdžio ir dėl to, bai
gus dainuoti, ji tingiai trupu
čiukų rankomis paplojo. 

Laukiu kada pasirodys šo-

Rep.

LIETUVIŲ VALANDA.

rono (nors sėdėjau ant mez- 
Apie 11:30 salė pradėjo tuš-įzanine netoli scenos), kas čia 

tėti, o lietuviai vis nepasiro- per monai — rumunai lietu- hėjų grupė, gal gražiu, vikriai 
do. Sėdžiu neramus; kiekvie-iviškai dainuoja!! Žiūriu su vi šokamu “Noriu miego’’ ar ki
nų sekundų, kada šimtai žmo- su smalsumu, ogi Birutės cho- Gi tautišku žaidimu dar pa- 
nių kylu nuo sėdynių ir einaįrelis. Ot, tai tau! Mergaitės trauks į save publikos akis ir 
pro duris, norėjosi garsiai su- “tautiškai pasipuošusios’’, bet dėmesį. Bet su choru viskas ii 
sukti: Žmonės, palaukite! Ne- sunku buvo pasakyti, ar tie baigėsi. Lietuvių grupei, bv- 
matėt dar lietuvių tautiškų šo Į kostiumai buvo jų pačių, ar rods, buvo skirta nemažiau 
kių su tautiškais kostiumais, pasiskolinti iš mergaičių, pir- 
negirdėjot lietuvių tūkstanti- niiau dalyvavusių grupių: ita

lo choro, kuris ne kartų periių, šveicarų ir kitų tautų, 
žiuosius viešus švenčių pa Vyrai šventadieniškai.

GKABORIAl:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORldS 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš 
dirbystės.

OFISAS
6 68 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 So.
Halsted Street, Tel 
Victory 4688.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

kaip 10 minutų, bet visas 
“biznis’’ atliktas per 3-4 mi
liutas. Einant choreliui nuo I
scenos, pranešėjas visų lietu- j 
vii) sarmatai da klaidų patai- Į 

sė, esu, tai buvus lietuvių gru- Į 
pė. Vadinas, lietuvių grupė sa 
vo pasirodymu, užuot svetini 
salius “nuvežus” į Lietuvą, 
parodžius jiems dailius mūsų 
tautiškus žaidimus, gražiai 
galingai padainavus, ‘Birutė’ 
tūkstančių žmonių akyse vi
siems Cliicagos lietuviams sar 
matų padarė. Tokio

Kiekvienų sekmadienį nuo 
1 iki 2 vai. popiet iš radijo 

i stoties WCFL girdime gra
žias lietuvių radijo progra
mas, kurias surengia Jos. F 
Budriko muzikos parduotuvė, 

' esanti Bridgeporto kolonijoj, 
1 3417 So. Halsted St. Taip pat 
ir praėjusio sekmadienio ra
dijo programa pasižymėjo gra 
žiomis dainomis ir šaunia mu
zika.

Aš.

Tel. Canal 6764 Res. Republlc 5360

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETR1KAS
Gydo staigias ir chroniškas ligas 

vyrų. moterų Ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliotais ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

u iki o vhk. N e d. pagal šutai 
u. Tel. Boulevard tlizv. Na
mai; 6641 So. Albauy Avė., 
lel. Prospect 1936.

ofiso Tel. Victory 2687
Ot. ir Rez. Tel. Hemlock 22.4

DR. j. P. POŠKA
3133 O. lLA_L.OXlhD OLluEEl

Antras ofisas ir Rezidencija 

6564 S. ARTESIAN AVĖ.
unso vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
yaa. Antro ot. vai.. t\uu 2-6 po 
plot. biarn. ir SubaU Nuo 2-9 vau 
šventadieniais pagal sutartinu.

AČIŪ.

Tegu būna man leista parei
kšti nuoširdi padėka geri), 
dr. B. G. Lambrakiui ir geri), 
dr. S. A. Doviatui už sėkmin
gų nosies operacijų Coluinbus 
ligoninėje, kurioje man teko 
išbūti keletas dienų.

Sveikata — žmogaus laime. 
Aš taip pat jaučiuos laiminga, 

mižerno ; kaip dainininkė, po šios sex

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 VVest 22nd 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 YOŠKA
U»DXTOJAS IR dllitullOAS 

Va. 9-11 ryto 2*4 ir 7-9 vak.
Serauoinis po pietų ir Nedėldienlais 

tik susitarus
2422 W. MARGU EITE RoAD

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez.« Tel. Drexel 9191

ŪR. MAURIGE KAHN DR, A. A. RDTH

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 vVEST 63 STKEET 
Kertė So. \Vesteru Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

Tel. Canal 2230
Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlloj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 5792

DR. A. J. JAVOIŠ -
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.

OlLce: 4459 S. Calil'ornia Avė.
Nedėliojo pagal sutarti

Tel. Wentworth 3U00
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Les. Phone 
Englev-ood 6641 
«V eulvt'ortn 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. MCCRADIE
GIDYTUJAS ir CHlitUltGAS

6558 SU. HALSTED STREET
Vai. 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me lfilaidų užlaikymui 
skyrių.

Naują, graži ko.- 
ply>'a dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORHJS

O f liti

4G03 S. Marshfield Avenue 
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė, 
Tel. Vitginia 1290 

Yards 1138
Chicago, III

1439 S. 49 Court, Cicero, III. lietuvių pasirodymo svetini- 1 mingos nosies operacijos.
Tel. Cicero 6927 . v. , , . , Į------------------------------------- taucių tarpe man dar neteko , Tuo pačiu iaiku t0 palįe>

Telefonas Yards 1138 (matyti. j daktaro padarytos sėkmingo*
STANLEY P. MAŽEIKA į Kėliausi nuo sėdynės pik-' operacijos mano sesers ciuk- 

1 tas. Ir kaipgi nepykti? T ūks- relei Augustai ir sūneliui Rei-
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS 
Tūrio automobiliu? viso

■denis reikalams. Kaina priei 
i iama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M, SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7532

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th Ir Paulina Sta. 

Tel. Boulevard 6203-8413

lančiams žmonių akių išstaty- noldui.
ta toks chorelis, kuomet Imi- Augusta Nimčiauskaite.
g vai būtų buvę galima išsta-V____________
tyli rinktinis poros šimtų vy- Draugijos “Lietuvos Uki- 
rų choras, kaip padarė šve- įlinkas’’ priešinptinis susirin- 
uai, lenkai, norvegai, arba su-.kinias įvyks gruodžio 20 d., 
daryti keleto šimtų mišrų cho- 1 vai. Meldažio svetainėje 2242 
rų! Juk tokių “Birutę’’ gale- West 23 PI. Nariai, malonėki- 
jo į ožio ragų sukišti bet kuris te atsilankyti, nes bus renka- 
vienas mūsų parapijinis cho- 111a valdyba ir bus daug svar- 
ras. Kodėl tuo reikalu ne- bių dalykų svarstoma. Jauni 
buvo kreiptasi į Chicagos lie- mas turės progą įstoti draugi- 

, tuvių vargonininkų kuopos jon šiais Jubiliejiniais metais 
; valdybą; į komp. A. Pocių, be įstojimo mokesčio nuo 16 
kuris jungtinių choru praeity , iki 25 m. ainž.

vaidą S. Lenkauskiene.

Gydytojas ii Chirurgas 
4631 SO. ASHLAND AVĖ 

Tel. Yards 6994
Rezidencijos Tel. Plaza 8299

VALANDOS:
Nuo 14 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieuą

DENTIŠTAI

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
: Ofisas 3162 So. Halsted St.

Kampas 31 Street
Valandos; 1-3 po piet, 7-8 vak. 

jNedėliomis ir šventadieniais
10-12

OFISAI:
4901 — 14 SU 2924 YVaehmgtou 
1.9-12. 2-4, 7-9 12-2, 4-6, BlVd.

issKirianl ketverge po pieiij 
1’ei. Cicero 662 Tel. .Kedzie 2460-2461

DR. S. A. UūttlAl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 VVesl 12 Pi. Nedeilūiuu.
Tei. Cicero 2888 Susitarus

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEUS
DENTĮSTAS

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47 Street

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUAL1STAS

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 & v. v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

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

ufi.aa 'lel. G-o\ehiii 6617
Res. 6707 S. Artesian Avė.

Tet Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR GHIRURGJkH ’’ 

2423 Weat Marųuette Roan
Vai. 2-5 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-19 

A. M. Nedėlloj sualta.ru*

A. L OAVIDONIS, M. D.
4910 SO. MtCHIGAN AVENUE 

Tel. Keuwoou o 101
Valandos:

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

apart šventadienio Ir ketvirladienlt

Tel. Hemloclc 8700

Res. Tel.Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road 

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

lliarn. v Ketv. vak. pagal sutartį

l’rospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.

Boulevard 7489
Re*. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAOSKIS
D E N T 1 S T A S

«712 do. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 19 ryto iki 8 vakare

Skaitykite “Drauge” mūšy 
biznierių skelbimus ir remki- 
te tuos biznierius, kurių ske
lbimus randate “Drauge.”

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. SUZANA A.
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

414$WBther Avc. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge iki 8 vai.).
Seredomis ir Nedėliomis pagal susitarimą.

Jtiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 339£

ne kartą yra lietuvių 
aukštai iškėlęs?

Mums, čikagiečiauis lietu
viams, nereikia po Wisconai- 
ną ar Michiganą važinėti ir

prie manęs, patarnausiu simpatlš- ^Orų, noiUlt pasiiody ti SVC- 

'er,“,‘r_plKlau.n.®<y Gintaučiams ieškoti, kaip 
kad “N.” siūlo, nereikia ne 
po pašalius pusgyvių, pairu
sių chorelių ieškoti; mes turi
me gerų parapijinių chorų, tu
rime rinktinį “Dainos” chorų. 
Laisvamanių choreliai gali 
būti geri Mockaus diskųjoms 
su dr. Karalium, “iš kur vel
nias atsirado”, pagražinti, bet 
ne tokiuose vakaruose, karni- 
valuose, parodose, koks buvo 
praėjusį šeštadienį Chicagos 
stiidium’e lietuviams atsto
vauti (tokių pasirodymų, bt 
abejonės, gali pasitaikyti ir 
ateity), kur kiekvienam lietu
viui žiūrint rausti reikėjo.

Savo biznio atžvilgiu, be a- 
bejonės, kai kam yra išroka- 
vimo visus patenkinti, visiems 
pasigerinti, bet kuomet lietu
viams tenka pasirodyti sve
timtaučiams. lietuvių garbė iš 
kelti, biznis turi pasisukti

kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
Tale. Cicero 1260 X-Ra>

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, ŪPT.
DR. GUSSEN

•r -

x

m E B

j AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ į 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ ORABORIAJ 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742 I

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aktų įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamą aklų karštį. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
lę Ir tolimą regystę.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
karo. 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 7589

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki k 

vai. vakare
Nedėliotais ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, 1U.

vai.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 9866 
Gasas, X-Ray, eto.

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELIA
D E N TĮSTAM 

Gas Eztractlon
▼ai. 9-9. Ned. 9-12 

•668 80. WESTBRM ATM.

Dr. CaK. Kliauga
DENTISTAS 1

UtarninkaiM, Ketvorgais ir Suimtomis 
2120 W. .Marųurtte R<1. arti W<v«tr>m 

Avė. Pigai.1 Hemlock 782H 
Panedėliais, Seredoms ir Pėtnyčiom*

1821 So. Halsted Street

Ofiso ir Re*. Tel. Boul. 6918 , Ofiso ir Rez. Tel. Boui. 5914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kanip. 35 Ir Halsted St)
▼aš.: 1-1 ir 9:29-8:99 vai. vak. ▼ai.: 2-9 ir 7-9 vai. vakar* 

Nedėlloj ausiiaru. Nedėlloj susitarus

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGOS OFISAS: II KENOSHA, WIS. OFISAS:
2415 W. MARŲUETTE RD. || 5817 — 6th AVENUE
Vai.: utarninkais, ketvergals ir pėt 
nyčiomis nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 v. vak.
Chicagos ofiso Tel. Grovehill 3282

Vai.: panedėliais. seredomis ir Bu
bėtomis nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4050

Tel. Central 7079 
Rez.. Longbeach 9453

VttL: 1-4 vai. vak. ir 
Pagal sutarti

DR. B. G. LAMBRAKIS
AUSIES, NOSES IR GERKLĖS SPECIALISTAS

Buvęs lii.struktorta* Vlenaoe Universiteto Per 5 Meto* 
Ofisas 1447-49 PlttsfMd BJdg., E. WaslUngton St., Chlcaęa, UL

» A
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fcfcinuis trečiadienis, druod

C H I C A G O BLAIVININKŲ DĖMESIUI.

WEST SIDE. .visoms narėms, i A. Mikšaitė, rašt.
X Sekmadienį gruodžio 20 

d. mokyklos vaikučiai rengia 
Kalėdinį vakarą. Mūsų šie ma 
žioji artistai žada parapi jo-

BRIGHTON PARK

Aušros Vartų blaivininkų 
draugija gruodžio 13 d. nuta
rė suruošti per Kalėdas gruo
džio 25 dieną popiet 4 vai. 
parapijos svetainėje arbatėlę 
visiems Chicagos apskričio 
blaivininkams, su kuriais no-

Vienybėje galybė. Bet be 
spaudos vienybė negalima. 
Ko daugiau remsime “Drau
gą”, ko daugiau jam gausi
me skaitytojų, tuo bus stip
resnė mūsų tautinė vienybė.

Moterų Sąjungos 20 kuopai 
nams ir svečiams parodyti sa- buvo laikoma dr. Suzanos A. rimą pasidalinti Kalėdų šven 
v o gražiai lavinamus gabu- šlakienės paskaita gruodžio
mus. Dabar, matyt, vaikučiai 13 d. mokykloj. Paskaita buvo 
su seserimis dirba “duoble ti- labai įdomi ir pamokinanti, 
me”, kad visus atsilankiusius Taip pat žodį tarė Jauname-
j jų vakarą patenkintų. Ką t<ūns, kaip gyventi sveikoms bės idėja 
jie parodys ir kaip jie rodys,
tai ateikite ir pamatykite.

vo institucijas bei bankus, kur 
galima pirkti pirmus morgi- 
čius ir pasidėti savo turtą, 
kaip antai į Universal State 
Bank, kuris ne tik mūsiškių, 
bet ir svetimtaučių yra ger-

čių džiaugsmu, pasveikini
mais ir linkėjimais, kad mū
sų visuomeniniame gyvenime 
nebūtų pamiršta kilni blaivy- Ujamas.

Mūsų tautiečiams 
trokštantis

“Senas Diedas”
X Klierikai Pranas Skruo ............................. . . . ,

, . . T , .y. amžiaus, jei sveika, tai ir jau-1 mokslas tiems blaivininkams,denis ir Adomas Jeskevičius . * ’ I
na ir graži. Klausta, ar yra kurie atvyks anksčiau ir bus 
kokių klausimų; daug moterų bažnyčioje. Po arbatėlės Ųus 
ir mergaičių davė daug klau- j padarytas blaivininkų posė- 

,simų. Dr. Šlakienė labai aiš- dis. Iš anksto pranešdami, a- 
kiai atsakė į visus klausimus.' pie tai, prašome gerbiamųjų 
Paskaita truko dvi valandas._ Blaivininkų, nelaukiant asme- 

I Turėjome svečiij net ir iš Ci-minių kvietimų, taip susitvar- 
cero, Nortb Side ir Marąuette kyli, kad galėtumėte Aušros 
Park. Jos prašė, kad ir dau- Vartuose tuo laiku apsilankv- 
giau pasirūpintume tokiomis (ti.
paskaitomis^ mūsų kuopa1 ' Kun. L
džiaugiasi, turėdama dr. S. ----------------------
šiakienę savo nare ir savo
kuopos d-re kvotėja.

ir gyventi senoms. Beje, dr. i Aušros Vartų bažnyčioje tą 
Binkienė sakė, kad dabar nė-j dieną 3:00 popiet bus Mišpa
rų senų moterų, tik vidutinio' rni ir kunigo blaivininko pa-

gera

parvažiuos Kalėdoms. Tad vi
si vestsaidiečiai jų laukia, nes 
Kalėdų rytą bažnyčioje bus iš
kilmingesnės pamaldos.

X Sekmadienį gruodžio 27 
dieną Jo Eksc. vyskupas Ber
nardas Sheil’is, Chicagos Au- 
gžiliarijus, dalyvaus iškilmėse 
bažnyčioje 10:30 vai. rytą per 
Sumą ir pasakys pamokslą. 
Šis yra paskutinis jubiliejinių 
metų sekmadienis, tad visi 
vestsaidiečiai turės progą pa
sidžiaugti ir gražiai savo ju
biliejinius metus užbaigti.

PRANEŠIMAI

jau prieš 10 metų ir ji stoja 
priešaky dėl lietuvių gerovės. 
Jei mūsų lietuvių biznierių, 
profesionalų ir namų savinin
kų daugumas įsirašytų, lietu
viai galėtų daug dalykų nu
veikti — veikiant visiems iš 
vien, kur nei religija nei poli
tika nedaro skirtumo.

Šia proga taip pat noriu pa
sinaudoti ir pranešti dabarti
niams nariams, kurie yra užsi
likę su metiniais mokesčiais, 
kad atsilygintų, nes artimoj 
ateity bus skiriama adminis 
tracija ir įvairūs komitetai, o 
užsilikę su mokesčiais nebus 
paskirti kandidatais.

Su pagarba
Juozas J. Elias,

Pirmininkas.

žįstamos Visi žino, kad Lit
vinovas yra SSSR užsienių 
reikalų komisaras, Trockis bu
vęs vienas iš SSSR diktato
rių, o Joffe žymus Lenino be
ndradarbis. Tik pastarasis jau 
yra įniręs; Litvinovns Lenin
grade, o Trockis ištremtas iš REMKITE VISUS BIZNIE- 
Rusijos, kažkur Turkijoj da!-j RIUS KURIE SKELBIASI 
dosi. “DRAUGE”

Pasirodo, kari tokiom pat 
pavardėm yra žmonių ir pas 
mus, Lietuvoje. Telšiuose gy
vena pirklys Joffe ir siuvė
jas Litvinovas, o Marijampo
lėje laikrodininkas Trockis.

Marijonų Kolegijos rėmėjų 
Chicagos apskričio poseimims 
susirinkimas įvyks gruodžio 
16 dieną, t. y. šį vakarą Auš
ros Vartų mokyklos šeštame 
kambaryje 8 vai. vak. Prašo
me atstovų ir svečių nesi vė

juoti, nes posėdis bus punk- 
Draugelis. į tualiai pradėtas.

Reikalų vedėjas.

TROCKIS, LITVINOVAS 
IR IOFFE LIETUVOJE

Kam šios pavardės nėra pa-

A | Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą. |
Į 15 metų nei vienas centas nežuvo . =
I 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.

' R. ANDREL1UNAS *
(Marąuette Jewelry & Radio) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

žau bus dvknt nufntne-rafuoti.

2650 West 63 St., Chicago. UI.
Tel.

Hemlock R3S0

tikime visokiais agentėliais, 
kurie “nutvėrę, kaip velmas 
dūšią”, išneša į laukus, par-

Humboldt Parko lietuvių 
politinio kliubo priešmetinis

,r , n i •• • v . , , . duoda žemės plotus už aukštą1 susirinkimas įvyks gruodžioVakare, 7 vai. parapijos sv* nei uz jos palankumą ir pas- . . - J o____=___ __ kainą, o gal dar ir išsimokė- 17 d. 7 vai. vak. Almiros Si-

Kuopa dėkoja dr. S. Šlakie-

tainėje rengiama vakarienė kaitą nes Briglitonparkietėms 
su programa. Šioje vakarienė- ir viešnioms labai patiko. Mes 
je žada dalyvauti visi Aušros visos darysime taip, kaip 
Vartų parapijos garbės nariai, mums pranešė, nes visos nori- 
ne tik senieji bet daug ir nau- me ilgai gyventi ir sulaukti ži- 
jų bus. Garbės narių skaičius los senatvės.
šiemet padidėjo. Taip pat visi E. S.
biznieriai žada šioje vakarie- -------------
nėję dalyvauti garbės narių Buvo sušauktas susirinki- 
skaičių padidinti. Žinoma, bus rnas dėl klebono kun. Briškos 
daug ir svečių iš Chicagos kunigavimo 20 metų jubilie- 
ir svetur. Bus dainininkų ir jaus paminėjimo. Buvo svars- 
kalbėtojų, kad visiems būtų tomi einamieji reikalai. Pasi- 
malonu ir smagu. Šiuo įvykiu rodo, kad viskas gerai seka- 
baigsis Aušros Vartų parapi- si — daug tikietų išparduota, 
jos jubiliejiniai metai. Paskui Buvo išrinkti du kasininkaiz
tik už 25 metų ką nors pana- gerb. kunigai A. Valančius ir 
šaus tegalėsime sulaukti. Ir S. Jonelis. Pinigus už tikietus 
daugelis iš mūsų, senesniųjų ar kitokias pajamas prašome 
vargu, tesulauksime. Ateikite įteikti minėtiems kasininkams 
ir pamatykite savo akimis ir Parapijos svetainė naujai 
pasiklausykite savo ausimis, pertaisoma. Bus padidinta, ši
ko jūs dar iki šiol nematėte Įima įdėta. Virtuvėje bus nau- 
ir negirdėjote. ji pečiai sudėti. Brighton Par-

------------------ kas turės pirmos rūšies svetai
Altoriaus Puošimo draugi- ne.

jos paskutinis šių metų susi- Nutarta sušaukti komisijos 
rinkimas įvyko Aušros Vartų ir komiteto susirinkimas 
mokykloje, gruodžio 13 d. gruodžio 27 d. pasitarti apie 
Narės gausiai atsilankė į susi- jubiliejuj kurio minėjimas 
rinkimą. įvyks įvyks 1932 m. sausio 31

Valdyba ateinantiems me d.
tams išrinkta šios sudėties: pa Rengimo Komisija,
liko pirmininkė V. Butkienė, 
nors ji nenorėjo ateinantiems
metams likti valdyboje, bet ( -------------
narės nesutiko su tuo ir gra-1 Vienybės, kuri mūsų tau- 
žiai prašė palikti toliau pir- tai išeitų į naudą. Tai yra, 
ke. Nors ne ištiesiems me- pirkdami namus arba tuščius 
tams, nes sakėsi nebeilgai mu- lotus, turėtumėm pirkti lietu- 
sų West Sidėje bus. Žada, pa- viškose kolonijose, kad jas pa
likdama viską iškeliauti savo pildytumėm ir sustiprintu- 
Tėvynėn. Jos pagelbininkė ar- mėm. Juk ten yra mūsų baž- 
ba vice-pirm. išrinkta p. D. nyčios, mokyklos, spulkos, su- 
Gasparkienė, kuri žadėjo su sirinkimų vietoj, parduotuvės, 
mūsų gerbiamąją pirmininke mėsinės, vaistinės ir kitos įš
vęsti mūsų draugijos darbą to taigos. Taip pat ten gyvena 
liau. Finansų globėja išrink- mūsų daktarai, advokatai ir 
ta p. Rokienė, jos padėjėja kiti profesijonalai. 
ponia Danikauskienė; rašti- Mažai kas iš svetimtaučių 
ninkė Albina Mikšaitė; jos teatsilankų pas lietuvius, 
padėjėja p. Jaukštlenė. Priešingai, jie tik tyko pro-

Pirmininkė pasiūlė pirkti gos, kad gudriai išnaudotų 
naujas albas. Visos narės su- mūsų garbingą iš senovės lai- 
tiko ir nutarta nupirkti ir į- kų, o dabar teisingą ir darbš- 
teikti mūsų bažnyčiai 3 nau- Čią lietuvių tautą. Taigi, jei 
jas albas. mes savuosius apleisime, kas

Narės paaukojo gėlėms juos rems! 
pirkti kalėdoms $6.75. Ačiū Gaila, kad mes lengvai pa-

REIKĖTŲ LAIKYTIS.

jimui, kas žmogų vargins per 
daugelį metų. * .

Šiandie visi žino, kad kolo
nijose nupirkti namai visados 
turi savo vertę, bet nupirkti 
arba pastatyti kur laukuose 
namai daugiausia yra be ver
tės ir stovi tušti.

Dėl to, turėtume saugotis 
tokių apgavikų, kurie bando 
mus išnaudoti, pasidarydami

mmons svetainėj 1640 ir Han ; 
cock str., Chicago. Bus kan
didatai nominuojami ir renka
ma valdyba 1932 metams ir 
du labai svarbūs klausimai 
sprendžiami.

A. Walskis, rašt.

BIZNIERIŲ, PROFESIJC- 
NALŲ IR NAMU SAVI

NINKŲ DĖMESIUI
4644 SO

Tol.

. /
i S

John J.
S. PAULINA

Zolp
Chicago, Illinois |

«iiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiniiiiiimiiHiiiiiiiiiiiiiNi(iiiiiniiiiHiiiuiuiiiiiiiiiiHiiiiiiiiniiR

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit

GRKET4 VAMjET 
PRODUCTS 

Olsells Švieži i, kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA STREET 

Boulevard 1369

didelį pelną ir viliodami mūsų i 
sunkiai uždirbtus dolerius.

Daugelis mūsų tautiečių, o tu pakviesti visus biznierius, 
ypač jaunuomenė, paniekinda- profesįjonalus ir namų gavi
ma savo tėvelius ir jų tautą, ninkus, gyvenančius Cbicago- 
ekubinasi, prie svetimtaučių je, tapti Amerikos Lietuvių 
raugalo į didmiestį, ar tai į Prekybos Buto nariais (Litli- 
parduotuves ar į kokią finan- i uanian-American Chamber of 
sinę įstaigą ir savo sunkiai Commerce) nariais, 
uždirbtus pinigus sukemša į Ta draugija yra susitvėrus 
išnaudotojų gerklę, skriansda-

PARDAVIMUI namas 12 
fintų, pietinėj miesto daly, tik 
vieni morgičiai. Namas ran
dasi 615 E. 62 st. Priimsim į 
mainus mažesnį namą. Pašauk

nu save ir savuosius.
Užtat, vienykimės lietu

viai, nuomodami gyvenamuo
sius kambarius pas savo tau
tiečius, pirkdami viską iš sa
vų parduotuvių, remdami sa- ti savininką Fairfax 4899

Šiuo noriu pranešti ir kar- AP ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099

Mes permufuojame pianus 
fnrničius ir kitokius dalykus

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)

UATCHMAKER & JEWELER 
Jau Laikas Pirkti 

KALĖDŲ DOVANAS
Laikrodininkas ir auksorius

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

2049 W. 35th Street
Ir Archer Avemie

Tel. Lafayette 3315

ČEVERYKAI

BIRUTES SALDAINES
Geriausia Dovana Sv. Kalėdoms

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

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

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

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

Apart Birutės saldainių, pas mane galite gauti skaniu 
baravyku, minagų, strimelių ir pirmos rųšies gintaro ka
rolių, špilkų, auksarų, žiedų, cigamvčių ir kitokių ginta
ro dalykėlių.

VINCENT M. STULPINAS
Birutės Saldainių Atstovas

3400 S. Emerald Avenue
Chicago, IR., Tel. Boulevard 1333.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZASii
i Namų Statymo Kontraktorlus 
Statau įvairiausius namus prieinama

kaina
7151 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 6526

Telef. Republic 6896

D. GRICIUS
GENE RALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio 
Kainos prielnamlauaioa
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO MUS <
6504 S. WASHTENAW AVĖ

šapoa Talef 
Hemlock >997

Namų Telef 
Republic 668,

JOHN YERKES
Plumblng A Heating IJetuvl* 

KONTRAKTO RIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel Victory 1Ž46
DOUGLAS ELECTRIC 00

JOSEPH SHAOZDAS. Bav.
Elektros retkmenos ir flkščie- 

rial. fvedame elektra J namus Ir 
dirbtuvės.
Bita 8. Halsted St 9 An<«<1 •

Jrt Jus turite vargo pri
taikyme ėeverykų Jnsų 
kojoms, tai leiskite 
m,ims tų bėdų prašalin
ti, nes musų krautuvėj 
Jus rasite čeverykus kaip 
tik Jūsų kojoms padirb
tus. y

UNIVERSAL SHOE
Z AI, ĖSK I ir MARTIN, Savininkai

3265 So. Halsted Street TeL Victory 6576

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 So. Oakley Avenue

CHICAGO, ILLINOIS




